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Sort Sort

L Sort, en ell. (sj.; m. flg. subst. af
intk.; jf. Slags^ et ^hvilket fatalere Sort
StiUeben gives deT?Kierk.P.II.121). [smyd]

Høysg.AG.138. flt. -er. (fra fr. sorte, af lat.

sors (gen. sortis^ lod, skæbne, til serere,

sammenføje, samle; jf. sortere; nu især (i

bet. 2) fagl., T olgn.) kvalitativt bestemt

gruppe; art; slags, (isasr med nærmere be-

stemmelse i udtryk som en sort tøj, vin,

æble(r) osv., (tøj osv.) af bedste, fineste (jf. lo

den fine sort u. bet. S), første (se spec. u.

bet. 1), mellemste (jf. Mellem-, Middelsortj,

ringeste sort, have, levere (varer af ell. i) to,

tre (osv.), forskellige sorter, ogs. i forb. m. ord

af lign. bet., som: *Jeg fant om Bordet Folck
af alle haande sorter. Holb.Skiemt.C5''. Alle

Slags Sorter. vAph.(1764) olgn.).

1) (nu næsten kun i udtryk, der føles som
særlig (spøg.) anv. af bet. 2) i al alm. Moth.
S622. dette var en Sort Løier, som jeg meget 20

vilde frabede raig.PAHeib.Sk.II.106. Man
skal ikke spøge — med den Sort Ting.
KLars.SA.107. || m. attrib. adj. som klasse-

bestemmelse. *Den mellemste Sort (o: af
prisdigte) og det pæreste Vsit. PMøll.ES.I.
96. See, Boghandleren mig skikker | Bøger
her af første Sort.Winth.ND.234. første

Sort, altid første Sort, det er mit Valgsprog— Saa kan de Andre gjøre, hvad de vil. Tops.
UmyndigeiKjærlighed.(1881).61 (jf. BiogrL.* 30
XVIII.540). Denne altfor store By (0: Kbh.),
hvortil ved et synderligt Privilegium er hen-
lagt Alt, hvad der frembringes af 1ste Sort
i Landet. 5ørup.//.363.

2) (jf. Kaffe-, Møntsort ofl.) m. h. i. hvad
der er genstand for faglig, (især) handels-

mæssig vurdering (sortering) og behandling
(omsætning), som handelsvare olgn. (porce-

lænet bliver) af Kejserens forordnede Direc-
teurer igiennemseet, som hver femte Stykke, «>

af hvilken Sort de vil, udtager. P^u^.DP.
466. Her er Vifter af alle haande Sorter, hånd
kand tage et Douzine med sig til at vise Jom-
huen.Holb.Vgs.1.5. Flonel anden sort. EPont.
Atlas.II.437. adskillige Sorter Dækketøy. J.dr.

*Jil762.sp.lO. De blev til store Vinkjendere og
prøvede med Omhu alle Sorterne: Måszlåser,
Szamorodner, Muskateller. JaÅ;Znu.4.249.

||

(landbr., gart.) m. h. t. frø (af kulturplante),

frugt olgn.; ogs. om kulturform af (nytte)- 50
plante ell. (uden for fagl. spr.) om art (jf.
Kornsort ofl.). Man anvender . . Navnet
Sort for . . Kulturformer (af planter) med
mere udprægede Særegenheder, medens Be-
tegnelsen Stamme benyttes for mindre tyde-
ligt adskilte Former . . Som Eksempel . . kan
anføres toradet Byg som Art, toradet nik-
kende Byg som Varietet, Chevalier-Byg som
Sort og Lerchenborg-Chevalier-Byg som
Stamme. Z/andwP./7/.7. 307 Sorter Æbler, 60

33 Sorter Pærer, 6 Sorter Kirsebær og 1

Blommesort. DanmHavebr.508.
3) (i alm. rigsspr. nu spøg., iron.) m. h. t.

mennesker, (brahmanerne) ere udi 3. Sor-

ter fordeelede.P^t*3.DP.756. Deres højgreve-
lige Excellence har . . overøst mig med saa
megen overflødig Naade, at det langt over-
gaaer, hvad en troe Tiener og Client af min
Sort Mennesker kand ynske sig. Gram.Breve.
38. Ew.(1914).IV277. G. var en Adelsmand
af den bedre Sort paa den lid. NPWiwel.
NS.39. jf. Slags 3.2: De véd, hvormeget jeg
holder af Dem; men jeg er ikke af den Sort,
der gaar og kysser og slikker. Schand.SF.280.

jf. Slags 1.2: hun er nok en Sort Bekendtere
af min Kone.Wied.LB.il. 14. jf. den fine

portion (u. Portion I.2): *Den fine Sort
|

kan hvile ved Klaverspil og ved Bøger;
|

det er man (o: arbejdere) ikke oplært til,

man søger
|
sin Hvile ved en Snaps og et

Slag Kort. Schand.VD.172.
II. Sort, en. [sorrf] flt. -e ["so(-)r(fo]

{substantivering af IV sort; om anden (mere
tilfældig) substantivisk anv. af adj. se u. IV
sort; jf. III. Sort) I) (jf. IV sort 2(3), ^i))
om levende væsen (dyr) med (fremtræ-
dende) sort farve. jf. Ring-, Solsort. 2) (jf.

IV sort 4.3; især dial.) en kop (varm) kaffe
uden fløde med brændevin ell. rom (kognak)
i; kaffepunch, (især i forb. en (lille) sort,

(et par) smaa sorte olgn.). det kan ikke
negtes, at de (ved gildet i kroen) baade be-
gyndte og endte med de smaa Sorte, men i

Midten drak de det rene Yæsen.HFEw.Fort.
127. Schand.VY104. Godsejeren havde helt

manerlig budt ham en Sort. Rørd.KK.15. ved
den tredje eller fjerde Sort begyndte Fin-

terne at regne ned over ha,JXi.Aakj.FJ.147.

CReimer.NB.334. Feilb. VfF. 3) (spøg. anv.

af bet. 2; soldat.) straf, bestaaende af mørk
arrest (i een ell. flere dage, ogs. et ved et til-

føjet talord angivet antal dage). Dania.III.

72f. fad Disciplin med fem smaa sorte (mørk
Arrest) i B3iSgrxmden.Gravl.(NatTid."/il925.
Aft.l.sp.6).

III. Sort, et. [soT[d\ som regel uden best.

f. og flt. (\ i best. f., i bet. 3.1 : *Blomster og
Ranker

| Som Sortet paa hvidt
|
Gjemme

hans (0: en digters) Tanker | Og røbe dem
tit. Grundtv.PS. VI.467). (ænyd. d. s. (i bet.

2.1: HMogens.II.273); substantivering af
(intk. af) IV sort; jf. II. Sort)

I) sort farve(stof). (om særlige forb. m.
hvidt se u. bet. S). I.l) (jf. Drue-, Ibenholt-,

Kobolt-, Simpel-, Skifersort ofl.; mods. Ku-
lør 1; spec. mal., t) i egl. bet., om (pulver,

tilberedt farvestof olgn. til fremstilling af) sort

farve. vAph.(1759). Funke.(1801).III.442.

Bogstaverne var malet med sort. BerlTid.**l%

1939.M.4.sp.4. Tegningens Træk hæver sig

i sort eller Får\e.smst.^*/iil940.M.8.sp.3.

1.2) (jf. IV sort 9.2J overf., i udtryk for

at opfatte ell. skildre noget med mørke (sor-

te) farver, se mørkt paa (et ell. andet for-

hold i) tilværelsen, være pessimistisk, sort-

seende. *Jeg male vil med Sort, min Sang
er Skreksomheder.CPnm.PS.57. jeg kom
først til mælet ved århundredskiftet og slap

XXI. Kentrykt "U 1942



Sort sort

på den måde for at blive digter i sort.

Hjortø.TO.103. || se sort, (jf. fr. voir noir;

sml. se rødt u. Rødt 1.2 samt se sort paa

noget u. lY. sort 9.2) se mørkt, pessimistisk

paa noget; være sortseende, en sortseer. Begge

(o: Ibsen og Renan) ser de sort uden derfor

at ville kaldes eller at kunne kaldes Pessi-

mister. Brandes. F//.52. Den Kval, han følte,

bestemte hans Følemaade for Resten af

hans Liv, hans stadige Seen sort, hans Tung- lo

sind og Tyiwl. smst.X.280. || jf. (se alt) graat

i graat u. II. graa 3.1 : Troer Du, det er dette

Sort i Sort, der gjør Byron til den Digter,

han er? HCAnd.BreveJ.88. over Sindet laa

en Dødvægt, som fik mig tU at se alt sort

i sort.AndNx.VE.103.

2) ting af en sort(agtig) farve. 2.1) om
sort tøj (stof) olgn., især (del af) sort

dragt, spec. (jf. lY sort 2.2) sørgedragt
(i forb. som klæde (sig), være i sort olgn.). 20

drage stuen med sort. Moth.S617. Herren er

klæd i Sort. Skuesp.YlSl. da jeg traadte ind

til det naadige Herskab, og saae dem Alle

i Sort, da græd ieg.Blich.(1920).VII.21.

Sort . . klæder hende godt.JJfO. Det er den
sorte Kjole. Sort gør hieg.ERode.S.7. *(lig-)

Vognen holder derude,
|
Hestene svøbt i

Sort. KBecker.S.III.30. billedl: Boye.AD.III.
38. jf. bet. 3: i sort og hvidt, se Hvidt 2

slufn. slaa hvidt paa sort, se III. slaa 12.i. 30

2.2) (jf. IV sort 5.1) ^ om den ene af de
to hovedfarver i kortspil (omfattende

klør og spar), i hasardspil, paa roulette

(mods. Rødt l.s); ogs. m. spec. anv. (om
hasard): rødt og sort ell. sort eller rødt
(Kierk.P.XI,2.32) olgn., se u. Rødt 1.3. 2.3)

(jf. IV sort 5.1; nu 1. br.) et med sort farve

afmærket (dækket) omraade, spec. (om cen-

trum) paa en skydeskive; plet(ten) (1.4).

de i Sort, eller Centrum, paa Skiverne trufne 40

SkvLd.MR.1820.116. 2.4) (ialespr.) omsmuds-
(plet), snavs, fx. under en negl. Verdens-
mand til Fingerspidserne . . paa nær lidt

sort under den ene 'Negl. Bjarnhof.LE.36.

3) (bet. 1) i særlige forb. m. hvidt (se ogs.

bet. 2.1 slutn.). jf. (bet. I.2 og) IV sort

(9-)10(2-3): *Ser jeg ind i Hjærtekamret
|

Og i Hjærneskrinet mit,
|
Overalt jeg sporer

Døden,
|
Ser og mere sort end hyidt.Grundtv.

PS.VIII.491. spec. i fig. forb. (talem.): 50

3.1) sort paa hvidt, noget skriftligt (skrevet

ell. trykt). vAph.(1764). Bagges.L.1.247. *Vort
Bibliothek er uhyre stort,

|
Her kommer

fast Alt, som paa Hvidt har Sort. Heib.ND.
105. Romaner (har) til Meddelelsesmiddel
kun . . det døde Ord og det fattige Sort paa
Eviåt. Bang.UA.15.

\\ især med forestilling

om det skrevne ell. trykte ords varighed, sikker-
hed, betydning som dokumentation, (retslig)

garanti olgn., i udtryk som have (Mau.l. eo

461), faa (Ing.L.III.116. BCAnd.BH.65),
give (Moth.S617. Hrz.X.33. Schand.IF.
107) sort paa hvidt (for noget), have
noget (en udtalelse, et løfte) sort paa

hvidt (KomGrønneg.II.260. Sibb. 11.257.

S&B.) ell. med sort paa hvidt olgn. 1 Af-

ten har jeg modtaget Sort paa Hvidt for,

at jeg er Te\egeiet.Ing.EF.III.52. Drachm.
D.58. Bergstrøm.MD.123. 3.2) som udtryk for

(ting med) væsentlig forskellige egenskaber,

modsatte forhold olgn. der er saa stor Forskiæl

som mellem hvidt og sort. vAph.(1759).

II
ikke (kunne) kende sort fra hvidt

ell. hvidt fra sort olgn., være ude af stand

til (paa forstandig maade) at skelne, skønne,

dømme m. h. t. forhold af forskellig art, ogs.

spec. (jf. fig. bet.-gruppe) m. h. t. vrangt og

ret, ondt og godt osv.; ikke have forstand paa,

begreb om noget. *Han dog blev Øvrighed,

skiønt aldrig hvit fra sort
|
Hånd udi Lov

og Ræt har kunnet lære kiende. Æ^oZft.Paars.

234. *naar (kritikkens) Værk er endt . .
|

Naar Sort fra Hvidt ei mere man kan kjende,

I
Og alle Ting kun Farve har af Graat.

PalM.AdamH.I.124. jf.: *i min blinde Iver,

tog
I

Jeg Hvidt for Sort, og mig bedrog.

sa.TreD.356.
\\

gøre hvidt til sort ell.

sort til hvidt (Holb.Paars.72. Mau.l.461)
olgn., (paa spidsfindig, falsk, løgnagtig maa-
de) gøre godt til ondt, ret til uret, sandhed til

løgn osv., ell. omvendt; fordreje sandheden.

*En Spotte-Muule dadler alt . . |
Hvad vel

er giort, udtolkes galt,
|
Han Hvidt til Sort

omvender. Reenb.II.43. *Procurator-Konst,

at giøre Hvit til Sort. Holb.Paars.161. (den)

aristoteliske Hukkuspukkus at vende Folkes

Øyne i Blaar, og giøre hvidt til sort og sort

igien strax paa Timen til h\idt.LTid.l742.
821. *for at tækkes hver og ingen at for-

tørne,
I
Man siger hvidt er sort og atter sort

er h\idt. Wadsk.95. Det kalder man, at

giøre Hvidt til Sort, saaledes at laste en
Hæders-Mand for hvad der netop giør ham
ÆTe.Grundtv.Saxo.III.24. S&B. || love
(baade) hvidt og sort, (jf. tilsvarende

udtryk u. IV sort 4.5; nu ikke i rigsspr.)

love baade det ene og det andet, alt muligt

(„guld og grønne skove"). *Jeg loved hannem
hvidt og soert

|
Om der var hielp at vente.

Cit.l721.(Eall399a.96^).

IV. sort, adj. [sofd] Høysg.AG.25.107.
(tidligere (og endnu undertiden, især prov.

ell. dial.) med lang vokal: Moth.S616. vAph.
(1759). jf. skrivemaaden soort. Holb.Kandst.
11.3. Høysg.AG.107. samt Thorsen.23. Loll

Gr.l8. Flemløse.142. Brenderup.§99. Feilb.

Kort.32). best. f. og flt. -e ['so(*)rd8] sorte.

Høysg.AG.22.143.
||

(højtid., især poet., ar-

kais.) gi. kasusform (egl. akk. m.) -en:
Sorten blech (0: blæk).Jernskæg.D.47. sor-
ten 'R&vxi.Grundtv.Bjow.256. Cit.1829.(Dania.
IV.241). især (jf. bet. Lz) i forb. sorten
jord (Grundtv.SS.II.396. Røse. Bygevejr.

(1892).122) ell. muld (DFU.nr.3.1. Salm
Hj.245.3. Oehl.XV109. Aarestr.SS.V323. Gyr
Lemche.S.111.167).

jf. APhS.XlII.107. samt
sorten- ndf. {ænyd. so(o)rt, glda. so(o)rt,

swort, swart, æda. swart, swartær (Vald



sort sort

Jord.61. Harp.Kr.35.36ofl. jf. run. person-

navn S(w)artr^, sv. svart, no. sort, svart,

oldn. svartr, eng. swart, ty. schwarz, got.

swarts; muligvis lesl. m. lat. sordes, smuds,

surdus, dunkel, bedrøvet; jf. Il-III.Sort,

sorteligen, sortlig, sortne samt svart || om
blaa som ældre betegnelse for sort se III.

blaa 1, Blaa-land, -mand)
1) om den egenskab ved et stof, et legeme,

at det indsuger alle synlige lysstraaler og saa-

ledes ikke tilbagekaster ell. udsender saadanne
straaler; af farve som kul, beg, som en

fra enhver lyspaavirkning udelukket ting (spec.

mods. II. hvid; jf. beg-, blank-, blæk-, dyb-,

fløjls-, kulsort ofl.); ogs. om farve, der ncer-

mer sig hertil (jf. sortagtig; saaledes ofte i

de u. bet. 1-8 anførte tilfælde): især tidligere

ogs. om en (uren, graalig, bleg) farve, der

(paa lignende maade som den egl. sorte) af-

viger fra de levende, stærke, (lyse og) klare

farver (se spec. bet. d). Moth.S616. Ørst.III.

180. Et Legeme er sort, naar det ikke til-

bagekaster nogen af Farvestraalerne, men
indsuger dem &l\e.EOGEllinger.Fysik.*(1895).

271.
II (jf. bet. 2ff.) som præd. i udtryk som

blive (JCLange.NV.31), farve (vAph.

(1759). Wiwel.116), gøre, male, sværte
(s. d.) sort ofl. II (jf. bælg-, glidder-, gnister-

sort ofl.) m. forsk. (præs. part. i adv. anv.

som) forstærkende bestemmelser: bælgende,
bælgravende, glidrende, glinsende, gnistren-

de, kuliende, kulravende, ravende, ravnende
sort ofl., se bælgende (2) osv. (fys.:) et

absolut sort Legeme (er) et Legeme, der

absorberer al den Straaling, der rammer det.

Sal.*XXII.398.MKnudsen.Fysik.(1923).725.

II (jf. beg-, blæk-, ibenholt-, kul-, neger-,

ravnsort ofl..) i (forb. m. forstærkende) sam-
menligning: deres Skikkelse (er) bleven mør-
kere end det Sorte (Chr.Vl: sorthed; 1931:

Sod). Begr.4.8. sort som beg, blæk, ibenholt,

jord (6.2), kul, natten (BerlIllTid.^'>/iol937.

10. Feilb.), sod, tjære, (jf. bet. 2-3:^ som en
morian, en neger, en ravn, en skorstensfejer

ofl., se Beg (1) osv.

2) (bet. 1 anv.) om et menneske(s ydre,

dragt olgn.) af sort ell. sortagtig (mørk) farve,

(om sort som sygdoms, dødens farve se bet. 9;

om den sorte mand (djævelen, bussemanden)
olgn. se bet. lO.ij. 2.1) om et menneskes hud-
(farve), haar (jf. II. Haar 1.2 og 2.\),

øjne olgn. hans Lokker ere krusede, sorte

som Ravnen, fiøj's.5.22. *Øine! deilige Øine,

funklende, sorte!
| I eders BUk var Glands

fra Himmerigs Forte. Ing.HD.45. *Er Øjet
blaat, jeg flux „en Himmel" skuer,

|
Men i

det Sorte seer jeg intet Helved. Bødt.D.(1856).
69. Du kan give mig dit lange, sorte Haar . .

Du skal faae mit hvide igjen. HCAnd.(1919).
11.297. *En brunet Taterunge

\
med ravnsorte

Haar,
|
endnu sortere Øjne

|
og næppe sytten

ktix. Røse.Bygevejr.(1892).6. sort Skæg.Ft7A
And.Litt.III.283. spec.: det sorte i øjet,
pupillen. JPJac.11.421. (jf. bet. 8) i udtr.

som du har en sort plet ell. prik eU. streg
i panden, sagt til børn, man mistænker for

at lyve. Feilb.II.491.781. PoV''ltl941.7.sp.3.

II
om person med sort(agtig), mørk, solbrændt

hud, ogs. (tillige) mørkt (sort) haar olgn.

Hun er sort i YmåeJi. Moth.S617 . Seer ikke

paa mig, at jeg er sort (Chr.Vl: sortagtig;

1931: sortladen^, thi Solen haver brændt
mig. Højs.1.6. *den sorte Trine

|
(Et Navn.

10 hvorfor hun takkede sit Haar). Paiilf.^dam
H.1.218. „(han) Har smuglet Breve ind
. . til en i Kvindefængslet." — „Til hvem?"
— „Ved ikke; men det skal være en lille,

sort en.^' Fallada.B.ll. folkelig talem.: den,

der giver nødder bort (Skattegraveren.1887

.

11.180), ell. (især) den, der giver og ta-
ger igen (o: tager det givne tilbage), fa ar
sorte børn. Grundtv.LD.52. Feilb. 1.436.111.

467. NatTid.yd940. 8. sp.lf.**'il940. 8. sp.3.

20 være sort i enden, (jf. sortbagetj være
adelig. JKamp. Da. Folkeminder. (1877). 358.
Krist.Ordspr.1.550. \\ spec. om (sort, mørk
hudfarve hos) en neger, ogs. mulat olgn. (jf.

farvet 1.2, kulørt 2). lad mig blive i Roe,
din sorte Hund (o: en neger) \Holb.DR.V4.
en sort Konge . . som levede prægtigere end
alle andre Negerførster.fimer.//7.224f. Thaar.
PB.55. *Sort er den sorte Mand,

| Plantagens
Pryd i Solens Brand. JVJens.C.359. Frøkenen

30 . . har været i Afrika og faaet sorte Børn. Vilh
And.Litt.II.580. sort jøde, se I. Jøde 1.2. sort

slave, se I. Slave 1. anv. som subst., nu især i

flt.: (de) sorte, dels om jøder (Punch.1881.
243), dels (ogialm.) om negre. Moth.S620. Vil

hun beqvemme sig til at tage en Sort (o: en
prins af Abessinien)? Holb.DR.Vl. de Sorte
(Negros) have forladt (landet). Robinson. 1.42.

FrSneed.1.483. jeg stod forladt og ene, som
paa Slavemarkedet en Sort, hvem Ingen vil

40 kiøhe. HCAnd.ML.339. *De loe, og raabte
alle Tre:

|
„Nei, vil man blot den Sorte see!"

Baslian.nr.1.1. i spøg. gaade: hvad farve har
de sortes negle (ønsket opfattet som: de sorte

snegle;? Skattegraveren.l888. 1.94. Krist.DF.
202.

II
hertil forsk, forb., der betegner forhold

vedrørende negre olgn. (til dels m. overgang

til bet. 11.2J. den sorte ret, (foræld.) under-

ret for sager ml. de indfødte i den danske koloni

Trankebar. Regl.*/\1781.§2. Nørreg.Privatr.

50 V163. (paa) Pladsen foran den gamle Hoved-
banegaard . . laa en Pavillon, som var
Hovedsædet for „det sorte (o: dansk-vest-

indiske) Lotteri". BerlTid.*''/il939.Sønd.6.

sp.2. den „sorte" Verdensdel (o: Afrika).

BerlIllTid.*U1939.5. jf. bet. 11.2 : Løvejagt i

det allersorteste Atnksi.KMunk.LGD.34. sva-

rende til den gule fare (se gul 3): Den sorte
Fare. BerlKonv.XXIV463. Hatt.(Tilsk.l939.

1.336). sort elfenben, {efter eng.; foræld.,

60 spøg.) om negre (negerslaver) som handels-

vare. Ober.UdafTaagen.(overs.l920).12. Ro-
senkrantz.Tordenskiold.(1939).117. 2.2) (jf.
III. Sort 2.\) om (del af) dragt, især finere,

højtideligere dragt, spec. sørgedragt ell. gejstlig
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embedsdragt (præstekjole) ell. (foræld.) den for

den lærde stand særlige dragt (se videre u. II.

Kappe 1.3, Kjole I.2 og 1.3, I. Klæde 3.1, I.

Kutte, I. Munk 1). Rosiflengius . . i sort Ua-
hit. Holb.LSk.1. 5. Kongen og hans Medfølgere

havde (paa rejsen) alle klædt sig soort. sa. DH.
1.716. gaae sort klæd eller sørge, for een.

Høysg.S.82. i Hofdragt af sort Atlask, med
sorte Skoe, sort Hat med sorte FieT.Heii.

Poet.II.14S. man (hør til begravelse) have en 10

sort Dragt . . Herrer i hvert Fald et Par

sorte B&ndsker. EGad.TT.230. efter Tonen i

(præsten Otto Lutkens og søofficeren Frederik

L.s) Forfatterskab har man lettere ved at

tænke sig Frederik i den sorte Kjole og

Otto i den hla,a,.VilhAnd.Litt.II.646. (den)
sort(e) hue, spec.: 1. (foræld.) d. s. s.

Konehue, se u. I. Hue l.i. 2. sort studenter-

hue (indført 1856, se HCALund.Studenterfor-
eningensHist.il. (1898). 476f.). PoU^/d939. 20

ll.sp.4. fungere som det sorte skørt, se

Skørt 2. 2.3) (især CO ell. hist., foræld.) om
person: som (ved en vis lejlighed ell. i reglen)

er iført en sort dragt (ogs. spec. sørgedragt,

gejstlig dragt olgn.); sortklædt. Tal Dansk,
din sorte Hund (0: en advokat) \ saa skal vi

nok svare ior os.Holb.Jep.IY6. PAHeib.Sk.
11.240 (se Sorg 2). *Sorte Mænd (0: lig-

bærerne) lod Baaren synke.Grundtv.SS.II.
248. naar Lejlighed falder, saa ville vi spille 30

den sorte Mand (0: en præst) et Fuås. Blich.

(1920).X1Y.197. Brandsvende . .kaldtes „de
sorte", fordi de var klædt i lange, mørke
Frakker. ^Jeppesen. Fradetgl.Kbh. (1935). 55.

II
om personer af den lærde stand, studenter,

latinskoledisciple i ældre tid. EPont.L.19.
*Tre sorte Mesterlectianer. Bagi^es.Com2^.ii7.

*I nok er' af de Sorte, som det lader. smsf.

*En Aandens Kriger var han vorden,
|
Sol-

dat udi den sorte B.zsT.Ploug.VV.III.170. 40

Rask.FynskeBS.55. om den sorte skole se

bet. 10.1.
II

sorte brødre, munke olgn.,

(æda. swortæ munkæ (DGL.II.375)) sorte-

brødre (se Sortebroder 1^. EPont.Atlas.il.
285. Bagges.SV.44. EllenJørg.HH.48. han
(døde) under (et) Ophold hos de sorte
Ordensfrænder. Jørg. Italiensk. (1932). 51.

\\

den sorte pave, jesuitternes overgeneral (der
i modsætn. til den romerske pave var sort-

klædt); se I. Pave 2.1.
II
den sorte rid- 50

der, ridder i sort dragt (harnisk), spec:
optrædende som ukendt, ved turnering olgn.

WScott.Ivanhoe.il.(overs.1833).208. jf.: det
mod hvilket Merimée som den sorte Ridder
i Aarhundredets poetiske Tournering for-

gjæves har fældet sin Landse — det Uende-
lige, det Grændseløse. Brandes.ZP.54i, Mod
(retskrivnings-) Stridens Slutning optraadte,
som den sorte Ridder ved Turneringen, en
Anonymus (0: Høysgaard). VilhAnd.Litt.il. eo
335. (med overgang til bet. lOj om det ondes
repræsentanter: De sorte Riddere. /ng.^ftoo-

titel.1814).

3) (bet. 1 anv.) om dyr af (fremtrædende)

sort ell. sortagtig farve. 3.1) i al alm. Jeg vil

i Dag gaae igjennem al din Hjord og skille

derfra hvert spættet og spraglet Stykke,

hvert sort Stykke iblandt Faarene (1931:
alle de sorte Faa.r). lMos.30.32. den lille

sorte Hønne maae ikke komme blant de
andre. Holb.Stu.11. 1. *Lifligt fløiter vist den
sorte Stær. PMøll.ES.1.47 (jf. Hostr.0.126).

*Paa Bjergets Sti gaaer Bonden langsomt
hjem . .

I
Det sorte Svin ham følger hunde-

kjælen
|
Og gryntende. Bødt.D.(1856). 126. en

egen Slags (ulve) var mindre og sortere end de
almindelige Graaben. TroelsL.I.45. den bitre

Skuffelse, jeg følte ved en Dag i Julen at skyde
forbi til den „sorte" Ræv nede i Rørmosen.
Baud.IIS.216. sorte husarer, se Husar 2.4.

II (jf. bet. 9-10^ med folkelig forestilling om visse

for sorte dyr særegne egenskaber, specielt af
overnaturlig (ulykkebringende) art (jf. Feilb.

og I. Lam l.i^. F. spyttede tre Gange efter

en sort Kat, der løb tværs over Cykelstien.

GJørg.GF.ll. den sorte drage, se II. Drage 1.

II
ordspr. Sort Ko giver hvid Mælk.MoM.

9346. TroelsL.XII.114. ofte kommer (der)

en sort unge af et hvidt æg, se hvid sp.847*.

i mørke er alle katte ell. svin sorte, se Kat
(2.3) og Svin. 3.2) (især zool.) som arts-

bestemmelse føjet til talrige (slægts)navne paa
dyr; saaledes fx. af pattedyr: den sorte An-
tilope (Hippotragus niger).BøvP.11.314. den
sorte Bjørn . . Ursus americanus. smsf.///,

228. sort panter, se Panter 1. den sorte

rotte, se I. Rotte 1. af fugle: Sort Glente,

Milvus niger (jf. Sortglente). Kjærbøll.23.

OrnitholFT.I.16. Sort Meise, Parus ater.

Kjærbøll.314. se videre u. Havmaage, Him-
melhund, Ibis, Krage (I), Kramsfugl (1),

Ravn (I.l), Rødstjært, Stork, Svane, Terne
ofl. af fisk, insekter olgn., se u. Kornorm,
Kortbuk, KutUng, Landkort (2.i), Snegl (1)

ofl. (jf. ogs. ssgr. som Sort-and, -bille, -buk

ofl,.). 3.3) (jf. II. Sort 1^ anv. som subst.

*En af de Sorte, der paa lange Stylter sprin-

ger (0: lopper; jf. Husar 2.^).Schaldem.CN.
37. spec. om husdyr, især (ko ell.) hest: Fra
dem alle er jeg sprængt paa min Sorte.

KMunk.EI.47. KulsvierB. 56. HPHansen.
Hyrdeliv paaHeden.(1941).95.101.

4) (bet. 1 anv.) i al alm. om ting, brugs-,
naturgenstande, produkter olgn. 4.1) i

al alm. den sort betrukne Divan. Cit.l827.
(Brøndum-Nielsen.PM.232). Brune Spidser
(Sorte Spidser) paa den modne Bygkerne
viser sig ved, at Avnernes nederste Tredie-
del antager en mørkebrun eller sortagtig

Farve. Landbo. 1.390. Bordknive . . de 3
Dusin med sorte Skafter, det ene Dusin med
hvide 8katter.PolitiE.Kosterbl.yitl924.2.sp.l.

sorte Briller. Pol.'/11I939.11.sp.3. (spøg.) om
kakkelovnen, i udtr. som min sorte ven ell.

(substantivisk) den sorte. Florian.Br.35.
sorte Dorte (0: kaffekande), se u. Dorte,
sort gryde, potte, se Gryde (I.l), Potte
(I.l.i; jf. Sortpotte). jf. bet. b og ^: sort
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kiste, kistetræ, kors, skrin, se Kiste (1.1.3),

Kistetræ, Kors (4.2), Skrin (I.2). ;/. bet. 5
og 10 : Salmer fra den sorte Bog med Korset
udenpaa (o: salmebogen). Bers.G.62. || det
sorte bræt, (jf. u. bet. 5.2; teat., foræld.)

bræt (tavle), der omkr. 1850 anvendtes (af
det kgl. teater) paa lign. maade som senere

den røde lygte (hængtes ud som tegn paa, at

aU var udsolgt). Detkgl.Teater.OfficieltPro-

gram.*/il940.30.
\\

(den) sort(e) tavle,

(jf. bet. 5.2; især skol.) skrivetavle af skifer

(til skolebrug) ell. (især) stor (væg)tavle af

træ, linoleum olgn., hvorpaa der skrives med
kridt. VilhAnd.Litt.IV458. jf. bet. 9: *Paa
Mindets sorte Tavle

|
Vil denne Dags (blo-

dige) Bedrift
|
Som et Spøgelse kravle

|
Med

afskyeUg Skiift.PMøll.ES.I.lOQ.
||

(især

fagl.) om produkt, stof, (raa)vare olgn., navnlig

med forestilling om en for en vis art særegen

farve, hvorved denne adskiller sig fra andre
nærstaaende arter, sort Kobber . . Cuprum
rade. Brunnich.M.233. alle Slags sorte, d. e.

ufortinnede Søm og Dykkerter (Søm med
afstudsede Hoveder). Hallager.231. Sort Blæk
er en Opløsning af Galæbler og Jemvitriol.

YareL.(1807).1.121. Platinring, med . . en
høj rund rødbrun saakaldt sort Perle. Poii^t

E.KosterbU*U1923.1.sp.l. sort Marmor. /saÆ
Din.FF.130. se videre u. Daddel (I.3.i),

Diamant (1), Kanel (1), Kirsebær (1),

Koboltjord, Kommen (1 og 2), Koral (II.

1.2), Kridt (2), Krudt (I.l), Kul (III.l.i),

Manna (3), Peber (B.i), Ræddike (1), Sen-
nep (1 og 2) ofl. (jf. ogs. ssgr. som Sort-kom-
men, -kridt, -kul ofl.). \\

(især kog. ell. dial.)

om mad(ret), hvori blod (især af svin) er en
væsentlig bestanddel (jf. Sort-pølse, -suppe og

Blod-pandekager, -pølsej. sorte pølser,
pandekager ofl. Sorte Svine-Pølser. Zojeft.

(1710).126. (julen) med sorte Pølser og
Gaasesteg. Bogan.ll.50. BerlTid."/tl925.Aft.

3.sp.6. CReimer.NB.186. UfF. sort suppe
(jf. Blodsuppej. den spartanske sorte Suppe.
PalM.lL.llI.225. Kvæmd. 4^) (især bot.)

føjet til plantenavne til angivelse af særlig

art ell. varietet, sort byg, forsk, varieteter af
(toradet) byg (Hordeum vulgare distichum)

med sorte kerner ell. yderavner (H. v. d.

macrolepis ell. nigricans). Hornemann.OP.*
112. Landbo.lY.318. sort havre, Avena
strigosa (purhavre) ell. varietet af tophavre
(Avena sativa patula) med sorte ell. sortagtige

kronblomster ell. kerner. Olufs.NyOec.1.199.
Lange.Flora.77. LandbO.lI.549. sort hvede
ell. sort korn, art af boghvede, Fagopyrum
esculentum Moench. ell. F. tataricum (L.).

CGRafn.Flora.il.644. JTusch.302. UfF. sort
hyld, alm. hyld, Sambucus nigra L. (med
sorte bær). Moth.S619. Hornemann.OP.*292.
sort pil (Viborg.Pl.(1793).199) ell. sort

Itoppel, d. s. s. Sortpoppel. JTusch.180.

I
se videre u. Natskade (I.l), Natskygge (1),

Nyserod (2), Skæne ofl. 4.3) med forestilling

om en med farven sammenhørende særlig egen-

skab (godhed, styrke olgn.). den engelske sorte

Portvin. Borc^en.H/.67. || sort brød, {jf.

glda. thet sorte brødh (Brandt.RD.I.71) og
ty. schwarzbrot ; 1. br.) rugbrød; grovbrød.

Glad mit sorte, danske Brød jeg bryder.
PM0ll.ES.1.49. *(en) sæUe, haanet Pjalt, der
daglig æder | Sit sorte Grovbrød i sit Ansigts
Sved. BredaW.¥250. sort Brød med Fedt paa.
JacAnd.Er.il.219. || sort cigar, især om

10 (stærk) brasil- ell. havannacigar, (hun) fik

en af de kraftigste (cigarer). En Brasil, saa
sort som en Toidensky. ÉErichs.Doktorens
.Jul.(1920).8. Vi røg sorte CigåTer. Elkjær.

HF.58.
II
sorte Jakob ^3.• rugmelsbeskøjt) , se

Jakob 2.1.
II

sort kaffe, (jf. II. Sort 2)

kaffe uden fløde (til dels ogs. uden sukker) ell.

særlig stærk kaffe. *sterk og sort Caffe. Stub.

86. man drak (kaffen) sort, thi Sukker var
dengang en endnu dyrere Vare end Kaffe.

20 JHelms.G.102. sort Kaffe, stærk Tobak og
anden Stimulains. KnudPouls.BE.47. se ogs.

Kaffe 2.1.
||
(den) sort(e) jord ell. muld,

1. jord (muld), der fremtræder med en mørk,
sori(agtig) farve; spec. om særlig muldrig
(mad)jord (ogs. (fagl.) som ssg.: Sort(e)-
]oTd.Moth.S619.621. Steensby.Geogr.150. Berl

Konv.XX.72). Helt.Poet.5. HaveD.(1762).7.
Hvor Marken bølged nys som Guld

|
Med

Ax og Vipper bolde |
Der ser man nu kun

30 sorten Midd
| Og Stubbene de golde. Grundtv.

SS.111.446. Hvad Soelskin er for det sorte

Muld
I

Er sand Oplysning for Muldets
Frænde. sa.C7dt;.Z.7S. da mylred der Blom-
ster af sorten Jord. Røse.Bygevejr.(1892).122.

Hage.^452. 2. (med tilknytning til bet. (1 og)

9; især Q3, spec. højtid., poet.) som udtryk

for den dødes hvilested, graven; i udtryk som
ligge i den sorte jord ell. muld, i sor-
ten jord ell. muld (se ovf. sp.4^*) olgn.

40 gid ieg lå i den sorte jord ell. mvdd. Moth.
S621.M163. Hauch.SR.11.181. den sorte

Muld var ham det Bedste . . I den sorte

Jord, i Gravens Gjemme, der var det ham
det Mier\iedste\HCAnd.(1919).111.124. Gold-

schm.Hjl.I.177. jf. bet. lO.i: bande (en) ned
i den sorte(ste) jord, se IV bande 2.2. 4.4)

med videre (meton.) anv. \\ det sorte kom-
pagni, (hist.) et i 1739 oprettet interessent-

skab til forædling af norske produkter ved

50 tjære- og begkogeri, ved jærn- og krudtværker

olgn. Sal.XIl.339.
||
(den) sort(e) kunst,

(jf. bet. lO.ij d. s. s. Sortkunst 1. Disse Bil-

leder skal giøres efter den saakaldede sorte

Kunst. LTid.1741.120. Fich.D.179. OpfB.Hl.
552. 4.5) anv. som subst., spec. i udtr. det
hvide og det sorte, (nu vist kun dial.)

anv. som sammenfattende betegnelse for alt

hvad der inden for et vist omraade kan tænkes

(fra den ene ende til den anden olgn.). leg alle

60 Aarer om Bord, og spaer hvercken det hvide
eller det sorte (0: spar intetsomhelst), paa
det at Leanders Anslag kand gaae over Styr.

KomGrønneg.1.244. jf. III, Sort 3.2 slutn.:

love baade det sorte og det hvide. FetZé.



11 sort sort 12

5) (bet. 1 anv.) om ting (brugsgenstand

olgn.), hvis sorte farve tjener til at sær-

mærke den, spec. (jf. bet. 9-10^ har sym-
bolsk betydning. 5.1) i al alm. (man lader)

den Rejsende have forskellige Pris-Skalaer

i sine Prisbøger (sorte Priser, røde Priser

o. \.). Hage.*519. \\ J" spøg. talem.: Det Sorte er

Noåerne\Vogel-Jørg.BO.109. sorte noder, se

Node 1. sort tangent, se Tangent.
|| (jf. III.

Sort 2.2j om den ene hovedfarve i forsk. spil. et lo

sort Es.Spillebog.(1786).8. Hver Gang hun
meldte Spar og Klør, tabte hun. Det var sært,

at de sorte Farver betød Uheld for hende.

LeckFischer.HM.91. sorte Per, se Sorteper.

i skak: Skak.(177S).56. *Der trækker du jo

med min sorte Springer. Paiilf.^dami?.//.

206. Skak.(1916).10. anv. som subst. (uden

art.): sort, (den spiller, der har) de sorte

brikker, smst.48.
|| (jf. III. Sort 2.3; nul. br.)

om (centrum paa) en skydeskive; spec. i udtr. 20

(ramme ell. træffe) (lige) i det sorte, (lige)

i centrum, pletten (ogs. overf.). Moth.S617.

vAph.(1764). „Han traf, Tartaglia!" . .

„Lige i det Sorte, P&ntaXonel" Meisling.MK.
146. 5.2) (med overgang til bet. 9 og lOj med
den sorte farve som kendetegn paa noget

ugunstigt, uheldigt, skadeligt, farligt olgn.

*(skibet) bringer Dødsbud . .
|
Det sorte

Skiold høit svæver alt i Masten. Oehl.HS.

(1815).40. *Sorgens sorte Fane dunkelt 30

skygger | Over Tronen. Staffeldt.D. 1. 49. jf.

Feilb. billedl: VilhAnd.Litt.il.957. om sort

kors (som pesttegn) se Kors 3.4.
||

(især tid-

ligere) m. h. t. (tidspunkt for) en begivenhed:

skrive med sorte bogstaver olgn., uegl.:

markere (betegne, notere) som ugunstig, ulyk-

kelig, sørgelig (jf. bet. 9.3). den Dag vil

skrives med sorte Bo^st&ver. Holb.Mel.IY8.
1807 vil stedse være at skrive med sorte

Tal i Danmarks Aarhøger. Friborg.EU.69. 40

Il
i forsk, særlige udtryk for (tildeling af) et

karakteriserende mærke, en vurdering olgn.:

give (en) en sort kugle, se 1. Kugle 1.

sort kokarde, sort stempel, se Ko-
karde, Stempel. || spec. i udtr. (komme, være,
sætte paa) det sorte bræt (jf. u. bet. 4.i^

ell. (nu næppe br.) register (Pflug.DP.857.
Hersl.Præd.81. Leth.(1800)) ell. i egl. bet.

nu vist kun (især T, polit.) (den) sort(e)
bog (Hage.^515. JernbaneT.^U1935.11.sp.l) 50

ell. liste (LovNr.8pyd910.§§5.7. Lassen.
AO.'258. BerlKonv.XX.72. jf. sortUste; ell.

(jf. bet. 4.1) tavle (Moth.T60. Handels
Tekn.119. Trap.*1.610), (ænyd. (det) sort(e)

bret, ty. schwarze tafel ofl.) om (ophængt ell.

udhængt) bræt ell. tavle ell. nu i alm. (skreven
ell. trykt) fortegnelse (bog olgn.), hvor de ved
et ell. andet misligt forhold karakteriserede
personer(s navne) noteres, saaledes (paa et

universitet) relegerede studenter, (i et lavshus, ep
en beværtning olgn.) medlemmer ell. gæster
med uopfyldte (økonomiske) forpligtelser, (i

forretninger) betalingsuvillige kunder, (hos
politiet) mistænkelige personer, (polit.) per-

soner, der skønnes at være farlige for ell. i

modstrid med en stats politik olgn. slåe (ell.

opslaa. VSO.IV.0186) ens nafn på det s6rte

\iTet.Moth.N12. een muursvend (N. N.)
hans navn skal for nogle af sin mester laante

penge vere skrevet paa det sorte bret.Ci^.

1708.(KbhDipl.V111.46). CCPflueg.Christians

Pleye-Huus.(1773).30. hvis et Firma prø-

vede at gøre Forretning med Fjenden uden
Englands Tilladelse, kom det paa den sorte

Liste. Tilsk.1921. 1. 5. jf.: et Kartotek over . .

sorte KnnåeT.Bogtrykkerbladet.1937.144. uegl.

som udtryk for at være ell. blive genstand for

streng dadel, fordømmelse, mishag, være ilde

anskreven, i miskredit, i unaade (hos en).

Christiani 2. Navn er kommet til at staa paa
den sorte Tavle hos Posteriteten (0: efter-

verdenen). Holb.DH.11.77. Usandhed, List,

Forstillelse, ja disse Ord ere nu engang
skrevne paa Moralitetens sorte Bret.Gylb.

11.227. (Chr. Pedersen) stod paa det sorte

Bræt hos Regeringen. Bmndi.CP.242. Hol-
berg . . satte (folkebøgerne) paa det sorte

Bræt i „Peder Vsmrs''. CSPet.Litt.302. \\ den
sorte ha and. jf. Dan.5.5: en lang Arm
med stor fingerstrittende Haand . . Et sært
uhyggeligt Tegn, den sorte Haand paa Væg-
gen allerede i Oldtiden (o: paa en hellerist-

ning). JohsBrøndst.(PoU/il941.9.sp.5). ogs.

(til bet. 10.2^ navn paa en forbryderbande ell.

hemmelig revolutionær sammenslutning olgn.

(egl. med billedet af en sort haand som symbol).

Nyhedsposten.*yzl860.3. BerlKonv.XXIII.36.

6) (bet. 1 anv.) om (del af) landskab,
lokalitet olgn., i alm. med noget afsvækket

bet., om hvad der virker mørkt, sortagtigt (ogs.

med overgang til bet. 1). (strømmene) ere

sorte (1871: mørke; 1931: grumsetj af ils.

Job.6.16(Chr.VI). en Huk strax neden for

Handel-Stedet, kaldet Fiske-Klett , . er

kiendelig sortere end det andet Land. /si

Kyst.23. øst for Japan løber Kuro-sivo eller

den sorte Strøm, som den kaldes paa Grund
af sin dybe mørkeblaa Farve. Paulsen.II.
760.

II
(nu især poet. ell. dial.) om hede-

(strækning), mods. agerland olgn.: mørk af
lyng; lyngbevokset. den sorte store uover-
seelige Lyng-Rede.LMWedel.IndenlandskRej-
se.II.(1806).360. *Min Barndoms Sol har
smilt paa mørken Hede . .

|
Blandt sor-

te Høje boer min Ungdoms Glæåe.Blich.
(1920).III.137. udenfor Ansager By . . var
der sort Hede paa hver Side af Vejen. i2i5e

Amt.1915.88. jf. de (tidligere) i Sønderjylland
brugte udtr. om (hede)egnene nord for Konge-
aaen: det sorte Jylland (Krist.Ordspr.496.

HMatthiess.SJ.lO) ell. Norden (Foersom.L.
11.12.24). sml. (ældre) udtr. den sorte jyde,
om den jyske hede og dens beboere. LMWe-
del. Indenlandsk Rejse. 1,1. (1803).22. HMat-
thiess.SJ.180.

\\ det sorte hav ell. (tid-

ligere) den sorte sø (Moth.S621. Holb.
Intr.1.4. Slange.ChrIV.973), (glda. thet soorte
haff (Sydrak.115); (med overgang til bet. B)
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efter tilsvarende udtryk i andre spr.) navn paa
det (for sine taager og klippekyster kendte)

store indhav ml. Rusland og Lilleasien, det

Euxinske, eller, som det nu kaldes, Sorte

UsiV.Falst.Ovid.aS^. Eostr.FG.16sc. Scheller.

MarO.248.
|| (jf. bet. 1.2) i udtryk som der var

sort af ell. (sjældnere) med (TomKrist.LA.
247) mennesker, der var store, tætte ska-

rer af mennesker. Gaden bliver efterhaanden

hel sort af Mennesker.VKorfitsen.EVléS.
Paa Diget . . er der allerede sort af Paraplyer

og Regnfrakker — det er Turisterne. Jørg.

OF.62. Løn og Lind var sorte af (spurve).

Rørd.Va.93. bag Politiafspærringerne stod

sort med M.ema.eskeT. Pol."/itl936.1.sp.4. jf.:

Absolut uheldigt er det . . naar et jysk

Blad skriver, at Byens Torv paa Grundlovs-

dagen „var sort af hvidklædte unge Damer".
KNyrop.OL.I.183. || sort sne, se I. Sne
1.1.

7) fbet. 1 anv.) med særlig forestilling om
manglende, udelukket, formindsket lys

(dagslys, sollys) ell. farve olgn. (om sag-

lig overf. anv se bet. 11^. 7.1) (jf. mulm-,
natsort) om forhold ved nattetider, under toet

skydække olgn. Himmelen (blev) sort af

Skyer og Yeii.lKg.18.45. *Dagen viger og

gaar bort,
|
Luften bliver sval og soTt.Salm

Hj.74.1. *Alt opreist Maanen staaer | Bag
sorte Skove.Oehl.PSkr.il.377. * Høstens sorte

Storm. Rode. VR.19. Folk (kikkede) bekym-
ret op paa den sorte (o: regntruende) 'Sim-

mel Pol.*'tl938.4.sp.2. jf. bet. 9.3: det ser

sort ud (i vejret) (o: ser ud til torden, regn

olgn.) j i forb. m. Nat (ogs. brugt billedl.):

*Nu skrider Natten sorte,
| Og Dagen stun-

der i\\.Vægtervers.Kl.3. *Vægter! vil den
sorte Nat (SalmHj.597.1: Skyj,

|
Mørk og

Mulm af mine Sinde
|
Ey forsvinde? Brors.

102. *De Nætter ruge saa lange og sorte.

Oehl.Digte.(1803).16. *Hinduf>Tsten ligger

vaagen
|

i den sorte Tropenat. JFJens.Di.47.
Der har aldrig været en Nat saa sort, at der

ej fulgte en Dag deTefteT.ThitJens.VA.I.129.

sort(e) sky (er), se 1. Sky 1.
|| (jf. bet. 9.i)

som udtryk for himmellegemes formørkelse:

soel og maane blive sorte (1871: sortnej.

Joel.2.10(Chr.Vr). Aab.6.12. 7.2) t udtryk for,

at noget (delvis) ligger i mørke bag noget til-

hyllende, skjulende, i et lukket rum olgn.

*I en Kælder sort som Kul,
|
allerdybest

nede, | var et prægtigt Musehul. Børri«n€s dan-

skeLæsehogf.de mindste.(1907).56. Gaden . .

lignede et bundløst sort (jiB,h.HomoS.VD.5.

det sorte hul, se 1. Hul 2. der er sort af
mennesker, se bet. 6. 7.3) t udtryk for svig-

tende synsevne olgn. Bøssen (sprang) op af

gammel Vane og knaldede sort (o: uden
sigte, i blinde), og der laa Mikkel paa Valen.

KMunk.LGD.136. jf. bet. 9.2 og 11: sort (o:

blindt) forelskede Mandfolk. JakKnu.DG.215.
sort stær, se Stær. || navnlig (jf. sortnej som
udtryk for synsforstyrrelse, fremkaldt af (tilløb

tU) besvimelse, svimmelhed, stærk psykisk

paavirkning olgn.: det blev soort for
mine Øyne, da jeg hørte læse disse Tiden-
der. fioI6.Zan<is^.//.3. (højtideligheden greb)

mig saa sterk an om mit Hierte, at det blev
ganske sort for mine Øine, og jeg kunde
neppe see Brude-Folkene. Kort sagt, jeg

besvimede. Prahl.AE.I.142. OBloch.D.*I.56.

jf.: den russiske Arbejder har Privilegier —
saa mange at det kan gaa sort for Øjnene

10 paa én naar man tænker paa dem.AndNx.
MD.156.
8) (bet. 1 anv.) som udtryk for en ved virk-

somhed, brug olgn. fremkommen sort(agtig)

farve: sværtet; tilsmudset; snavset; ski-
den (jf. slddensortj; især om persons ansigt,

hænder, negle (spec. m. h. t. rummet under
den frie neglerand; jf. sort-neglet, -randet og

1. Rand 2.ij, (lyse) beklædningsdele olgn. De
ere blevne sorte i deres Ansigt af Røgen.

20 Bar.6.20. Jeg (o: en kvæghyrde) er sort

og skiden. Suhm.IdyllerogSamtaler.(1772).72.

„Betragt engang hendes Hænder, SganareL"
— „Phy, gode Herre, de ere jo saa sorte som
Jord." Lodde. (Skuesp. IV 291). OeJU. PSkr. I.

155 (se I. Smed l.ij. Han hade tre store

Signetringe paa venstre Haand og sorte

Negle paa hegge.Galsch.SR.263. Som gam-
mel Maskinmand kunde jeg selvfølgelig lave

(maskinen) selv; men jeg er saa forbandet

30 ked af at blive sort under 'Heglene. ErlKrist.

BT.91. nu er alle hans Lommetørklæder
sorte og snaysede. Scherfig.Fu.llO. de sor-

te Snebunker. iifZ/orenteen.G.77. den sorte
mand, se bet. 10. saa sort som en kedel-
bund, se Kedelbund. den sorte avis, se

1. Avis 2. (sætte) sorte fingre (i en bog),

se Finger 3.5. || t talem. og ordspr. den, der rø-

rer ved beg, faar sorte fingre, se Beg 1. tvi ell.

ve dig, saa sort du er, sagde gryden ell. køllen

40 ost;., se Gryde (LI), Kølle (III), den, som
skurer sig paa sort kedel, smittes, se IV
skure 2.i. || anv. som subst. (lokomotiv-)

Personalet (blev) ideligt overklattet af sorte

Vanddraaber (og omtaltes derfor af) det

øvrige Personale . . som „de Sorte". iZam-

busch.JE.107. Kom, skjTid jer, vi maa ha'

det sorte (o: soden) tørret af.ErlKrist.DH.

189

9) (jf. III. blaa 2; bet. 1 anv., (i bet.

50 9.2-3J især uegl.) som udtryk for (præg af)
sygdom, død, mismod, ugunstige (livs)'

forhold olgn.; om udtr. ligge i den sorte eU.

i sorten jord ell. muld se bet. 4.3. 9.1) som
udtryk for en af skadelig, ødelæggende (navn-

lig fysisk) paavirkning (sygdom olgn., ogs.

spec. døden) fremkaldt mørk (især tidligere

ogs.: usund, gusten) farve. \\ om plante olgn.

sorte ben, se I. Ben 4.2 slutn. (jf. Sort-

benssygej. sorte ærter, se Ært || især om
&0 levende væsen (menneske). Sorte Knuder (paa

heste) eller Melanoser ere Bindevævssvulster,

som indeholde en stor Mængde sorte Fig-

mentkoTn.MøllH.Y329. Benet (var) sort og
svullent (efter hugormebiddet). Kirk.NT.48.
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;/. sortrandet: (hun er) kommet til at se

skidt ud, gusten . . sort under Øjne-
ne.ErlKrist.(Socialdem.'yiil939.Sønd.2.sp.l).

(den) sort(e) død, galde, gulsot, sorte

kopper, (den) sort(e) pest, syge, se I.

Død 4.2 (jf. Sortedød og hille 2.3), I. Galde

1.1 osv.
II (jf. dødsort; O, relig.) om (per-

sonifikation af) døden. *Døden er mørk og

sort,
I

Kalder for evig hoTt.HIrgens.(Nyeste

Harmonia.*(1825).247). Saa kommer den

sorte I>ød.VBeck.LK.I.239. 9.2) (svarende

til bet. 9.1^ som udtryk for (præg af) psy-
kisk paavirkning ell. tilstand af stærkt

ulystbetonet, nedstemmende art; nu i

alm. (i mere ell. mindre faste forh., ved udtryk

for ærgrelse ell. især mismod, fortvivlelse

olgn.) uden tydelig forestilling om (sortagtig)

farve, et stort og mægtigt folk . . er rustet

til kriig. Folkene skal beve for dets ansigt;

alle ansigter skal blive gandske sorte (1871:

skifte Farve; 1931: hlnsaeT).Joel.2.6(Chr.

VI). var (heltene i middelalderdigtene) be-

drøvede . . blev (de) sorte i Ansigtet. GBang.
EK.I.174(jf. Jord 6.2 og Kalk.lV.220).

\\ {jf.

ty. bis ell. dass man schwarz wird ; nu næppe
Z>r.) som udtryk for ønske (forbandelse) olgn.:

gidhan(maa)blive sort,eH. til han bli-

ver sort olgn., gid han maa rammes, ell. ind-

til han rammes af (alvorlig) ulykke, sorg,

ærgrelse (jf. flg. bet.-gruppe) , tilintetgørelse,

død olgn.; ogs. som mere ubestemt forbandelse.

gid du bliver s6rt. (lat.:) Di te perdant.

Moth.S617. Tal nu din Hund, til du blir sort.

Holb.Masc.III.7. *Hans kloge Tinding blive

graa,
|
Hans hvide Orden blive blaa,

|
Hans

Fiender blive sortel Stub.115. De skal kom-
me til at staae Skildvagt, til De bliver sort.

Rahb.(Skuesp.IX.127). PMøll.ES.1.79. »in-

gen ærlig Gaas (er) at faae (til det romerske
julegilde) . . \

Aa! lad dem leve, til de blive

BOTtel Bødt.D.(1870).116.
\\

(nu mindre br.

end tilsvarende udtryk med (gul og) grøn, se

grøn 1.3, gul 1) i udtryk for stærk, varig ærgrel-

se: ærgre sig sort. *Nu bort med alskens
Politik,

I

Og lad os passe vores Drikl
|
Man

ærgrer dog ei Tydsken bort,
|
Om man sig

ærgrer sort. Rahb.PoetF. 1.107. paa ham har
jeg stolet . . det er til at ærgre sig sort over.
Hrz.XVI.240. CKMolb.Amb.46. Budde.JF.
82. uden for refi. anv.: Øhlenschlæger . .

ærgrer sine Fiender sorte med Mestersange.
Blich.(1920).XXXI.11.

II
nu især i udtryk

for (dyb) fortvivlelse, mismod, sortsyn,
syndsbevidsthed olgn.; dels (især Qj) om
person: blive, være sort (i hu olgn., se u.

Skorstensfejer 1). Sør«n . . gik omkring og
fortrød den øvrige Verdens Synder . . Søren
blev sortere for hver 'Da,g.Drachm.SF.212.
gaa hjem og blive aldeles sort i Sindet i sin

ensomme Ungkarlelejlighed. Schand.SB.125.
han kunde være interessant og elskværdig,
men var ofte sort og tsiWs.NBøgh.CW.II.
196. hans Kone kunde . . blive sort af Trist-

hed ved Tanken. Lau£sen.SkipperTheobald.

(1936). 7. dels om sindstilstand, følelser, tan-

ker, i forb. som sort fortvivlelse, humør,
melankoli, (især 0:j sorte tanker olgn. ell.

som adv. (være) sort fortvivlet (i talespr.

ofte med noget afsvækket bet., iron., spøg.)

ell. (jf. bet. d.a) se sort paa noget (jf. Sort-

seen, -seende osv., se sort (u. III. Sort I.2),

se mørkt paa (u. II. mørk å.2) og se lyst

paa (u. II. lys Q)) se meget mørkt, pessi-

10 mistisk paa noget. *Hver Tanke, som malte
|

Sig sort for hans Siæl. Pram.Stærk.58. I den
sorteste Fortvivlelse kom han hiem.Oehl.

XXV144. *sig tilbunds hans Tanke kunde
sænke |

I Dybet af en sort Melankoli. PaiM.
AdamÉ.^1.(1851).202. Lenoir var sort iox-

t\i\let.Schand.BS.447. de to Prangere er i

sort Hnmør. CEw.F.219. der gaar en sort

Forfærdelse igennem ham ved Tanken om,
at Dina kan lade ham gaa. ThitJens.EH.59.

20 IsakDin.FF.189. hun havde ikke Tid til at

falde hen i sorte Tsmker. EBertels.D.24. Lad
os ikke se for sort paa Tilværelsen. BeriTid.

'^/iol939.M.2.sp.4. om tidsrum præget af en
saadan sindsstemning: hun hade „sorte Da-
ge", som hun sae, hvor Humøret var helt

borte.Woel.DG.163. (jf. bet. lO.i og li; om
pietistisk religiøsitet (hos indre mission): alle

hans Børn har forvildet sig i den sorte Tro.

CEw.DV93. 9.3) om ydre forhold, livskaar,

30 situation olgn., som vækker mismod, virker

nedslaaende: ugunstig; uheldig; sørge-
lig; ulykkelig; haabløs; fortvivlet. Ere
ikke alle mine Udsigter ligesaa sorte som
dine? Tode.S.70. min sorte Ulykke. BiicA.

(1920).XI11.149. han dræbte sig selv med
Gift . . fordi Verden havde viist ham sin

sorteste ^\åe.Bagger.I.258. en Skabning, der
fra den høieste Lyksalighed nedstyrtes i den
sorteste Elendighed.fiergs.PP.6i3. (han) knu-

40 gedes sammen af den sorteste Forladthed.
AndNx.M.96. (de synes) at trøste sig . . over
deres sorte ÅTmod.Grundtv.BrS.42. RJ
Holm.ÆldreEdda.(1874).6. Feilb. Kaffen er

stadig det sorte Punkt i de københavnske
Skolebørns Ernæring. BerlTid.'yel936.M.4.
sp.l. jf. Arlaud.482. en sort plet, se I.

Plet 3.1. med overgang til bet. IO.2-3: (af)-
male med sorte farver, se afmale 3, I.

Farve 2.i. || om tidsrum, (især i forb. sort
50 dag;. *den for Muus og Rotter sorte Dag

(0: da kattene anrettede et blodbad paa dem).
Holb.MpS.285. *(jeg) som seer kun sorte

Dage,
I

Og sorte haver lagt tilbage. Wess.255.
vi (maa) haabe, at han (0: en fodboldspiller)

ikke to Dage i Træk har en sort Dag. Berl

Tid.^'/d933.Aft.4.sp.l. Mandag blev Vinte-
rens hidtil sorteste Tmåkdag. Pol.'/^1940.7.

sp.3. spec. i børs-spr.: Krisen i New York i

1869, den saakaldte sorte Fredag. Ferdens-

60 kult.VII.242. Den danske Krone er nu faldet

i Ro efter de sorte Ugers Fart ned ad ^ak-
ken.PoUyd923.11.sp.l. AHenriques.TG.71.

jf. bet. 10.2: Dagen efter var Børsen „sort",

der fandt store Tvangssalg Sted, og Kur-
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seme . . faldt stærkt. Ulrichsen.Politisk

Haandbog.'(1939).37. \\ i olm. spr. især (jf.

bet. l.\) i udtr. se sort ud éil. (nu dial., jf.

Feilb. UfF.) se sort f*Haab, naar end
Skjebnen sortest seer, | Er ei omsonst. PJ.
Heib.Sk.IIL364. jf. se 12.i;, især upers.:

det ser sort ud, ogs. med tilføjelsen med
(Moth.S617) ell. (alm.) for en (Holb.Kh.
880. Schand.FrProv.197). Denne Dag saae
temmelig sort ud paa aUe Kanter, men Ud- lo

gangen er saaledes, at den ikke kunde ønskes
behageligere. £?o?6.Pem.///.6. *Sort seer det
ud,

I

Men almægtig er Gnd. Grundtv.Dansk.I.
145. Jeg havde lavet mig en nydelig lille

Gæld paa et Par Hundrede Kroner. Den
begyndte at se lidt sort ud for Undertegnede,
forstaar du. Bergstrøm.PD.114.

10) (bet. 1 anv., (i bet. 10.2-3j iscer uegl.)

om (hvad der er udtryk for) noget ondt,
syndigt, slet, forbryderisk osv. lO.l) om 20

(hvad der har forbindelse med) djævelen,
trolddom olgn. *Herrens Naadestraaler
(skal)

I
Alle sorte Trolde (SalmHj.56.1:

onde Aander^ kyvse
|
Til dend fæle Helved

ØTkl Kingo. SS. 111. 338. *Det sorte Riges
Magt og List

I

Vor kiere Jesus knuste. Brors.

42. O! alt for fæle Drøm! mig synes, at jeg

seer
|
Endnu den sorte Geist. Wess.3. Hans

sorte Majestæt (0: fanden). Wied. Fæd. 94.

„sorte Fanden" . Aakj.DK.170 (smi. sort som 30

fanden u. Fanden l.i slutn.). jf. bet. IO.2:

*Han er en sort og nederdrægtig Troldmand.
Hauch.DYII.162. bande en ned i detsorte-
(ste) helvede, se lY bande 2.2. jf. Sortebog:
Gunnild reyser sig, og læser af den sorte
Bog denne (trolddoms-JYormvlax.Holb.VHH.
11.2. jf. Feilb.11 1.468. \\ den sorte mand
ell. den sorte (Sibb.1.160. VSO. KMKofoed.
BornholmskeSærlinge.(1934).136. Feilb.) anv.

(eufem.) om djævelen (nu især dial.) ell. w
(dial., barnespr.) om (opdigtet) skræmmende
væsen (bussemand), ogs. (jf. bet. 8) om skor-

stensfejeren (som bussemand). LThura.Poet.
350. Engang skræmte Mødrene uartige Børn
med „den sorte Mand" (o: skorstensfejeren).

DagNyh.*yitl934.4.sp.2. PoU*/il939.13.sp.4.
se ogs. Feilb.

I

II.468. den sorte drage, se

II. Drage 1. (spøg.:) Islænderne kan for-

tælle den sorte Engel (0: fanden) et Øre
af. HBrix.AP.Y6. sorte Knud, se Knud 1.3. 50

II
(den) sort(e) kunst, {ænyd. glda. d. s.;

tilsvarende i andre spr.; overs, af Nigromanti,
se u. Nekromanti; ;/. Sortekunst 1; især
foræld.) trolddom, trolddomskunst (øvet ved
onde aanders hjælp); (sort) magi; nekromanti.
her er en Doctor, som forstaaer den soorte
Konst.Holb.KR.111.5. sa.Hex.111.3. dette
gaaer (ikke) rigtig til . . Ved de sorte Kon-
ster, som saa mange Store veed at bruge,
har De blindet hende, og giort hende for- 60
Tykt.Tode.S.93. Blich.(1920).XXIX.23. Thie-
le.II.93. han lægger sig efter den sorte

Kunst, og har Omgang med Mørkets Aander.
Hrz.F.62. Feilb.111.468. (spøg.) uegl.: Disse

mikroskopiske Undersøgelser med dertil hø-
rende Statistik og vidtløftig Sammen'igning
henhører under Pollenanalytikernes sorte
Kunst. JohsBrøndst.VK.81. (bogtr.-jarg.) om
bogtrykkerkunsten (jf. den sorte skole 3 ndf.).
Typograf-Tidende.1901.12. 2. Januar 1899
var jeg Discipel i „Den sorte Kunst", smst.

1924.6.
II

sort magi, se Magi.
|| sort

messe, en særlig i Sydeuropa forekommende,
med rituelle orgier forbunden dyrkelse af djæ-
velen (satanisme); ogs. (uegl.) om ugudelig
tøjlesløshed, vilde (usædelige) orgier olgn.

CKohl.Satan.(1902).47. en Roman, i hvilken
en halv-katolsk, pietistisk Kristendom spø-
ger i Kælderen, medens der læses sort Messe
rundt om i Etagerne. Kehler.(BerlTid.**U

1932.Aft.8.sp.3).
II
den sorte skole, {ænyd.

glda. d. s., no. dial. svarteskule(n), isl. svarti-

skoli, nt. swarte school) 1. folkelig betegnelse

for en skole, der meddeler viden om højere,

for menigmand skjulte forhold, i teologi, filo-

sofi, astrologi olgn. ell. spec. i den sorte kunst
(tænkt liggende i Norge, Tyskland (Witten-
berg), Frankrig ofl. steder, til dels med djæve-
len selv som læremester); trolddomsskole; ogs.

(jf. bet. 2 ndf.) om universitet, opfattet (folke-

ligt) som en lærdomsanstalt (spec. for præster
ell. medicinere), der meddeler lign. viden og
evner (til at mane); især i udtr. have gaaet i

den sorte skole olgn. tolv Personer slaaer sig

sammen og reiser til den sorte Skole udi
Wittenberg, 11 Personer gaaer fri, men
den 12 falder ved Lodkastning alleene til

Fanden. Eolb.Hex.lll.3(jf. Werl.Eolb.H92f.).
Cyprianus . . giennemgik den sorte Skole i

Norge og blev derfor af Diævlen tilpligtet at
bruge sin Lærdom og sine vidunderlige
Kræfter til at giøre Ondt med.Thiele.il.92.
Blich.EB.l. SvGrundtv.FÆ.l1.213. den og
den Præst havde gaaet i den „sorte Skole"
og kunde mane. JVJens.Gutenberg.(1939).12.
FrGrundtv.LK.138. Feilb.111.469. 2. (vel

egl. til bet. 2.a; især foræld, ell. spøg.) om
universitet ell. latinskole, i alm. med særlig

forestilling dels om den der meddelte højere

viden (kendskab til latin olgn.), dels (med
tilknytning til bet. 9.i) om en skole for gold

lærdom, uden stærkt (levende) folkeligt, natio-

nalt, kristeligt aandspræg (i modsætn. til den
grundtvigske (høj)skole, „skolen for livet''; jf.

skolen for døden u. I. Skole l.i). Jeg har to
Sønner i den sorte Skoele, den yngste til at
blive Baccalaureus og den ældste Licentiat.

Biehl.DQ.lV123. Rask.FynskeBS.55. Den
lærde Degn . . havde gaaet syv Aar i den
sorte Skole i Viborg, dog uden at tage
Examen. Blich.(1920).XXIX.23. *Dog, nok
om den (o: „Latinerskolen"), da Gud ske
Lov!

I
Der af den sorte Skole

|
Fra Island og

til sorte Hav
| Nu kun er Spor tilbage.

Grundtv.PS.VIIl.452. Zmn. („Hos Almu-
en"). Den sorte Skole og Livets Skole.

Drachm.UD.91. at Holbergs Fader var Stu-
dent eller i hvert Fald havde gaaet i den

XXT. Sentrykt "/i 1M2



19 sort sort 20

sorte Skole, maa man slutte af, at han siden

lod sig immatrikulere i Siena,. PersonalhistT.
1937.215. den grundtvigske livslange fejde

mod „den sorte skole". Kyrre.fLetterst.tidskr.

1937.430). 3. (jf. u. den sorte kunst ovf.;

bogtr.-jarg., nu 1. hr.) som betegnelse for bog-

trykfaget. ArbOFr. 10.2) om person, institu-

tion olgn.: som i karakter ell. adfærd afviger

(stærkt) fra den rette (moralske) norm; dadel-
værdig; slet; ond; lastefuld; nedrig; lo

forbryderisk, at finde hende saa sort, saa

dybt nedsunken i Laster, det overgik min
FoTmodning. Skuesp.X.146. *Sorte Hjerter

ham (o: Jesus) forh&a,ned.Grundtv.SS.I.452.

man er et uskyldigt Menneske og ikke en
sort FoTTdsdeT.JLange.n.24. en Justitsmini-

ster kunde sige, at han ansaa en Person for

sort, og saa var han sort og skulde miste

Embede og Bestalling. DagNyh."/»1924.7.
sp.3. jf. bet. 11.2: der blev (under en lockout) 20

sendt Sorte Agenter ud over Landet til

Smaamestre og Bønder for at ophidse dem
mod de Udelukkede. AndNx.PE.111.272.

\\

i særlige forb. hvid i skind, sort i sind, se

Skind 2.2. sort faar, lam, se Faar (2.3),

Lam (L3.5). sort sjæl, se Sjæl 5.2. den
sorte haand, se bet. 6.2. jf. bet. 9.3: Den
sorte Børs kaldes et Sted, hvor der fore-

gaar uofficielle — og i Reglen ulovlige —
Børsforretninger. BerlKonv.XX.71. DagNyh.3

9
*y»1923.11.sp.6. Den sorte Børs omfatter
den illegale Handel, Kun i Undtagelsestil-
fælde finder denne Handel Sted gennem Bu-
tikkerne. BeWTid.*V,i94i.4/^5.sp.4.

jf. bet.

5.2: „Tage hans Penge dengang, da du vilde

vinde mig fra ham. At du kunde!" — „Du
ved, hvad det gjaldt for mig. Enhver For-
retning har sit sorte Bind." Rode.SF.99.
II

i udtryk for ugunstig vurdering ell. omtale.

Staae sort SinskTeyen.vAph.(1764). Bie.Fa- io

bler.(1765).23. jf. bet. 9.3 og IO.3: (af)male
(en) med sorte farver (se afmale 3, 1.

Farve 2.1^, male (en) sort (af) olgn. Moth.
S617. S&B.11.7. han fører Historiens Vid-
nesbyrd i Marken for, at Kongen ikke er teg-
net 'for sort. OThyreg.B.192. sværte (en)
sort, se sværte, især tidligere: gøre (en)
sort (hos en), omtale nedsættende, bagtalerisk
(over for en); bagtale; bringe i unaade. jeg
har tænckt paa et Middel, hvorved vi kand 50
giøre Jacob Tyboe temmelig soort hos Jom-
frue Lucilia.Holb.Tyb.1.6. Husk vel paa,
naar I taler med jeres Myndling, at giøre
hende dem allesammen saa sorte som Fan-
den. Skuesp.II 1, 1.112. CPalM.0.394. 10.3)
svarende til bet. IO.2, om (dadelværdig, slet

osv.) karakteregenskab, adfærd olgn. den sor-
teste moralske KarakteeT. Grundtv.Udv.L31.
*Nu din hele sorte Plan jeg veed.Heib.KH.
68. nu vil De ovenikjøbet føre Andre, der eo
ere ganske uskyldige i denne sorte Handling,
dem vil De føre i Vlykke.Hrz.Y325. Man
vidste at fortælle sorte Ting om Forholdet
mellem Far og Søn. MartinAEans.N0. 138.

jf. bet. 9.3 og IO.2: (af)male, skildre
(Brandt.CP.169) med sorte farver olgn.,

se afmale 3, L Farve 2.1. || især (forstær-

kende) føjet til subst. m. nedsæt, bet.: (det er

en (et) sort (ell. den (det) sorteste^ bag-
vaskelse (SMich.S.213), bedrageri (PA
Heib.Sk.II.36), forræderi (Holb.Paars.246.

KGBrøndst.B.335), last (Goldschm.Fort.III.

40), løgn ^den, som siger det, har sagt en
Løgn, den sorteste LøgnlSkuesp.IX.95.
Hostr.SpT.IY3. Næ, det er den sorteste sor-

te Løgn\GJørg.Kluk&Co.[1930j.48), mis-
gerning f'Hvad I har giort? Den største,

skammeligste, sorteste . . Misgierning. Oiw/s.

GD.124. Blich.(1920).IY236), niddings-
værk (s. d.), ondskab (Drachm.E0.12),
uret ^man (vilde) gøre Renæssancetiden
den sorteste Uret, om man troede, at den
var idel Spas og Fjas.GBang.EK.II.lO. Gyr
Lemche.S.IY64), uretfærdighed (JLange.

1.391), usandhed (CMøll.PF.440), utak-
nemmelighed ^*De belønner

|
mig med

sort Utaknemlighed. Hostr.EF.IY3. Det er

dog den sorteste Utaknemmelighed, jeg i

mit Liv har høTt\CMøll.PF.305) ofl. \\ G)

sort salt, {efter lat. sal niger; jf. I. Salt

2.2) bittert vid; satire uden humor. Dette er

pessimistisk Filosofi og den uforsonlige Sa-
tires Livssyn, „det sorte Salt" fra den romer-
ske Kejsertid. VilhAnd.Litt.il.32. smst.IY
285.

1 1) (jf. IL mørk 3) ved overf. anv. (af bet.

1), som udtryk for ringe grad af ell. mangel
paa forstaaelighed, viden, oplysning, civilisa-

tion, respekt for individets frihed olgn. II. I)

om ytring, forhold olgn.: vanskelig at for-
staa (til bunds); dunkel; gaadefuld;
mørk (n.3.1). det var ham den sorteste

Gaade, hvad de to gamle Fruentimmer
egentlig vrøvlede sammen der. Gjel.M. 164.

jf. Heib.Poet.IX.432. \\ spec. som udtryk for

en (imod den talendes ønske) uforstaaelig,

uklar (ulogisk ell. dunkel, kunstlet, skruet),

meningsløs, (for)vrøvlet ytring (jf. sort-snak-

kende, -snakkeri, -tale^. Fuldstændig sort
tale møder vi s. ^%.Wim.VR.78. visse fran-

ske Lyrikeres formentlige abnorme Tilbøje-

lighed til sort Tale. Friis-Møll.(EkstrabU'/7

1939.8.sp.3). i alm. knyttet til et verbum:
skrive (Bøgh.JT.592. Bergs.HL81), tale

(HWulff.DR.255. VorStand.l939.45.sp.l) ell.

især (talespr.) snakke sort, det være nu,

at Præsten har travlt med verdenshistoriske

Stor-Syner . , eller han æsthetisk snakker
sort. Kierk.V11.384. Hun ender naturligvis

med at forelske sig i den, der snakker højest

og sortest (0: lærdest). Schand.AE.219. (han)
stod . . og snakkede sort om Gud, Konge og
Fædreland, der var hverken Begyndelse
eller Hale eller rød Traad i Talen. Leop.B.
287. 11.2) svarende til IL mørk 3.2.

|| (jf.

II. graa 2.4J om noget (fjernt og) (næsten)
ukendt (ogs.: uciviliseret). Leksikonet
gaar helt tilbage til Dansk Films sorteste
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Olåtiå. PoUy*1939. 9.sp. 6. det sorte(ste) Afri-

ka, se u. bet. 2.1. || om hvad der er præget af

mangel paa civilisation, moderne kultur, (re-

spekt for) individets personlige frihed og selv-

stændighed olgn.: uoplyst; uvidende og
snæversynet; reaktionær (mods. lY rød

4.3j; ogs. (med overgang til bet. 10; især

polit.): absolut bestemt af, (blindt) følgende et

uindskrænket statsprincip, et diktatur, den
sorte Reaktion i Europ&.JVJens.A.11.246.
Diktatoren Trepow, hvis Ord: — „Jeg vil

oversvømme Rusland med en Strøm af

Blod," — genlød fra de sorte Bander Landet
over, Madelung.Opbrud.(1909).52. Wienerar-

bejderne hejsede det røde Flag midt i et sort

(o: diktaturstyret) La.nd.Pol.*^2l935.9.sp.4.

der hersker sort uvidenhed, sort overtro

sort-, i ssgr. især (jf. sorte- og svart-

j

af lY sort (1-7); om sort- i smsat. farve-adj.

se u. sorte- 1
||

foruden de ndf. anførte kan
nxvnes mindre brugelige ell. let forstaaelige

ssgr. som sort-aaret (se u. Hvidvinge^ -bejd-

se(t), -farve(t), -farvning, -fodet, -gum-
pet (se DO.VII.sp.377"), -haaret, -hudet,

-krøllet, -lakere(t), -lokket, -malet, -næbbet,

-plettet, -prikket (se prikket 1), -pudset (fx.

otn træsko), -skaftet (fx. om kniv), -skjoldet

(se u. skjoldet S.2), -skægget, -skørtet,

-stemplet, -stolpet (om hus), -strømpet,

-sviklet (strømpe), -vinget ofl.; til III. Sort

2.1 ell. lY sort 2.2: sort-betrukken, -ind-

hyllet, -pansret, -(til)sløret ofl. -ajjtig, adj.

{ænyd. d. s.; jf. -laden og sortlig) som (i

farve) nærmer sig til sort, falder i det sorte.

Højs.l.6(Chr.VI; se lY sort 2.i;. Kirken er

indvendig opført af sortagtig Marmor. T/iu-

rah.B.184. *et fælt sortagtigt Væsen,
|
En

Diævel uden Tvivl. Wess.4. Kjærbøll.521. Ly-
set, der trængte ind gennem Ruderne, havde
en sortagtig Farve af Vinterdagen udenfor.

Søiberg.KK.II.181. sortagtig skæne, se Skæ-
ne, -and, en. (jf. Himmelhund 2, Rund-
dykker^ \. and af slægten Oidemia (med
mørke farver); især om O. nigra: d. s. s.

Kuland. Kjærbøll.678. DanmFauna.XXIII.
149. -aske, en. (fagl.) inddampet, tørret og

forkullet sortlud. Hannoveré:Smith.Papir.l34.

-asp, en. ^ d. s. s. -poppel. Sal.11.175.

-bag, en. \ (jf. Svartbag; mods. Hvidbag;
sj.) om forstuesvalen (Hirundo rustica L.),

hvis ryg er glinsende sort. Kjærbøll.190. -ba-
get, adj. (jf. IV sort 2.i ; spøg., sj.) adelig

(.,sort i bagen, enden"). HKaarsb.M.1.93.
-ben, en. (jarg.) krage (I). Baud.GK.235.
-ben(8)-syge, en. (jf. lY sort 9.i og

I. Ben 4.2 slutn.; bot., gart., landbr.) sygdom,
der angriber kimplanter (jf. Rodbrand^ ell.

(unge) planters nedre stængeldele ell. rod og

viser sig ved, at de angrebne dele bliver sorte

og dør bort (saa at planten knækker over i

jordskorpen). Tidsskr. f. Planteavl. 1918. 329.

HavebrL.*II.941. -bille, en. (zool.) d. s. s.

Skyggebille. Lieberkind.DV.il.402. -blaa,
adj. se sorteblaa. -blakket, adj. spec. (nu

især dial.) om dyr (kreatur): mørkt (sort-

agtigt) blakket. Moth. S 618. VSO. MO.
Kværnd. -bleg, adj. {ænyd. sort(e)bleg, sv.

svartblek; nu sj.) blegt sortagtig; blegsort.

Moth.S618. VSO. MO. -blik, et. T ufor-

tinnet (jærn)blik. Funke.(1801).II1.409. Suen-
son.B.I.166. -blisset, adj. (landbr., dial.)

om (hus)dyr: sort(agHg) med en hvid blis (i

panden). Moth.S618. (kongen red) paa sin

10 sortblissede Hest. Grundtv. Snorre. III. 132.

Goldschm.NS.NyR.il.302. Feilb. -blom-
met, adj. (især dial.) om stof: sortblomstret

ell. sort med (runde) pletter af anden farve. Cit.

1811.(DanskeFolkesagn.(1933).91). FrHeide.
MidtsjoBlland.(1919).151. jf. Feilb. -blom-
stret, adj. om stof: med sorte blomsterlignen-

de figurer; ogs.: sort med blomsterlignende figu-

rer af anden farve. Sortblomstret Taftkjole.

PoV'il941.15.sp.3. -bog, en. se Sortebog.

20 -boldet, adj. (dial., sj.) sortbroget. 4 stærke
Stude, 3 sorthjelmede og 1 sortboldet. Cii.

1727.(AarbHards.l938.7).Cit.l743.(smst.86).

-brak, en. (landbr.) helbrak (hvorved jor-

den er ubesaaet hele sommeren igennem).
Landbo.1.364. -bregne, en. ^ bregnen
Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm. (med
mørke(brune) blade); strudsvinge. Landhuus-
hold.IV.68. -broget, adj. (ænyd. d. s.; jf.

-boldet) sort med (større) pletter af anden
30 farve; spec. (jf. hvidbroget^; sort og hvid,

saaledes at sort har overvægten, (ofte i forb.

hvid- og sortbroget ell. sort- og hvidbro-

get^. sort- og hvidbrogede Pibestrimler.

SophClauss.R.239. || i alm. kun om dyr,

spec. kvæg. Moth.S618. PWBalle.R.18. BøvP.
1.675. de skulde bytte deres hvide Malke-
ko med en sorthroget.VØstergaard.Høsttid.

(1904).198. Kæret lysegrønt og prikket af

det jydske hvid- og sortbrogede Kvæg.JF
40 Jens.LB.12. Feilb. -brun, adj. se sorte-

brun, -brystet, adj. (især zool.) jf. San-
ger 2.2: Sortbrystet Sanger, Luscinia tithys,

(Scop.). Kjærbøll.296. BøvP.I.351. -bræn-
de, V. (især fagl.) brænde (noget) sort, spec.

m. h. t. mindre genstande af smedeligt jæm,
som man ønsker at give et pynteligt udseende

og beskytte mod rust; især dels i perf. part.

sortbrændt. Oehl.XI1.345(se u. sodbrændt^.

(den) sortbrændte Kndtpihe. Hjemmet.1913.

50 303.sp.l. HFB. 1936.94. dels som vbs.: Sort-
brænding. Sal.XVI.386. Bildsøe.Smedebo-

gen.(1928) 45. -bak, en. (jf. Blaabuk; zool.)

navn paa forsk, antiloper af sortebrun farve;

dels om den afrikanske hesteantilope Hippo-
tragus niger. Sal.VIII.955. dels om den in-

diske hjortegedsantilope Antilope cervicapra.

BøvP.11.105. -bæltet, adj. (ænyd. d. s.;

især dial.) spec. om dyr. I) sort med hvidt

(tvær)bælte. Moth.S618. jf. VSO. samt Esp.

60 43.344. 2) som har sorte (tvær)striber ell. plet-

ter. UfF. -bær, et. se Sortebær. -draget,
adj. (dial.) om ko olgn.: sort med hvide striber

ell. (især) hvid ryg(stribe). Moth.S618. MDL.
MO.I.348. Thorsen.176. Feilb. UfF. -dros-

2*
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sel, en. \. solsort, Turdus merula. Kjærløll.

227. BMøll.DyL.lIM. -dug:, en. SJ- svamp

af slægten Macrosporium Fr. (der danner et

sort skimmellag paa visne plantedele). LandbO.

IY318.
8orte, V. se sortere.

sorte-, issgr. ['so(*)rd!8-] af lYsort (især

i bet. 1-1), til dels vekslende med sort- (og

sorten-; se u. Sortebær^; I) i adj., hvis

sidste led er et enstavelses farve-adj. (som lo

sorte-blaa, -brun, -grøn osv.; se dog sort-

hvid^, og som betegner den af sidsteleddet an-

givne farve i en mørk, sortagtig nuance (nær-

mende sig til sort, faldende i det sorte); formen

sort- bruges (i prosa-spr.) spec. med særlig

fremtrædende forestilling om en (næsten helt)

sort farve ell. (jf. spec. sorthvid; især Q})

med forestilling om forekomst af begge farver,

vekslende i striber olgn. (se fx. u. sorte-graa 2,

-gul 2, -rød 2). 2) i visse subst., som fortrins- 20

vis har været anv. i flt. (som Sorte-bær,

-broder (-brødre) ofl.) ell. (m. bet. af) best. f.

(som Sorte-død, -kunst, -per of,.). -blaa,
adj. ('sort-. Moth.S618. Oehl.Digte.(1803).33.

Bagger.0B.81. Baud.H.369). (møbler af mose-

eg) falde sorte-blaa i Tiæet.Thurah.B.37 (jf.

Sorteg 2). Han var bleven sorteblaa i Ansigtet

. . Latteren havde kvalt ha.m.Ing.EF.VII.
29. Havet . . smeltede sammen med . . sorte-

blaae Tordenskyer. Goldschm.'VT.138. sorte- 30

blaa Skygger under Øinene. Pont.LP.VIII.
169. -bog, en. ('Sort-. vAph.(1759)). (jf.

IV. sort 10.1 ; især foræld.) trolddomsbog;

heksebog. Oldtidens Sortebog fra Aaret 1400.

(bogtitel. 1857). FOhrt. Trylleord. (1922). 45.

-broder, en. (glda. (flt.) s(w)ortæ brøthræ
ofl. (GldaKrøn.54. Mand.lll. Kalk.IY221),
SV. svartbroder; jf. -munk. Sortkutte og
sorte brødre (munke) u. lY sort 2.3 samt
Graabroder ; især hist.) I ) munk, der bærer en 40

sort ordensdragt; saaledes (især i flt.) om
(visse) benediktinere (Daugaard.Da.Klostre.
(1830). 19. Sal.V.372), franciskanere (Moth.
S621) ell. (i alm.) dominikanere. Oehl.AY
(1810). 3. EllenJørg.HH.51. KathOrdb.l6.
talem.: der løjst du, sortebroder Knud
(urigtigt citat efter: *I)er løgst du, Broder
Knud. qehl.ÅY.(1810).20). Vogel-Jørg.B0.91.

Il
hertil ssgr. som: *En sorte Broder

Munk. Holb.MpS.282. ell. især Sortebrødre- 50
kirke, -kloster (Kalk.IY221. EPont.Atlas.
II. 286. Daugaard. Da. Klostre. (1830). 190),
-orden ofl. 2) (med tilknytning til lY sort

9.2, 11.2; sj.) om pietistisk (indremissionsk)
prædikant (indremissionær) . missionske Sor-
tebrødres Trækeri.Bregend.GP.57. -brun,
adj. ('sort-. Pflug.DP.868. Viborg&Neerg.
EB.77. Winth.SS.16. Uss.AlmGeol.66). Skiol-
det er blaat og derudi en sortebrun Ulf.

LTid.1728.81. en (tater) med et sorte- eo

bruunt Ansigt. Ing.PO.^I.(1835).193. Kjær-
bøll.23. Landbo.11.549. -bær, et. fSort-.
VSO. PEBenzon.P.62. MentzO.Pl.87. SMich.
RF.151. jf. JTusch.77.299. Feilb. — dial.

(Falster) Sorten-. FDyrlund.Uds.53. Fr
Grundtv.LK.53). frugten af Empetrum ni-

grum L. (krækling, revling) ell. (dial.) af

Rubus fruticosus, brombær (JTusch.207), ell.

(paa Falster) om solbær (FDyrlund.Uds.53.
FrGrundtv.LK.53); ogs. om planten. JTusch.
77.299. Andres.Klitf.171. Cit.l887.(Molboer.

129). *og havde nok af Sortebær man pluk-

ket
I

man trilled sig i Lyngen, solfortryllet.

JVJens.JB.51. Aakj.BT.147. -død, en.

(uden skarp adskillelse fra usammensat forb.;

jf. lY sort 9.1J d. s. s. (den) sorte død (1.4.2).

Moth.S621. Det var maaske Sortedøden, der

tog de første Marker og lagde dem i Lyng.
BerlTid.^'U1941.Aft.6.sp.6.

\\ (jf. hille den
sorte død u. hille 2.2(-3); især arkais.) anv.

som udbrud, ed. Drachm.DD.96. *Sortedød!
Der er vel Draaber

|
End af Cypervin til

Rest. Recke.FJ.85. -fa(de)r, en. (jf. lY
sort 9.1, 10.1; dial.) betegnelse for et over-

naturligt, underjordisk væsen. Saa, nu kan
Natten gærne komme! Lad bare Sortefar

tage os to — vi tar Dangaarden med os.

AndNx.FD.112. Sortefar bor nede i Jorden
paa Kirkegaarden. Det er ham, der lejer

Grave ud til alle de Bøde.sa.DM.I.éO.
-fod, en. CSort-. Drachm.DM.129. Achton
Friis.JL.I.181). {efter eng. black-foot, der er

overs, af et indiansk ord; O ell. geogr.) india-

ner, der tilhører en særlig (nordamerikansk)
stamme. Den sidste „Sorte-Fods" Klagesang.
Drachm.DM.124.
Sort-eg, en. 1)2^ navn paa forsk, udenl.

ege-arter. Landhuushold.VII.178. jf. VSO.
2) (fagl.) egetræ, der ved at ligge under vand
er blevet haardt og sortagtigt; spec: moseeg.

Wagn.Tekn.452.
Sorte-gaas, en. \. d. s. s. Bramgaas

(med fremtrædende sorte farver). Sortegæs.

LehnSchiøler.DF.I.502. -graa, adj. ('sort-.

Moth. S 618. Viborg &Neerg.HB.77. Blich.

(1920).XIX.114. Pont.DD.143. se ogs. bet. 2).

(ænyd. d. s.) I) sortagtig graa. LTid.1725.722.

sortegraat Eaar.Ing.EF.VII.83. Schack.lOO.

II
spec. som artsbestemmelse i fuglenavne: sor-

tegraa Csortgraa. Sal.X.618.XV385. Orni-

tholFT.I.ll) klire (Totanus fuscus), ryle
(Tringa maritima) ofl. Kjærbøll.521. BøvP.I.
650.675. 2) sort og graa (i striber olgn.). sort-

graa, bredstribede ^enk\?&åer.IIowalt.DB.7.

-grøn, adj. ('sort-. JPJac.I.300. JVJens.
IM.65). en sortegrøn Gvildglands. Kielsen.

NHM.163. Kjærbøll.491. det sortegrønne
Vand (i en voldgrav). Schand.SB.225. -gul,
adj. Csort- Moth.S618. Pflug.DP.395. jf. u.

bet. 1; alm. i bet. 2 (s. d.)). {ænyd. d. s.,

(f)sv. svartgul, ty. schwarzgelb) I) (nu 1. br.,

jf. Levin.) sortagtig gul. de Dagestaner ere et

vilt og slemt Folk . . af Farve sorte-gule.

Pflug.DP.420. *Dievlechorets Lyd opsprin-

ger
I
Paa sortegule Mishaabs Vinger

|
Fra

Helvede. Bagges.Ungd.il.216. VSO. en tung,
sortgul nøgsøile. Pol.yi2l940.2.sp.2. 2) sort

og gul (i striber olgn.); spec. (jf. u. sorterød 2)
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om monarkiet Østerrigs nationalitetsfarver:

de sortgule Giænseifæle.Tilsk. 1934.11.124.

-jord, en. se u. lY sort 4.3. -kjole, en.

se Sortkjole, -kunst, en. I) (ænyd. d. s.,

glda. swartokonst (SjT. 19.113.114), sv. svart-

konst, ty. schwarzkunst; især foræld.) d. s. s.

den sorte kunst (se IV sort lO.i^. ved sin

Sorte-Konst og Koglerie havde (Simon Ma-
gus) bragt sig udi stor Anseelse. Holl).Kh.69.

*Raad mod Hexerie og Sorte-Konster.

JSneed.I.157. NPWiwel.NS.215. Herren be-

vare mig for at befatte mig med den alky-

mistiske Sortekunst. G«/rLewc/»e./S'.//.35. 2)

se Sortkunst 1. -kunstner, en. fSort-, i

bet. 1: Moth.S619. PRosenstandGoiske.Krigs-

ret.II.(1801).176. Ing.EF.I.119. VSO. MO.).
I) (ænyd. sortkonstner (Skonning.Hedenske
Philosophia.(1636).287); især foræld.) udøver

af sortekunst (1). Leth.(1800). Han er en

Guldmager, en SoTtek\instneT.Blich.(1920).

XXV11. 79. Bøgh.DA.II.129. JakKnu.Va.
249. jf. Sort(e)kunstneri. BUch.(1920).

XXVIII.39. ConvLex.XV.226. 2) se Sort-

kunstner 1.

sorteligCen), adv. ['so(')rd8li(q,)(8n)]

(a/ IV sort; jf. sortlig; sj.. jf. VSO.) som
adv. til IV sort 10.2-8: han maler sorteligen.

Rothe.NS.I.154.

Sorternent, et. se Sortiment.

Sorte-munk, en. (jf. sort(e) munk(e)
u. IV sort 2.3 ; især hist., 1. br.) d. s. s. -bro-

der 1. jesuiterteologerne og sortemunkene.
VVed.C.lO.
sorten-, i ssgr. af IV sort (se ovf. sp.

4'^*), som (dial.) sideform til sort(e)-, se u.

Sortebær, Sortsuppe.

Sorte-per, en. flt. (1. br.) -e ell. -er (i

bet. (1 ell.) 4: Pol.*yd934.13.sp.6). (sv. svar-

ta-, svart(e)petter, no. svarteper, ty. schwar-
zer Peter (ogs. som navn paa djævelen); jf.

Peter 3.6, Sværteper og Skidtmads 2; ^)
I) spar knægt (ell. et andet særlig mærket
kort) i et kortspil, hvori deltagerne trækker

kort fra hinanden og efterhaanden parrer

alle kortene bort undtagen spar knægt (der

ikke kan parres bort, fordi klør knægt er

taget fra); ogs. (spøg.) om spar knægt i alm.

jeg (o: spar knægt) har endog faaet Spot-
navn ved Julen: især kaldes jeg Sorte Peer.

HCAnd.(BerlTid.">/id925.Sønd.l.sp.5). Da-
nia.II.294. GlSpil.60. 2) det tilsvarende spil.

Hrz.XlV.300(se Skidtmads 2). Jeg har Lyst
til at spille Sorte-Peer med Folkene i Borge-
stuen. HC^nd.SS.^ZZZ/.i?!. GlSpil.59. 3)
den deltager, der taber i dette spil (ved at sidde

med spar knægt til sidst), og som til straf skal

sværtes i ansigtet (med en sveden korkprop);
især i forb. blive, være sorteper. Men-
nesker ere ligesaa bange for at representere

den slette Uendelighed som for at være Sorte-

Peer. Zierfe. F//. 253. Dania. II. 294. SaU
XV111.1079. jf. Dreng 3.1 : Ingen vilde være
Sortepers Dreng (o: hjælpe den tabende

med at samle kortene sammen). CReimer.NB.

353. 4) (jf. Skidtmads 2 slutn.) billedl., især
som udtryk for en uheldig, besværlig, uønsket,

uduelig person, noget ubehageligt olgn. \\ sva-

rende til bet. 1, i udtryk som lade sorteper

gaa videre, til en anden olgn. Gliickstadt

(blev) i rette Tid . . af med Alberti —
hvorpaa Sorteper gik til Privatbanken —
og blev åer.Schovelin.Landmandsbankenl871-

1921.(1921).406. drev jeg en Sygdom ud af

10 ét Organ, listede det den som en Sorteper
over paa et andet. AndiVaj.LZ.P. || svarende
til bet. 3, i udtryk som blive sorteper, blive

den uheldige, blive narret, blive bet olgn.

Schand.Fort.207. Den, der tager løbende
Sladder for gode Varer, han risikerer at blive

Sorteper. PoI**/32935.ii.sp.i. || om den sorte

mand, bussemanden: *Visselulle,
| sov nu lille

Trulle,
I

ellers kommer Sortepeer,
|
han kan

være her og der,
|
røver de Smaapiger,

| hvis

20 de ikke tier. EHornemann.Ny praktiskPiano-
forte-Skole.^*[ca.l885j.l5. -putte, en. se

Sortputte.

Sorter-, i ssgr. se Sortere-.

sortere, v. [scor'teJra] (nu næppe br.

sorte. Moth.S622). -ede. vbs. -ing (s. d.),

jf. Sortiment, (ænyd. d. s., ty. sortieren;

gennem ital. sortire fra lat. sortiri, kaste lod,

fordele ved lodkastning, udvælge, faa (som
lod); til sors, lod, se I. Sort)

1) (trans.) som udtryk for udvælgelse, for-

deling efter art. I.l) (især fagl.) ordne, ad'
skille, fordele efter art (sort); lægge
hver sort for sig. Moth.Conv.S280. 40 Bal-

ler indiansk Tøi (blev) aabnede, igienemtalte,

sorterede og hehdLndleåe. Reiser.11.143. Nogle
af Hyrdinderne klippe Lam; nogle samle og
sortere Ulden. Paiilf.yenMS.23. Stationsme-
steren havde Posten sorteret. RGandrup.JD.
122. sorterede og usorterede Frimærker.

40 PolitiE.Kosterbl.^*/tl925.4.sp.l. (til dels spøg.)

m. h. t. mennesker: Jeg kan slet ikke staae

dig bi med at sortere dine mange Jeger.

PMøll.ES.III.56. (de forsømte børn) sor-

teres. Nogle anbringes i Plejehjem, andre i

Børnehiem.VortLand."/iol904.2.sp.2. \\ som
udtryk for udskillelse af en (enkelt) sort:

sortere fra (Ludv.), til side (Svedstrup.

EG.II.301), ud olgn. 1.2) (jf. assortere

(slutn.) og Sortiment; nu næppe br.) for-

så syne (især et varelager) med, hvad der
efter art (sort) hører til, passer sammen.
sortere en Klædning (o: vælge passende stof

til foder osv.).vAph.(1759). Sortere sin

Kramboe, forsyne sin Kramboe med alle

fornødne slags Varer, sa.^l764^. en sorteret

Handel i Sma3Lstdddeme.Argus.l771.Nr.21.3.
udenlandsfra kun med dyr Fortoldelse

|

Man her kan sortere sit eget Varelager.

Blich.(1920).XVI.17. at være vel sorteret,
60 er hos Kiøbmændene at have et udsøgt

Vareforraad, være velforsynet. Pnmon.Lexi-
con.*(1820).282. Meyer.

2) (intr.) henhøre til et vist omraade,
en afdeling; især (navnlig emb.) i forb.
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sortere under, om person, embedsmand,
institution, administrationsomraade olgn., der

hører (ind) under, er undergiven, henlagt

under en vis overordnet institutionfs om-
raade), en embedsmyndighed olgn. den Com-
manderende i det Corps, han sorterer under.

FrVsKrigsArt.224. det under Hirsholms Di-

strict sorterende Gods. EPont.Atlas. II.240.

en Sag, som sorterer under Commissionens
..Paakiendelse.-Stompe./.^i. Ilrz.XIIl.B18. lo

Universitetets økonomiske Anliggender for-

valtes af Universitetskvæsturen, der sorte-

rer direkte under Undervisningsministeriet.

Trap. *1.409. jf.: jeg skal vel sortere under
Bestemmelsen: Phænomen; jeg er jo af disse

Uensartetheder, som ikke have gjort deres

Stræben maalbar for Embede o. desl. Kierk.

X1Y.97. Efter hende i Aar og Rang sorterede

(o: rangerede) Jomfru 'Roti\)ø\.'Wied.Fæd.21.

Sorter(e)-, i ssgr. (jf. Sorterer- (u. ip

Sorterer 2) og Sorterings- (u. Sortering l.i^;

især fagl.) af sortere l.i, navnlig i ssgr., der

betegner redskaber til sortering af korn (ved

kornrensning ell. i mølle), af klude (ved papir-

fabrikation), af fisk (ved dambrug) olgn. -ap-
parat, et. Sortere-: PapirL.377. -bord,
et. Kamuld (renses) ved Sugningen gennem
Sorterbordene.fi'a?moi'er.TeA;s<t7.//.3S^. Dam-
fiskene lægges paa Sorterbord og sorteres

med Haanden.Land60.7Y325. -kasse, en. 30

Sorterkasser (til sortering af damfisk). Landb
0.1Y318. -maskine, en. (jf. -værk og
Sorterer 2). Rense- og Sorteremaskiner . .

til Rensning og Sortering af Korn og Frø.

Landbo.1V.40. Sorter-: Gjel.M.10.301. ved
dambrug: Sal.*V465.

Sorterer, en. flt. -e. (især fagl.) I)

person, der sorterer (klude, uld, post-

sager olgn.). Amberg. især i ssgr. som Cigar-
(NatTid."lil911.Till.l.sp.3), V o%t- (PoUU^ 4o

1938.12.sp.3), Uldsorterer (OeconJourn.
1758.187. EPont.Atlas.n.432), jf. Klude-
sortererske. OpfB.^11.496. 2) sortere-
apparat ell. -maskine (jf. Slyngsortererj.
Landbo.IV44. Hannover&Smith.Papir.88. jf.

Sorteresigte:Sorterersigte. La«d&0.7¥2ii.
Sorter(e)-reol, en. (jf. Sorterings-

reol u. Sortering l.ij spec. om en med mange
rum forsynet reol, hvori jærnbanepost anbrin-
ges under sorteringen (under kørslen). Bl&T. 50
-sal, en. fx. i en papirfabrik: det rum,
hvori sorteringen foregaar. Sortere-: PapirL.
377^. Sorter-: Hannover&Smith.Papir.265.
-sigte, en. (jf. Sorterersigte u. Sorterer 2).
Sortere-: Bl&T. Sorter-: Gjel.M. 7. -sold,
et. Sortere-: Landb0.1Y.318. Hannover&
Smith. Papir. 115. Sorter- : MøllH. Y. 332.
•tromle, en. (i en sorteremaskine; jf. -val-

se^. Sortere-: Hannover&Smith.Papir.ll5.
Sorter-: NordConvLex.Y.339. LandbO.IY.42. 60
-valse, en. (jf. -tromle^. Sortere-: PapirL,
377. -værk, et. (jf. -maskine^. Sortere-:

IngBygn.1940.194. Soitei-: Hannover&Smith
Papir.171.

Sortering, en. fit. -er. vbs. til sortere.

I) handlingen, virksomheden at sortere. I.i)

(især fagl.) til sortere l.i. OPihl.Teglverk.

(1802).147. Sortering af Kludene, i^annover
&Smith.Papir.26. man er nødt til at foretage

en Y\n-^ori%T\n% (af metallet). PoV^/il941.
5.sp.2.

II
hertil (jf. tilsvarende ssgr. m. Sor-

ter(e)-^ bl. a. Sorterings-maskine (OpfB.'^

111.261), -reol (JaeAnd.Er. 1.217) ofl. I.2)

(nu næppe br.) til sortere 1.2. Takkeladsens
Sortering og Bewarmg. LTid.1759.100. 2) (jf.

Sortiment 1; især fagl.) en ved sortering (l.i)

udskilt særlig art (sort) af en vare; olm. i

forb. (en vare af) første, anden sortering
osv. FagOSnedk. den Gartner, som ikke
nænner at kassere anden og tredie Sortering,

udsætter sit Renommé for stor Fave.GFog-
Pet.RR.175. Tobakshandleren (saa ud), som
om han havde maattet ryge sin værste Sor-

tering sdw\PoU'/»1940.3.sp.3.
Sorte-rod, en. (især dial.) om (roden

af) læge-kulsukker, Symphytum officinale L.

JTusch.344(jf. smst.239). FolkLægem.IlI.
100. -rod, adj. fsort-. Moth.S619. Reiser.

11.464. Rørd.GD.75. SHolm.Yejledn.iHeste-
bedømmelse.(1916).12. den alm. form i bet. 2).

I) (jf. kul-, mørkerødj sortagtig rød. LTid.
1743.641. *her stod . . min skjønne Mor-
bærskov,

I

Med de sorterøde YxM^iGX.Søtoft.

Panth.51. Hestekød er mørkerødt; Over-
fladen bliver ved Henliggen sorterød. <Sai.

XI.257. sortrød skabiose, se Skabiose. 2)
sort og rød (i striber olgn.). Dampskibenes
sortrøde Skorstene. ORung.(DanmHVC.105).
om (Stor-Tyskiands) nationalitetsfarver: Be-
geistring . . opfyldte mange af Krigerne (0:

slesvigholstenerne), naar de saae det sort-
rødgyldne Flag udfolde sig. FrHamm.Det
tredie slesvigske Felttog. (1851). 7. Tilsk.1934.

11.125.

Sort-fignr, en. (fagl.) sort figur paa
en (attisk) vase olgn.; jf. Sortfigurstil.
YerdenGD.I.194. SoitnguTS-Y a.se.StSprO.

Nr.183.24. de attiske sortfigurede Vaser.

Tilsk.l939.II.331. -fjæs, et. (no. d. s.;

efter eng. black-face(d sheep); landbr.) (sort-

hovedet) skotsk hedefaar. MøllH.II.8. Prosch.

Faarets og Svinets Avl og Pleie.^ (1885). 12. 23.

-fod, en. se Sortefod. -fngl, en. \. I)

(efter isl. svartfugl(a) ) alkefugl. NaturensY
1930.49. OrnitholFT.XXX.156.210. 2) navn
paa forsk, nordamerikanske, sorte (skade-

lignende) fugle, fx. Quisqualus lugubris,

Agelæus phoenicus ofl. BøvP. 111.85.271.
baadhalet sortfugl, se baadhalet. -fyr,
en. 2( fyrren Pinus austriaca. prisforteg-

nelsel875.(OrdbS.). OpfB.UY417. t -gal-
dig, adj. som har ell. er præget af sort

galde (se I. Galde l.i^; melankolsk. Det
melancolske eller sortgaldige tungsindige
TeiQ^Gi3im.ent.vAph.Nath.YllI.54. -geret,
adj. ^-gæret. YSO.). {ænyd. d. s.; dial.)

om kreatur: sort med en hvid stribe fra
lysken til ryggen. Feilb. -glente, en. \.
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d. s. s. sort (IV3.2) glente. BøvP.1.384.

-glinsende, part. adj. (jf. glinsende sort

u. glinse l.i slutn.). denne sortglinsende ^zX-
strøm. ErnDalgas.DB.415. den sortglinsende

Aadselbille (Silpha atrata L.).SRostr.LS.73.

(9 -gnistren de, part. adj. se u. 1. gnistre

2.1. -graa, adj. se sortegraa. -gran, en.

2f granen Picea nigra Link. (med graaUaa
naale). ForstO. OGPetersen.TræerogBuske.

(1916).17. jf. CSuhr.HaversAnlæg.(1844).30. lo

-grejser, en. (fagl.) d. s. s. Skorstensfejer

3. CGram.Husduen.(1910).41. -grimet,
adj. (ænyd. d. s. (i het.2)) I) (jf. lY sort 8;
1. br. i rigsspr.) til grimet l.i. i Døraabningen
viste sig en temmelig sortgrimet ung Mand.
Markman.S.lll. JReinhard.FraCirkus.(1882).

158. 2) (jf. grimet 1.2; landbr., dial.) om dyr

(ko, hest): som har hvidt hoved med sorte

striber ell. pletter (og sort krop). Moth.S618.
VSO. Levin.(u. grimet^, jf. Esp.112. -grøn, 20

-gal, se sorte-grøn, -gul. -gylden, adj.

spec. (mineral.) f som subst.: Sort Sølvmalm,
(Argenti mineranigra,) kaldes formedelst sit

Udseende og Sammenhæng sprød Glas-Ertz

eller Sortgylden. BrunmcA.i1/.258. Funke.
(1801).111.249. -haa, en. (jf. -torsk; nu
næppe br.) \ d. s. s. -haj. vAph.Nath.il1.230.

TrondhSelskSkr.il.247. jf. VSO. -haj, en.

(jf. -haa, -torsk^ \ pighajen Spinax niger

(Etmopterus spinax L.) (med mørkt blaa- 30

graa ryg og sort bug). Krøyer.111.893. Danm
Fauna.XX.106. -halet, adj. Sorthalet

Kobbersneppe, Limosa ægocephala. Kjær-
bøll.532. BøvP.1.650. -halset, adj. den . .

sorthalsede Svane (Cygnus nigricoUis). Bøu
P.111.128. sorthalset lappedykker, se Lappe-
dykker 1. O -hed, en. {ænyd. glda. d. s.)

I) svarende til lY sort 1-8: den egenskab at

være sort; sort farve; ogs. konkr.: noget, der

er sort. Deres skikkelse er mørkere end sort- 40

hed (1871: det Sorte). Begr.4.8(Chr.Vl).
Jeg klæder himmelen med sorthed (1871: i

Sort). Es.50.3(Chr.Vl). *jeg forelsker mig i

denne Sorthed (0: hos en morian). Oehl.F.

(1816).159. *Igjennem Sørgedragtens Sort-

hed skimter
|
Jeg VuTipuT. Aarestr.SS.il.209.

Sortheden er . . hos de ægte Sortræve en
arvelig Egenskab. NaturensY1915.118. med
overgang til bet. 2: saa mørkt det synes,

|

Naar roligen man stirrer lidt,
|
Er i hver 50

Sorthed noget Hvidt.
|

I hvert et Torden-
veir der lynes . .

|
I hvert et Kul er noget

Kiiåt. Bagges.Ep.209. (jeg) har været bange
for Mørket . . jeg (vaagnede) en Aften op i

Rædsel til en stor Sorthed, og Mor var der
ilike.AaseHans.EK.20. 2) overf.

\\ jf. lY
sort 9.2 : (Herman Bangs) Sorthed i Livssy-
net. yii/i4nd.yr.i93.

II jf. lYsort 10.1: en
Troldmand (kan) ved sine Konsters Sorthed
udkalde . . en eller anden Geist. Holb.Ul. eo

Ill.l.
II

;•/. lY sort IO.2-3: HNClaus.Reaet.4.
i sin Dames mørke Øjne og mørke Hudfarve
ser (han) et Tegn paa hendes Sjæls Sorthed.
Brandes.Vlll.338. -hjælmet, adj. (ænyd.

d. s.; landbr., dial.) om dyr (ko, hest): sort

med hvidt (for)hoved (Moth.S618. VSO. MO.
Feilb. jf. Esp.131) ell. (sj.) med sort hoved
og med krop af en anden farve (Thorsen. 176).
Cit.l727.(AarbHards.l938.7). Bornh.Samlin-
ger.XI11.(1920).161. Halleby.llO. -hoved,
et, en. spec. (især dial.) som plantenavn; dels

om kæruld, Eriophorum polystachion L., før
frøulden har dannet sig. VSO. JTusch.83.
dels om arter af siv, Juncus L. og Luzula
D. C. Drejer. (Naturhist. Tidsskr. 11. (1838-
39).182). jf. Sorthoved-Siv (Juncus atri-

capillus Drej.). Andres.Klitf.168. Rostr.Flora.

1.^^(1917).80. -hovedet, adj. som har sort

hoved; om person ogs. (især dial.): sort-

haaret (UfF.). 4 store sorthovede Hunde.
PEgede.Efterretn.omGrønland.f1788J.125. Am-
berg. Feilb.

II
spec. (zool.) som artsbetegnelse

ved fuglenavne, fx.: Sorthovedet Sanger
(d. s. s. L Munk S.i). Kjærbøll.267. Sal.'XX.
917. sorthovedet rødsisken, se Rødsisken.
-hval, en. (zool.) d. s. s. Grindehval.
Brehm.DL.*lll,3.9. -hvid, adj. sort og hvid
(i striber olgn.). *Vort Land . .

|
Din Fred

blev brudt! Det dybeste Saar
|
slog dig de

sorthvide Pæle (0: grænsepælene med de
tyske nationalitetsfarver). Ottosen.(DanskSang-
bog.(DenblaaSangbog).(1908).122). *hist lå

med sorthvidt Bindingsværk en stråtakt
Bondegkid. Rørd.GK.80. *Over de lysende
Tasters

|
sorthvide Bølgerygge

| kaster en
Håndfuld Asters

|
sin yndefuldt fryndsede

Skygge. ERode.Digte.(1920).61. -hætte, en.

spec. (især dial.) som navn paa fugl med
sort hætte, som klyde ell. (jf. -kirre^ sort terne

(kirre), Sterna nigra. EPont.Atlas.lll.342,
Thurah.B.17.282. jf. Esp.344. UfF.
Sortie, en. [swr'ti] best. f. -n [-'tiJan]

flt. (1. br.) -r [-'tiJar] (fra fr. sortie, til sortir,

gaa ud; især (O ell. teat.) i) det at gaa ud,
trække sig tilbage (fra et værelse, hvor
andre er til stede); især (mods. Entré 1 slutn.;

teat.) m. h. t. en optrædende skuespiller (san-
ger olgn.), ofte med forestilling om udgang
under særlige forhold, med effektfuld slutnings-

replik olgn. Meyer. '^ „jeg (0: værten) gaaer,

uagtet my house is my castle." Og Smith
gjorde en brillant Sorti. CAimfe.iVF.52. som
Sortie satte (hesten) over Barrieren med
hende (0: en cirkusrytterske) liggende henad
'RyggeTi.Wied.Fæd.124. (den tidligere skue-

spiller) havde en levende Følelse af at være
ved at forlade en Scene . . Det var (hans)
store Sortie. KBlixen.AF.202. \\ om afgang
fra et embede. Alle lykønsker mig til min
hæderlige Sorti (som minister). Wors.OB.206.

II
om dødelig afgang, døden. Hvad min Sorti

angaar, naar den engang kommer, saa er det
mig ikke magtpaaliggende, om jeg forsvinder
med en Aandrighedléroc/im.F./.52. 2) (virk-
ningsfuld) udgang, afslutning, ende
paa en litterær fremstilling (roman osv.), ogs.

en tale olgn. Problemdigtning med dramatisk
Sortie. VilhAnd.IAtt.lV495. (taleren) satte sig
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umotiveret. Det var ingen Sortie, i hvert

Fald ingen flot Sortie. Men han vidste ikke

mere at sige.Thuborg.DVE.138. PoUU1938.
9.sp.5.

Sortiment, et ell. (nu næppe br.) en

(KiøhnSyst.I.lS). [scorti'man,; ogs. scorti-

•mæn'd] (nu ikke i rigsspr. Sortement.
Moth.Conv.S280. Adr.yil'762.sp.l0. Tariffor

Glas-Udsalget. (1783). 23. ChMourier. Brød.

(1821).85.93). flt. -er. (sv. no. ty. d. s.; fra lo

ital. sortimento, udvælgelse, varelager, til

ital. sortire, se sortere; jf. fr. assortiment

(sml. assorteret; især T) I) (udvalgt) sam-
ling af ting (især handelsvarer) af for-

skellig art, i alm. sadledes, at samlingen

indeholde ting (varer) af (samtlige) de alm.

forekommende arter inden for et vist omraade

(en branche), spec. hvad der hører til i en (vel

assorteret) detailhandel; ogs. (især tidligere;

navnlig i flt.) om en ved udvælgelse, sortering 20

tilvejebragt vare(samling) af en vis (ens-

artet) sort; sortering (2); til dels (jf.

Sortimentstilvækst^ spec. om varer af sær-
lig god (værdifuld) sort. en Kiøbmand
(maa) ved Varernes Sortering vide (de)

Kiendetegn . . hvorved en Sortement ad-

skilles fra en anden. KiøbmSyst. 1.18. Sorti-

ment, Forraad af alle Slags Yaie.HandelsO.

(1807).133. ForstO. righoldige Sortimenter

af stedsegrønne Planter, Sirtræer og Sirbuske. 30

DanmHavebr.454. (man maa samle) et til

Detailhandelens Tarv svarende Varesorti-

ment fra alle de specielle Kilder, hvor de
enkelte Bestanddele af Sortimentet maa hen-

tes. Hage.^581. (spøg.:) Moderen . . havde
medbragt et helt lille Sortiment af Skøjter.

EmilRasm.GM.115. 2) (jf. Sortimenter;
bogh.) d. s. s. Sortimentsboghandel. Kierke-
gaard . . dækkede sit store Bogforbrug gen-
nem Sortimentet (i den Philipsen'ske bog- 40

handel).Aarbogf.Bogvenner.1919.122. BiogrL.*
IX.522. ^»ortinienter, en. [smrti'mæn'-
<tor] flt. -e. (jf. Sortiment 2; bogh.) sorti-
mentsboghandler. Da. Boghandlertidende.

1917.132. BibliotH.^375. ^iortiments-,
i ssgr. (nu næppe br. Sortiment-^, (fagl.) af
Sortiment 1, -bojSfhandel, en. alm. bog-

handel med detailsalg (med lager af gangbare
bøger fra forsk, forlag). Wied.Mindeudgave.
(1915).1.72. BibliotE.*1.336. hertil: -bog-
handler, en (jf. Sortimenter^. Sal.III.
245. Hage.'510. -forhold, et. (forst.) om
det (i procent udtrykte) mængdeforhold, i

hvilket de forsk, sortimenter (sorter) forefindes

i en vis vedmasse. MøllH.V333. -grossist,
en. grossist, der skaffer et udvalg af sammen-
hørende varer til en vis branches detail-

handlere. Hage.^581. -handel, en. (jf.
-boghandel;. HandelsO.(1807).133. Bibliot

E.^364. -hugst, en. (forst.) hugst, hvis for- eo

maal er at tilvejebringe en vis art ved (træer)

til salg. Sal.XVI.388. -rav, et. (jf. -stykke)
rav i stykker (af bedre sort og) af vægt over

180 g. Sortiment-: VareL.(1807).II.364.

-stykke, et. spec. om et stykke sortiment(s)-

rav. Hinnerup.Juv.371. VareL.*711. -til-

vækst, en. (forst.) (kvalitets)tilvækst, hvor-

ved et træsamfund kommer til at indeholde

større sortimenter (varer til en højere pris pr.

rumenhed). ForstO. SaVXXI.963.
Sort-Jord, en. se u. IV sort 4.3. -kan-

tet, adj. {ænyd. d. s.) som har sort(e)

kant(er). sortkantede Vingedækker. Bøt;P./.

415.
II

ogs. spec: som er kantet med sort

(stof, kantebaand). (en) sortkantet, lang-

skødet Fr&kke. Søiberg.KK. 1.89. -kirre,
en. (jf. -hættej \. sort kirre (I). EPont.Atlas.
1.622. Kjærbøll.597. -kjole, en. (i bet. 2

ogs. Sorte-, i flt.: EErichs.PastorStefanus.

(1921). 16. SophClauss. Foraarstaler. (1927)
137). (jf. IV sort 2.2; især O, nedsæt.). I)

sort kjole; spec: præstekjole. VVed.BB.284.

jf. sortkjolet u. kjolet 2. 2) person, der

bærer sort kjole (jf. IV sort 2.3;; spec: præst.

De begynder først med lidt S'guer og gaar
saa frejdig . . fremad den brede Vej, som
Sortkjolerne siger. JakSchmidt.SP.57. Palu-

dan-Miiller (tilhører) paa fædrene og mødrene
Side en dobbelt Række Sortkjoler, Præster
og Professorer. VilhAnd.Litt.III.501. kli-
re, en, \. Totanus fuscus. Frem.DN.438.
OrnitholFT.I.ll. -klædt, part. adj. (ænyd.

d. s.; jf. III. Sort 2.1 og IV sort 2.2-3) iført

sort dragt; spec: sørgeklædt. 2 sortklæde

Karle (o: poeter). Holb.Arab.l3 se Heib.Poet.

VII.333. Synet af den sortklædte, blege Mo-
der og den ligeledes sortklædte, lille Broder.

Goldschm.Hjl.I.124. SophClauss.R.109. bil-

ledl.: *Nu vandrer Rygtet sortklædt bort

fra Nord
|

(og bringer) Budskab, at hans (o:

Thorvaldsens) Aand
|
Er lukket ind til Him-

meriges G\ædeT.CKMolb.SD.270. -kobber,
et. (mineral.) et ved smeltning af kobber-

(raa)sten under tilsætning af kul dannet

metal, der bestaar af urent kobber (af en sort

farve). Funke.(1801).III.390. Hinnerup.Juv.
81. Wagn.Tekn.9. jf. Kobbersort 2: Sortkob-
bermalm. SaUXXIII.240. -kommen,
en, et. (fagl.) d. s. s. sort kommen (se Kom
men 1 og 2). Moth.S619. JTusch.321. -ko-
ral, en. I ) (fagl.) sort smykkesten (koral; se

II. Koral 1.2). Moth.S619. 2) (jf. II. Koral 2;

zool.) koraldyr med sort, hornagtigt skelet, An-
tipatharia. Sal. XVI. 388. Lieberkind. DVI.
210. -krage, en. (jf. blaa raage u. I. Raa-
ge) \- d. s. s. Ravnekrage 1. Kjærbøll.164.

OrnitholFT.1.18. -kridt, et. (i -krid(e).

Moth.S619. jf. VSO. MO.). (jf. sort kridt u.

Kridt 2 samt Naturkridt; blød, sort lerskifer,

alm. brugt som skrive- ell. tegnestift. Funke.
(1801).III.73. HCAnd.DB.98. VareL.*790.

\\

(især mal.) i videre anv., om tegnemaade med
brug af sortkridt ell. paa denne maade frem-
bragt tegning (især i forb. i sortkridt;. Tilsk.

1929.11.231. (Tintorettos) Figurstudier i Sort-

kridt. s»ns<.19c37.//.200. uegl. (til dels med
tilknytning til IV sort IO.2-3;; Forsvars-

ministeren males . . med Sortkridt, saa det
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kan bUve til noget. Riget."/il913.2.sp.3. 1

den . . litterære Kritik brugte han . . Karika-

turtegnerens Sortkridt. VHhAnd.Litt.il.796.

II
hertil ssgr. som Sortkridts-billede (PalM.

AdamH.Ii.20), -manér (spec. (1. br.) om
en særlig ætsemaade, hvorved tegninger (i

sortkridt) gengives i kobberstik. OpfB.^I.519),
-pen (JNHest.*1.(1849).194 u. Crayon^,
-stift ^Sortkridt-: Bl&T.), -tegning (VSO.
KLars.Ci.143) ofl. -krudt, et. (jf. I.

Krudt 1; fagl.) sort (lYé.i) krudt (nu i bru-

gen næsten fortrængt af røgfrit ell. røgsvagt

krudt). OpfB.*II.158. \\ hertil ssgr. som Sort-
krudts-bøsse ell. -geyær (ellipt.: (han) slog

engang paa sin rustne Sortkrudts og sagde:

„Uden den og mit Fadervor var jeg ikke kom-
men igennem.''KMunk.LGD. 10), -patron
(Rørd.JE.87). -kngle-termometer, et.

(fys.) kviksølvstermometer med sværtet glas-

kiigle til maaling af solstraalingen. BerlKonv.
XXIY463. -kul, et. (især mineral.) sten-

kul (mods. brunkul (og glanskul)). ConvLex.
XVI.198. BCotta.Geol.Billeder.(overs.l859).

215. *Sabine (o: den italienske stuepige) med
Kaffen, den Heks,

|
var som Sortkul i Solens

'ReQeks.UAhlmann.M.19. -kunst, en. I)

(jf. den sorte kunst «. IV sort 4.4; fagl.)

en særlig art kobberstikkunst, ved hvilken

kobber- ell. staalpladen gøres ru (kornet) over

hele fladen, hvorefter lys og halvtoner arbejdes

frem ved afglatning (polering). SigMull.B.
201. OpfB.*III.645. Sortekunst-SaLZF/.
387. jf.: nogle Sortekunstblade efter

Rembrandt og CoTot.Jastrau.Kunstner-Leksi-

kon.(1935).135. 2) se Sortekunst 1. -kunst-
ner, en. I) (fagl.) udøver af sortkunst (1).

GadsMag.1929.577. 2) se Sortekunstner 1.

(9 -kutte, en. munk i sort kutte; sortebroder

(1). GyrLemche.S.1.40. -laden, adj. (nu
næppe br. -ladende. OFMull.Svampe.52. jf.:

en sortladendis M.a.nd.Klevenf.RJ.lS).
{ænyd. sortladende; især QJ, jf. dog Feilb.)

som i farve nærmer sig til sort, falder i det

sorte; sortagtig, „hans Naade er sort, som
alle andre Morer." — „Det vil intet sige;

en Spanier er selv sortl&den." Holb.DR.IY7.
*Du Danskes Vei til Roes og Magt,

|
Sort-

ladne li&v.Ew.(1914).lII.188. (jf. Blich.

(1920).V3. TfF.3R.XVII.lff. VilhAnd.Goe.
1.61). mangefarvet, meest sortladen Marmor.
Bagges.L.11.356. *Sortladen er hun, rynket.
Oehl.Digtn.I.20. en sortladen CigAT.Gjel.GL.

24. Suenson.B.III.431. Højs.l.6(1931; se

u. lY. sort 2.i;. jf. Sortladenhed.LTtd.
1747.70.

II (jf. IV sort 9-10; 1. br.) overf.,

om (utiltalende, slet) moralsk egenskab olgn.

Selv de sortladneste Missionsfolk har svært
ved at faa Plads til (Grundtvig) i Helvede.
OGeismar.(DagNyh.^*/itl932.13.sp.3). -ler,
et. (fagl.) sortagtigt ler. MøllE.IV.154. jf.

VSO.
sortlis, adj. ['sofdli] (no. dial. svart-

leg; jf. sortelig(en) ; sj.) sortagtig. Ager-
markernes Skakbrættavl (laa) i grønlig.

graalig og sortlig Skift . . det graalige blev
sortligt (o: ved pløjningen). Vejrup.KM.20.

ISort-lind, en. 3f Und af arten Tilia

americana L. HavebrL.*794. -liste, v. {efter

eng. blacklist; fagl.-jarg.) sætte (en) paa den
sorte (IY5.2) liste, jeg finder det forkert at
sortliste de Gartnerier, hvor Begonia-Brun-
bakteriosen findes, Gartner-Tidende.1933.712.
-lud, en. (jf. -aske ; fagl.) lud, der har vceret

10 anvendt ved kogning af træmasse (til cellulose)

og derved har faaet en sortagtig farve. Han-
nover&Smith.Papir.l20. -mejse, en. \.
mejsen Parus ater (med sort hoved). Nemnich.
Kjærbøll.314. Boas.Forstzool.155. -mund,
en. \ torsken Gadus poutassou (med sort

svælg). DanmFaurM.XV.27 . -mundet, adj.

(spec. zool.). den sortmundede Torsk (jf.

SoTtmxLnå).BøvP.III.562. sortmundet rød-

haj, se Rødhaj.

20 sortne, v. ['soydna, ogs. 'so'rdna] -ede.
{ænyd. s(v)ortne, blive sort, gøre sort, s(v)ort-

nes, blive sort, glda. swortne, blive sort, sv.

svartna, no. svartne, oldn. sortna; af lY
sort; i rigsspr. især O (jf. Esp.344. Feilb.

Thorsen.115. LollGr.64)}

I) intr.: blive sort(ere); ogs. (Q), poet.)

uden (tydelig) forestilling om forandring af

farve: fremtræde for synssansen, for bevidst-

heden som (helt) sort (ell. sortagtig); vise

30 sig som sort(agtig). I.l) i al alm. Moth.S
621. jf. IV sort 8: Anders røg Pibe, saa at

Bohavet stank og Gardinerne sortnede.

EChristians.O.I.167. \\ uden (tydelig) fore-

stilling om forandring af farve. Moth.S621.
Tuen sortner med Blaabær bestrøed. CFrim.
AS.139. *Fra Dalens Skjød, hvor Druerne
sortne.Rich.ND.40. hvor sortnede Babyloner-
indens Øjne mere end her. FrNygaard.SS.
149. 1.2) svarende til IV sort ^6 og) 1.

\\ (jf.

40 II. blaane 1, mørkne l.i^ om hvad der er

præget af aftagende, svindende (dags)lys,

skyet himmel, uvejr olgn.; i forb. som himlen
sortner ell. (jf. mørkne 4.3 ; nu 1. br.) sortner

til (Zetlit2.NH.58). *Orkanen tordner | I

Skyerne, den heele Himmel sortner. Boeges.
ComF.98. Oehl.Digte.(1803).82. *lad kun
Skyer graane,

|
Sortne i hver Himmelegn.

Grundtv.SS.III.26. Han saae Havet sortne,

hver Gang en Byge nærmede sig.Pont.HK.

50 189. *alle Agres Farver sortner stille; | det

sidste Skær af Dagen døT.Stuck.S.20. jf. IV
sort 7.2: *Da sortner det i Hallen brat —

|

Ud slukkes Lys og Kerte. Ing.VSt.222. jf.

IV sort 6 slutn.: Følger mine Gangeres
Spring; at min Sjæl kan være stærk i mine
Venner, naar Kampen sortner trindt om
mit Glavinds StTaaleT.Blich.(1920).I.118. Det
sortnede af Folk paa Isen. Elkjær.MH.191.
sml. Feilb. || om natten(s mørke): blive ell.

«) vise sig som sort. *hans Øie var mørkt som
sortnende '^aitmxiim. Bagges.NblD.55. Nat-
ten kun sortner at Stiernen kan mere for-

gyldes. Oehl.PSkr.I.440. Blich.(1920).V.180.

II
om himmellegeme, der dækkes af skyer ell.
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formørkes ell. slukkes. *Himlen mørknes!

Solen sortner] Bagges.ND.50. *Solen sortned,

da han blegned, |
Som os kiøbde med sit

Blod.Grundtv.SS.1.562. Joel.2.10(se u. lY.

sort l.i).
II

om synsforstyrrelse, svigtende

synsevne olgn. *Nu sortner mit Øie, nu brister

mit Rierte. Haste.BD.62. især i udtryk som
det sortner for mine øjne, det bliver

sort (IY7.3) for mine øjne, olgn. Moth.S621.

Det sortner for mine Øine — Hisset, hisset

seer jeg Hæl komme. Suhm.(SkVid.X.85).
Det sortnede for hende, og hun var ligeved

at falde om.Holst.IIl.77. *Vildt stirrer han

ned, og hører Slusen brøle.
|
Det sortner for

hans Blik . . hans Kraft forsager, ^aresfr.

D.ll. (han) tørnede med Nakken mod en

Hylde, saa at det sortnede for hans Øjne.

JHelms.G.31. (patienterne) klage over Svim-
melhed, Sortnen for Øjnene, anæmisk Hoved-
pine. ZPon<.Ps«/cMa<r./.43. jf.: naar Verden
sortner for vore Øine, og Hjertet vaander
sig i Afskedsstunden, da begynder Sjælen

sin Eøissin^.Grundtv.Udv.III.294. 1.3) sva-

rende til IV sort 9; jf. bet. 1.2: jo mere det

sortner om mig, desto mere ønsker jeg at

leve, for at holde ud med mig selv. Kierk.

VI.354. *Calvin i Vrede tordned,
|

saa

Glæden blegned. Livet sortned. A^c^iand.jS'Z).

107.
II

især om person, som udtryk for ind-

trædende præg af død, sygdom, sorg, vrede

olgn., spec. (arkais.) i forb. sortne som
(en) jord (jf. Jord 6.2 og DgF.IY555.Y106).
Skræk indtog hendes Bryst, hun sortned af

dødelig QvaXme. Storm.Br.40.. *Lad Kinderne
blegne, lad Læberne sortne. Bagf^es. ¥734.
*Da skjalv den Herres Læber, han sortned
som Jord. Hauch.LDR.248. Recke.SD.178. de
havde lært krydret Mad at kende, sortnede
over anden Kost end sjældne Lækkerheder
til daglig og betalte Overdaadigheden med
Tandpine. J7Jens.Cr.2S0. Sigrid sortnede af

Ligegyldighed. JacPaludan.S^24.
2) (nu ikke i alm. spr.) dep. sortnes ell.

(sj.) refl. sortne sig (Oehl.F.(1816).21),
blive sort(ere). 2.1) d. s. s. bet. l.i. *vi (o:

fiskene, der tilberedes til mad) sortnes til Kul
1

. . vi brænde ti]sa.mmen.Oehl.F.(1816).327.
2.2) d. s. s. bet. 1.2. || om himlen olgn. Sky-
loftet sortnedis af tycke Pile-flug. Sor^Poe^
68. Himmelen sortnedes af mørke Torden-
skyer. MO. (jf. bet. 1.3;! billedl.: Saa sortnes
vort Levnets den bliideste Dag,

|
Naar

Solen har skinnet os efter Behag. 5<u6.42.
||

i udtr. det sortnes for mine øjne olgn. End
sortnes alting for mit Syn. Bagges.Ep.l05.
Jeg saae ham styrte, Ho'det mod en Steen
. .

I

Da sortnedes det for mig og jeg segned.
Hrz.AN.56. 2.3) d. s. s. bet. 1.3. Fra dette
Øieblik af blev Pulsen yderst mat. Svælget,
Gummerne, Tungen, og Læberne sortnedes
og swolneåe. Frank.SM.1805.535.

jf. IV sort
9.2: Snart . . Elskov sortner sig til Had.
Oehl.F.(1816).21.

3) trans.: gøre sort(ere). 3.1) i al alm.

Moth.S621. *(lyn-)StrBi&\en . . | Splitter Bul-

len og sortner i Kul den. TBruun. S. 231.

Folkets Blod sortnede Sneen foran Vinter-

paladset. PoL"/ii292S.2i.sp.2. 3.2) svarende

til IV sort 7(1 ). Ak! Nu sortner Natten alle

hvide Blomster,
|

i alle Kongers Lande Dagen
er død. Stuck.SD.47. hen over Fladen jager
Bygernes Skygger og sortner Heden i brede
B3iner.AchtonFriis.JL.I.267. 3.3) svarende til

10 IV sort 9(i-2). det var min alt for ubetænk-
somme Forelskelse . . der meest sortnede
mit Lune. Bagges. L. II. 86. Winth.HF.257.
Pesten . . sortnede hendes Kind.LBrMMn.
(Foraarsbogen.(1917).31).

4) part. sortnet brugt som adj.: (som er

blevet ell. gjort) sort. En (skyde-)8kiye uden
sortnet Middelpunkt. OeRZ///. 275. Pia
Cour.MennesketsHjem.(1931).100. || svarende
til IV sort 7(i). Som ned af sortnet Luft

20 Græshoppeskyer
|

'i^edialde. Rahb.J d'A.13.

Maanen (løfter sig) i Glands
|
Over det sort-

nede Vands
|
Flakkende, sølverne Dampe.

Recke.SD.6. \\ svarende til IV sort 9(2).

Hans Øjne
| var sortnede af Pine.Pørd.

GD.115.
^ort-poppel, en. (jf. -asp og sort

poppel u. IV sort 4.2) ^ Populus nigra L.

(med mørkegrønt (sortagtigt) løv). LandmB.
III.214. ForstO. -potte, en. (jf. IV sort

30 4.2 og I. Potte l.i^. Jydepotterne eller Sort-

potterne, som Jvderne kaldte dem. Stilart.

302. SaUXIII.282. -prik, en. ^ svamp,
der danner sorte prikker i bladene (blad-

skederne) hos hvede, rug, byg ofl,.; Lepto-

sphæria tritici Pass. Rostr.(Tidsskr.f.Plante-

avl. 1896. 130). Landbo. lY 319. -patte,
en. {ænyd. sorteputte

; jf. -smutte ; nu næppe
br.) spøg. ell. kælende betegnelse for (tiltale

til) en (lille) sortsmudset person (især:

40 kvinde). Jeg elsker Dig, underlige Sort-

putte (o: Baggesen) I Bagges.(Arentzen.BO. I.

29). Sorte-: Moth.S621. -pølse, en. (jf.

sort(e) pølse(r) u. IV sort 4.i; kog., dial.)

blodpølse. Lunde.F.168. UfF. -raad, et.

(fagl.) sorte raadpletter paa æbler og pærer,

fremkaldte af en snyltesvamp (kernefrugt-

skimmel). HavebrL.*II.129. -randet, adj.

som har sort(e) rand(e). sortrandede Nat
strømmer ud over Y{\m\en.Blich.(1920).I.69.

50 de sortrandede Skyer. Bang.L.50. den sort-

randede oldenborre, se Oldenborre 1. || om
avis, brev olgn. med sørgerand. „Kongen er

død," sagde han og pegede paa det sort-

randede B\3id.Tops.IS.72. Brandes.VII.193.

II (jf. IV sort 8 og I. Rand 2.ij om (sort)

negl. De kæmpemæssige Hænder med de
store, ru og sortrandede 'Negle.Schand.TF.
II.7. GyrLemche.BD.144.

\\ (jf. IV sort 9.1

og mørkrandet, randet 1.2J om øjne. sort-

60 randede Øjne. ErlKrist.DH.194. Er det en
Ungdom,

|
hulkindet, bleg, sortrandet under

Øjet? KMunk.C.*53. -rust, en. (fagl.) d. s. s.

Berberis(græs)rust. LandbO.IY319. KoldRo.
Sporepl.210. -rygget, adj. I) som har
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8ort(agtig) ryg; i fuglenavne: Wiese.T.1.81.

218. sortrygget vipstjært, Motacilla

alba var. lugubris. OrnitholFT.I.21. 2) (jf.

rygget 2; dial.) om kreatur (ko): sort med
hmd ryg; sortdraget. MDL.458. Esp.469.

-ræv, en. (zool.) sort varietet af rasv (jf.

Sølvræv;. vAph.Nath.VI.472. Uéberkind.DV.
XI.146. -rød, adj. se sorterod. -røget,
(part.) adj. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) mørkt
(sort) røgfarvet ell. røgsvcertet (tilrøget). Moth.
S619. et sortrøget og smudsigt Herberg.
Ing.VS.II.74.

Sorts-, t ssgr. især (landbr., gart.) af

I. Sort 2, til betegnelse af forhold vedrørende

(dyrkning af) forsk, sorter (varieteter) af
kulturplanter, fx. Sorts-beskrivelse, -dan-

nelse, -forbedring, -forsøg, -inddeling, -navn,

-ren(hed), -skebiemærke, -valg, -ægte, -ægt-

hed; se navnlig Tidsskr.f.Planteavl.General-

Register.(19U).190f.

Sort-sand, et. (geol., dial.) sort(agtigt)

sand. EPont.Atlas.1.459. UfF. jf.: sort-
sandet og moseagtig Jord. BornholmsLand-
brug.1932.235.sp.l. Q) -seen, en. (jf. III.

Sorit 1.2, lY sort 9.2) det at se sort (paa no-

get); sortsyn; sortseeri; pessimisme. HøjskBl.
1913.sp.l570. saa dybt han end var skuffet,

var vedvarende Sortseen hans Natur imod.
CCLassen.Stuckenberg.(1923).34. QP -seen-
de, part. adj. (jf. -seerisk^ som er præget af
ell. tilbøjelig til sortseen (sortsyn); pessi-

mistisk. Balzac . . udtaler sig om (ægteskabet)

med Moliére'sk Djærvhed, dog . . langt

mere sortseende (Brandes.RS.242: pessimi-

stiskj . . end Moliére. Brandes. y/.i5i. kun
de sortseende (Brandes. UT.126: pessimisti-

ske^ Profeter faar altid, før eller senere. Ret.
Brandes. VI.416. FSadolin.Sjælsrøgt.(1910).

69. O -seer, en. sortseende person; pessi-

mist. Andræ var for saa vidt en Sortsér,

som han havde tabt Troen paa, at det kunde
hjælpe at snakke Fornuft til Folk. flørup.

III.68. ZakNiels.Minder.1.74. JVJens.P.
197. 03 -seeri, et. (overdreven, dadelværdig)

sortseen. Naget og Bitterheden, Misfornøjel-

sen og Sortseeriet . . er bleven en Vane og
Livfornødenhed for saa ma.nge.VVed.(Tilsk.
1901.699). Livet (frembyder) saa mange
Vanskeligheder, at man endogsaa let fristes

til Sortseen. Riget.yiol912.2.sp.2. ThitJens.
EL.80. (3 -seerisk, adj. tilbøjelig til sort-

seen; sortseende. Den, der er altfor sortseerisk,

faar intet udrettet; den altfor Sangvinske
løber sig til Tider Staver i Livet. PoZ. */io

1915.3.sp.6. de hykleriske og sortseeriske

Farisæer. Z^unfc.£7.83. -side, en. (zool.)

sælen svartside, Phoca groenlandica. KSelsk
NyeSkr.III.84. KnudRasm.MS.1.80. KBir-
ket-Smith.Eskimoerne.(1927).77. O -sind,
et. (jf. IV sort 9.2^ mismod; melankoli.

SMich.BJ.79. -skade, en. (fagl.) husdue
(skade) af dyb sort farve. CGram.Husduen.
(1888).19. FrGrundtv.LK.104. -skimlet,
adj. (fagl.) om dyr (hest): med sort haarlag,

isprængt med hvidt (jf. II. -skimmel/ Levin,

(u. skimlet;. LandbO.III.465. jf. III. skim-
mel 2: Sortskimmelt, med meget hvit iblant.

HesteL.(1703).2^. L -skimmel, en. ^
fællesbetegnelse for de mørke knopcelle-skim-
melsvampe (Demaiiaceæ), som danner skim-
melovertræk paa de angrebne plantedele.

LandbO.IV320. LSal.XI.32. II. -skim-
mel, en, (fagl.) sortskimlet hest; blaa-

10 skimmel. LandmB.1.195. LandhO.II1.465.
-skjorte, en. se Skjorte 3. -skæring,
en. (fagl.) afskæring af den ved svidningen

mørkfarvede del af et slagtet svins svær.

RegulativNr.218**/-,1934.§3,l. -slange, en.

(zool.) (hannen af) den nyhollandske gift-

slange Pseudesis porphyriaeus (hvis ryg er

glinsende sort). Brehm.Krybd.131. Lieberkind.

DVVI.339. -smudset, (part.) adj. (jf.

-smudsig, -smudsket, -smuttet; „Talespr."

20 Levin.; i rigsspr. nu især (S) I) (jf. IV sort

8; sort af (paaført) smuds(lag), (dækkende)
sort(agtigt) , tilsmudsende stof. et lille æld-
gammelt, sortsmudset, aldeles udvisket Ma-
leri. jBrandes.Z/.52. (smeden) stod . . sort-

smudset og sodet — og hamrede paa sit

JeTn.GJørg.GF.23. (jf. IV sort IO.2; overf.:

Disse forargede professorer maler dog vist-

nok Bums lovlig sortsmudset. ^3/øn.^.i5-5.

2) (jf. IV sort 2.1; om person(s ansigt):

30 af en naturlig sortladen (ligesom tilsmudset)

hudfarve (som hos sydlændinge, sorthaarede,

sortskæggede personer); ogs. spec: mørk paa
kinderne af sorte skægstubbe ell. af sort skæg-
bund. vAph.(1764). Han var en ung, smuk
Mand (med) sorte Øienbryn og stærkt sort-

smudset Rage.Ing.EF.II.hl. de brune, sort-

smudsede Ryttere (0: spanioler).Blich.(1920).

VII.52. smaa sortsmudsede Grækere. Cat-
ling.A.II.90. UfF. -smudsig, adj. (^

40 -smutsig. Argus.l771.Nr.43.4). (nu 1. br.)

I) d. s. s. -smudset 1. en undersætsig, bred-
skuldret Mand, hvis sortsmudsige Ansigt og
Hænder lod os gjætte, at han var Byens
Smed. Blich.(1920).XX.121. 2) d. s. s. -smud-
set 2. Det vilde sortsmudsige Menneske (0:

en tater) laae knælende foran Hesten.
Ing.PO.^I.(1835).193. Lauesen.GlædensDag.
(1933).47. -smudsket, (part.) adj. (no.

d. s.; jf. SV. svartmuskig, no. dial. svart-

50 musken ofl.; i rigsspr. især o) I) d. s. s.

-smudset 1. en usædvanlig sortsmudsket og
laset Københavnerdreng paa en halv Snes
AsiT.Socialdem.'/7l938.2.sp.6. 2) d. s. s.

-smudset 2. vAph.(1759). Bang.T.52.177.

Det var den almindelige sortsmudskede
Type, uinteressant og fransk, TomZnsf.Fi.
126. LindskovHans.NH.166. UfF. (ogs. om
kreatur: sortagtig), -smutte, en. (a/ I.

Smutte (slutn.) ell. af -smuttet; jf. -putte;

60 nu næppe br.) rimeligvis egl. om sortagtig,

mørkladen person; anv. om et mørkt bjerg:

Vestmorelands Bjærgfrue pæn
|
Med Ken-

dal i Favn og paa Skjødet, |
Cumberlands

Sortsmutte væn
| I aftenrødt liflig opglødet.
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Grundtv.PS. VI.509. -smuttet, (part.) adj.

(nu dial.) \) d. s. s. -smudset 1. (Athene var)

alt for kiær ad Skiønhed til at omfavne saa-

dan en hæslig, humpende, sortsmuttet Tøl-

per (som Hefæstos).Grundtv.BrS.266. Thor-

sen.176. 2) d. s. s. -smudset 2. en mager,

sortsmuttet, gammelagtig Franskmand. Oe/iL

XXVI.13. man kaldte ham den Svarte, eller

sortsmuttede, det kom kun deraf, at han hav-

de kulsort li&a,T.Grundtv.Snorre.L69. *VeIsk-

lands sortsmuttede Sønner. Blich.(1920).IV
159. JReinhard.FraCirkus.(1882).231. CRei-

serer.EnSergent. (1891). 60. Rask.FynskeBS.

55. Thorsen.176. UfF. jf.: et og andet sort-

smuttet Ord, der ved sin mørke Lød røber

en sydlig Eeikomst. Hørup. 1.204. -snak-
kende, part. adj. [lYll.i] (1. br.) som snak-

ker sort. Schand.AE.219. -snakker, en.

[IVll.i] (1. hr.) person, der snakker sort.

-snakkeri, et. [lYll.i] (jf. -tale; 1. br.)

det at snakke sort. mange af hans Læsere vil

. . ikke forstaa ham og betragte hans Ta-

le som Soitsnakken. Rimest.(GadsMag.l931.

239). -sneppe, en. \. d. s. s. -klire. Kjær-
bøll.521. Brehm.FL.510. -sot, en. (jf. Blaa-

sot samt SV. svartsot; nu næppe br.) vist om
høj grad af gulsot, hvor huden bliver sortegrøn

(Melasiderus). Seidelin.213. -sprag^let,
adj. {ænyd. d. s.; nu 1. br.) som har (tætsidden-

de) sorte pletter ell. striber paa lysere (hvid)

bund. Moth.S620. (en) Orm . . sortspraglet

som en Orm plejer at yære. LTid.1729.166.
(han) var ganske sortspraglet paa de lange

hvide Uldstrømper (o: af lopper fra værkste-

dets savsmuld). Oversk.L.188. -spydglans,
en. (mineral.) kobber- og blyholdig spyd-
glans; spydglansbly (bournonit). Sal.III.460.

-spætte, en. ^-spæt. vAph.(1764). Ornithol

FT.I.18). (ænyd. sortspet (og flt. sortspetter^,

SV. svartspått, no. svartspett(e)) \. den i Norge
og Sverige hjemmehørende spætte Picus martius
(helt sort med højrød hætte ell. nakke). Funke.
(1801).1.228. Kjærbøll.lOO. Fleuron.HFR.
57. -spættet, adj. (nu 1. br.) spættet med
sorte pletter. Moth.S620. (graaspurven) er

graa- og sortspettet.ZieZsen.iVjEfilf.243. En
sortspettet Høne.F-S'O. MO. -stift, en.

(1. br.) særlig blyant til skrivning paa vævede
stoffer, træ, sten olgn. Sall11.187. -stjer-
net, adj. (ænyd. sortstierit (rimeligvis fejl

for sortstiernitj; dial.) om dyr (ko, hest): sort

med lys (hvid) plet (stjern) i panden. Bornh.
Samlinger.XIII.(1920).161. Feilb. -stri-
bet, adj. som har sorte striber. vAph.(1764).
Kielsen.NHM.122. VSO. MO. Feilb. -stra-
bet, adj. spec. (zool.) som artsbestemmelse i

fuglenavne: sortstrubet bynkefugl (Ornithol
FT.I.22) ell. digesmutte (Saxicola (Pratinco-
la) rubicola. Kjærbøll.259. BøvP.1.353), dros-
sel (Turdus atrigularis. Kjærbøll.223. Ornithol
FT.I.22), lom (se I. LomJ, sanger (rød-
stjært, Ruticilla phoenicura. Kjærbøll.294).
-snppe, en. ('Sorten-. Skattegraveren.1888.
11.91. UfF.). (nt. swartsuppe; ;/. -surt;

dial.) en (paa gaase- ell. svinekød kogt)

suppe med iblandet blod (og eddike). Aarb
Vejle.1926.19. Feilb. -sart, subst. (fra nt.

swartsuur, hty. schwarzsauer ; jf. -suppe; nu
næppe br.) en ret af svinekød (bugflæsk, grise-

tæer olgn.) ell. gaasekød, kogt i eddike og blod.

Tode.VI.143. -svælg, en, 2f plante af den
til myrtefamilien hørende slægt Melastoma.
Schaldem.HB.il.433. -syg, adj. (sv. (og no.

10 dial.) svartsjuk, skinsyg, ty. schwarzsiichtig,

melankolsk; jf. \Y. sort 9.2 ; 1. br.) som lider af,

er præget af sortsyge. D&H. -syge, en. (sv.

svartsjuka, skinsyge, no. dial. svartsykja;

jf. TV. sort 9.2; 1. br.) tilbøjelighed til melan-
koli, pessimisme; sygeligt sortsyn; spec. om
pietistisk religiøsitet: CEw.SH.ll. MylErich.
S.35. (9 -syn, et. (jf. lY sort 9.2^ (tilbøjelig-

hed til) sortseen, mørksyn, pessimisme (mods.
Glad-, Lyssynj; ogs. spec. (jf. -syge) om

20 streng, pietistisk religiøsitet, pietistisk livssyn.

Dannebrog.y»1896.1.sp.4. da Shakespeare har
forfattet Antonius og Kleopatra er hans
Tungsind steget til Sortsyn (Brandes.Shake-
speare. I. (1895). 477: Pessimisme^. Brandes.
VIII.276. VilhAnd.N.28(se u. Gladsind;.

Rode.KA.105. (sj.) i flt., om pessimistisJce

betragtninger ell. stemninger: (han) havde et

Smil og et Haab tilovers, hvor andre gav
sig Sortsynerne i Vold og troede alle Veje

30 stængte. Dannebrog.*/d899.1.sp.5. -tale, en.

(jf. -snakkeri og lY sort ll.i ; 1. br.) sort tale.

den megen Sorttale, der mere end noget
andet har skabt Ibsens 'Ry.OGeismar.D.22.

-tavlet, adj. (jf. -ternet; nu 1. br.) som
har sorte rudeformede figurer (kvadrater) (paa
en bund af anden farve). Moth.S620. VSO.
MO. -terne, en. \. d. s. s. Blaaterne

(Moseterne). Sal.XVII.291. Seier.Bornholms
Fugle.(1932).104. -ternet, adj. (jf. -tavlet;

40 som har sorte terner. Levin, det grønt- og
sorttærnede uldne Sh&vfl. Schand.SB.59. en

rød- og sortternet Kiole.Buchh.VandaVen-
zel.(1939).14. -tjørn, en. (jf. -torn; ^
slaaentorn (1). SvendbAmt.1927-28.72. UfF.
-torn, en. (ty. schwarzdorn; jf. -tjørn) ^
vrietorn, Rhamnus catharticus L. (Moth.S620.

jf. JTusch.197. FolkLægem.III.lOO) ell. (i

alm.) slaaentorn (med sorte grene). Funke.
(1801).II.87. Skattegraveren.l889.II.41. CRei-

50 mer.NB.402. -torsk, en. \ I) sortagtig

varietet af torsk. Krøyer.11.26. 2) (nu næppe
br.) d. s. s. -haj. vAph.Nath.III.230. Trondh
SelskSkr.II.313. -tryk, et. (fagl.) (frem-

stilling af) billede, mønster, (bogstav) skrift,

trykt i sort farve (mods. Farvetryk;, (gravu-

ren) er blevet erhvervet i et fortræffeligt Far-

vetryk; hidtil ejede Samlingen kun et Sort-

tryk. Tilsk.1939. 1.462. Helbind af Pergament
med Sorttryk.BibliothecaEinarChristiansen.I.

60 (1939).31. -ved, et, en. (fagl.) (ved af) det til

myrtefamilien hørende (tropiske) træ Mela-
leuca leucadendron L. (kajeputtræ) , hvis

stamme forneden er sort, foroven hvid. Hvid-
grenet Sortyeå.Funke.(1801).II.230. OH
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Mynst.Pharm.I.341. -vels, en. \ den til

torskefiskene (velsslægten) hørende Raniceps

raninus (den sorte vels). DanmFauna.XV.44.
-violet, adj. sortagtig violet. AaDons.S.23.

den mørkeste (latyrus) er sortviolet. Pol.'*/?

1940.8.sp.3. -øje, en. (højtid, ell. spøg.) om
sortøjet person (ung pige, barn), jeg kjender

mine Folk og dig med, lille skjelmske Sort-

øiel Ing.EM. 1.24. -øjet, adj. som har sorte

(meget mørke) øjne; især om person: Moth.

S620. den sortøiede KsimmeTTpige.Gylb.(1849).

IX.170. deilige sortøiede Qvinder bygge og
boe . . i de blomstrende (spanske) Dale.

HCAnd.(1919).III.40. I| (zool.) om dyr. den
sortøjede Savgylte (Crenilabrus melops).

BøvP.III.552.
i$os(e}, en. se Sovs.

t Stosisken, en. f'Sisisken. Kogeb.

(1710).131. S08i8eii(e). CMuller.Koge-Bog.
(1785).157. So8in(e). FuldstændigKoge-og

Syltebog.(1861).53. Sisken. Moth.S208. jf.

VSO.). fit. -er. {sv. siskon(korv), f susiskon;

fra nt. sosischen, hty. saucischen (jf. holl.

saussijse, ænht. salzits, eng. sausage^; (m. ty.

dim.-endelse) fra fr. saucisse, pølse (mlat.

salsicia, saltet pølse); kog.) en lille pølse

(af sosrlig art, if. Moth.S208: af svinekød,

med spansk vin iblant^. Smaa Sosisener af

Svinekød. CMiXller.Koge-Bog.(1785).148. en
Skinkepostei, en kogt Kanin og Sosiskener.

Skuesp.X.40. om pølseformet (fingertyk) bolle:

de smaa udbagte Fiske-SosineT. Fuldstændig

Koge-ogSyltebog.(1861).53.

No-snider, en. ^-snitter. UfF.). (især

foræld.) d. s. s. -bøder. JRPaulli.JM.52.
VSO. MO. en velbestaltet Hestegilder og
SosnideT. Rist.J.266. Baud.KK.124. -sten,
en. (ty. saustein; nu næppe fer.) kalksten,

der ved gnidning ell. skraben giver en en stin-

kende lugt; stinkesten (antrakonit). EPont.
Atlas.I.430. vAph.Nath.VII.567. -svin, et.

{ænyd. d. s.; nu sj. i rigsspr.) so. Moth.S972.

VSO. VI.597 {„Børes endnu blandt Almuen").

II
ogs. som groft skældsord til en svinsk kvinde.

OrdbS.
I. Sot, en. [so'-d] (Sot. Moth.S622) ell.

(i rigsspr. næsten kun (gldgs.) i enkelte ssgr.,

som Svind-, Vattersot; jf. Sotte-j [smd]

(sml.: *I er saa bleg— det spaaer ei godt, —
I
Gud Eder fri' fra lønlig Sot\Bødt.D.(1856).

207. jf. Feilb.). best. f. -en (Blich.(1920).IV
221. HCAnd.(1919).V.176. AndNx.DM.1.44.
LCNiels.R.28. Es.l7.11(1931)) ell. -ten
(Levin. Saaby.''4); fit. (1. br.; jf. MO. Sv
Grundtv.) -(t)er (Bredahl.III.166. Foersom.
L.36. Thiele.III.llO. AKohl.MP.III.22) ell.

(sj.) -(t)e (Grundtv.PS.VIl.455). {cenyd.

glda. d. s., æda. so(o)t, sv. sot, no. sott,

oldn. sott, oeng. suht, ty. sucht, got. sauhts;

afi. af (i afiydsforhold til) syg)

I) (i rigsspr. uden for visse ssgr. (som
Bleg-, Gul-, Svind-, Vattersot^ nu O, især

højtid., poet., arkais.) sygdom; syge; navn-
lig (jf. Sotsygdom, Sotteseng og Helsot^ om

farlig (dødelig) ell. spec. (jf. Far-, Smit-
sot^ epidemisk (smitsom og farlig) syg-
dom. *(han) Sendte til Leiren ulægelig Soet.

Bagges.NblD.50. jeg frvgter
| At giæste Hel,

ifald jeg døer ailSoet.Oehl.SO.(1819).31. *han
ligger i Sot forknuget af Smerter. PMøll.ES.
1.324. paa Døre og Porte vare skrevne Kors,
derinde var Soten, eller Folk vare uddøde.
HCAnd.(1919).V176. Sotens Navn var Dø-

10 deTL.JPJac.1.74. fuld af Vand i Benene er

Bedste, og Skidt og Møg og Sot har hun i

hvert et Lem.AndNx.DM.1.60. Soten (o:

den spanske syge) slog ned allevegne. Oiesen

Løkk.NH.III.116. (jf. bet. 2) i sammenlig-
ning: Arbejdsløsheden . . hærger Landet
som en Sot. PoUynl938.6.sp.3. (jf. u. Syg-
dom^ talem.: Sot er alle Mands Herre. /n^.

KE.I.lOl.
II

faldende sot, se II. falde

2.1. den gule sot, se gul 3. || t tautologiske

20 (allittererende) forb.: *0g vil du ikke danse
med mig,

| Sot og Sygdom skal følge dig!

DFU.I.nr.7.13. *mange brave Folk slig Sot
og Sygdom (o: svindsot) tadiT.Holb.Paars.

173. MNSchmidth.Eimeros.(1822).114. Gid
du faae al Landsens Sot og Syge der du
gaaer og sta,a.er\Bredahl.I.114. de Klæder
vilde bringe Sot og Syge i BMset.ECAnd.
(1919).Y298. Brandes.XI.28.

2) (jf. Aabry-, Avind-, Grille-, Iver-, Jeg-,

30 Pragt-, Selvsot ofi.) Q) om daarlig, dadel-
værdig sindstilstand, tilbøjelighed olgn.,

ofte spec: ytrende sig (samtidig) hos flere

(mange), som synd (syndighed), dømmesyge,
fanatisk iver olgn. *(Jesus har) Fod og
Hjerte vendt . . |

Til Hver som (vil) be-

kjende
|
Sin Sot og Synd saa led. Kingo.79.

siden den skændige Ligtale over Harboøres
Fiskere blev jeg virkelig bekymret for, at

Pietisteriets Sot skulde blive epidemisk.

40 Schand.0.11.355. den politiske Sot, der har
angrebet store Dele af Europa. JernfeaneT.

"/*1935.1.sp.2. Skinsyge, du. Har du aldrig

selv mærket noget til den Sot? ErlKrist.DH.
146. jf.: *lovløs Frihedssot.jBredaW.¥S.

II. ISot, en. egl. sa. ord som II. Sod; i

ssgr. IL Hvidsot, Pumpesot (u. Pumpesod^.
Sot-, t ssgr. (jf. Sotte-^ af I. Sot 1. I.

-død, en. (jf. II. -død og Sottedød; 1. br.,

højtid., arkais.) død, der indtræder som følge

50 af sygdom (alderdomssvagJied; jf. Anesot^.

Barfod.F.1.160. for at undgaa . . Sotdøden
gik han med i KTigen.Gertz.(Wilst.ll.(1909).

XLIII). jf.: Den skandinaviske Sotdøds-
gudinde (o: Hel).Ing.DM.226. IL -død,
adj. (ænyd. d. s. (PClaussøn.Snorre.(1633).

9.14 ofi.), oldn. s6ttdau6r; højtid., arkais.)

død af sygdom (alderdomsskrøbelighed). Moth.
S623. finder du (mit fodspor) tildækket med
Muld, da betyder det, at jeg er sotdød, og

60 hviler neder i Joiden.Oehl.XXX.lS. det er

kun de tapre vaabendøde, der gaa til Odin;
de sotdøde gaa ned til Hels Skvggerige.

KMortensen.Nord.Mythologi.(1898).50. || bli-

ve sotdod, {oldn. ver6a sottdaudr) dø af
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sot (alderdomsskrøhelighed). Grundtv.PS.I.

446.

sote, V. se sotte. ISote-seng, en. se

Sotteseng.

ISo-ti<lsel, en. S( I) (ænyd. d. s.; jf.

-dild; dial.) svinemælk, Sonchus L. JTusch.

230.342. Feilb. 2) (nu næppe ir.) bakketidsel,

Carlina (vulgaris) L. Moth.S972. JTusch.53.

sotig, adj. se sottig.

^o-trav, et. (jf. Grise-, Svinegalop, lo

Hundetrav; især dial., spøg.) klodset, lang-

somt trav (løb). Huusmanden løb i Sotrav.

AntNiels.FL.il1.156. AZimmermann.Fortæl-
linger.(1876).3. KLars.Soldatspr.15. Feilb.

UfF. -tryne, en. spec. (1. br.) anv. som
nedsæt, betegnelse for en kvinde (so (2)). Biehl.

DQ.III.41.
Sot-sen^, en. se Sotteseng, -syg-

dom, en. (jf. dial. sotsyg, dødssyg (Esp.

483); nu ikke i rigsspr.) langvarig sygdom 20

(alderdomssvaghed) med (sandsynlig) dødelig

udgang; helsot. Hos Aldrende følger deraf

det man kalder Sodt-Sygdom, Helsodt, det

er: Naar Folk holder Seng i mange Aar,

uden at kunde sige hvor de have Ondt eller

hvad de ska,åe.Agerbech.FA.I.lll.

t sot(t)e, V. (af I. Sot 1) lide af syg-
dom, være syg (Moth.8623) ell. (spec. i

forb. m. ud^ plage med, udtære ved syg-
dom, smst.

II (jf. udsot(t)et^ part. sot(t)et 30

(ud), plaget, udtæret af sygdom, smst. *min
sooted Krop. FoulPed.DP.23. *hand er piint

af Flod, og soeted ud af Steen, smst.54.

Sotte-, i ssgr. ['smda-] (æda. sot(t)a-

(i sot(t)aforfal^, oldn. sottar-, egl. gen. (ent.)

af I. Sot (1); jf. Sot-) -død, en. (no. d. s.;

jf. Sotdød; nu sj.) død, der skyldes sygdom;
naturlig død; straadød. *Som Helt at gaae til

Valhal, det er en Lykke sød; | Men største

Skam for Manden, at døe kun Sottedød. 40

Oehl.HK.(1828).96. *Han sank i Sottedøden,
ei for Kongens Svadrd. smst.119. jf. Mynst.
(SkandLittSkr.XX.331). -seng, en. (f So-
te-. Moth.S623. Suhm.Hist.1.263. — sj. Sot-,
i forb. *Soot- og Syge-Seng. JFriis.214).
(ænyd. d. s., glda. sottæ sæng (Brandt.RD.I.
132. Sydrak.56), no. sotteseng, sv. sotsång;
i rigsspr. nu højtid., relig., arkais.) sygeseng;
sygeleje; i alm. kun med forestilling om lang-
varig, alvorlig, især dødelig sygdom: dødsseng; 50
dødsleje, (især i forb. (ligge) paa sottesengen,
paa sin sotteseng olgn.). Præster skulle ingen
Bandsatte . . annamme til lønlig Skrifte-

maal . . med mindre de komme at ligge paa
deris Sotteseng. Z)L.2

—

5—18. (han) ordi-

nerer paa sin Sotte-Seng, at han vil begraves
paa Kirke-Gaarden uden Sang-Klokker og
Farentation. Holb.Philos.il.2. Min si: Moeder
laa paa sin Sotte Seng . . paa 5te Aar. Æreboe.
20. Balle.Lærebog.97. *Paa Sotteseng, af Al- 60
der,

I

Han visne skal, og giæste Rel.Oehl.
SO.(1812).16. *Som Dug paa slagne Enge,

|

Saa falder Livets Ord
|
Paa Kristnes Sotte-

senge, Grund/t;.(S<S'./¥385. Jørgens Pleiefader

maatte lægge sig tilsengs, det blev Sotteseng,

han døde Ugen etter. HCAnd.(1919).IV80.
tror I, Vorherre vil forlade mig gamle Kone
den Synd at lyve for en, der ligger paa sin

Sotteseng. Skovrøy.Fort.69. Paa Sottesengen
(1871: Sygesengen^ staar Herren ham bi.

Ps.41.4(mi). Feilb.

sottig,- adj. ['so'di] ell. (i rigsspr. især

(gldgs.) i enkelte ssgr., som blod-, svind-,

vatter-sottig; jf. Sotte-) ['scodi] (ogs. skrevet

sotig, se fx. u. aabry-, blegsottig ofl.). (jf.

ty. -suchtig, hvorfra sv. -siktig; afl. af (ssgr.

af) L Sot) I) (arkais., sj.) som lider af ell.

vidner om, er præget af (farlig) sygdom;
(stærkt) sygelig. Det sottiggule Aasyn under
Guldhjælmen faar indadvendte Miner. Thit
Jens.VA.1.46. 2) som sidste led af ssgr. 2.1)

svarende til I. Sot 1, se bleg-, blod-, bryst-,

gul-, lever-, lunge-, milt-, svind-, vatter-

sottig ofl,. 2.2) svarende til 1. Sot 2, se aabry-,

iver-, jeg-, pengesottig ofl,.

Sottise, en. [sa)'ti*sa, so'ti'so] flt. -r.

(fra fr. sottise, afl. af sot, dum; nu Q3)
dumhed, taabelighed, der fremtræder i

form af en ytring ell. adfærd; (tidligere) ogs.:

uartighed, grovhed, fornærmelse (JBaden.FrO.
Meyer.^); især i forb. som begaa en sot-
tise ell. sottiser, (det var) en ren sottise
(Bagges.DYIY305(se IH. ren 6.1;. Schyberg.

DT.61) olgn. Moth.S281. *Jeg, salig Owe
Gierløv Meyer,

|
Begik Sottiser, som jeg

pleier.Wess.270. naar en stødende Flauhed
— Sottise — falder en Person af Munden.
Blich.(1920).XX.9. gjøre Narrestreger og
sige Sottiser. Heib.Poet.1.162. Pont.LP.III.
53.

sonfflere ofl., se sufflere osv.

Souper, en. (tidligere alm. skrevet

Soupé, Soupee^. [su'pe] best. f. -'en [-'pe?an]

flt. -'er [-'pe-ar] (fra fr. souper (soupé), af

souper, spise til aften (se soupere^; nu især

i restaurations-spr.; jf. Diner) (større, finere,

festligt) aftensmaaltid; (tidligere) ogs. af-
tenselskab, har (De) en Recept, hvorefter

man kan foranstalte et Bal, og en Soupee,
uden Mad, og uden Mnsik. Skuesp.X.246.
Oehl.Er.II.171(se u. Diner;. Og vil De saa

bede Hr. W., om han vil gjøre mig den
Ære at komme her iaften med Kone og
Børn, til Theevand, Concert, Fesperkost,

Bal og Souper, Bouillon om Natten, og Kaffe

om Morgenen. Heib.April.33. en splendid

Soup ée. Kofoed-Hansen. DL. 57. ERode. JM.
50. soupere, v. [su'pe'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te (GhrFlensb.DM.il. 31). (fra fr. sou-

per, afl. af soupe, suppe (med brød), egl. sa.

ord som Suppe; nu især i restaurations-spr.)

spise souper, forsøg at give en god Dansk
Meel-Grød eller Byggryns-Grød, see, om
hånd icke vil grine deraf, og en anden Aften
soupere hos en Fransk Kock. Holb.Jean.I.l.

paa d'Angleterre, hvor den finere Verden
soniperede. Blækspr.1919.2. han souperer med
(hende). IsakDin.FF.155.
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sontcnere, v. [sute'ne^ra] -ede ell.

(I Ir.) -te (LTid.7726.631). Ura fr. soute-

nir; nu 1. br. og vist kun (gldgs.) i bet. 1 (jf.

Soutenør^) I) yde (en) hjælp, støtte; hjælpe;
støtte; understøtte, hånd lod endnu en
større Trop efter den anrykke, for at sou-

tenere de SinåTe.LTid.1727.151. MR.1800.
1008.

II
m. h. t. livsfornødenheder: under-

støtte; underholde; refl.: soutenere sig,

have ell. skaffe sig det fornødne til livets op-
hold; have sit ophold, udkomme. PAHeib.B.6.
SvLa.AB.28. 2) m. h. t. virksomhed, plan,

mening, paastand olgn.: vedligeholde; op-
retholde; holde fast ved; hævde. Holb.

DH.II.804. BlochSuhr.ÆS.III.77. 3) (I br.)

m. h. t. prøve, eksamen: bestaa. Holb.Brv.35.

ISoatenør, en. [sute'nøJr] flt. -er. (fra

fr. souteneur, af soutenir, se soutenere 1;

især emb.) person, der lever af offentlige kvin-

ders utugt: bordelvært (Meyer.^ Sal.*XXI.
974) ell. alfons. Meyer. OBang.Byen.(1924).
206. jf. soutenøragtig. WoelD.187.
Son-venir, en ell. f et (JBaden.DaL.).

[suve'ni-r] flt. -er ell. (m. fr. form) -s. {fra

fr. souvenir; nu især gldgs. ell. spøg., iron.)

ting, der tjener til erindring (om en person, et

sted, en oplevelse, noget fortidigt); erindring
(3); erindringstegn; erindringsgave. Alle

disse (ordener) ere . . menneskelige Souve-
nirs ; men min Josepha hun er en Guds Gave

!

Blich.(1920).XIII.53. de virkelige Rædsler
af Nips, Souvenirs, som . . var god Smag i

70—80erne. PoL"/42929.5.sp.3. Ved Dagmar-
teatrets sidste Forestillinger plyndrede Pu-
blikum Teatret for Souvenirs. Blækspr.1937.9.
uegl.: Offrer han den Gudinde Venus i sine

offentlige Templer . , saa kan han faae saa-
dan en lille Souvenir, som Doktoren har stor

Umage med at skille ham ved.Tode.Y60.
(SouTerain, en. se Suveræn.
Sov, en. [s(»)u'] (spøg., sj.) vbs. til sove:

søvn; lur. Det var en ordentlig Sov, vi har
faaet os, har Du sovet godt? Woel.MitLivs
Elvira.(1930).171. Sov-, i ssgr. se Sove-.

sove, V. [iscoua] (jf. Moth.S623) ell. (i

rigsspr. højtid.) ['så-va] (jf. FPJDahl.RT.19.
Arkiv.XI1.321.346. sml. UnivBU.396. Thor-
sen.89); præs. -er ['smu'ar] (Høysg.AG.23.
95) ell. (i rigsspr. højtid.) ['så?var] (jf. Arkiv.
XII.346. Jesp.Fon.90); præt. sot [sodu']

(Høysg.AG.95) ell. (nu ikke i rigsspr.) -ede
(Holb.Ep.III.445. Suhm.(SkVid.X.49). jf.

Feilb.); part. -et. vbs. -elsc ell. -ning (kun
(sj.) som vbs. til forb. som sove hen (ell.

hensove^ og sove over (sig), se Hensovelse
u. hensove, jf.: (Holberg lader) ogsaa anden
Akt begynde med Søvnighed og Oversov-
n.iag.HBnx.AP.V.166), jf. Sov, Søvn. {peda.

souæ (DGL.II.68. Harp.Kr.22.23.85ofl.), sv.

sova, no. sove, oldn. sofa, jf. oeng. swefan,
mht. sweben; sml. sovne samt blunde (3),
slumre)

I) om levende væsen: være ell. (isair i

særlige forb.; se bet. 2.z) komme i en perio-

disk indtrædende (normal) hviletilstand
(søvn) med nedsatte livsvirksomheder,
ydre sansepaavirkningers (delvise) op-
hør olgn.; ikke være vaagen. I.l) i al alm.
Gud Herren (lod) falde en dyb Søvn paa
Adam, og han sov (1931: var sovet ind^.

lMos.2.21. (Jesus) sagde til Peder: Simon,
sover du? kunde du ikke vaage een Time?
Marc.14.37. faer hånd det ei bestilt, så. sover

10 hånd ei i n2A..Moth.S624. jeg sover icke, jeg
vaager icke. Holb.Jep.11. l(jf. drømme 1.3^.

hvilket Læs! . . |
Dorsk en Forpagterkarl

throner derover,
| Sover og nikker og vaag-

ner med Skræk,
|
Nikker saa atter og sover.

Hrz.FN.94. *Jeg kunde slet ikke sove
|
For

Nattergalens Røst. Winth.SS.14. *Moder, jeg

er træt, nu vil jeg sove,
|
Lad mig ved Dit

Hjerte slumre ixid.HCAnd.D.17. *Lad mig
nu see, du er rigtig stille,

|
Min egen Lille;

|

20 Det maa du love,
|
For Faer skal soveljRtc/i.

SD.105. „Hendes Mund maa være glad, naar
hun vil sove," sagde Gjertrud . . „da faaer

den Hvile og nødes ikke til at udsende saa
onde Ord.'' HFEw.KT.1.168. (de) laa og sov.

Søiberg.KK.I.131. lægge sig til at sove,
indtage en liggende (hvilende, vandret) stil-

ling (i en seng) for at sove; om den, der al-

lerede ligger (i en seng): indtage en til søvn
hensigtsmæssig (hvile)stilling og slappe af

30 for (snarest mulig) at falde i søvn. Moth.
S623. Kierk.P.III.31. Men sover du ikke . .

Klokken er saa mange. Barn. Læg dig nu
til at sove til i MoTgen.S0iberg.KK.il.148.
se ogs. u. IL lægge 15.i.

|| (jf. Sover 2, I.

Dvale 1.2 og Vintersøvn; zool.) spec. (om
dyr): ligge i dvale om vinteren. Her i Lan-
det sover samtlige Flagermus, Pindsvin, Bir-

kemus . . og Hasselmus . . endvidere Græv-
lingen. (S'ai.*F/.55i.

II
(højtid.) om (en so-

40 vendes) øjne; med overgang til bet. 4.1 : jeg

vil ikke lade mine Øine sove (1931: under
ikke mine Øjne Søvn^, eller mine Øienlaage
hlnnde. Ps.132.4. *Hans (o: guds) Forsyns
Øje sover ei.SalmHj.23.3. \\ talem., ordspr.

(han mente) at det umuligt kunde gaa an at
skilles saadan „midt paa Dagen" (o: lige

efter et aftenselskab) . . han kunde ikke „se

at sove" (0: det var ikke sent (mørkt) nok
til at sove).Pont.SV.34. vandet løber (til

50 stranden), mens mølleren sover, se Møller 1.

som man reder seng, sover man, se VL rede
2.1. hellere sove for intet end slide for intet,

se slide 3.i. den, som sover, synder
ikke. Mau.9962. Holb.Er.II.3. OehlXV.49.
Vogel-J0rg.BO.74. jf. bet. 4.1: djævelen
ell. fanden sover aldrig. vAph.(1764).
Biehl.DQ.I.183. 1.2) præs. part. sovende.
(Jesus) kom til Disciplene, og fandt dem
sovende. Matth.26.40. Grev Gerhard (dræb-

eo tes) midt blandt sine sovende Krigsmænd.
CSPet.Litt.185. Soldater kan marchere so-

vende. Sal.*XXI1.1085. jf.: Hans Aandedræt
blev lange, sovende. Gravl.T.8. \\ talem.,

ordspr. tal sagte, gaa stille, tænk paa de
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sovende, se I. sagte 1.3. sovende mand faar

ej sejr, se I. Sejr 3. komme sovende til

(noget godt), (jf. het. 3.3^ opnaa noget, mens
man sover, ell. (jf. bet. i.\) uden egen virk-

somhed, uden (stor) anstrengelse, let, ved en

skæbnens gunst. Odin var ikke heller kom-
met sovende til denne Videnskab. i2een&.//.

72. *Du har vel neppe trællet for Din Rig-

dom,
I

Du er vel kommen sovende dertil.

Hauch.DYII.139. hvor de ere komne til lo

Ære! Somme komme da ogsaa sovende til

det.HCAnd.(1919).II.242. spec. i udtr. kom-
me sovende til lykken ell. sin lykke

(jf. bet, 3.3 slutn.). Lodde.Bie-Kuben.1754.

Fort. Heib.Pros.il.220. Hrz.IX.200. Univ
BU.383. Krist.Ordspr.314. jf.: *Lykken kom-
mer, naar man sover. Heib.Poet.II.161. Hvo
der ei har den sovende Lykke, har ei hel-

ler den \aagenåe.PalM.IL.II.720. jf. Mau.
5791. 20

2) bet. 1 med nærmere bestemmelse ved adv.,

præp.-led olgn. (se ogs. bet. 3). 2.1) med be-

stemmelse af søvnens art, fasthed, varighed

olgn. (om udtr. sove over sig ofl,. se bet. 2.2,

om sove hen, ind, ud se bet. 2.z). \\ m. adv.

i udtryk som sove daarligt, fast, godt, roligt,

sødt, trygt, uroligt, vel olgn. (se ogs. u. I.

fast 3.1, haard 2.5, III. let 4.2, sødj, ogs. m.
adj. (som tilstandsbetegnelse) i udtryk som
sove rolig (Moth.S623. Holb.LSk.II.4. e.alm.), 30

tryg (CFrim.AS.71) olgn. *du . . sover trygt

blant Farer. Storm.SD.213. *Gud skee Tak
og Lov!

I

Vi saa deiligt sov. Ing.H.193. han
(havde) sovet da&rUgt.LeckFischer.HM.lOS.
Hun havde sovet haardt og drømmeløst. J.a

Dons.DU.162. jf. letsovende: han (er) lige-

saalet sovendes som een Skiødhund. JjB
Paulli.N.51. de dybsovende Giester.S'c^OMS-

bølle.Saxo.78. spec. (jf. Sovvel^ som ønske
(afskedshilsen ved sengetid): (god nat (og)) 4o

sov godt ell. vel (ogs. (til dels spøg.) med
tilføjelsen: og drøm behageligt^! *Nu Gud
befalt! god Nat! sov veW Bagges.Ep.126.
Aarestr.ED.181. saa sover vi! Godnat! Og
sov vel begge to\Wied.Fæd.85. Krist.Ordspr.

612. Sov sodt\PoUy9l940.4.sp.2.
|| (jf.

hønse-, ræve-, uglesovej i sammenligninger.
han sover som en Sko\-'Rotte.vAph.(1759).
at sove som Dyr. JacPaludan.VY141. sove
som en hare, en hest, (en) kampe- 50
sten, (et) murmeldyr, en sten, en
stud ofl., se Hare (2.i) osv.

|| (jf. bet. 2.2)
sove med aabne øjne, med det ene øje,
paa sit grønne øre, se Øje, grøn 4. jf.

bet. 4.1: Selv de pyntede Tjenestepiger, der
sidde og glo i Dagligstuevinduerne under
Herskabets Fraværelse, se ud, som de sov
\ndiVena\g.Schand.Fort.224. ErlKrist.DH.
220.

II
med tidsbestemmelse olgn. (om udtryk

som sove fra lyset, sove over sig se u. bet. e'o

2.2J. da han havde fyldt Maven, og det ikke
med Chicorie-Vand, sov han i et Aandedræt
væk (0: sov uafbrudt hele natten). Biehl.DQ.I.
61. Sov han maaskee lidt forlænge, nu hvad

saa, han havde ingen Børsforretninger. Kierk.

P.III.31. *Søster gaaer paa Langebro
| Og

kjøber Barnet nye Sko,
|
Nye Sko med

Spænder,
|

Saa sover Barnet deslænger.
[KHWith.] Børnebog.(1865).89. spec. i forb.

sove 'længe (0: længer end sædvanlig ell.

normalt. JBaden.DaL. AndNx.DM.III.61.
Elkjær.MH.48), sove videre (Søiberg.KK.
11.84. IsakDin.FF.234. se ogs. u. Side l.i;.

jf. bet. 3.1: sove til middag(s), se Middag
1.2. 2.2) i forb. m. præp.-led til angivelse af
soveplads (leje) ell. særlige forhold ell. om-
stændigheder under ell. vedrørende søvnen.

Saul laae og sov i Vognborgen. 2jS'am.26.7.

*Snart sover liden Fugl paa Qvist
|
Med

Hovedet under sin Yinge.Ing.H.200. *Jeg
sover lige rolig

|
I Lyngen og paa Duun.

Winth.HF.279. Den første Nat maatte han
lægge sig at sove i en Høstak paa Marken.
HCAnd.(1919).I.79. han sov for (ogs.: med;
aaben Altandør. sms<.//.253. (kelneren) gik

om bag Døren til den lille Spisestue, hvor
han altid sad og sov. Bang.SG.46. Hun sov
med (nøglen til dragkisten) om Natten (0:

havde den hos sig under søvnen). Elkjær.MH.
58. sove paa ryggen, paa højre, venstre side

olgn. I

jf. bet. 2.4: i Førstningen led han Nød
og maatte jævnlig sove hos Venner. Ft7/i

And.Litt.11.719. jf. bet. 2.i: man sover stor-

artet i Hotellets Senge. KGBrøndst.B.355.

jf. aaben 4.i: sove under aaben Himmel.
vAph.(1759). have sovet under en hyld, se

I. Hyld 1. sove paa den bare jord, se Jord
2.3. sove paa knappenaale, se Knappenaal 4.

sove paa en snor, se 1. Snor 1.2. || m. bet. af
forsømmelse: sove paa sin post (Scheller.

MarO. CSPet.Litt.953) ell. sin vagt (Moth.
S624. Scheller.MarO.). \\ sove over sig
ell. (især dial.) sove over (Høysg.S293.
Feilb.), (jf. forsove (sig) 2) sove for længe

(længer end ønsket, især saaledes at noget

derved forsømmes).Moth.S624. Grundtv.Saxo.

I11.74(se Klinkefald 2). Rich.BS.68. Wied.
S.327.

II
so ve fra noget, (jf. fra sp. 1140'^) so-

ve saaledes (saa fast, længe), at man glemmer,
ikke ænser, ikke hører noget (fx. et vækkesig-

nal), spec. (m. bet. af forsømmelse) i udtr. sove
fra lyset, glemme (forsømme) at slukke lyset,

før man falder i søvn. jeg var ganske febril i

Tanken om at (min vaagekone) kunde sove fra

Jjjset. HGAnd.BH. 53. Han sov fra baade Ha-
negal og Yækkenr.Elkjær.MH.64. hun spørger
om jeg har hørt hvad hun sagde . . Jeg siger

. . at jeg har hørt det, for sove fra det er

ikke i min m3igt.Grønb.SY144. \\ sove paa
noget, 1. sove under paavirkning af (ell.

efter) noget. Gjort Gjerning er bedst at sove
paa (jf. fuldende sp.l76").Ing.PO.II.272.
især m. h. t. sovemiddel olgn.: Moth.S624.
At tage noget ind . . at sove ^laa.Høysg.S.
111. Bonden bruger (kaffen) til at sove paa
og endog dette lykkes ha.m.Junge.357. Jeg
ved jo godt, at han sover paa Morfin. Jo/is

Wulff.FA.18. 2. m. h. t. (beslutning i) en
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sag, der volder tvivl: lads (en ajgøreise) hen-

staa Hl næste dag (naar man har sovet, haft

sagen tide af tankerne en tid, kan overveje

den med friske aandsevner) ; betænke sig, over-

veje til næste dag ell. (mere ubestemt) en kort

tid. (nu især i forb. som jeg (vi) vil ell. lad

mig (os) sove paa det olgn,). vAph.(1764).
Jeg sagde hende det i Aftes, paa det hun
kunde sove paa det i '^a.t. Biehl.Haarkl.9.

Nuvel, saa lad os sove derpaa,
| Og imorgen lo

det o\eT\ægge.Heib.ND.186. han gik sin

Vej smeldende Døren i efter sig og viste sig

ikke mere den Dag. Men da han fik sovet

paa det, blev han mere omgængelig. JPJac.
1.210. Lad os sove paa det, mit Barn —
jeg maa have Lov til at sove paa det, ikke

sandt — jeg sover dog ikke i '^dit. Nathans.

IM.47. (sj.) i sa. bet.: Kommer der en
Ordre fra Øvrigheden, saa leer han derad og
siger, det vil han sove over. Hrz.F.71. jf.: 20

jeg vil sove over derpÅ. Moth.S624. 2.3) t

særlige udtryk for søtmens indtræden ell.

(fulde) afslutning. \\ sove hen (Reynike

Fosz.(1747).525. Frank.SD.134. Herdal.Bis-

ser.(1933).32. UfF.) ell. (i alm. rigsspr.

næsten kun) sove ind, (jf. hen-, indsove

(1) samt ndf. u. bet. 4.2 ; især (3) falde i søvn

(langsomt, roligt). Brors.80(se ind 5). hun
. . slukkede kjønt sit Lys, og sov ind under
sin Aftenbøn. Winth.NDigtn.155. JVJens.D. 30

32.
II
sove ud, (jf. sove rusen ud olgn. u.

bet. 3) sove saa længe, at man ikke trænger

til mere søvn; faa udsovet. Moth.S625. *Naar
man har sovet ud, saa blir man vaagen.
Wess.189. *Han kjendte Intet over det . .

|

At sove dygtig ud, naar han var træt.

Holst.D.II.5. Finnerne kan for første Gang
i lange Tider gaa roKgt til Sengs og sove ud
i Tryghed for Bomber. PoU*/tl940.12.sp.3.

jf. bet. 2.4: *en saadan herlig Helt, | Som 40

vaager over alle Landets Mænd,
|
Maa sove

ud igien hos Landets Q\indeT.Oehl.ND.302.
2A) i udtryk for at dele soveværelse ell. leje

(seng) med en, spec. som udtryk for samleje (til

dels spec: uden for ægteskab); i forb. som sove
hos ell. (næsten kun m. h. t. samleje) m e d en
(Jud.14.15. LeckFischer.KM.86), sove sam-
men olgn. *jeg har vejet deres Fader,

| og
jeg har sovet hos deres Moder. DFU.nr.34.12.
hånd var meget begierlig efter at sove hos 50

hende (1871: at have Omgang med hendej.
Jud.l2.18(Chr.VI). Jeppe tar hende paa
Brystet: „Du est kiøn. Vil du sove hos mig
i N&t?"Holb.Jep.III.3. Wess.257(se u. Pla-

ser). Goldschm.NSU.VII.159(se sammen 1).

Kongen . . overrasker de to elskende sovende
sammen. 0Fms.Lttt.iS6. mit hjerte kom til at

banke og min krop erindrede sig hvorlænge
det var siden, jeg havde sovet hos en pige.

MKlitgaard.GM.9. sove ved ens side, se eo

Side 1.2.

3) bet. 1 i forb. m. (subst. som) obj. olgn.;

jf. sove skildvagt u. Skildvagt 1.2. 3.1) (uden
for særlige udtryk næsten kun Q, til dels

arkais.) med Søvn olgn. som (indholds)obj.

*Du skal aldrig Søvnen sove | og aldrig

Roen iai3L.DFU.nr.l4.4. de, som . . sov den
samme Søvn, bleve . . foruroligede af Spø-
gelsers Skrækkebilleder. 7t8d.i7.24. Bliderne

var . . en praktisk Slægt, der tog Livet som
det var; de gjorde deres Arbejde, sov deres

Søvn.JPJac.II.2. han har sovet (i alm.

spr.: faaetj (sig) en god søvn
j
sove mid-

dagssøvn, rævesøvn, skalkesøvn, se

Middagssøvn osv. sove middag, se Middag
1.2. sove de retfærdiges søvn, se ret-

færdig 1.1. 3.2) i udtryk for at faa noget til at

forsvinde (lade noget (for)svinde) ved at sove.

II
sove noget bort, hen ell. (talespr.) væk,

(jf. bort-, hensove 2) især dels m'. h. t. tids-

rum: lade gaa hen (ogs. spec.: til spilde),

fordrive, spilde ved at sove. sove sin beste tid

hort. Moth.S624. Her sov han roUg Natten
hen.Rahb.Synt.42. Hvo kan vel have Lyst
at sove bort |

En Nat som denne? Heib.

Syvs.132. HCAnd.AH.51. den Tid han ikke

var paa Arbejde sov han hen.AndNx.PE.
11.187. Elkjær.HF.97. Der kan bUve Mørke-
timer nok at sove væk til Vinter. Poi.V,

1940.9.sp.4. jf. bet. 4: Soelen sover . . den
heele Vinter bort, naar vi maae arbeyde ved
Lys. Holb.KR.111. 1. dels m. h. t. forestilling,

følelse, (fysisk) tilstand (især af ubehagelig

art): faa til at svinde ell. ophøre ved at sove;

fordrive ved at sove; ogs.: glemme under

søvnen (i nattens løb). Vi vil see, om Hialte

kan sove sit Had bort eller ei.Ew.(1914).I.

291. Der sove trygt de matte Vandrings-

mænd
I

Den lange Dags Besværligheder hen.

Tode.I.189. *I Morgen har du sovet Vreden
bort;

I
Da vil du takke mig, og ikke straffe.

Oehl.XI.213. Man sover jo bort i en eneste

Nat
I
Det Digt, man igaar har forgudet.

Hrz.I).II.70. sove sin hovedpine bort ell.

væk (Levin.)
\

tidligere ogs. i udtryk for at

gaa glip af noget (komme for sent til noget)

ved at sove for længe: Nu har jeg sovet mit
gode Middags-Maaltid bort. Holb.Masc.1.2.

Klevenf.RJ.41. \\ sove noget ud, fordrive

(sove noget bort) ved at sove. Give Gud hun
maatte sove al sin Smerte ud . . til imorgen.
Kierk.Y1.202. i alm. spr. nu kun m. h. i.

rus (se 1. Rus 1.2;.- Tode.I.225(se Natte-
svirj. naar jeg har talt med Dem, kan De
faa Lov at sove lige saa mange Kæferter

ud De \il.LindskovHans.NH.21. 3.3) t refi.

forb., med angivelse af en ved søvnen frem-
kaldt tilstand (udtrykt ved adv., præp., adj.

som præd. olgn.). jf. bet. 4.1 : Ingen sover sig

god, men ethvert Skridt fremad mod Fuld-
kommenhed maa tilkæmpes. Hø/7d.Z)F.33.

jf. bet. 4.2: O! at Du aldrig vaagned meer
paa Jorden, |

Men sov Dig ind i Fredens
EiinmerigelBlieh.(1920).VI.283. talem.: man
skulde være tilfreds, naar man kunde ar-
bejde sig træt, sove sig let og spise
sig mxt.AarbYejle.1940.77. jf. Feilb. hel-
lere sove sig arm end slide sig arm, se

XXI. Eentrykt "A 1942
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slide 4.8.
II

sove sig fra noget ell. sove
sig noget fra, blive fri for ell. miste (gaa

glip af) ved at sove. han (gik) tilsengs for

at sove sig bort fra det sugende Savn.

Goldschm.BlS.I.ll. den Brud havde Esben
nok drømt sig til og sovet sig fra (o: hun
eksisterede kun som et drømmesyn, der for-

svandt, da han vaagnede).SvGrundtv.FÆ.I I.

27. jf. flg. bet.-gruppe: det hjælper ligesaa

lidet at ville sove sig fra Noget, som at ville lo

sove sig til 'iioget. Kierk.IV211. \\ sove
sig til noget ell. sove sig noget til, vinde,

opnaa noget (godt) under søvnen; komme
sovende (I.2) til noget. *(han) Sig sover til

en dirve-^ziTt.Sort.(SamlDanskeVers.'^VI.187).

sov Eder nu Eftertanke til, her er Sengen.

HCAnd.Imp.I.214. hvad en Anden tanke-

løst sover sig til i Bumhed. Kierk.V1.450.
gaa til Hvile og sove sig Kræfter til igen.

JPJac.II.243. sove sig en hovedpine til
j jf. 20

iet. 1.2 slutn.: sove sig til en lykke ell. lyk-

ken (Bredahl.VI.49) ell. sove sig en lykke
ell. lykken til (Moth.S624. Krist.Ordspr.313).

4) uegl., som udtryk for tilstand ell. forhold,

der ikke er af den normale, egentlige, kraftige,

virksomme art. 4.1) som udtryk for en vis

uvirksom, hvilende (ligesom sovende) til-

stand.
II
om person(s aandsevner, virksom-

hed olgn.): være (næsten) uvirksom, sløv,

dorsk, hvilende; nu især: ikke være opmærk- 30

som, agtpaagivende ; ikke have tankerne ved
sit arbejde, her vil (0: maa, bør) ei soves
til dette. Moth.S624. *(en) Stadtsmand . .

|

Hvis Hierte skielved ey, hvis Hierne aldrig

sov. Stub.98. *0 Jesu! lad de Taarer, som
du fældte,

|
Mit sovende og haarde Hierte

smelte. NordBrun.ES.77. *Enhver giør sit,

og ingen sover
| Ved hvad han giør. Bagges.

Ep.l63. PalM.Adamn.II.148. hans Kritik
sover aldrig. HBrix.DD.69. Landbrugsmini- 40

steriet, der ejer Stranden, har hidtil sovet,
nu siges det, at man vil forlange de gamle
Badeskure nedTevet.PoUy7l936.12.sp.2. Han
véd nok, hvad han gjør: han gaar og sover.
Mau.II.400. De har givet mig en forkert
Sag, Olsen. Jeg sagde Litra B, og jeg har
faaet Litra C . . De gaar og sover, Olsen.
Howalt.DB.7. (automobilisterne har) haft
nogen Ret i, at „Folk gik og sov paa Gaden".
B.T.''/»1921.12.sp.3. sovende samvittig- 50
hed, samvittigheden sover, se Sam-
vittighed 1.2-3. (jf. bet. 4.2J svarende til bet.

2.3: (han) gav tilkiende; at han ikke var
sindet at lade (sagen) sove hen.Engelst.
Phil.125. formodentlig er det (0: det 1841
stiftede „Holbergske Samfund") ganske stille

sovet hen, uden at der er taget endehg Be-
stemmelse om dets Ophør. EhrencrM.F.X.49.
Smilet sov ind paa hans Ansigt. Egeberg.M.
49.

II (jf. blunde 3 slutn.) om (øjeblikkelig) eo

svigten af aandsevner, digterisk inspiration:
undertiden sover den gode Homer
olgn. (efter Horats; se Arlaud.88) VilhAnd.
Litt.II.569. jf.: Vers 16 har det ukorrekte

„miseresque" for det korrekte „miserique",

men den gode Holberg kan jo ogsaa have
so\et. BilleskovJ.H. 1.38. \\ om forhold i na-

turen, i samfundsordningen olgn.: være uvirk-

som, uden virkekraft, uden (aktuel) gyldighed.

Stormen sover under Khppens Barm.
Hauch.Lyr.76. den Hustru, der ikke har . .

Særeje, kan gøre Gæld, som foreløbig sover,

men som vaagner op, saa snart Fællesboet
, . bliver delt . . adskillige . . frygte denne
Bestemmelse om, at Hustruen kan stifte

sovende Gæ\d.VortHj.ni,3.40. (de) indre
Diger de saakaldte „sovende Diger" . .

eller „Reservediger". <Sai.¥245. (jf. bet. 4.2)

svarende til bet. 2.3: De sidste Stjerner sov
ind. Rørd.Va.5. spec. om lov(regel) olgn.:

Vel ere Duellovene strænge; men de ere

nemme til at so\e.Blich.(1920).XXIX.161.
(han) vilde genoplive politibesteramelser

som forlængst var sovet hen.Grønb.SY53.
især i udtr. som lade loven(e) sove for en
dag olgn. (spec. om Agesilaos efter slaget ved

Leuktra 371 f. Kr., se HAKofod.Denældre
Hist.(1810).215). han lod . . Lovene sove
for et Par J)a.ge.JacAnd.Er.IlI.156. Rosen-
krantz.Tordenskiold.(1939).427. jf.: G. lod

sine Principper om Kvinder sove.LeckFischer.

KM. 118.
II

<{ om kort: *hvem har Spadille?
—

I

Sover (0: er ikke købt op).Blich.(1920).

XXVI.64. esserne sover, se u. IIL Es 2.2.

II fa ell. fagl.) om (del af) landskab, naturgen-

stand olgn., dels som udtryk for tilstand ved nat-

tetid (med præg af uvirksomhed p. gr. af søvn).

Selv Skoven sov i Ma.aneskin.CKMolb.SD.
414. (han) spadserede . . forbi den sovende
Kro. JHelms.G.180. Villaer og Haver rundt
omkring sow. Drachm.F.L214. jf. MøllKrist.

DF.145. dels som udtryk for en hvile- ell.

dvaletilstand p. gr. af aarstiden (vinterens

kulde). *Larven under Jorden sover,
|
Bla-

det sover i sin Kno^. Hauch.ND.67 . Høsten
er ovre og Jorden skal til at sowe. AndNx.
MD.185.

II
(boL, gart.:) De nederste, de

nede i Knopskælregionen værende Knopper
ere meget svagt udviklede, da de ikke, saa-

ledes som de andre Knopper, have Blade
til at meddele sig Næring. Man kalder dem
Sovende KnojtT^er. HavebrL.^241. soven-
de øje (øjne), se Øje. 4.2) (jf. blunde 3,

slumre 2; O, især højtid.) som udtryk for

døden(s hvile). \\ være død; hvile (i dødens,

gravens ro), mange af dem, som sove i Stø-

vets Jord (1931: sover under Muldej, skulle

opvaagne. Z)an.22.2. vaagn op du, som sover,

og staae op fra de I>øde.Ephes.5.14. *naar

de da visne, de Roser to, |
Saa visne vi

med.
I

Vi ville da sove sammen i Ro,
|
I en

evig Yxed.PMøll.ES.1.14. *0 Fædreland,
hvad har Du tabt,

|
Din gamle Konge sover!

Holst.1.39. (de døde) havde det godt, for de
laa og sov stille nede i Jorden. Elkjær.MH.23.
jf. bet. 2.1 : sove sødt, sødelig(t), se sød, søde-

lig, jf. bet. 3.1: sove den evige ell. lange
søvn, se Søvn.

|| jf. bet. 2.3: sove bort
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(Moth.S625) ell især hen ell. ind, (jf. bort-

sove 1, hensove 1.2, indsove 1 sliUn.) dø

(stille og roligt); gaa lort. Stephanus raabte

med hoi Røst: Herre! tilregn dem ikke denne
Synd! Og som han dette sagde, sov han hen.

ApG.7.60. *mæt af Dage, | Sov du ind i Dø-
dens ^åt.NordBrun.D.Ué. *En Herremand
sov engang hen;

| Og saa skal alle Herre-

mænd,
I
Hvor gierne de end leve ville. Wess.

76. *Han sov hen, som Sol i Høst gaar ned. lo

Grundtv.PS. VI.581. Hun er ikke sovet hen;

hun doede ei uden Dodskamp.Sibb.II.Sé.
OBloch.D.*I.141. 4^) (;/. ty. schlafen, eng.

be asleep ofl. samt dovne 3 og Soveben; iscer

talespr.y om legemsdel (arm, ben), som (en

tid) har haft for ringe blodtilførsel (p. gr. af

ydre tryk, tvungen legemsstilling olgn.), saa

at nerverne er i lidende tilstand: snurre og
prikke smerteligt; være (næsten) føles-

løs (og ubevægelig). *Nu sov min Haand 20

og heele Arm,
|
Som de var fuld af Naale.

Tychon.Vers.213. Charlotte laae og sov paa
mit venstre Knæ, der ligesom af Sympathie
sov med. Bagges.(ABagges.JB.1.84). Thi so-

ver ikke nu mit højre Ben,
|
Saa jeg kan

ikke rejse mig af Stedet.Gruridtv.PS.IV554.
JVJens.EE.114.

\\
(nu mindre br.) svarende

iil bet. 2.3: sove hen ell. ind, begynde at

blive følesløs (sove). vAph.(1759). TBaden.
Suppl.77. 30
Sove-, i ssgr. (tidligere ogs. (skrevet)

Sov-, se u. Sove-bær, -kammer, jf. Feilb.).

især af sove 1; foruden de ndf. anførte kan
nævnes en del mere tilfældige ell. let forstaae-

lige ssgr. som Sove-celle (fx. i fængsel),

-dragt, -kabine (fx. i flyvemaskine), -kahyt,

-møbel, -vag(g)on ofl. -basse, en. {ty.

schlafbaas, ni. slaapbaas; ^, dial.) gæst-

giver (og hyrebasse) for søfolk. Sovebase.
WMariboe.Ski2zer.(1860).131. -bas: Feilb.

-ben, et. [4.3] (talespr., 1. br.) ben, der sover.

vi havde faaet Sovebeen af den megen Lig-

gen. Bogan./7.162. -briks, en. (jf. Briks 3).

Ing.EF.IV.87. Aarb.1940.18. -bænk, en.

{jf. ty. schlafbank) (træ)bænk til at sove paa;
løjbænk. vAph.(1764). (eneboeren) strakte

sig paa sin Sovebænk til Hvile. £mZ)aigas.
DB.123. Bang.Mi.263. Bl&T.Till.{Jx. i

Tog"), -bær, et. ^Sov-. JTusch.228. Tych-
8en.A.I.290). {jf. -urt, -æble samt Galnebær ^q
(2) og ty. schlafbeere, giftig galnebær, Atropa
Belladonna L.; til dels ved sammenblanding
med ell. misforstaaelse af Sobær (s. d.), srril.

Sovrod u. Sorod; nu næppe br.) ^ (bær af)

sort natskygge, Solanum nigrum L. (med
giftige bær). Moth.S625. -divan, en. (jf.

-bænk, -sofa^ divan (brugt) til at sove paa.

AaDons.S.89. -draaber, pi. sovemiddel

(som tages) i draabeform. Apot.(1791).487.
HjælpeO. Feilb. uegl.: *Natten dig be- eb

sprænger
|
Med Sovedraaber baade Sjæl og

Krop. Smørialis'sDigtervandringer. (1823). 37.

-drik, en. {ænyd. d. s.; jf. Dvale-, Slumre-
drik; m. h. t. nutidsforhold nu mindre br. i

rigsspr.) drik anv. som sovemiddel (ofte spec:
anv. over for en person, som man ønsker (uden
hans vidende) at bririge i en bevidstløs til-

stand). Moth.S625. Wess.Gr.l8. Sovedrik-
ken. Oehl.(bogtitel.l808). han gav ham en
Sovedrik i Vinen, og skaffede ham derpaa
hemmelig hoTt.Oehl.Oen.(1824).II.121. Sv
Grundtv.FÆ.II.136. i sammenligning: gamle
Folianter og latinske Postiller . , have en
Kraft som en Sove-Drik, jeg læser ikke to

Sider, førend jeg snorker. JSneed. 1. 110.

Schand.TF.II.120. overf.: den sværmende
Meningers Sovedrik, som havde beruuset
min Siel. NordBrun.Fasl.Bl". Kofoed-Hansen.
KA.I.123. -dyne, en. (sj.) m. lign. overf.

anv. som -pude: Lad os blive af med Lands-
tinget. Riv denne Sovedyne af (statsmini-

steren) — lad ham faa Ansvaret. Da^iV^i/Å.

^*/i*1933.10.sp.6. -fisk, en. (ænyd. d. s.,

ty. schlaffisch; nu næppe br.) \ elektrisk

rokke, kramperokke (hvis elektriske stød kan
virke bedøvende, tidligere anv. som middel
mod hovedpine olgn.). Moth.S625. Trondh
SelskSkr.II.293. VSO. O -fælle, en. sove-

kammerat; sengefælle, (uegl.:) Lemb.Shak.II.
239.

II (jf. sove 2.i) om person, som man
(deler seng med og) samlever med, har samleje

med. de Ægteforeninger, som sluttedes (var)

ofte kun af ringe Varighed . . i Direkto-

riets første Tid fandtes Personer af begge
Kjøn i Paris, som hver anden Maaned skif-

tede SovefæUe. RSchmidt.PaafremmedGrund.
(1882).153. -gemak, et. sovevcerelse (især

af fornem art, i et slot olgn., ell. spøg. (jarg.)

m. h. t. jævne, dagligdags (ogs. spec: primi-

tive) forhold). Dronningens Sove-Gemak.
Slange.ChrIV64. (de) vare nu i deres fælles

Sovegemak, et UUe Kammer med kalkede
Vægge. Schand. TF. 1. 80. Drachm. STL. 189.

IsakDin.FF.234. -gris, en. (jf. -prins,

-tryne; 1. br.) anv. som (kælende) tiltale tU

en person (et barn), der sover længe, er søvnig,

skal vækkes olgn. AndNx.LK.95. -hjerte,
et. i) (jf. 1. Hjerte 2.i; talespr.) (sund,

naturlig) evne til let at falde i søvn, sove

fast, roligt, længe; tilbøjelighed, trang til at

sove meget; især i forb. have et godt sove-
hjerte olgn. Moth.S625. *Et bedre Sove-
hjærte | Ej findes trindt om Lamd. Grundtv.
PS.VIII.233. Du er bange, jeg skal vække
dem? Det har ingen Nød, jeg kjender deres

Sovehierte.Heib.Poet.V9. (han) har i høi

Grad, hvad man paa Dansk kalder et godt
Sovehjerte. flr2.5T.34. JVJens.M.lV186.

\\

uegl., nedsæt., svarende til sove 4.i: Hvad
danske administrative Institutioner . . raa-

der over af Sovehjerte, er . . eventvrUgt.
DagNyh.'/il928.13.sp.2. 2) (1. br.) person,

der har (et godt) sovehjerte (1). Blich.(1920).

XIII.164.
II

uegl., nedsæt., svarende til sove
4.1 : Sove-Hjærter uden Mage |

Laa paa Rad
i Dun og Uld. Grundtv.PS. VI.460. -hns, et.

(ænyd. d. s.) hus, der (kun) tjener til at sove i

(fx. om islandske forhold i sagatiden; jf. Skem-
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me^. ThøgLars.(IslSagaer. 1.191). -kabi-
net, et. mindre soveværelse, (nu) især: af

fornem art, i et slot olgn. denne gyldne Ad-
varsel borde opslaaes i enhver Thronarvings

Sovecabinet. Baden.VA. 132. Hrz. AN. 119.

TroelsL.BS.II.155. -kammer, et. ^Sov-.

Oehl.ØS.(1841).159 (jf. Oehl.XXXII.236).
HCAnd.D.lll). (ænyd. d. s. (og -kammers);
;/. Kammer 1 og Sengekammer; (i bet. 1)

nu (til dels mods. -værelse^ følt som et for- lo

holdsvis jævnt, dagligdags ord, anv. (i talespr.)

m. h. t. alm. borgerlige, private boligforhold)

I) værelse (i privat bolig, lejlighed), der er ind-

rettet til at sove i (for en ell. flere af beboerne);

til dels (mods. -værelse^ spec. om et mindre,

tarveligere soveværelse (-rum). Jud.16.23. hun
har skiult unge fremmede Karle hos sig i

Sovekammeret. Holb.Bars.V4. *Et Sovekam-
mer er Badet nær, |

En Løibænk bredes der-

inde. Oe?iL^eig'e.^i8i4^.4S. Med qvindelig Op- 20

findsomhed vidste de at indrette ham et

hyggeligt Sovekammer for den kommende
'iiat.Gylb.TT.163. saa begyndte hun at blive

syndsbevidst og vilde leve rent og denslags.

Hun vilde ikke mere dele Sovekammer med
mig.Scherfig.FF.27. uegl.: Viben skreg ude fra

Mørket . . en Sjæl i det store vilde Sovekam-
mer under Maanen.JFJens.CT.75. || hertil

ssgr. som Sovekammer-dør, -gulv, -møbel
(Krak.l929.II.1325. KAbell.M.51. ogs. (jf. 30

Møbel 1^ om natpotte (toiletmøbel) : Pont.LP.
II.5), -møblement (jf. Sovekammer S), -tyv
(PoVU1936.1.sp.5), -vindue ofl. 2) (nu bibl,

højtid., 1. br.) svarende til sove 4.2, om dødes

hvilested, graven. De gaae ind til Fred, de
hvile i deres Sovekamre (1931: paa (jiay-

\e\et).Es.57.2. *Han (0: Jesus) lagdes ned
med Jammer

|
I Dødens Sovekammer (Kin-

go.SS.IY503: i dødsens dvale). SalmHus.
226.1. Cit.l758.(JySaml.V327). *Vor Død 40

er uden Brodd,
|
Vor Grav et Sove-Kammer.

Grundtv.SS.I.80. 3) (jf. -værelse 2; 1. br.)

møblement til et sovekammer (1). Korch.LL.99.
Herdal.Løg.(1935).424. -kammerat, en.

(jf. -fælle samt Sengekammerat og Sloi) den,

som deler soveværelse ell. seng med en anden.
vAph.(1759). Engellænderen og jeg skulde
sove i eet Værelse sammen . . Det var
en utaalelig Sovekammeiat. HCAnd.DB.llO.
Bang.Udv.103. -kjole, en. (jf. -kjortel; 50

nu næppe br.) om natdragt ell. slaabrok. Gjør
Bordet rede og sæt Lys i min Stue! Bring
mig min Sovekjole der, de forede Sko og
Huen! Jeg skal udføre Meget endnu i Aften.
PVJac.Trold.21. -kjortel, en. (nu næppe
br.) d. s. *0m hendes Hovet-Sted . .

|
Saae

hånd . . et Kniplings Sove-Sæt.
|
Hånd saae

hun kom udi en SUke SoveKiortel.PouiPed.
DP.20. -klæder, pi. {ænyd. d. s.; nu næppe
br.) natdragt. Lægen.II.139. -kuller, en. eo

(jf. II. Kuller 1 slutn.; dial). Blich.(1920).
XXI1. 12. Feilb. -kupé, en. (jf. -vogn og
Kupé 2.2). OpfB.UI.78. PDrachm.D.210.
-kvarter, et. f-korter. Moth.S625). (jf.

-leje; nu 1. br.) opholdssted ell. ophold med
soveplads (for natten); nattekvarter. der var
indrettet et lille Sidehus til Sovekvarter
for Husets unge Yenner. LuisBramsen.0.74.

-leje, et. (1. br. i rigsspr.) natteleje ell. sove-,

nattekvarter (fx. for tyende), jeg vil føre Dig
til dit Soveleje. ErnDalgas.DB.207. Ret me-
gen Løn udover Kosten og Soveleje kan der

. . ikke blive Tale om. Værløse.Jonna.(1938).

49. -lugt, en. (1. br.) om (indelukket) lugt

(ligesom) i et sovekammer. AndNx.PE.1.202.

11.231. -lyst, en. (nu 1. br.) lyst (trang)

til (idelig) at sove. Sort.Poet.37. det varede
ikke længe, førend baade Appetit og Sove-
lyst blev stillet. FrSneed.1.61. PalM.UK.ll.
-løs, adj. (sj.) som ikke faar søvn, ikke har
sovet (om natten). Lægen.II.142. -medicin,
en. medicin, der tjener som sovemiddel. Ehrencr
Kidde.HistorienomminModer. (1933). 269. f
-men, et. (ænyd. d. s.) overdreven (sygelig)

trang til at sove; sovesyge. Sort.Poet.112.

-middel, et. (jf. -draaber, -drik, -medi-
cin, -mikstur, -pille, -pulver, -raad, -saft,

-tablet ; især med.) middel (præparat, medi-
kament), der tjener til at fremkalde søvn.

Moth.S625. Davids.KK.356. VoreSygd.II.
422. -mikstur, en. (jf. -middel^. KBirk
Grønb.SF.27. -pille, en. pille som sove-

middel. Drachm.DJ.II.418. (spøg.) om bokser-

stød: (bokseren) undgik behændigt . . de
Højrehaands-Sovepiller, som A. saa gav-
mildt deler ud. Pol^^31940.10.sp.4. -pind,
en. (jf. Siddepind; 1. br.) i fuglebur olgn.:

pind, der tjener som soveplads, (billedl.:)

Drachm.BF.50. -plads, en. plads (sted,

rum, leje) til at sove paa (spec. i jærnbanetog

(sovevogn) olgn., mods. Siddeplads/ Sove-
vognsbilletter, der give Adgang til Sove-
pladser. Sal.IX.1086. det er ikke til at op-
drive Soveplads i Byen. Jørg.Danimarca.
(1921).87. Over hans Hoved trak Kragerne
paa Vej mod Sovepladsen i Skoven. £rJ
Krist.MM.140. -pose, en. pose af tæt,

varmt stof, hvori en sovende person kan ligge

(udstrakt), især anv. ved overnatning under
aaben himmel ell. i telt. Reeke.ND.88. Siden
krøb vi i soveposerne og trak klappen over
hovedet, så kun et lille åndehul forblev åbent.

KBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).9. -pude,
en. pude til brug under søvn (hvile); hoved-

pude; slumrepude. Moth.S625. saa broderede
vi en Sovepude til ham (0: religionslæreren).

Hostr.G.75. Drachm.VS.97. \\ nu især (jf.

-dyne og Hoved-, Slumrepude; CpJ overf.,

svarende til sove 4.1, om hvad der faar en til

at være uvirksom, slaa sig til ro (i tilfredshed

med den nærværende tilstand), lægge hænderne
i skødet, naar man saadan selv skulde til at
skjønne om Loven (0: guds lov), saa blev
det hele til en Hovedpude for En — eller en
Sovepude var det nok. JakKnu.GP. 135. vor
slette og urimelige Jernbanelov, der . . kun
egner sig til at . . tjene til Sovepude for en
sløv og idefattig Stjrelse.PoU^'il910.2.
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•pnlver, et. (ænyd. d. s.) sovemiddel i

pulverform. Amberg. VSO. En Timestid efter

laa han i sin Seng, og skønt han ingen Sove-

pulver tog, gled han . . hurtigt ind i Bevidst-

løsheden. Pon<.Z)Æ./.62.

Sover, en. ({-f) Sovere. Fasting.(Prahl.

ST.III.62)). fit. -e. (ænyd. d. s.) i) (jf.

Soverske; O (især højtid., jf. Levin.) ell.

spøg.) person, der sover (en sovende) ell.

har (særlig) evne ell. trang til at sove
meget, længe, fast (i forb. som være en god
sover, en af de stærkeste sovere olgn.). Jeppe
paa Bierget er en af de stærkeste Sovere i

det heele Ueuet.Holb.Jep.1.8. De, som i

Tydskland vil reise med Posten, bør for-

nemmelig at drikke vel Caffee, hvorved endog
de største Sovere selv kand blive aarvaagne.

Overs.afHolbLevned.54. Ing.EF. VI1.112. (han
tog) et stort Tinkrus og hamrede dermed løs

paa et Skjold, saa at Larmen vækkede de

fleste af Soverne (o: kammeraterne, der sov

deres rus ud).Goldschm.K.74. han (o: Don
Quijote) er en dårlig sover. NMøll.N.65.

talem.: En god Sover er sielden en god Ar-

beider. F50. jf.: de Dovne, som alle ere

stærke Soyere.vAph.B0.211. jf. Syvsover:
Historien om de 7 Sovere. Holb.Kh.l44.

CBernh.NF.IX.77. \\ svarende til sove 4.2,

om den døde. Hvo er det, der vover
|
At

vække den drømmende Sover (o: Hervar i

kæmpehøjen)? Hrz.T.35. den stille Sover, der

her hvilede sit trætte Hoved i den kjølige

Jorå. HCAnd.Sk.l64. 2) om dyr, der sover
vintersøvn (ligger i dvale om vinteren);

spec. (jf. Havesover og Soverotte; zool., nu
n-sppe br.) om syvsover (gnaver af familien
Myoxidv). vAph.Nath.V11.461. Cuvier.Dyr-
hisU.148. Brehm.Patted.40S. jf.: en vinter-
sover (d: en bjørn), der er vaagnet for tid-

ligt og gaaet ud af sit hi. Freuehen.R.187.

S^ove-raad, et. (nu sj.) raad mod søvn-

løshed, spec. d. s. s. -middel. Moth.S625.
VSO. MO. -rose, en. I) {ty. schlafrose,

jf. holl. slaaproos, opiat-valmue; sj.} 2f vildt-

voksende rose (hunderose. Rosa canina L.),

der tidligere anvendtes som søvndyssende mid-
del. Meyer.272.949. 2) (jf. I. Rase 1.2; 1. br.)

om (frisk og) rød farve paa kinden efter en
(sund) søvn. *Sover Barnet sin trygge Søvn
. .

I
Blomstrer yndigt paa Barnets Kind

I
Soveroserne røde. MLorentzen.Hverdagen.

(1927).13. -rotte, en. (ty. schlafratz(e);

zool., nu næppe br.) syvsover (gnaver af fami-
lien Myoxids). Schytte.lR.il.331.
Soverske, en. (især (g, højtid.) kvinde-

lig sover (1). *0g kosted det end min visse

Død,
I
Jeg maa dog Soversken skue.OeW.

Helge.(18i4).53. under Prædiken var (hun)
falden i Søvn (og) blev lukket inde i Kirken
. . Da Soversken vaagaede . . var det bæl-
mørkt. Blich.(1920). VI1.45. Aarestr.SS. V.74.

ThitJens.AB.20.
S o ve-ram, et. (især (O) rum, hvor man

sover ell. kan sove; soveplads, soveværelse,

især tænkt mere ubestemt ell. primitivt udstyret.

Oehl.VII.137. 3 Rum (o: i Bergenhus slot)

har været Soverum for den store Mængde
af fremmede, som var til Stede ved de store

Fester. Dannebrog."/il906.1.sp.2. HansPovls.
HF.15. -rane, en. (poet.) tryllerune anv.

til at fremkalde søvn; søvnrune. Grundtv.SS.
V309. sa.PS.VI1.234. -saft, en. (sj.) sove-

mikstur. Bang.Mi.263. -sal, en. sal, der er

10 soveværelse (soverum), især for flere (mange),

fx. paa kostskole, hospital olgn. Schand.0.1.71.
Drachm.H1.282. -salig;, adj. {dannet efter

snakkesalig olgn.; sj.) meget (overdrevent)

tilbøjelig til at sove; altid søvnig, dorsk. jf.

sove 4.1: *Gid da gamle Danmarks Rige,
|

Trods vor Sovesalighed . . | Frit opblom-
stre maa i¥red\Grundtv.PS.Vlll.86. -sa-
lon, en. paa passagerskib: Larsen, -sejly
et. 4>- ^^ih tjenende som soveplads (for en

20 del af det vagthavende mandskab). StBille.

Gal.l.ll3. -slæde, en. (jf. -vogn; foræld ).

Envoyen stoed opreyst i sin Soveslæde med
een Pistol i hver Haand. Ærc6oe.272. -sofa,
en. (jf. -divan^ en (sierlig) sofa til at sove paa.

Holst.R. Drachm.T.5. Den gamle Sovesofa
. . stod korrekt opredt.Schand.VV75. Nans.
FR.9. t -sot, en. {vnyd. d. s.) d. s. s. -syge.

Moth.S626. et Barn, som efter et sterk Slag
er faldet i Sove-Soot.Lrid.2747. 764. -sted,

30 et. {ænyd. d. s.; isjer (g) I) sted, plads til af

sove paa (hvor min kan sove, plejer at sove);

soveplads; soverum, om Natten maa (kon-
gen) fast hver Time fløtte sit Sove-Stæd for

ey at blive (forraadt).Pflug.DP.781. Fug-
lene mod Natten iile

|
Til sin Green og kiendte

Sovested. PHFrim. (PoetSaml. 1. 49). (hun)
skyndte sig over i et mørkt Kammer paa
den anden Side Fremmerset, egentlig et

Tørverum, der tjente hende til Sovested,

40 Pont.SM.16.
II (jf. Sengested^ om hvad der

tjener til leje for en sovende; seng. i sit eget

Kammer (hivde hun) ladet indrette tvende
lukkede Sove3teåer.Hiuch.TVll.74. HOAnd.
(1919).IV77. henne paa Sovestedet ligger

Konen mat og hieg.Skjoldb.A.33. 2) (især

poet.) svarende til sove 4.2, om den dødes

hvilested, graven. Til Tanker du indbyder
mig

I
Da stille Sovested. Lund.ED. 19. Kain

. . grov i den stille Dal | Et Sovested for sin

50 M.gk%e.Kaalund.FD.39. -stillin«;, en. stil-

ling, som (spec: regelrriæssigt, ifølge tilbøje-

lighed) indlages under søvnen, hun drejede

sig om paa Siden og lagde en Haand under
Kinden. Det var hans egen Sovestilling.

LeckFischer.HM.73. AaseHarts.DG.156. jf.

sove 4.1: den Døde var anbragt i udstrakt
Stilling paa Ryggen, med Tilsidesættelse (af
den) saa strengt overholdte rituelle Sove-
stilling (o: paa siden).JohsBrøndst.DO.l.

60 226.
II

(zool.) m. h. t. dyr. (sandhvepse) i

Sovestilling i GræsmdLrken.Bergs.MS.*lI.277.
-stol, en. en (særlig) (læne)stol til at sove

(ligge) i. Liegen.Xll.23. MO. Ludv.
Sovestrap, propr. se Sovstrup.
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Sove-stne, en. {ænyd. d. s.) soveværelse,

nu især: fælles for flere, fx. paa kostskole

olgn. (mindre sovesal). Holb.Paars.141. Møl-

lerfolkenes Sowestne.Ing.L.1.19. den hvid-

kalkede, lyse og luftige Sovestue i Tjene-

stepigeskolen. Schand.SF.67. Bang.DuF.lOO.
-svamp, en. (foræld.) særlig præpareret

ivamp (ell. klæde), anvendt til bedøvelse af

en patient. OpfB.HV.600. SaUXVll.668.
•»yg, adj. (nu 1. br.) som har ell. er præget i_o

af sovesyge, idelig føler trang til at sove; idelig

(i overdreven grad) søvnig. Moth.S626. EPont.

Men.III.430. Hun befinder sig i en ved-

varende sovesvg stivkrampagtig Tilstand.

NyeHygæa.VII.(1826).300. *Dit Tjenerskab

sov trygt,
I
Ja, drømde, sovesygt,

|
Om Fred

og ingen Fa,Te.Grundtv.SS.I.148. jf. Vilh

And.Litt.II.256. -syge, en. (^ -siuge.

Æreboe.217). (ænyd. soffuesiuge; jf. -syg og

-men, -sot samt Slumme-sot, -syge. Slumre- 20

feber) I) vedholdende og uimodstaaelig til-

bøjelighed til at sove; (vedvarende) sygelig

søvnighed, fremkaldt af hjernelidelse, legemlig

svækkelse olgn. (jf. Letargij; nu spec. (med.)

om særlige infektionssygdomme, dels en hjerne-

sygdom ^australsk sovesyge, Encephalitis le-

thargica), dels (og nu alm.) en fortrinsvis i det

tropiske Afrika udbredt sygdom, der angriber

centralnervesystemet og overføres ved stik af
blodsugende (tsetse)fluer ('afrikansk sovesyge, 30

trypanosomfeber, nelavane). Keyser Antoni-
nus faldt . . i en farlig Sove-Syge.LTid.
1752.11. Apot.(1791).449. Saaledes faldt . .

en Dreng . . i en Sovesyge, som varede et

Fierdingaar. Mynst.Bispepr.(1849).10. Bøgh.
DA. II1. 182. VoreSygd.II.37.106.147. jf.:

(moppen) led af Sovesyge og gjorde ikke
anden Kvalm end at den snorkede. Bang'.

SE.209. 2) uegl., svarende til sove 4.i. 2.1)

(især tU) stærk (varig) aandelig sløvhed, 40

mangel paa virkelyst olgn. Grundtv.PS.VI.
431. *aandeligen at hensove Livet,

|
Det er

en hæslig Sovesyge. Blich.(1920).XXV1.237.

Næringssorg i næsten alle Hjem, aandelig
Sovesyge hos de mange ligegyldige . . det er

det triste Billede, som vort Folkeliv frem-
byder omkring 1820. HBegtr.DF.I.ll. 2.2)

(gart.) en (af en svamp fremkaldt) plante-

sygdom, der hindrer plantens vækst, frem-
kalder hensygnen. Den saakaldte Sovesyge 50

hos Meloner . . skyldes en Svamp — Verti-
cillium albo-atrum eller Kransskimmel. Crar<-

ner-Tidende.l933.409.sp.2. -sæk, en. (1. br.)

d. s. s. -pose. Fleuron.STH.180. -sæt. et. (nu
næppe br.) d. s. s. I. Natsæt. PoulPed.DP.20
(se u. -kjortel^, -tablet, en. sovemiddel i

tabletform. Pol.''ytl938.14.sp.4. -tid, en.

(ænyd. d. s.) I ) (jf. Sengetid 2) tid, i hvilken

man sover, ell. som man (normalt) beregner

til sin søvn (spec.: nattesøvn), enhver maae eo

indrætte sin Sove-Tiid efter sine Kræfter.
LTid.1737.534. naar han en Lørdag Aften
stjal af sin sparsomme Sovetid og listede hen
til Kirken for at tage Del i Dansen.AndNx.

M.87. bestemt, rigelig Sovetid er en Nød-
vendighed under hele Opvæksten. VortHj.
11,1.179. m. h. t. dyr: BMøll.DyL.I.lll. 2)
tidspunkt for .et saadant tidsrums begyndelse;

sengetid (1). Dette tages i Decoct ved So\e-
Tud.Agerbech.FA.il. 50. det europæiske Uhr
. . mindede dem om, at det var over den al-

mindelige Sovetid. Ing.EF.IV94. jf. bet. 1:

Uhret viste, at det var Aften og Sovetid.

HCAnd. (1919). III. 104. Buchh. Su. II. 267.
-tryne, en. (dagl.) den (person), der sover

meget (fast og) længe (om morgenen), idelig

er søvnig, falder i søvn. (især som (nedsæt.,

spøg.) tiltale). Tror du, at du skal ligge og
snue hele Dagen, din Sovetryne! JLar/iwws

Stiftstidende.^^U19()6.1.sp.6. (tanten) ruskede
i hende. — Du er en Soveiryne.AaDons.S.34.
om et dyr (en hund): Wied.Fæd.27. -tæppe,
et. (jf. Sengetæppe 1, Slumretæppe; 1. br.).

Freuchen.R.32. Bl&T. -tøj, et. I) (nu ikke

i alm. rigsspr.) om de ting (sager), der (tages

frem og) bruges af en sovende. Naar vi saa
havde spist (til middag), hentede Fader . .

„Sovetøjet" til Moder, d. v. s. han satte en
Skammel for hendes Stol og kom med et

Rejsetæppe, et graat SUketørklæde. Fynske
Aarb.1939.150. 2) (1. br.) natdragt, selv følte

jeg mig nærmest lidt ynkelig ved at staa

der i So\etø}et. JVJens.S0.30. -art, en.

(jf. ty. schlafkraut; nu næppe br.) Sf nat-

skygge, Solanum L. (med giftige egenskaber;

jf. -bærj. vAph.(1764). VSO. -vogn, en.

jf. -slæde: Envoyen og Legations Secretairen

førte vj paa deres Sye Seng i Sove Vogne.
Æreboe.146. || nu (jærnb.) om jærnbanevogn
med sovekupeer (i gennemgaaende tog). Jeg
kørte Natten igennem i min Sovevogn.
KLars.LF.51. OpfB.U.27. \\ hertil Sove-
vogns-betjent (DSB.OrdreM.120), -billet

(Sal.IX.1086), -konduktor, -lob (se IL
Løb Li), -passager, -rute, -selskab, -tog
(tog, der er forsynet med ell. (kun) bestaar

af sovevogn(e). Buchh. Su. 1.80). -værel-
se, et. (jf. -gemak, -hus, -kabinet, -kam-
mer, -plads, -rum, -sal, -salon, -stue; (i

bet. 1) til dels som et mere CJ, fagl. ell. fin-

ere (nyere) ord end -kammer^ I ) værelse, der

(er indrettet til og) bruges til at sove i; (større)

sovekammer (1). Brandstuer og Soveværelser
for Mandskabet. Mi2.iS34.i43. Panum.579.
Isjbosjet laa paa sit Leje i Soveværelset

(1871: sit Sovekammer; Chr.VI: sit senge-

ksimmeT).2Sam.4.7(1931). \\ hertil Sove-
værelses-møblement (JesperEw.PF.68. Fag
OSnedk.; ogs. Soveværelse-: se u. Møblement^,
-udstyr ofl. 2) (jf. -kammer 3 og tilsvarende

brug af Dagligstue, Herreværelse osv.; især

i forretnings-spr.) møblement til soveværelse

(1). Originalt fransk Soveværelse, Louis d.

XVL, med Rørfletning. 5ermd."/7i527.ilf.

22.SP.6. FagOSnedk. f -æble, et. (ty.

schlafapfel; jf. -bær, -urt) rosengalle. Reisler.

^

Amberg.
Sovjet, en (VilhAnd.S.179. Glahder.Ret-



61 Sovjet- Sovs 62

8kr.*(1925)) ell et (Pol."/,1920.9.sp.2). [so-

•vjæd, SOT-, 'sOTvjæd, ogs. sotu-] flt. -ter (Hol-

stein. Ts. 122. EnkM øller. FA. 236) ell. -s

(Munch. Folkestyret i det IQ.Aarh. (1924). 237.

Geiger.Sociologi.f1939).178). {fraruss. sovjet,

raad; især anv. i ent. uden art.) I ) (hist., polit.)

tidligst (under den russiske revolution 1905)
en raadsforsamling med valgte repræsen-

tanter for arbejderne i fabrikker og værksteder

(dannet som en videreudvikling af strejke- lo

komiteer); senere (under den russiske marts-

revolution 1917) tilsvarende arbejder- og
soldaterraad (ogs. med repræsentanter for

de fattige bønder), der (fra novemberrevolu-
tionen 1917) organisrredes som republikansk
regeringsinstitution,somudøver regerings-
magten igennem en fælles kongres ( sov-
jetkongres) , hvortil raadene (sovjetterne)

udvælger repræsentanter; derefter ogs. om til-

svarende raad i andre lande med kommuni- 20

stisk arbejderstyre (proletariatets diktatur).

Allerede faa Uger efter Bolsjevismens Sejr

i de store Byer, havde hver By, hver Fabrik
og hver Landsby i hele det egentlige Rus-
land sit bolsjevikiske Sovjet. PoZ."/,2920.9,

sp.2. Sal*XX.597. Holstein.Ts.l22. 2) et

paa sov jet (1) hvilende politisk system
ell. styre f*Nu har Russen faaet Sovjet . .

|

Jeg foretrækker Ribe 'Ret.OscJens.SO.72)
ell. en stat (republik) med et saadant io

styre, nu da Tyskland var blevet Sovjet.
TomKrist.LA.196. spec. om Storrusland (Sov-
jet-Rusland): Ved Freden i Dorpat Februar
1920 anerkendte Sovjet Estlands Uafhængig-
hed. FerdenGZ)./y,2,298. Sovjet-, i ssgr.

(af bet. 1-2^. fx. Sovjet-kongres, -land,
-regering, -republik, -rubel (se Rubel^,
-russisk (adj. til Sovjetrusland: det var al-

mindelig kendt i sovjetrussiske Kredse, at
jeg skrev paa en Bog om Tschekaen. fioi- 40

stein.Ts.l26), -stat, -styre, -union ofl.

sovue, v. ['sOTuna] -ede. {ænyd. glda.

d. s., SV. somna, no. sovne, oldn. sofna; til

sove; i rigsspr. nu O, især poet., højtid, ell.

hos sprogrensere) I) (lidt efter lidt) sove ind,
falde i søvn; ogs. (jf. bet. 2.2; dial.): falde

bedøvet hen; besvime (OrdbS.(Møn)). *Giv
os en rolig Nat og god,

|
Lad os i Synden ej

sovne. SalmHj.66. 7. Hver Aften holder han
Andagt, til jeg sowner. CEw.SH.20. *Mens 50
han lam af Rædsel lytter

|
til den frygtelige

Lyd,
I
sovner Fyrsten. JVJens.Di.48. Ottilie

mærkede, at den lille sovnede. EChristians.O.
1.102. Esp.347. jf. bet. 2.i : *fjærnt summer
den sovnende By. Rørd.GD.251. || i forb.

sovne hen (JVJens.My.il1.18. sa.LB.209)
ell. (især) ind ell. (dial.) til (jf. Esp.347). om
Morgenen kan (1) føle det i jert Hoved,
naar I ved Aftentid er sovnet ind med
en god Rns.VØstergoMrd.NielsRibesÆventyr. eo

(1893).211. CEw.BK.5. Just som Solen brød
ind over Byen, sovnede han hen.jyJens.
FD.43. 2) sovne ell. sovne hen, ind olgn.

med videre (uegl.) anv. 2.1) svarende til sove

4.1.
II
om person: henfalde til ell. i uvirksom-

hed, sløvhed; falde i (aandelig) søvn. *Da er
Riget sønderrevet . .

| Folket mødig sovner
hen

I
Vaagner vanskelig igien. Grundtv.

Dansk.1.383. Rich.HD.117. Her er endnu
Aand i Siciliens gamle Slægter! Naar blot
de ikke sovner indl EmilRasm.Mafia.(1906).
16.

II
om naturfænomen, lys olgn.: (lidt efter

lidt) ophøre, svinde (hen). Trekroner, hvis
Fyr gloede pludselig op og sovnede af igjen.

Gjel.R.34. Nu Dagens Brise sovner ind.
Vejrup.Plovmandssange.(1922).47. * Regnbue-
farverne sovner i Grsi&t.MLorentzen.Hver-

dagen.(1927).50. \\ om naturen, ved nattetid,

om vinteren olgn., til dels uden (tydelig) fore-

stilling om overgang til en ny tilstand (d. s. s.

sove 4.1^. *Jorden . . trænger til bag Sneens
Dun

I
det halve Aar at sovne. Ploug.ED.40.

*jeg ser dem
|
saa grant og saa gribende

nøje
I

i Skumringen over den sovnende Jord.
KLKristensen.Stavnsbundne Sange.(1928).47.

2.2) svarende til sove 4.2: dø; sove hen.
Wessels Herremand, som engang sovned
hen.Zeilitz.(PoetSaml.III.6). *Saa skriger vi

mod Lyset,
|

til vi sovner som Planter.
AaBerntsen.FS.88.
Sov-rod, en. se Sorod.

Sovs ell. Saace, en. [sotu's] især tid-

ligere ogs.: ['so*s(a), so's ell. så"(')s] (jf. Leth.

(1800).148. JBaden.FrO.351. Meyer."-" sml.
Feilb.). (tidligere ogs. skrevet. Sose. Moth.
S622. Kogeb.(1710).64. Eilsch.Philhist.8. Sos
(Soes). Looft.Kogebog.(1766).reg.), flt. sovser
ell. saucer (Lodde.NT.36. Mangor.Kogeb.*
(1838).128. CSPet.Litt.60. jf. Saaby.') ell.

sovse (Sal.XVII.505. MHindhede.Dyrtids-
Kogebog.(1915).172. jf. Saaby.'), (sr. sås,

no. saus, ty. eng. sauce, holl. saus; gennem
fr. sauce fra mlat. salsa (jf. æda. salsæ,

sovs; se MKrist.Fr.41), af lat. adj. salsus,

salt, besl. m. I. Salt, IL salt; jf. sovse,
sovset)

I) noget mere ell. mindre flydende,
som spises til kød, fisk, buddinger osv.

og anvendes (som dyppelse (fx. til kartofler)

olgn.) for at give maden øget velsmag, især
fremstillet af (kraft)udtræk af rettens hovedbe-

standdel, suppe (lys sovs), sky (brun sovs),

frugtsaft (rød ell. sød sovs), mælk m. m., i alm.
anvendt i varm tilstand (til varme retter), dog
ogs. som en kraftig essens anv. i kold tilstand

(kold sovs) til kolde retter ell. som tilsætning til

andre alm. sorter (engelsk sovs). Sose paa en
stegt B.axe.Kogeb.(1710).75. *Der neppe fin-

des een i heele Kirke-Sogn . . | Der lave kand
en Sauce, der kaage kand en GTød.Holb.
Skiemt.D4^. Maden . . bestaar i adskillig kolt
Kiøkken med en Sause af 01ie.Lrtd.i725.
655. Boller i Sauce. Mangor.Kogeb.*(1838).67.
Den blodige Sauce (0: af en fed bøfsteg)

randt den tappre Kriger nedad Skægget.
PalM.IL.III.396. I England gives der tre-

dive ReUgioner, men kun én Art Sauce.
Brandes. Volt.1.197. røre, slaa (0: lave) en
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sovs, se III. røre 2.2, III. slaa 4.3. || med
nærmere bestemmelse ved adj. (jf. ovf.):

brun (CiU828.(Brøndum-Nielsen.PM.258).
SaVXXI.983), enge\sk(Bang.SG.70. KLars.

SF.48), hollandsk (se hollandsk S), rød
(Soya.HF.19. Budding med rød Sovs. Scher-

fig.FF.37), skarp (Boller i skarp Sauce.

DorthesKogebog.(1930).118. jf. III. skarp 6.3

slutn.; se ogs. ndf. bet. 3), sød (Mangor.

Kogeb.^(1838).136. Rombudding med sød lo

Sauce. ValborgDahl.DeungeDage. (1940). 129)

sovs ofl. pikant sovs, se pikant 2 (se ogs.

ndf. bet. 3). || (jf. bet. 2.i^ uegl; om frugtsaft,

hvori syltet frugt ligger: Krille-Hosten . .

pleier . . gaae over, om man stundom tager

en The-Ske af Saucen paa indsyltet Ingefær.

Garboe.HA.25. (jf. Østerssovs^ om vædske i

østers: Østers maa icke stoves uden i deres

egen Sauce, ellers vil jeg icke reise mig op

for dem. Holb.Vgs.II. 3. Pol.'yd937.10.sp.4. 20

2) (især fagl. ell. nedsæt.) om (brunlig,

tykflydende, fed) vædske af anden art.

med denne Luud (o: et stærkt urteafkog) eller

Saus toer og vasker man Saarene. Silchmilller.

Ædende-Saar.(1769).65. den sejge, klæbrige

Sauce af raadden Hvalolie og Snavs. PoZ."/«

1921.8.sp.6. Naar en Del Damarlak opløstes

i en Del Linoliefernis og tre Dele Terpentin,

og der med denne Sauce smurtes Asfalt over

Lærredet, blev Resultatet ufravigeligt en fin 30

B.a,TTaom.KMads.SkagensMalere.(1929).75.
|j

om vædske, der findes i ell. udskilles af tobak,

især i en pibe(s svampdaase) ell. af skraa-

tobak (skraasovs). Graves havde faaet fat i

et langt Græs, som han halede gennem Pibe-

spidsen, det kom ud fedtglinsende af Sovs.

JVJens.HF.50. Efter Bordet . . blev Saucen
hældt af utallige Svampedaaser i Spytte-

bakker, paa Gulvet. JakKnu.G.200. Fingrene
afsuttes for den velsmagende Sauce (0: 40

skraasovs). Howalt.DB.121.
\\ (jf. Presse-,

Skraasovs og sovse I.2 slutn., sovsere, Sovse-

ri; fagl.) en særlig vædske, hvormed tobak be-

handles. Til Snustobakken tager man de bed-

ste Blade . . og efterat den er tilberedet med
sin tilbørlige Saus, spindes åen. Hallager.117.

Til Fremstilling af Skraa blive Bladene . . be-

handlede med forskellige Sovse eller Bejdser.

Sal.XVII.505. Den gl.By.1932-33.63.

3) (nu mindre br.) overf. anv. af bet. 1, 50

om hvad der virker (ell. efter sin hensigt

skulde virke) paa lign. maade som en
slags (appetitvækkende) sovs (1); især om
særlig (tilrettelæggende) fremstillings-
form (maade, hvorpaa en ytring fremføres,

en beretning „serveres"), besmykkende, ud-
pyntende, (vidtløftigt) forklarende fremstil-

ling; nu næsten kun som billedl. anv. af
bet. 1, i udtryk som (lave noget til med, ser-

vere noget i) en pikant (Schand.IF.113. eo

se ogs. pikant 2), skarp, sød sovs olgn.

de angenemme artige Tvetydigheder . . er

det Salt, den Sauce, som giver Smag paa
alle vore herUgste Giæstebudder. Paweia.///.

229. (bliver sentenser) fremsatte med en
Sauce, med en praktisk Anvendelse . . saa

nydes de med Begierlighed og glemmes
Silång.Tode.YieO. Leth.(1800).148. jeg (maa)
sommetider læse to Gange; og faaer saa
ovenikiøbet en lang Sauce af hende selv

over det bag eiiex.Rahb.Tilsk.1804.339. Ing.

L.I.46. som alle Barberer hører jeg Meget
og snakker Meget, og saa sætter jeg lidt

Saus paa. ARosenkilde.AndersTikjøb.(1862).
39. Det er af og til uhyggelige fraser, som
bliver serverede i almindelige opbyggelses-
romaners søde s3i\ice.OGeismar.ND.75. spec.

i udtr. servere sin bedstemoder i skarp
sovs, se w. Bedstemoder 1 (jf. Nathans.MP.
296). sml.: I den paagældende Artikel ser-

veredes Vald. Vedel i skarp Sovs under
Navn: „En FahsæeT'\VilhAnd.FM.212.
Sovs-, i ssgr. se Sovse-.

sovse, V. ['scDusa] -ede. vbs. -nin^ (i

bet. 1.2, m. h. t. tobak. Molde.Tobak til eget

Brug.(1941).13), jf. Sovseri. (af Sovs; jf.

sovset) I) overhælde, oversmøre (især:

rigeligt ell. paa overflødig, forurenende
maade) med sovs; med vædsken ell. især den
behandlede ting som obj., især m. adv. i forb.

som sovse ind, over (jf. oversovse^, til

ofl. I.l) (1. br.) svarende til Sovs 1. *en Kar-
klud . . hvormed man kan

|
tilsausede

Tallerkner \Siske. Ploug.(HPloug.CP.54).
\\

refl. sovse sig, (jf. bet. 3; dial.) gøre sig til

gode, tage (rigeligt) til sig af gode (fede, søde)

sager. UfF. jf.: (tyren) sovsede Næsen i de
spagfærdige Urter og tørrede Ringen . .

rundt i RødsyreTne. Fleuron.KO.90. \.2) (fagl.

ell. talespr.) svarende til Sovs 2. vi sovsede
hele Flasken (med petroleum) ned i Revnen
(af træet), satte en Tændstik til og saa, en
dejUg l\å.Fleuron.S.156. Anders (rensede)

alle Hjulakselenderne paa de to Stivvogne,

sovsede dem lækkert ind i sort Smørelse.

Værløse.Jonna.(1938).69. jf. bet. 2: (kalven)

staar og sutter ud i Luften med Mælkeskum
om Mulen og sovser om sig med hvide Draa-
heT.Fleuron.KO.34.

\\ jf. sovsere, Sovseri:

De Tobakker, som saucedes, maatte . . ikke

swowles.Dengl. By. 1932-33.63. 1.3) (1. br.)

svarende til bet. 3: tiismøre med, indsvøbe i

(en sovs af) vendinger og udtryk af rosende

(forherligende), dadlende (nedrakkende) art,

i overflødig mængde olgn. et af disse takt-

fulde . . Væsener, som saucer os ind i en
Klister af Løgn og Forstillelse. Gj/rLemc/je.

FS.398. de serverer (forsvarssagen) for os . .

saucet ind i lyriske Talemaader. so.i^P.262.

De maa sovse dem (o: de angrebne) godt
ind i ATtiklen.Howalt.S.39. 2) (talespr.)

danne, afsætte, udskille sovs; til Sovs 2:

Den Tobak dér saucede for meget, men
brændte ikke på Hungen. TomKrist.LA.242.

3) {sv. (dial.) såsa; rimeligvis af sovse (sig)

1.1; talespr., 1. br.) leve uordentligt; være
doven, sløset (sløsevorn); ogs. om unyttig,

planløs beskæftigelse, uordentligt, sjusket ell.
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svinsk arbejde olgn.; rode (med noget). NP
WiiDel.JL.78. Jeg synes nu ellers ikke, De-
partementchefen skuld' give ham, naar saa-

dan han gaar og sovser. AGnudt2m.DB.22.
hvordan er det, du gaar og sovser i det

j

Sovse- ell. Saace-, i ssgr. ['s(ousa-]

(ogs. Sovs- ['scouOs-] fx. Sovsgryde. KMunk.
DU.53). især af Sovs 1; saaUdes foruden de

ndf. anførte ogs. Sovse-ekstrakt, -gryde,

-plet, -ske, -skæg (jf. u. I. Skæg 2.i) ofi. \o

-kande, en. (jf. -skaal^ lav (skaalformet)

kande til ell. med sovs. HusogHjem.1912.599.
sp.l. ERode.JM.31. Feilb.

sovsere, v. [smu'se'ra] {ty. saucieren;

til Sovs; fagl.) behandle (tobak) med en seer-

lig sovs (2 slutn.); sovse {I.2); især som vbs.

Sovsering: Tobakkens rigtige Behandling
og Saucering. Cit. 1830. (Den gi. By. 1932-33.

58). smst.63.77f.

Sovseri, et. (af sovse I.2 ; foræld.) 20

d. s. 8. Skraastue 1. Den gl.By.1932-33.77.

Sovse- ell. Sance-skaal, en. skaal

til eU. med sovs; iscer d. s. s. -kande. Adr.^^*

'1762.sp.l5. HCAnd.BC.V302. FrkJ.Kogeb.
136.196.

II
(spøg., jarg.) med tilknytning til

Sovs 2, om (shag)pibe. DSt.1918.59.

sovset, adj. ['scousaf] (af Sovs eU. (perf.

part.) af sovse; fagl. ell. talespr.) i) som i

farve (ell. konsistens) minder om (brun)
sovs (l(-2)); spec. (mal.) om maleri: (der er) 30

for mange sovsede Brunheder og tyske
KJumper i Forgrundens Klipper. ZMotk.
(KunstmusA.1914.44). Malerier . . med en
sovset, brun Fa.Tve.Tilsk.1934.1.240. 2) som
er fuld af, oversmurt med sovs; iscer

(jf. Sovs 2, sovse 1.2^ om tobak, skraa, pibe

olgn.: mere eller mindre søde, sovsede eller

tørre Sorter (o: af skraa). Sal.XVII.505. et

sovset Fihehoved.MylErich.VJ.126. Han
tygger frygtelig Tobak, saa han er hel sauset 40

om Mnnåen. Skjoldb.PerHoU.(1912).86. 3)

(jf. Sovs 3; talespr., 1. br.) overf. anv. af bet. 2,

om ytring (beretning, historie) ell. om per-

ton: saftig (3.1-2) paa en plump, stødende,

uanstæridig maade; groft saftig, en rigtig hi-

storie for den moderne ungdom, med pigebørn
i, en sovset historie, erklærede Henrik op-
bragt, udgået fra en sovset fyr. Hjortø.K.33.
Sovstrnp, propr. ['smu(')|Sdro6] fSove-

strap. Krist.Ordspr.492). {spøg. dannelse af 50

sove » lighed med Slumstrup, Fjanterup,
Fjollerup ofl.; iscer dial.) i udtryk som være
i, skulle til Sovstrup, (skulle begynde at)

sove, vcere, gaa i seng. TfF.2R.V11.129.
Krist.Ordspr.530. naar det ringede nu (0:

under middagssøvnen), sagde hans Hustru,
han var i Sovstrup. i^/ettron.ZO.72. Feilb.

O Sovvel, et. ['s(ou''væl, smu'væl] ud-
trykket „sov vel" (jf. sove 2.i^ som ønske
(afskedshilsen) ved sengetid. Sov, søde Ro- 60

senknop! . .
| O maatte mit Sovvel et Kys

ledsage. Oehl.PSkr.1.64. *et Skolebarn, som
byder

|
Gammel Lærer taktfuld et Sovvel.

Wiht.D.II.114. MO.

Soya, en. se Soja.

I. Spaa, en. [sbå^] {efter oldn. spå; s;.)

spaadom. (han) blev længe liggende i en
Havn for Modvind. Man fældte Spaa (spurgte

Oraklet) til Bør, og den faldt saa, at Odin
krævede en Mand til OHer.NMPet.DE.I.

175. jf.: Vølvespå (0: digtet Vpluspå i

den ældre edda).FrHamm.Nordensældste digt.
(1876).3.

II. Spaa, en. se u. Spove.

III. spaa, V. [sbå?] præs. -r (tidligere

alm. skrevet spaaer og undertiden udtalt i to

stavelser, jf. Moth.S631. NvHaven.Orth.164.
JBaden.OrtO.); præt. -ede ['sbå-(3)68] (tid-

ligere undertiden skrevet spaade. Moth.S631
(spade). Holb.Arab.lsc. Grundtv.PS. IV.405.
sa.SS.III.413. sml. SvGrundtv. — (sj., vist

no.) spaadde. Holb.Jean.II.2. (sj.) 8paa(d)-
te. KomGrønneg.1.32. FrHom.PM.73.140);
part. -et ['sbå?(3)/] vbs. (iscer Q}) -ning (Pal
M.IL.II.807. SMich.S.179. jf. Kortspaa-
ning.KNyrop.TS.160). {penyd. glda. spaa,

spo, glda. ogs. spa (HellKv.l6), oldn. spå,

jf. run. adj. (i akk. m.) spån, spaadoms-
kyndig, oldn. spår; besl. m. (egl. aflydsform
til) ty. spåhen, se spejde (og Spion^; af en
rod med grundbet. „se", der bl. a. foreligger i

lat. specere (jf. Spejl^; sml. ogs. II. spag
||

;/. I. Spaa og u. Regnspove)
I) gennem (virkelig ell. foregiven) over-

naturlig evne, overnaturligt klarsyn (kunne)
forudsige, hvad der vil ske; dels om over-

naturligt væsen, dels om person, der ejer (synes

ell. foregiver at eje) et overnaturligt klarsyn, scm

at vedkommende, især: ved hjælp af særlige

metoder og midler (jf. ndf. 1. 40 ff.), kan (mener
at kunne) se, hvad der vil ske (et menneske) i

fremtiden; spec. om scuidan person, der ud-
nytter sine evner erhvervsmæssigt, (ofte i forb.

som spaa af (Heib.Poet.IY320) ell. i (vAph.

(1759)) haanden (0: ved hj. af haand^ns
linier; sml. Haand sp.582*), i kaffe (se u.

Kaffe 2.1 og ndf. 1.57), af ell. i kaffegrums
(Bredahl.VI.34. se ogs. u. Kaffegrumsj, i

kort (VSO. Feilb. se ogs. ndf. 1.57), af eU.

i stjernerne ^Kan hun ikke spaae af Stjer-

nerne, M&dåm? Bredahl.1.64) olgn.). I Nu-
renberg var jeg Prophet, og spaade lenge for

Penge. Holb.Arab.lsc. der kommer just 2de
Spaae-Qvinder, ieg faar gaa til dem, og bede
de vil spaa mig min gode Lycke. Zom
Grønneg.II.438. *En Havfrue op af Vandet
steeg,

I

Hun spaaede Herr Zinklar ilde.

Storm.SD.142. *Hun læged Ko og Qvie,
[

Og spaaede gamle Mænd
|
God Lykke udi

Dobbel. Winth.HF.41. den kloge Kone (kun-
de) spaae i Kort og Kaffe og vidste mere
end sit „Fadeivoi''. HCAnd.(1919).V302. jeg

er blevet spaaet, at jeg skal være Frue i dette

Bus.ErlKrist.DH.lW. (1. br.) m. obj.-præd.:

at spaa Fremtiden lys og solbeskinnet, sa.

(Socialdem.**/iil939.Sønd.2.sp.l). \\ m. per-

son-obj.: forudsige vedkommendes fremtid

(skæbne), spaa mig (9: Hl en heks), ved en

XXI, aentrykt "/i 1942
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Spaadoms Asrndl lSam.28.8. Winth.VL244
(se sidde sp. 1189"). ErlKnst.DH.181.

\\

(hibl.) m. h. t. gl.-testamentUge forhold, om
profet (ell. præst): tale paa guds vegne; pro-
fetere. Jer.20.1(1931: profetere^. Grundtv.

SS.I.293.
II (jf. Spaa-kvist, -stikke; f m- \ <•

noget eksisterende, men skjult: (ved særlige

evner og midler) finde ud af; gætte, spaae

(1907: JProfetérj os, Christe, hvo er den, der

dig slog? Matth.26.68. lo

2) i videre anv., m. afsvækket let. 2.1) (ud

fra anelser, formodninger ell. erfaring, slut-

ninger olgn.) udtale sin mening om, hvad der

(sandsynligvis) vil ske, hvorledes noget vil

forløbe, udvikle sig; forudsige, (ofte m. obj.

(især formet som en bisætning) og hensobj.);

især m. h. t. et enkelt forhold, en enkelt be-

givenhed, jeg har spaaed din Fader det hun-
drede gange, at du vilde tage galt afsted,

og aldrig giøre ham andet end Hierte-sorg. 20

KomGrønneg.II.200. *De levde sødt i fire

Aar,
I

Stor Lykke nød, og større spaaer.

Wess.112. Skipperen spaaede os om fire og
tyve Timer at naae Kiel. Bagges.L.T.35.

Skulde man spaa (olm.: spaa omj Fremtiden
efter dette, saa syntes der mest Grund til

at vente, at (osv.).KrErsl.(DanmRigHist.
11.15). „Jeg tror nu ganske sikkert, han har
faaet første Karakter .

." — „Ja, gid Du
spaaede s&ndt." Esm.

I

II.131. Phister . . 30

spaaede ham en Fremtid som Skuespiller,

VilhAnd.Litt.IY415. \\ i forb. spaa om. Jeg
spaade alt for sandt om hans Cogitationibus

(0: et skrift af Falster), at der intet var at
giøre ved dem . . hos vores Boghandlere og
Bogtrykkere. Cit.l718.(Falsteriana.ll6). (H.
C. Andersen) spaaede om Flyvemaskinen.
Den er da kommen. JVJens.(PoU''/3l941.12.
sp.4).

II
(nu 1. br.) regne med (som sikkert);

formode; vente. *Han ikke venter Dem, han 40

spaaer De bliver hjemme. Jacobi.Skr. 258.

refl., i forb. m. præd.: *Han stial 7, 8 Breve,

I
Og . . hastede til Hosbonds Hiem,

|
Hvor

han sig spaaede ret velkommen. Wess.99. m.
refl. hensobj.: jeg spaaer mig . . Lykke i min
Herres Ærinde. Nord Brun. TT. 61. Amberg.
Krigsguden sig af Eder spaaer

| De aller-

bedste Helte. EMikkels.D.133. *Halen løb
med; da bjæffed den (0: en hundehvalp):
Vaf 1

I
det spaaede dens Moder sig Meget af. 50

Kaalund.223.
\\ i talem., ordspr. olgn. (se ogs.

Mau.II.331ff. Feilb.). Saa ilde man spaar,
langt bedre det gaar. IngvBond.ElskovsKrin-
gelgang.(1895).137. nu især i: mennesket
spaar, gud raa'r, se IIL raade l.i. 2.2)

(jf. ildespaaende; især (3) om dyr (der
(pludselig, uventet) kommer til syne, skri-

ger olgn.) ell. om ting ell. forhold: frem-
kalde forventning i en ms retning; give grund
til at vente; tyde paa noget (nært) forestaa- éo
ende; varsle; bebude, (dels m. obj., dels i

forb. m. præp. omj. mit Blod (o: mit ængstede
sind) spaar mig intet got.Holb.Arab.7sc.
Alle Anstalter spaaede en stor og blodig Dyst.

Wand.Mindesm.1.353. Han viisde allerede i

sin tilige Alder disse ualmindelige Natur-
gaver, der spaae om den store Mand. Mali.

SgH.68. *Hør galende Haner alt Morgenen
STpa,a.e\Bagges.NblD.207. *Nu spaar os mer
end Englerøst

|
I Jesu Navn en gylden Høst.

Grundtv.SS.111.31 4. *er det ei for tidligt dog,

Du (0: lærken) spaaer
|
Om den saa inderlig

forønskte Ydi&T? Blich.(1920).XXI.101. *I er

saa bleg — det spaaer ei godt, —
|
Gud Eder

fri for lønlig SotlBødt.190. *Pigernes Latter
og lyse Haar , .

|
Øjnene blaa som Vand i

Vaar —
|
mildt om et evigt Danmark spaar.

ThøgLars.ST.lO.
\\

(sj.) m. h. t. noget nær-
værende (nutidigt): vise; vidne om. *ei et

Tegn fra Dig
|

trøstende spaaer, at Du
hører mig\FGuldb.II.281.

IV. spaa, v. se spo.

ISpaa-, i ssgr. ['sbrn-, ogs. (i sjældnere

ssgr.) 'sbåC)-] af IIL spaa, især i bet. 1.

-bog, en. bog, som indeholder vejledning i

spaadomskunst, ell. (jf. Spaadomsbog^ som
indeholder spaadomme. (Kalk.V.983). Moth.
S629. vAph.(1764). Drachm.VT.320. Papir-
handler med Trylle- og Spaabøger i Vinduet.
ORung.Nov.L200.
Spaadeje, en. se Sebedeje. Spaa-

deje-sten, en. se Sebedej(e)sten.

S^paadom, en. [isbcOjdmm', sjældnere

'sbå(J)|d(om'] ftt. -me ell. f -mer (Holb.Intr.

1.355. LTid.1741.566). (glda. spa-, spodom
(lMos.44.15 og 3Mos.l9.26(GldaBib.). Heil

Kv.l4. Postil.42), oldn. spådomr; af III.

spaa og -dom) I) (ofte m. overgang til bet. 2;

sj.) det at forudsige noget; det at spaa. (de) om-
gikkes med Spaadom (1931: drev Spaadoms-
kunster) .2Kg.l7.17 . den gamle Vølve traadte

ind; (derefter) begyndte Spaadommen, som
gik ud paa at de Fleste fik Løfte om hvad de
ønskede. Oehl.XXX11. 9. Spaadommens Gud
Apollo. ARæder.OldtidensHist. (overs.1916).43

(jf. Spaadomsgudj. 2) udsagn, der inde-
holder en forudsigelse af fremtidige
begivenheder, forhold, (ofte i forb. m.
præp. omj. 2.1) (jf. Orakelspaadom^ til

III. spaa 1: forudsigelse af noget fremtidigt

ved hjælp af en (virkelig ell. foregiven)

overnaturlig evne (og en særlig kunst). Ingen
Spaa-Calender maa her i Riget sammen-
skrivis og trykkis, ej heller nogen Spaadom
om Krig, dyr Tid, Pestilentze , . derudj ind-

føris. DL.2

—

21—6. Volas Spaadom (0: vøl-

vens spaadom, efter oldn. Y(flusipi). Oehl.

XXIX.295. du tror jo selv fuldt og fast paa
Spaadomme, EWZmf.Dff.248. Sibylles (Si-

byllæ) spaadom, se Sibylle. || i forb. som
spaadommen slaar ell. træffer ind ell.

(nu) gaar i opfyldelse olgn. mine Spaa-
domme traf adskillige gange lykkelig ind
for mig. Holb.Arab.lsc. (at) Tyge Brahes
Spaadom . . treffede nu ind hos Peder Galt,

var ikke (Tyge Brahes) Skyld, og Uge saa
lidet Stiernernes, men hans egen. Slange.

ChrIY1246. romantiske Drømme, der gaar
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i Opfyldelse, og Spaadomme, der slaar ind.

Bråndes.Y370.
\\

(bibl.) m. h. t. gl.-testament-

lige forhold: profeti, i dem fuldkommes
Esaias Spaadom (1907: Trohti). MaUh.l3.
14. Holb.Kh.354. Spaadommen om Forholdet

mellem Esau og JaLCoh.Kierk.VII.228. 2.2)

til III. spaa 2.1: forudsigelse af noget frem-

tidigt ud fra erfaring, klogskab ell. anelser

osv. Moth.S630. Rahb.Tilsk.l791.89(se u.

omspaaj. Det var en sand Spaadom, at det

ikke blev til Krig. VSO. AndNx.LK.128. jf.

u. bet. 2.1: Jeg havde spaaet ham, at Du
vilde legge hans Øine sammen af Hierte-

sorg, og Du magede det, at min Spaadom
treffer rigtig nok ind.Skuesp.Y276. Din
Spaadom slog rigtig ind. VSO. (jeg) påaviser,

hvor fuldstændig mine Spaadomme ere

blevne opfyldte. Brøchner.(Brandes.Br. 1.68).

II (jf. III. spaa 2.2; billedl. *Du (0: lærken)

spaaer saa skjønt, om og din Spaadom svig-

ter. Blich.(1920).XXI.101. Spaadoms-,
» ssgr. (navnlig (3) af Spaadom 1 ell. (især)

2.1; fx. foruden de ndf. anførte: Spaadoms-
kvad, -ord, -røst, -vers; spec. kan anføres

nogle om antikke (græske) forhold handlende

ssgr.: Zeus's Spaadomshal og Tempel.
Dorph.ÆschylosPr.36. Evripides.Skuespil.I.

(overs.l875).12. *Derpaa bestiger jeg (0: Py-
thia) den gyldne Spaadomsstol. POBrøndst.
Overs.afÆschylos: Orestias.( 1844).120. *The-
mis . . besteeg | det høie Spaadomssæde.
smst.119. -aand, en. {ænyd. spaadom(8)-
aand, jf. oldn. spådomsandi; højtid., især

bibl.) spaadomsevne, navnlig hos overnaturlige

væsener. lSam.28.7(1931 afvig.). Helt.Poet.

97. Hauch.V.272. \\ aand{b), der er i besiddel-

se af spaadomsevne. HeU.Poet.98. -bog, en.

(jf. Spaabog; nu sj.) bog, der indeholder

spaadomme. (Kalk.V983). 1 Gaar vilde hånd
icke gaae ud af Dørren, fordi hans Hose-
baand var gaaet i stycker, eftersom hånd
har fundet i en Spaadoms Bog, at saadant
er et ont omen. Holb.UHH.1.1. De sibyllinske

Spaadomsbøger. MO. -evne, en. (jf. -gave,

-kraft, -kunst samt -aand^ evne til at spaa.

Man har . . villet tillægge den menneskelige
Siæl en naturlig Spaadoms Evne.NTreschow.

Anthropologie. (1803). 156. PalM.IL. II. 808.

-fuld, adj. (nu sj.) som indeholder en spaa-

dom, et varsel olgn. *En hellig Gysen | Foer
mig igiennem Brystet spaadomsfuld.Zruse.
DV.IV.119. „Hvorfor er du nu saa blid.

Svoger?" . . „Det vil du snart faa at
vide." . . Spørgsmaalet og det spaadoms-
fulde Svar er . . sat op i direkte Form.
HBrix.AP. V.12. -gave, en. {jf. oldn. spå-
démsgipt, -gjof) d. s. s. -evne. *en Gud . .

|

Som eyer i sin Aand en sikker Spaadoms-
Gd,\e.HeU.Poet.97. Borchsen.FF.il.233.

\\

uegl., m. h. t. ting, hvoraf der tages varsler.

(hun) troede paa Lysets (s: helligtrekongers-

iysets) Spaadomsgave. VilhRasm.DK.35. f
"Rejst* en. d. s. s. -aand. Holb.Ul.III.2.

-fad, en. spec. (især poet.) om den græske

gud Apollon, der mentes at kunne aabenbare

fremtiden, navnlig gennem orakelsvar. Lund.
ED.143. »hendes Fader . . | Har spurgt til-

raads den høie Spaadomsgud (o: Apollo).

PalM.(1909).I.93. -kraft, en. d. s. s. -evne.

(finnerne) besidde Spaadomskraft og sær
Ymåom.Oehl.XXX.4.HCAnd.(1919).II.187.
-kugle, en. (jf. Krystal-kugle (1), -skuen,

-vision^ kugle af bjergkrystal, i hvilken en

10 spaadomskyndig person kan se (og faa andre
til at se) fremtidige, undertiden ogs. samtidige

ell. fortidige begivenheder. Dragsted.ÆdleSte-

ne.(1933).184. -kanst, en. (jf. -evne osv.

samt Spaakunst^ den kunst ell. evne at (kunne)
spaa; ogs. (jf. -middelj om middel ell. kunst-

greb, der anvendes ved spaaning (VSO.)
Schousbølle.Saxo.502. med Offringer og med
Alt, hvad Spaadomskunsten har under sig,

gaaer det ]igesa,a,.Kierk.XIII.138. (havfrue

20 ens) Spaadomskunst.OFms.Ltfi.i25. -mid-
del, et. (jf. u. -kunst; sj.) hvad man bruger

til at spaa af (fx. haandens linier, kaffe-

(grums)). Hedningenes Spaadoms Midler.

6Guldb.VH.I.401. -sang, en. (sj.) sang,

digt, der indeholder spaadomme; spaasang (2).

Grundtv.Krøn.59. -stav, en. spec. (jf. Spaa-
stav; sj.) om stav (tryllestav), hvormed de i

oldnordisk digtning skildrede spaakvinder

(vølver) er udstyrede. RJHolm.ÆldreEdda.
30 (1874).5. -tegn, et. (sj.) foreteelse, hvoraf

en spaadom udledes; spaategn. Bl&T. -vis,
adv. (nu næppe br.) i form af spaadom.
Bagges.ComF.112. Grundtv.Krøn.lO. efterat

have betragtet ham nøie, udbrød (spaa-

kmnden) spaadomsviis : „Ja min Søn! du
har et Guldæble i Haanden." rftteIe./.229.

i^paaer, en. se u. Spove.
Spaa-fngl, en. (jf. III. spaa 1 og 2.2;

nu dial., især i den 1. 42 nævnte anv.) fugl, af

io hvis skrig ell. flugt man (især tidligere) tog

varsler. Moth.S630. VSO. MO. Maageme
kaldes Spåfugle. UfF. \\ overf., om person,

der spaar ilde; i talem. saadan (en) spaafugl

hugger vi næbbet af. Feilb. UfF. -kalen-
der, en. [III.l ell. 2.i] (foræld.) kalender

ell. almanak, der indeholder vejrspaadomme og

andre forudsigelser. DL.2—21—6 (se u. Spaa-
dom 2.1^. -karl, en. (sj.) nedsæt.: spaa-

mand. OGuldb.VH.I.406. -klog, adj. (jf.

50 -kløgt ; 1. br.) som har evne til at spaa, har ind-

sigt i spaadomskunsten. Præsterne og andre
spaakloge Folk (Grundtv.Saxo.*106: Præster,

Spaamænd og andre forkloge Folk). Grundtv.

Saxo. 1.151. *en Mand . . som skuede spaaklog

I

Ind i den kommende Tid. Wilst.IUI.v.831.

-kløgt, en. (jf. -klog; sj.) indsigt i spaadom;
evne til at spaa. begavet med alle Haande
Kløgt, men mest med den, som Spaakløgt
heddei.Grundtv.PS.I.llO. MO. -kone, en.

60 (glda. spaa konæ, oldn. spåkona; jf. -kvinde,

-kælling) kvinde, der (professionelt) giver sig

af med at spaa. denne Pige havde tilforn sat

største Liid til Spaae-Koner og Drømme-
r, fordi hine stedse spaate ondt om
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andre, beskyldte andre for Horerie, Tyverie.

FrHorn.PM.140. Pol.^/itl939.17.sp.4. JS
Møll.MB.éléf. -kort, et. (jf. spaa i kort

u. III. spaa 1) især i flt.: (spille)kort, som en

spaakvinde ell. -mand anvender ved udøvelsen af

sin kunst, idet der lægges en kabale (2) olgn.,

hvoraf spaadommen udledes. Bl&T. -kanst,
en. (1. br.) spaadomskunst. Moth.S630.

OGuldb.VH.1.410. virkelig Spaakunst.ÆW
Krist.DH.148. -kvinde, en. (ænyd. d. s. \q

og spaaquind (Brøndum-Nielsen.GG.III.247);

jf. -kone, -kælling og Sandsigerske, Sibylle)

kvinde, der (professionelt) giver sig af med
at spaa. Saul havde bortskaffet Spaakvin-

der og Tegnsudlæggere (1931: Dødemaner-
ne og Besværgerne_) af Landet. lSam.28.3.

Holb.UHH.III.2. Oehl.XXXI.269. JSMøll.

MB.414f. -kvist, en. (jf. III. spaa 1

slutn.; sml. -stikke; nu dial.) kvist, ofte:

kløftet pilekvist (af hemmelighedsfuld beskaf- 20

fenhed, fx. afskaaret Sankt Hansaften; jf.

CollO.), hvormed visse personer mener at

kunne paavise vandaarer, underjordiske kil-

der, malmlejer olgn. (jf. Pegestikke 2, Øn-
skekvist^. VSO. MO. Feilb.fu. pilegren^.

-kyndig, adj. (1. br.) kyndig i spaadoms-
kunst. Moth.S630. de spaakyndige Dverge,
der kjende Menneskets Skjæbne. Hauch.Y109.
-kælling^, en. {oldn. spåkerling) (især

nedsæt.) betegnelse for (ældre) spaakone, 30

-kvinde, (jeg bliver) icke saa hastig hengt,

om ellers den Spaakiellings Ord er sand,

som saae mig i Haanden forleden Da,^. Holb.

Jean.II.2. Luxd.(Skuesp.VI1.459). hvad er

oplyste Mennesker? Spaakællingerne har
aldrig haft mere at bestille, end de har nu.

ErlKrist.DH.146. Esp.324. Feilb. jf.: en
kendt mandlig Spaakælling. BteA;spr.i926.2.

-mand, en. (glda. spaa-, spoman (IMos.
40.22og41.24(GldaBib.)), oldn. spamaSr) I) 40

(jf. -karl samt Sandsiger 1, Seer 2.2J person
(mand), der forstaar sig paa spaadomskunst,
og som (professionelt) giver sig af med at

spaa, (tidligere ogs.:) udlægge varsler olgn.;

ogs. (jf. III. spaa 2.i ; lidt spøg.) om person,

der forudsiger ell. har forudsagt (en ell. flere)

begivenheder (Moth.S630). (han) lod kalde
alle Spaamænd i Ægypten (1931: alle Ægyp-
tens Tegnsudlæggere og Vismænd^. IMos.
41.8. hånd er een god Doctor, een mægtig 50
Stiernekikker, og passerer for en halv Spaae-
m&nd.KomGrønneg.III.205. Jeg gad see den
Spaamand, der for atten Aar siden kunde
have forudsagt mig de besynderlige Omskif-
telser i mit Liv. Heib.Poet.V11.182. JacPa-
ludan.Markernemodnes.(1927).70. jf.: *Din
Død den store Spaamand (0: Apollon) har
foTkynåt. PalM.Dryad.96. 2) (1. br.) billedl;

om ting ell. forhold, der bruges ved spaa-
dom, ell. hvoraf man tager varsler; fx. (spøg.) eo

om bog med spaadomme: LTid.1742.414.
||

(jf. -iugl) om dyr. Kragerne vare sikkre
Spaamænd imod Regn, hos de Gamle for

1900 Aar siden. LMWedel.Bonde-Practica.

(1821).7. t (zool.) insekt af familien Mantidæ;
knæler (2). Raff.(1784).149. \\ om plante ell.

blomst; navnlig (sml. -xo%e) om (kurve)blomst,

der plukkes i stykker (under fremsigelse af form-
ler som han elsker — af hjerte osv., jf. elske

sp. 305^*). JohsDam&Sarauw.Overs.afJomfru-
buret.(1916). 10. (dial.) 2( om planten Knautia
arvensis Coult.; blaahat. JTusch.312.
ISpaan, en ell. et ((dial.) i bet. l.i:

Søiberg.SR.48. (fagl.) i bet. l.i slutn., se

Blaaspaanj. [sbå'n, dagl. alm. sbmn'] spåan
(andre siger spåan, hvilket 6g kan holdes
for Tættest). Høysg.AG.136. jf. skrivemaaden
Spaand. MR.1838.32; sml. endvidere APhS.
VI.124. (sj. (m. ty. form) Spån. jf. Pres-
span (IngBygn.l939.123.sp.2) samt u.

Grønspaan. — nu dial. Spaane. ;/. BornhOS.
og se u. Høvlspaan^. flt. -er ['sbå'nar, dagl.

alm. 'sbmnar] ell. (nu kun dial.) -e (FrHorn.
PM.138. Funke.(1801).II.664f. Grundtv.PS.
1.443. jf. Moth.S633. Feilb.) ell. (vel delvis ent.

anv. som koll.) d. s. (i bet. I.1-2: MR.1838.
32. NMøll.H.104. Skjoldb.L.35. Gravl.VF.41.
især i bet. 4.3: MøllH.Y336. DanmarksSkove.
(1938).405). (ænyd. spaan, spon, spån olgn.,

glda. spoon (vist i bet. 4.i: Enmiddelald.da.
Lægebog.(1927).35), oldn. spdnn, sp6nn, oeng.

spon (eng. spoon, ske), ty. spån; besl. m.
Spad og I. Spade; jf. II. spaane, spente)

I) mindre, tyndt og (oftest) aflangt
og fladt stykke, der (v. hj. af et skærende
redskab) er hugget, skaaret, savet, snit-
tet osv. af (overfladen af) et stykke træ (ved),

metal, en sten osv. 1.1) (jf. ssgr. som Bore-,

Dreje-, Fælde-, Hugge-, Høvl-, Savspaan^
om saadant stykke, der hugges, høvles osv. af

et stykke træ (tømmer); dels (oftest i flt.)

som affaldsprodukt ved tildannelsen af tøm-
merstykket; dels (jf. bet. 4) om flad, meget

tynd og bøjelig træliste, anv. til forskelligt

fletværk som fx. kurve, maatter; (dagl.) ofte

spec. om høvlspaaner (der bl. a. anvendes

som brændsel). Ilden reisede sig hos en Bød-
ker, hvis Dotter vilde varme noget 011 ved
Spaaner, hvoraf de hos liggende Spaaner . .

bleve anstukne. Holb.Berg.l2. (baaden) gyn-
gede som en Spaan paa Bølgerne. Hauch.Y
121. *Konen . . slog flittig Ild,

|
Og lagde

tørre Spaaner til. Winth.SS.53. Der var øde
og forladt (paa tømmerpladsen). Ingen friske

spor i sandet, ingen savbuk med gule spån
nedenunder. NMøll.H.104. (der) hjembragtes
forskellige fremmedartede Ting som . . Fugle
af Spaan, der hang i en Traad i Loftet og
drejede rundt hele Tiden. Skjoldb.MM.1.16.

II (jf. u. Spaanild^ i udtr. for, at en ved

spaaner tændt ild hurtigt brænder ud. *Naar
det kun ei er Spaanens falske Lue,

|
Som

blusser vel i Luft en føie ^tnnd. Grundtv.
Optr.II.125.

II
billedl. *Esther som var

snild,
I

Hun lagde Spaaner til en anden
større Ild (o: havde en større plan for).

Kyhn.PE.34. især om noget forholdsvis smaat,
ubetydeligt; „stump"; ogs.: hvad der er en
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mindre del af et større hele. *tror du, at selv

du er helt fortabt | og knust til Spaaner og
Splinter. Røse. Bygevejr. (1892). 126. Skeerne
(var) Spaaner fra et Hjem, der føg for alle

Tmde.PLevin.HL.27. Resterne af P. H.s
Produktion, alle Spaanerne — ikke de gode
Billeder. Wanscher.(PoU*/tl929.16.sp.4). af

Skibet var ikke en Spaan at see.HCAnd.
(1919).1.118. en spaan i kølvand, se

Kølvand 1.2.
|| (jf. Blaa-, Brun-, Grøn-,

Gul-, Silkespaan; fagl.) om smaastumper,
-stykker af farvetræ, hvoraf der frem-

stilles (raspes) farvestoffer; ogs. om selve

fart^stoffet. Ruge.FT.156. (noget) hvidt Klæ-
de (maa) udfarves med Spaand. MR.1838.32.
I^) om saadant stykke, der snittes, hugges ell.

files, drejes osv. af materialer (stoffer) af

anden art. \\ dels (jf. Dreje-, File-, Gar-,

Glød-, Jæm- samt Papirspaan^ om smaastyk-

ke(r) af haarde stoffer som metaller, sten olgn.,

fremkommet som affaldsprodukt ved forarbejd-

ningen. Aluminium-Værket køber: gammelt
og nyt Aluminium — Plade, Folie, Kapsel,

Spaaner. PoI.*/,ig4i.J3.sp.3. ofte (især fagl.)

som 2. led i ssgr., som fx.: Metal- og Kobber-
spaaner. <Sfct6sAfasfe.263. Kobberspaaner . .

Rødgodsspaaner . . Messingspaaner. Bek.Nr.4
*lxl941.§l. spec. (arkæol.) om smaa (tilfældigt

formede) stykker, der fremkommer ved tildan-

nelse af flint (ell. ben). SophMull.VO.26. jf.:

Hver Spaan du finder i Danmarks Jord
|

er Sjæl af dem der har bygget Riget.JF
Jens.AH.61. \\ dels om smaastykke(r) af bløde

stoffer som skarin, sæbe (jf. Sæbespaanerj
olgn., skaaret osv. af til et særligt formaal.

Syjomfruen . . gik rundt og skrabede Spaa-
ner af et Tællelys og spredte dem ud over
Gulvet, der efterhaanden som Tællen tvæ-
redes ud, blev glat som et Parketgulv.
KBirkGrønb.BS.43. Pol."/xil939.11.sp.5.

\\

(sj.) i anden anv. (ploven) høvlede . . en
lang sort Spaan af (o: af marken). HansPovls.
HF.46. jf.: Isspaanerne fra hans Skøjte-

]æm.JPJac.II.233. 1^) overf. anv. af bet.

l.i(-2)
II (jf. Høvlspaan 2.2; nu 1. br.) om

en slags smaakage, der er ganske tynd,

aflang og krummet; om saadan kage, der in-

deholder mandler: Mandel-Spa an. fluitsm.

(1793).270. VSO.IYM62. \\ udadkrummet
stykke talg, der kan danne sig i et brændende
lys og (if. folketroen) varsler død for den,

Vrimlen er rettet mod; høvlspaan (2.i);

ligspaan. jf. Bergs.GF.1.231.

2) bet. l.i(-2) anv. i faste forb., talem. olgn.

2.1) som obj. i faste forb. eU. talem.
\\

pille,

samle (VSO.), sanke (MO.) spaaner,
tage spaaner (l.i) op fra jorden (og samle
dem i en sæk); billedl.: i Flugten for Døden
glemmer man at sanke SipBLa.neT. Bagges.L.I.

107. spec. i forb. det sted, hvor man er
højest, naar man piller (OrdbS.), sam-
ler (smst.), sanker spaaner olgn., eufem.,

om bagen, bagdelen. Blich.EB.37. Mau.II.192.
talem.: naar træet falder, vil alle samle,

sanke spaaner olgn., se u. Træ. || t udtr., der be-

tegner, ai høvling foregaar glat, uhindret. Peter
kunde stryge Spaan (med høvlen), saa de
krøllede sig, snoede sig ovenud som Røg af

en Skorsten. Skjoldb.L.35. (fagl.) i forb. som
skyde (OrdbS.) ell. smide (UfF.) spaan,
om høvl: let, hurtigt skille sig af med det af-

høvlede; (sj.) overf.: Det vil ej flyde for ham,
vil ej skyde Spaan (o: gaa, glide) for ham,

10 naar han skal tale. Nysted.Rhetor.43. 2.2) i

særlige forb. m. verbum og præp.
\\ gaa op

i spaan, (jf. næste gruppe; sj.) blive hugget

i stykker; blive ødelagt. *Svantevit gik op i

Sipsidkn.Rich.BS.13. \\ gaa i 'spaanerne
(sjældnere spaaner. Goldschm.BlS.il.37. Bøgh.

DD. 1862. 59. Leck Fischer. Festeni Skelsted.

(1936).149), (sml. u. Spaanehave, Spaan-
kurv; dagl.) egl. om tømmerstykke: som følge

af fejl (revner, knaster olgn.) kastes i affalds-

20 bunken; (næsten) kun i overf. anv., dels om
ting: gaa til grunde; gaa tabt; ødelægges
(lidt efter lidt); ell. om forJiold, navnlig: fore-

tagende, virksomhed: gaa over styr; mis-
lykkes; gaa i skuddermudder. Oversk.

Com.IY143. Noget udmærket Papir have
de havt . . Dengang kjendte man ikke til

Chlorblegning, Gibs eUer Høvlspaaner, som
nu vil faae vor Literatur til at gaae i Spaa-
nerne inden hundrede ka,T.Bergs.PP.419.

30 han kan gaa paa Forliget og han kan gaa
udenom, det gaar dog i Spaanerne for ham,
hvordan han griber det &n. Hørup.111.88.
nogle Beløb gaar jo altid i Spaanerne. Pol.

^'/\1922.5.sp.2. dels og især om person: om-
komme; gaa til grunde; især: synke ned i

meget daarlige (pekuniære) forhold, elendig-

hed, fattigdom olgn.; gaa i hundene, de
stakkels Kaffeskjænkere, som gaaer i Spaa-
nerne, hvad skal de leve &f?Oversk.EY42.

40 Drengen skulde væk! . . Herhjemme gaaer
han i Spaanerne. Og det er Synd for det
gode Tømmer, der er i ha^m. EChristians.

MV.35. Den søde unge Sygeplejerske . . hun
gik i Spaanerne. jyJens.fiT.i2i. || ligge,
være i spaanerne, (nu 1. br.) være gaaet i

spaanerne (se ovf.). „Smørkanden . . er i

Spaanerne." . . „Hvad er det?" . . „Smør-
kanden er itu." Oversk.Com.Y.120. (jeg) havde
truffet adskillige Forberedelser (til en rejse),

50 da jeg pludselig en Dag opdagede, at jeg

havde forregnet mig 100 Mark. Der laa Kø-
benhavnsrejsen i S^dAneTne.Skovrøy.Hunde-
vagten.(1913).118.

3) {vel af bet. 1, idet et stykke træ let-

test og mest regelmæssigt lader sig spalie

efter fibrenes retning; fagl.) i forb. skære
fhngge, save. MDL.397) over spaan,
m. h. t. træstykke: gennemhugge, -save, -skære

efter længden paa en saadan maade, ai snittet

60 ikke helt følger fibrenes retning. NordConv
Lex.V.342. Suenson.B.II.37.

|| (jf. ty. uber-
spånig; dial.) i videre anv., i forb. som staa
ell. være over spaan, om tildannet tømmer-
stykke: være kløvet paa skraa af fibrenes ret-
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ning; være skaaret over spaan. JHSmidth.
Ords. 106. MDL. 397. VSO. IV 0285. Fr
Grundtv.LK.271. jf.: Ophugges (o: tilhugges)

et Stykke til en Greeb af Overspaan, bliver

den Vanstærk og snart sønderbrydes. Likf

Wedel. Samlinger om Agerdyrkning. IV (1794).

96. det er overspaans Ties. JHSmidth.Ords.
106. MDL.397.

4) (if. fx. Aflægge-, Grib-, Hæve-, Skætte-,

Smergelspaan^ mindre, tynd plade (ell. lo

flad liste, pind olgn.) af træ (ell. andet ma-
teriale; jf. PressespaanJ, der er tildannet til

et særligt formaal. Moth.S633. *vi bruger

Skiens
|
de lange tynde Spaaner

|
og stryger

ned ad Bakken, |
imens vi næppe aander.

BerlTid.^''/il930.Aft.2.sp.3. spec. i flg. anv.:

4.1) (jf. Skumme-, Strygespaan; dial.) om
forsk, mindre, spatelformede redskaber, fx.

om redskab til rensning af spader og skovle

(Kværnd.), ell. redskab, hvormed man smører io

tjære paa vognaksler (smst.); jf. bet. l.i: Leer

. . er et billigt og et villigt Stof, let at forme
med Fingrene og en glat Spaan. MZ^amw.
Thorvaldsen.(1870).26.

|| O'/. Dej(g)-, Kline-

spaanj om ske (1.2) ell. skelignende redskab.

MDL. Krist.Ordspr.527. Feilb. 4.2) (nu 1. hr.

i rigsspr.) bakke (II.l(-2)^ af træ. JJuel.

265. om fejespaan: MLorentzen.(Pol.^U1941.

14.sp.6). 4.3) (fagl.) lille, savskaaren ell. høv-

let træplade, der anvendes som tagdæknings- 30

materiale ell. til beklædning af en udbygnings
gavle og ydervægge, af vindmøller olgn.; tag-
spaan; tækkespaan. hendes Tag var lagt af

gyldne Skjolde som af Spaane. Grttndiu.P/S'./.

443. Gnudtzm.Husb.211. Kirkens Tag er af

S^paan. AchtonFriis.DS0.il.466. (der skulde)

hugges spaan til tækning af taarnet. HistTids-

skr.10R.III.95. 4.4) (jf. Bøgespaan 2; bogb.,

foræld.) tynd træplade, der anvendtes som
indlæg i et bogbinds sider. VSO. Bek.Nr. 40

198^yiol894.§10. 4.5) (sko., nu næppe br.)

indlæg i taaspidsen af fodtøj (for at bevare fod-

tøjets form). DiætLex.II.114. 4.6) 4> <^^"

trekantede flade paa spidsen af en ankerarm;
anker flig; ogs. om den yderste tilspidsede

del af ankerfligen; sandspaan. Harboe.Mar
0.17. CollO.

5) {egl. til bet. l.i; jf. (dial.) udtr. som
det giver spaaner, om arbejde (egl.: tømrer-,

snedkerarbejde olgn.), der gaar rask fra haan- 50
den (Feilb.); jarg. ell. vulg.) i flt.: rede
penge; moneter; „syle". Socialdem.^^/n

1928.6.sp.4. det gi'r altid godt med Spaaner
at pudse Dørhaandtag (0: betle) en højhellig

Aften. LindskovHans.NH.79.

S^paan-, i ssgr. ['sbå'n-, dagl. olm.

'sb(on-l (jf. Spaane-^ især af Spaan l.i
||

0/ de mange ssgr. kan foruden de ndf. med-
tagne nævnes: Spaan-affald, -kasse, -strim-

mel, -transport, -tykkelse, -aabning^, en. 60

(snedk.) aabning, hvorigennem høvlspaaner
passerer, fjernes; dels: i blokken paa (større)

høvle; spaanhul; spuns. Møbelsnedkeri.[1937]

.

137. dels: i spaansugeanlæg. Thaulow.Træ.

(1912). 163. -blok, en. [I.2] (arkæol.) flint-

blok, hvoraf spaaner hugges. Aarb.1903.204.

1937.78. -bor, et. spec. (foræld.): Spaanboer
. . et Boer, hvis ene Kant belægges med en
Træspaan . . og tjener til at give Geværløbet
det rigtige Caliber . . Spaanen . . bevirker . .

ved Omdreining Geværløbets finere Boring
(Sipaanhoring). MUTeknO. -boring, en. se

u. -bor. -bryder, en. høvljærnets klap

(1.2.4). OpfB.HlI.33. FagOSnedk.
I. ^paane, en. se Spaan. II. spaane,

v. ['sbå'na, 'sbcona] -ede. {sv. dial. spå-

na, beklæde med spaan, jf. sv. dial. spåna,
ty. spånen; afl. af Spaan) i) (fagl.) hugge,
skære, snitte osv. til spaaner. Moth.S634.
Parafin, som spaanes og opløses i Stenolie.

Wagn.Tekn.278. 76 Gram (barbersæbe) spaa-
nes fint ud og koges sammen med 1 Liter

Ya,nd. FrisørKat.73.
\\

(sj.) i anden anv.

(genfærdet) begyndte at gnave paa hans
Hovedskal som en Bæver spaaner ned paa
et Træ. ASandemose.Klabavtermanden.(1927).
79. 2) (jf. Spaan l.i (og i); fagl.) for
syne med spaaner (tynde lister olgn.).

Biavl.90.

III. spaane, v. (ogs. sponne. Sort.Poet.

118. Høysg.S.320f.). -ede. (ænyd. spaane,

spone, sponne (i ssg. tilspaane^; af uvis op-

rindelse; sml. tilspaane og IL skaane; dial.)

bistaa, hjælpe ved direkte indgriben, raad,

tilskyndelse; især i forb. m. til; dels i udtr.

som spaane en noget til, skaffe en noget

(hos en tredie person) ved sin hjælp ell.

anbefaling. *med Tiden vil
(
Som Lycken,

Eder saa og Æren, sponnis til.Sort.Poet.118.

JHSmidth.Ords.143. Rosenk.ES.II.215. MDL.
dels abs.: hjælpe til; især: raade, tilskynde
til noget. Uagtet nu Erling . . fraraadte An-
grebet, var der dog Mange, som ligefuldt

spaanede til. Grundtv.Snorre.111.315. Blich.

(1920).XXV1.119. Feilb. \\ i forb. m. fra;

dels i forb. spaane en noget fra, udvirke,

sørge for, at en person ikke faar, hvad han
ønsker af, beder om hos en tredie person.

Moth.S634. MDL. dels abs.: fraraade. Feilb.

II
i forb. som spaane for en. MDL. Feilb.

spec. i forb. spaane godt, ondt olgn. for

en, lægge et godt ord ind for, henholdsvis: sætte

ondt for en. Moth.S634. *Hvi har dets (0:

elskovsskriftets) Læser da saa spaanet Ont
for mig? Falst.Ovid.32. Høysg.S.320. MDL.
II

*Mig selver og dend skiæbne god
|
Be-

gyndte ret at gieste,
|
Der et og andet helte

moed
I
Alt sponnet paa (0: bidrog til) mit

heste. Sort.(SamlDanskeVers.'V1.197).

Spaane-, i ssgr. ['sbå'no-, dagl. alm.

•sbcona-] (jf. Spaan-j især af Spaan l.i
||

formen Spaane-, der tidligere var alm. (se fx.

Amberg. Holst.R. samt VSO. MO.), trænges

mere og mere tilbage, saaledes at den (fraregnet

(næsten) foræld, ssgr. som Spaane-have, -nyj
nu især synes at bruges, hvor Spaan har bet.:

affaldsprodukt fra forarbejdning (se fx. Spaa-
ne-kradser, -rum^, men ogs. i denne bet. skifter
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Spaane- med Spaan-, se herom under de

enkelte ssgr. -bind, et. (jf. Spaan i.i)

(bogb., foræld.) bogbind (med indlæg) af træ-

plader. Levin, -hat, en. se Spaanhat.
-have, en. (ogs. Spaan-. jf. FagOSnedk.).
(jaræld.) (aflukket) plads, hvor træspaaner

olgn. opbevares; spec. om en plads paa Holmen
i Kbh., hvor spaaner, affaidstræ olgn. fra byg-

ning (ell. ophugning) af træskibe samledes.

ChrFlensb.DM.1.178. *den gamle Skude (har)

I
Lidt meget, og er nær ved Spaanehaugen.

Thaar.ES.151. Bardenfl.Søm.II.131. gaa i

spaanehaven, gaa' i spaanerne (se u.

Spaan 2.2^. Larsen, -hag^g^er, -ild,
-jord, -kniv, se Spaanhugger o&v.-krad-
ser, en. [I.2] jærnværktøj (med skaft) til

opkradsning af jærn- og metalspaaner. OrdbS.
-kurv, -maatte, en. se Spaan-kurv,
-maatte. f -ny? f^dj- (ogs. spaan-. Moth.

S634). {oldn. spd(n)n^r (hvorfra eng. span-

new^, mht. spanniuwe (nht. spanneu, //.

spannagelneu^, sml. splinterny og u. span-
ken(de)-) ganske ny (ny som en lige afhugget

spaan ell. frisk som et tømmerstykke, der lige

er tilhugget); splinterny. Moth.S634. *En
sponne-ny Conceipt. Sort.HS.Bl^. *Et spaan-
ne-nyt Poéteri

|
Til Eder jeg frembærer, sa.

Poet.22. -ram, et. (ogs. Spaan-. FagO
Snedk.). (fagl.) rum til opbevaring af spaaner.

Thaulow. Træ. (1912). 163. -sold, -tag,
-tækker, se Spaansold osv. f -vand,
et. (farv.) udkog af spaaner (af farvetræ),

anv. som farvebad. CVarg.Farve-Bog.(1773).
65. -vis, adv. (nu sj.) i lutter spaaner;
spaan for spaan. VSO. -værk, et. se

Spaanværk.
Spaan-fletning, en. (jf. -væv^ flet-

værk aj lange og tynde spaaner. den med
kunstig Spaanfletning tapetserede Daglig-

stue. Bitc/i.//.586. VSO. MO. -hat, en.

et Spaane-. Amberg). (især dial.) hat, flettet

af fine træspaaner. Penia.1809.364. Vare
L.*790. OlesenLøkk.KB.45. Feilb. -have,
en. se Spaanehave. -haggei', en. (ogs.

Spaane-. Amberg. VSO. jf. MO. FagO
Snedk.). (nu 1. br.) person (haandvævker)

,

der tilhugger tagspaan, ell. som foretager den
første, grovere tilhugning af tømmer. vAph.
(1764). FagOSnedk. -hal, et. (jf. -aabning;

det hul i høvlens blok (foran kilegangen)

,

gennem hvilket spaanerne føres bort under
høvlingen. S&B. AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).

65. FagOSnedk. -ild, en. f'Spaane-. Moth.
S634. VSO. MO.). (cenyd. spaaneild; nu
kun dial.) ild, som er tændt ved og vedlige-

holdt med træspaaner; især i udtr. for, at

spaaner brænder meget hurtigt (jf. Feilb.).

man skal ikke sige, det var et flygtigt

Indfald eller en Spåa-nild. Grundtv. Dansk.
II.260(jf. Kalk.V983**). -jord, en. (ogs.

Spaane-. OeconU.(1784).II.207). (nu næp-
pe br.) jord af forrandnede træspaaner. Ha-
veD.(1762).ll. -kniv, en. (nu næppe br.

Spaane-. Amberg. VSO. MO.). (især dial.)

værktøj (knivklinge med haandtag i begge
ender), hvormed spaaner skæres af ved den
finere afglatning af et stykke træ; baandkniv.
Skovrøy. Hundevagten. (1913). 57. DF.VI.61.
-kaftert, en. kuffert fremstillet af (flet-

tede) spaaner. NatTid.^^/iol912.M.Till.l.sp.2.

Pol.*yil941.16.sp.6. -karv, en. ^t Spaane-.
vAph.(1759). VSO. MO.). firkantet kurv med
(fast) hank, fremstillet af lange spaaner; ogs.:

10 kurv til opbevaring af spaaner (S&B.).
vAph.(1764). Fruen sendte dem ned for at
plukke (jordbær). De fik hver en lille Spaan-
kurv. A^ans.iiCYi46. Paa Armen havde han
en Spaankurv. 4ndiVx.P£.//.i57.

|| overf.,

i forb. gaa i spaankurven, (sj.) gaa i

spaanerne (se u. Spaan 2.2). nogle (forslag)

gik i Sji&3ink\iTven.Bornh.Samlinijer.X.(1916).

113. -let, adj. (sj.) let som en spaan; meget
let. *Aaretaget (tvinger) Baaden op

|
Spaan-

20 let over Bølgens Top. Drachm.DM.60. -læg-
ge, V. (jf. Spaan 4; hos sprogrensere, sj.)

belægge med tynde træspaaner ell. -flager; spec:
finere. Meyer.^303. D&H. -maatte, en.

(\ Spaane-. Moth.S634). (foræld.) maatte,

flettet af spaaner. Rostgaard.Lex.S226c. Gram.
Nucleus.1591. ADJørg.IV291. -ny, adj. se

spaaneny. -penge, pi. spec. (foræld.) om
pengebeløb (del af lønning), der udbetaltes

til Holmens faste arbejdere som erstatning for

30 spaanaffald, som arbejderne tidligere havde ret

til at faa hjem som brændsel. Davids.KK.
254. -rille, en. [l.(i-)2] udskcering (rille)

i en klups (jf. I. Klup^ ell. et lign. redskabs

metalkæber, hvorigennem den ved skæring af
gevind dannede spaan passerer. File.17.

-ram, et. se Spaanerum. -seng, en. (sj.)

seng af flettede spaaner. i det lille Kammer . .

havde hun faaet sat en lille Spaanseng . .

med en Madrats LEnkenogdenFaderløse.
40 (1869).17. -skede, en. [4] (især foræld.)

skede bestaaende af to lange træspaaner
(undertiden anv. som fo(de)r i en metalskede).

MilTeknO. -skraber, en. I) redskab,

hvormed spaaner skrabes sammen. FagO
Snedk.

II
ogs. om rømmetand. File.45. 2) (jf. u.

Spaan I.2 og I. Skraber 2 ; arkæol.) (fUekkelig-

nende) flintredskab, hvis ene kant er tildannet

som skrabeæg, og som formentlig har været

benyttet til skrabning af skind. Aarb.1903.205.

50 NationalmusA.1937.7. -sold, et. (-^ Spaane-
sold, en. Moth.S634). (især dial.) sold, dan-
net og flettet af spaaner. Tychsen.A.11.430.

Feilb. -sage-anlæg, et. apparat (med
tilhørende rørkanaler olgn.), som suger spaa-
nerne bort fra maskinerne og fører dem til

spaanerummet. HFB.1936.XLiii. -sager,
en. (om selve sugeapparatet i et) spaan-
sugeanlæg. Thaulow.Træ.(1912).162. -sag-
nings-anlæg, et. spaansugeanlæg.

60 OrdbS. -sugnings-apparat, et.

spaansuger. FagOSnedk. -sæk, en. sæk
fyldt med spaaner; spec. (snedk.): sæk med
maskinhøvlspaaner, som anvendes til at udøve
et pres ved finering af konkave og konvekse
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flader. Møbelsnedkeri.f1937J.220. -tag, et.

[4.3] ^t Spaane-. Moth.S634. JJuel.l2. Am-
berg. MO.). (ænyd. sponetag, oldn. spånj)ak)

tag af smaa træplader, der paanagles lægterne.

OecMag.II.164. (husenes) sorte, glansløse Ru-
der fra Baggrunden af Svalegangene stirre

frem under det udstaaende Spaantags Bryn.

JPJac.II.353. Tre Længer af utilhugne Kam-
pesten, lave med høje og bredt udludende
S^&antåge.Schand.BS.l. FagOSnedk. -takt,
part. adj. se -tækket, -træ, et. [4.8] (forst.)

træ (ved), der bruges til fremstilling af tag-

spaan. vAph.(1764). FagOSnedk. -tæk-
ker, en. [4.3] (\ Spaane-. Moth.S634.

Amberg.), (jf. -tækket^ haandværker, der ud-

fører tagdækning med træspaan. Chr.VFs
Laugs-Articler.(1748).36. FagOSnedk. -tæk-
ket, part. adj. [4.3] (ogs. -tækt. NRasm
Søkilde.B.170. AchtonFriis.DS0.il.514. —
dial. -takt. D&H. BornhOS.). (oldn. spån-

{)aktr) om tag, gavl olgn.: lagt af træspaan;

om bygning: dækket af spaantag. NRasm
Søkilde.B.165. et lavt, spaantækket Hus.
EBertels.Renttilfældigt.(1929).5. -værk, et.

^Spaane-, Amberg. MO. se ogs. ndf.). (nu
næppe br.) I) hvad der er fremstillet af spaa-

ner. *naar du (o: havet) ryster din Manke,
|

Knækkes den stærkeste Tremast,
|
Som et

skrøbeligt Spaanværk
|

I Barnets Haand.
Oehl.XXVII.151. MO. 2) [4.3] tagspaaner.

Bemelte Runddeeler . . er tægte med spaa-
neverck, overklæde med hleck. JJuel.122.

-væv, et ell. (nu næppe br.) en (Lund-
lorg.Salpeter-Værker. (1758). 112). (jf. -flet-

ningJ. fletværk af træspaaner. jf. Træspaan-
vsdv. Hannover. Tekstil.1.144.

\\
(nu næppe

br.) om den flettede bund i et sold. Lundborg.
Salpeter-Værker. (1758). 112. -æske, en.

æske, fremstillet af (ret tykke) tildannede

spaaner. ECAnd.SS.IV.20. de bekjendte
Spaanæsker til Tændstikker, hvorved Spaa-
nen . . bøjes over en Form.OpfB.^VIII.500.
(hun) gemte Hatten i Spaanæsken. ZBirfc
Grønb.SF.20.

iSpaa-rose, en. (jf. u. -mand 2 slutn.)

2( folkeligt navn paa planten hvid okseøje,

hvis randkrones blade plukkes af et for et

under fremsigelse af formler som han elsker— af hjerte osv. (jf. elske sp. 305^*).

Frem.DN.272. -sang, en. 1) f fuglesang
og -skrig, hvoraf en spaadom udledtes. Moth.
S631. 2) (jf. -vise; sj.) sang, digt, der inde-

holder en spaadom; spaadomssang. *Var og
dit Sagn kun som et Skjaldekvad,

|
En

Spaasang om et saadant Syn i Drømme . .
|

Jeg vilde dog den Tidende ej miste. Grundtv.
PS.II.431. -stav, en. (jf. Spaadomsstav;
især om forhold i oldtiden) lille stav, pind,
der anvendtes ved udøvelse af spaadom. NM
Pet.Myth. (1849). 155. JohsBrøndst.DO. III.
251. -stikke, en. (jf. III. spaa 1 slutn.;

især dial.) spaakvist; pegestikke (2). vAph.
(1764). (han) forsikrede ham, at han ved
sin Spaastikke havde opdaget adskillige

Skatte. Werfel.E.II.216. AarbKult.1893.1.12.

billedl.: Her blev der gravet og stensat en
vandrig Brønd, hvor Grundtvig med sin

Spaastikke havde peget paa Yældet. HBegtr.

DF.IV.433. -tegn, et. (jf. Spaadomstegn;
sj.) foreteelse, tegn, hvoraf en spaadom (fx.

om vejret) udledes. KSelskNyeSkr.1.234. MO.
-viis, adj. (arkais.) meget kyndig i spaa-

domskunst. *Jetter spurgte | De spaavise

10 Koner, |
Om det skulde

(
Ont betyde. iSand-

vig.Edda.II.15. Grundtv.PS. 1. 5. -vise, en.

(jf. -sang; nu næppe br.) titel paa en i 19.

aarh. alm. skillingsvise, som spaaede om
kærlighedslykke m. m. (OrdbS.). jf.: Under
Titlen Spaavise synge alle Tjenestepiger her

i Byen (o: Kbh.) en Vise, hvori ingen Me-
ning er sk&ht. Hrz.Breve.46.

Spaclitel-broderi, -krave, se Spa-
tel-broderi, -krave.

20 Spad, en. (ogs. Spaj olgn. Nysted.Rhe-

tor.24. Hiibertz.Ærø.(1834).252. jf. Moth.S
631. MDL. Feilb. sml: „Spad" eller „Spæi".
Thiele.111.49). {ænyd. spad, spai, fsv. spadh,
oldn. spab; besl. m. Spaan, I. Spade og spæd;
dial.) I) vand, hvori kød er kogt; (tynde-
re) suppe, kogt paa kød. Moth.S631. Nv
Haven. Orth. 165. Hubertz. Ærø. (1834). 252.

Husmoderen . . skulde sørge for den usi-

geUge Mængde Mad og lod koge Spad i

30 Grviked\eu.Gjel.GL.456. MDL. Feilb. \\ bil-

ledl.; især om lang, ret indholdsløs snak om
et (ligegyldigt) emne (jf. udtr. som koge
suppe paa en pølsepind u. Suppe^. Om den,

som overpas har forlenget sin Tale, pleyer

somme at sige saaledis: Vi fik Spaj nok,

han stoed og vevede Kirkens Vadmel i heele

tu Timer. Nysted.Rhetor.24. Feilb. 2) lud,
hvori klæder og linned byges (III), eller hvori

garn kommer ved hjemmefarvning. Thiele.

40 III.49. MDL. Feilb.

I. Spade, en. ['sba-ba] flt. -r. (glda.

spathæ (DGL.I.817), spa(a)de (Skraaer.II.

166.204.245), sen. oldn. (jårn)spa5i, eng.

spade, mnt. spade (nht. spaten^; besl. m. gr.

spåthe, spaan, sværd m. m., lat. spatha

(hvoraf bl. a. sp. espada, egl.: daggert, sværd;

om flt.-form espadas se Spar; jf. ogs. Spa-
dille), og vistnok m. Spaan, Spad; jf. II.

spade. Spatel)

I) haandredskah til gravning i jord,

afgravning ell. afstikning af (græs)tørv olgn.,

hestaaende af et (i reglen plant ell. svagt buet,

rektangulært) træ- eU. (især) staalblad (med
ombøjet kant til at træde paa), fastgjort til

enden af et næsten Uge skaft, der i reglen

foroven er forsynet med et tværstykke ell.

haandgreb til at fatte om under arbejdet. Holb.

Metam.59. (ved Søborg er) intet Tegn til

nogen Stad, undtagen naar man ved en
60 Hændelse rammer med Spaden paa nogle

Rudera eller gamle Grundsteene. ^Ponf

.

Atlas.II.253. *Stærkodder tog Hakken, den
lettere Spade

|
Kong E.aAvoT.Pram.Siærk.

145. Morten (gav) den Døde et Hug over
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Ansigtet med en S^&åe.Blich.(1920).XIV
198(jf. Spadehug;. Skjoldb.US.I.lfse u.

Skovl 1). Ogsaa Genstande af et andet Mate-
riale end Antikkens afdækkede Spaden
under de rastløse Undersøgelser i Italiens

Jord. CSPet.LitL555.
\\

(I Ir., jf. dog Spade-

sp.82*'^) om selve bladet paa en spade, der laa

et Spadeskaft uden Spade.CEw.Æ.III.30.

II
m. henblik paa dette redskabs brug ved grav-

ning og tilkastning af grave. Rahb.Synt.68.

naar vor Grav med Spaden lukkes til.

FGuldb.Poes.83. Thiele.111.172 (se u. Skovl

1). Feilb.fu. Skovl;, se ogs. klappe sp.464**.

jf. klappe sp. 464**^: klappe efter med
skoul og spade (o: begrave). Moth.S631. i

talem.: Det skal skoul og spade betale (o:

gælden betales ikke i skyldnerens levende live).

Moth.S631. jf. klappe sp. 464": „Det bUver
ikke godt før man klapper efter med Skovl
og Spade" o: Ingen er fuldkommen lykkelig

før sin Bød.VSO.V1.410. || billedl. dybe Af-

grunde af underjordiske udhulede Grotter,

mørke og høithvælvede og vidtaabnede,
enten ved Naturens Bygning, eller af Tidens
Spade. Lodde.iVT.353. da der ingen kilde-

angivelser findes (o: i et historisk arbejde),

er det umuligt at konstatere, hvor spaden
kunde være sat dybere i jorden (o: hvor

undersøgelsen kunde være uddybet). FortNut.

XII.227. jf. Rod sp.1180*: De gamle By-
porte var allerede for længst forsvundne . .

men Voldene laa der endnu og ventede, med
Spaden ved deres Fod, paa deres Skæbne.
KBokkenh.TJ.9.

2) hvad der ligner en spade (I.l), men har
anden anv., især bruges til flytning, kastning

olgn. af noget. 2 smaae Spader eller Skuffer

(paa en indretning til at maale et skibs vej

gennem vandet). LTid.1726. 561. Den dræbte
Hval bringes strax paa Siden af Skibet . .

Spækket skrælles spiralformigt af ved Hjælp
af den saakaldte Spa,de. StBille.Gal.il1.90.

II (jf' Spade-bremse, -jærn 2; ^, foræld.)

staalplade paa svansen af visse lavetter, som
forhindrede lavetten i at løbe tilbage ved
skuddets afgang. OpfB.*lV,3.55.

|| (jf. Haand-
spade 2, Nødspade; fagl.) om en haand-
spages nederste, firkantede del. Fæstningsart
Mat.(1914).18.

II
om redskab til omrøring;

i ssgr. som Kalk-, Mur(er)-, Oprørs-, Røre-
spade.

II (jf. Spage 2) om forsk, bagered-

skaber; dels (vist efter sv. (brod)spade; sj.)

om skydsel, stage. jf. IMBoberg.Bjærgfalkenes
bagning.(1938).11.82. ogs. i ssg. Brødspa-
d e. lFalbe-Hansen.Svensk-danskOrdb.(1912).
110. lMBoberg.Bjærgfolkenesbagning.(1938).
29. dels (dial.) om redskab til deling af dejg, i

ssg. Rugbrødsspade. OrdbS.(jy.); jf. Dej-
spade.

3) (1. br.) hvad en spade rummer ad gan-
gen; saa meget (jord osv.), som man normalt
tager (ell. kan tage) ad gangen med en spade;
spadefuld. D&H. m. h. t. den begravelses-

ceremoni, at præsten kaster tre skuffefulde

jord paa kisten: Man begraver et Menneske
. . man kaster tre Spader Jord paa ham.
Kierk.1.13. smst.V.228.

\\ (foræld.) i videre

anv., i forb. en spade tørv, saa mange
tørv, som en karl kan grave paa een dag.

Rostgaard.Lex.S226c. UfF.
II. spade, V. [sba'69] -ede. vbs. -nlng

(VSO. Bl&T.). {eng. spade, ty. spaten (mnt.
spaden^; af I. Spade; nu 1. br.) grave med

10 en spade; især m. h. t. jordstykke: bearbejde,

gennemgrave med en spade, (bedene) spades,

saa dybt som mand kand komme i Jorden.
Kogeb.(1710).177. Med disse Spader . . spa-

des Agerjorden om Foraaret til Sæd. Begtr.

Jyll.l1.564.
II

i særlige forb. m. adv. spade
om, (jf. omspade; grave og vende (et jord-

stykke) med en spade; gennemgrave; ogs.:

grave et tidligere gravet jordstykke igen.

vAph.(1759). *(han) hakker, spader om med
20 største Flud.Storm.FF.154. spade op, (jf.

opspade; grave (jord) løs med en spade;
bearbejde og vende; ogs. m. h. t. løsgravet jord:

kaste til side, lægge sammen i en bunke olgn.

vAph.(1764). ved nærmere Eftersyn (af de
udgravede høje) viser det sig som Regel
at al Fylden findes, smidt ned ad Højen saa
langt som en Spade rækker, det var ingen
stor Ulejlighed at spade Jorden op paa
V\Zid%\gen.JVJens.PaadanskeVeje.(1931).46.

30 jeg gik og plantede Granerne, og du legte

med Jorden, jeg spadede op.ThitJens.J.93.

(jf. opspade 1 slutn.; sj.) oprense v. hj. af
spade olgn.; sml.: den noget træge Vask har
han spadet op med Bettys lange Hæklenaal.
sa.(BerlTid.^*U1934.Sønd.8.sp.4). spade til,

m. h. t. grav olgn.: fylde med jord v. hj. af
en spade; kaste til. jf.: Karlene gravede
en Kule i Lyngen, lagde (den døde hest) paa
Bunden og spadede Jorden t]l.KBirkGrønb.

40 BS.177.
ISpade-, i ssgr. (sj. Spades-, se Spade-

mon. — (som gengivelse af) dial. Spa-.
se u. Spadetørv og jf. Feilb. Spad-, se Spade-
fuld;, især af I. Spade 1, ofte (jf. sp. SV)
spec. i bet. „spadeblad" ; foruden de ndf. anfør-
te fx. flg. (især fagl.) ssgr. : spadedyrket (jord),

-dyrkning (af jord), -grave, -haandtag, -kul-

tur, -vende, -blad, et. (jf. -jærn i; den
brede del, bladet, af en spade. Moth.S632.

50 Schand.F.520. Brodersen.T.144. -bremse,
en. ^i^, foræld.) d. s. s. I. Spade 2 i den
sp. 81** angivne bet. Sal.XVl.182. -dan-
net, part. adj. (nu 1. br.) af form som en
spade eller (især) et spadeblad. NordConvLex.
V.342.

II
spec. (bot.) d. s. s. -formet slutn.

CGRafn.Flora.1.58. -dølle, en. (fagl.) den
hule, rørformede del af spadebladet, hvori

skaftet gøres fast. VSO, MO. S&B. -fisk,
en. \ d. s. s. -stør. NordConvLex.V.342.

60 D&H. -formet, adj. (nu sj. -formig.
Eornemann.OP.*11.22. Drejer.BotTerm.159.
Holst.R.). (jf. -dannet; som har form af en
spade ell. (især) et spadeblad. (spadestørens)

flade, spadeformede SnvLde.Sal.*XX11.527.

XXI. Rentrykt "/i 10*2
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II
spec. (bot.) om (del af) Had: som fra en

lang og smal grund udvider sig jævnt i en

afrundet øvre del; spatelformet (spathulatus)

.

Lange.Flora.Lii. -fuld, en. (sj. Spad-, se

ndf. 1 12). flt. -e ell. (dial.) -er (Feilb.) ell

(nu ikke i rigsspr.) spaderfuide (Fleischer.

HB.27). (jf. u. -maal 2, -slag 3, -stik 2) hvad

en spade rummer ad gangen; saa meget (jord

osv.), som man kan tage (ell. normalt tager)

ad gangen med en spade; spade (1.3). den Af-

dødes nærmeste Slægtning tog den første

Spadfuld Jord, og gav til Fræsten. Engelst.

(Reiseiagt.II.292). Goldschm.L442. Jens hev

en vældig Spadefuld op.Skjoldb.SM.14.

-harve, en. (landbr.) harve med svagt buede,

roterende knive (der minder om spadeblade).

LandmB. 1. 430. Maskinbogfor Landmænd.*
(1937).414. -hag, et. I) (jf. -slag 1) hug,

slag, med en spade(s blad); ogs. om mærke
(saar, ar) efter et saadant hug. Saar efter

Sp&dehn^. Pol.''/id940.1.sp.6. 2) f d. s. s.

-stik. *Valbye-Backe . .
|
Hvor aldrig Spade-

hug før jæfnet noget TpSL&.BDiderichsøn.Fri-

derichs-Berg.(1705).A4».

Spadeje, en. se Sebedeje.

Spade-jaern, et. I) (sj.) d. s. s. -blad.

skarpe Spade Jern i Jordens Muld og
Sand

I

Blev trykked ned udaf den kroged
Agermand. Holb.Metam.2. 2) f'^, foræld.)

d. s. s. -bremse. Sal.XVI.182. -kast, et.

(1. br.) spadestik med paafølgende flytning,

fjernelse af den afgravede (jord)masse. End-
nu et dygtigt Spadekast,

| Saa stirred han
i Fnren. Bodt.59. Holst.R. Larsen.

Spadel, en. se Spatel.

Spade-maal, et. {ænyd. d. s. i bet. 1;

fagl.) I) (jf. -mon, -slag 2, -sæt^ det stykke,

som en spades blad naar ned i jorden, naar
bladet trykkes helt ned; ogs. om spadestik (1);

undertiden om bredden ell. tykkelsen af den
jordskive, der graves af ved hvert spadestik (jf.

Møim.II.407). en rund Kule, 2 Alen viid og
2 Spademaal dyb. Landhuushold.IV135. *Der
lagde i Tue . . |

Man Fædrenes Ben:
|
Et Spa-

demaal nede. Grundtv.PS.V198. I tre Dage
grove de en Høi . . og græd ved hvert Spade-
maal, de toge. PMøll.(1855).II.52. Jorden
udgraves . . i et Spademaals Dybde. VortHj.
111,4.99. ForstO. 2) (jf. -slag 3, -stik 2, -sæt;
konkr.: saa tykt et lag jord i dybden, som man
med en spade kan grave af i et spademaal (1);
ogs.: spadefuld, den saakaldte hollandske
Gravning, hvor det øverste Spademaal flyt-

tes bænkevis, saa der bliver Plads til at løsne

eller grave Jorden i endnu et Spademaals
Dybde. Pol.'yzl926.13.sp.3. især i forb. m.
Jord olgn.: Fleischer.AK.l 3. Præsten kastede
de tre Spademaal Jord paa Kisten, ^aré
Mors.1927.104. -mon, et. (ogs. Spades-j.
(især dial.) d. s. s. -maal 1 (og 2). Man
maae . . grave (sin havejord) to, i det
mindste VU Spademon dybt. Fleischer.HB.7.
(paa Capri) kan man grave, hvor man vil,

overalt støder man paa Undere efter faa

Sp3ideTaon.VThist.SirenernesØ.II.(1853).100.

UfF. „Du kunde have nødig at tage et

Spadesmonafi hiin Ende .
." sagde Enken

til Huusmanden, der var ved at grave en
Vandgrøvt. AntNiels.FL.il.158.
Spader, en. se Spar.

Spade-ror, et. (jf. I. Spade 2) ^ en
art balanceror, der er ophængt i rorstammen
(og ikke i skibets agterstævn). Scheller.MarO.

10 SaUXX.370. -skaft, et. skaft paa en
spade. Moth.S632. CFSchmidt.VildeTræers
Opelskning.(1790).41 (se u. I. DøUe^. CEw.
Æ.III.30(se u. I. Spade 1). -slag, et. I)

(jf. -hug; sj.) slag med en spade. MO. 2)
(især dial.) spadestik (1); ogs.: spademaal (1).

Moth.S632. Rask.FynskeBS.56. de vare kom-
ne et Par Spadeslag ned. Blich.(1920).XIY
172. Wors.D0.122. et Spadeslag under Grøn-
sværet. Aarb.1866.208. MHans.H.46. UfF.

20 3) (dial.) konkr.: spademaal (2); ogs.: spade-

fuld. Moth.S632. (præsten) kastede de tre

første Spadeslag paa Kisten. Blich.(1920).
XXIV.57. Feilb. UfF. -s-mon, et. se

Spademon. -sped, -spid, et. se u. I.

Sped. -stav, en. {som gengivelse af oldn.

pålstafr, hvis 1. led, påll, betegner en slags

spade, se Det Kongelige Speil.(overs. 1768).
386; arkais., sj.) en slags spydlignende kaste-

vaaben; paalstav (1). *Kun Venden vi vil

30 møde
I

Med Spyd og Spadestav. Ing.VSt.53.

*For tunge Spadestav Skjoldet wiger. smst.

88. -stik, et. I) (jf. -hug 2, -kast, -slag 2)
det at trykke (stikke) en spades blad (helt)

ned i jorden og grave en jordklump af; enkelt

gravning (gravebevægelse) med en spade; ogs.

om spademaal (1). der (kan) neppe graves

et Spadestik, uden at . . hele Beenrade
b\ottes. NPWiwel.NS.151. grave to Spade-
stik dybt. MøllH.1 1.410. det første Spade-

40 stik var gjort (ved udgravningen af Babylon).

UnivProgr.l939.I.ll. billedl.: Han gjorde et

ilsomt Spadestik i sin Tankes Muld for at

finde en B.eTpiik.Schand.TF.II.165. (betænk-

ningen om historieundervisningen) har til

Maal at grave et Par Spadestik dybere end
den hidtidige Historieundervisning i Folke-

skolen har g\ort.Tilsk.l934.l.l60. 2) konkr.:

spademaal (2); ogs.: spadefuld, de første

Spadestik af den raslende Sandjord faldt

50 ned paa K\sten.Drachm.UB.192. Reolgrav-
ning . . kaldes en i Regelen 2 Spadestik dyb
Gravning, hvor det øverste Spadestik lægges

til ^\de. Landbo. IV.50. -stør, en. (jf. -fisk;

\ stør (af familien Polyodontidæ) med en
stærkt forlænget, spadeformet snude; Polyodon
eller Spatularia folium. NordConvLex.V.342.
Boas.Zool.*503. -sæt, et. (dial.) spademaal
(1-2). MO. Med Forsigtighed vilde man let

kunne sænke ^mergfei-;Graven et Par Spa-

60 desæt endnu. Aakj.VF.168. Feilb. -tørv,
en. (ogs. Spa-;, (nu dial.) bred græs-

tørv, afskaaret med spade (jf. Fladtørv;.
JPPrahl.AC.96. VSO. spa tørv til at leg-

ge paa gieideT. Cit.l704.(AarsberGeheim.VI.
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Till35). BornhOS. 8pad-fald, en. se

Spadefuld.

Spadille, en [sba'dilja, -'dib] (tidligere

ogs. skrevet Spadilje. vAph.(1764). Spillebog.

(1786).3). flt. -r. (fra fr. spadille, af sp.

espadilla, der er afl. af sp. espada, daggert,

sværd, hvorom se u. I. Spade; jf. Spar
||

sa. ord foreligger som navn paa en spansk
snustobak: Holb.Bars.II.8(sml. Werl.Holb}
9S)) ^ spar es, der er højeste trumf i

Vhombre (og kvadrillespil). vAph.(1759).
dig som al Verden bekiender,

|
Spadille, al-

mægtige KsiSiTtlStorm.SD.134. Blich.(1920).

XII.179 (se u. Manille^. I Kortspil gjælder .

.

ingen Rang. Naar Modspilleren i det afgj øren-

de Øieblik har Spadille paa Haanden, bliver

man Bete enten man er Etatsraad eller

Skrædersvend. ClPet.0.111. Spillebog.(1900).
32. skyde spadille, se skyde 10.3.

Spads, en. se Spas.

spadiller-, i ssgr. se spadsere-.

spadsere, v. [sba'se'ra] (ogs. skrevet

spas(8)ere ell. (tidligere, efter ty.) spatsere^.

-ede ell. (nu kun dial.) -te (Prahl.BJ.50.

Bagges.L.1.62.182. PalM.AdamH.II.171. jf.

Moth.S640. BornhOS.). vbs. -ing (s. d.).

{glda. spassere (Sydrak.90) og (som vbs.) spa-

ceren, sen. oldn. spazera; fra mnt. spasseren,

spatzeren, spaceren (nht. spazieren^, der er

laant fra ital. spaziare (af lat. spatiari, spad-
sere, til lat. spatium, vejstrækning m. m., se

spatiere. Spatium^)
I) foretage en længere ell. (navnlig)

kortere tur til fods, tidligere ogs.: til hest

ell. paa vogn (ell. i fartøj), for at adsprede
og fornøje sig ell. for at rekreere, for-
friske sig (gennem bevægelsen, opholdet i

den friske luft). I.l) (jf. lystvandre samt u.

fodvandre^ om bevægelse til fods (i et ret lang-

somt, roligt tempo) for fornøjelsens skyld osv.;

ogs.: bevæge sig til fods et sted hen; gaa
(efter et vist maal); undertiden m. an-
givelse af retning ell. maal ved adverbialled

olgn. (ofte i forb., der betegner en hensigt, som
gaa ud, være ude at spadsere, jf. II. at 2 og

8.1 ; uden forestilling om hensigt, m. bibet. af
ørkesløshed: gaa og spadsere, jf. gaa 1.5^.

Vil Herren behage at spadsere hdt i Haven,
mens vi laver noget Froekost til. Holb.Jep.
II.3. endelig gik hånd ud med mig at spat-

sere og ved den Spatseregang, blev vi for-

lovet tilsammen. KomGrønneg.III.326. Vi
spadserte omkring i den lille nydelige Have.
Bagges. L. 1.62. *Min Herre! hvis De ei vi!

forsmaae
|
med os lidt om at spadsere gaae,

I
og siden spise med i Græsset hist,

| saa
glæder det os.Oehl.Digte.(1803).235. At gaae
blot for at gaae falder mig aldrig ind, jeg

maa have et Maal for min Gang, og derfor
spadserer jeg aldrig. Heib.Poet.X. 106. de
unge Piger gik ud at spadsere, for at nyde
den skjønne MoTgen.Gylb.Novel.il. 168. Da-
gen igennem gaar disse alderstegne Herrer
at spasere i den henrivende Park. Brandes.

XI.178. skal vi ikke spadsere derhen i stedet
for at tage sporvognen?

\ jf.: Han skrabede
. . saa mange Penge sammen, at han kunde
komme til Spaseren med en Del Uldvarer
paa 'NdLkken.JakKnu.Jy.il.253.

||
(sj.) i

upers. udtr. her spadserer, ja, vrimler det af

Mennesker. HCAnd.Breve.1. 124. \\ m. ind-

holds-obj.; i forb. spadsere (sig) en tur,
se Tur. || i forb. spadsere af, (1. br.irigsspr.)

10 begynde at gaa bort (fra et sted); begive sig
bort; fjerne sig. Moth.S640. Saa spaserede
de ai.Bregend.HH.il.83.

||
part. spadse-

rende i særlig anv.; dels (som præd. olgn.)

i forb. som komme spadserende, jeg har
udspioneret, at den skiønne Helene just ved
denne Tid skal komme spatzerende med sin

Terne. Holb.Ul.I.l. Jeg drømte, Du var
druknet i Søen, og saa kommer Du lys-

levende spadserende der. GyrLemche.BD.34.
20 jf.: *Ad Havens lønligt snoede Gang

| I

Kjole kort, i Kjole lang
|
Gik han og hun

spadserende. Drachm.D.86. være spadse-
rende, ved en vis lejlighed bevæge sig til fods;
være gaaende. er' de spadserende til Kir-
ken? Blich.(1920).XX.8. dels anv. som subsf.:

Det var en Helligdag. Mange Spadserende
nøde det smukke Foraarsveir. Gylb.Novel.II

.

254. ErlKrist.DH.210.
||

(især spøg.) om
dyr. Paa Gaderne spadseerte en Hoben Sviin

30 og Philosopher imellem hverandre. Boggrcs.

NK.155. Hver Aften spadsere der endeel
Skruptudser om paa Gulvet i mit Sovekam-
mer. CoZi.C£rC^nd.BC./¥37;. (jf. bet. 1.3-,

sport.-jarg.:) (traveren) spadserede efter

1:24,3 (o: „i tiden 1:24,3'). Trav-Tidendes
Julenummer.1929. 17.sp.3. 1.2) {jf. ty. spa-
zieren fahren, reiten; sml. Spadsere-fart,

-ridt) t om køre- ell. ridetur for fornøjel-

sens skyld osv.; vist kun i forb. som køre ud
40 ell. ride ud at spadsere, kiør ikke ud at

spatseere i nogen af Yognene.Pamela.il.6.

Om Aftenen reed de ud at spatzere. 5teW.
Dq.IV.268. jf.: Ride ud . . Er at ride spat-
serendes.Moth.R89. 1.3) videre (billedl.) anv.

af bet. 1.1. *Saa udi Verden hver sin skæve
Gang spadserer. Worm.Sat.35. hvor spadserer
Auctor her ikke Sandhed u-forskammet
iorhi?LTid.l747.91.

\\
(jarg.) som udtr. for,

at en paa bevægelse (gang, løb olgn.) beroende

50 handling udføres med overordentlig (ro og) let-

hed. Ikke uden Beundring saa M. hvorledes
han „spadserede Dansen aVWBergstrøm.
HN.62. (sport.:) (fodboldspilleren) skød haardt
lige uden om Maalet, men burde have kunnet
spadsere Bolden i Nettet. B.T."/32535.2S.
sp.3.

II
(navnlig spøg.) om ting. 1 Amsterdam

skal en Roman . . være fra Trykken spatzeret
under den Titul (osv.).LTid.l731.702. Den
første Rætt (tydske kolde Ærter) lod jeg

60 spatzere foThi.Klevenf.RJ.35. *Sol, Maane,
hele Himlens Hær

( Spadserer rundt om
Jorden. Bagges.Ungd.il.162. Adskillige Dele
(af min garderobe) er jo spaseret til Onkel,
du ved (s: blevet sat i pant). JakSchmidt.SP.

6*
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110. Doktoren lod sine Øjne spadsere op og
ned ad ham.JFJens.jBF.32. naar Flaaddet
pludselig „spadserer" og derved viser, at

Fisken har taget Agnen i Munden og svøm-
mer med åQn.Sal^XV1.193. spec. (jarg.) om
motorkøretøj ell. fartøj; ogs. om motor (i bil

osv.). (skibsrederen) havde givet (chaufføren)

Ordre til at køre alt det, Motoren kunde spa-

sere.VillabyernesBlad.^''/iol929.1.sp.4. (motor-

cyklen) kan spadsere op til 80 Kilometer (i ti- lo

men). BerlTid.^yil934.8.sp.5. trods haard Ku-
ling fra Øst spaserede den (o: skuden) sine

28 Sømil i Wagten. PoU*/»1934.Sønd.7.sp.4.

2) spec. anv. af bet. l.i. 2.1) (næsten vulg.)

isæriforb. sow spadsere med eZZ. sammen,
staa i løsere erotisk forhold (til); (omtrent)

være kæreste(r) (med); „gaa med". Løjtnant
havde han været, og Ingeniør ligesom Søn-

nen, Du spaserer med. Buchh.GS.67. jf.: fire

Aar! Jamen, det er dog en ganske usand- 20

synlig lang Forlovelsestid i vor Tid! Er det

ikke skrækkeligt at spadsere sammen saa

længe? DagNyh.*/il930.Sønd.6.sp.4. 2.2) om
arbejder (haandværkssvend, fabriksarbejder

olgn.); dels (foræld.): holde blaa mandag
og andre (selvtagne) fridage (og saaledes ikke

arbejde); dels (jarg.): være uden arbejde
som følge af strejke ell. lockout ell. (nu
især) gaa ledig p. gr. af manglende beskæf-
tigelse; være arbejdsløs; spec. om kortere 30

arbejdsledighed (i dage ell. timer) p. gr. af
daarligt vejr, materialemangel olgn. Een Me-
ster leyer en Svend saaledes, hver Uge han
arbeyder skal han nyde éVg sk., men den
Uge han spadserer skal han betale 8V2
Bk.SørenMatthisen.CompendiumArithmeticum.
(1747).233. (svendene) have forladt Mester-
nes Arbejde i det hele Amt . . saa at de i

Hobetal have spadseret og ikke villet gaa i

deres Mesteres Arbejde ig]en.Cit.l749.(CNy- 40

rop.Kbh.'sTømmerlav.(1887).145). En Svend
kan gaae af Mesterens Arbeyde og spadsere
eller fornøye sig, naar han lyster . . men
dette sker dog sædvanligst om Mandagen.
Cit.1800.(CNyrop.Haandv.55) . vi har saa at
sige ikke haft andet end Vand og Brød i

hele denne Tid. Nej, det er ikke saadan at
„spadsere" for hvem, der ikke har noget at
staa imod med. AntNiels.FF.il. 78. der spa-
serer en uhyre Mængde Folk iaar; der er 50
Stilstand i forskellige Fag og Folk kan ikke
faa noget at bestille. PoUyil905.1.sp.8. Sven-
dene havde spaseret halvanden Dag, fordi
Mesteren manglede Tømmer. Dannebrog.^'/i

1907.1.SP.4. 300 Arbejdsmænd hos Bur-
meister & Wain spaserer i Øjeblikket, fordi
de ikke har faaet deres Krav om højere
Timeløn . . opfyldt. PoJ.V,i9i7.6.sp.5.

|| i

forb. spadsere af, (især jarg.) om arbejder:

gaa ledig saa mange arbejdstimer, som han eo

tidligere har haft overarbejdstimer (ud over
det ifølge gældende lov tilladelige overarbejde).

Man foreslaar . . at Overarbejdstiden skal
„spadseres af". DagNyh.^yiil935.9.sp.5.

spadsere-, t ssgr. (nu ikke i skrift

(jf. SV. spatser-, ty. spazier-j spadser-, se u.

Spadsere-gang, -gænger, -plads, -rejse, -stok,

-vej, -vejr^. især af spadsere l.i; saaledes

(foruden de ndf. anførte): Spadsere-fodtøj,

-frakke, -kjole, -klædt, -lyst, -pels, -sko,

-taske, -brog, en. jeg har købt et par sko
til spadserebrug I -da£^, en. især til spadsere
2.2; dels (foræld.) om selvtagen fridag. Cit.

1800.(CNyrop.Haandv.55). dels (jarg.): dag,

hvor man er arbejdsledig. Det vil være van-
skeligt at praktisere Bestemmelserne (i lo-

ven om forbud mod overarbejde), naar det
gælder Flytning, fordi det er Sæsonarbejde,
og der er Spaseredage nok i Forvejen. PoZ.

^'^/iol937.11.sp.5. -dragt, en. (ty. spazier-

tracht) sæt (yder)klæder, som er særlig egnet

(og bestemt) til brug paa spadsereture. Wied.
Thum.95. H. var ellers ikke i Spadseredragt,
Han havde kun Diplomatfrakke paa. Ja&
Knu.A.13.

II
næsten kun om saadan dame-

beklædning, (nu) bestaaende af jaket og neder-

del (jf. Dragt 3.2 og u. Kostume 2). en Dame
. . i en stadselig Spadseredragt med Under-
og Overkjole, Skjød og Sk]øTt.Plenge.Livet

iKbh.(1873).17. KMieh.LL.254. -fart, en.

{ty. spazierfahrt, køre-, sejltur; jf. spadsere

1.2; sml. -rejse; nu næppe br.) (fornøjelses)-

tur, udflugt med et køretøj (en vogn) ell. et

fartøj (en baad); køretur ell. sejltur for for-

nøjelsens skyld osv.; ogs. (sml. -ridt, -tur^

om saadan tur til hest (ell. til fods). JSneed.
VI.379. *det er kun en smuk Spadserefart,

I

Et Par Miils Vei. Jeg har alt Vognen ioT-

sj>ændt.Oehl.IX.109. Gylb.VIII.155. jf.: Har-
dangerkløvet i Norge frembvder en . .

farlig Spadserefart. Blich. (1920). XIII. 163.

-gaard, en. spec. (om forhold i fængsel):

indelukket gaardsrum, hvori fangerne spad-

serer for at faa frisk luft. Trap.*1.691. -gang,
en. (^ Spadser-. Pflug.DP.157. Holb.Usynl.

11.1. Skuesp.V.40. PNNyegaard.S.73). (ænyd.
spatzer(e)gang, ty. spaziergang; jf. -gænger)
i) det at spadsere. 1.1) (nu især arkais.) til

spadsere l.i: MO.; især (jf. Gang 2.2^ m.
forestilling om tilbagelæggelse af et vist stykke

vej: vandring, kortere tur til fods, som man
foretager for at adsprede ell. fornøje sig ell. for

at rekreere sig; spadseretur, en liden Skov,
hvor Almuen om Sommers Tid, søger sin

Forlystelse ved Speidsere-Gding. EPont.Atlas.

11.119. enkelte af de Ældre nøjes med en
Spaseregang i Rsiyen. Brandes.X.lOl. ofte i

forb. som gaa en spadseregang. Oehl.E.

224. Eauch.IV.44. jf.: en lille Pige som var
ude at gaa Spadseregang. JFJens.S'/aJiief.

(1912).125. gøre en spadseregang: Slan-

ge.ChrIV204. Ligesom han fra København
daglig gjorde en Spaseregang til Frederiks-
berg Have, gik han hver Dag en Tur i Dyre-
haven. 7iiAAnd./S.227.

li (jf. u. -tur, -vej 2;
nu næppe br.) som maalsangivelse: saa lang
en strækning, som man bekvemt kan tilbage-

lægge paa en spadseretur. En liden Spatzer-
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gang fra Staden er en lystige Ort.Pflug.DP.
157. 1.2) (foræld.) til spadsere 2.2, om haand-
værkeres udeblivelse fra arbejdet. Cit.1748.

(CNyrop.Haandv.52). Anordninger, som for-

byder Haandverks- og Laugs-Svennenes Selv-

raadighed, Spadsere-Gange. PI. (Kvartudg.)

**/iil749. 2) (jf. Gang 7.2 og 7.4; nu sj.)

gang(sti), der er anlagt (gennem smukke om-
givelser, fx. i en have, skov, park, gennem en
allé osv.) for spadserende, ell. hvor spadserende lo

ofte færdes; spadseresti; promenade; (især

tidligere) ogs. om del af bygning, hvor man
kan spadsere, fx. om (halv)aabne udbyg-

ninger som bue- ell. søjlegange, ell. om gal-

leri, balkon, altan omkring et taarn, paa
en mur olgn. Ved Indgangen er en Muur . .

der oven paa er en spatzere Gang eller Altan.

Pflug.DP.62. Skoven . . giennemskiæres af

mange Alleer og Spadsere-Gange. EPonf.
Atlas 11.266. ud mod den indre Klostergaard, 20

er en stor tillukket Spadseregang. SCJ-nd.
SS.VIII.520. offentlig Gade, Vei, Spadsere-

gang eller Flsids. PolitivedtægtforKbh.1869.

§10. HSeverinsen.D.180. -grænger, en. (f
Spadser-. Heib.Poet.I.314.VI.245). (ty. spa-

ziergånger; jf. -gang l.i; nu næppe br.) per-

son, der spadserer, „gaar tur". I Cavaleergan-
gen (i Kongens Have) bemærker man af og
til Spadseergængere.flei&.Poei. 77.245. Tops.

111.492. -have, en. (nu næppe br.) (offent- 30

ligt) haveanlæg (park olgn.), hvor man kan
spadsere, ell. hvor man ofte spadserer. Holb.

Usynl.1.1. Egentlig Lysthave eller Spadsere-
h&ye.Have-Tidende.l835.260. -hest, en. (jf.

spadsere I.2 ; nu næppe br.) hest, som er særlig

egnet (afrettet) til ridebrug; ridehest. PW
Balle.R.21. -jaej^er, en. (jæg.) nedsættende

betegnelse for en til jagt fuldstændig udstyret,

men (i reglen) uduelig jæger. Dania.III.233.

•peng^e, pi. (til spadsere 2.2; især jarg.) 40

pengebeløb, der udbetales til arbejdere, som
for kortere tid ophører (maa ophøre) med
arbejdet af visse dem utilregnelige aarsa-

ger. BerlTid.^*'i.ol904.M.2.sp.3. Et Tømrer-
arbejde . . havde maattet afbrydes i 2^/«

Dag, fordi der manglede Tømmer, og da
Mesteren . . nægtede at efterkomme Sven-
denes Fordring om „Spaserepenge" for de
2V2 Dag, vægrede Svendene sig ved at fuld-

føre Arbejdet. PoI.V,2507. 2. sp. 6. Ugeskr.f 50

Retsv.l936.A.19f. -plads, en. (-tf Spad-
ser-. Moth.S641). {ænyd. spatzer(e) platz, ty.

spazierplatz; nu sj.) (offentlig) plads, som er

særlig indrettet (med spadseregange olgn.) for

spadserende, ell. hvor man ofte spadserer, om
Morgenen tiilig forføyede (Socrates) sig til

de sædvanlige Spadsere-Pladser udi Staden.
Holb.Hh.II.492. (paa det flade tag) have
Huusbeboerne en yndig og luftig Spadsere-
plads. PhysBibl.VII.225. Bråndes.X 1.98.

?!»patinerer, en. ({-f) Spadserere. Gram.
Nucleus.24). {ty. spazierer; sml. Spadsere-
gænger; sj.) person, der (gerne ell. ofte)

spadserer. Moth.S641. vAph.(1764).

t Spadsere-rejse, en. (ogs. Spadser-.
JBaden.OrtO.). {ty. spazierreise

; jf. -fart)

(mindre) rejse ell. udflugt, tur (paa landet)

olgn., der foretages (især til hest ell. paa vogn)

for fornøjelsens ell. forfriskelsens skyld, hun
(foreslog ham) at giøre en Spadsere-Reise til

Charlottenlund. Suhm. II. 129. Leth. (1800).
-ridt, et. (ty. spazierritt; jf. spadsere I.2;

sml. -fart; nu 'næppe br.) ridning ell. ridetur,

man foretager for at fornøje ell. rekreere sig,

Blich.(1920).XIII.163. PWBalle.R.201. Et
Spadsereridt eller en Fodtour om Eftermid-
dagen. SfBiHe.GaL///.22S. -sti, en. (jf.

-gang 2, -vej^ sti, der er indrettet for og for-

beholdt spadserende, ell. hvor man ofte spad-
serer. Spadseresti langs med Fjorden, ^os^r.

KG.II.l. Wied.S.159. -stok, en. (f Spad-
ser-. LTid.1724.728. Reiser.11.362). (ty.

spazierstock) (finere) stok til spadserebrug.

(jeg) havde en Spadserestok hængende paa
Kjoleknappen. EPont. L. 106. Jac Paludan.
Markerne modnes.(1927).17.

|| (jf. I. Slange

2.7; skol.-jarg.:) Du skulde ha' ug med
Kryds og Slange og Spadserestok.GJørgf.

HøjtHumør.(1932).35. -tid, en. 1) tid (paa
dagen), da man plejer at spadsere, ell. som
er egnet til spadsereture. Da vi kom ned
i Corsoen, var det Romernes Spadsere-
tid, og hele den lange Gade vrimlede af

Præster og pyntede Herrer og I>a.meT. Holst.

V39. Bl&T. 2) (jf. spadsere 2.2; jarg.) tid

(kortere tidsrum), hvori en arbejder spadserer.

Pont. LP.IV 82. Dannebrog. "*/% 1907. 1. sp. 4.

-tar, en. (jf. -fart, -gang l.i og Gaatur^
(kortere) tur for at fornøje ell. rekreere sig,

foretaget til hest, paa vogn ell. (nu kun) t%l

fods. (ofte i forb. som gaa ell. (nu sj.) gøre
en spadseretur^. „Der kom jo den gamle . .

ganske allene jagendes igiennem Byen ; hvad
vil han?"— „Intet; det var en blot Spadsere-
Tour .

." — „Rider han strax tilbage?" PieW.
(Sku€sp.III,3.32). Gaa nu, og gjør en Spad-
seretour med AmdAie.Heib.Poet.VI.355. (hun)
besluttede at tage en Spadseretur langs

Strandvejen. £r*S'ei;ennsen.Z).i3S. (jf. -gang
2) nærmende sig konkr. bet.: Hamburg . . har
smukkere Spadseretoure end Kjøbenhavn.
HCAnd. Breve. 1. 79. (indsenderen) ønskede
Bænke på en offentUg Spadseretur. f^yoW.

KntLit.III.185.
\\ (jf. u. -gang l.i, -vej 2)

som maalsangivelse. Choisy le Roi, en Spad-
seretur fra Paris. PAHeib.E.64. Herregaarden
. . ligger i en lille Spasereturs Afstand fra

„B j erget". VilhAnd. Holberg paaTersløsegaard.
(1904).ll. -vej, en. ff Spadser-. Moth.S
641. JBaden.OrtO.). (ænyd. spatzere vey, ty.

spazierweg) I) (jf. -gang 2, -sti; nu 1. br.)

(smallere) vej, ogs.: gangsti olgn., der er ind-

rettet for og forbeholdt spadserende, ell. hvor
man ofte spadserer. vAph.(1759). ved Hav-
nen har (man) en ret munter og behage-
lig Spadserevei. ilfoife, B/iS. /. 229. (en) Juni-
Aften gik et Par Kærestefolk hen ad den
smalle Spadserevej. ^ons.ZFS2. jf.: *Den,
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som gaaer en Spatzere-Vey
| Og for sin

Lyst kun tourer,
|
Det bryder ham saa

meget ey,
|
Om Veyen haver Furer. Graa/i.

PT.I.llO. 2) (jf. u. -gang l.i, -tur; nu næppe
hr.) saa lang en strælcning, som man bekvemt

kan tilbagelægge til fods (paa en spadseretur).

Moth.S641. Skou Kloster . . laa en liden

Spadserevej fra den Kiøbstæd Nestved.
Borrebye.TF.634. VSO. MO. -vejr, et.

('t Spadser-. Moth.S641. JBaden.OrtO.). lo

{ty. spazierwetter; jf. Gaavejr) vejret, be-

tragtet med henblik paa egnethed til spadsere-

ture; især m. prægnant bet.: godt vejr til at

spadsere i. vAph.(1759). Det er smukt
Spadserevejr i B&g. sa.(1772).III. VSO.
S&B.
Spadsering^, en. flt. (sj.) -er. {ænyd.

d. s.; især O, nu 1. br.) vbs. til spadsere; især

til spadsere l.i; ogs. (jf. Lystvandring^ :

spadseretur. Herskabet forlystede sig med 20

spatzeering udj haven. JJuel.18. Spadserin-

gen gik widere. Biehl.DQ.IY270. VilhAnd.
AD.lOl.

I. $$pag:, en, et. se Spage.

II. spag, adj. [sbaJq] intk. og adv. -t

ell. (nu næppe br.) d. s. (Eolb.Hh.II.43.

Robinson.1.224). (ænyd. glda. spag(h), æda.
spak, oldn. spakr; besl. m. IIL spaa; egl.:

opmærksom, agtpaagivende, forstandig, klog

(jf. kendespag samt Moth.S633), derefter (jf. 30

let.-udviklingen ved IL beskeden^; mild,

sagtmodig; sml. spagfærdig, spæge) som har
et fredsommeligt, taalsomt, mildt sind; som
er rolig, stille, stilfærdig i sin adfærd, optræden
olgn.; fredelig- blid; sagtmodig, (dels om
egl. sindsbeskaffenhed, dels om øjeblikkelig

sindstilstand). I) (nu især [o) om person; nu
navnlig: som (nødig vil vække strid og derfor)

mangler fasthed, er eftergivende olgn.; for-
sagt; veg; ell.: som (har faaet en irettesættel- 40

se, er blevet dukket og derfor) er medgørlig,

holder sig i ro olgn. De kaldes retteligen gud-
frygtige . . som ere spage og ydmyge. Holb.
MTkr.607. *spage Borgere forvandlede til

Helte. Storm.SD.43. *Alle Knæ sig her maa
bøje,

I
Ydmyg er jeg (0: Jesus) selv og spag.

Grundtv.SS.IV.36. *Han blev spag som en
Qvinde

| Og stille, da han mærked, Ragn-
hild var død. Hrz.V1.166. Du er lige kjæphøi
endnu, men Du bliver nok spag efter dette I 50
Holst.III.38. *0m for Tiden

| en Smule spag,
bliver hun kun tifold værre,

|
saa snart hun

kommer ovenpaa igen.KMunk. C.60. i forb.

Uffe hin s ji age, (tilnavnet allr. iænyd. (Ve-
del), som overs, af lat. mansuetus) som navn
paa en dansk sagnhelt. Schousbølle.Saxo.96.
For sin Beskedenheds Skyld blev denne Her-
re kaldt Uffe hin Si[)age.'Grundtv.Saxo.L210.

II
(m. overgang til bet. 2) i sammenligninger

som (saa) spag som et faar (Moth.S632. ep

(han) kommer hid at . . bede om Forladelse
. . saa spag som et Yaax.Biehl.Cerv.LF.I.215)
ell. lam fHand stiller sig saa grum an, som
een Løve, og paa sidstningen er hånd saa

spag, som et Lam. Hummer.JS. 1. 16). 2) om
dyr; navnlig (nu dial.) om husdyr (heste):

let at styre; fredelig, (ofte som modsætning
til vild, ondskabsfuld olgn.); spec. (nu næppe
br.): som er (blevet) tæmmet; tam. At ride

paa et spagt Æsel er ingen Merite, men at
regiere en vild og modig Hest, det fortiener

Applavisum. Holb.MTkr.539. (jeg) fik fat paa
et ungt Kid, hvilket jeg tæmmede, saa det
blev spag hos mig. Robinson.1.224. *en Hest,

I

Ej af de vælige, nei, ret udaf de spage.
Grundtv.Saxo. II. 195. PMøll. (1855). III. 24.
Spurvene blev saa spage | og pippede kun
saa smaat.OlafHans.LL.49. jf. MDL. Feilb.

3) (især (Q) om ting, forhold, navnlig om
adfærd, udtryksmaade. *Luften bliver klar

og Vinden mild og spag. PJuel.LL.27. For-
fædres Daad i Qvindemund kun klinger

sipag.Oehl.XII.274. *Hans Gang var luskende
og spag

I

Som Maarens til et Dueslag. Bødi.

182. Han kaldes . . til Orden . . i de spageste
og mest forsigtige Udtryk. Brandes.B.319.
„Jeg vil ingen Vrøvl høre! — Er Kammer-
jomfruen hernede? .

." — „Jo — lød en spag
Stemme."— „Ta' Pigebørnene med Dem op."
Wied.S.324.

iSpagat, subst. [sba'ga?d] (fra ital. spac-

cata, egl.: skræven, kløvning, til ital, spaccare,

kløve; jf. Split 1.6 ; gym., dans.) stilling (øvelse)

i akrobatisk dans, ballet, plastik olgn., ved
hvilken man sidder oprejst paa gulvet med
det ene ben strakt lige frem og det andet lige

bagud. DagNyh.^*/3l936.6.sp.6. LSal.XI.39.
gaa ned i spagat 1

SSpage, en. ['sba'qa] (ogs. Spag, en ell.

et. [sba'q] se u. Haandspage, Pinsespag(e).—
sj. Spager. se u. Haandspagej. flt. -r ell. (til

formen Spag^ d. s. (se u. Haandspagej. (sv.

spak, no. spak(e); vist fra mnt. spake,

træstang (jf. Seip.L.I.58.61); af uvis op-

rindelse) I) (fagl., (tidligere) især ^) svær
stang (af træ, jærn olgn.) til at dreje et spil

ell. (nu især) til at bakse, løfte svære vægte m. m.
med. VSO. Levin. Larsen. 2) (vel ved sam-
menblanding af Spade og Stage; dial.) om
forsk, bageredskaber; dels: skyd s el; stage.

AlbDam.B.190. dels: spadelignende redskab til

deling af dej; i ssg. Rugbrødsspage.
OrdbS.(jy.).

spag-færdig, adj. [sba^'f^rMi] adv.

-t ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.S632. VSO.).
(ænyd. d. s., jf. glda. spakferdighed ; 1. led

er II. spag; om 2. led se -færdig 1) spag (II.l);

navnlig: som er stilfærdig, tilbageholdende i

adfærd ell. udtryksmaade. Moth.S632. (han
blev) meere spagfærdig, og tilbød (den dan-

ske besætning) de beste og største Vilkaar,

som Krigs-Maneer kunde tillade. Slange.Chr

IV.592. *slig
I
Spagfærdig (Oehl.IV40: frede-

lig; stille Mand. Oehl.(1831).1.251. de gode
Damer, som før havde været saa kjephøie,

bleve nu heel spagfærdige, thi de fik Alle-

sammen ondt, og maatte ned i Kahytten.
Heib.Poet.VII.350. Ploug.I.208. om ting, for-
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hold ell. (især) adfærd, tidtryksmaade: Dog
udlod hun sig i temmelig spagfærdige . .

Yttnnger. Gylb.(1849).X.69. paa Markerne
tittede endnu en enkelt . . spagfærdig Korn-
blomst frem, Emma Kraft. Sommer og Vinter.

(1893).146. Jeg troede nærmest, Du var lige-

glad med Sagerne, sagde han i en spagfærdig
Tone.Buchh.UH.78. Tilløbet til en Spec-

tator-Roman er saaledes . . faldet højst

spagfærdigt ud. Stangerup. R. 94.
||

(næppe
i rigsspr.) om dyr: fredsommelig; rolig,

spag. *Drengene vogte spagfærdige Faar.

Oehl.XXX.71. VSO. -færdig-hed, en.

stilfærdighed; sagtmodighed. Moth.S632. for-
mast dig ei

I
Med slig Spagfærdighed at styre

Mænå.Oehl.Y230. Gylb.XI.256. han forsøgte

i al spagfærdighed en indvending
j

Spai, en. se Spad.
Spalier, et. se Espalier, spaliere,

V. se espaliere.

I. Spalt, en (især i bet. 1 ; jf. dog Kød-,
Midt-, Narvspalt^. [sbal'd] fit. (i bet. 1) -e

(jf. Feilb.). (fra ty. spalt; sideform til I.

Spalte) mindre (ofte: fladt, tyndt) stykke

af et stof, som er fremkommet ved spalt-
ning ell. kløvning (af et større stykke af

stoffet); især i flg. anv.: I) (nu dial.) et af

en træblok afspaltet stykke ved; spaan,
splint, lille træstykke ell. træplade olgn.

Leth. (1800). FrGrundtv.LK.72. Feilb. 2)

(fagl., især garv.) tyndt stykke læder
(hud), fremkommet ved spaltning af
læderet (huden) i to ell. flere lag; spec. om
rødgarvet læder af kødspalt (læderets kødside).

VareL.^963. ECBranner.Legetøj.(1936).49.

II. Spalt, en. se I. Spalte.

Spalt-, i ssgr. se Spalte-, -aabning,
en. se Spalteaabning. -bar, adj. {ty. spalt-

bar; til II. spalte; fagl.) d. s. s. spaltelig.

Larsen, jf.: (et mineral) i drøje, bladige Mas-
ser, med Spaltbarhed efter Terningens
¥\&deT.SaU.624.

I. Spalte, en. ['sbalda] (ogs. (nu især

arkais.) Spalt, [sbal d] vAph.(1759). Leth.

(1800). Winth.IY66. Erz.D.U1.90. Vilh

And.BM.128{cs:> Salt), jf. VSO. og u. Horn-,
Klippespalte^, flt. -r. {fra ty. spalte og

spalt; til II. spalte; jf. I. Spalt, spaltet)

i) aflang, smal, spidsvinklet aab-
ning, indskæring olgn. (som er (ser ud
til at være) fremkommet ved (hel ell. delvis)

kløvning af noget); større revne; større
sprække; kløft: i alm. spr. nu især m.
tanke paa, at spaltefladerne staar ret langt fra

hinanden; spec. i flg. anv.: I.l) (jf. Sav-,

Skydespalte) om (aflangt, smalt) indsnit

olgn. frembragt ved kunst (for at tjene et vist

formaal). Pennen med Spids og Spalte.

Grundtv.PS.VII1.349. (man skar) lang-

strakte Huller i Klædebonnet. Bevægede
man sig, gav disse Spalter efter, udvidedes
og aabnedes, saa at Bevægelsen blev friere.

TroelsL.IV.32. Til sidst indklippes Spalten (i

en pen) ved en (saks). Sal.*XVIII.1055.
\\

(jf. Podespalte; gart.) om (hugget, skaaret)

smal adbning, i hvilken podekvisten anbringes;

spec. ved spaltepodning: aabning i en over-

skaaret grundstamme(s midte). Fleischer.HB.

290. HavebrL.*I.472. 1.2) (især m) om (stør-

re) revne, kløft, opstaaet ved bristning olgn.;

spec. om revne, sprække i bygningsværk

p. gr. af ødelæggelse, forfald. *nu og da fra

Væggens Spalt
|
Lidt Kalk og Steen med

10 Raslen iMt.Winth.SS.133. Hvilken Spalte

hist i Muren! |
Her har været Jordskjælv

nys? Bødt.l 19. || om (revne, dannet ved) be-

skadigelse, ødelæggelse af del af legemet; i ssgr.

som Hornspalte. 1.3) (især fagl.) om forskel-

lige (især: naturlige) aabninger i menne-
skes ell. dyrs legeme (spec: som indgang til

hulrum i legemet); ogs. om lignende aabninger

hos planter (jf. Luftspaltej. HKrabbe.Hestens

Anatomi.(1885).13. Warm.Bot.236.jf.: Smag
20 dette Salt!

|
Lær af dets Bid

|
paa Læbens

Spalt,
I

at Salt er Vid! VilhAnd.BM.128. især

i ssgr. som fx. Bør-, Gælle-, Køns-, Mund-,
Skam-, Ædespalte.

||
(bot., nu næppe br.) om

de naturlige (spec: dybere, spidsere) indskæ-

ringer paa et blad; indsnit. Drejer.BotTerm.
34.

II (fon.) om aflang, flad, smal aabning
mellem de fremskudte læber ell. mellem (en del

af) tungen og ganen, der navnlig frembringes

ved dannelse af visse hemmelyd (spiranter).

30 Jesp.Fon.181.218.246ff. 1.4) om sprække ell.

fordybning i jorden; dels (geol.) om større

og mindre revner i jordskorpens faste lag: De
have besteget Klipperne . . og fundet her-

lige Metalaarer i STpa,lteTne.Oehl.Øen.(1824).

11.41. udfyldte Spalter (i fjæld) kaldes Gange
(eller Aarer, hvis de ere ganske smalle).

Uss.AlmGeol.l9. Sal.'XXI.988. \\ dels: (for-

holdsvis) snæver fordybning med stejle

sider i jordoverfladen. Gjennem Kløft,

40 gjennem Spalt den (o: bjergstrømmen) bryder.

Winth. III. 22. Sønderby. De kolde Flammer.
(1940).189. 1.5) (især poet.) om aabning i

skylag olgn. Med Eet sig Skyerne skilte . .
|

I den aflange, klare,
|
Dybt himmelblaae

Spalt . .
I
Den rene Jomfru staaer. Winth.HF.

106. denne Spalt, den Strimmel
|
Af en for-

mørket, skyet,
I

Heel overtrukken Himmel.
Aarestr.SS.III.214.

2) (jf. spaltet 2 ; sml. II. Klumme, I. Pille

50 2.2) en (nu især: med en streg (jf. Spalte-

stregj ell. (og) et større mellemrum) lodret

afgrænset del af en trykt ell. skreven
side. (foran tal ofte forkortet sp.: Interims-

blade, Nr. 13, Sp. 1. Hjort.KritLit.il.283).
vAph.(1764). Heib.Pros.X.257. Hver Mor-
gen læste hun for ham en Spalte

|
Af

Skriften. Poiilf./Tf50. Bogen er en Foliant

med to Spalter paa Siden. Brandt.CP.60.
Selmar.*158. M spec. om en avis's kolumner

60 (JacPaludan.S.160), ofte i udtr. som: aabne
sine Spalter: optage en Artikel. Bøgh.DD.
1866.180. De (o: redaktøren) har selvfølgelig

Lov til at lukke „Dagbl."s Spalter for hvem
De yrH. Brandes.Br.1.159. bladets spalter stod
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altid aabne for ham •
|| spalte op og

spalte ned, se op 17.5. || i forb. som sætte
op i spalter, (bogtr.) sætte et satsstykke af
vilkaarlig længde (uden hensyn til sidens stør-

relse) og uden sidetal osv.

II. spalte, V. [isbale^e] -ede. vbs. •ning
(s. d.). ifra ty. spalten; besl. m. II. spelte,

spilde, Spjæld, splide, spolere og Fjæl; jf. I.

Spalt, I. Spalte, spaltelig, spaltet; nyere laan,

jf. : „germaniserende".Levin.)

1) intr. ell. (jf. bet. 2) refl. ell. i pass.:

(briste og) dele sig (efter længderetning,
aarer, lag olgn.) i to ell. flere helt ell.

delvis adskilte dele; spec. om kemisk for-

bindelse: sønderdeles i stoffer af simplere

sammensætning. Barken spalter paa de Birke,

som findes i de nordsællandske Skove. CFom-
pell.S.37. Skæring og Røring skal for de
fleste Ostesorters Vedk. paabegyndes, saa

snart Massen kan spalte blank for en Finger, 20

som stikkes ned og føres lidt fremad og
o^3id.Sal.'XVIII.657. (jf. u. bet. 2; 1. br.:)

for det meste spaltede Ferskvandsisen ud
i meget smaa Stykker. Bangsted.EY13.

\\
(m.

overgang til bet. 2) i pass. vAph.(1759). P.

ophedede rødt Kvægsølvilte til højere Tem-
peratur, hvorved det . . spaltes i Kvægsølv
og Ilt. Christ.Kemi.25. (jf. u. bet. 2) i forb. m.
op: JFBergs.G.147(se u. op 6.1^. billedl:

din Sjæl forblev hel — den spaltedes ikke. 30

Eriksholm.Jonna.(1905).192. || refl. *Da
spalter sig bredt den stærke N^g.Winth.IV.
212. ved Sintringen . . spalter Leret sig i

Lerjord og Kiselsyreanhydrid.iS'Menson.B.///.

362. (1. br.) om vej olgn.: dele, forgrene
sig. Hunden . . pleiede at standse ved det
Sted, hvor Veien spaltede sig. Bogan.II.75.
uegl.: af praktiske Grunde spaltede (evan-
gelielitteraturen) sig i to Grene — de histo-

riske Beretninger og Jesus-Ordene. POÆi/- 40

berg-Hansen.Evangelierne.(1904).28. allerede

i de ældste kilder har ordet („mø") spaltet

sig. Dahlerup.Jyskelov.(1919) .77 . i forb. spal-
te sig op ell. (jf. u. bet. 2) ud. (forfatteren)

er paa en Maade selv Hovedpersonen, spalter

sig ligefrem op og er paa den Vis til Stede
i de Personer, han skildrer. Tilsk.l932.11.420.

Skovdyrkningen spalter sig ud i en Række
Vxo\ÅQmex.WesenbL.(PoVUil938.15.sp.6).

2) trans.: (ved menneskelig virksomhed 50
(hug, snit osv.) ell. ved naturens indvirkning)
helt ell. delvis dele noget (efter længderet-

ning, aarer, lag ell. i sammensætningsdele
olgn.) i to ell. flere dele; faa til at spalte
(1) sig. (marieglas) er hvid og glindsende
og lader sig spalte i tynde Skiver. LTid.i727.
354. Slaget (0: lynnedslaget) spaltede Skor-
stenen oppe ved.Hjort.KritLit.il.V. Til ad-
skillig teknisk Brug er det fordelagtigere at
spalte Træet i Stedet for at save det. Op/B.* eo

111.56. stærk Opvarmning virker spaltende
paa Vanddamp. CAnsf.iiCemi.22. som en Fy-
siker (arbejder) paa at spalte Atomerne.
Lauesen.SD.80. billedl.: denne det Sandse-

hges Bevægelse . . spalter Attraaen og dens
Gjenstand for et Øieblik uendeligt fra hin-
anden. ZrerA;./.62. Dualismen spaltede Livets
Enhed med sit tveæggede Sværd, skilte

Natur og Aand, skilte Legemet og Sjælen.
Holstein.GM.83. jf. u. Spaltning I.2: den
Sag spaltede Partiet i 2 Bele.D&H.

\\ (1. br.)

m. h. t. person; især: kløve en persons hoved
ell. krop med et sværd olgn. Øxen . . higer
efter dig at spalte fiaikken.Oehl.XI.50.

bli'er han (o: en dragonofficer) vred, han
Deres Hoved STpalter. PalM.Y60. uegl.: et

Henrykkelsens Smil spaltede (ansigtet) tværs
over fra Øre til Øre.GyrLemche.S.IV104.

II (jf' spaltet 1; sj.) m. h. t. bogside: sætte og
trykke med store mellemrum mellem bogstaver,

linier ell. afsnit af teksten. HCAnd.BC.I.182.

II
i (særlige) forb. m. adv. (jf. afspalte^.

*Lynet slog i Kattegattet,
|
Spalted Norge

bort fra I)&n. Bagger.11.485. spalte op,

(jf. u. bet. 1 og opspalte; 1. br.) opdele;

ogs.: splitte; sønderdele, det geografiske Ge-
bet var spaltet op i c. 2000 souveræne
og halvsouveræne Stater. Roos.Goethe.(1932).

11. spalte ud (jf. udspalte^; billedl.: Ær-
værdigt og mærkværdigt er Træet (0: om
Grundtvigs forfatterværk), men vildsomt fil-

tret og utaknemligt at spalte ud (0: rede

ud) i sine vidtløftige Forgreninger. £?Bna;.

AP.IY.181. ogs. (fagl.): fremstille ved at

spalte. (Neandertal-mennesket) forstaar . .

fra en Flintblok at spalte skarpe Klinger ud.

Socialdem.^yi»1940.10.sp.3.

Spalte-, i ssgr. (nu 1. br. Spalt-, se

spaltbar; jf. u. Spalte-aabning, -fod, -ham-
mer, -podning, -svampe . af I. Spalte ell.

II. spalte, -aabning^, en. [1.1] (nu sj.

Spalt-. Schouw. Erindringsord til Plantelære.

(1837).2. Andres.Klitf.151). spalteformet aab-

ning. Centralvarme ogVentilation.(1936).323.

II
spec. (jf. I. Spalte 1.3^ dels (vet.) om spalte-

formet cellemellemrum i et dyrs legeme. HKrab-
be. Hestens Anatomi. (1885). 233. dels (bot.)

:

spalteformet cellemellemrum hos en plante, der

sætter den ydre luft i forbindelse med aande-

hulen; luftspalte (Stoma). NordConvLex.I.
591. Warm.Bot.235. jf. Spalteaabnings-
apparat (om de to halvmaaneformede celler

(lukke- ell. læbecellerne), der omslutter selve

spalteaabningen). Warm.Bot.235. -alge, en.

[II.l] (jf. -plante, -svamp; bot., nu sj.)

fællesbetegnelse for blaagrønne alger og (visse)

bakterier (Schizophyta). Sal.*XXI.988. -be-
drøver, en. [1.2] (sj.) nedsæt.ell. spøg. beteg-

nelse for en (daarlig) journalist. Schand.Valg-
kandidater.(1886).27. -brænde, et. [II.2]

(1. br.) brænde (vedstykker) fremkommet ved

kløvning. Fyrrebrændet (er) stablet op . .

snart i Favnestykker, snart som Spalte-

brænde. Ber^s.FD.55. UfF. -dal, en. [1.1.4]

(geol.) dal, hvis dannelse (væsentlig) skyldes

en spalte i jordskorpen. Sal.IY823. -flade,
en. [II.l(-2)] (jf. Spaltningsflade; fagl.)

flade, fremkommet ved spaltning; ogs.: flade
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(linie), hvorefter noget lader sig spalte; spee.

om sdadan flade i krystaller; gennemgang

(6). Uss.AlmGeol.2. ForstO. -fod, en. [11(1)]

^t Spalt-/ I) ijf. ty. spalt(schwimm)fuss

;

zool., foræld.) lappefod (1). Spalt-: Krøyer.

Zoologi. (1838). 125. 2) (jf. -haand; med.)

medfedt misdannelse af foden, hwrved et

mellemrum mellem to tæer er forlænget op
mellem de tilsvarende mellemfodsben, saa at

foden er spatiet op til fodroden. VoreSygd.I.

231. 3) (zool., 1. br.) i fit., om dyr med spalte-

fod (1) ell. anden lign. fod; fx. om klovdyr:

D&H.(u. Spaltefødder;, -ffodet, adj.

[11(1)] (jf. -foddet; zool.) i forb. spalte-
fodet krebs, om krebsdyr (af underordenen
Schizopoda), som (tilsyneladende) har dybt

spaltede kropfødder. BøvP.III.433. -for-
met, adj. [I.l] spee. (jf. rilleformet; fon.)

tH 1. Spalte 1.3 slutn., om læbe- ell. tunge-

stiUirig, hvorved luftstrømmen tvinges gennem
en spalte. Jesp.Fon.190.246. -fragt, en.

[I I.l] (bot.) tør frugt, som ved modenheden
deler sig paa langs i led (nødlignende del-

frugter); ledfrugt; delelig frugt (mods. Hel-

frugt slutn.). Drejer. BotTerm. 105. Warm.
Bot.611. -fragtet, adj. (bot.) om plante:

som har spaltefrugt. Drejer.BotTerm.264.283.

•fyld, en ell. et. [1.2] (avis-spr.) spot.

betegnelse for avisartikel olgn., der kun tje-

ner til at fylde spalterne. Drachm.DJ.II.61.
Nathans. HD. III. 46. -fylder, en. [1.2]

(l.br.) d. s. s. -bedrøver. Schand.VY294.
-føddet, adj. [11(1)] (zool.) d. s. s. -fodet.

Sal.XV757. L -føde, en. [1.2] (jf. I. Føde
2.2 ; avis-spr.) d. s. s. -fyld. Et heelt Bind kun-
de jeg skrive . . men da De (o: redaktøren)

formodentlig . . ikke trænger til saamegen
Spalteføde, skal jeg indskrænke mig til

nogle faa . . Træk. Davids.B.1.110. Knud
Pouls.Va.l37. II. -føde, v. [1.2] (jf. -føde

(I); sj.) om journalist (ell. skribent): fylde en

avis med spaltefyld. Bang.TA.xri. -føder,
en. [1.2] (jf. -føde (II); sj.) d. s. s. -bedrø-

ver. Kehler.(Pol."U1923.7.sp.l). -haand,
en. [11(1)] (jf. -fod 2; med.) medfødt mis-
dannelse af haanden, hvorved et mellemrum
mellem to fingre er forlænget op meUem de
tilsvarende mellemhaandsben, saa at haanden
er spaltet op til haandroden. VoreSygd.I.231.
-hammer, en. [II.2] (ogs. Spalt-. OrdbS.).
(i stenhugger-spr.) hammer til at spalte,

kløve, sten med. PolxtiE.Kosterbl.*/ixl925.3.

sp.l. -klap, en. [I.l.ij sikkerheds-

anordning ved flyvemaskiners bæreplaner,

bestaaende af en smal, bevægelig plade, ved
hvis fremførsel der dannes en spalte mellem
planet og pladen. BerlKonv.XX.86. -klin-
ge, en. [1 1.2] {ty. spaltklinge) klinge,

anv. ved kløvning. Amberg. NordConvLex.V
342. S&B. -kniv, en. [11.2] {ty. spalt-

messer, spalteklinge) kniv-, klingelignende

redskab, anv. ved kløvning. Amberg. spee.

(dial.): kniv til at skære fisk op med. Feilb.

-korrektur, en. (bogtr.) korrekturark af

sats, der er sat op i spalter (se I. Spalte 2 slutn.)

.

-lang, adj. [1.2] (dagl.) om avisartikel: som
fylder en ell. flere spalter; meget lang. Leop.
HT.129. Aviserne skrev Dagen derpaa spalte-

lange ArtikleT.CHClemmensen.MitKøbenhavn.
(1939).98.

spaltelig, adj. ['sbaltidli] (især faal.)

til II. spalte (l-)2: som kan spaltes (adskilles)

i stykker ell. bestanddele; spaltbar. Nord
10 ConvLex.Y.342. ForstO. jf. Spaltelighed.

NordConvLex.V342. Spalteligheden er (hos
blyglans) saa udpræget, at Mineralet ved
Ituslagning springer i lutter terningformede
Smaastykker. Uss.AlmGeol.2.

8palte-lakke, et (PolitiE.Kosterbl.

**l*1924.3.sp.l) ell. (alm.) -lakker, en.

[I.l.i] (fot.) lukker (sp. 68**), der ved aab-

ningen belyser pladen stribevis; slidselukker.

OpfB.*I11.591. -maskine, en. [II.2] spee.

20 (jf. I. Spalt 2; garv.): maskine til spaltning

af læder. Hag.VIl.141. BerlTid.*'tl919.M.16.

sp.2. -plads, en. [1.2] (avis-spr.) plads til

anbringelse (trykning) af en artikel i en avis's

spalter. Pol.*liil929.5.sp.l. Jeg skriver en ny,

stor Artikel i Morgen. Kan jeg faa Spalte-

plads? ErlKrist. Ler. (1930). 162. -plante,
en. [II.l] (bot., nu sj.) d. s. s. -alge. Sal.I.

522. -podning, en. [II.2] (ogs. Spalt-.

MøllH.IV617f. HavebrL.*I.472). (jf. Spalt-

30 ningspodning; gart.) podning, ved hvilken

grundstammen overskæres med et vandret snit

og spaltes i midten. Gartner-Tidende.1929.541.

Spalter, en. flt. -e. (fagl.) redskab ell.

apparat, hvormed noget spaltes (jf. Halm-
spalter^; fx. (kurv.) om redskab, hvormed
pilevidjer olgn. kløves for at bruges til kurve-

magerarbejde; kløver (II.2). Værkt.77.
||

(arkæol.) stenalderredskab med skarp æg, der

er dannet af en flække eU. (jf. Skivespalter^

40 en tyk skive. SophMull.VO.31.33.
spalte-rig, adj. [1.1(2)] (1. br.) fuld af

kløfter, revner, spalter. D&H. -sats, en.

[1.2] (bogtr.) sats i spalter. Selmar.^150.

-steg, en. [1.2] (bogtr.) skydelinie ell. bly-

steg, der bruges til at adskille spalter (i til-

fælde, hvor der ingen spaltestreg anvendes).

Kaper, -streg, en. [1.2] (bogtr.) lodret streg

som grænse mellem to spalter. Selmar.^146.

BerlKonv.XX.86. -svamp, en. [II.l] (ogs.

50 Spalt-. MøllH.V.367). (jf. Spaltningssvamp

;

biol.) ældre betegnelse for bakterie, (navnet,

fordi formeringen sker ved deling af eeUen).

Sal.II.469. KoldRo.Sporepl.7.11. -sætter,
en. [1.2] (bogtr.) typograf, der (navnlig ved
avistryk) stadig fylder og afsætter vinkelhagen

(mens en anden typograf ordner og samler
linierne til spalter, osv.). Sal.III.266.

spaltet, (part.) adj. [^sb&lddt; i bet. 2
slutn. -isbalOdaf] (1; spaltig. JPaulli.Urte-

60 Bog.(1761).129. jf. vAph.(1764).163). {jf. ty.

spaltig; dels perf. part. af II. spalte, dels (i

bet. 2) afi. af I. Spalte) I ) (jf. u. marv-, op-
spalte; {. br.) til II. spalte 1-2: kløvet; delt.

et spaltet Stam-stykke (af et fyrre- ell.

XXI. Bentrykt "/, 1942
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UrJcetræ).LTid.l727.662. *Som Gaflen spal-

tet var dens Fod.Winth.Morsk.33. Trægær-
derne . . dannes af spaltede Fyrrestager.

Etlar.XXI,1.146. Mlledl: *Længe var Nor-
dens

I

herlige Stamme
|
spaltet i trende | syg-

nende Skud. Ploug.1.3.
\\

(bogtr., nu næppe
br.) om sats: skudt; spærret, spaltede Bogsta-

ver. Oe/ii/H?or<.fi.//.3(?4;. jf.: Bogen bUver
større end mine Maaneder . . samme Format
som disse, men mere spaltet (o: med større mel- lo

lemrum) mellem de enkelte Scener.HCAnd.
BC.I.178.

II (jf. u. I. Spalte 1.3 ; bot., nu
næppe br.) om blad: hvis indskæringer gaar

(næsten) til grunden (jf. u. III. dele l.i^.

Tychsen.A.I.104. Drejer.BotTerm.73.
\\ f

spaltelig, jf.: Træ-Arten (o: avnbøg) i sig

selv er ikke saa tospaltig som den røde Bøg,

men vindig og drejet. JPaulli.Urte-Bog.

(1761).129. 2) (nu vist kun i ssgr.) til (II.

spalte 2 og) I. Spalte 2: opstillet, inddelt i 20

spalter. Texten er trykt med lange Linier og

stor Skrift, men dend Latinske Oversettelse

udi spaltede Columner. LTid.i724.47P. paa
stor Medianpapir i 8vo, med nette Bogstaver
af Petit, og spaltede Sider. sms<.2757.66.

||

som 2. led i ssgr. m. num. olgn., som: en-
(Selmar.U72), fir(e)- (vAph.(1764).163),
fler- (Selmar.U58.171), to- (SvGrundtv.190.
LNielsen.DanmarksmiddelalderligeHaandskrif-

ter.(1937).123), tre- (En stor trespaltet An- 30

nonee.PoU''U1941.8.sp.6), uspaltet ((bla-

det udgik) i Kvartformat med uspaltede Sider.

Stolpe.D.III.58).

S$palte-træ, et. [II.2] (fagl.) tømmer
egnet til at spaltes, ell. tømmer tildannet ved

spaltning. Amberg. OpfB.^III.55. -vis, adv.

[1.2] (1. br.) spalte efter spalte; i videre anv.:

vidt og bredt. Verden over . . skrives der
spaltevis . . om det forsvundne Maleri. Dag
Nyh.^^U1911.1.sp.3. -vulkan, en. fl.1.4] 40

(geol.) vulkan, ved hvilken lavaen flyder ud
over randene af en spalte i jordskorpen. Uss.

AlmGeol.33. -værk, et. [II.2] en slags

skivesaks, med hvilken tyndere jærnplader
skæres til strimler. NordConvLex.Y196. Wagn.
Tekn.193. Sal.'XX.815.
^palt-fod, -hammer, en. se Spalte-

fod, -hammer, spaltig, adj. se spaltet.

S»paltning, en. flt. -er. (tD ell. fagl.)

I) som vbs. til II. spalte. 1,1) i egl. bet. VSO. 50

Kiler . . drives ind i (træet) i Fibrenes Ret-
ning og . . fremkalde en Spaltning, Op/B."//.
84. De kemiske Forbindelser (lader sig)

sønderdele i Stoffer, der har en simplere
Sammensætning, og denne Spaltning kan
fortsættes. C/ins<.Zemt.3. 1.2) billedl.; navn-
lig: det forhold, den tilstand, at en persons
sind beherskes af modsatte tilbøjeligheder, an-
skuelser olgn.; spec. (med.) om symptom ved
visse sindssygdomme. *I deres Liv var der eo

en Spaltning skeet;
|

I Dødens dybe Nat de
havde seet.PalM.TreD.258. Der er en Spalt-

ning i hans Indre, der gaar en dobbelt
Strømning gennem hans Siæl. Brandes.1.393.

Schizofreni, hvorved særlig sigtes til en vis

sjælelig Spaltning hos Patienterne. Sai-'F
947. (de) fremdragne Eksempler paa Jeg'ets

Spaltninger synes jo at tyde paa, at Person-
ligheden . . er et sammensat Fænomen.
MKirkegaard.PositivReligion.(1930) .77 . psy-
kisk S^di\tn\ng.BerlKonv.XIX.107.

\\
(til-

stand af dybtgaaende) uenighed, splid,
deling i partier, samfundsklasser olgn.

Allen.1.72. (der findes ikke) religiøse Spalt-
ninger i russisk Vo\en.Brandes.X.44. Sam-
fundets værste Kræftskade er den voksende
Spaltning mellem den besiddende og den
ikke besiddende K\a,sse. MPont.SK.58. 2)
konkr.: spalte (I.l); større revne; ogs.:

hvad der er adskilt, spaltet ud af noget andet.

*Vi vandre fremad, og saa nær vi stævne,
|

At der, hvor først jeg saae en Spaltning ene,

I
Som naar en Muur har slaaet dybt en Revne,

I

Der seer jeg nu en Vort.CKMolb.Dante.il.
65. to af Eddadigtene . . er Spaltninger ud
fra et nu tabt Digt.0Friis.Litt.119. store

Spaltninger i Isen. VorStand. 1938. 347. sp. 2.

iSpaltnings-flade, en. [1] (fagl.) spal-

teflade. MøllH.11.375. -podning:, en. [1]
(gart.) spaltepodning. D&H. -svamp, en.

[1] (biol.) spaltesvamp. Larsen.

i!»palt-podning, -svamp, en. se

Spalte-podning, -svamp.
I. 8pan, et (2Mos.39.9(Chr.VI). Wilst.

Od.XVIlI.v.295. VSO.) ell. en (Brors.131. jf.

u. Guldspand . [sbanO] (ogs. skrevet Spand.
Winth.IV112(se 1. 58). 5Mos.6.8(Chr.VI:
spån; 1931 afvig.)), best. f. -net, -nen
['sban'a^, isban'(a)n] flt. d. s. ell. -ne (Holb.

DH. 1.702 (se u. Guldspan^^. {ænyd. glda.

spån (spann, spand); fra mnt. spån; besl. m.
spænde; nu kun foræld, ell. poet., 1. br.) ind-

retning af metal, hvormed noget, især: dele af
klædedragten, holdes, spændes sammen; (en
slags) spænde; spec. (og især) om spænde
af ædelt metal (jf. Guldspan samt ndf. 1.57)

og kunstnerisk udformning, der anvendtes
som smykke; spang; ogs. om smykke (I.l)

i al alm. (uden tanke paa anvendelsen som
sammenføjningsmiddel). 2Mos. 13.16 (1931 af-

vig.). Ved Spån forstodes et Smykke, der
oprindeligt havde som en Nutids „Brosche"
været forsynet med Torn og kunnet bruges
som Spænde; mod Aarhundredets Slutning
hængtes det dog i Reglen forneden af Guld-
kæden. TroeisL.Z.74. jf.: *Mit Hiertes Øye-
steen,

| Som holder Sielen reen,
|
Pryder

mig med gylden S^a,n. Brors.131. \\ ofte som
2. led i ssgr. som: *(hestenes) Bringespan
og F&ndednsk. Blaum.StS.l. *med sorte

Bræmmer,
|
Sølvs pan om smekkre Liv.

Ing.VSt.44. *Med Sølvspand (Winth.Haandt.
(1840).32: Sølvspang^ du spænde

|
Dine

Skoe og din Gjord. Winth.IV.112. se ogs.

Arm-, Bryst-, Guldspan.
II. ISpan, subst. se Spaan.
^pan-, i ssgr. se Spand-.

I. ISpand, en ell. (no.) et (Holb.Berg.
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252. vAph.Chym.I.291. se ogs. u. Madspand^,
[sban'] Høysg.AG.36. flt. -e ell. (nu kun
dial.) -er (Cit.1709.(Vider. 1.420). LTid.
1724.29. BOlsen.Farvehog.(1858).155. FDyr-
lund.Uds.49. UfF.) ell. (nu kun dial.) spæn-
der (FDyrlund.Uds.49. Dania.lX.31 (syd-

sjæll). OrdbS.(Møn. Falster), jf. Esp.§122,4
slutn. DF.X.6.16) ell. (vist no.) d. s. (Holb.

KR.Interm.). {glda. d. s. (CodexEsromensis.
(1880-81).271), spån (lMos.24.14; 4Mos.24.
7(GldaBib.). Skraaer.1.27) og spaayn (Kalk.
Y973), oldn. spann, n., mnt. spån ; maaske hesl.

m. spænde og egl. om kar, der holdes sammen
af omspændte baand; jf. II-III. Spand)

1) beholder (af ret forskellig størrelse og

især af form som en cylinder ell. omvendt kegle-

stub), fremstillet af metal (fx. blik) ell.

(især tidligere) af træ, læder olgn. (jf.

Læder-, Træspand^, oftest forsynet med
en halvcirkelformet, til to diametralt belig-

gende punkter af belwlderens yderside fast-

gjort, bevægelig bøjle (af jærn olgn.) som
hank og undertiden med laag, og brugt til

opbevaring ell. transport af faste stoffer

ell. (navnlig) væd sk er; ogs. om større, om
en tønde olgn. mindende beholder (sml. Skarn-
spand slutn.). I.l) om selve beholderen. Fod-
folck (o: fodgængere) med Spand, Krucker
og Bouteiller (paa vej til kilden). Holb.KR.
Interm. *Spanden lod

| Sig fylde, lod sig

tømme. Rahb.Nath.106. *I den lille nette

Spand
I

Skulde hentes Kildevand. OeTii.

XXIV.165. Som det gaaer Spandene i

Brønden,
|
Gaaer det med dem . .

|
Den

Enes Stigen er den Andens Fald. PaZM.TreZ).
199. Malkepigen gaar med Spand ned i Y^n-

gen.Kierk.III.206. Jenny kom med Spand
og G\iWskruhhe.ErlKrist.DH.223. jf. bet.

2.1 : *Fattig Mand, som pløier danske Lande,
(har)

I
Korn paa Marken, Melk i sine Spande.

PMøll.(1855).1.64. *naar Kvæget i Spand
|

giver rigeligst Gave til flittige Hænder!
Drachm.FÆ.195. \\ i forsk. spec. anv.; fx.

(jf. u. bet. 2.\) om kloset-, retiradespand.

IngebMøll.KH.86. HansPovls.HF.106. (mal.-

jarg.) om malerpotte. OrdbS. 1.2) m. sær-

lig tanke paa indholdet. *Sæt dig (o: den
talende, der taler til sig selv) nu ret i Skik,

og vær kuns ikke seen —
|
Da hældte hun

mig Spanden over begge mine Been. Winth.
V1.243. seks Vandkar af Sten, som rum-
mede hvert to eller tre Spande (1819:
}å.&SideT).Joh.2.6(1907). || især i forb. som
en spand vand. Pernille kiiger udaf Loft-
Vinduet og . . slaaer siden en Spand Vand
over dem. Holb.Tyb.IV12. "»Ak, du ufor-

glemmelige Mand!
| Jeg kunde græde en

heel Spand Vand . . | Han døde\ Oehl.Digte.

(1803).243. Zinkbalje . . rummer ca. 6
ST^smde Y3ind.PolitiE.Kosterbl.yiol925.1.sp.2.

(jf. af A.ll^ t en spand af vand: et lidet

Spand af Vand, hvormed han overstænkede
dem, som stode ham i Weyen. Holb.Berg.252.

2) bet. 1 anv. i særlige (faste) forb., billedl.

udtr. olgn. 2.t) svarende til bet. l.i.
||
gaa i

spanden, (sj.) blive kastet i skarnspanden;
bortkastes, tilintetgøres som ubrugeligt; kas-
seres. Kvinden bortkaster med Gifter-

maalet sit Navn og sin Fortid, de gaar i

Spanden sammen med tidligere Forbindelser.
JacPaludan.FJ.103.

\\
give i spanden, egl.

(dial.) om ko: give en vis (større ell. mindre)
mængde mælk ved malkningen. VSO. Koen

10 giver dygtig i Spanden. UfF. (vulg.) i videre

anv.: give udbytte, en vis (større ell. mindre)
fortjeneste; kaste af sig. den Socialisme er

ikke noget for dig, du skal have en, som
der er Fidus i, en, der giver godt i Spanden.
Howalt.DB.69. smst.115. \\ komme, være
paa spanden, (jf. sp.lOl**; omdannelse af
komme, være paa potten u. I. Potte 6.2;

vulg.) komme, være i en vanskelig, kedelig

situation, i en slem forlegenhed olgn. (især

20 m. h. t. økonomiske forhold), vi rømte. Og
nu er jeg (0: en søfyrbøder) gruelig paa
Spanden. BerlTid.**U1928. Sønd. 3. sp. 4. „det
er første Gang, kan jeg forstaa." — „Hvad
mener De?" — „Jeg mener, at De ikke har
været paa Spanden før." — „Paa Spanden?"— „Ja, for Pokker. Det er første Gang, De
er sti&UeV JyllP.'yd934.Sønd.20.sp.4. Jeg
er helt paa Spanden. Ejer ikke Kongens
Mønt. LindskovHans.NH.25. || være god

30 til spanden, (sj.) om ko: malke godt, rige-

ligt; give godt i spanden. VSO. 2.2) svarende

til bet. 1.2.
II

i udtr. for en pludselig, voldsom
overraskelse, navnlig: af ubehagelig art, ,,chok"

,

ell. for pludselig, voldsom afdæmpning af be-

gejstring, raseri, ophidselse olgn.; ofte i forb.

som (ligesom at) faa, slaa en spand (koldt)

vand over hovedet. Det var som disse

Ord slog en Spand koldt Vand over Antons
Henrykkelse./ng.LB.//.ii9. Anna, der havde

Ao arbejdet sig op til Grænsen af Hysteri, blev,

som hun havde faaet en Spand koldt Vand
over Hovedet, hendes Nøgternhed vendte
t\\\iSige.AaDons.S.103. jf.: *Det er saa en
Sag med Geniets Ild.

| Den udbryder ofte

alt for vild.
|
Jeg priser Betænksomhedens

Vand.
I
Paa hvert et Vers har jeg hældet en

Si)Sind.Oehl.Digte.(1803).264. Disse Bemærk-
ninger var nu den første Spand Vand i Blo-

det. Gylb.XI.121. En moralsk Spand Vand
50 over Rovedet. Jørg.Danimarca.(1921).36.

jj

(jf. IV spande 2) i udtr. for stærkt regn-
vejr, skylregn, styrtregn; især i forb. som
det regner (se u. 1. regne l.i^ ell. øser
spande ned, det øser (ned) i spande,
(som) med spande olgn. Det øste som
med Spande |

Fra den kulsorte Sky. Winth.
X.203. Det øser ned med Spande. ^aresir.

SS.II.213. Det var et grueligt Veir, det
øsede ned som med Sp&nde. CBernh.II1.249.

60 det øser fra Skyen i Spa,nde.Stuek.II.16.

II
talem. kunde han drukne ham i en skefuld

vand, tog han ikke en spand dertil, se Ske-
fuld.

3) (jf. Kurve-, Skaktspand^ overf., om

1*
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Ung, der minder om en spand (1). 3.1) (jf.

Mudderspand; fagl.) spandformet indretning

paa grave- ell. muddermaskine, hvormed mas-
sen graves løs og føres op. Scheller.MarO.

Sal/X.61.
II

(havnearbejder-jarg.) om gribe-

indretning anv. ved losning af skibe; grab.

OrdbS. 3.2) (fagl.) det (til den lodrette pumpe-
stang fæstede) bevægelige stempel i en alm.

vandpost; pumpespand. Sal.VIII.991.
\\

egs. (jf. III. Emmer 2) om pumpehjertet; lo

hjerte (1.7.4). KuskJens.Søm.78. 3.3) (dagl.)

nedsæt, ell. spøg. betegnelse for (klodset, stort

ell. tungt) fodtøj; brandspand (2); pram. Nu
er der Raad til at bagflække de gamle Spande.

PHansen.BørnafenBy.(1936).58.BerlTid.*y-,
1936.M.24.sp.3. Feilb.

II. Spand, et ell. (nu kun dial.) en
(i bet. 1: 2Mos.39.9(Chr.VI; 1871: et

Spand^. Hersl.Præd.49. en Spån højt. P%s
Bibl.XXI.433. jf. VSO. Feilb. i bet. 3.2:

AFang.IK.25). [sban'] ^f Spande, Spanne,
en. i bet. 1: Sir.l8.3(Chr.VI). Pfiug.DP.363.
1112. PhysBibl.II.404. jf.: En Spande . . Ud-
siges gemeenligen som spand. NvHaven.Orth.
165). flt. d. s. (ænyd. spand(e) (især som fk.),

glda. spand, (ent. og flt.:) spanne, oldn. sponn,

/., eng. spån, ty. spanne (og spann^; besl. m.
(vbs. til) spænde (III. spande); sml. Hjerte-

spand)

1) (jf. II. Palme, Spænd; især foræld.) 30

saa langt man kan spænde med haanden fra

tommelfingerens spids til lillefingerens spids,

naar fingrene spiles ud; finger-, haand-
spand; ogs. som længdemaal (maalet an-

gives noget forskelligt, ofte til 6 tommer
(= c. 15 cm.) f'Spand er et Længdemaal
paa 6 Tommer, der bruges ved Udmaalingen
af Møllestene.NordConvLex.Y342. Wilkens.
MT.364); om enhed paa 16^11 cm.: Johs
Brøndst.DO.lIl.63 ; jf. ogs. u. Fingerspandj. 40

Det skal være fiirkantet, dobbelt, et (Chr.VI:
en) Spand langt og et (Chr.VI: en) Spand
\)Teåt.2Mos.28.16. (de saar) en tynd Rod,
som er 2^% Spanne lsing.Pflug.DP.636.
Hvem kand trække det til en Favn, som
Guds Forsyn har giort til en Spand? £fersZ.

Præd.49. Det store, syv Spand lange Sværd.
Oehl.XXXI.30. en Stump Leerpibe, neppe
et Spand \d.ng.Blich.(1920).XIII.59. med
sin højre Haand (maalte hun) hvor mange 50

Spand der var i det lille Stykke af Bænken,
som var tilovers. To23S.//.376. Det var en
mindre Gud . . næppe to Spand lang . . af

Træ, groft skaaret, ikke stort andet end en
Kævle med Hovedet antydet. JFJens.CT.6i.

II
i forb. som eet, to, tre (osv.) spands

træ, (foræld.) favnetræ, udkløvet i stykker,

hvis bredde (maalt langs barken) var 1, 2, 3
(osv.) spand. SaUXXI.990.

\\ f (bibl.) om
selve haanden, anv. som maaleredskab.
Hånd som byggede verden med sin haands
spande. Sir.18.3 (Chr.VI) .

2) (sj.) saa langt som man kan spænde
med udstrakte arme. *Der staar en Eg ved

Agerrand, |
og Stammen rundt er ni Mands

STp&nd.Bartrums.JV37.
||

(hertil ell. til bet. 4j
billedl. hævnen er stor nok til at rumme hele

livet inden for sit spand. Den indeholder
livets forklarelse og livets forklaring, (jrøwft.

LN.72.
3) om noget (forholdsvis) smaat, af ringe

størrelse, udstrækning. 3.1) (sj.) i egl. bet.

*Fæderneland,
|
Hvoraf jeg fik ej til Odel et

Spand,
I
Fik ej en Fodsbred af Skov eller

Mnld.Grundtv.PS.y11.371. 3.2) overf., som
maal for tid: (især: kortere) tidsrum;
spec. om længden af et menneskeliv (betragtet

som ganske kort), (vi) knurre . . paa Naturen,
fordi vort Livs Spand er for kort, og dette

for korte Spand besvære vi os ogsaa over
at det er keedsommeligt.Lodde.iVr.32. *Nu
randt en Stund; nu er min Evighed

| Et
Spand ioTkoTtet.PalM.il.309. Spandet fra

Nytaar til Nyta.a,T. Drachm.BF.129. JVJens.
DF.29.

II
ofte i forb. m. præp. af. han læste

de græske Forfattere med samme Lethed
som vi Andre de moderne . . det var, som
om det Spand af Aarhundreder . . imellem
. . dengang og nu tabte sin adskillende Magt
for hans Bevidsthed.J5randes.//.4P5. et Spand
af nogle og halvfjersindstyve Aar. JFJens,
(BerlTid.^yitl925.Sønd.7.sp.5). især i forb.

(et) spand af tid. *hvad er et hundred Aar
at regne?

|
Blot et ussel Spand af Tid.

Thaar.ES.335. Han levede kun ti Aar efter

sin Opvækkelse i 1819. Men i dette korte

Spand af Tid udrettede han mærkværdig
vneget.HBegtr.DF.11.24. det lange Spand af

Tid (mellem 1896 og 1939).JVJens.FraFri-
staterne.(1939).7.

4) (til dels efter eng. spån; sj.) om en tings,

en bygningsdels udstrækning; især: afstanden

mellem to bropiller olgn., hvorimellem buen er

udspændt; spændvidde; ogs. om selve bro-
buen. Den nye George Washington Bridge

(over floden ved New York) har det største

Spand af dem alle. JVJens.FraFristaterne.

(1939).33. Den nye Hængebro over The
golden Gate, som har det længste Enkelt-
spand i Verden, 4200 Fod. smst.115. jf.:

Floden lydløst strømmed
|
under Broers

gamle Buer,
|
mellem Spand af Lygteluer.

LCNiels.Va.48.
III. Spand, et. [sban'J Høysg.AG.36.

flt. d. s. (ænyd. d. s. i bet. 2, sv. spann, eng.

spån; sa. ord som (laant fra?) mnt. spån,

hty. spann (jf. hty. gespann), til ty. spannen,

besl. m. spænde; jf. VI. spande, -spandig;

sml. Spænd samt Gespan)
I) (samling af) to ell. flere trækdyr

(m. seletøj), som er spændt for ell. kan
spændes for en vogn, plov osv.; forspand;
nu især om et par (forspændte) heste;
hestespand; undertiden m. abstr. bibet.: det

forhold, at to ell. flere trækdyr er forspændt
samme køretøj osv., danner et forspand. Fire

smukke unge graa tavlede Heste til et

Spand. ^dr.''V«2762.sp.25. *En Hest og et
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Æsel, det er hans Spand;
|
Man hjælper sig

her som man k&n.Hrz.D.I.168. *ager du til

Staden
|
bag Bondens fede Sj)a.nd. Aakj.RS.

121. Efterhaanden som Dagen skrider, mister

vi fem Trækdyr, 3 Heste og 2 Muler, der

styrter i Spandet. FvJessen. Mennesker jeg

mødte.(1908).202. (der) startedes store og
stærke Spand, seks Slæder med ialt 72
Hunde. KnudRasm. (NaturensY1918. 339). i

forb. et spand heste: jeg holder Carosse, i'o

Phaéton, 4re Laqveier, et heel Spand Hæste.
Holb.Ep.IY518. »Kongens Kareth . . har
tre Spand Heste. Kaa1und.83. et Spand ud-
mærkede KiøTe)xeste.Etlar.GH.I.35. \\ ofte

som 2. led i ssgr., hvis 1. led er et num., der

angiver antallet af trækdyr, fx.: Fem s pand
(Sal.VI.432); se især Fir-, Otte-, Seks-, To-,

Trespand. || billedl. Ungdom og Alderdom i

eet Spand giver en passende Bevægelse.PiføW.
(1855).11.211. *Aand og Legem er et Spand, 20

I
som maa begge dygtig øves,

|
før paa Livets

glatte Vand
|
de for Slæderne skal prøves.

Rich.III.67. »Selv kjørte han (0: Blicher)

sjældent med Solens Spand;
|
hans Dag

som oftest var skyet. Aakj. Blicher.(1926).5.

jf. bet. 2 : (hun maatte) hurtig blive klar over,

hvor sjældent han var Tømmerne betroet i

sit ægteskabelige S^pand.SMich.S.10.
2) bet. 1 anv. i særlige forb. styret af verbum

og præp.
||

gaa i spand (med nogen, 30

sammen) olgn.; egl. om trækdyr: de (0: he-

stene) gaar godt i spand. UfF. overf.; dels

om (forholdet mellem) sammenhørende ell.

forbundne personer, især i forb. gaa i spand
sammen; ogs. (især m. subj. i ental): gaa
i spand med (en anden). Vi er for unge,
for kantede, for ivrige og halsstarrige til at

gaa i Spand sammen med vore forskellige

Meninger. Nans.FR.146. Ægteskabet gik ikke
godt; de var begge for nervøse og spidse til d
at gaa i Spand sammen. NMøll.VLitt.III.
627. Forkarlen er ikke nem at gaa i Spand
med (0: arbejde sammen med). UfF. jf.:

Indtrædelsen i Tripelalliancen . . har tvun-
get (Italien) i Spand med sin gamle Fjende
. . Østrig. JLHeib.It.21. dels om sammen-
hørende ell. forbundne ting ell. forhold, som
udtr. for indre, nøje sammenhæng ell. sam-
tidighed. I Spand med saadanne negative
Principer som: Intet at beundre . . gaaer 50
det negative Princip: Intet at angre. Kierk.
VI.441. Ridder- og Røverromaner . . gik i

Spand med taarepersende flove Fortællinger.
NM0ll.VLitt.il1.433. Den kritiske Forsk-
ning og den store Fremstilling har altid haft
ondt ved at gaa i samme S]pand. EllenJørg.
HH.68.

II t sætte sig højt i spand, gøre

sig til; hovmode sig; sætte sig paa den høje
hest. »der hånd høyt i spån

| Sig selver vilde

sette;
| Og vilde være stort anseed. Sort. eo

(SamlDanskeVers.^VI.154).

3) om noget udspændt ell. om sæt af
udspændte ting. 3.1) (sj.) om gardiner
olgn. Ruderne var dækket af store Spand

Portierer fra Loft tU Gxiiy.PoU*/il937.2.
sp.3. 3.2) (jf. eng. spån, holl. spån (hooft-
touwen)) ^ i forb. et spand vant, om to

hovedtove, der dannes af een længde (tov); et

spænd vant. SvGrundtv. D&H.
IV. ISpand, et, en. se I. Spån.
Spand-, i ssgr. ['sban-] se dog Spand-

fuld, (jf. Spande-). I) (nu nceppe br. Spån-.
se u. spandlangj. af I-III. Spand. 2) (ogs. skre-

vet Spån- olgn., se u. Spand-bælg, -hammer,
-ramme, -rem, -ring, -stok. — ogs. Spande-,
Spanne-. se u. Spand-hammer, -rem), sva-

rende til III. spande (navnlig efter ty. spann-,
til ty. spannenj; saaledes: Spand-bælg, -gar-

din, -holt, -ramme, -rem, -rigel, -ring, -rulle,

-stabel, -stok (1-2); til III. spande 2, se

Spand-hammer, -stok 3.

spandabel, adj. se spendabeL
Spand-arbejde, et. [III] (foræld.)

arbejde, der udføres med (vogn og) et spand
heste; især: spanddagsarbejde. Vognene til

Spandarbeidet paa Neiene. Forordn.^*/\il793.

§50. Betaling kunde ydes i Penge, Kom eller

Spandarbeide. Thyreg. BB. II. 261. -bred ,

adj. [II.l] (eng. spanbroad, ty. spannenbreit,

jf. oldn. spannar breibr; sml. -lang; nu sj.

i rigsspr.) som er 1 spand bred. VSO. det
spandbrede Kaardegehæng. JPJac.1.64. jf.

Feilb.(u. spandebredj. -bælg, en. (efter

ty. spannbalg; til ty. spannen, se III. spande)

J^ bælg i orgel, bestaaende af foldede læder-

vægge, som forbinder to træplader (bælg-
bordene), af hvilke den øverste kan løftes,

saaledes at luft strømmer ind i bælgen. HPa-
numB.ML.510. Spån-: SaUIV378. -dag,
en. [III] (ty. spanntag; især foræld.) dag, paa
hvilken laridejendomsbesiddere mødte hver med
(vogn og) et spand heste til arbejde i det offent-

liges tjeneste; ogs. om haveridag af lign. art;

spænddag (mods. Gangdag 1). Cit.1773.
(Aakj.ES.373). Det sædvanlige aarlige Vei-
arbejde for 1 Tønde contribuerende Hart-
korn skal herefter være ^l* Spanddag og l*/i

Gangdag. Forordn.^*/itl793.§29. Andres.Klitf.
349. PoulAnd.Forvaltningsret.(1936).208.

jj

hertil Spanddags-arbejde (Lov*/il867.§17.

jf. Spandarbejde og kørende arbejde u. II.

køre 9;.

I. Spande, en. ['sbana] flt. -r. (fra ty.

spanne; til III. spande; sko., foræld.) spande-
blok. Spanne: VSO.
n. Spande, en. se II. Spand.
III. spande, v. ['sbana] (ogs. skrevet

spanne^. -ede. vbs. -ing (s. d.). (fra ty.

spannen, spænde, der er besl. m. spænde;

jf. I. Spande, Spanner sami V-VI. spande)
') f/<*5U «y ^0 stykker læder, skind
olgn. sammen tileet stykke, spec: saaledes,
at der ses en søm paa hver side. (undertiden
i forb. spande sammenø, „sye hælstyk-
keme sammen". Moth.S650. *kunde jeg blot
pløie, saae og harve,

| Hvad eller Støvlen
over Læsten spande.Winth.XI.49. Skomagb.
71. AndNx.PE.III.42. „Fødderne" (altsaa
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Overlæderet) blev spandet til Skaftet. Den
gl.By.1930-31.50. \\

(skræd., nu dial.) m. h. t.

skindklæder: udsy med forskellig pynt. VSO.

jf. Feili. u. 2. spanne. 2) i^ m. h. t. blik-

(plade): hamre flad, plan paa ambolten.

NordConvLex.11.546. TeknO.
IV. spande, v. ['sbana] -ede. (af I.

Spand; sj.) I) i forb. som spande op,
m. h. t. vædske, jord olgn.: øse, henholdsvis:

fylde i en spand (og transportere op), lo

Brøndgraveren (fortsatte) med at spande

Jord o^.BerlTid.yil936.M.l.sp.2. 2) (jf. u.

I. Spand 2.2) i udtr. for stærkt regnvejr. Nu
spander det iied.RuthsBog.(1931).37.

V. spande, v. ['sbana] -ede. (no. d. s.,

eng. spån, ty. spannen; til IL Spand; jf.

Spander og spanke) I) (vist kun no., jf. dog

Feilb.) udspænde haanden; især: maale (en

strækning) ved hjælp af haandens ud-
spilede fingre; maale i spand (II.l). 20

(spandmaalerlarverne) gaae fort med For-

og Bagdeelen allene . . omtrent som naar

man spander og rykker Fingrene idelig frem,

medens Haanden holdes opreyst. ZiSeisÅJiVt/e

Skr.1.108. 2) (jf. Spander; dial.) gaa med
lange skridt (vel: ligesom man vil maale
strækningen). Feilb. (u. 1. spannej. jf.: *Stiv

(han) spander Gaden. CFnm.Poei.S5.
VI. spande, v. ['sbana] -ede. vbs. -ing

(jf.: Indspanding og Udspanding. JSucM. 30

FD.232). (eng. spån, ty., holl. spannen; vist

laant fra holl. (sydafrikansk); til III. Spand
(1); sj.) i forb. spande ind, ud, m. h. t.

trækdyr: lægge seletøj olgn. paa og spænde
for vognen osv., henholdsvis: spænde fra
vognen osv. og tage seletøj olgn. af. vi naaede
. . til nogle Vandhuller og spandede ud.

Buchh.FDK.il. Efter at have kørt hele

Dagen i Støv og Solhede udspandede vi

, . ved en lille Dam. sms<.78. (oksen) opda- 40

gede, at der skulde in ds pande s. sms^65.
S$pande-, i ssgr. ['sbana-] (jf. Spand-^.

I) tU I-II. Spand. 2) (ogs. skrevet Spanne-.
se u. Spande-blok, -garn, -syl, -søm, -traad^.

af III. spande (1). -aag, et. (til I. Spand 1)
aag (1.3) til at bære spande i. SvGrundtv.
Larsen, -blok, en. (til III. spande 1; sko.)

lille trekantet træblok, hvorover noget span-
des; spande (I). Spanne-: Lundb. D&H.
-bænk, en. (til I. Spand 1 ; landbr.) træ- 50

bænk, hvorpaa de rensede malkespande og
mælkejunger anbringes (til tørring). PoU^/i
1935.Sønd.l6.sp.2. UfF. -garn, et. (til

III. spande 1; sko.) garn, hvoraf spande-
traaden tvindes. Spanne-: VSO. OrdbS.
-hammer, en. se Spandhammer, -klem-
me, en. (til III. spande 1; sko.) redskab,

hvormed skomagere fastholder arbejdsstykket

under syningen (spandingen). Heeland.Sko-
magerietsHistorie.(1926).142. -kæde, en. eo

se Spandkæde. -lampe, en. (jf. Lampe
sp. 243*" samt I. Spand 3) f farvet cylin-

derformet papirshylster med et (spande)lys

i, brugt til illumination. Pol.^*U1937.S.sp.l.

-lys, et. (jf. I. Spand 3) T lys (af pa-

rafin olgn.) i skiveform, anbragt i en lille

flad beholder (af blik olgn.), især anv. i

spandelamper. TidensKvinder.^/il938.37.sp.l.

-maal, et. I) (til 1. Spand 1^ saa meget
som en spand rummer; ogs.: udmaaling i

saadanne portioner. MO. (koksene) er blevet
videresolgt i SpandemaaI.Po^"/2i942.S.sp.6.

2) (til II. Spand 1; dial.) længdemaalet
spand; fingerspand. Esp.320. -mad, en.

(til I. Spand 1; 1. br.) især nedsæt., om
mad fra folke-, spisekøkken olgn., som (ud-
leveres og) transporteres i madspande, (jeg)

faar Mad i en Spand fra et Centralkøkken,
igaar var det Vandgrød og Medisterpølse.

Og saa S^a,n.dem3kdl ORung.P.303. BerlTid.
'/il941.Sønd.6.sp.3. -mælk, en. (til I.

Spand 1; fagl.) mælk, der sælges i løst

maal (direkte fra mælkejungen), mods. mælk,
der sælges paa flaske. PoU^U1926.5.sp.5.
iSpander, en. p. -e. (ty. spanner; til

V spande; no.) larve af sommerfuglefamilien
Geometridæ, der kryber paa en ejendommelig
(ligesom maalende (se I. maale 2.i slutn.))

maade; landmaaler (2); spandmaaler. KSelsk
NyeSkr. 1.108. Larsen.

spandere, v. se spendere.

Spande-rem, en. se Spandrem, -syl,
en. (til III. spande 1; fagl., fx. sko.) lille

krum syl, hvormed der stikkes huller ved
spandingen. Spanne-: Moth.S650. VSO.
FrGrun'dtv.LE.91. -søm, en. (til III. spande

1; fagl.) om den søm, der fremkommer ved

spandingen. Spanne-: VSO. -traad, en.

(til III. spande 1; jf. -garn; fagl.) fin sko-

magertraad, hvormed de fine sømme paa
overlæderet af fodtøj sys. Spanne-: VSO.
-træk, et. (jf. I. Spand 3.i; 1. br.) paa
muddermaskine: spandkæden med spandene.

JVJens.G.38. -vis, adv. (og subst.) (til I.

Spand 1) taget, regnet efter spandemaal;
spand efter spand. MO. i videre anv.: i meget

stor mængde. Brandes.L465. Vandet styrtede

spandevis gennem Skorstenen. Poni.PL.442.

II
ofte som subst., i forb. i spandevis; dels

(1. br.): spand for spand; i spandemaal. De
havde . . maattet købe Brændsel i Spande-
vis hos Urtekræmmeren, fordi Moderen
manglede Fenge.Søiberg,KK.n.l57. dels i

videre anv.: i stor(e) mængde(r). Baaden
krængede svært over. Vandet styrtede i

Spandevis ind om Læ.Drachm.STL.147.
Håndbøger . . med Årstal og Kendsgærnin-
ger i Spandevis. Pørd./SL, 7. der regnede
vand i spandevis, se 1. regne l.i. -vogn,
en. (til I. Spand 1; jærnb.) godsvogn, i hvil-

ken tomme mælkejunger returneres. OrdbS.
-værk, et. (til I. Spand 3.i ; nu næppe br.)

indretning til at løfte vand ved hjælp af
spande, der bevæges omkring hjul olgn. Kraft.

M.II.840.
Npand-fnld, en. [LI] [isban('),ful(')]

flt. -e ell. (dial.) -er (Feilb.). saa meget som
kan rummes i en spand. Moth.Mlll. *en
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Spandfuld Y3ind.Prahl.ST.II.23. Hvor jeg

tjente, kunde vi varme to store Stuer op med
en Spandfuld (o: kul)\AndNx.PE.III.225. et

Par Spandfulde Mælk. HPHansen.Degamle
fortalte—.(1939). 163. || t videre anv.: meget

stor mængde (portion), en Spandfuld skolden-

de Kaffe og et mægtigt Stykke Wienerbrød.
TomKrist.EA.222. -gardin, et. (efter ty.

spanngardine; jf. III. Spand 3.1 og Spand-

2) T gardin, der er udspændt mellem to

tynde (vandrette, til vinduets ramme fast-

gjorte) stænger (af messing olgn.). Tidens

Kvinder.'*/»1929.36. PoUyil935.Sønd.8.sp.l.

-hammer, en. (ogs. skrevet Spån- olgn.

— 1. br. Spande- (Spanne-). jf. Larsen.),

(ty. spannhammer; til III. spande 2) i^ ham-
mer med næsten Uge bane, anv. til at spande

metalplader med. Hinnerup.Juv.483. Han-
nover.Tekn.171. -hest, en. [III] (1. br.)

hest, der gaar i spand med en anden (ell. an-

dre). vAph.(1772).IIL *Trænkuske sprængte
tilbage,

|
og Spandheste hvinende væltede

sig. Rørd.GK.31. -holt, et. (efter ty. spann-

holz; jf. Spand- 2; nu næppe br.) tværtræ i

bunden af en baad, mod hvilket den roende

støtter fødderne, naar han ror; spændholt.

JJPaludan.Er.55.
-spandig, adj. [-jsban'di] (af III.

Spand; jf. -spændig; 1. br.) som 2. led i

ssgr., hvis 1. led er et num., der angiver an-

tallet af forspændte dyr; som fx.: en to-

sp åndig tangbelæsset Yogn.Ugeskr.fRetsv.

1923.A.606. billedl. : *(vinteren) agende saas
]

højt paa sin Triumfvogn, ført uden Hest
|

af den arktiske Zones ti-spandige Blæst.

SophClauss.FB.29.
I. Spanding, en. (ofte skrevet Span-

ninpr^. ftt. -er. vbs. til III. spande. I) (fagl.)

til III. spande 1: det at spande, sammensy
noget; ogs. (konkr.) om søm, udsyning
olgn. „bag og side sømmen på en sko."

Moth.S650. VSO. NordConvLex.Y347. „Fød-
derne" (altsaa Overlæderet) blev spandet til

Skaftet, og under Spandingen blev lagt en
ganske fin skærfet B,em. Dengl.By.1930-31.
60. SaVXXI.1051. 2) til III. spande 2:

udglatning af (buler i) jærnplader. OpfB.*
111,1.153. Hannover.Tekn.171.

II. Spanding, vbs. til VI. spande
(s. d.).

Spand-kæde, en. [I.3.i] (ogs. Span-
de-. BerlTid.'ysl940.M.12.sp.4. jf. LSal.
XI.40). endeløs kæde, rem olgn. besat

(med visse mellemrum) med spande (I.B.i), øse-

kar olgn., brugt til løftning af noget; spec.

om kæde med gravespande som del af
grave- ell. muddermaskine. VortLand."U1904.
2.sp.l. Landbo.II.404.

||
hertil bl. a. Spand-

kæde-elevator (o: elevator til transport

af løse masser, v. hj. af en række paa en
spandkæde olgn. anbragte spande. Sal.^VII.

90), -maskine (om en art gravemaskine.

OpfB.*I.258.260. LSal.XI.40). -kørsel,
en. [III] (fagl.) kørsel med forspand paa

fire ell. flere heste. DdbH. Sal.*XXI.990.
-lang, adj. [II.l] (ænyd. d. s., jf. oldn.

spannarlangr, ty. spannenlang; sml. -bred;

nu sj. i rigsspr.) som er 1 spand lang. (stæng-

lerne) ere Spån lange og tykke. IDJust.
Havevæsenet.11.(1774).97. talem.: Voxer din
Myndighed Span-lang, Vaer din Daarskab
ey voxer k\en-\d,n%.MøenskeMundheld.(1735).

5. -maaler, en. [II.l] (;'/. ty. spannenmes-
10 ser; zool., foræld.) d. s. s. Spander. Trondh

SelskSkr.NyeSml.il.392. -maaling, en.

[II.l] ((S, 1. br.) maaling med finger-

spand. Schand.TF.II.182. -ramme, en.

(efter ty. spannrahmen, til ty. spannen, se

III. spande; fagl.) ramme, hvori noget ud-
spændes; ved efterbehandling af bomulds-
varer: Spann-Ramme. Sterm.Textil.(1937).

73. -rem, en. (undertiden skrevet Spån-.
Lundb. — nu især dial. Spande- (Spanne-).

20 HCAnd.(1919).I.29.II.50. AndNx.PE.II.47.
UfF. jf. VSO.VI.685.— t -rim. Skomageren.

(1832).19). (fra mnt. spanrem (jf. ty.

spannriemenj; jf. Spand- 2; sko.) rem,

hvormed skomageren under arbejdet fastholder

læsten (med arbejdsstykket) til knæet (jf.

Knæ- (2), Læsterem/ (undertiden i udtr.,

der angiver, at remmen ofte anvendtes til ai

prygle (lærlingene) med; sml. Spandrems-
suppe^, gaae omkring med begede Fingre og

30 hvert Øieblik faae Spandremmen over Ryg-
gen. TFin</i.y///.262. en Spandrem . . blev

spændt over Støvlesaalen paa Skomagerens
Knæ. JFibiger.Liv.28. Skomagb.21. Kun 20
Skomagere svang endnu Spanremmen over
deres rebelske Drenge. HMatthiess.KG.81. jf.:

Mester Spandrem (o: som tiltale til en

skomager) \Winth.V1.264. || hertil (jf. ovf.)

Spandrems-suppe, spøg. betegnelse for prygl

af spandremmen. Feilb. Naar jeg (s: en

40 kvinde) trækker i Snoren, saa skal han
(o: hendes mand) nok komme til at sprælle,

ellers faar han Spanderemssuppe med
Søller i. VilhLarsen.Opdriften.(1924).89. -ri-
gel, en. (fra ty. spannriegel; jf. Spand- 2;

sml. Spændrigel; tøm.) vandretliggende tøm-

mer, tværtræ, der tjener til forstærkning af en
konstruktion (idet tværtræet hindrer de andre

tømmerstykker i at trykke sig sammen). Forkl
Tømrere.99. FagOSnedk. -ring, en. spec.

50 (fra ty. spannring; //. Spand- 2; 0, 1. br.)

ring, hvormed en tang holdes klemt sammen;
spændring. Spån-: TeknMarO. -ralle, en.

(jf. ty. spannroUe, strammerulle; sml. Spand-
2 ; ur.) rulle, der paasættes arbejdsstykket, in-

den det fastspændes i en drejestol. Dengl.By.
1934.73. -rytter, en. [III] (fagl.) især ved

kørsel med seks- ell. ottespand: person, der rider

paa den nærmer forløber (1) ell. paa en an-

den af de nærmer heste. Sal.*XXI.990.XXII.
60 141. Elfelt.NB.317. -skær, et. [I.S.i]

skær (1 1.2) af staal paa den ende af grave-

spanden, der vender fremad i spandekædens
bevægelsesretning, til løsning af jorden. Sal.*

X.62. -slæde, en. [I.3.i] ramme (med
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tromler), hvorpaa spandkæden udspændes.

Sal.*X.61. -stabel, en. (jf. ty. spannstab
i sa. bet. samt -stok 1; sml. Spand- 2; væv.)

stav- ell. stoklignende anordning, der styrer

stoffets kant under vævning, saa bredden ik-

ke ændres; (nu:) breddeholder. VæverB.56.

-stok, en. (ogs. Spån-, se ndf.). (fra ty.

spannstock ; jf. Spand- 2 ) I ) (væv.) om del

af væv; dels d. s. s. -stabel. UfF. \\ dels

(foræld.): „Det Redskab, hvormed man lo

sætter Garnbommen i Bevægelse." F/SO. 2)

(kurv.) stok, der spændes over bøjler (fx. i

stolesæder) for at holde dem i den rigtige

stilling. Lundb. D&H. 3) (jf. III. spande 2)
lille ambolt, anv. af blikkenslagere. Spån-:

D&H. jf. Larsen.

spandt, præt. af spinde.

^pand-vidde, en. (;/. ty. spannweite;

sml. II. Spand 4; sj.) spændvidde, billedl.:

Almuen (nøjes) ofte med en ringere Spand- 20

vidde i K\mdsksih.Evropa.III.(1902).217.

Spåner, en. se Spanner.

I. Spang:, en ell. (1. br.) et (NvHa-
ven.Orth.165. UBirkedal.(StSprO.Nr.83.13))

.

[sban,'] (ogs. Spange. ['sban,8] som fk.:

PMøll.(1855).I.64. Drachm.EV.57. jf. Glah-

der.Retskr. i bet. 3: TJgeskr.f.Læger.1927.890.

sp.2.1941.106.sp.l. som intk.: OMads.D.64.
se ogs. u. Guldspang^. flt. -e ell. (især til

formen Spange^ spanger ['sbariar] {ænyd. 30

spang(e), spong (p. spange(r), spænger; jf.

Brøndum-Nielsen.GG.III.166), glda. spang
(se u. Guldspang^, sv. spang, oldn. sppng
(flt. spengr^, plade af metal osv., oeng. spang

(jf. eng. spangle, lille metalplade), mnt.
spange (hty. d. s.); vistnok besl. m. spænde;
sa. ord er II. Spang)

1) (jf. bet. S) t mindre ell. større metal-
plade, anv. som beslag olgn. Erik Jarls

Skib Jarnbarde . . var omgiven oven til 40

med en Jernkam og neden til med en Jern-
spang (oldn. orig.: \éxns^^ng).KSelskSkr.
VII.477.

II (jf. bet. 2) om (buklet) beslag
paa seletøj. Moth.S635. MO. ogs.: spænde
af metal paa bogbind. MO.

2) (jf. I. Spån; poet., arkais.) indretning

af metal (plade med naal olgn.), hvormed
noget, især: dele af klædedragten, holdes ell.

spændes sammen; spænde af metal; især:
spænde af ædelt metal (jf. Guldspang^ 50

og kunstnerisk udformning, anv. som
smykke; ogs. i al olm., om smykke af me-
tal, (ofte i forb. gylden spangj. Moth.
S635. LTid.l720.Nr.l5.8. *Min smukke Pige!
. .

I
Ifald du vilde være Kongen huld,

|
Da

skulde han med rige, gyldne Spange
|
Om-

snoe din trinde Hals og dine Arme. Heib.Poet.
11.314. *Med Sølv og gyldne Spanger

|
Var

flettet hendes Bxsigt.Hauch.SD.1.36. *Søljen
(er)

I

af Form som en gammel Spange,
|

der lukker Livstykket tBdt.Ploug.1.180. *0m
hendes Pande blinked gyldne Spange.
Drachm.DJ.I.149. 2Mos.35.22(Buhl; se u.

I. Hægte 1.1j. jf.: Hendes Toilette af . .

Brokade med . . Spanger af sort Fløjl og
Diamantknapper. Po/.'/8i9(?2. 2.sp.5.

3) (i nyere tid fra ty. spange; egl. om
metalplade olgn., hvormed knogledele olgn.

spændes sammen; med.) knoglestykke, der

ad operativ vej indsættes (transplanteres) i en
brækket knogle for at forene dennes dele.

Ugeskr.f.Læger.l927.890.sp.2. smst.1937.102.

sp.l.

II. Spang, en ell. (sj.) et (PoUyiol920.
9.sp.l). [sbart'] (ogs. Spange, ['sbarxa] som
fk.: Kofoed-Hansen.LD.lO. Gjel.GD.18. Pont.
DR.V175. sml. Glahder.Retskr. Feilb. som
intk.: JJessen.0Y.67. Baud.H.75. UfF.). flt.

-e ell. (især til formen Spange^ spanger
[isbaiiar] (Moth.S673. jf. Feilb.). (ænyd.
spang (flt. spange(r)^, spong, glda. spangh
(Brandt.RD.il.239), (flt.:) spange, sv. spang
(fsv. spange, oldn. spong, isbro, isflage; sa.

ord som I. Spang; navnlig om forhold paa
landet, i alm. rigsspr. især poet.) smal, let bro,

bestaaende af enkelt bræt ell. planke, over et

smalt vandløb (en bæk), en smal grøft olgn.;

gangbræt; tidligere ogs. om usammenhæn-
gende række af kampesten, der ligger i et

smalt vandløb saaledes, at man kan komme
tørskoet over (Moth.S673). *Vovelig og smal
var Gangen

|
Ogsaa over Spangen, (rrund^t;.

PS. VI.408. *Hr. Peder kasted' Runer over
Spange,

|
Som Helleliden over skulde gange.

Hrz.VI.37(i anm. smst.313 forklaret ved:

Bto). Der var ingen Bro før langt oppe.

Men der var en smal Spange uden Ræk-
værk. Rørd. PåHøjskole. (1898). 51. Fodgæn-
gere (der skal over aaen) kan benytte en saa-

kaldet Spang, en Bjælke, der ligger over et

Sluseværk. Feilb.Barndomsaar vedVesterhavet.
(1899).9. MDL.537. Feilb.

\\ ;^ let, smal bro

(flyde- ell. nødbro) til passage for en enkelt

mand (for fodfolk i enkeltkolonne). Feltarb.

55. SaWin.283.
I-IL Spange, se I-II. Spang.
Spange-baand, et. (jf. I. Spang 1

slutn.; sj.) beslag ell. spænde paa bogbind.

Under Biblen ligger Loven
|
Med de gyldne

Spangebaand. /wgf.DM.27. -bro, en. (jf. II.

Spang; arkais., sj.) gangbro; spang. VSO.
*Der driver Dug over Spangebro. iZec/be.SZ).

134. uegl.: Bosporus, den gyldne Spangebro
mellem Øst og Vest.0sin<p.r.22. -brynje,
en. {oldn. spangabrynja; jf. 1. Spang 1; for-

æld.) brynje, sammensat af (ell. dækket af paa-
syede) smaa jærnplader; skælbrynje. Moth.
8635. han var i Spangebrynie, havde Staal-

hue paa Ilowedet. Rahb.NF.11.355. Grundtv.

Snorre.III.319. Aarb.1867.69.75.
Span(g)kuk, propr. [sbaii<kugf] I)

{spøg. dannelse (af navne som Spanien og

Bangkok ?) ; 1. br.) som navn paa en ubestemt,

fjern, udenlandsk (eksotisk) lokalitet. Han røg
lige i Forbedringshuset . . Tilsidst var der
nok et velgørende Selskab eller saadan noget,

der sendte ham til Amerika eller Spankuk.
CGjerløv.Bundfald.(1912J.62. *Han (0: en
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sømand) sejlede fra Vejle til Spangkuk.
SigfrPed. (Socialdem.*ytl938. Sønd. 14. 8p.2).

2) (forbryder-jarg.) navn paa (den tidlige-

re) Christianshavns straffeanstalt for kvinder

(,,sandhedens ø"). ABuntzen.Mytteriet iBørne-
huset.(1909).2. DSt.1920.88.

Spån-grøn, et. se Spanskgrønt.
ISpan8:-træ, et. (jf. II. Spang; især

dial.) (bræt, planke olgn. anv. som) gangbro,

-bræt. yiS'O.(Vendsyssel). (han) kommer til

Aaen, opsøger et Spangtræ, som han træder
ud psia.. Buchh.SP.6. Feilb.

Spanie- ell. (nu alm.) Spaniens-
farer, en. ['sbaJnia(ns)-, 'sba'njafns)-] (nu
sj. Spanie-far. JensSør.II.34. jf. flt. Spanie-
farer: Slange.ChrIV.629. EPont.Åtlas.III.

363. tSpani-. JensSør.II.34. Prahl.ST.II.

109). {ænyd. (som tilnavn) spånifar (KbhDipl.
VI.287), spannefar (EistMKbh.1.595); til

Spanien, jf. oldn. Spania samt ænyd. Hispa-
nien) I) person ell. skib, der farer paa, rejser

til Spanien. Udi min Barndom var udi Bergen
en anseelig Deel Spaniefarer, alle armerede
Skibe. Holb.Berg. 108. HBnx. (Tilsk. 1916. 1.

74). 2) (maaske dannet til navnet paa en
lokalitet (losseplads?) i ell. ved Kbh., jf.

Junge.(udg.l915).152) f vognmand^s-kusk).
Junge.152. spec: renovationskører, skralde-

mand ell. renovations-, skraldevogn. Prahl.

ST.II.109. 3) (fisk. ell. dial.) \ skær-
ising, Pleuronectes cynoglossus. Krøyer.II.
343. Spanier, en. ['sba^niar, 'sba^njar]

(ogs. skrevet Span]er. navnlig i bet. 2.2: Har-
boe.MarO. Seheller.MarO.347(men smst.126:
Spanier;,- sj. i bet. 1: Drachm.SF.165). flt.

-e ell. (nu næppe br.) d. s. (LTid.1725.591.
Borrebye.TF.294. Kierk.VI.244). (ænyd.(flt.)

span(n)ier og span(n)er, ty. spanier, sen. lat.

spanus; jf. ænyd. (flt.) hispaner, af lat.

luspanus; til Spanien; andre afl. er Spaniol
(s. d.) samt bornh. spanior, sv., no. spån j or,

oldn. (flt.) spånverjar) I) person, der er

hjemmehørende i Spanien, „hans Naade
er sort, som alle andre Morer." — „Det vil

intet sige; en Spanier er selv sortladen."

Holb.DR.IV.7. de Spanier og Portugiser.

LTid.l720.Nr.21.3. JPJac.(1924).I.166. jf.

u. Spaniol 1: Da Spanierne var her.HCAnd.
(bogtitel.1865).

\\ (jf. spansk 2.\) i sammen-
ligninger; navnlig m. henblik paa den stolt-

hed, der almindelig tilskrives spaniere, i forb.

som stolt som en spanier. Erz.D.I.185.
(han er) stolt som en Spanier over Direk-
tørens ^o^.JacAnd.Er.I.31. 2) om dyr ell.

ting, der (egl.) stammer fra Spanien. *Vinen
frem, den bedste Spanier !i?ecfce.FJ.20. da
skibet kom nærmere, saa vi, at det var en
spanier

j spec.: 2.1) (jf. u. spansk 4; fagl.)

navn paa en (sort) hønserace. VortHj.111,4.
43. Lieberkind.DVVII.194. 2.2) 4>. (en paa
skibets lønning anbragt) lille vindfløj, fx.

bestaaende af (ande)fjer paa korkstumper,
som viser vindretningen. SøLex.(1808). Schel-
ler.MarO. jf.: Troer Du kanske, jeg er en

Svabergast eller en Spanier, som flyver for

alle Vinde? Hvorfor er Du saa paaholdende
med det BryMp? Folkekal.l862.30. Spa-
nier-inde, en. kvinde, som er hjemme-
hørende i Spanien. Blich.(1920).XIII.58.
Schack.407. Spaniol, en. [sbani'oJJ, sban-
'jo'/] (ogs. skrevet Spanjol. PAHeib.US.591.
SMich.T.99. — især dial. Spanioler. Saaby.''

JohsBech.LaustGlavind.(1939).9. se ogs. u.

10 bet. 2; if.: et Spaniolerbarn. KMads.
(Tilsk.1935.L233)). flt. -er. (ænyd., fsv.

spaniol, ty. spanjol; fra fr. espagnol ell. sp.

espaiiol, til sp. Espana, Spanien; jf. Spanier,

spaniolsk) I) (nu navnlig dial.) spanier
(1). (ofte spec. om de spanske tropper, der i

1808 opholdt sig i Danmark). *Dend stolte

Sp&niol. Schandrup.Al^. for mange Aar siden

var disse her Spanioler her paa Fyn. Korch.
LL.113. i best. f. ent.: spanierne. Paa Spa-

20 niolens Viin og Plaster
|
Jeg Foragt ei daar-

lig k&steT.Wess.224. Korch.LL.113.
\\

(især

sprogv.) navnlig i flt., om jøder, der i slutn.

af middelalderen fordreves fra Spanien og
slog sig ned i Tyrkiet og Ungarn, og som
endnu taler en slags spansk (spaniolsk). Sal.*

XXI.1051. 2) (især dial. ell. fagl.) om dyr
ell. ting, der egl. stammer fra Spanien;
spanier (2). Paa Herregaardene holdt man
(i 1860'erne og 70'eme) store Faareflokke,

30 de saakaldte „Spaniolere", men det var
mest for Uldens Siiyld. AarbHolbæk.1935.6.

II t som betegnelse for en slags ølglas. Tarif
forGlas-Udsalget.(1783).29.

\\ (fagl.) om en
slags snustobak; spansk tobak. Tode.NH.
222 (se Rapé i;. VareL.*786. spaniolsk,
adj. [sbani'oUsgf, sban'joJls^j {ty. spaniolisch;

sj.) adj. til Spaniol: spansk. Ædelknaberne,
udstafferede som italieniske eller spaniolske
FmgtsælgeTe.JPJac.(1924).I.203.

\\
(til Spa-

40 niol 1 slutn.; især sprogv.) substantivisk, om
de opr. spanske jøders, spaniolernes, sprog.

Sal.*XXL1051. spanisk, adj. se spansk.
Spanjer, en. se Spanier.

Spank, et. [sbaix'g] (1. br. i rigsspr.)

vbs. til spanke; ogs.: tramp(en); spark(en).

Feilb.
II

billedl. *Faa kun føle det For-
keerte i

|
At faae for Flugt af Ørne

Spank af Haner (PalM.AdamH.1.3: for

Junos Paafugl simple l{&Tiei).PalM.^IV5.

50 spanke, v. ['sbati^j -ede. vbs. f -else

(Moth.S637), jf. Spank. {ænyd. d. s., sv.

dial. spaank, no. spanke, jf. eng. spank;
vel sammenhørende m. V spande (2); jf.

spankere, spankulere samt spanske; dagl.)

gaa (frem og tilbage) med lange, afmaalie,
stive skridt; bevæge sig gravitetisk eU.

stolt; ogs. om dyr: bevæge sig med knejsende,

stolt holdning, (ofte i forb. som spanke op og
ned, gaa og spanke (Worm.Sat.54. HCAnd.

«) (1919). II.226)). *(en hest) hvis sene-spente
Skanker

|
Ved bøye-lette Led, hofmodcligen

spanker. 5or<.Poe<.73. *Han trodsig hid og
djd for mine Øine spanker. JacoW.^5A;Ft<i.
VIII.259) (jf.: Et meget got Ord, stemplet

XXI. Eentrykt »/» 1M2 8



IIB spankende spansk 116

af Selskabet for de skiønne Videnskaber.

Bagges.1.227). Slaaer sig for Panden og span-

ker op og ned ad Gulvet, med lange Skridt.

Oehl.Digte.(1803).250. *Storken flyver fra

Bondens Tag;
(
Han spanker i grønne Enge.

Ing.RSE.VII.241. (han) spankede . . om-
kring med Hænderne dybt i Lommen.JP
Jac.1.263. han spanker efter hende som en
Hane efter en B.øne. Drachm.lOOlN.33. en

Soldat gik . . med stive, spankende Skridt lo

frem og tilh&ge. HUss.IH.102. uegl.: Kole-

raen spankede gennem Byen som den Dø-
dens Engel fra Testamentet. KMich.HE.106.
spankende, adv. (jf. sv. dial. spån-

gande (i spik-spångande ny oft.), eng.

spank- o/?, (i spank span-new, spang-,

spanker-new, //. eng. spick and spån new^,

flamsk spankel- (i spikspankelnieuw^; vist

omdannelse af spaane- i spaaneny; maaske
m. tilknytning til spanke, jf. eng. spanker, 20

subst., noget flot, udmærket) i forb. splinter-
spankende-ny, se u. splinter-, span-
kelere, v. se spankulere, spankere, v.

-ede. (afl. af spanke; ;;/. spankulere samt
bornh. (BornhOS.), sv. dial. spannketera; nu
næppe br., jf.: „(i) den platte daglige Tale."

VSO.) spanke; spankulere. VSO.
ISpanknk, propr. se Spangkuk.
spankulere, v. [sbarigfuile^re] (især

dial. spankelere. Bagges. Y 235. Amberg. 30

Feilb. UfF. jf. Esp.320). -ede. (sv. dial.

spannkulera, nt. (Flensborg) spankeleren ; afl.

af spanke efter verber paa -ere som spekulere

;

jf. spankere; dagl.) d. s. s. spanke, jeg hørte
ham spankulere op og need ad Gulvet.Zom
Grønneg.11.162. Endnu spankulerer vi . . om-
kring her paa Jorden. Pont.FL.451. En Stork
. . gik paa den anden Side af Aaen og span-
kulerede. Feilb. Barndomsaar ved Vesterhavet.

(1899).16. Kong Frants spankulerede . . om 40

i sin Lejr som en stolt Rame. Rønberg.DE.63.

jf.: (lærerindens) Sprog var søgt og pedan-
tisk; der var noget spankulerende over alt,

hvad hun sa,gde. AndNx.DB.29.
' ^ I-II. iSpanne, en. se IL Spand, L
Spande. III. spanne, v. se IIL spande.
ISpanne-, i ssgr. se Spande-.
^^panner, en. ['sbanar] (ogs. skrevet

Spåner. NatTid.''U1938.4.sp.l). flt. -e. {jra

ty. spanner, spejder; til ty. spannen, egl.: 50

spænde, ogs.: betragte spændt, opr. sa. ord
som IIL spande og besl. m. spænde; jf.

Spænder; politi-jarg.) person (med perverse

tilbøjeligheder), som belurer elskende par
olgn.; „lurer"; „spænder". Sikkerhedsværnets
Medlemsblad.1927.2. EkstrdbU^U1932.7.sp.l

.

Spanning, en. se I. Spanding.
ISpans-g:røn(t), et. se Spanskgrønt.
spansk, adj. [sban'sg] (i spanisk.

LTid.1724.601. 1725.604. — jy. (i bet. 2) eo

spensk, spænsk. Aakj.VF.232. JørgenNiels.

D.146. Feilb.111.518.IV346). intk. d. s. ell.

(nu næppe br. i rigsspr.) -t (HCAnd.(1919).
1.77. jf. Kort.161). (ænyd. spansk (og spåns),

eng. spanish, ty. spanisch; til Spanien; si-

deformer er jy. spensk, æda. spænsk (i spænst
grønt; se u. Spanskgrønt^, oldn. spænskr
samt (fra lat. hispanicus^ ænyd. hispanisk
(Palladius.lV.48), glda. hyspansk (Mand.
21); jf. spaniolsk) adj. til Spanien og Spanier.

1) t al olm. (den) Spanske Nation. Hoij.
DR.I.l. den gamle And . . er den Fornemste
af dem Alle her! hun er af spansk Blod.
HCAnd.(1919).II.57. (hans) spanske Dragt.
JPJac.(1924).1.119. den sølvrige spanske
YihUø.OpfB.Hl1.220. spansk liønt.PolitiE.

Kosterbl.'/3l924.1.sp.l. || om sproget. Span-
ske Ord. Holb.Jean.III.l. Spansk Sproglære.
Rask.(bogtitel.l824). Sandfeld.S.*191.

2) (jf. bet. 4:) i særlige anv., navnlig m. h. t.

hvad der anses for ejendommeligt for spanierne,

efterligner spansk brug ell. (opr.) stammer fra

Spanien. 2.1) m. tanke paa adstadighed, stolt-

hed, stolte bevægelser, spankende gang (jf. Holb.

DR.1V7.V2); navnlig: overlegen; stolt;

ofte nedsæt.: hovmodig; dumt fornem.
Reenb.1.74. *Spansk stillede sig an

| Vor
Herremand (0: over for en sadelmager)

| . .

med en Air, som byder: KryhlWess.SB.
Jomfru Lisette . . var „saa spansk" imod
ham, det var slet ikke som om de vare Tro-
lovede. CBernh.lL102. *kold hun sad og gav
kun korte Svar,

| Og spansk var Minen,
Blikket strengt. PalM.AdamH.11.37. (hun)
hævede sig fra Stolen og besvarede vor
Helts høflige Buk med en temmelig kold og
spansk Hilsen. sa./L.///.272. „Frøkenen kom-
mer heller ikke meget hos den Del af sin

Familie?" — „Nej," siger Else spansk,

„&\ång.'' Rut2eb.VF.140. D. steg ud . . med
en Mine som en gammel Grand af første

Klasse . . Endogsaa Tjeneren bemærkede
det, og (sagde): „Hvor han var spansk
paa det.'' CBernh.NF.V73. || om bevægelse,

gang. Unge Folk ville neppe beqvemme sig

til en spansk Langsomhed i Spadsering. Tode.

VI.297. da han mærkede, at jeg havde Lyst
til at følges med ham, sagde han— dog uden
at forandre Noget i sin spanske Gang . .

„ssk\\e'\Blich.NL.lV229. gaa spansk paa
benene. UfF. om hestes gang (som følge af

dressur): Reenb.II.251. en fin Skolehests

„spanske" Gang. Brehm.DL.'111,3.99. span-
ske trin olgn., gravitetiske, stolte trin. Hånd
gåer sine spanske tim. Moth.G12. PoulPed.

DP.14. *vi see Ham strunk, og Spanske
Trin at g]øre.LThura.Poet.249. VSO. spec.

(rid.): passage (1.8). SaUXXI.1058. trine
spansk, (nu dial.) gaa stolt; være vigtig. Cit.

ca.l700.(ThoU4°1525.310). UfF. 2.2) (nu
næppe br.) om hvad der er en fremmed, sæl-

somt, uforstaaeligt. Moth.S635. Det er en

spansk Maade at blive forliebt paa, som jeg

ikke hegn\)er.Holb.Usynl.I.l. Det kommer
mig spansk iox.VSO. MO. jf.: For dem, der

ere vante til Hoflivet (o : en kammertjener og

hans kone) . . maatte det nok falde lidt spansk
at trække ind i en slig Bolig (0: degnebolig).
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CiU795.(APetersen.Degnehistorie.(1899).117).

2.3) (nu 1. Ir.) som har „spansk syge",

inftuenza. han var angrebet af den samme
Sygdom (o: spansk syge), S. var „spansk",

som man udtrykte ået.Woel.DG.161.

3) i substantivisk anv. 3.1) de spanske,
(nu sj.) spanierne. Holh.Intr.1.225. JPJac.

(1924). 1.171. 3.2) (jf. ænyd. tale spanske

(HMogens.)) om sproget. Holb.HP.1.2. han
kunde tiltale hende paa Spansk (hvilket

Sprog han havde lært). Blich.(1920).XXX.
103. tale, skrive Spansk. MO. Sandfeld.S.'

238.
II

i videre anv. (jf. bet. 2.2 ; nu især dial.)

om et fremmed, uforstaaeligt sprog, derfor

ærer jeg Eders pythiske Orakelsprog, om
det end er Spansk for mig. CBernh.V1.43.

snakke, tale spansk, dels: tale uforstaae-

ligt. Moth.S635. dels: tale fint; tale rigsmaal.

hans Manchetter og hvide Flip havde sagt

hende, at han næppe var Bonde, og da han
desuden „talte Spensk" (anm.: Bymaal^,
hvad var saa naturligere at antage, end at

der stak en Degn i \idi.m.Aakj.VF232. Feilb.

IY346.
II

(nu 1. br.) i best. anv. den senere

S^a.nsk. Rask.NSO.93. det Spanske lyder

vel. 750. (nu sj.) i best. /./spansken. Rask.
SpanskSproglære.(1824).Fort.ll. 3.3) i forb.

paa spansk, efter spansk skik, manér.

klædt paa Sp&msk.LTid.l725.604. jf. bet.

2.1 slutn.: Naar Hønen hun kagler, og
raaber: Kom! kom! | Paa Spansk han (o:

urhanen) da triner, og snurrer sig om.
Reenb.1.37. fri paa spansk, (jf. u. romansk
3.1; sj.) fri paa romantisk vis. Holb.Usynl.

111.6. paa sin spansk (jf. III. sin 4.3;

gldgs.): en Kniplingsmantille, der paa sin

spansk var fæstet bag paa Hovedet. Ponf.

LP. VII.38. sml. bet. 2.i: Hun svarte mig
paa sin Spansk (o: hovmodigt, overlegent):

Gaa, pack dig fra mit Å.a.syn. KomOrønneg.
11.67. 3.4) (jf. bet. 2.8; nu 1. br.) influenza;
„spansk syge". *„Den spanske" huserer

|

som Fjenden i Byen. Bergstedt.III.65. HSe-
verinsen.D.71. uden art.: Mor har Spansk,

og jeg skal ikke i Skole, for alle Mennesker
har Spainsk.TomKrist.(Tilsk.l925.I.401). Den
halve By ligger syge af „Spansk". S/Seumn-
sen.D.83.

4) i faste forb. (kun de vigtigste anv. er

medtaget), spansk baj onet.^^ari.j S( palme-
lilje med smalle, bajonetlignende blade; Yuc-
ca gloriosa. Larsen. PoU^fzl933.9.sp.2.

\\

spansk brunt, se Spanskbrunt. || span-
ske bukser (i overf. anv.), (jf. ty. hose; nu
næppe br.) vel om lange, grove ell. strittende

haar paa (slet røgtede) hestes ben, maaske
d. s. s. Pindhose 2. Hodet og Beenene er . .

det tyngeste paa (de magre heste), brav
Spanske Buxer har de.KomGrønneg.1.99.

||

spansk flue, se Spanskflue. || spansk
græs, (nu dial.) ^ d. s. s. Baandgræs.
JTusch.74. Moth.S635. CGRafn.Flora.I.507.
ogs. om marehalm. Hornemann.OP.*1.136.
JTusch.76.

II
spansk grønt, se Spansk-

grønt.
II
spansk humle, se I. Humle 1.

II
spansk hvidt, se Spanskhvidt.

||

spansk hyben, (jf. Hyben 2) 3( den vilde

rose Rosa pomifera Herm. JTusch.204. Rostr.

Flora.I.^*(1925).246. \\ spansk hyld, se

I. Hyld 1.
II
spanske høns, (fagl.) spa-

niere (2.1). Moth.S635. OpfB.^379. ogs. (ænyd.
d. s.; nu dial.) om kalkuner, jf.: spansk kok
. . kalkunsk ha,ne. Feilb. \\ spansk kappe.

10 1. (især foræld.) lille, kort (ærmeløs) kappe.
Moth.8635. en let spansk Kappe til at kaste
over den venstre Skulder. £?os<r.X(?.///.3.

Folkedragter. 67. 2. foræld, strafferedskab (i

Kbh. anv. til omkr. 1795), bestaaende af en
tønde, hvorigennem synderen skulde stikke

hovedet for at bære tønden til skam og skændsel
gennem byens gader. Der er en Vægter som
har drukket sig fuld . . Dend spanske Kappe
blir ham vis nok. Holb.llJ.Y9. sa.LSk.YlO.

20 Ew.(1914).IY99. Forordn.^*/il799.§154. Jeg
havde en Følelse, som om jeg gik med „den
spanske Kappe". Bøgft.jr.2<?8. || spansk
karse, % bærkarse; indisk karse; nasturtie;

Tropæolum majus L. S&B. Bl&T. \\ span-
ske kirsebær, se Kirsebær 1. || spansk
klovesyge, se Klovesyge. || spansk kra-
ve. 1. (foræld.) fræse (I), „en i Læg lagt

Halskrave, eller Pibestrimmel." 750. Sal.*

XXI.1058. 2. se I. Krave 4.8. || spansk
30 kridt, se Kridt 2. || spansk kørvel, se

Kørvel.
II
spansk(e) linse(r), se Linse 1.

II
spansk løg (ogs. Spanskløg. OeconE.

(1784).11.214), især (gart.) om forsk., som
regel store, varieteter af rødløg. Hvid Spansk
Løg.HaveD.(1762).33. En Mængde Løg (af
rødløg), særlig „Spanske" indføres. ilfen^zO.

Pl.193. jf.: Spansk Løgsuppe. Dor^/iesZoje-

bog.(1930).136. ogs. om andre løg, navnlig
porre. Fleischer.HB.210. MøllH.l'Y245. om

40 ramsløg: AxLange.FP.82. \\ spansk man-
chet, se Manchet 2.8. || spanske nød-
der, spec. (især Y ell. gart.) om store hassel-

nødder; dels om særlige varieteter; dels i

al alm. om hasselnødder, der er importeret

fra Sydeuropa; dels om lambertske nødder (af
Corylus tubulosa Willd.) (AxLange.FP.36).
HaveD.(1762).)()(5r. Bredsted.Hasselnødden.

(1887).28.31. VareL.*306. \\ spansk parti,
i skakspil: spilleaabning, der indledes tned

50 et angrebstræk, som forhindrer den sorte

dronningebonde i at gaa to skridt frem. ANis-
sen.KanDespilleSkak? (1919).72ff. \\ spansk
peber, se Peber 3.1. || spanske pokker,
se Pokker 1. I| spansk rytter, se I. Rytter
2.3, 3.4 og 3.5.

II
spansk rør, (nu sj.)

spanskrør. LTid.1724.728. *gi'er du ei vort
Raad Gehør,

|
Du smage skal det spanske

Rør. PalM.AdamH.II.264. Warm.Frøpl.127.

jf. u. Rørstok.
II
spansk s, se I. S 4.i.

||

60 spansk salt, (Y ell. kog.) groft, urent hav-

salt (der importeres fra Spanien). Moth.S
637. den knuste Is pakkes tæt omkring For-
men, blandet med en rigelig Mængde groft,

spansk Salt. FrkJ.Kogeb.285. || spansk

8*
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skillevæg, se spansk væg ndf. || spansk
skjold, om et slags rundt skjold. vAph.
(1759).408. spec. (herald.): halvrundt vaaben-

skjold. PBGrandjean.Heraldik.(1919).53.
||

spansk sko, spec. (foræld.): form for heste-

sko, der stammer fra Spanien og udmærker sig

ved at være høj („rejst") laade for- og bagtil.

Grunth.Besl.il. \\ spansk skorzonere, se

Skorzonere. || spansk støvle, spec. (for-

æld.) om torturredskab, hvormed delinkventens lo

ben sammenklemtes ell. knustes. Blich.(1920).

VIII. 179. CBernh. lY 13. ORung. (Danm
HVC.116).

II
spansk syge, (jf. bet. 2.3 og

3.4; sml. spansk pip(s) u. II. Pip 1, spansk
pokker u. Pokker l) infiuenzalignende syg-

dom, der først viste sig i Spanien i foraaret

1918 og i de flg. aar hærgede Europa. BerlTid.

*/7l918.M.l.sp.5. UnivProgr.l939.II.112. jf.

Spansksyge-epidemi ^BiÆT.j, -patient.

II
spansk syre, {ænyd. d. s.; nu næppe br.) 20

S( om varieteter af alm. syre, Rumex acetosa.

Moth.S637. HaveD.(1762).38. VareL.(1807).
11.568. jf.: Spansk Syre-Posteyer.Zog'e6.

(1710).120. II
den spanske sø, (jf. glda.

thet hyspanskæ haff (Mand.21)) ^ beteg-

nelse for en del af Atlanterhavet ud for Spanien;
nu om den biskajiske havbugt mellem Frankrig
og Spanien. (Napoleon) døde som Stats-

fange paa Øen St. Helena i den Spanske Sø.

Grundtv.Krøn.*271. StBille.Gal.1.76. den stol- 30

te Nation mellem Rhinen og spanske Sø
(0: franskmændene). Drachm.VT.89. jf.: om
han vidste kun hvordan: alle hans Sejl

skulde flyve mod Raa for en Fart efter

Livets den spanske Sø.JPJac.II.84. i sa.

let.: spanske søen ell. Spanskesøen
^Spanskesø. Bagger. 11.444). Directionen,

hvorledes man . . kand seyle Canalen ind . .

naar man kommer fra Spanske Søen.Mincke.
SøemandsHaand-Bog.(1756).Fort.a^. JVJens. 40

(BerlTid.'^/il926.Sønd.l.sp.l). || spansk
tobak ('snustobak. KbhAftenp.1784.Nr.42
&43.5.sp.l. VSO. t snuetobak. Moth.S637),
især (foræld.) om en slags (fin) snustobak:
spaniol (2 slutn.). LTid.1729.573. Bagges.
111.210. (han iler) for at kjøbe spansk
Tobak, til at holde sig vaagen med. Meisling.
MK.66. HCAnd.SS.VI.221. || spanske
trin olgn., se bet. 2.1 slutn. || spansk vind,
se Vind. || spansk væg (sj. skillevæg. 50
FagOSnedk.), let skillevæg af brædder, lærred
olgn., der som regel hverken naar loft ell. gulv,

og som bruges til at dele et større rum i mindre.
Bergs.J.lO. en Krog, som ved en spansk Væg
var afdelt fra den store Auktionssal. i2w<.J.
40. Vinstuen var meget mørk med spanske
Vægge, der dannede smaa Bsi&se. LeckFischer.
KM.41. jf. ogs. VSO.VIII.29.
spansk-, i ssgr. ['sbansg-] ell. (især i

ssgr., der betegner farvestoffer olgn., som éo

Spansk-brunt, -grønt, -hvidt, ogs.) ['sban'sg-]

undertiden, især i Spanskrør: ['spåns-] (ofte

findes ved siden af ssgr. usammensat forb.,

se u. Spansk-brunt, -flue, -grønt, -hvidt, jf.

spansk 4). foruden de ndf. medtagne kan
nævnes spansk-født, -kyndig, -sindet, -stu-

derende, -talende, -venlig samt en del (geogr.)

betegnelser som spansk-amerikansk, -engelsk,

-maurisk, -portugisisk, -brunt, et. (ogs.

spansk brunt. VareL.'819). Y brunt farve-

stof, fremstillet af brunkul, der bruges som
surrogat for umbra. Hage.^881.
spanske, v. ['sbansga] -ede. (sv. dial.

spanska, spånska, være hoffærdig, tale fint,

no. spanske, gaa stramt; til spansk 2.i, men
vel med tilknytning til spanke; 1. br. uden
for dial.) være spansk i væsen, optræden
olgn.; især: gaa med stive, stolte skridt; gaa
med spanske trin; ogs.: spanke. Feilb.

jf.: Hvad skal vi med lutter russiske Bal-
letter paa den danske Scene? Var ikke
(danserinden) meget sødere . . i „Et Folke-
sagn", end naar hun spansker i „Den tre-

kantede Hat"? Wanscher.(Pol."M931.11.sp.
1). om dyr, navnlig om ridehest: gøre spanske
trin. D&H. (hunden) spanskede med For-
benene, kastede dem nonchalant ud til Si-

derne. Fleuron.IFA.38.
II

(sj.) hovmode sig;

knejse. *Du faaer mig aldrig til at spanske;

I
Jeg bliver ved det lave danske ! Ba^^es.

11.221.
II (jf. snakke spansk u. spansk 3.2^

tale fint. (provstedatteren) spanskede op
med detteher kunstige fornemm' Maal.Bre-
gend.FT.71.
Spanske-sø, se u. spansk 4.

i^pansk-flue, en. (ogs. spansk flue.

Moth.S635. Heib.Poet.V1.218. BøvP.I.419).
(ænyd. spansk flue) dels (zool.) om biller af
familien Cantharidæ (der indeholder et blære-

trækkende stof, kantaridin), især om arten

Lytta vesicatoria; undertiden om andre biller,

der ved skinnende grøn farve kan minde om
Lytta vesicatoria, fx. om guldbasse, Cetonia

aurata L. (EPont.Atlas.1.666); dels (ofte i

flt.) om stoffet kantaridin, anvendt i medicinen

som afledende middel i plastre, salver olgn.

vAph.Nath.VII.534. Saarene som Spanske-
fluer have gioTte.Tode.ST.II.75. Panum.600.

jf.: den egentlige Selskabets Perle, der trak

som den stærkeste Spanskflue, det var dog
Monsieur Martin. Winth.IX.260. \\ hertil bl. a.

(med.) Spanskflue-plaster (Tode.ST.II.71.

VareL.^714. spansk flueplaster. Sundheds
Magazin.(1763).54. HCAnd.(1919).I.177),
-pulver (vAph.Nath.VII.316. Chir.(1845).

1.40), -salve (OeconH.(1784).III.171. Pa-
num.403), -spiritus (foræld.; OeconH.(1784).
III.170), -tinktur (MøllH.V336). I. -grøn,
subst. se -grønt. II. -grøn, adj. {jf. ty.

spangrun; i da. vist som nydann. til -grønt;

fagl.) af en grøn farve som spanskgrønt; be-

klædt med spanskgrønt; ogs.: irret; irgrøn;

i videre anv.: af en stærk grøn farve; giftig-

grøn. *den gamle Kiedel,
|
Spanskgrøn af

Irr, halv sænket ned i S&nået. Oehl.XIV?.
(jeg) fik Forgiftningssymptomer ved Ny-
delsen af de spanskgrønne Frugter. Bøj//t.

JT.465. Den sene September spredte Metal-
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farver over alle Skove . . Det orangegule

stødte sammen med det spanskgrønne.

SMich.Æb.l86. ||
(bot.) om svampe med grøn-

lig farvetone (jf. -grønt 2): spanskgrøn
bredblad, Stropharia ærxiginosa (Curt.).

Sal.XV1. 824. jf. IRaunkiær. ID. 102 (se u.

Bredblad^, spanskgrøn bægersvamp,
Chlorospenium æruginosum (Fr.). Rostr.Flo-

ra.ll.*(1925).165. -g^rønt, et. (tidligere ogs.

spansk grønt, Moth.S635. — nu næppe hr.

Spanskgrøn. vAph.Chym.III.366. Briinnich.

M.222. Leth.(1800).52. som fk.: CVarg.
Farve-Bog.(1773).11. som hest. f. til Spansk-
grønt brugtes undertiden Spanskgrønnet:
vAph.Chym.III.365f. Tychsen.A.II.358f. —
især dial. Span8grøD(t). HesteL.(1703).A5f.

OecMag.II.103.108. LTid.1762.18. Feilb. —
t Spangrøn. LTid.1753.299. best. /.; Span-
gronnet. CVarg.Farve-Bog.(1773).83). {psnyd.

spans(k)grøn(t), spansk grøn, spensgrønt,

æda. spænst grønt (AM. Harp.Kr.l23), mni.

spansgroen, spensgron, ty. spangrun (ænht.

spane(s)grun, spånssgroen ofl.); efter mlat.

viride Wspanicum; jf. Grønspan samt II.

-grøn) I) (kem. ell. t) eddikesur kobber-

forbindelse (eddikesurt kobberilte, kupriacetat),

som er meget giftig og bl. a. benyttes ved fabri-

kation af grøn farve; ogs. om grønt farvestof

fremstillet heraf; uden for fagl. spr. ogs. (jf.

Kobbergrønt l) om andre kobberforbindelser

af stærk grøn farve, navnlig om ir (I). vAph.
Chym.III.363. *„jeg har skieldet Drengen
dygtig ud,

I
Fordi han bragte slige høie

Herrer | Saa slet en Viin (o: som smagte af
kobberkar)" . .

\
„Ei noget Menneske . .

i

Kan taale Spanskgrønt." OeW.Y44. (vejr-

hanen) tænker kun paa sig selv og sveder
^^&m\L%rønt\ ECAnd.(1919).IY.37. Vil man
paaføre en vis Farve med Polituren, kan man
gøre den . . grøn med Spanskgrønt, ffoand-
gem.104. Hage.^878. || i anden anv., om
stærk grøn farve. *Du er en Fjante!

|
Klæd

dig i Spanskgrønt! klæd dig bare smukt.
Hrz.IY.26. HCAnd.BG.1.251. \\ heHil bl. a.

Spanskgrønt-honning (præparat (surhon-

ning), fremstillet af spanskgrønt, eddike og

renset honning; Oxymel æruginis. VareL.*

652). 2) 3( svampen Myceliopthora lutea (der

afsætter hvide ell. gulgrønne skimmelpleUer).

HavebrL.*I.235. -gult, et. T arsen-svovl-

forbindelse, arsensulfid, som benyttes til maler-

farve; auripigment. NordConvLex.Y347. Yare
L.*791. to -hed, en. det at være spansk;
spansk txesen ell. tænkemaade. Don Quixote
er bleven almindelig Folkelæsning uden for

Spanien, uagtet den er gennemsyret af

Spa,x\skhed.Rubow.LS.198. -hvidt, et. (ogs.

spansk hvidt Tychsen.A.11.443. YareL.*
791). T om forsk, hvide farver, fx. kridt, som
navnlig bruges til sminke. Funke.(1801).III.
436. Sal.*XXI.1058. -løg, en. se spansk
løg u. spansk 4. -peber, et (ell. en), (nu
sj.) spansk peber (se Peber 3.1^. Huusm.
(1793).298. Fruent.(1799).III.211. Amberg.

jf.: Spansk Peber . . bruges i Medicinen i

Form af Udtræk med Vinaand ( Spansk-
peberdraab er). A^j/ttcpZan/er.343. -rødt,
et. T rødt farvestof, som indeholdes i saflor,

de tørrede blomster af planten Carthamus
tinctorius; kartamin; saflorrødt. YareL.*735.

-rør, et. ogs. udtalt: ['sbans-] jf. Jesp.Fon.
502 samt Feilb. {cenyd. d. s.; jf. ty. spanisches
rohr samt spansk rør u. spansk ^y rør (I.l.i),

10 tynd stængel ell. (navnlig) afpasset stængel-

stykke af rotang, Calamus (rotang) L.; rot-

ting; sjældnere om selve planten: rørpalme;

rotang. Moth.S637. ^s<ok-^ Sæder med flet-

tede Spanskrør. fl^a/iager.i32. en Plantning
af Spanskrør. J?C4nd.iSiS. 77/7.389. Suenson.
B.II.133. jf. ndf. 1. 21 samt Spanskrørsstok:
*slidt paa ham blev mangen Stok af Spansk-
rør og af Hessel. Recke.T. 4. »den store

Bondepige prygler
|
paa Tæppet lystig med

20 sin Spanskrørs Stok. Schand.SD.115. || navn-
lig: (spadsere)stok af rotang olgn.; rotting

(2.1). Det kand . , skee, at (kvinderne) ville

forandre deres Skiørte til Buxer, ja gaae
med Spansk-Rør i Haanden. Hoi&.Ép.7Y237.
en gammel Sælgekone (med) en hel Favn
fuld af Spanskrør og Knortekjeppe. /njf.fii''.

11.91. spec. om en saadan stok anv. som
prygle-, strafferedskab (jf. Rotting 2-3^. Jeg
har . . været i Tieneste hos en Petit-Maitre,

30 som betalte mig ikke min Løn, undtagen
med sit Spansk-Rør. iSA;ti€sp.7Y485. da vi

havde passeret Døren til Onkels Værelse,

hvor Spanskrøret sad bag Speilet , . aandede
jeg betydelig fneTe.Bergs.GF.il.256. (lære-

ren) slikkede sig . . om Munden, naar han
skulde til at give en Dreng af Spanskrøret,

JohsWulff.MG.13. tre slag af spanskrøret
ell. tre slag spanskrør

j
drengen skal have

spanskrør
j || hertil bl. a. Spanskrør- (jf.

40 Feilb.) eU. (Mm.) Spanskrørs-kuffert (Nat
Tid.**/xl912.M.Till.l.sp.2), -kæp (Feilb.),

-møbel (PoU*/1x1939.16.sp.4), -palme (^
Calamus (rotang) L. Warm.Frøpl.123) , -slag
(Schand.0.1.61), -stok (YSO. Hrz.IY.291.

NMøll.H.5), -stol, -vare(r) (Krak.1934.

3358). -sort, et. T korksort. vAph.Nath.IY
419. YareL.*487. -vind, en. se spansk vind
u. Vind.

ISpant, et. [sban'(2] (nu kun dial.

50 Spante, en. vAph.(1759). Amberg. Feilb.).

flt. -er ["sbandar] ell. d. s. (Pol.*/»1938.10.

sp.3. BomhOS. jf. best. f. flt. Spantene. Sal.

XI.265 samt forb. som rejse (i) spant, staa i

spant; ell. (nu sj.) -e (SøLex.(1808). jf.

Spante(r). BerlKonv.XX.107). (sv. spant

^f spent, spær), nt., ty., holl. spant, ogs. om
tværribbe, spær, jf. (m)nt. spann samt III.

Spand 3.2; vistnok til spænde; i nord. vel fra

rit. eU. hoU.) I) 4>- ofte i flt., om de tømmer-
to stykker, oftest bestaaende af fiere dele (jf.

Bundstok (1), Sitters samt Oplænger og

Hanger 2), som i et fartøj gaar opad
fra kølen og giver fartøjet dets form; under-

tiden ogs. om letiere tømmerdele, fyldespanter,
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som anbringes mellem fastespanierne; i jærn'

$kihe om tilsvarende støtter, der er sammen-
bygget af plader og vinkler, undertiden ogs.

om langskibs støtter i store skibe: langspanter

(Wolfh.MarO.166) ell. ,,stringere" . *Skibet i

dets Knæer og Spanter sig giver. Falconer.

Skibbrudet.(overs.l790).117. Kjølen er lagt

til et stort Fartøi, af hvilket Spanterne (med
tilhørende Stivere eller Understøttere) samt
Oplængerne allerede ere stillede paa Kjølen.

Erz.XVIII.230. Spantesystemet bestaaer i

Almindelighed af faste Spanter og Fylde-

spanter, hvilke igjen kunne inddeles i per-

pendiculaire Spanter, kantrede Spanter (jf.

Kantespantj og hele Spanter, samt i halve

Spanter eller enkelte Lag.Funch.MarO.il.
123. *Man skærer ej Spanter til Skibe

| Ud
af det sirlige TTæ.I)rachm.DG.63. en Bark-
kano . . bygget paa smalle tynde Ribber og
Spanter af Cedertræ. Bogan.I.139. KuskJens.
Sem.69. rejse et fartøj i spant, (jf. spante-

rejse^ rejse (II.4.3) spanterne til et fartøj.

Scheller.MarO. staa i spant(er), om far-

tøj: være rejst i spant. Der stod en Baad i

Spant, som det hedder, og en anden var
omtrent færdig. Drachm.PV.37. den nye Skon-
nert, der stod i Spanter paa . . Rasmussens
Yærit.JPJac.II.lhS. 2) om forsk, lister ell.

stænger, som skal støtte, sammenholde noget

ell. danne de bærende dele (skelettet) i en (byg-

nings)konsiruktion, navnlig (fagl.) om ribbe

(1,4.2), stiver i flyvemaskine ell. luftskib: Opf
B.* II.534. jf.: Det stive Luftskib har (et)

Skelet af langskibs Dragere og Tværspan-
ter. BerZXonu.Z/YSSS.

II (1. br.) i anden anv.

Han kastede Hovedet tilbage mod Vognvæg-
gen (i sporvognen) og sendte et (suk) op mod
Loftets polerede S'pantev. GyrLemche.FS.248.
Først var der kun Spanterne og Ydervæggene
(o: af et sommerhus). Hoffmann.S.25. Tilbage

(efter Aalborghallens brand) staar kun de
forvredne Rester afdebuedeStaalspanter,
der lignede Ribbene i Skelettet af et Fortids-

uhyre. PoL'Vii94i.9.sp.2. i^pant-, i ssgr.

se Spante-. I. ^pante, en. se Spant. II.

ispante, v. ['sbanda] -ede. {no. d. s.; til

Spant (1); jf. opspantet; 4>-> ^- ^i^-) rejse i

spant, jeg (udtalte) min Beundring over en
ny Baad, han havde reist . . Den Gamle . .

brummede . . Ingen behøvede at „reise"

Baaden, før den faldt; men han skulde mene,
naar han „spantede" et Fartøi, stivede han
det, saa det blev staaende.ToWerZ.F. 77.202.
S&B. D&H.

II
(sj.) anbringe som spant(er).

mangen Eg er spantet
|

til Kølen af een
Skude. TEørd.SD.v.J^. iSpante-, i ssgr.

['sbanda-] (1. br. Spant- ['sband-], se u.

Spante-holt, -loft, -sætte^. især (skibsbygn.

ell. 4f-) '*' Spant 1; fx. (foruden de ndf.

medtagne): Spante-afstand, -bolt, -bredde,
-bøjning, -distance, -ende, -klampe, -naad,

-samling, -buk, en. buk (L3.2), som bruges

Hl at rejse spanterne. Harboe.MarO. Sal.^

XXI.1059. -bygning, en. betegnelse for

alle et skibs spanter (tværskibs og langskibs)

under eet og deres konstruktion; spantesystem.

Scheller.MarO. -fag, et. mellemrum, flade

mellem to spanter. Scheller.MarO. -fald, et.

(jf. -mal) betegnelse for spanters (især:

kantespanters) hældning ell. stilling; ogs.:

stor vinkel af træ, der bruges ved opstilling af
spanter. Harboe.MarO. Funch.MarO.1 1.123.

Scheller.MarO. -holt, et. (;/. holl. spant-

10 hout; nu næppe br.) spantetræ, -tømmer.
Spant-: Amberg, -horn, et. tyk træliste,

der spigres tværs over et spant for at tjene som
trin under arbejdet. Funch.MarO.1.101.11.
123. -klods, en. (jf. -stilling^ klods (under-
lag), hvorpaa spantetræerne samles. Harboe.
MarO. -lag, et. om (hvert af) de lag træer

ell. tømmer, hvoraf et helt spant bestaar.

Funch.MarO.11.123. jf.: De forskjellige Træer
i Spantet deles i Spanteunderlaget

20 • • og Spanteoverlage t.fiarZ>oe.Mor0.377.

-loft, et. (1. br. Spant-. SøLex.(1808).
0Rung.(DanmHVC.121)). rum med en meget
stor gulvflade, hvorpaa samtlige spanter til et

skib afridses i fuld størrelse; afslagningsloft;

spec. (i best. f.) om (del af) en magasin-
bygning paa Holmen i Kbh. Harboe.MarO.
KuskJens.Søm.78. -mal, en. (jf. -faldj

mal (I), vinkel(maal), hvorefter man giver et

fartøjs spanter deres rette form og stilling.

30 Funch.MarO.11.123. -model, en. skibs-

model (nu benyttet til undervisningsbrug),

som viser spanternes opbygning og stilling.

Larsen, -ovn, en. glødeovn af stor længde,

hvori spantevitikler opvarmes før bøjningen.

BerlKonv.XX.108. -paalæg, et. træ, tøm-

merstykke, som lægges paa et spantetræ, hvor

dette ikke er dybt nok til at give den ønskede

kontur; kalv (L2.2). Larsen, -pind, en.

„En Stok, paa hvilken Spanternes Dimen-
40 sioner ere afmærkede og som bruges under

Arheidet." Harboe.MarO. -plade, en. om
(hver af) de plader, som sammen med spante-

vinklerne danner et spant i et jærnskib. Schel-

ler.MarO. -plan, en ell. et. aftegning af
ell. model til et spant (TeknMarO. jf. VSO.);
nu især: redskab (plan af støbejærn), hvorpaa
spantevinklerne bøjes til den ønskede form
efter træskabeloner, udført efter spanteridset.

BerlKonv.XX.108. -rejse, v. vbs. -ning

50 (Bl&T.). (jf. -sætte^ rejse (i) spant; næsten

kun i part. -rejst, om fartøj under bygning:

hvis spanter (og stævne) er rejst; opspan-
tet. SaVXXI.546.tvl. IngBygn.l940.62.sp.l.

-rids, et. tegning, som viser formen af alle

et skibs spanter (jf. -tegning samt Sideteg-

ning 2 slutn.). Harboe.MarO. KuskJens.
Søm.78. -skabelon, en. skabelon, der ud-

føres i fuld størrelse efter afslagningen af et

spant og bruges til at forme det virkelige

60 spant efter. Harboe.MarO. Funch.MarO.1.
142. -stilling, en. (sml. -klods; foræld.)

stillads ell. underlag, hvorpaa et spant samles

inden rejsningen. Funch.MarO.1.101. -stød,
et. især i flt., om spantetræers mod hinanden
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stødende ender. Harhoe.MarO.377. Berusv-

nelsepaaforsk.DeleafSkib.(1848).74. -stet-
te, en. støtte, stiver fra beddingen til et rejst

spant. Harboe.MarO. -system, et. spante-

hygning. Harboe.MarO. Scheller.MarO. -sæt-
te, V. (1. br.) spanterejse, spant-: BerlTid.

^*/il844.4.sp.2. -teg^ning^, en. spanterids.

OpfB.^11.461. -træ, et. (jf. -holt, -temmer;
om (hvert af) de stykker tømmer, hvoraf et

helt spant er sammensat. Funch.MarO. 1.17. lo

VSO. -tømmer, et. d. s. s. -træ. Funch.
MarO.1.107. VSO. -vinkel, en. om (hver

af) de vinkler (vinkelbøjede jcemstykker), der

sammen med spanteplademe danner et spant

i et jæmskib. Wolfh.MarO.168. SHbsMask.
254. jf. Spantevinkeljærn. Larsen.

Spar ell. (nu næsten kun (1. br.) som
skriftform, sml. dog Feilb.) Spader, en
ell. (dial.) et (Esp.483). [sba^r, nu kun spøg.

«8baJ6or] flt. sparer (SpilUbog.(1786).58. 20

Blich.(1920).V.155. Krist.BRL.707. jf. Feilb.

samt Glahder.Retskr.) ell. 8pa(de)r (GlSpil.

26. jf. Feilb. samt Bl&T.) ell. (især til

Spader^ -e ^spadere. jf. Glahder.Retskr. sj.:

spare. JensDahl.Bridge.(1920).16) ell. (sj.)

sparere (Legeb.II.43). {ænyd. spa(de)r i

forb. spa(de)r to, sv. spader, no. spar, eng.

spade, ty. spaten; fra sp. espadas, flt. af

espada, egl.: daggert, sværd (se I. Spadej, idet

farven vistnok opr. er symbol for krigerstanden, 30

adelen, jf. Hjerter; da mærkerne paa franske
kort faar en vis lighed med en spids spade
(egl. forestiller de en lansp(spids), fr. pique,

jf. II. Pikj opfattes ordet alm. i germ. som
flt. af I. Spade, jf. VSO. MO.) <^ betegnelse for

(hvert af) de med et sort tegn, der min-
der om et stiliseret spidst spadeblad,
mærkede kortblade; ogs. om den farve
(1.3), som udgøres af disse (i vnsse spil kaldt

kulør, pique, se Kulør 3.2, Pique). Holb. 40

MTkr.307(se u. Hjerter^. Spillebog.(1786).2

(se u. IL Klør;. »Spar bliver TrumllBlich.
(1920).Y154. jeg kastede en lille Spar til.

8mst.XIL183. Et SpU i Spskder. Spillebog.

(1900).33. Hver Gang hun meldte Spar og
Klør, tabte hun. LeckFischer.HM.91. melde
i spar

j
jeg havde fem spar(er) paa haanden

j

II
hertil forb. ell. ssgr. m. betegnelser for de

enkelte kort (som regel udtalt m. hovedtryk

paa sidste led: [sbBr'æs, -'kmria osv.]). Spar- 50

kneg;t.vAph.(1764). Sparbonde. ^mfeerp. Jeg
havde . . Sparkonge tredie. Blich.(1920).XII.
180. VSO.V1.673. i særlige forb. (ssgr.) m.
billedl. anv.: 8pa(de)r dame, (sj.) om en
overlegen, ubehagelig dame: (grevinden) er

imfam! . . Hun er . . inderlig grov I men det
tager sig piquant ud i Silkekjole og i høiere
Kredse. Alle ere de bange for hende. Alle

gjøre de Cour til hende; Og Alle gjør hun
Nar af! gamle Spaderdame i flC4nd.55.Z. 60

267. spa(de)r es, dels (1. br.) m. henblik
paa kortets (spadilles) vcerdi som den højeste

trumf i Vhombre: Vorherre var det store Spar-
Es, som man havde i Baghaanden, naar der

var Nød paafærde, eller man laa paa sit Yder-
ste.AlbaSchwartz.Skagen.I.(1912).53. jf. Feilb.

II 1.474. dels (som overs, af fr. as de pique;
sj.) som skældsord: nar; tosse. Hold din
Mund Sj>aj-Es\ KomGrønneg.11.95. spa(de)r
to, spec. i forb. som kaste (Feilb.11 1.474),
smide (Krist.Ordspr.612), (nu 1. br. uden
for dial.:) slaa (Moth.S632. Biehl.DQ.III.
101. Grundtv.Smaaskr.48. PalM.IL.III.282.
VilhAnd.T.118. Feilb.III.474), (sj.:) spille
(VilhAnd.Litt.il1.221) ell. (alm.) sige spar-
to til {ænyd. sla(a) spa(de)r to til; vel egl.:

spille et meget højt kort ud ell. overtrumfe med
et højt kort (i Vhombre er spar to manille i

kulør); jf. sige seks (u. II. seks 2), sige

smæk til (u. II. Smæk 1) samt Lag sp.200*';

dagl.) være ell. føle sig overlegen; ikke ænse
ell. tage hensyn til; nu især om ting: være
bedre end; overgaa; i dial. ogs.: kaste vrag paa
(Feilb.III.474); undertiden uden til: sige
sparto, om noget, som er særligt fremra-
gende, slaar alt andet, er det bedste i sin art.

der er ingen Printzer og Fyrster, og Græver
og Baroner, og Generaler og Ministrer, jeg

jo slaar Spår to til. KomGrønneg.111.79. Sen-
ge (som) skal sige Sparto til hvad for en
Seng det skal være her i Byen.PAHeib.Sk.
11.120. mine Kjærmindeqvad slaae Sparto
til Oehlenschlågers. PMøll. (1855). II. 222 (i

Grundtvig-parodi), hvis han kommer med
sine Trumfer og vil spille med os, saa har vi

ogsaa Matadorer, for denne hersens (viser

Næven) siger Sp&T-To. Hostr.G.156. Bad skal

vi have, og det et som siger Sparto. Æørd.
RH.193. en Statskapitalisme og Overorgani-
sation, der i Retning af Indgreb i den per-

sonlige Frihed siger Sparto til alt, hvad vi er

fortroUge med. Blatt.OU.25. undertiden (spøg.

ell. dial.) i omdannede udtr. som sige spar-
syv (Feilb.III.474), spartl (Leop.EB.238),
spartre (DagNyh.'ytl926.5.sp.5) til.

Spar-, t ssgr. især: \)^af Spar, fx. Spa-
(de)r-farve, -kort, -melding, -solo, -spil, -stik;

om ssgr. som Spa(de)r-es, -konge osv. se u.

Spar. 2) se Spare-. 3) se Sparre-.

sparantende, adv. se spirantende.

Spar-bejdse, -bøsse, se Spare-bejd-

se, -bøsse, -dame, en. se Spar sp. 125**.

Spardej(e), en. se Sebedeje.

Spar-dæk, et. ['sba-r-] {Jra eng. spar-

deck ; til eng. spar, spcer, sa. ord som Sparre)

^ dæk af lettere konstruktion i handelsskibe,

anbragt oven over hoveddækket og bestemt til

indretning for passagerer og henstuvning af let-

tere gods. CollO. TeknMarO. KuskJens.Søm.
72. -dækket, adj. {eng. spar-decked) ^
om handelsskib: forsynet med spardæk. Tekn
MarO. KuskJens.Søm.72.

I. Spare, en. se Spove.
II. spare, v. ['sba-ra] Høysg.AG.29.

præs. -er ell. (nu 1. br. uden for dial.) spar
[sba'r] (NvHaven.Orth.165. spar. Høysg.AO.
29. Krisl.0rdspr.91. Pol.**/*1936.3.sp.2. Flem-
løse.175. jf. Feilb.); præt. -ede ell. (1. br. uden
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for dial) -te (Sort.ES.HP. PAHeih.Sk.II.
321. Heib.roet.il.129. jf. Dania.IX.39(syd-
sjæll.) samt Moth.S637; tidligere ogs. skrevet

-de. PoulPed.DP.(1937).31. jf. BornhOS.);
part. -et ell. (uden for dial. gldgs. ; navnlig i

bet. 2) -t [sbaJrd] (Reenb. 1.135. Ew.(1914).

IV.234. PAHeib.Sk.III.172. PNSkovgaard.
BS. 96. Ploug. 11.51. Brandes. Br. 111. 269.

Sødb.GD.90. jf. Dania.IX.39(sydsjæll.) samt

Moth.S637. Feilb.). vbs. (1. br.) -ing (LTid. lo

1759.400. Brandes. VI 1. 515. Pol.'yi2l939.

Sønd.22.sp.2) ell. f -else (Prahl.ST.II.147.

Argus.l771.Nr.23.1). {glda. sparæ (sporæ),

æda. spara i bet. 1 (Mariakl.21f.), oldn. spara,

eng. spare, ty. sparen; afl. af et adj.: jy. spar,

sparsommelig, oldn. sparr, eng. spare, oht.

spar, besl. m. oldslavisk sporu, rigelig, sanskr.

sphirå-; bet. 2 er nu hovedbet.; jf. sparlig,

sparsom)
I) opretholde, lade forblive i uskadt til- 20

stand; skaane. I.l) (især bibl. og højtid.)

m. h, t. person (fjende): lade slippe med
livet; fritage for hævn, straf olgn.; ofte

om gud: lade leve; ogs. (jf. bet. 1.8^ i

forb. som spare ens liv. Herren vilde spare

(1931: skaane; ham (0: Lot).lMos.l9.16.

du, vor Gud, har sparet os langt over vor
Misgjerning (1931: ikke . . tilregnet os vore

Synder). Esr.9.13. Vil du . . love mig, at om
jere Folck faaer Byen indtaget, at de vil 30

spare mig og mine Forældre? Holb.Ul.11.9.

for at spare Christen Blod.sa.Tyb.YS. *Træk
Linned ned ad Nakke (0: ved spidsrodsstraf)

I

Og ingen Tyven spar I Wess.2(?2. *Tak din

Gud, at vi (o: røverne) dig sparte,
|
Og at

Livet du beholdt. Heib.Poet.11.129. en over-

vunden Storfjende bidrager mere til Sejr-

herrens Hæder, hvis hans Liv spares end
hvis det t&ges. BilleskovJ.H. 1.204. i ønsker

om et langt liv (navnlig i brevafslutninger) : 40

Den allerhøieste Gud spare Deres Majestets

heUige Person i mange k&r. Langebek.Breve.

104. jeg (skal), i Fald Wercket blifver vel

optaget, og Gud sparer Liv og Helsen,
udi en særdeelis Tome gifve de Landskaber
som ia,tt\s.Holb.Intr.I.7^. sa.HAmb.III.5. jf.

Larsen. || i udtr., der bruges som interj. Ih,

Gud spaar (alm.: bevare, fri; wos . . Er det
dæ (0: dig)? EBertels.D.46.

||
ordspr. (jf.

I. Dod 5.2); døden sparer ingen. Krist. 50

Ordspr.43. D&E.
|| (jf. u. bet. 1.%) m. præp.-

led (til angivelse af, hvad man befris fra),

(gud) afveyede en sti for sin vrede, hånd
sparede ikke deres Uv (1871: Sjæi; fra

(1931: skaaned dem ikke for; døden. Ps.7S.
50(Chr.VI). *0s fra smitsom Syge spar.

SalmHus.103.2. spare en paa livet, se

Liv 2.5. 1.2) forskaane for revselse, kritik

ell. fare, ubehageligheder; lade slippe;
holde haanden over. (gud) som ikke eo

sparede sin egen Søn.Rom.8.32. *Jeg har en
heftig Lyst Satyricus at være . . |

Min egen
Husbond Paars jeg vilde og ej spare,

|
Men

skrive, hvordan hånd har stridet mod en

Block. Holb.Paars.277. *os den grumme Syg-
dom (0: søsyge) %^zxie.Heib.Poet.VII.352.

II (jf. u. bet. 1.1; i forb. m. præp.-led, nu
navnlig for (nu næppe &r. f ra; t med;, (kon-
gen) laanede store Penge Summer af rige

Folk, hvilket ikke kunde skee uden for at
spare Almuen med 'Pa.sdæg.Holb.DH. 1.682.
(han) var selv gaaet ned til den fattige

Kone, for at spare hende fra at gaae den
besværlige Vei oip.HCAnd.(1919).III.28.
Gid Livets Magter dog ville

|
dig spare for

mere Sorg.Schand.SD.223. Frihjulet . . har
til Opgave at spare Cykhsten for unyttig
Pedalering. Sai." Tf367. || refl..: skaane sig.

*De bør Dem moderere,
|
Dem spare lidt,

gaae frem i Mdig.Heib.Poet.VII.33. jeg (vil)

rette en varm Tak til ham, fordi han ikke
sparede sig, men kom for at hjælpe os.

HowaU.DB.78. i forb. m. præp.-led, navnlig

for (nu næppe br. fra;.- *hand mandigt
foer ud, | Og Selv sig fra Faren ey sparte.

Sort.HS.H4^. Spar mig dog for (1871: Tag
bort fra mig; eders larmende Sang. ^m.5.23
(1931). 1.3) m. h. t. ting ell. forhold: lade

slippe for haard behandling, fare, overlast.

Herren har opslugt og ikke sparet nogen af

(1931: har skaanselsløst opslugt; Jakobs
Boliger. Be5fr.2.2. *Vaarens lyse Løvsal af

Høstens Storm er sp&rt.Ploug.II.Sl. *Spar
dine stolte Mure

|
For Ødelæggelsen, I?eii&.

Poet.IVlOS.
II

navnlig: bruge varsomt,
forsigtigt; nu især m. overgang til bet. 2:

afholde sig fra at anvende; være sparsommelig
med. Hvo som sparer sit Riis, hader sin Søn.
Ords.13.24. *Strø Grene paa hans (d: Jesu)
"Vej,

I
Spar dine Klæder ej.SalmHj.394.6

(jf. Matth.21.8). *Hvis du dit Bryst, som er

i Fare,
|
Trods min Advarsel ei vil spare,

|

I Himlens Navn! saa pib, saa hvæsl Bagges.

V.249. *At gaae saa stærkt er ikke værd,
|

I er en gammel Mand og svag . . | Og man
maa spare sine Kræfter. Wilst.D.III.ll. spare

sine Hænder. F/SO. spare sine 0]ne.DdsH.

II
m. obj., der betegner liv, helbred, (navnlig

i nægtende forb., der angiver, at man sætter

liv, helbred paa spil), mit Liv og Blod skal

ikke spares, naar jeg kuns derved kand viise

min Takneralighed. Holb.llJ.V9. Han sparer

hverken sin egen eller Andres Helbred. MO.
Dengl.KlokkeriFarum.(1928).75. jf.: *„Be-
tænk, du styrter dig i Fare." — „Men hvor-

for skal jeg dog mit Liv til Smerter spare
|

Og tusind gange døe?"NordBrun.Zar.45.
||

(nu næppe br.) m. h. t. navn: undlade at

anføre ell. røbe. En viss Præst i Kiøbenhafn,

hvis Nafn ieg sparer, giorde sig i de tider

(0: under pesten 1711) offentlig kiendt som
En leyesYend.RasmWinth.S.105.

\\ (jf. bet.

2.3 slutn.) uden obj., i forb. m. paa. jeg vil

spare paa mine Been (0: vente med at danse

mere) til i Atten.Holb.Masc.1.3. spare paa
Kræfterne, spare paa sine Klæder. VSO. Spar
ikke paa (de forlorne tænder) . . de skal nok hol-

de Deres Tid ud. KMich.MorsØjne.(1940).57.
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2) undgaa at bruge ell. forbruge for-

raad, pengemidler olgn.; holde igen paa;
holde hus med. 2.1) undgaa forbrug af
noget; navnlig: undgaa at forbruge ret meget,

ikke anvende mer end det nødvendige ved at

bruge sit forraad paa klog, økonomisk maade;
ogs.: bevare i sin besididelse ell. indtjene
ved økonomi, hvorfor rejser i heller icke

lige til Vands omkring Skaven igiennem
Categat, saa sparede i en hob Penge derved.

Holb.llJ.1.2. Leiligheden staaer ledig i meer
end een Maaned og man . . sparer Lagner og
Haandklæder.ffCAMd.BC./Y2S2. *Fire Alen
Merino | Til en Vinterfrakke. | Barn, Du
bli'er mig alt for dyr;

|
Men da Du saa pro-

pert sy'r,
I
Spare vi det atter. PFafter.FF

117. Hvad kunde han ikke spare i Husleje

(o: ved at købe eget hus)? LeckFischer.HM.
184.

II
t forb. m. nægtelse, i udtr., som angiver

et rigeligt ell. ødselt forbrug, flothed ell. ødsel-

hed i anvendelsen af visse forraad (penge

osv.). *Sælandsfar og Fynboe resten,
|

Giorde færdig snart,
|
Jyden skaffed mad

for gæsten, |
Intet blev her spart. LZoi.

(PSyy.Viser.(1695).585). *Den beste Viin

var ikke spart; |
Sit Qvæg de lode slagte.

Reenb. 1.135. *Spar ei dit Brænde, fyr i

Ovnen hiavl Bagges.SY93. Paa hendes Op-
dragelse var intet sparet. Drachm.F. 1.488.

II
t faste forb., ialem. olgn. spare sit krudt,

se I. Krudt 1.2. saa sparer jeg den mark,
se II. Mark 2.i. spare skillingen olgn.,

om overdreven sparsommelighed, gnieragtig-

hed; (alm.:) spare paa skillingen. Graah.PT.
1.289. Det maa være en slet Oeconomus,
som ikke seer videre, end til den Skilling

han enten kan spare i Dag eller vinde i

Morgen. Oeconr.F/.97. hvad der er spa-
r(e)t, er fortjent olgn. Mau.9381. Pol.

*/tl941.4.sp.4. jf.: hvad der spares er vun-
den. ifo^A.SfiSS. Den Daler der spares, er

ligesaa god som den der vindes. LTid.i 757.
396. her er meget, som kunde spares; men
den SkiUing, som spares, er jo fortient.

Argus.1771.Nr.14.3. Den Skilling, Konen
sparer, er lige saa god som den. Manden for-

tjener. ifau.//.333. Én skilling spart er to

fortjent. Krisf.Ord5pr.606. smst.314. Det, der

er sparet, er tjent. Elkjær.MH.166. Spart
er sp!iTt.Heib.Poet.V302. Sødb.GD.90. || m.
overgang til bet. 3, t forb. som spare plads
(se Plads 4^, tid. Det gjelder om Tiiden at

RTpaLie. Høysg.S.291. VSO. \\ om foranstalt-

ning, hvorved man undlader at (for)bruge

noget. Ved Maskinværker spares mange Aj-
beidere. VSO. de bruger sakkarin, det sparer

sukker
j (jf. u. bet. 3.1 ; 1. br.) m. flg. inf.:

(han) taler om at anskaffe sig Fyldepen . .

Det sparer at dyppe, siger h&n.ORung.P.
202. 2.2) (nu især uden obj. (se bet. 2.z)

ell. i forb. som spare op, sammen (se bet.

^.2-3)) lægge noget, som ikke er (for)brugt,

til side til anvendelse i fremtiden; gemme;
henlægge; opspare. Man tager Knopperne

(af perikon) med en Deel af Stilken, førend
de slaaer ud, og tørrer dem, da de siden kan
spares saalænge man vil. JPaulli.Urte-Bog.

(1761).233. »Det Salte har jeg alt fortalt,
|

Det Søde sparer jeg til Slutningen af Brevet.
Bagges. III.9. *En Uden Sparebøsse staaer
. .

I
Der har hun henlagt Aar for Aar | En

sparet Sølverpenge.0e/»I.XZ.i2. *Bedre var
det sikkert, om |

Lidt mere tarvelig vi havde
lp været | Og sparet til en anden Leilighed,

|

Hvad nu til ingen Nytte spises op. Hauch.
SK.71. jf.: saae du Forraadskamrene for

Hagelen, hvilke jeg haver sparet (1931:
gemmer) tU Trængsels Tid. Job.38.23.

||

(1. br.) i forb. m. fra: undvære fra. enhver
Fritime, han kunde spare fra sine Forret-

ninger. ^PTFiu;ei.iViS'.i^3. Jørgine tog en
Haand med i (markarbejdet), naar hun kunde
spares fra Hnset.JVJens.j.101. 2.3) uden

20 obj.: være husholderisk, økonomisk (med
sit forraad osv.); ogs.: lægge til side, samle
(til senere lejlighed). *hvis vi Land kand
see . .

I
Vi maa ei gnie meer paa vores Pro-

viant.
I

Hvis vi nu sparer meer, da maa vi

kaldes Gæcke. JIoIZ>.Paars.265. (de) forsøge

paa een Tid at øde i stort og at spare i smaat.
Tullin.III.289. spare til Alderdommen. VSO.
Der skulde . . skiftevis spares og flottes.

TroelsL.HF.IV.63. Hun sparede (o: lagde

30 spareskillinger) i denne Pnng. LeckFischer.

HM.197.
II

t faste forb., talem. olgn.: nu
ville vi alle spare, hvor der kan spares.

udtalelse af Chr. VIII ved hans tronbestigelse,

se FStiftstid.l840.79.sp.2. jf. Arlaud.428.

spente og spare, spinke og spare, se

spente, spinke, spar man, saa har man
ell. den, som spar, han har ell. spar,
mens du har olgn. Mau.9400. NvHaven.
Orth.165. Krist.Ordspr.314. jf.: Naar man

40 ska' spare, naar man itte har noet, aa osse

spare, naar man har noet — saa ska' man
altier %pB.xe. AchtonFriis.DS0.il.233. det er

bedre at spare paa bredden ell. ran-
den end paa bunden olgn., se I. Bred
2.1, I. Rand 1.3; //. u. I. Bund l.i slutn.

samt: spar fra f'paa. UfF.) laaget, bun-
den sparer sig selv. Mau.II.333.

\\ (jf. u.

bet. 1.3 og 3.1} i forb. m. paa, til angivelse

af det, man er husholderisk med, holder igen

50 paa. sparer ikke paa Fiie.Jer.50.14. Jeg
haver kiendt andre, som for at spare paa
Saltet, have haft deres Smør og Kiød ioi-

dæTvet.Holb.Ep.II.309. Paa vore tre Guld-
stykker maae vi spare, som Skibbrudne
paa deres 'Tveb&kker.Oehl.Øen.(1824).II.324.

Han satte dyre Ringe
| Paa hendes Fingre

smaa, |
Guldspanger og Coraller

| Han ikke

spared Tpaa..Winth.HF.182. Han lukker alle

Vinduesglugger for at spare paa Varmen.
&Q ThitJens.VA.I.131. m. tings-subj., om bespa-

rende forholdsregel: de havde haft til Hensigt
at stjæle et Par Cykler og returnere paa dem.
Det sparede jo ogsaa noget paa Billetprisen.

Duelund.N.112. i faste forb., talem. olgn.:

XXI. Bentrykt "/» 1942 9
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spare paa krudtet, muskaten, se I.

Krudt 1.2, Muskat 1.2. spare paa skillin-

gen, (jf. u. bet. 2.1^ være (overdrevent) øko-

nomisk. VSO. (ministeriet) havde sparet paa
Skillingen, da vore Skibe skulde have Maski-

ner. 7^or^<sen.T0.7Z.69. spare paa skillin-

gen og lade daleren rulle, se Daler 1,

3) m. h. t. arbejde (navnlig af besværlig art),

udgift, bemærkning olgn.: undlade at gøre;

afholde sig fra; lade være med. 3.1) i al

alm. spare en bekostning. Moth.S638. *jeg

maa . . gjøre Bod i allenstund,
|
Ei spare

(o: opsætte) den til Dødsens Blnnål Salm
Hus.416.5. Andre tør vel siige. Autor kunde
have sparet den Umage, efterdi Verden
allerede er saa fuld af Bøger. Holb.Anh.5^.

*For at oplyse Sagen,
|
Jeg har ei sparet

Fliid.Wess.104. *for varig Fred,
| Jeg intet

Offer sTpa.Tev.Grundtv.Krøn.125. min Onkel
burde have sparet disse Formaninger til en
bedre Leilighed.Gylb.(1849).IX.5. Den For-

sigtighedsregel kan vel nok spares, ffans

Povls.HF.138. jf.: Bestemt Artikel spares i

stor \JdstTdekning.Rubow.SP.34. især i op-

fordringer til at undlade noget, navnlig til at

tilbageholde en bemærkning olgn.: *„Gamle,
blinde Gubbe! |

Jeg ynkes over dine sølv-

graae Haar!"
|
Hakon: „Ha, spar din Ynk I"

Oehl.III.lOO. Du kan spare Din Spot, dine
Anmærkninger, Undskyldninger. F/SO. spar
Din Uleilighed, Gud er slet ikke i Yin-
åen. Kierk.P.XI,2.68. Spar dine Øjenkast,
du sprukne Sminkepotte! JirMMnÅ;.^/.31.

||

(dagl., til dels dial.) m. inf. som obj. der en
vandringsmand kom til den rige mand, da
sparede hånd (1871: nænnede han ikke^,

at tage af sit . . qw33g.2Sam.l2.4(Chr.VI).
(de) spare (1931: nægter sig) ikke at spytte
mig i Ansigtet. Job.30.10. Jeg kan spare at
tale ondt om ham, da Andre allerede have
gjort det tilstrækkeligt. Hrz.ST.219. I Jyl-

land siges: „Han sparer ikke (undser sig ikke
ved; betænker sig ikke paa) at giøre det."

VSO.(jf. Feilb.). jeg kom op at køre; saa
sparede jeg at gaa den lange vej

j || (jf. u.

bet. 1.3 og 2.d) uden obj., i forb. m. paa (-f

med, jf. II. med lO.i^. den største Tienneste
I kand giøre mig, det er at spare med jere

ComTplimenter. Holb.Arab.6 se. spare paa Ud-
gifter. 6' cfeB. de sparede ikke paa kritik

j

han sparer ikke paa ord
\

publikum sparede
paa bifaldet I

|| m. tings-subj., om besparende
forholdsregel olgn. (hun) skød Genvej . . denne
Vej vilde spare hende ti Minutters Gang.
HSeverinsen.D.139. 3.2) m. hensobj.: fritage
for; skaane for; spare for (se bet. I.2). Vi
havde spart baade vore Forældre og os alt

dette Bryåerie. Ew.(1914).IY234. *åø, min
Sønl

I
Saa sparer du derved de danske Bødler

I
Uleiligheden, at henrette dig. Oehl.IX.249.

*„Hvi kom han ikke selv herop til Gaarden?"
I

— „Han vilde spare Hestene det Stykke;
|

De \ar lidt trætte." Recke.KM.178. \\ nu især
m. refi. hensobj. (ofte i formaninger om at

undlade noget, opfordringer til at passe sig

selv). Ew.(1914).lV.234'(se ovf. sp. 131").
Hrz.Breve.31(se I. Møje l.\). Resultatet er, at

de blive allesammen umaadelig roste, saa
at Andre for Fremtiden kunne spare sig

meiligbeden. PLM0ll.KS.il.256. jeg kan spa-

re mig mine Ord. Hvad hjælper de'i KMunk.
EI.38. du kan spare dig dine uforskammet-
heder, mig kan du ikke fornærme

j

4) bet. 2 i særlige forb. m. adv. 4.1) spare
ind, (1. br.) indtjene ved sparsommelighed;
indspare. Du skal ikke bryde Dig om de
mange Penge, jeg skal nok spare dem ind
igjen paa andre Omraader. /sfedilføHer./ise-

bil.(1904).182. BerlTid.''/2l940.Sønd.l8.sp.l.

4.2) spare op, gemme, lægge (penge) til side

til senere brug; opspare. D&É. Nu skal jeg

prøve, om jeg ikke kan spare et Tusind
Kroner op. LindskovHans.NH.186. Adskillige

20 Bilister . . havde sparet deres Benzinration
op for i Paasken at besøge deres Slægtninge
paa Fyn eller i Jyll&nd. Pol.^yil940.9.sp.4.

4.3) spare sammen, samle (penge) ved spar-

sommelighed; sammenspare. Moth.S639.
Det var en Nødskilling, han efterhaanden
havde sparet sammen. F*SO. en forretning,

(hun) sparede sammen til.MKlitgaard.MS.
168. 4.4) spare ud (efter ty. aussparen, opspa-
re, reservere; jf. udspare; fagl.) lade (et rum,

30 en flade) staa tom (og derved spare materiale);

ikke (ud) fylde; spec. (mal.): med temmelig
fuld Pensel . . anlægger (man ved akvarelma-
ling) Baggrunden (og) sørger for at spare de
Steder ud (Skyer etc), der ere forbeholdte det
høje Lys. Sall.407.
Spare-, i ssgr. (sj. i rigsspr. Spar-, se

u. Spare-bejdse, -bøsse, -ovn^. til II. spare:

navnlig til II. spare 2(3), fx. (foruden de ndf.

anførte): Spare-bestræbelse, -evne, -foran-

40 staltning, -forening, -hensyn, -iver, -kom-
mission, -lyst, -mani, -politik, -selskab,

-skrue (se I. Skrue 1.5j, -tid, -tilbøjelighed,

-trang, -udvalg og spec. ting, indretninger

olgn., som er særlig økonomiske i fremstilling

ell. anvendelse, saa at man sparer penge ved

at bruge dem, fx. Spare-belysning, -(gas)blus,

-gryde, -kogebog (se u. -bog^, -komfur, -mad,
-opskrift, -ret(ter) ofl. -bank, en. (foræld.,

nu især om no. og isl. forhold) sparekasse. En
50 kort Beretning over de i Stor-Britannien

oprettede Spare-Banker. Clauswitz. (bogtitel.

1820). Cavling. A. 1.15. Hage.' 706. billedl.:

Glædens hele Skat,
|
den i Mindets Spare-

bank er s&t. Ploug.1.27. -bejdse, en. sy-

rebesparende bejdse, hvormed metalgenstande

renses for glødskaller olgn. Spar-: LSal.I.601.

-bog, en. I) bog med fortegnelse over opspare-

de midler; dels (nu 1. br.): sparekassebog.

Drachm.VT.39. KMich.Mor.(1935).21.123.
\\

60 dels (og især) : bog til indklæbning af sparemær-
ker; sparemærkebog. Pol.^^/sl941.18.sp.6. 2)

bog med anvisninger til besparende foranstalt-

ninger (i husholdningen olgn.); især i bogtitler.

Sparebogen. Gode Raad for Hus og Hjem
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samt Maksim3A-pnseTne.(iogtitel.l917). Pol.

*/tl941.8.sp.4. jf.: Rationel S pare kogebog.
JohanneChnstiansen.(bogtitel.l940). •brød,
et. (jf. Menagebrød; iag.) hjetnmebagt brød,

til hvis dej der er anvendt melbesparende til-

sætninger, ell. i hvis dej der er brugt vand for

mælk olgn. PoV/ixlBiO.ll.sp.i. -boe, en.

[4.4] (bygn.) mindre bue, hvorved et mellem

den egl. hvælving og brobanen udsparet mellem-

rum i en hvælvet (sten)bro overdækkes. Sal.*

XXI.1060. -bøsse, en. (nu kun dial.

Spar-. Moth.S639. Feilb.). (ænyd. spar(e)-

bysse) beholder (ofte formet som et dyr; jf.

-gris^ med en spalteformet aabning, hvori

penge nedlægges (af børn) til opsparing; tid-

ligere ogs. om bøsse (1.1.3), hvori penge til

fattighjælp olgn. lagdes, (bøderne skal) i een

Sparebysse bevaris. DL.4

—

2—22. Holb.Rpb.

1.14. lille Georg fik en Fiirskilling. Denne
gik ikke til Bageren, den gik til Sparebøssen.

HCAnd.(1919).Y10. *Med Sparebøssen kom
de Smaa

|
Og slog den glad i Stykker (o:

for at faa pengene ud).Holst.IY61. Schand.

BS.43.
II

billedl. ell. i sammenligninger.

Anti-Spectator.98. *(„Bombebøssen" s stifter)

Vor Herre nu til Løn
|
I Himlens egen Spare-

bøsse giemmer. Heib.Poet.IX.211. ECAnd.
Breve. 1.48 (se u. ofre 3.2 slutn.). medens han
selv er saa tillukket som en Sparebøsse,

overvælder han En altid med Spørgsmaal.
Brandes.Br.1.317. Senere blev B. Kæmner.
Jeg havde hidtil troet at denne Bestilling

som Byens Sparebøsse maatte være den
kedsommeligste af aXle. AlbaSchwartz.Skagen.

II.(1913).18. (jarg., sj.) om arresten, ka-

chotten: Pas paa — hviskede anden Styr-

mand til mig— Du kommer i „Sparebøssen"
for det. Drachm.SF.164. || hertil (1. br.)

Sparebøsse-penge (o: sparepenge. Oehl.P

Skr.1.54. Drachm.EO.252). -forsikring:,
en. (forsikr.) opsparing, der finder sted ved

et forsikringsinstituts modtagelse og forrent-

ning af sparemidler. ForsikrL.126. -g^ris,

en. sparebøsse af brændt ler formet som en
gris. S&B. mange . . der sad nede i kirken
havde som børn tømt deres sparegrise, stolte

over at være med til at smykke deres kirke.

Svedstrup.EG.il.178.

ISpare-kasse, en. (ty. sparkasse; i

Danmark først fra 1810, tidligere (1795)
kaldt Besparelseskasse (se HLBisgaard&
Schiødt.DanmarksSparekasser.(1910).9); sml.

-bank) pengeinstitution, som modtager spare-

midler til forrentning og som regel driver ud-
laansforretning, men ikke har egl. bankvirk-

somhed. Cit.l810.(smst.l0). Den, der glem-
mer til Natten, han glemmer til Katten. At
sætte Pengene i Sparekassen er det samme
som at kaste dem hoit. Hrz.Y11.138. Sikke
Udgifter man har, og Huslejen! Nu, om et

Par Dage skal vi jo til at betale; de Penge
har jeg endda staaende i Sparekassen. Tops.
111.202. Lov om Spare- og Laanekasser.
LovNr.64*^/^1880. Adskillige Banker fun-

ferer som en Art Sparekasser. Hagie.*690.

Sparekasse-, i ssgr., fx., foruden de ndf.

anførte: Sparekasse-assistent, -beholdning,
-bestyrelse, -bestyrer, -bogholder, -bud, -byg-
ning, -direktion, -direktør, -fuldmægtig, -ind-

skud, -indskyder, -inspektion, -inspektør,

-laan, -lov, -rente, -tilsyn, -virksomhed.
-afdeling, en. selvstændig afdeling af en
bank, hvorfra der drives sparekassevirksom-

10 hed. NordConvLex.*V.444. LandbO.lV.325.
-bog, en. (jf. Sparebog 1^ en af en sparekas-

se ført og til en sparer udleveret bog, som viser

sparerens tilgodehavende; indiaans-, kontrabog,

at. 1859. (HLBisgaard. Sparekassen f. Kbh. og

Omegn. (1920). 235). Uden at sige noget til

Moderen tog Marie sin Sparekassebog og gik

hen og hævede 'Pengene.Breum.H11.106. Ha-
ge.'^690. (dagl.) i udtr. for formue, velstand: Du
gjør da vel ikke noget Større ud af det (o: for-

20 lover dig vel ikke), før Du har set hen-
des Sparekassebog. S'c/iand.C/Af.45. han har
sparekassebogen i orden I -mærke, et.

(sj.) sparemærke. EmmaKraft.SommerogVin-
Ur.(1893).33.

»pare-lampe, en. (jf. Menagelampe^
lampe, der af sparsommelighedshensyn er ind-

rettet til at lyse ganske svagt ell. med rin-

ge bekostning. Bang.S.121. HFB.1936.291.
-middel, et. I) (nu ncéppe br.) middel,

30 foranstaltning, hvorved besparelse opnaas.

vAph.(1764). 2) Y * flt.: opsparede penge-

midler; sparepenge. Sal.XVI.466. LovNr.156
*l61934.§1. -mærke, et. mærke, der af

smaasparere (navnlig: børn) købes for et

ringe beløb og indklæbes i en særlig bog

(sparebog, sparemærkebog), som, naar et vist

beløb er naaet, indløses ell. (navnlig) modtages

som indskud af en sparekasse (en skolespare-

kasse ell. en sparemærkekasse; jf. Skolespare-

40 mærke u. Skolesparekasse^. Krak.1883.58.
AndNx.PE.II.205. \\ hertil bl. a. Spare-
mærke-bog (1. br.; EmmaKraft.Sommerog
Vinter.(1893).33. jf. Sparebog 1 slutn.),

-kasse (Krak.1883.58), -penge (EmmaKraft.
Sommer ogVinter.(1893).39). -nicHe, en.

[4.4] (bygn.) niche, der er udsparet i en mur.
DanmKirker.V.964. -ovn, en. (jf. -komfur
samt Menageovn^ brændselsbesparende ovn;

spec. om en af Rumford opfundet type. VSO.
50 S p a r - : Bagges. V 9. VidSelskSkr. II, 1. 108.

Callisen.BK.1.487. -penge, pi. ell. en (sj.

i bet. 1: Kierk.XI.33). (ænyd. sparpeng(e)

i bet. 2 samt i bet. „gnier, karrig person")

I) (jf. -middel 2, -skilling^ penge, der op-

spares; sammensparede penge. Amberg. Jeg
husker godt fra vore Drengeaar, da han
engang for sine Sparepenge havde kjøbt en
F\igl.Gylb.(1849).VI.52. (han) efterlod ham
en to tre tusind Daler, sine surt erhvervede

60 Sparepenge. ScAand.Z/Af.ii. Kirk.D.84. bil-

ledl.: Gud (er) Taalmodighedens Gud. Det
er en uvurderlig Rigdom. O, men brug den
rettelig, husk paa, det er en Sparepenge.
Kierk.XI.33. 2) navn paa forsk, af Fr. II
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(og Chr. IV) opførte lyst- ell. havehuse (der

var hyggede for at spare penge ved at afholde

mindre gilder; jf. HistTidsskr.6R.III.235f.)

;

spec. om en (i Pr. IVs tid nedrevet) bygning

ved Frederiksborg. EPont.Atlas.il.312. Trap.*

11.136. jf. /SiednJYi^ (Sparpenning), -præ-
mie, en. præmie for sparsommelighed; spec.

dels (fagl.): godtgørelse til arbejdere for øko-

nomi med maskiner og raastoffer. Hage.^32.

II
dels (Y): præmie (i form af forøget rente), lo

som gives (af sparekasser) for opsparing.

{Sparer, en. flt. -e. I) (ænyd. sparere)

person, som sparer {2.2-b); økonom. Moth.S639.

navnlig: person, som lægger penge op, ind-

skyder penge i et fælles foretagende (en spare-

forening), sætter penge i en sparekasse olgn.

S&B. HLBisgaard.Sparekassenf.Kbh.ogOm-
egn.(1920).57. fantasirige Forbrydere (i

Frankrig) har let ved at faa den lille Sparer

i Tale. Østrup.(GadsMag. 1935.1). \\ talem. 20

efter en (god) sparer kommer gerne en
(god) øder olgn. (jf. u. Avler, Samler 1.2^.

(Kalk. 1. 751). vAph.(1764). MO. Krist.

Ordspr.612. 2) (1. br.) besparende indretning

ell. apparat; især i ssgr. som: en „Gasspa-
rer", som er solgt i Tusindvis Landet over.

EkstrabU'/*1941.16.sp.4.

ISpar-es, et. se Spar sp. 125"^.

Spare-skilling, en. (jf. -middel 2,

-pengeø især i flt., om smaaspareres sammen- 30

sparede penge. V80. Kunstnerens surt sam-
menskrabede Spareskilling. Schand. BS. 258.

*De Spareskillinger, de tredve Kroner,
|
du

havde samlet dig med møjsom Flid. Sødb.
GD.94. AaDons.S.96. || hertil (nu næppe
br.) Spareskillings-bank (S&B. jf. Skil-

lingsbankj. -sten, en. (bygn.) større, natur-

lig sten, som indlægges i fundamenter olgn.

for at spare beton. Sal.^XXI.1064. -snppe,
en. (kog.) suppe, der er fremstillet saa øko- 4o

nomisk som muligt (som fx. rumfordsk
suppe); især: suppe, kogt af affald af kød
og ben olgn. (jf. Bensuppe^. Mangor.Kogeb. 4.

Meyer.*721. FrkJ.Kogeb.76.91. -time, en.

(ænyd. d. s., ty. sparstunde
; jf. spare 2.2 slutn. ;

nu næppe br.) fritime; mellemtime. *Ney!
Verset kræver Fliid og Konst,

|
Om det skal

artigt blive,
|
Og skal ansees; hvo vil om-

sonst
I

Sin Spare-Time drive (o: bruge sin

fritid)?Reenb.II.21. Jeg har foretaget mig 50
udi mine Spare-Timer at skrive nogle peri-

odiske Blade. SundhedsMagazin. (1763). A4r.

-ur, et. ur, der virker som en slags sparebøsse,
idet det gaar i staa, hvis ikke en mønt nedlægges
med visse mellemrum. Riget.^/7l913.3.sp.l. 26
Kr., som han uberettiget har tømt af et Spa-
xem.PolitiE.'-yi 1924.1. -æg, et. (/m ty.

sparei, omdannet af ty. sporei, vindæg, til

ty. spor, skimmel; fagl.) et meget lille æg (uden
blomme), som en fugl undertiden lægger ved be- e'o

gyndelsen af æglægningen. Wiese.T.II.169.
ISpargament, et. se Spargement.
ISpargel, en. se Spergel.

Spargement, et. [sb^rga'mæn'd] tid-

ligere ogs. m. romaniserende udtale, jf.:

„læses Spargeraang". vAph.(1764). JBaden.
FrO. „Spargamang". Leth.(1800). (ogs. Spar-
gament. BornhOS. jf. Leth.(lSOO). Sparke-
ment. Etlar.Minder.(1896).13. UfF. Spørge-
ment, se ndf.). flt. -er. (ænyd. d. s., ty.

spargement, spargiment, rygte, løs snak, om-
stændigheder (nt. sperrmang, -mank, besvær,

skænderi); fra ital. spargimento ell. nylat.

spargementum, vbs. til spargere; i nord.

undertiden sat i forb. m. spørge, jf. Spørge-
ment ndf. samt sv. dial. spurjament, under-
retning, rygte (Rietz.659); nu næppe br.

uden for dial.) udspredt rygte; forly-
dende; nedsæt.: løs snak; sladder. Jeg
vil derfor tie gandske stille herefter, naar
jeg hører nogle løse Spargementer, og ikke

lade dem komme videre fra min Mund.
H0rn.Moral.il.125. vAph.(1764). ingen her
veed Navn paa Fisken (0: en hval), men
da de partede ham, kunde de see, at det

var en Han-Fisk; der skal efter Sparge-
ment være fornummen hans Mage imellem
Endelaug og Hieinøe. JyEfterretn.1771.36.

JBaden.FrO. Meyer.* \\ om forespørgsel,

spørgsmaal. Feilb. (u. spørgement^. jf. bornh.

faa spærgemænt (tidligere: spørgement.
DF.X.9) paa noget, faa noget opspurgt.

BornhOS. \\ i videre anv., om noget op-
sigtsvækkende. UfF. ogs. om larm, spek-
takel: DF.X.20 (bornh.) jf.: Hvad skal disse

. . livsfarlige Indretninger (0: dampskibe)
til? . . Jeg sender hver fjortende Dag 2000
Pund Tobak ned til Varde og kjører selv

besindigt gjennem Hederne uden Sparke-
ment og Ildsia,Te. Etlar. Minder. (1896). 13.

spargere, v. [sb'Br'geJra] -ede. vbs. jf.

Spargement, (ænyd. d. s.; fra ty. f spar-

gieren, holl. spargeeren, af lat. spargere,

udsprede; nu næppe br.; jf. dial. spergemere,

i forb. det vil snart spergemeres, det vil snart

spørges, rygtes vidt og bredt. UfF., bornh.

spærgemæntas, forlyde. BornhOS.) m. h. t.

beretning, meddelelse: lade gaa videre; for-
tælle; udbrede; navnlig m. h. t. rygte,

snak: udsprede. Holb.Samt.l8. min Moder
maatte vist nok ikke være virkelig død, men
havde mueligt ladet sin Død spargere, for

at undgaae Fortølgelse. Prahl.AH.IV36. JH
Smidth.Ords.143. Meyer.*

S$parges, en. se Asparges.

I. t Spark, en. gen. -s ell. (sj.) -es

(Wess.156). {fra eng. spark, smuk, elegant

dame ell. herre, vistnok sa. ord som eng.

spark, gnist, (m)nt. spark(e)) laps; mode-
junker; spradebasse. *l galonerte Spark!

Wess.155. Primon.Lexicon.(1807).180.
II. Spark, et. [sb^rg] flt. d. s. {ænyd.,

sv., no., oldn. d. s.; vbs. til sparke) I) hand-
lingen at sparke; stød med foden (hæ-

len, hoven); ofte i udtr. for afstraffelse ell.

(jf. bet. 2) bortjagelse, i forb. som et spark
i enden. Jeg har aldrig faaet . . saa mange
Spark for Rumpen, som hun har givet mig.
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Skuesp.IV437. *Den hvide Hvedemark
|

Var trampet ned og hærget
| Af Hestehovens

Sp&rk. Holst. 1.146. (han) gav Støtten et

vældigt Spark med Støvlehælen for at rive

den ned. sa.Napol.316. Han havde faaet . .

et modbydeligt Spark i Skridtet (under
slagsmaaUt).LeckFischer.HM.123. jf. bet. 2:

„Det hele var pilraadent — ikke et Spark
værd," hans sædvanlige Udtryk for For-

agt. AlbaSchwartz.Overlægen.(1932).47. talem. {o

(dial.): der maa Noget for Noget, som
Kjællingen sagde, da hun gav et Spark for

en MaiTk.Bregend.HB.213. jf. Feilb.II.558.

Il df' sparke 3) om livlig bevægelse. Konge-
figuren (o: Chr. IX's rytterstatue paa Chri-

stiansborg slotsplads) selv er . . for passiv . .

lidt Frigørelse vilde have virket muntert,

naar der er saa meget Spark i Hesten. Wan-
scher.(Pol."hil927Jl.sp.6). i videre anv.,

om liv, lystighed, i forb. som spark i løg- 20

sovsen (se Løgsovs^, spænd og spark
(se Spændj. 2) (jf. sparke 2) billedl., om
haard, haanlig behandling (kritik, om-
tale), naar han har faaet dine Penge, saa

giver han Dig et SipsiTk.Dodt.Udv.Fortællin-

ger.1.(1865).257. der kunde tænkes Folk,

som kom her for at give et ungdommeligt
Spark til Julen, og véd De, jeg er her af

Respekt for Andres Jvdeiest.JPJac.il.145.

AxDam.FO.38. 30

t {Spar-kalk, en. (ænyd. spærkalk
(Kalk.IY.85); fra mnt. sper-, sparkalk, hty.

sparkalk; til mht. spar (sper, spor), gips,

eng. spar, spat, af uvis oprindelse) (kixlk af)
brændt, malet og sigtet gips. Funke.(1801).
III.333. Krumm.Mathematiken.(1810).231.
S»park-byld, en. se Sparkebyld.
sparke, v. ['sb^f^] -ede. vbs. (sj.)

-ning (vAph.(1764). Larsen.), jf. II, Spark.
{ænyd. d. s., sv. no. oldn. sparka; besl. m. m
spirre, spænde, sparke, II. Spor)

I) bevæge foden hurtigt og kraftigt
bort fra sig for at ramme ell. fjerne noget;

navnlig (m. obj. ell. i forb. m. tH): give et

stød med foden; om hest (ell. andet hov-

bærende ell. klovbærende dyr): slaa ud (i

dial. spec.: med et af forbenene. UfF. jf. III.

slaa 20.2^; ofte i forb. m. præp.-led ell. adv.

(ind, op ell. itu, i stykker), som betegner

sparkets retning ell. virkning, (tyven) havde 50

sparket en Dør eller Væg ind. ASØrsted.
Tyverie.(1809).167. sparke (en Dør) op (itu).

Amberg. (jeg) sparker Spyttebakken til (0:

hen til) SolaeTi.Ing.EF.Y41. Hun sparked
med Træskoe den fattige Hund,

| Ihvor han
saa stod og g^k.Winth.IVlOO. *Han spar-
kede til Pigen,

|
Saa hun faldt mod Gulvets

Steen. sa.flF.272. Hesten stod og sparkede
o: slog bag nd.VSO. Al hans Higen . .

|

Gik kun ud paa ét: at sparke til en Bold eo

(9: spille fodbold). Blækspr.1916.37. L. maatte
sparke meget stærkt paa Døren for at væk-
ke ¥simUien.SorøAmtstid.^^^il939.5.sp.4. (et

ham er) sparket ihjel af (en) Hest.j^o<

Tid.**/il941.2.sp.5.
\\

(sport.) m. indholds-
obj.: Han kastede Indkast og sparkede
Hjørnespark. PoLV« 2942. 6. sp.^. || (jf. bet.

2) i udtr. for haard, ublid behandling:
(manden fik) skaared sin . . Koene saa betids
need, at Hånd fik Sparked Liv i Hende. Cit.

1736.(DMag.6R.V258). Du er en beskidt
Svindler, der skulde sparkes ned ad Trappen.
LeckFischer.HM.69. sparke i skrævet, se

I. Skræv 2. (dagl., spøg.) i eder som: Karen
sparke mig, se Karen 2. jf. u. Kat 4.2.

I| t udtr. for (dyrs) trampen, skraben ell.

kradsen i jorden olgn. hesten ståer og sparker
jorden OTp.Moth.S639. Din raske Skimmel
staaer og sparker

|
. . med de hvide Sokker.

PMøll.(1855).I.109. Rørd.GD.226. sparke
knolde, se I. Knold l.i. spec. (nu dial.) om
høns: vAph.(1759). Kyllinger opfødes uden
Omstændigheder med Gryn og Melk, og
siden sørger Hønen omhyggelig for dem
med sin Kradsen og Sparken. OeconH.(1784).
11.100. jf. Feilb. \\ i særlige forb. m. adv. og
præp. sparke af (Hjortø.Kv.l23) ell. (især)
sparke af sig, fjerne med et spark; navnlig
m. h. t. sengklæder, som man ryster af sig i

søvne, sparke klæderne af sig om natten.
Moth.S639. Woel.DG.216. Børn sparker af

sig . . og saa bliver de forkølede. Poi.*/i»

1938.15.sp.4. sparke bagud, se III. bag
5.16. sparke ud. spec: 1. (sport.) i fodhold:

sende bolden ud paa banen efter et maal-
spark ell. en klaring af et angreb. Pol.**/*

1937.8.sp.4. 2. (jf. bet. 2) jage bort (med
spark). Ing.VSt.50. Spark Hexen ud af

Sa.\en\sa.DM.84. D&H.
2) billedl. anv. af bet. 1, om haard, brutal

handlemaade ell. behandling; ofte: jage bort,
kaste til side paa brutal, haanlig maade.
Kritiken her hos os er eengang halt —

|

Hvem veed, om selv jeg ikke faldt,
| Ifald

jeg sparked bort dens sidste Krykke? Bagges.
Y92. Troer du, jeg vil krybe som en Hund
for hans Fødder, og lade ham sparke mig
hort? Gylb.(1849).IV145. han syntes, at de
begge var sparket til Side af Vorherre eller

Skæbnen. Schand.BS.314. I Dag skal jeg

sparkes! I Dag skal jeg smides paa Gaden— ud til de andre arheidsløse I Haugbøll.

HviliHverdagen.(1933).10. Bønderne (paa
Gulland) var sparket ud af Storhandelen af

de professionelle Hansekøbmænd i Visby,
Tilsk.l936.II.167. || ofte, navnlig i forb. m.
til: behandle (omtale, kritisere) paa haanlig,

overlegen vis. (han) sparkede Udt til de tre

Skolemestre (i en polemik). RasmSør.ML.
240. agt Rettens Alter, og spark ikke til det
med vanhellig Fod, saasnart Du øiner en
Winding.ABDrachm.Afh.23. Ledelsen . , be-
nytter Lejligheden til at sparke efter enkelte
Medlemmer. T;en€r/.20. sparke til den
faldne løve, se I. Løve 3.

3) (især spøg. ell. jarg.) bevæge benene
paa en maade, som minder om sparken
(ofte i forb. sparke udj; om ubeherskede, vold-
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somme bevægelser: sparke ud med Fødderne.

VSO. nogle sortsmudsede Dansere, der spar-

kede omkring sig til et kannibalsk Spektakel

af Kastagnetter og Tamburiner. PowM)i2./.

154. jf. (om cykelkørsel): efter et Par Timers

Forløb var de (o: cykelrytterne) spredt over

Cementen paa en saadan Maade, at man kun-

de se, hvem der sparkede bedst i Pedalerne.

DagNyh.^yd921.6.sp.2. Nu befandt Automo-
bilet sig allerede ude ved Lundehuskroen . .

Imens maatte hun endnu en Stund sparke

i Spinaten (o: cykle), inden hun naaede saa

langt irem.VBergstrøm.M.23.
\\ (jf. op-

sparke 2) om gang. jeg sparkede af ad Tid-

selholt til BUch.(1920).XXY26. Han spar-

kede afsted, uden at vide hvor eller hvorhen.

smst.XXX.109. jf.: Gamle Peder Skram (o:

et krigsskib) fulgte efter og sparkede ud, det

bedste han havde \sixt.BerlTid.*/il939.M.

ll.sp.5. II
(sj.) i videre anv. han sprang om

og forsøgte, med Hj ærtet sparkende i Bry-

stet paa sig, at slippe fra Sværdklingen.

AKohl.MP.I.lOl. præs. part. anv. som adj.

ell. adv.: Lad os antage, at han (o: en ung
mand) har . . Talegaver i Forbindelse med
en vis sparkende FTeidigheå. SHeegaard.ØF.
126. han (kunde) have været saa sparkende
hidsig han vilde, efter Kløene var han . .

&Ttig.KNordent.JL.I.20. \\ sparke (bag)-
ud, (nu 1. br.) gøre komplimenter; skrabe

ud. VSO. D&H.
t Sparke-X>old, en. fodbold (2). Hvor-

medskaljegmoremig? (18å2) .32. f -byld, en.

hvidt (materielignende) barselflaad (Lochia
alba) (maaske opfattet som stammende fra

bylder opstaaet ved fosterets bevægelser). Mes-
nard. Jordemoder-Skole, (overs. 1749). Fort. S".

smst.278. Spark-: Bøssel.Jordemoderkunsten.

(1754).69.

Sparkely en. se Spatel.

Sparkementy et. se Spargement.
Sparke-plade, en. [1] (fagl.) beskyt-

telsesplade (fx. af messing), navnlig forneden

paa (gade)døre. FagOSnedk. HFB.1936.8.
{!$parker, en. flt. -e. person, som sparker

(1). Moth.S640. næsten kun i ssgr. som
knolde-, Lortesparker. Sparke-skive,
en. ^Spark-. SaUXIX.488). (pott.) dreje-

skive, som arbejderen sætter i gang med foden.

OpfB.^V.396.

sparkle, v. se spatie.

iSpark-støtting, en. [-,sdøder|,] p.
-er. {fra sv. sparkstøtting; til sv. sparka
(se sparke^ og sv. dial. stotting, kort slæde,

no. stytting (besl. m. stunt i StunthoseJ;
sport.) kort, lav slæde med staaplads bag
sædets rygstød, der er forsynet med haandtag,
saaledes at man kan skubbe slæden frem med
benet; i Danmark oftest om en saadan slæde

forspændt med hest. IdrætsB.1.768. Ogsaa
Sparkstøttingen begynder at blive moderne
(i Kbh.).PoUyy.il896.1.sp.6. MKlitgaard.
GM.132. jf. Sparkstøtting(s)-kørsel (Ri-
get."/il912.6.sp.4. Pol."/il912.5.sp.5).

Sparlagen, et. [isbBr|la?c(,(8)n] (sjæld-

nere Sperlagen. Moth.S652. Junge. Blich.

(1920). VI. 283. Spærlagen. vAph.(1759).
MO. TroelsL.II.125. jf. u. Sengesparlagen).
flt. -Iag(e)ner (jf. MO.I1.952) ell. d. s.

(Grundtv.Saxo.I.177. sa.PS.V410. HFEw.
SF.237). (ænyd. spar-, spærlagen, glda.

spærlaghen, fsv. sparlakan, sen. oldn. spar-
lak(an); fra mnt. sperlaken, jf. mht. sperri-

10 lachen, til ty. sperren, udspænde (se spærrej,
og Lagen; uden for dial. (sml. ogs. Feilb.)

kun foræld, og i ssg. Sparlagensprædiken)
stykke (kostbart) klæde, der udspændes som
forhæng ell. omhæng, som vægtæppe ell.

(navnlig) sengeomhæng. Holofernes hvilede
paa sin seng, med sparlagen (1871: et Myg-
Net oyeT).Jud.l0.24(Chr.VI). Et Sperlagen
. . her kaldes et Sengegardin saaledes.

Junge, de Omhæng eller Sparlagen, hvormed
20 hans Moder . . havde forsynet alle Væggene.

Grundtv.Saxo.I.177. jeg sad (ved kong Bir-
gers) Seng, hvor han laae bag Sparlagenet.
Ing.PO.1.78. Drachm.PT.163. Esp.320. (sj.)

om lagen til en seng: *Hvor er det bløde
Duun, den fine Silke,

|
Sperlagenet som Snee,

paa hvilket Du (o: den fangne dronning)
|

Nys hvilede? Blich.(1920). VI.283.
\\

(nu
sj.) i udtr. (faste forb., ssgr., jf. ogs. Spar-
lagensprædiken^, der hentyder til ægteskabe-

30 ligt samliv, ægteskabelige skænderier, smaa-
vrøvl. frapantere Contrast kan man ej tænke
sig end denne Doctor ved Siden af Fra
Doctorinden . . Jeg maatte gjerne vide hvor-
lunde slige 2 Personer komme ud af det

under Sparlsigenet? POBrøndst.B.83. Her-
med det unge Par imellem sig samtykker,

|

En ret Sparlagens Fred (o: husfred), som
de i alle Stykker

|
Indbyrdes holde vil. Helt.

Poet.52. naar . . Ægtefolk for Tredieraand
40 giver en Sparlagensscene til Fiiis. Blich.

(1920).XX.9. (lægen skal) vise de Midler,

hvorved (sygdommen) ophæves: om man
end aldrig er nok saa viis en Læge, saa
udrettes der intet med Sparlagens Snak.
Agerbech. FA. 1. 2. ISparlag^eiis - præ -

(di)ken, en. (sjældnere Sper-, Spær-
lagens-. Cit.l700.(NkS4°821.15). MO.II.
952. jf. MDL.537). (jf. sv. sparlakanslåxa
sam< Skarlagensprædiken; dagl.,gldgs.) straffe-

so tale, som en ægtefælle holder for en anden;
især: gardinprædiken; ogs. i al alm., om
irettesættelse, straffetale. Holb.Masc.I.lO. Hun
vil nok . . sætte mig til rette derfore, og jeg

maa lave mig paa en Sparlagens Præken i

k.iien..sa.Abrac.II.5. Musik, Dands og Kort-

spill ere i hans Øyne himmelraabende Synder,

og hver Gang min Frøken krævede Penge
af ham, saa fik hun en Sparlagens Prædiken,
der havde noget at hetyåe.Biehl.Denlistige

60 Optrækkerske.(1765).29. Hrz.XVII.309. der

var allerede før Dante holdt adskillige Spar-

lagensprækener over Kirkens Fordærv. VVed.
(Tilsk.l921.II.291).

S]^arlis(t)f adv. ['3ba*rli(d)] (ænyd.,
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glda. sparlig, adj. og adv., oldn. sparligr, jf.

ty. spårlich; til II. spare; sj., især arkais.)

paa sparsommelig, kneben maade; spar-
somt; knapt; især i leveregler og talem.

som: *Lev Warlig |
Ter Sparlig (o: fortær,

værmaadeholden).Cit.l786.(AarbTurist.l926.

182). Cit.l794.(Kulturminder.1939.160). ta-

lem.: Lov sparlig og hold rundelig ! ilfau.

6095. jf.: den Slags Folk, som altid lovede

se ogs. u. Sparre-træ, -værk. — m. ty. form:
Sparren-, se Sparrenkop^. især (uden for

dial. foræld.) til Sparre 1.2. -hove<l, et.

(jf. Sparrenkopj et spærs nederste (frem-
ragende) ende; spærhoved. vAph.(1759).
ForklMurere.67. VSO. -hul, et. hul i

rem, mur ell. tagbjælke, hvori et tagspcer

fastgøres. vAph.(1759). VSO. -kryds, et.

spærkryds. vAph.(1759). VSO. BornhOS.
rundeligt, men holdt s-p&Tli^t.HFEw.VT.I. lo -lagt, part. adj. [2] (fagl.) om ornament

444.
II

som udtr. for utilstrækkelighed: knap
nok; knebent, en Skønhed, som (hendes haar)

saa sparUgt d\ilgte.JakHans.Neropolis.(1899).

91. Spar-ovn, en. se Spareovn.

Sparre, en. ['sb^ra] flt. -r. {ænyd. d. s.,

oldn. sparri, strække- ell. støttebjælke, tømmer-

stok, eng. spar (jf. Spardæk^, ty. sparren;

vist egl. om noget kløvet; jf. Spær, spærre)

I) leUere, forholdsvis smalt stykke tømmer.

olgn.: formet som krydsende sparrer, (bøsse-)

Piben er fuget med skraa Riller, der ogsaa
genfindes paa Laaseblikket, hvor Rillerne

eTspa.ne\3igt.TøjhusmuseetsBilledbog.I.(1937).

[12J. Sparren-kop, en. (ty. sparren-

kopf, spærhoved; snedk.) om (hver af) de

konsol- ell. kubussvejfede, rækkevis tætstillede

ornamentstykker, der anbringes under et skabs

karnis (corniche) og fingerer at bære den. Sal.

I.i) tømmerstok; nu især (Y og bygn.) i 20 X.866. Sparre-snit, et. [2.i] (herald.)

flt., om lettere finsk tømmer, brugt til

tagspær, midlertidige støttebjælker olgn. Ung-
dommen giør saa mange farlige Spring,

klavrer op paa steilbratte Steder, gaaer over

Vandet paa Sparrer og Planker, da de med
Sikkerhed og Magelighed kunde gaae over

Broer. Holb.MTkr.561. Vi havde adskillige

Ptaaer i Forraad, og to eller tre tykke Spar-

rer, samt et par Stænger i Slåhet. Robin-

anordning i et vaabenskjold, hvorved det er

delt ved en ell. flere sparrer. PBGrandjean,
Heraldik.(1919).84f. -trse, et. f'Spar-. Aakj.

VF.85. Feilb.). (ænyd. d. s.; jf. -tømmer)
stykke tømmer, der egner sig til at bruges som
sparre; ogs.: sparre (I.2); tagspær. Moth.
S640. Robinson.!.117. JySaml.VII.223. Feilb.

BornhOS. -tømmer, et. d. s. D&E.
-værk, et. ^Spar-. LTid.1755.351. Oehl.

son.1.78. Suenson.B.11.147. \\ (sj.) i forsk. 30 Øen. (1824). 111. 109). (ænyd. sparreværk i

(tilfældige) spec. anv.; fx. om staver, stok

i rækværk: Rækværkets Sparrer. ffCJ.nd.

SS.

I

II.117. om hjulege: smst.Il.27. I.2)

(uden for dial. foræld.) om understøttende

konstruktionsdel i hus; navnlig: skraatstillet

stykke tømmer, som sammenføjes i vinkel med
et tilsvarende og danner en del af underlaget

for tagfladen; spær. Moth.S640. Krybeskyt-
tens Hytte (havde) Vægge af Grøntørv, og

bet. i, ty. sparr(en)werk) I) sammenfattende
betegnelse for alle et hus's spær; ogs.: tag-

værk. Moth.S640. den glade Tømmermand
hænger sin duftende Krands . . over det

giennemsigtige Sparværk. Oehl. Tale. (1819).

14. BornhHaandvEr.186. Skjoldb.G.lO. \\ i

videre anv., om stativ til større telt: Bjørn
vendte sig om og greb i Sparreværket, og i

samme Øjeblik styrtede det hele Telt ned.

Tag af Lyng, der hvilede ubunden paa 40 Drachm.STL.37. 2) (herald.) f sparre (2.i).

krumpne, i Form af Sparrer, sammenføjede
Egegrene. Blich.(1920).X.79. NSvends.H.34.

MDL.443ff. Feilb. SjællBond.21. rejse spar-

rer, se II. rejse 4.3. billedl.: min Hytte
brænder (0: jeg er ved at gaa til grunde),

og (jeg grunder over) hvilken Støtte, hvilken

Sparre der nu snarest vil falde, om den

(0: branden) ikke bliver s\\ikt.Ew.(1914).V

146. 2) figur, der ligner, minder om to sam

Skioldet er forgyldt og med tvende op-

reyste Sparverker. LTid.1724.565.

sparsom, adj. ['sbar(|)S{om<')] Høysg.

AG.29. intk. og adv. -t ell. (nu ikke i rigsspr.)

d. s. (PoulPed.DP.(1937).9. KomGrønneg.I.
85. Argus.l771.Nr.22.3). (ænyd. d. s., ty.

sparsam; til II. spare; jf. sparUg, spar-

sommelig)
I) som forstaar at spare (1.2.3); som ikke

menføjede sparrer (l.a), tagspær (jf. sparre- 50 øder; (alm.:) sparsommelig, vexel-viis

lagt^; spec.: 2.1) (herald.) skjoldfigur,
der minder om to sammenføjede spær; ogs.

om gavllignende figur (jf. Mursparre^. LTid.
1724.358. de Høibroers Vaaben: en Sparre
under en vandret B]ælke. Baud.H.16. PB
Grandjean.Heraldik.(1919).85. 2.2) ^ om
uniformsdistinktion i form af et omvendt
V (a); nu navnlig om tøj- ell. uldsnor som
kendetegn for underofficerer som underkorpo-

ødsel, spsiisom. Holb.Vgs.(1731).I.5. Ødsel

over andres (Ting), og sparsom over sit eget.

Høysg.S.150. Hun . . flittig var og huuslig

og
I

Forsynlig, sparsom, men kun altfor

sparsom. Hauch.SK.73. Brav som Borger,

redelig i sin Næringsvei, sparsom i sit Huus.
Kierk.V.227. Feilb.

\\ (jf. II. spare 3) i

rigsspr. nu især uegl.: som undgaar anven-

delsen af noget; navnlig: som er kortfattet i

raler og overmatroser. MR.1842.413. Bl&T. eo udtryksmaade, ikke bruger mange ord. In

jf.: Overmatros-Distinctioner (to gule Uld-
sparrer paa begge Overærmer med Spid-

sen opad). PolitiE. Kosterbl. "/, 1922. l.sp. 2.

Sparre-, i ssgr. (nu dial. Spar-. Feilb.

Antiquis bekiender jeg at have været spar-

som, og noget resolut udi den nye Historie.

Holb.Intr.1.6^. *Den, som eied' Maden,
|

Var alfor karrig til at byde Eder,
|
Paa Ord
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for sparsom til at sige: a^usl Bredahl.III.91.

Du er saa sparsom med dine Besøg, dine

Breve. 7*90. Martial er sparsom med Bil-

leder. Biiies/covJ.fi./.iOS,
II

som vidner om,
beror paa, udføres, foregaar med sparsomme-
lighed; økonomisk; som adv.: sparsomme-
ligt; ofte m. overgang til het. 2: kar rig (t);

kneben(t). (ungkarlen) lever sparsom uden
at kunne anføre ringeste Aarsag til sin Spar-

somhed. floift.MTÆr.gø. En sparsom Huus-
holdning. 75^0. Den, som saar sparsomt

(1819: karrigenj, skal ogsaa høste sparsomt

(1819: karngen).2Cor.9.6(1907J. uegl: en

sparsom Anvendelse af Tiden lod . . noget

Rum tilovers for at læse. JSneed.V1.313. *Jeg

holder sparsomt Huus med Kys og Næse-
sty\Te.Bagges.II.126. Brandes.Y312.

\\
(sj.)

i videre anv., om ting, ved hvis anvendelse

man sparer: besparende. Bøndernes Vad-
mel forandret til Klæde vilde være langt

stærkere og følgelig langt nyttigere og s]^a,T-

sovavaeTe.Argus.l771.Nr.22.3.

2) som udtr. for knebenhed, utilstrækkelig-

hed ell. sjældenhed. 2.1) som kun forekommer
i ringe mængde ell. antal; knap; kneben;
ringe; nødtørftig; ogs.: utilstrækkelig;
ofte om haar- ell. plantevækst: tynd. *Kun
Tak til Gud, ej Klage lød

| Ved Kildevand
og sparsomt Brød.Thaar.PB.51. *sparsomme
Haar paa en Oldings neggrende Hoved.
Blich.(1920).IY156. mine sparsomme Ind-

tægter aftoge i den Grad, at jeg snart be-

fandt mig i Pengeforlegenheder. (rj/ift.Z/.

195. En sparsom Planteverden medfører en
sparsom 'DjreyeTåen.Schouw.N.99. sparsom-
me litterære Vidnesbyrd. C/S'Pef.ZÆf^.25S. over-

sættelsesarbejder, som hun intet vederlag
fik for, skønt hun sad sparsomt i det selv.

FBrandt.SK.251. m. overgang til bet. 2.2: Af
Krudt og Bly brugte (skytten) meer end
nok; men Vildtleverancen faldt sparsom.
BUch.(1920).XXVIII.46. ifjor var de (o:

harerne) sparsomme, iaar vrimler der af

åem.Bogan.II.16. 2.2) som ikke indtræder
ell. forekommer ofte; ikke almindelig;
sjælden; især som adv. ell. præd.: (kejseren)

lader sig sparsom see af Herrerne eller hans
Officerere, og mindre af de snidre.Pflug.DP.
601. *Naar sparsomt til Besøg en Gjæst sig

vover,
I
Er Husets Herre altid glad og blid.

Bødt.3. *Sparsomt i Norden vi Blomster
&nåe.Hostr.SpT.Ll. Det er mærkeligt, så
sparsomt denne forestilling viser sig i nor-
disk. AOlr.DH.1.252.

II
som attrib. adj. en

sparsom Gang aflægge (fremmede) Besøg i

Dine Boliger. Kierk.P.II.150. (sj.) om per-

son: som ikke kommer ofte, kun med lange
mellemrum. Du hører til de sparsomme
G]æsteT.HNClaus.(Hjort.B.I.444).

CP ^parsom-hed, en. (ænyd. d. s.

i let. 1)1) til sparsom 1: sparsommelighed.
Sir.ll.22(Chr.VI; 1871: Karrighed;, den
daarlige Sparsomhed, at en talrig Familie
putter sig sammen om Vinteren i et lille Kam-

mer. MCSrMM«.J/S'/?.270. fuldstændig Orden
i Statshuusholdningen og den yderst mu-
lige Sparsomhed i Finantsadministrationen.

Schack.169. (han købte) Strømper, Skjorter

og lidt af slige Nødvendighedsartikler i al

Sip&Tsomhed.Skjoldb.MM.II.82.
\\

(sj.) i

forb. m. af: besparelse (af). Sparsomheden
af en Pen-fuld Blæk i en Ordre har tit sat

brave Folk . . i stor Forlægenhed. OeconT.

10 V.52.
II
nu især uegl. (forfatterens) Sparsom-

hed i at anføre Kriigs-Bedrifter. fl'oi&.^p.

1V.131. (i selskabslivet) er det vel nødven-
digt at have Forstand . . men det er lige saa
nødvendigt at anvende den med en vis

Sparsomhed. CBem7i.F/.57. 2) (1. br.) til

sparsom 2(i): knebenhed; utilstrækkelighed.

S&B. vegetationens sparsomhed • spar-
sommelige, adj. [sb^r'scom'ali] Høysg.AO.
29. adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Moth.S639.

20 LTid.1747.412). {ænyd. d. s. i bet. 1; aft.

af sparsom) I) som forstaar at spare (2.3);

husholderisk; økonomisk. De Danske . .

ere meere sparsommelige (end nordmændene),
og indrette meer deres næring efter deres

T^nng. Holb.DNB.24. denne Udgaves spar-

sommelige Indretning (o: spartanske udstyr).

NyerupRahb.1.249. denne fattige og spar-

sommelige Befolkning. Frem.DN.304. \\ uegl.

(kvægsølv) er dog ikke uden Kraft i voxne
30 Folkes Sygdommer, naar den allene bliver

appliceret i en behørig Dosi, og ikke alt for

sparsommelig. ZS'eisA;*S'Å;r.F/.87. den alt for

betænkelige og sparsommelige Forfriskning

formedelst eet eeneste Vindues eller een

Dørs Aaihning.Tode.ST.il.13. 2) (sj.) spar-
som (2). saa længe det behager Gud, saa

meget sielden og sparsommelig at tillade

deslige Dæmoniis at forøve deres Spil. Gram.
Breve.280. S^parsommelig-hed, en.

40 {ænyd. d. s.) især til sparsommelig 1 : lyst

ell. evne til at spare; økonomi, dend skidne

Sparsommelighed, som vi maa lide under.

KomGrønneg.1.48. Som man stundom med
Forundring seer hvad Sparsommelighed kan
bringe ud af en ¥enning.Kierk.VIII.328.
PoUy»1940.7.sp.l. jf.: det (er) af Spar-
sommelighedshensyn bedst at lade Ilden

være uforstyrret. Rambusch.L.84.
Spar-syv, en. se Spar slutn.

Spartaner, en. [sb^r'taJnor] (sj. Spar-
ter. Oehl.XXlY.217). flt. -e ell. (nu næppe
br.) d. s. (Holb.Intr.1.6. Oehl.XXlY.216). (ty.

spartaner, jf. eng. spartan; af lat. spartanus,

adj. og subst., til gr. Sparta; jf. spartansk)

I) (hist.) person, som hører hjemme i

Sparta. Holb.Intr.1.6. FestskrifttilNielsMøl-

ler.(1939).92. 2) QP billedl., m. henblik paa
spartanernes (1) krigeriskhed ell. (navnlig)

haardførhed, nøjsomhed. Af Spartaner ere vi

60 blevne Sybariter, Tode.¥254. Paa det tredje

Sted svarede mit „Værelse" endnu bedre
til Formaalet: at gøre en Spartaner af

mig. Gulvet var nemlig af Cement. JacAnd.
Er.1.132. spartansk, adj. [sbBr'taJnsj]
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(f spartanisk. Holb.Intr.1.9. FalsUl). (ty.

spartanisch; til lat. spartanns, se Spartaner)

I) (hist.) adj. til Sparta og Spartaner. Holb.

Intr.1.19. Norvin.(UnivProgr.l939.II.5).
||

spartansk suppe olgn., om den blodsuppe,

som de spartanske drenge maatte spise; billedl.

(jf. bet. 2), om en meget tarvelig ret. Jeg er

bange for . . at vor Ungdom ikke vilde kunne
døie den spartanske sorte Suppe. Pa{3f./L.

111.225. Schand.TF.il.63. 2) O billedl, m. To

henblik paa spartanernes krigeriskhed ell.

(især) deres haardførhed, nøjsomhed; navnlig:

som lever meget (overdrevent) tarveligt, ell. som
er meget (overdrevent) tarveligt indrettet. *Jeg
siger ikke, at du skalt

|
Spartanisk Haardhed

ave (o: mod dine bøm).Falst.ll. (Fr. VI) ud-
mærkede sig ved sin spartanske Nøisomhed.
VKorfitsen.F.84. Hans spartanske Levevis.

Pol.*l\tl940.1.sp.2. jf.: spartanskhed i den
sædvanlige overførte betydning af hårdfør- 20

hed, nøjsomhed, sparsommelighed. Gtu^sJlfa^.

1934.24.

Spartel, en. se Spatel.

Sparter, en. se Spartaner.

Spar-ti, en. se Spar slutn.

spartle, v. se spatie. Spartle-far-
ve, en, se Spatelfarve.

Spar-to, -tre, se Spar slutn. -træ,
-Tserk, se Sparre-træ, -værk.

Spas, en ell. (nu næppe br., jf. dog u. 30

Frispas; et (vAph.(1759). ChrBorup.PM.
201. StephJørg.L.89). [sba^s] (tidligere mulig-

vis ogs. udtalt m. kort vokal, jf. skrivemaaden
Spads. Winth.NDigtn.115. se ogs. u. Katte-
spas. ;/. rim som Spads cvd tilpas. Winth.HF.
188. Livets Spas 00 Timeglas. Bødt.SamlD.
227). flt. (sj.) d. s. (Oehl.ErklænngtilPubli-
eum.(1818).22. sa.Er.II.93) ell. -e (JH
Smidth.Ords.143) ell. -er (jf. u. Kattespas^.

(fra ty. spass; af ital. spasso, afl. af ital. 40

spassarsi, fornøje sig, til lat. expandere, ud-
brede (sml. Ekspansion^; m. h. t. bet.-udvik-

lingen jf. Adspredelse; sml. spase || uden for

dial. nu lidt gldgs., jf.: „Talespr." Levin,

sami: „ubrugeligt i ædlere Tale." VSO.)
det at spase; skæmt, spøg af ret uskyldig,

overfladisk art; ofte om udtalelser, der frem-
sættes, ell. handling, der udføres, for mor-
skabs skyld ell. (nu sjældnere) for at spotte,

haane en; ogs. om forhold, som vækker mun- 50

terhed. vAph.(1759). *Hans overgivne Spas
var . . stedse tugtig. Bagges.Ep.167 . Rari-
teter, Løier og Spas (0: paa Dyrehavsbak-
ken)\Oehl.Digte.(1803).232. (de) tydske Sven-
de . . talte lystigt; mangen raa Spas vakte
stor Jvibel.HCAnd.ML.W. (kvinden) opfat-

tes ene rigtigt under Kategorien Spas. Kierk.
VI.49. man (vilde) gøre Renæssancetiden
den sorteste Uret, om man troede, at den
var idel Spas og Fi&s.GBang.EK.II.lO. Ha! eo
En kostelig Spas (s: at æde sine fjender).

OtioLiitken.FatakisGiftermaal.(1928).10. Præ-
sten, blev ikke fornærmet for det. Han kunde
taale . . en kraftig S]^ai8.EBertels.D.143. ofte

iron.: Den Spas (o: at gifte sig) koster mig
. . 900 Rigsdaler. Set6.Poei.Y302. SvLa.SD.
75.

II
drive (t spiUe. ChrBorup.PM.94)

spas med en olgn. VSO. Vilde nu en god
Dreng nænne at drive slig Spas med en
ældre M&nd? FruHeib.HG.27. Feilb. jf.: *(vi-

nen) Driver Spas med Sind og Sands. Gun-
telb.Lulu.*(1824).94. \\ fri spas, (nu næppe
br.) frispas. Grundtv.Saxo.il1.169. en deilig

Dreng, fuld af Ild og Kraft, vild og lystig,

thi han havde altid fri SpaiS.HCAnd.SS.V18.

II
det er ingen spas olgn., det er ubehageligt,

slemt; det er ingen spøg. Det er ingen Spas, at

seile om Yinteien. JHSmidth.Ords.143. det

er . . sandeligen ingen Spas, at udføre saa-

danne Sager som f. Ex. Ludvigs store, røde
Fløyelskappe i Aqv&reU.Høyen.Breve.lS.

\\

efter præp., navnlig i forb. som for (Bagges.

V77. Drenge, som for Spas droge i Leding
mod hinanden paa Sneedriveme. P3føi/.

(1855).II.13) ell. i spas: *De hellige os

Verden kalder, | Naturligvis i Spas, til Spot.

Grundtv.SS.V.36. jf. Feilb. slaa bort med
ell. hen i spas, se IH. slaa 43.2, 48.2. en
gammel enfoldig Præst, som var lidt til

Spas for alle sine Kolleger i Byen.£mti
Ikism.DL.85. spas-agtig:, adj. (jf. -haf-

t(ig) ; sj.) spøgefuld. Rosenk.ES.I.71. spase,
V. ['sba'sa] præt. -ede, part. -et ell. (nu
iscer dial.) præt. -te, part. -t [sba^sd] (jf.

VSO. Saaby. ^ samt Feilb.). (fra ty. spassen;

til Spas; uden for dial. nu gldgs., jf.: „kun i

daglig Tale." MO.) drive spas; skæmte;
spøge. Ew.(1914).II.252. »Stands denne
Spasen;

|
Tal Alvor, om I kan.Oehl.XII.44.

Sniksnak! Du spaser kun. Heib.Poet.1.155.

spase og fiase. FSO. Vi sidder dog ikke her

for at spøge og sjta.se. Skjoldb.IM.55. \\ i

forb. m. med (ofte i nægtende udtr. som han
(det) er ikke til at spase med;, jeg frygter

for, at De spaser med Deres ydmygste
Tiener. Skuesp.X.235. *Der knaldes over hele

Landet (a: nytaarsaften) , \
Skjøndt Fred vi

have, og forbudt
|
Al Spasen er med Ild og

Kraiåt.Heib.Poet.I.411. (at stjæle paa) Slot-

tet er . . en farlig Sag . . Dronningen . . er

ikke at spase meå.Dodl.F.70. jf. kattespase:

*Jeg (0: Loke) leged længe snedig med Guder
ved mit Kruus, |

Som Kat, naar den spaser

paa Gulv med en Muus. OeW.ZZiZ.27i.
spasere, v. se spadsere.

Spas-fagl, en. \ty. spassvogel; nu sj.)

spasmager; spøgefugl. PAHeib.Sk.III.65. Ing.

PO.II.94. -fald, adj. (nu næppe br.)

spøgefuld. Amberg. f -hait, adj. (Jra ty.

spasshaft; jf. -agtig, -haftig) d. s. „Emma
er jo i Grunden en lille Gaas, uden Erfaring."

V (spashaft). „En Gaas? Da veed jeg, man
kan ikke æde hende."" Hr2.V41. f -haftig,
adj. (fra ty. spasshaftig) d. s. Holst.V1.168.

Spasie, en. se Spatium.
Spas-mager, en. {ty. spassmacher;

nu lidt gldgs.} person, som driver spas, laver

lejer (if. VSO.: af grov art); spøgefugl; lystig

XXI. Rentrykt "/^ 1M2 10
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fyr. Aniberg. en ligefrem opdigtet Røver-
historie, som en Spasmager forleden i al

Hemmelighed betroede en af sine Bekjendte.
Bøgh.DD.1861.16. SvLa.M.130. \\ hertil M. a.

Spasmager-væsen (CBernh.NF. VL259)samt
Spasmager! (Grundtv.Dansk.il.177).

i^ipassere, v. se spadsere.

I. I^pat, en. [sbad] (tidligere ogs. m. lang

vokal: VSO. MO. jf. D&H.). flt. (1. Ir.) -ter

(undertiden skrevet -er: vAph.Nath.VII.537.
sa.Chym.III.369. jf. u. Feldspatj. (sv., eng.

spat; fra ty. spat, af uvis oprindelse; mineral.,

nu næsten kun i (ell. som forkortelse af)

ssgr. som Feld-, Kalk-, Tungspat) betegnelse

for forsk, (kalkholdige) mineraler, der
har stor spaltelighed. Stenen (var) af

skiøn hvid S])Siet.KSelskSkr.VII.447. Vare

L.(1807).II1.26. SaUXXI.1075. \\ spec. (T):
tungspat brugt som farvestof. VareL.*793.

II. ^pat, en. [sbad] (f Spæt. HesteL.
(1703).B8f). (sv. spatt; fra ty. spat; op-

rindelse uvis; jf. III. spat, spattet; vet.) syg-
dom hos heste, bestaaende i betændelse
i hasens glideled, der i sværere tilfælde gør

hesten halt; ogs. om andre lidelser i hasen

(jf. Cellevævs-, Hane-, Hare-, Ko-, Vand-
spatj. Moih.8641. De Fyenske Heste falde

gemeenligen ikke slet saa store som de
Jydske, men noget renere for Spat. SPoni.
Atlas.III.390. Niels Rideknægt . . paastod,

at Hoppen slet ikke havde Spat, og fejlede

den Noget, var det ikke Kospat, men Aare-

spa,t.Schand.UM.205. den fjærmer haltede

lidt af STpsit.HUss.IH.128. Er Hesten halt,

men der endnu ikke er fremkommet nogen
Spatknude, taler man om skjult Spat.
LandbO.IV326. Er der en benhaard For-
tykkelse paa Hasens Indside uden nogen
Halthed, taler man om uskadelig Spat
eller . . Skal.sws^. (nu næppe br.:) tør
Spat eller Beenspat, forskiellig fra Vand-
spat eller blød Spat.MO.

||
(spøg.) billedl.

ell. i sammenligninger, om lidelse hos men-
nesker, der minder om spat. Hænder og Fød-
der (begyndte) at danse paa ham, som han
havde havt STpaåt.Biehl.DQ.III.116. *Spjæt
ikke ud, som om du havde Spat. ChKjerulf.
FE.60. III. spat, adj. [sbad] (til II. Spat ell.

dannet til ssgr. som spat-benet, -lam; 1. br.)

som lider af spat; halt; lam; billedl. ell.

i sammenligning: Christendommen (der ved
den Betjening efterhaanden var blevet spat
og skank og bovlam og et jammerligt „Kre-
tm"). Kierk.XIV124. gamle, spatte og vind-
øjede Idéer. NisPet.SG.269.
^pat-, i ssgr. I) (mineral.) til I. Spat;

fx. (foruden de ndf. anførte) en del især

foræld, betegnelser som: Spat-aare, -agtig,

-art, -artet, -aske, -blad (jf. 1. Blad 2.7),

-druse, -farve, -gang, -jord, -krystal, -lig-

nende, -sur, -syre, se især Brunnich.M.6ff.
Amberg. VSO. 2) (vet.) til II. Spat; fx. (for-

uden de ndf. anførte): Spat-lidelse, -opera-
tion, -benet, adj. [II] (vet., landbr.) om

hest: som har spat; ogs. (nedsæt.) i al alm.:
halt; lam. Tror Du virkelig, at Nogen kunde
faa Lyst at ride paa saadan en gammel
spatbenet Graaskimmel?Bø^/i.7.8. Kirk.D.
76.

II
om person, der (skulde) lægges ud med

Wienervogn for at hente saadan en spat-
benet Plag (0: en dreng).Schand.F.523.
Spatel ['sba?d(9)I] ell. (især i bet. 2;

haandv. (mal.)) Spartel, en. ['sbBfd(a)l]

10 (sj. Sparkel. MR.1837.174. — nu næppe br.

Spadel. Skrivter afNaturhistorie-Selskabet. IV ,

2.(1798).240. MR.1823.272. NyeHygæa.II.
(1823).329. jf. MO. Spattel. Moth.S706.
OeconH.(1784).ILll. StiboU.SF.58). best. f.

8pa(r)t(e)len; flt. 8pa(r)tler ell. (1. br.) -er
('Spateler: MO. 11.916. JPJac.(1924).II.
216). (ænyd. d. s.; gennem ty. spatel fra lat.

spat(h)ula, dim. til lat. spatha, se I. Spade
; jf.

Espalier samt spatie; formen S park el, sv.

20 spackla (ældre spaktla^, no. sparkel, stammer
fra ty. spachtel, som vist ogs. er kilde til formen
Spartel

|| fagl.) om forsk, spadeformede
ell. spadelignende redskaber; spec: i)

om (lille) redskab af glas, staal, træ olgn.,

som bruges (af kemikere og apotekere) til

omrøring ell. udrøring, udsmøring (af pul-

vere, salver olgn.); ogs. om lign. instru-

ment(er), brugt af læger, tandlæger ofl. (ved
undersøgelser). Moth.S706. man (kan) med

30 en Spatel . . trykke Drøbelen op ad.Weis-
bachsCuur.(overs.l755).91. (der) maae ei

røres . . med Jernspateler, men med Spatler

af Sølv eller TTæe.Tychsen.A.II.558. en
stor Spatel 'N&tu.Tsmør. AKrogh.Fysiol.5. 2)
redskab med en fortil afstumpet klinge (af
træ, horn ell. staal) og med haandtag, der

bruges af forsk, haandværkere (navnlig: ma-
lere) til paasmøring af spartelfarve,
spartelmasse ell. til afskrabning forin-

40 den; ogs. om instrument, hvormed kunstneren

blander farver paa sin palet ell. skraber den

ren, ell. hvormed han paasætter tættere farve-

masser (jf. udtr. som malet med spatel. Sal.*

XXI.1075). Meyer.^ (kunstmalerens) bræk-
kede STpateler. JPJac.(1924).II.216. Udjev-
ning af de grundede Flader med tyk Farve
ved Hjælp af en Spatel, et trekantet Staal-

blad i et TTæsksiit.Gmidt2m.Husb.249. (en)

lokalfarve paasat med ST^a,Ttel.Tilsk.l936.II.

50 355.
II
om lign. instrumenter til udglatning,

udhugning, (af)skæring brugt af metalstøbere

(Wagn.Tekn.66), af billedhuggere (Sal.*XXI.
1075) ofl.; (arkæol.) om udgravningsværktøj

:

HKjær.HL.27. Spatel- ell. Spartel-, i

ssgr. (ogs. Spartle-, se u. Spatelfarve. —
haandarb. (alm.:) Spachtel- ['sba||d(a)l-],

se Spatel-broderi, -kravej. -blonde, en.

(haandarb.) blonde med mønster i spatel-

broderi. Spartel-: SMich.S.55. -broderi,
60 et. {efter ty. spachtelstickerei ; jf. -blonde,

-krave; haandarb.) broderi i netmønster,

„edderkoppespind"''
,
paa kniplinger, gardiner.

Spachtel-:Mej/er.' -dannet, part. adj.

spec. (bot., foræld.): spatelformet, spatel-:
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Drejer.BotTerm.159. -farve, en. [2] (ogs.

Spartle-. Sal.XVI.474). (mal.) farve, der

bruges som grund ved spa(r)tling. Spatel-:
Wagn.Tekn.54o. Spartel-: nFB.1936.188.
-formet, adj. (1. br. -fonnig. Rostr.BP.

62. CMattkies.DF.1.42). (jf. -dannetj af

form som en spatel ell. en lille spade; spade-

formet, spatel-: D&R. Han pressede sin

brede, spatelformede Negl dybt ind i Kb-t-

to^QTi. MartinAUans.N0.127. spartel-: Bl
&T.

II
spec. (bot.) om flad plantedel: med

lang og smal grund, som jævnt udvider sig i

en afrundet øvre del (spathulatus). spatel-:
Lange.Flora.Lii. HavebrL.*II.948. -krave,
en. (haandarb.) krave af spatelbroderi. Spach-
tel-: CMøll.F.92. -masse, en. [2] (fagl.)

blanding af gips, kridt og (rugmels)klister,

hvormed noget (spec: gulve inden paalægning

af linoleum) spatles (jævnes, kittes). Spar-
tel-: Suenson.B.II.187. -svamp, en. 2(

gul sæksvamp med spatelformet sammentrykte
frugtlegemer, Spathularia flavida Pers. Spa-
tel-: Rostr.BP.62. Frem.DN.253.
Spat-glas, et. [I] blaahvidt glas,

fremstillet v. hj. af feldspat ell. flusspat ell.

kryolit; kryolitglas. VareL.*270. -balt, adj.

[II] (vet.) om hest: halt p. gr. af spat. Stock-

fleth.S.26. LandbO.IY326. jf. Spathalthed.
Larsen.

Spatie, en, et. se Spatium, spatiere,
V. [sbati'e'ra, sba'tce'ra; ogs. (bogtr.) sba-

•JeJra] -ede. vbs. (i bet. 2) -ing. (ty. spa-
tiieren; afl. af Spatium, jf. dog lat. spatiari

(se spadsere^) I) (tD, sj.) give udstrækning
i tid og rum; udstrække; ogs.: frembringe
ell. danne mellemrum, pauser. Kierk.IV.355.

Den religieuse Evighed bliver muligen ikke
den evige Afgj oreise, men en spatieret Time-
lighed. «w»s<.F/.253. 2) (bogtr.) anbringe spa-

tier (2); adskille de enkelte typer i ord, der

skal fremhæves, v. hj. af spatier; spærre.
Kierk.P.VIII,1.23. Selmar.*122. Spati-
um, et. ['sbaJtiom, 'sbaJtcom] (ogs. (bogtr.)

i bet. 2.2 : Spatie, et ell. en (jf. u. Haarspatie^.

['sbaUia, "sbaUca]. NordConvLex.V.354. Sel-

mar.^93. jf. i bet. 1: en Spasie. LTid.1726.
788). best. f. spatiet; flt. spatier ell. (nu
næppe br.) m. lat. form spatia (Thielo.M.81.

jf. JBaden.FrO. Meyer.*), (ty. d. s., holl.

spatie, jf. eng. space, fr. espace samt (vel

fra oldfr. espace, spaze) sen. oldn. spåz, n.,

ru.n; fra lat. spatium, rum, strækning, ud-
strækning i tid og rum; jf. spadsere og spa-

tiere) I) ^CP, sj.) afstand i tid ell. rum;
mellemrum; rum; ofte (jf. bet. 2): (for-

holdsvis) lille mellemrum, kort tidsrum.
runde Kugler kand ikke gandske opfylde et

Spatium. £?oi6.J^./.5. en skiønsom Læser
maae dømme, om jeg har efterkommet mit
Lnfte saaledes som disse Blades lidet Spa-
tium har vildet tillade. Lrtd.2754.32S. (skal)

dette forstaaes saaledea, at Enhver er

Christen uden videre ved at være døbt da
haa var fjorten Dage gammel? . , Fødsel og

Gjenfodelse rykket sammen i et Spatium af

fjorten B&ge.Kierk.V11.318. 2) (især bogtr.)

mellemrum mellem linier, ord ell. typer.
2.1) i egl. bet.; spec: mellemrum mellem typer

i spærret sats. hver Margin, hvert Spatium
var overkradset med Noter i Blyant. ORung.
P.340. Meyer.'

\\ J^ om det aabne rum mel-
lem de enkelte linier i nodesystemet. Thielo.M.
38f. HPanumB.ML.*632. 2.2) tynd type

10 hørende til det blinde materiale, mellem-
rumstype, som anvendes til at adskille bog-

staver i visse ord, der skal fremhæves (spa-
tieres, spærres). Bogtr.(1781).9. geviertens
deling i . . sjettedele (tykke spatier) og
ottendedele (tynde spatier eller haarspatier).

Selmar.''22.

Spat-jaernsten, en. [I] (mineral.)
jærnspat. Bredsdorff.(Tidsskr.f.Naturvidenska-
berne.V(1828).46). Uss.AlmGeol.l2. -kam-

20 mer, et. [II] (vet., foræld.) fordybning foran
paa hasens inderside, hvor haseledskapselen
poser sig frem, naar den ved vandspat ud-
spiles af leddevand; (nu:) vandspatkammer.
Viborg&Neerg.EB.53. CollO. -knude, en.

[II] (vet.) fortykkelse, benknude i hasens
glideled, navnlig paa hasens indvendige, for-

reste side, hos heste med spat. Viborg.HY.103.

LandbO.IV326. -lam, adj. [II] (jf. III.

skank; vet.) d. s. s. -halt. Viborg.HY.101.

30 Feilb. jf. SipeLtlåmhed.Viborg.HY.lOl.
spatie [>sba(-)db] ell. (alm.) spartle,

V. ['sb^rdto] (ogs. sparkle ['sb'epgfZa]^. -ede.
vbs. -ing (s. d.). (jf. ty. spachteln; til Spatel;
haandv., spec mal.) paasætte, paasmøre
spatelfarve ell. -masse med en spatel (2).

Der spatles gjentagne Gange og slibes

mellem hver Ga,ng.Wagn.Tekn.546. jf. Fag
OSnedk. Forinden Malingen bør Skibssiden
være spartlet og grnndet.Bardenfl.Søm.

40 n.l37. Suenson.B.III.470. Spatling
(Gnudtzm.Husb.248) ell. (alm.) Spart-
ling, en. (haandv., spec. mal.) vbs. til

spatie; ogs. konkr., om selve spartelmassen.

HFB.1933.374. jf. Bred-, Fin-, Plet-
spartling ofl. Malerfaget.fl935j.120f.

Spat-Nand, et. [I] (mineral.) feldspai-

holdigt sand. Sal.XVI.476.
spatsere, v. se spadsere.

Spat-sted, et. [II] (vet.) det sted paa
50 hasens inderside, hvor spatknuden kommer

frem. Vædløb.58. LSal.XI.65.

Spattel, en. se Spatel.

spattet, adj. ['sbadaf] (nu næppe br.

spattig. Moth.S641. Viborg.HY.119. f spæt-
tig. HesteL.(1703).B8r). (ty. spatig (dial.

spåt(t)ig^; til II. Spat; srril. III. spat, spat-

halt, -lam; vet.) om hest: som lider af
spat, er halt p. gr. af spat. VSO. han havde
solgt ham . . spattede Heste til uhyre Priser.

60 CBernh.NF.Xin.62. spattede Haseled. PIF
Balle.RD.47. Vædløb.58.

\\
(sj.) om andre

dyr. Faar (med) skjevt staaende og spattige

Been. Abildg.S Viborg.F.26.

Spa-tørv, en. se Spadetørv.

10*
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I. Spe, en. [sbe?] ('f Spæ. Kyhn.PE.69.
KomGrønneg.III.289). uden lest. f. og fli.

(ænyd. glda. d. s., sv. no. d. s.; fra mnt. spe

(spei); iesl. m. spy, m. grundbet. „spytten",

jf. Spot; i rigsspr. CP, især højtid., poet.,

arkais.) forhaanelse; haanende adfærd, ytring

olgn.; ogs.: tilstand, omstændighed, der brin-

ger skam med sig, gør en forhaanet; haan;
spot; dial. ogs.: skade, uheld (Fabricius.

Drejø.(1882).104). Hånd gåer hver mand til lo

spe (o: er genstand for alles spot).Moth.S642.

Hid en Mand (o: til at kæmpe med Goliath)\

at vi kand
|
Trekkes om hverandres Land.

|

To gang tre Uger, see !
|
Har I drukket (o: lidt)

nu min Spee. Brors,293. *Den Spee (o: haanli-

ge afvisning) han (o: torbisten som frier) tog

sig saa meget nær,
|
Og krøb udi Jorden af

KummeT.PMøll.ES.1.5. *Lad Hevnen raade,

I
Da er endt Din Sipee.Hauch.LDR.120. a er

ræd for Jens, a har gjort ham mere Spee, 20

end han kan tilgive. Goldschm.VG.72. en
sagte Haanlatter boblede op bag ved ham
og blev ved at lyde i hans Øren som en
satanisk 8Tpe.JVJens.D.135. || alm. i forb.

m. bet.-beslægtede ord, som Skam (Brors.

118. Ing.EM.llI.107), Tort (PalM.Adam
H.II.324. Schand.FrProv.15), Ve (Brors.42.

Staffeldt.D.11.272), i alm. spr. nu næsten
kun (jf. VSO.) Spot, i udtryk som være,
blive til spot og spe olgn. *0 Ansigt! 30

høyt forhaanet,
|
Med blodig Saar og Vee!

|

O Hoved! torne-kronet
|

Til Smerte, Spot
og STpee\Rostgaard.TP.87. *Falder paa dig

Modgangs Hede,
|
Nød og Jammer, Spee og

Spot. Brors.243. *Saturnion nedstiger
|
Fra

pigeløse Himmel . . for at kysse kiønne
Piger,

I

Til Spot og Spee for al Olympens
Hær. Bagges.ComF.(1807).I.167. Hr2.VI.ll6
(se drikke sp.963^'^). Spot og Spe over de
reaktionære Tvivlere. JacPaludan.S.216. Is- 40

rael skal blive til Spot og Spe (1871: til et

Ordsprog og til en Spot^ blandt alle Folk.

lKg.9.7(1931). Feilb. UfF. j|
(muligvis af an-

den oprindelse; dial.) anv. (tryksvagt) som
forsikring (ed): skam (4.4). det tror jeg spe
geTne.MHans.(SvendbAmt.l922.68). II. spe,
V. [sbeJ] -(e)de. (ænyd. glda. d. s., sv. no. dial.

spea; af I. Spe; „aldeles forældet". ilfO.; nu
højtid., sj.) tilføje (en) spe; spotte. Moth.
S642. *Bjærgets Folk . .

|
ham havde fulgt i 50

samlet Skare,
|
som Pøbelhob ham spottet,

8]pét.Blaum.StS.147.

Speaker, en. ['sbi'gfar] flt. -e. ((ligesom

fr. speaker^ fra eng. speaker, (offentlig) taler,

spee. om formanden i det eng. underhus (i

eng. bruges announcer om speaker); af eng.

speak, tale, besl. m. ty. sprechen (se sprekke^)
den person, der ved radioudsendelse
giver (stats)radiofoniens egne medde-
lelser, oplæser nyheder (radioavisen), giver eo

oplysning om udsendelsernes indhold olgn.

AarbRadio.1926.25. „Kalundborg — Køben-
havn", som Speakeren siger. VilhAnd.(Danm
EVC.274). jf. (om person, der fremsiger den

forklarende tekst til en lilledfilm): Film-
Speaker. PoUy*1941.11.sp.2.
Speceri, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en

(Pflug.DP.553. LTid.1728.297). [sbes9"ri?]

flt. -er. (ænyd. speceri f'spisseri ofl.), sv. spe-

ceri, no. speseri; gennem mnt. specerie, spis-

serie (hty. spezereij, holl. specerij, fra ital.

spezieria (flt. spezierie^, mlat. speciaria, af
lat. species (se Specie^; „nu lidet brugeligt."

VSO.; i rigsspr. nu især foræld, ell. om
udenl. forhold) I) (jf. Specie 2.ij (kolonial-,
material)vare med særlig (krydret) lugt
ell. smag; krydderi, (især anv. koll. ell.

(nu næsten kun) i flt.). *Da man ey Midler
sat paa Speceri, Caffee,

| Da reven 011 og
Brød var brugelig for Tee.Holb.Paars.5.
Saalænge Specerie til Kræmmerhuse træn-
ger. Storm.FF.33. De Varer, som Martinia-
nerne føre hertil, ere Rosenvand, Balsam,
og adskillige andre vellugtende Specerier.

Bagges.NK.274. Ing.Levnet.I.180. Pakhusene
duftede af allehaande rare Specerier. Znttd
Rasm.GS.I.418. Feilb. || hertil ssgr. som
Speceri-bod (VVed.BB.192), -handel (vAph.

(1764). VSO. Købmand V (havde) nedsat
sig her i Sognet (og) aabnet sin „Kolonial-,

Speceri-, Delikatesse- & Diverse-Handel, en
gros & en detsiil". Pont.Muld.278), -handler
(vAph.(1759). Ing.KE.II.93. VSO. Meyer."),

-kanelbark fspecerie canelebark (1871: vel-

lugtende Caneelbarkj.2Mos.3(?.23('C;ir.F/;;,

-kræmmer (Holb.Hh.1.442). 2) f om natur-

genstande, naturalier (2); i ssg. Speceri-
lade, d. s. s. Naturlade. vAph.Nath.V563.
Speci-, i ssgr. se Specie-.

special, adj. se speciel. Speeial-, i

ssgr. (især Gi ell. fagl.) som udtryk for, hvad
der er af særlig (speciel) art, begrænset til et

særligt (specielt) omraade olgn.
|| foruden de

ndf. anførte kan eksempelvis nævnes en del

let forstaaelige ssgr. som Special-antikvariat,

-arbejde, -arbejder, -artikel, -bibliotek, -bog-

handler, -dygtighed, -fabrik, -fabrikation,

-fag, -firma, -katalog, -kendskab, -konto,

-kundskab(er), -kyndighed, -museum, -pris-

liste, -reserve(r), -studium, -tegning, -trop-

per, -uddannelse, -udstilling, -undersøgelse,

-vaaben(art), -virksomhed osv.; endvidere

(fagl., især 0) betegnelser for hvad der har
en særlig anvendelse, er fremstillet til særlig

brug, i særlige øjemed, navnlig ting (red-

skaber) af en særlig konstruktion, som Spe-
cial-(bore)maskine, -fartøj, -høvl, -skib, -vaa-
ben, -vogn, -værktøj(s-maskine) ofl., ell.

stoffer (materialer) med særlige egenskaber,

som Special-bronze, -cement, -glas, -jærn,

-messing ofl. -ang^ivelse, en. spee. (jf.

Generalangivelse; emb.): skriftlig oplysning
om et skibs ladning, der afgives til toldvæsenet

af ladningens aflader og modtager og danner
grundlaget for toldbehandlingen. LovL.VI.
161. Sindballe.Søret.(1936-38).13.137. -børs,
en. T børs for en enkelt verdenshandelsartikel.

Hage.''559.
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ISpeciale, et. [sbesi'a-la, sbe'/a-la] flt.

-T ell. (nu næppe br.) specialier (LTid.1753.

368) ell. (m. lat. form) Qp specialia (JBaden.
FrO. Meyer.*), {jf. ty. spezialien (flt.), nylat.

specialia (flt); dannet som Materiale og egl.

intk. af lat. specialis (se speciel); Qp ell.

fagl.) I) (nu 1. br.) i al alm.: noget særligt,
specielt; særlig enkelthed; specialitet.
Specialier, undertiden af liden Betydenhed,
om Lærde Mænd, og fornemmelig om deres

Skrifter. Lrtd.i753.368. Jeg gider ikke sidde

og fylde min Hjerne med aandsfortærende
Specialer. Bønnelycke.MM.36. 2) m. h. t. (fag-
lig) viden, studium, evne: omraade, som en
person i særlig grad behersker, interesserer sig

for olgn.; navnlig (spec. univ.) om (snæv-
rere) fagomraade, som man i særlig
grad har studeret, uddannet sig i (med
en (embeds)eksamen, en (embeds)gerning for

øje), mange Studerende . . valgte Emner
fra dansk middelalderlig Historie til Speciale.

AFriis.(Tilsk.l923.I.32). Som Historiker
staar (Karl Madsen) under (Jul. Lange)
paa Grund af den Begrænsning i Overblikket,
der følger med at have Specialer, som man
kan hvgge sig i som i en gammel Frakke.
VilhAnd.LiU.IV529. (Sakse) har et lille fint

Speciale. De episodiske Enkeltkampe, der
indleder større Begivenheder, gør han sig en
virkelig Fornøjelse af at fremstille. fiBn'x.

ÅP.V.14. Translatør med henholdsvis juri-

disk, merkantilt eller teknisk Speciale. Jur
Formularbog.^560.
i$pecial-forretning:, en. T (detail-

forretning, der kun fører en enkeU vare ell.

en enkelt gruppe af beslægtede varer. Hage.*
584. -handel, en. spec. (T) om den handel,

der omfatter et lands indførsel til forbrug og
udførsel af egne produkter. Sal.VIII.447.

specialisere, v. [sbesialiise-ra, sbe/a-]

-ede. vbs. -ing. (fra ty. spezialisieren, fr.

specialiser, af fr. spécial (se speciel); især

Q) ell. fagl.) I) udforme, fremstille, ind-
dele, fordele særskilt, i nærmere enkelt-
heder, paa mere speciel maade. Meyer.^
det gjaldt om en nøjere SpeciaUsering af

Sindsbevægelsernes Udtryk. JLange.11.386.
maaske vil vore Dages store almindeb'ge
Handelsselskaber give den geografiske Spe-
cialisering af Handelen en Renæssance. Hage.*
404. (fremstillingen er) specialiseret ud
paa de seks enkelte Gerner. Stangerup.R.
15. jf.: Det er umuligt at angive Dato og
Aar for, hvornaar Skrædderiet er bleven
udspecialiseret som særligt Yd^g.Skræd-
derbogen.(1922). 125. 2) refl. specialisere
sig (i noget), uddanne sig i, lægge sig efter et

særligt omraade, en særlig (faglig) virksom-
hed: gøre noget til sit speciale, sin spe-
cialitet. Jeg for min Del har specialiseret

mig i Antikviteter . . min Butik (er) et Mu-
seum. Bjarnhof. LE.176. MKlitgaard.GM.64.
3) (1. br.) intr.: specialisere i noget, have no-
get som sit særlige (faglige) omraade, sit

speciale, sin specialitet, nogle Arbejdere
have deres Styrke i at gengive (i marmor)
Overfladen af Fløjl, Tyll, Flor . . andre
specialisere i Fjer eller i Fvig\e.JLange.III.
59. Dette Blad specialiserer i at bringe . .

tossede Nyheder fra Alverden. JacPa/udan.
(NatTid.*/il930.Aft.6.sp.6). Specialist,
en. [sbesia'lisd, sbeja-] flt. -er. {fra ty. spe-
zialist, fr. spécialiste) person, der (har

10 uddannet sig i og) dyrker et enkelt sær-
ligt (fagligt) omraade, en enkelt gren
af en videnskab, en kunst, et haand-
værk (et speciale). Meyer.* Rosing . , var
SpeciaUst i ?ind&T.VilhAnd.Litt.IV417. Fag
OSnedk. \\ nu især om (special)læge. COtto.

Livserindringer.(1873).93. AaDons.S.25. Spe-
cialist i Børnesygdomme. TelefB.1940.5870.

jf.: Visse Steder paa Landet er der nu op-
dukket Specialistforeninger. Dette er

20 dog ikke Sammenslutninger af Speciallæger,

men derimod af Syge, der trænger til eller

er under Specialistbehandling.i^a^Tid.
*/zl940.10.sp.6. Specialistnævn (o: et

nævn, der behandler en læges ansøgning om
ret til at kalde sig specialist). LovNr.72^*/»

1934.§4,1. Specialitet, en. [sbesiaU'teJd,

sbeJa-] fi. -er, {fra ty. spezialitåt, fr. spé-

ciaijté; især CP ell. fagl.) I) (jf. Speciale 1)
særegenhed; ting, forhold af særegen

30 (speciel) art; særlig enkelthed. Meyer.*
Det er ingenlunde ligegyldigt for Dem (o:

medicinske studenter), om de kjender disse

Specialiteter (o: de alm. epidemiske sygdom-
mes inkubationstider) eller ikke; Forældrene
ville tabe deres gode Tanker om Dem, hvis

De ikke kan svare paa slige Spørgsmaal.
JPBlich.Chir.III.74. Sal*XXI.1077. 2) no-
get, der er specielt for en vis person,

virksomhed olgn.; især: virksomhed, interesse

40 olgn., der fortrinsvis udøves, dyrkes af vedk.,

ell. ting (vare), der særligt fremstilles, for-

handles af vedk. (i al alm. ell. paa et bestemt

tidspunkt, en bestemt dag, sadledes i forret-

nings-spr. i forb. dagens specialitet(er)
olgn.). Ved medicinske Specialiteter for-

staas . . Stoffer eller Præparater, hvis Salg
og Udlevering er Apotekerne forbeholdt, og
som falholdes som Lægemidler. LoviVr.iO/
*^U1932.§32,2. Restauranternes udhængte

50 Menukort . . „Varme Retter" og „Dagens
Specialiteter". T^«6or^.DF£.5. || uden for

fagl. spr. især i udtryk som have noget som
specialitet, det er min specialitet olg^. Som
alle, der forstaar deres Tid, skabte jeg mig
en Specialitet. 5t;La.ZiV.5. FagOSnedk. De
skal smage Ribsvinen . . det er Husets Spe-
cialitet. AaDons.DU.186.
Special-korrespondent, en. spec.

om en særlig (udsendt) korrespondent til et

60 blad (jf. Generalkorrespondent). Bl&T. Pol.

**/tl941.2.sp.l. -kort, et. (fagl) geografisk

særkort (i større maahstok) over et mindre
omraade (mods. Generalkort). Reiser.III.2.

Scheller.MarO. -læge, en. (emb.) læge, der
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er (officielt anerkendt som) specialist. Lov
Nr.72^y»1934.§4,l. -ordbog, en. (sprogv.)

ordbog over en begrænset del af et (sprogs)

ordforraad, sadledes en enkelt forfatters, et

fagsprogs ordforraad olgn. Bl&T. -ret, en,

(jur.) ret, hvis kompetence er begrænset til de

sager, der ved loven udtrykkelig henlægges

til den. Specialretter . . f. Eks. Sø- og Han-
delsretten i Køhenha,\n.JurO.(1934).138.
-skole, en. (skol.) skole, der giver speciel \o

(faglig) uddannelse (fagskole), ell. (nu især)

skole for tunghøre, svagtseende, talelidende

børn olgn. (jf. Abnormskole^. NordConvLex.
Y.292. VorUngdom.1937t38.lll. -Staal, et.

legeret staal (mods. Kulstofstaalj ell. (nu
især) staal, der fremstilles og anvendes til et

ganske bestemt øjemed (LSal.XI.65). Wagn.
Tekn.l2. Thaulow.MO.444.464.
Specie (spec. i bet. 4.2, 6), en ell.

Species (i bet. 1; sj. i bet. 4.2: Leth. 20

(1800). JBaden.FrO. HCAnd.BC.1.175. jf.

VSO.), en (i bet. 1: MO. Neergaard.Er.I.17.

jf. Saaby.''; sj. i bet. 4.2, s. d.) ell. et (JBaden.
FrO. Meyer. ^-*; spec. i bet. 1: Nørreg.

Privatr.V1.237. Bøgh.DA.lLlU. jf. Saaby.').

['sbe-Osia ell. olm. 'sbe'O/a; 'sbeJsias, 'sbe'-

Jas ell. (i bet. 4.(i-)2J 'sbe'sias, 'sbe*/as] fit.

specier (alm. i bet. 4.2 og 6; (tidligere) ogs. i

bet. 1 (ell. 2): LTid.i728.294; i bet. 3:

Olufs.GD.28. MCBruun.J8R.287. Anordn. 30

*yil814.§69. Feilb.) ell. species (i bet. 1-3;

(tidligere) i bet. 4.2: Nørreg.Privatr.IV304.

Heib.KS.13. Gylb.YI.227). {ænyd. specier

(fit.; i bet. 2; ogs. (m. lat. form; jf. bet. å.i)

rixdaler in speciej, sv. species og (i bet. 4.2)

specie(riksdaler), ty. spezies (species); fra

lat. species, art, slags, bet. 4.1-2 af mlat.

species, mønt(sort), jf. holl. eng. specie,

(klingende) mønt (mods. seddelpenge), og

forb. (m. lat. form) in specie u. bet. 4.i ; 40

sml. Speceri, speciel, specificere, specifik)

1) (nu sj.) i al alm.: art, slags (in-

den for en vis større gruppe, fx. (naturv.)

en slægt ( 1.5.2)j; tidligere ogs. om en enkelt
bestemt ting (inden for en gruppe), (af den
sætning) at alt hvad Gud skabede, var saare

got . . følger dog ikke, at alle Species ere

lige gode. Holb.Skiemt.E6''. skal nu Execu-
tion skee . . i et species, i en vis bestemt
Ting, saa udtages denne. Nørreg.Privatr.V1 . 50

237. Hvor mange ere ei Insekternes Arter.

De hidindtil opdagede beløbe sig til tolv
tusinde STpecies. Suhm.n.84. Pigebørn . . en
Species af Menneskeslægten, som jeg nu for

første Gang gjorde Bekendtskab med. Neer-
gaard.Er.1.17.

2) (jf. ogs. bet. 5; nu især fagl. (apot.) ell.

foræld.) m. særlig anv. om stof, vare olgn.

af en vis art; varesort; (plante)stof til

særlig brug; spec. om (plante) stof anvendt e'o

som (del af) lægemiddel ell. som kryd-
deri (jf. Speceri 1). det døde Legeme (er)

i en Svede-Dug indviklet, og med Mastix
og andre Specier, som Fordervelse forhin-

drer, halsdimeret. Pflug.DP.620. de 4re Spe-
cies, Franske, Spanske, Portugiske og Rhin-
ske Yiine. PU/tl726. Species og Urtetheer
bestaae af fiinskaarne Rødder, Urter, Blom-
ster, Frøearter o. s. v. Tychsen.A.II.610. Til-

lavningen af en Salve ved at stege en Gaas,
fyldt med adskillige Sipecies.Molb.(Harp.M.
39). Species, farmaceutisk Betegnelse for

Urteblandinger, „Teer". FareL.*793. jf. folke-

lige benævnelser paa lægemidler (urteblan-

dinger) som Specie-bitter, -draaber,
-frø (til dels opfattet som hørende til bet. 4.2;

;/. KNyrop.SVS.33). FolkLægem.LSl.IIL
101. Feilb.

II
(foræld.:) I 1726 fik (Kbh.)

Eneret paa de saakaldte fire Species:
Salt, Vin, Brændevin og Tobak. HistMKbh.
1.29. EHolm.DH.1720-1814.1.442.

3) (mat. ell. regn., især foræld.) om reg-
ningsart, især i forb. de fire species
(specier), de fire regningsarter: addition, sub-

traktion, multiplikation, division. Holb.MTkr.
576. De fire Specier. Udi benævnte Tall.

Cramer. Arithmetica tyronica. (1735). 13. (der

maa) udregnes baade efter de fire Specier
og Reguladetri i hele og brudne Tal.Olufs.

GD.28. De fire Regningsarter eller Species.

Krumm.Mathematiken.(1810).ll. Sal.*XXL
1077. Feilb.

4) om mønt. 4.1) (ænyd. rixdaler in specie;

især mønt., foræld.) som bestemmende tilføjelse

til mønt- ell. værdiangivelse, om en mønt, der

foreligger som præget (fuldgyldigt) mønt-
stykke, i klingende mønt (udmøntet efter

specie(mønt)foden; mods. (rigsdaler) som reg-

ningsenhed), ell. (mods. II. kurant 2.2) som
udtryk for, at værdien angives efter selve
denne udmøntede fuldgyldige møntsort

(jf. bet. 4.2j; i forb. som (m. lat. form:) (rigs)-

daler in specie (Adr.^^/il762.sp.6. Wilcke.

Chr.lV'sMøntpolitik.(1919).51. NordiskKul-
tur.XXIX.(1936).197) ell. (med dansk form:)
(rigs)daler specie (JJuel.247. Klevenf.

RJ.4. Wilcke. S. 20) ell. species (VSO.
MO. Wilcke.S.46); ogs. (med tilsvarende

værdiberegning): skilling species olgn.

naar 1 R. Sp. regnes til 96 B Sip.Cit.1795.

(Wilcke.S.90). smst.20. 4.2) (foræld.) om
mønt ell. pengeværdi efter den u. bet. 4.i

nævnte angivelse: speciemønt, -stykke
(mods. seddelpenge, skillemønt, kurantmønt;

jf. JBaden.FrO.); spec: speciedaler, (for-

kortet Sp.^. Spesie . . kaldes Rigsmynt. Moi/i.

Conv.S294. disse Speciers Udmøntning. Cif.

1791.(Wilcke.S.79). Kongen har bifaldet, at

der ved de Kgl. Mynter i Kiøbenhavn og i

Altona maae udmyntes hele Species. Befe.^Vi
1819. det klang ideligt paa (spille-)BoTdene

med Specier og andre Sølvpenge. /ngf.L./.fiS.

Øinene udspiledes og bleve saa store som to

fuldvægtige Specier. Bagger.BrL.121. 6 Frank
er omtrent en Sipecies. HCAnd.BC.L175. Be-
nævnelsen Species . . skal bortfalde, og denne
Mynt for Fremtiden benævnes Dobbeltrigs-

daler og udmyntes som 2 Rigsdaler. Befc.^"/«
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1854.§1. en Species; i daglig Tale altid en
Specie. VSO. Schand.FrProv.96. Wilcke.S.55.

58ofl. Min Daabsskilling bestod i en „Specie"
= 4 Kroner. AarbKbhAmt.1930.54. Feilb. jf.:

For femten doppelt Specier omtrent
|

(I vore Penge fiorten hundred Daler)
|
For-

raadte Judas Christus (jf. Matth.26.15).

Bagges.VlSS. \\ (jf. Husmands-, Kobber-,
Ladegaardsspecie ; spøg., dial.) iscer i ssgr.,

om mønt af ringe værdi, større kobbermønt, lo

femøre olgn. FrGrundtv.LK.280. En toskil-

ling kaldes i omegnen af Århus en Hasle
sipecie. Krist.0rdspr.511. Feilb.

5) {til bet. 2; nu olm. følt som hørende

til bet. 4.2, idet kagen i form kan minde om
mønten en specie(daler); bag.) navn paa en

slags (oftest: runde, flade) smaakager;
egl. i forb. fire (ell. tre^ specier, om kager,

i hvis dej der er fire (ell. tre) lige store dele

smør, mel, sukker (og mandler); specie- 20

kage. Mangor.Kogeb.189. SofieHorten.Kage-
bog. (1910). 35. jf. Fire-, Tre-Specier.
NutidsMad.*(1936).325.
Specie- ell. Mpecies-, i ssgr. (nu

næppe br. Speci-, se u. Speciepenge^. især

(mønt., foræld.) af Specie(s) 4.1-2. -bank,
en. en t Altona 1788 og i Kbh. 1791 oprettet

bank, som (indtil 1813) havde ret til at ud-

stede sedler, der skulde være indløselige med
speciemønt (mods. Kurantbank^. Species-: 30

AabBrev.^*/tl791. Bagges.L.1.108. Specie-:
Wilcke.S.154.169. -bitter, en. se u. Specie

2. -daler, en. (ænyd. speciedaler, ty. spe-

ziesthaler; jf. -rigsdaler og Specie 4.1-2)

(værdien af en) udmøntet (rigs)daler (spe-

cie(s)), der i slutn. af 18. og beg. af 19. aarh.

svarede til VU rigsdaler kurant, 1813-73 til

2 rigsdaler, efter 1854 officielt kaldt Dobbelt-
rigsdaler (jf. u. Specie 4.2^. (forkortet Spd.^.

Specie-: „Hvad kand denne Sølv-Penge 40

være værd?" . . „Det er en halv Specie-

Daler" . . „Hvad Forskiæl er der mellem en
Specie-Daler og en slet Daler?" — „Der er

ligesaa stor Forskiæl, som mellem en for-

nemme Lakey, og en gemeen slyngelsk

Gsi&rds-KaLrl." Éolb.Rpb.1.14. Speciedaler o:

7 Mark og 6 Skilling. 750.7.585. Cit.1827.

(Brøndum-Nielsen.PM.236.241). Specie-, Ku-
rant- og 'R\g%bdin]s.ås.\er.Wilcke.(bogtitel.l929).

Species-: JBaden.FrO. StBille.Gal.1.12. MO. 50

Hage.*637. -draaber, pi. se u. Specie 2.

-dakat, en. {ty. speciesdukat) guldmønt
(dukat, med værdi af c. 2 rdlr.), især anvendt
som spillemønt, sktiemønt olgn. Species-:
Ew. (1914). IV.157. Cit. 1791. (Wilcke. S. 49).

MR.1815.111. Specie-:Wilcke.S.47. -fod,
en. d. s. s. -møntfod. Specie-: Cit.1796.

(Wilcke.S.63). Species-: Sal.*XIV935. -frøf
et. se u. Specie 2. -kag^e, en. [5] (jf. -krans

;

bag.) d. s. s. Specie 5. (kager) h. 2 Øre . . eo

Speciekager, fiajert. -krans, en. [5] (bag.)

lille (specie)kage i form af en ring. Species-:
ERasmussen.Conditori.(1865).45. Specie-:
NutidsMad.*(1936).326.

speciel, adj. fsbesi'æl', sbeijæl'] (uden
for ssgr. (se Special-^ nu 1. br. special [sbe-

si'aJi, sbe'/aJi] Moth.Conv.S294. EPont.Atlas.

11.9. Eøysg.S.25. jf. JBaden.FrO. Sal.'XXI.
1076). adv. d. s. (Langebek.Breve.323. Sø-
krigsA.(1752).§40) ell. (nu) -t {ænyd. spe-

cial, ty. spezial, speziell, fr. spécial; af lal.

specialis, til species, art, slags (se Specie^;

jf. Speciale, specialisere) I ) som (netop) hører

til, er særlig for en (enkelt) bestemt person,

(fag- ell. interesse)kreds, ting, situation, et

snævrere omraade olgn.; særlig (mods. al-

men, almindelig, generel^; til dels ogs. (jf.

Special-, specialisere, specificere^; (ud/for-

met, udtrykt i nærmere enkeltheder; speciali-
seret; specificeret, det (er) meer uskyl-

digt at sige, det Land, end den Bye er ond
. . jo meere special jo meere Satyrisk. J/oZJ.

Paars.)(6^. Author slutter . . med en speciel

Opsætning paa de accorderte Subsidie-Penge.

LTid.1725.74. en Haand-Bog . . hvori det
Universelle (2. udg.: Almene^ saavidt mue-
ligt er udhævet fra det Specielle (2. udg.:

SadrUge). Grundtv.HVI.ix. Fra R. medbragte
jeg to ganske specielle Hilsner til Big.Heib.

Hjem.223. han er min specielle Ven, der

gjerne et Par Aftener om Ugen spiller et

Slag Kort eller et Partie Schach med mig.

Hrz.XVI.296. Forelæsningerne var altfor

specielle og gik ofte over Hovedet paa de
fleste Studerende. AFriis. (Tilsk. 1923. 1. 29).

De har Direktørens specielle Tilladelse til at

bo nde? ErlKrist.DH.52. speciel geografi, se

Geografi 1. 2) som adv.: paa særlig maade;
i særlig grad; netop; især (ud over, uden for

det almindelige, selvfølgelige) ; særligt; sær-
skilt, han talte meget om Professor D. i

Kiøbenhavn, som det lod til, han kiendte
speciel.EHans.PD.23. lade noget fremstille

specielt til Udforsel. Z/wdv. (hun) antog en
dame, vi havde specielt til det samme.
MKlitgaard.GM.178.
Specie(s)-mønt, en. (jf. -penge,

-stykke^, foruden de hidindtil alene udpræ-
gede hele danske Species-Rigsdalere (skal)

ligeledes de mindre Afdelinger af Species-
Mynten . . saasom Vi, V,, V,, V« og ^,4

Species-Stykker . . udmyntes.PI."/72795.
Specie-: Wilcke.S.31ff. -møntfod, en.

(jf. -loå) møntfod, i henhold til hvilken hoved-

mønten (spec. efter speciebankens oprettelse)

prægedes 9^U rdlr. (species) paa marken fin

(den køllnske mark). Species-:^^Scharling.
Pengenes synkendeVærdi.(1869).65. Specie-:
Wilcke.S.85.91. -penge, pi. *0m her af

Himmelen med regn faldt Speci Penge.
Holb.Paars.270. en nye Banque, hvis Mynt
og Sedler skal være Species-Penge.ilafe
Brev.^*/tl791. -rig^sdaler, en. (ænyd. spe-

cierigsdaler (Mynt-Ordning**/»1671)) d. s. s.

-daler. Species-: PU*/il795(se u. -mønt^.
Specie-: Slange.ChrIV.686. Adr."/xl762.sp.9.

Species, en, et. se Specie.

Specie(s)-8eddel, en. en med specie-
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mønt indløselig (af en speciebanh udstedt)

pengeseddel. Species-: Adb Brev.'^'^l21791.

Fædrel.l844.sp.l3976. Specie-: Wilcke.S.58.

•stykke, et. (jf. -mønt/ Species-: PI.

^*/7l795(se u. -mønt/ Specie-: Tre Par
Hosesokker indeholdt hver nogle gamle
Speciestykker. Sehand.BS.456.
specificere, v. [sbesifi'se'ra] -ede. vis.

-ing ell. Specifikation (s. d.). {ligesom ty.

spezificieren, /r. spécifier af mlat. specificare

(af lat. species, art, slags (se Specie/ og

facere, gøre); især fagl., ernb., T) betegne,

afgrænse, bestemme nøjagtigt (præcist,

nærmere); især m. h. t. en række af enkelt-

heder, punkter i en redegørelse, poster i et

regnskab olgn.: bestemme enkeltvis; an-
føre i (alle) enkeltheder, punkt for
punkt, hvert led for sig. Det, som bekom-
mis af Kirkens Skove, være sig Oldengield,

Vindfælder, eller fornet Træer, skal speci-

ficeris til hvem og hvor dyre det sælgis.

DL.2—22—28. Specificer mig nogle af de

Yorretninger. Holb.Stu.II1. 1. De Ærgrelser,

jeg siden fik af Historien, skal jeg ikke ind-

lade mig paa at STpeci&cere.Bøgh.JT.188.

specificerede Regninger. Wied.Fæd.273. jf.:

uspecificeret Smørrebrød (o: ikke bestilt

efter en smørrebrødsseddel). Tjenerf.37. spe-
cifik, adj. [sbesi'figf] (nu sj. speciflsk.

[sbeisi(J)fis9l Tode.ST.II.43. Bagges.L.I.Ul.
Gylb.XII.250. Brøchner. TV.9. se ogs. ndf.).

adv. -t ell. d. s. (Kierk.VII.485.532). {fra

fr. spécifique ell. ty. spezifisch, mlat. spe-

cificus, afl. af lat. species, se Specie; CP

ell. fagl.) særlig, ejendommelig for en
bestemt art ell. ting; karakteristisk. LTid.
1751.364. Specifik Forskiel mellem Jødedom
og KThtenåom.Blich.(1920).III.62. Ben Til-

egnelse . . ved hvilken en Christen er Chri-

sten, maa være saa specifik, at den ikke kan
forvexles med nogen anden. Kierk.V11.531.
Hans Krigeriskhed var af specifik jydsk Art,

han uddelte tørre Hug, der ingen egentlig

Skade forvoldte.JFJens. £?i^.75. en ganske
specifik, sødlig giftig Stank af Desmer.
ORung.Y.97.

||
(med.) om lægemiddel olgn.:

som har en ganske særlig (kraftig) virkning

over for en bestemt lidelse, (dette) Pulver er

altid befundet spécifique og infallible, naar
det er brugt udi rette Tid. LTid.1750.418.
NatTid.'yd941.11.sp.l.

\\ (fys., nu 1. br.) i

nogle særlige forb., navnlig: specifik (ell. spe-

cifisk. Hinnerup.Juv.l7. TeknMarO.) tyng-
de (Blich.(1920).X.103) ell. (især) vægt,
vægtfylde. AWHauch.(1799).135. Centralvar-

me ogVentilation.(1936).283. specifik (ell.

specifisk. TeknMarO.) varme, varmefylde.

AWHauch.(1799).253. Sal'XXI.1077. om
specifik ledningsevne ell. (lednings)-

modstand (d. s. s. Ledningsfylde ell. Mod-
standsfylde; se Wolfh.MarO.266. Sal.' VII.
23. EHolstein-Rathlou.S.1.89. Specifika-
tion, en. [sbesifika'Jo^n] (f Spesiflkas.
Moth.Conv.S294). fit. -er. (især fagl., emb., Y)

vbs. til specificere; navnlig med overgang til

konkr. anv.: specificeret fremstilling,
fortegnelse, opgørelse olgn. DL.5—2—20.
Holb.HAmb.III.7. det er Specificationen paa
det Gods og Prætiosa, som den unge Baron
har udpractiseret af sin Faders Sterbboed.
Wiwet.D.82. Blich.(1920).XXVIII.80. Ludv.
specifisk, adj. se specifik.

ISpectacle, S^pectatenr ofl., se

10 Spektakel, Spektator osv.

I. f$ped ell. ISpid, et. [sbeb, sbi5]

best. f. -det ['sbeb'ai, isbiS'a«] flt. d. s. ell.

(dial.) -der (Feilb.). {fra nt. spat (spad,
spe) ell. spitt, mnt. spet, spit (nordfris.

spet, østfris. holl. eng. spit/- vistnok dannet
til nt. spåten, speten, spitten, se I. spede; fagl.

ell. dial.) spadestik ell. spadefuld; ogs.:

det øverste lag (tørve)jord, saa dybt som et

spadestik, det øverste Sped eller halv Alen,

20 var Mose-Jord.OecMag.V132. Paa slige Ste-

der maa man . . gjøre smaae Diger af 1

Quarteers Højde ved at kaste to Speed-
Sand tilsammen, hvori man lægger Vipperne.
Viborg.(PhysBibl.III.406). der er gravet 2

Sped djht. LandmB.I.314. Bare han stikker

Skovlen igennem det øverste røde Lag Pløre,

kan han grave et Sped Skærver op, ingen
Tjære, ingenting. Lauesen.MF. IS. Feilb. UfF.
Spid: MDL. Spaden skal stikkes dybt og

30 lige ned for hvert Spid, og Spadespiddene
maa ikke være bredere, end at Jorden kan
vendes ordentlig. Klixbull. VorHave.(1921).13.

kun det øverste Spid af Jorden kunde af-

graves med S^ade.FynskIIjemstavn.1931.131.

UfF. II
hertil Spadesped ell. Spadespid:

(ved gravningen) stødte man paa en Bro-
lægning et Spadesped i Jorden. AarbVejle.

1939.1.120. UfF.
II. JSped, et. se I. Spid.

40 Spedal, subst. se Spital. spedalsk,
adj. [she^ddMsg] (arkais. (gi. form for nom.
ent. m.) spedalsker. JFJac.1.52. — dial.

sped(d)els(k), spædelsk ofl. (i bet. 2).

Blich.EB.43. Aakj.UA.36. Feilb.). {ænyd.
spitalsk, spidalsk, spedelsk ofl., glda. spital-

sker (SjT.81ofl.), spidalsk (intk. spydalsth.

KvindersRosengaard.(1930).8), spethelsk (Ma-
riagerleg.468. jf. æda. spitæls sot (se Spedal-

ske^j, SV. spetålsk; fra mnt. spet(t)al(e)sch,

50 spet(t)elsch, spit(t)elsch, til mnt. spetal, spit-

(t)al, hospital (for spedalske) (se Spital/- jf.

spitalstosset) l)som lider af , er præget af

,

hører til spedalskhed. Husbonden (har)

været besmittet med Spedalsk Syge. DL.3

—

16—16—4. hans Haand var spedalsk, som
Snee (1931: hvid som Sne af Spedalskhed/
2Mos.4.6. (jf. Brors.87). »spedalske Mænd,

|

som Mesteren rensed for Bylder. Drachm.STL.
152.

II
anv. som subst. om person. Blinde see

60 og Halte gaae, Spedalske renses og Døve
høre. Døde staae op, og Evangelium præ-
dikes for Fattige. Matth.ll. 5. Jesus var i

Bethania, udi Simons den spedalskes Huus.
smst.26.6. Kollegaerne stak Hovederne sam-
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men, naar han traadte ind i Gaarden, og
skyede ham som en Spedsilsk. Schand.TF.
11.365. et Hospital for spedalske ved Rey-
kjavik. LotfrtHJiVr.2V,2598.^2. 2) (jf. pok-
kers u. Pokker 3.3 ; dial.) uegl., dels (netbæt.)

om hvad der er i høj grad ubehageligt, for-

trædeligt olgn.: forbandet; nederdrægtig;
(rent) forbistret; pokkers; ogs.: taabe-
lig; ustyrlig. Blich.EB.43. Levin. („Jydsk").
Feilb. dels om hvad der (i høj grad) vækker
beundring: (pokkers) dygtig, morsom,
lystig, kaad. Og traf han (o: Blicher) en
Tater . .

|
hvor plired polisk hans Øje,

|

mens spædelske Spørgsmaal fo'r viden om.
Aakj.UA.36. Feilb. UfF.(Jylland), f Spe-
dalske, en. (ænyd. spedalske, glda. spi-

tælske (Postil.18. jf. æda. spitæls sot (AM.)),
fsv. spitælska; af spedalsk) d. s. s. Spe-
dalskhed, at beskrive Spedalskens Symp-
tomata. LTid. 1725. 13. Spedalsk-hed,
en. {ænyd. d. s.; jf. Radesyge) (den tilstand

ell. det forhold at være angreben af) en meget

smitsom, kronisk infektionssygdom, der
fremkalder (nerve)svækkelse og især mørke
pletter paa huden, haarde, rødlige
knuder (knudeformet (LSal.XI.66) ell.

knudret spedalskhed, se knudret 2.3, Knude-
spedalskhed), skæmmende saar og de-

fekter og ofte har dødelig udgang (i Dan-
mark forsvunden som folkesygdom ved sluin.

af 16. aarh., men endnu forekommende i Øst-

europa, Norge ofl.); Lepra ell. Elephantiasis

Græeorum. besmittelig Syge, som Spedalsk-
hed. DL.3

—

16—16—3. naar Præsten beseer

ham, og see, Skabet haver udbredt sig

videre i Huden, da skal Præsten dømme
ham ureen, det er Spedalskhed. Silfos.lS.S.

Jesus udrakte Haanden, rørte ved ham, og
sagde: jeg vil; vorde reen! og hans Spedalsk-

hed blev strax renset. JfattA.S.3. Det var
kirken, der ved oprettelsen af st. Jørgens-

gaarde havde bekæmpet spedalskheden, saa

at denne frygtelige sygdom nu var saa at

sige udryddet i de nordiske xxgex.Arup.DH.
11.307. VoreSygd.11.159.

\\
(især relig.) overf.,

om (besmittelse ved) grov synd olgn. *0 vor
Spædalskhed, o vor Synde-Saar og Skade

|

Kand vi ey læge saa med Adams Figen-Blad.
Clitau.IR.43. det er Kristi Gjerninger, at

han kan faa et Menneske, der før har ligget

i al Syndens Spedalskhed, renset. FJBecfc.

LK.I.45.

Sped-bakkelse, en. se Spidbakkelse.

L spedde, v. se I. spede.

IL spedde, v. se III. spidde.

speddels(k), adj. se spedalsk.

Spedde-lys, et. se Spiddelys.

I. spede ell. spidde, v. (ogs. spedde.
Feilb.). -ede. {til I. Sped (Spid) ell. laant

fra nt. spåten, stikke tørv af (afl. af nt. spa-
den (spaat), spade), spitten (speten), grave,

jf. mnt. holl. spitten, eng. dial. spit (oeng.

spittan^, afl. af ell. besl. m. nt. spitt, spid,

mnt. spit, spet, se I. Spid (egl. om spidst

redskab ell. en spades (spidse) blad); dial.}

stikke en spade i jorden; grave med en
spade; især: skære tørv løs, stikke tørv
af, med særlige spader ell. andre redskaber
(spede- ell. spidde-jæm, -kniv, -spade ofl.).

spede: UfF.(fynsk, sdjy.)^ spidde (spide):

Rask.FynskeBS.56. SvendbAmt.1920.12.
jf.

OmVesterjyllandsOpdyrkning.(1847).42ff.
II. spede, v. se III. spidde.

10 III. spede, v. se III. spege.

Spede-hals, en. (Jørste Ud er maaske
d. s. s. spejde; nu næppe br.} \. d. s. s.

Rækhals. Kjærbøll.729. Sal.*XV.1004.

spedels(k), adj. se spedalsk.

Spede-lys, et. se Spiddelys.

spedere, v. [sbe'de'rd] (1. br. speditere
[sbediite^ra] Davids.B. 1.260). -ede ell. (nu
sj.) -te (Weyse.(PersonalhistT.1917.255)).

vbs. -ing (LFrølich.Optegnelser ogBreve.(udg.

70 1920-21).161) ell. (alm.) Spedition (s. d.).

(gennem ty. spedieren fra ital. spedire; egl.

sa. ord som ekspedere; Q) ell. (nu) fagl., især

T) ekspedere; (for)sende; spec: udføre
spedition (speditionsforretning). JBO'
den.FrO. HandelsO.(1807).134. *Hvis aUe
trende Flasker (o: flaskebreve) har | Den
Lykke, rigtig at spederes

|
Af Eztraposten.

Bagges.Ep.216. AZimmermann.Erindringer.
(1867).44. Ludv.

\\ (jf. ekspedere 1.3; sj.)

30 gøre det af med. *Tre Piber (o: i teatret)

ere nok til Stykket at spedere. Oeld.Er.lV.15.

Spedition, en. [sbedi'/oJn] flt. -er. vbs.

til spedere, især (fagl., navnlig Y) om (en
speditørs) forretningsvirksomhed, der be-

staar i at besørge forsendelsen af gods
i eget navn for andres regning. Forordn.
**/itl808.§13. Hage.^551. \\ hertil (T) ssgr. som
Speditions-bog (ConvLex.Xy.535), -brev
(smst. jf. -kontrakt^, -firma, -forretning

Vi(Lov**Utl857.§36. Schand.0.11.264. Hage.*

256), -gebyr, -gods, -Iiandel (EandelsO.
(1807).74. VSO. nu alm.: -forretning;, f
-handling (d. s. KiøbmSyst.1.59), -kom-
pagni, -konto, -kontor, -kontrakt (Las-
sen.S0.714), -omko8tning(er), -selskab ofl.

Speditør, en. [sbedi'tøJr] flt. -er. (jf.

Ekspeditør; T forretningsmand, der ud-
fører spedition. JBaden.DaL. EandelsO.

(1807).134. Lov'*/tl861.§4. KLars.GV.26.

50 II
uegl., iron.: en ny Næringsvei, Præsternes

. . den tæller det største Azital Næringsdri-
vende, Spediteurer, Rhedere, hvis Geschåft
er for en . . fast utroligt billig Godtgjørelse

at udskibe Folk til Evighedens Salighed.

Kierk.Øiebl.Nr.6.14.

spedske, v. se spidské.

Speed, en ell. (sjældnere) et. [sbi'i] (fra

eng. speed; if. spo; fagl. eU. jarg.) fart; ha-
stighed; iscer i forb. (for, i) fuld speed, m. h.

60 t. løb, (motor)kørsel olgn. Vædløb.58. *Se Cy-
kelbudene i speed om Uiørnet. FrNygaard.
U.143. Saa gaar det (o: i en bil) mod
Nord for fuld Sipeed. PoU*/ul924.11.sp.2.
han har speed paa | (spøg.) m. videre

XXI. Kentrykt "/i 1M2 11
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anv.: Ali slaar Panden mod Gulvet og sætter

fuld spead paa Fsaltexet.JVJens.Sk.88.

speede, v. ['sbi-da] -ede. (fra eng. speed;

fagl.) m. h. t. (automobil)motor: speede op,
give større hastighed, fart (ved at træde til

paa speederen); „give gas", han (satte) Vog-
nen i Gang og speedede den hurtigt op. Poi.

**/7l929.5.sp.4. LindskovHans.NH.43. \\ overf.

alt indenfor Industri og Handel, som har

med den militære Udrustning at gøre, er

speedet op til den højeste Ydeewne. DagNyh.
yid935.1.sp.5. ISpeeder, en. ['sbi-dar] flt.

-e. {fra eng. speeder; fagl.) (en under auto-

mobilrattet, i vognens hund, anbragt) ind-
retning, der regulerer tilførslen af gas
(benzindampe) til motoren. JVJens.LB.77.
BerlKonv.XX.115. \\ billedl. BerlTid.yid934.
Sønd.26.sp.3. *I Drømme jeg ser dine Kin-
der, din Mund,

|
og mit Hjerte træder sin

Speeder i Bund. KMunk.Tempelvers.(1939).
42. Sipeedometer, et. [sbido'me^dar] flt.

-metre. (eng. d. s.; dannet efter Baro-,

Termometer osv.; fagl.) hastighedsmaaler
(paa automobil olgn.). JVJens.LB.74.76.77.
OpfB.*n.l80. TeknO.
spe-fald, adj. {ænyd. d. s., sv. spefuU

(i bet. 1)) I) (højtid., sj.) fuld af spot (spe);

spottende. Moth.S642. *Med Gny og med spe-

fulde, ildnende Ord | de væbnede drage for

Kongen at lamme.NordslSønd.Polk.1895.265.
sp.2. 2) (dial.) som føler stærkt ubehag (væm-
melse) ved noget snavset, uappetitligt, væmme-
ligt; sensibel; kræsen. „Skulde der være No-
get iveien for at spise Hestekjød? . . ingen

Dyr . . er mere reenpillende . . Tænk paa
hvad Svinet æder" . . „Ja, men det er nu
ikke Skikken med Horsesuul, og desforuden
er jeg saa speefuld med saadan Noget." J.n<

Niels.FL.III.158. var Gunild stolt og stik-

ken og snærpet: spefuld det var hun ikke,

det vidste Lise, fra hun laa syg, og Gunild
redte hendes Seng. Oravl.EP.lll. UfF.
Speg(e), subst. [sbai', 'sbaia] (til III,

spege; især dial. (i formen Spegej) det at

være speget; noget, der er speget, i

urede. *Nu ser hun (o: den spindende norne)

vel i Strømmens vilde, brudte Spej
|
hvad

Lod der blev beskikket os. Gjel.Br.19. om
garn: være ell. gaa i spege, være ell. komme
i urede. UfF.

I. Udpege, subst. (fsv. spiki, speget til-

stand, no. dial. spik(j)e, d. s.; til II. spege;

nu næppe br.) spegning. Lax bestemt til

Røgning og STp3sge.Stibolt.SF.41.

II. spege, V. ['sbe-qa ell. (i alm.) 'sbaia]

(tidligere ogs. (skrevet) spæge. JCLange.B.70).
-ede. vbs. -ning (Grundtv.B.II.64); jf. I.

Spege. (ænyd. d. s., sv. spicka (sv. dial.

speka, ogs.: tørre), no. speke (no. dial.

spik(j)a, ogs.: udsulte, udmagre), jf. isl. f
speikja, spege; rimeligvis besl. m. oldn. spik,

no. dial. spik, flis, splint, smalt træstykke

(jf. Spiger^, no. dial. spika, kløve i tynde

splinter, ofl,.; i saa fald m. grundbet.: (tørre

ved at) udspile med tynde træpinde (se SoS.II.
229) ell. (jf. Stokfisk^ ophænge paa tynde
træpinde; ell. muligvis (spec. i bet. 2) opr. m.
bet.: sønderdele, frasJcære (tynde) smaastykker

(jf. III. spege^) I) (især fagl. (kog.) ell. dial.)

tilberede (kød, fisk) til føde (der kan
hengemmes og spises ukogt), dels ved
(vind)tørring (jf. Feilb.), dels (tillige ell.

(nu alm.) alene) ved saltning (og røg-
10 ning). 1.1) i al alm. Moth.S642. VSO. MO.

Kødet , . skulde skæres op og speges.JF
Jens.NG.158. BerlKonv.XX.115.

\\
(dial.)

m. h. t. tøj olgn.: tørre; (jf. bet. I.2) om solen:

varme stærkt; bage; stege. Rietz.654. 1.2)

(//. SV. spicken, speget (ogs.: smal og tynd,

fastende olgn.), no. dial. spiken, speget, tynd,

tør, mager, utilstrækkelig, knap, trang) part.

speget brugt som adj. \\ i egl. bet., om mad-
varer (jf. Spege- i ssgr.). Moth.S642. Lax . .

20 saavel ferske, som spegede, blive dyrt betalt.

CVHertel.C.52. DenViborgerSamler.''/iil826.

3.sp.2. Risengrød og speget Flæsk med Rør-

æg (betragtes) i Bønderhjem . . som Højtids-

mad. Pon^.lfMW.264. VareL.*793. Feilb. \\(jf.
bet. 1.1 slutn.) om huden olgn.: angreben af vejr

og vind. han kunde . . være Sømand, speget
af Vejr og Vind. JFJens.JL.36. Den uvante
Flip skar hans spegede E.a,ls. Buchh.KK.174.

II
m. videre, uegl. anv., dels (dial.) om person

30 (ell. dyr): ligesom indtørret; mager
(tynd, ussel); tør og gnaven, tvær, sur.
Jørgine var stor og frodig , . Ingen kunde
passere (hende) uden at betale Tribut . .

Om det saa var Manden paa Gaarden hvor
hun tjente, en gammel speget Bonde . .

kunde han ytre Liv i hendes Nærværelse.
JVJens.J.40. Skjoldb.PL.n.l42. Lars Rud
grinede bare ad det; men det var et stramt
og speget Grin; han yndede ikke, at der

40 blev stukket til hsim. EBertels.D.33. Feilb.

dels (jarg., dial.) om psykisk egenskab: sne-
dig; (durk) dreven; underfundig. UfF.
især i talem. jeg er lige saa røget, som
du er speget olgn., jeg er lige saa snedig

som du, lader mig ikke narre. Smuglerne var
lige saa røgede, som Tolderne var spegede.

Uhrskov.TG.138. man (skulde) passe paa
ikke at brænde Fingrene; men var han
røget, saa var hun sipeget. HSeverinsen.D.136.

50 UfF.(Sjæll., Kbh.). jf.: enten man har to

Børn eller tre Børn, det er omtrent det ene
røget som det andet speget (o: omtrent hip

som hap).KLars.UR.78. 2) (nu dial.) trække
skindet af en (saltet) sild, skære hoved

og halefinne af, tage indvoldene ud; i forb.

spege (en) sild. Moth.S642. VSO. FrkJ.
(Hjemmet.^yid913. 819. sp. 1). Heeland.Sko-
magerietsHistorie. (1926). 140. SjællBond. 48.

FrGrundtv.LK.77. Esp.484. 3) (fra ty. spik-

60 ken, spække, flikke, sammenføje (jf. spæk-
kej; rimeligvis med tilknytning til bet. 1; nu
næppe br.) ^ Spege to Batteriepølser . .

forene dem, ved at stikke de tykke Riis-

Ender paa den ene Pølses skraat afskaarne
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Hoved ind i Mellemrummene af den andens
Riis-Ender. MilTeknO.

III. spege, V. ['sbe-qa ell. (alm.)

•sbaia] -ede ell. (dial.) -te (AGWiimh.Den
praktiserendeLandmandsHaandbog. I. (1826).

104. Gravl.0en.53. sa.AB.224. Halleby.86).

(ofte skrevet speje. NvHaven.Orih.166. Bag-
ges.Ep.33. Grundtv.PS.V244.VII.428. Anton
Nielsen.EtAar.(1919).13. NMøU.VUtt.1.476.

jf. Moth.S644. samt spede.SophClauss.TK.4. {o— sj. spæge. Bergs.GF.I.290. jf. Moth.S644.
— dial. spi(g)e (spide). HofmanBang.Odense
Amt.(1843).538. Brenderup.§9. Flemløse.42.

CReimer.NB.71.550. jf. Moth.S644. VSO.VI.
697). {ænyd. spege, spige, sv. dial. speka,

rive, kradse i noget, besl. m. no. dial. spika,

kløve i smaa splinter (se II. spege^; egl.: rive

ud af orden, (ordnet) sammenhæng; i nyere

tid optaget fra dial.) bringe i uorden; især

m. h. t. garn olgn.: bringe i urede; sammen- 20

filtre, (i forb. som spege garnet, speget

garn olgn.). hun speier hørren. NvHaven.
Orth.166. Iris.1800.II.181. Rask.FynskeBS.
56. *Vel mægted den Jette . .

|
At speie

og flette
I

Guld-Lokker i Skiul. Grundtv.NM.
119. Garn saa speget som Kvindesind, G^ei.

Br.l32. Det hørte med til en saadan Aftens
Lystighed (0: et kartegilde), at Pigerne . .

skulde speje Nabolavets Karlesenge . . For
det meste bestod det i at vende hele Sen- 30

gens Indhold, saa Halmen kom ovenpaa og
Dynerne underneden. RasmHans.M.II.202.
De hvide Haar spredte sig ud over Pude-
vaaret som speget TTa,aÅ.Schand.BS.450.

SjællBond.65. Feilb. jf.: en med Klipper og
speiede Graner tildækket Kløft. Badges.DY
X.27. en Knude . . saa spejet (orig.II.99:

indviklet^, at der neppe var andet Raad
end at hugge den o\eT.Grundtv.Saxo.*291.

II
billedl., i udtryk for, at noget kommer i 40

uorden (urede), bliver indviklet, forstyrret,

vanskeligt at udrede, klare. Bagges.SkR.27

.

Grundtv.SS.V205. *Lad mig nu see (han
skrev) at ei du speger

|
Mig dette Garn (0:

disse planer), der spandtes til dit Held,

PalM.AdamH.II.66. hendes Tanker vare
spegede som Gamet, der speges. HCAnd.
(1919).III.408. Det er ikke . . nemt i denne
spegede Situation at fastholde Kravet om
Klarhed og Redelighed. O Geismar.fPoZ.'/« 50

1932.11.sp.4). „Vi skal optræde som Mæg-
lere mellem Frankrig og dets Fjender .

."

„Et speget Spind," sagde Griffenfeld og
rystede paa Hovedet. Rosenkrantz.G.II.lO.

jf.: diverse Forviklinger (0: i en film), som
det ikke er Umagen værd at spege ud (o:

rede ud).JVJens.(PoU*/il939.13.sp.4).

Spege-, i ssgr. ['sbe-qa- ell. (alm.) 'sbaia-]

(tidligere ogs. (skrevet) Speje- (Speye-), Spæ-
ge-, se u. Spege-aal, -bøste, -kød, -laks, 60

-pølse, -sild^. {asnyd. d. s., glda. spighe- (i

spighefisk^, sv. spicke- (fsv. spiki-kal, -lax

og spiksild), no. speke- (no. dial. spikje-fisk,

-kjøt ofl.), glno. spiki- (i spiki-hvalr, -lax^,

isl. t speiki(lax), mnt. spik- (i spikherink,
spegesild; laant fra nordisk); uden for ssgr.

Spege-pølse, -sild nu især gldgs., dial.) især

af II. spege (1), om spegede (tørrede, saltede,

røgede) madvarer; foruden de ndf. anførte ogs.

1. br. (ell. dial.) ssgr. som Spege-bov, -fisk,

-flynder, -vare(r) ofl. -aal, en. Salt- eller

Spæge-Adi\.Stibolt.SF.31. -bor, et. se Spi-

gerbor. -baste, en. {asnyd. d. s.) spe-

get (flxBske)bøste; spegeskinke. Reenb.1.59.
*Spæge-: Lucopp.TB.A2'>. -flæsk, et.

speget (tørret, saltet) flæsk. Moth.S642. VSO.
MO. FrGrundtv.LK.178. Feilb. -gaas, en.

især om røget gaasekød (jf. Feilb.). Moth.S
642. Ing.VS.I.104. FuldstændigKoge-ogSyl-
tebog.(1861).537. Bregend.Møllen.(1936).46.

-kød, et. (ænyd. d. s., om vindtørret kød)
speget (i alm. røget, ukogt) kød, fx. af faar

(jf. CReimer.NB.236. Feilb.). Amberg. Troels

L.V.6. der var kun Brød og gammelt, garvet
Spegekød i 'Rw.sei.JVJens.SS.98. FrGrundtv.
LK.176. Spæge-: vAph.(1764). *Spæge-
Kiød er KæTmpe-Ma,d.Grundtv.Saxo.II.68.
Spege], et. se Spejl.

Spege-laar, et. speget (røget) (faare)-

laar. Winth.III.274. lædersejge Spegelaar,

og Stegeflæsk og gule, harske Faareskanker.
Aakj.VF.98. -laks, en. (asnyd. d. s.) speget

(røget) laks. *Paa hvide Postpapiir man
Spegelax ey rister. Holb.Skiemt.C7^. Folk
ham nu kan kiøbe sig for Penge,

| Og, som
en Spegelax, kan ham paa Væggen hænge.
ChrBorup.PM.25. røget Spægelax. Stibolt.

SF.44. -lys, et. se Spiddelys. -mad, en.

{ænyd. d. s.) speget mad (spegekød olgn.).

Moth.S642. VSO. MO. BerlKonv.XX.il 5.

Fordum . . |
Lækkerie man sky'de . .

|

Andet knap end Spæge-Mad
| Nogen af

os æde gdiå\ Grundtv.Saxo.il.68. Dronningen
(bør) vogte sig for . . gammelt Nødekiød . .

Spægesild, Hornfisk og altslags Spægemad.
Ing.VS.^II.(1826).190. -pølse, en. speget

(tørret og saltet (jf. Feilb.) ell. alm. saltet og
røget) pølse af hakket kød og flæsk, anv. som
paalæg. Kogeb.(1710).132. PalM.AdamH.U.
(1873).88. Const.Kogeb.185. Er der noget,

der smager . . saa godt som Spegepølse,
hvori der er en ganske lille Anelse af Hvid-
løg? Paa ^tegeieåt\AchtonFriis.DØ.I1.367.

Spæge-: JBaden.DaL. VKorfitsen.TO.1.37.

Speger, Speger-bor, se Spiger, Spi-

gerbor.

Spege-rede, en, et. [III] (dial.) speget

(uordnet, sammenfiltret) tilstand; urede; vilde-

rede; forvirring; især i forb. (komme) i

spegerede. Borgerne skulde rette dem (o:

stille sig i geled), men de kom i Spegerede
og løb imellem hinanden ligesom en Flok
Faar i Regn\eiT.PMøll.(FCOls.PM.30). de
Livsknuder, som fremstaar, naar det dag-
lige Liv kommer i Spegerede.HNAndersen.
Udvikling.(1929).8. UfF. -sild, en. f'Speje-

(Speye-). Mol.E.(1723).A12r. Spæge-.A>
sted.Rhetor.38. Ing. VS.HI.(1826).190 (se u.

!!
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Spegemad^^. (ænyd. d. s.; jf. Hørkræmmer-
gaas) I) nedsaltet (og krydret) sild. Kom
Grønneg.IIIM. OeconH.(1784).III.248. Om
Morgenen fik man Øllebrød og Spegesild.

NRasmSøkilde.B.93. Paa Pelles Tid var
Spegesild Bornholmernes vigtigste Føde.

Det var den staaende Frokostret i alle Lag
af Sa.miundet.AndNx.PE. 1.184. FrkJ.Kogeb.

78.
II

anv. som forfriskende middel (mod efter-

virkningerne af en rus olgn.). *Min Mave
dend er gal . .

|
Dends Cour er allerbest, en

Norlands spæge sild. Jernskæg.D.79. den
stakkels syge Hoppe staaer og venter paa
sin Spegesild. Hrø./Z.<3i. udenfor (arrest-

huset) har den vittige kunstner anbragt to

af drukkenskabens symboler: alliken og

spegesilden. H;orfø.2^.5. 2) (sv. d. s. (SoS.

XVIL36); talespr.) tynd, mager, slatten per-

son, en af (studenterne), en slatten Spege-

sild, havde Skytteuniform paa. JFJews.Z).

107. -skinke, en. (jf. -bøste;. VSO. FrkJ.
Kogel. 188.217. paa et Loft, hvor Spegeskin-

kerne laa i Kister med Hdi\m. Gravl.DD.23.

spegpre, v. se spigre.

Spe^, et. se Speg.

Spej-bor, et. se Spigerbor.

spejde, V. ['sbaida] -ede. vbs. (sj.)

-ning (vAph.(1764)), jf. Spejderi. (ænyd.
speide, spede, speie, glda. speie, sv. speja,

no. speide, sen. oldn. speja; fra mnt. speien,

speen (hty. spåhen, holl. spieden^; hesl. m.
in. spaa; jf. Spedehals, Spejl, Spion) søge
at opfatte noget, undersøge, udforske
noget (især en (kommende) persons bevægelser

olgn.), ved at se skarpt og vedholdende
(stirrende ell. søgende i forsk, retninger), ofte

spec. (navnlig om (hemmeligt) udsendt person,

spejder): paa en hemmelig (listig) maade.
I ) (især w) intr., i forb. som gaa ud for at

spejde, spejde efter en ell. noget, spejde (se

spejdende) omkring til alle sider, ogs. spejde
efter, om en kommer olgn. Moth.S643.
vAph.(1764). *De higer og søger

|
i gamle

Bøger,
I

i oplukte Høie
|
med speidende Øie.

Oehl.Digte.(1803).75. *I)en næste Dag man
fritted,

|
Man speided her og der,

|
Men

dem, som man søgte,
|
Dem fandt man ikke

meeT.Winth.HF.74. (han) reiste sig op og
speidede rundt omkring for at opdage et

eller andet spiseligt Dyr. Hauch.FH.43. (ør-

nen) boer paa Klippen . . Derfra spejder den
efter (Chr.VI: opsporer den^ Føde. Job.39.

32. hver halve Time . . sendte han En ud
for at lytte og spejde efter, om Vognen ikke
kom. JPJac.II.259. Hunden . . speidede,
om ikke Kufferten skulde blive hentet frem,
den sendte stjaalne Øiekast til Geværskabet
og snusede til Jagttasken. Bogfan. 7/. 2 7. Ski-
bet er . . ene paa Sø,

| Matroserne spejder
forknyt efter Land. JFJens. Di. 21. Han
traadte hende helt nær og spejdede i hendes
Ansigt.GyrLemche.S.II.194.

\\ (1. br.) uden
egl. forestilling om iagttagende (spejdende)
blik; dels: (hemmeligt) søge at udforske (ved

spørgsmaal olgn.). Kun stjaalent har jeg tur-

det speide efter min fraværende Vens Skjæb-
ne.Gylb.(1849).IY139. Østrup.T.23. dels: tage

(væsentligt) hensyn til og afpasse sin handlen
efter noget, der tilfalder en (som løn, straf

olgn.). Skulle vi . . forud ængstelig speide
efter det Bifald eller den Dadel, der vil

møde os? Mynst.Præd.(1835).20. Kierk.Y.181.

2) (iQ, især højtid., poet.) m. obj., der be-

10 tegner iagttagelsens genstand: spejde (1) efter;

se spejdende efter ell. paa; søge at udforske
(hemmeligt); udspejde, mon (Davids) tie-

nere ikke ere komne til dig, for at udforske
(og) speide (1871: udspeide^ landet. iZrøn.
19.3(Chr.VI). *Bonden . . staaer i lave
Dør

I

At speyde Himmelen. Zetlitz.NH.30.
den brave Commandør Krieger . . saaes tid-

lig og sent at speide Fjendens Bevægelser.
JJPaludan.Er.l59. *Frøkenen . . | Ham

20 speider og med dristigt Blik
|
Ind under

hans Øine kigger. Winth.Lyr.188. hver lille

Klipperift vilde han speide, om ikke een af

os ved Svømning havde reddet sig derhen,
HCAnd.Imp.II.131. *Jeg brugte ingen Tøm-
me,

I

Det (o: æslet) speided Vejen snildt.

Bødt.SamlD.90. ved nat går (han) ud at

spejde den fjendtlige Mde.AOlr.DH.il.290.

(jf. afspejde (1); nu næppe br.:) At speide
Fienden et Anslag a,i.VSO.I.109. jf. udspej-

30 de : (de) gir mig Leilighed at s p e j d e dennem
u d. Trojel.1.57. \\ uden egl. forestilling om iagt-

tagende (spejdende) blik: søge at udforske, (bon-

den) maa . . spejde Naturbegivenhedernes
Aarsa,ger.PhysBibl.II.10. *(forklædt) som en
sølverhaaret Gubbe

|
Jeg speide vil min

Skiæbne. Oehl.AV.(1810).24. *Midt i de lærdes

Skare
|
Sig Jesus sætter ned . .

|
De spej-

de Skriften nø]e.Grundtv.SS.III.112. *Flyv
Fugl, flyv over Furesøens Bølge . . (

Seer du
40 to Elskende, dem skal du følge,

|
Dybt skal

du speide deres Siel.Winth.D.(1828).40.

Spejder, en. ['sbaidar] ((if) Spejdere.
Den dramatiske Speidere. (bogtitel.1771)).

flt. -e. (ænyd. spei(d)ere, spedere, glda.

speyære, speyare (flt. speyara: SjT.48), sen.

oldn. spejari, mnt. speer; til spejde) I) (især

tS) person, der spejder; især (fx. m. h. t.

(tidligere tiders) krigsførelse) om (udsendt)
person med det særlige hverv (hemme-

50 ligt) at udforske visse forhold som fjen-
dens stilling og bevægelser, muligheder

for angreb olgn. (jf. Blænker, Patrouille S);

ogs.: udkigspost; spion. Josva . . sendte
hemmelig to Mænd som Speidere fra Sittim,

og sagde: gaaer hen, beseer Landet og Je-

richo. Jos.2.1. *Jeg speidere i Skov, i Lunde
maa udstede,

|
Som rette Sandhed kand i

denne Sag oplede. Holb.Metam.25. Skulde
nogen . . inden Skibs Borde træffe, nogen

60 Spejder, eller misstænkt Person, da skal han
det aabenbare for Cheien.SøkrigsA.(1752).

§554. *om her var Speidere tilstede —
|
Om

man belured os —.Heib.Poet.IV194. at drive

en Speiders, for ikke at sige en Spions, lidet
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ærefulde Haandværk.Gylb.KVieé. LovNr.68
^U1881.§74. i sit Hjem er hun omgivet af

Spejdere (Bråndes.DD.190: Spioner^. Bran-
des.II.29. om en astronom: *Nattens Spey-
der, træt at \SiSige.Ew.(1914).III.94. uegl.:

•Han (o: Hørup) var en Spejder ind i Frem-
tidslandet. ^ai;.5Tr//.ii. CKoch.Grundtvig-
skeToner.(1925).31. 2) {som overs, af eng.

scout) medlem af en ungdomsorganisa-
tion, der (i Danmark siden efteraaret 1910)
efter eng. mønster tilstræber en særlig, fy-
sisk, intellektuel og moralsk opdragel-
se gennem friluftsliv og ældre lederes (pa-
trouille-, tropsføreres) paavirkning (jf. Spej-

derlov^, og hvori en dreng ell. pige (jf. Pige-

spejder) optages med aflæggelse af et særligt

(spejder)løfte. Spejdernes Grundlov er forfat-

tet af Sir R. Baden.Powel.Poi.»V,i9ii.Søn(i.

2.sp.l. FrNygaard.SB.23. *Et man Spejder,

I
maa man være der og hjælpe „ohne weiter!"

Spejder-Sangbog.(1929).97. ofte (om forsk,

korps) i forb. som b 1 a a (jf. Sespejder^, grøn,
gul spejder. Spejder-, i ssgr.; foruden
de ndf. anførte kan nævnes mere tilfældige ell.

let forstaaelige ssgr. som Spejder-flok, -færd,

-tog, -togt, -væsen, -øje (jf. -blik^, spec. af

Spejder 2: Spejder-bevægelse(n), -bælte,

-chef, -dolk, -dragt, -dreng, -fløjte, -fører,

-hat, -idræt, -kniv, -leder, -lejr (jf. Lejr 2),

-liv, -manøvre, -pige (jf. Pigespejder^, -prø-

ve, -sang(bog), -stav, -telt, -trop, -tøj,

-øvelse ofl., ogs. om forsk, slikkerier, i ssgr. som
Spejder-hagl, -skraa. -blik, et. [1] (tO, især

poet.) et (skarpt, hemmeligt) spejdende blik.

Udfrit med Speiderblik Naturens Love.JH
Smidth.Eaier.212. Schand.BS.127.
Spejde ri, et. {cenyd. speiri, spæderi;

nu 1. br.) vbs. til spejde; navnlig i forb. som
gaa (ud), være (ude) paa spejderi ^efter

osv.). Moth.S644. jeg (havde) ikke i Sinde
at gaae paa Speiderie efter ^g.Skuesp.IX.
316. *en Tempelherres Kald

|
Var kun at

hugge ind med Sværdet, ei
|
At drive Spei-

derie. i2a/»6.jYa<ft.4i. en Trop af Fiendeme,
som havde været ude paa Speiderie. Grundtv.

Snorre.11.326. de andre var ude på Strand-
vejen, på spejderi efter et landsted. i?øn-

ning.G.IV,1.61. om dyr: I hver Bistade tiene

nogle Bier for at gaa ud paa Speideri. Fiei-

scher.B.94 (jf. Sporbi^.

Spejder-korps, et. [2] (jf. Korps 2).

Hjemmet.1913.521.sp.3. Det Danske Spejder-
korps, stiftet ldlO.Krak.l930.I.230. -lov,
en. [2] t best. f., om den for spejdere (i alle

lande) gældende lov („Scout Law"), der fore-

skriver sandhed, cerlighed, ridderlighed og lign.

dyder. KvBUy,1912.3.sp.4. Sal.*XXI.1080.
-løfte, et. [2] løfte (bl. a. om at holde spej-

derlovens bud), som aflægges ved optagelsen i

en spejdertrop. Sal.*XXI.1080. -mærke,
et. [2] især om duelighedstegn, som gives efter

bestaaelsen af visse prøver og bæres paa spej-

derdragten. PolitiE.*'/,1925.2.

Spejderske, en. (1. br.) kvindelig spej-

der (1). vAph.(1759). om Pallas Athenes ugle:
Grundiv.BrS.254.

Spejder-sport, en. [2] om de orga-
niserede lege, arbejder og øvelser, lejrsport

olgn., hvorigennem spejdernes tiddannelse sker.

DagNyh.*'il912.B.2.sp.5. Spejdersport i Skole
og Trop, SvenVKnudsen.(bogtitel.l921).

«peje> Speje-, se III. spege, Spege-.
Speje-bor, et. se Spigerbor.

10 Spejl, et ell. (nu kun dial.) en (Pflug.
DP.592. Holb.HP.I.1.6. sa.Bars.Y3 (men:
dette lille STpeyl.smst.(1731).Y3). CU.1784.
(HistMKbh.3R.lV.410). UnivBl.1.383. Thor-
sen.62. Esp.320. jf. Feilb.). [sbai'i] Høysg.
AG.37. (f SpegeL Pflug.DP.360j. flt. d. s.

(i bet. 1.1 : PoulPed.DP.(1937).18. i bet. 3.i

:

ADJørg.1.388. VortHj.IV,2.42. i bet. 3.3

(bygn.): Trap.*VI.460) ell. (i bet. l(i) t

alm. spr. nu kun) -e (LTid.l720.Nr.39.7.

20 VareL.*793. i bet. 2.2: Holb.Skiemt.F4r. i

bet. 3.2: Sal.XVI.481. i bet. 3.3 (^): Kunst-
musA.1919.42) ell. (nu ikke i rigsspr.) -er
(Pflug.DP.1121. Holb.DH.II.601. Slange.
ChrlV.477. vAph.Nath.VI.542. jf. Thorsen.
72). (ænyd. glda. spegel (spægel), spei(e)l

(en, et), æda. speghæl (Harp.Kr.190), sv.

spegel (en), no. speil, oldn. spegill (m.); fra
mnt. spegel, ty. holl. spiegel (jf. spilfægte^;

af lat. speculum, til specere, se (jf. spekiSere,

30 Spektrum^, besl. m. III. spaa, spejde)
I) glat, plan ell. (især til særligt fagligt

formaal) krum (konveks, konkav, kugleformet)

flade af glas med en blank, uigennemsigtig
metalbelægning paa bagsiden ell. af metal,
der tjener til at give en regelmæssig
tilbagekastning a f lys straaler(jf. Brænd-
spejl^, spec. at danne (vise) et billede af
en ting ell. person, ved alm. anvendelse (bet.

1.1^ især af brugeren selv. i.l) i al alm.

o han gjorde Kjedelen af Kobber . . af de i

Hobetal kommende Kvinders Speile. 3Jfos.
38.8. Henrik som Cavallier . . tar Speylen af

Lommen og accommoderer sin Peruqve. Holb.
HP.I.l. et meget stort Speil, hvis Glas naaer
lige ned til Gulvet. Heib.Poet.VII.333. *Lme
Spejl paa Væggen, Du!

|
Hvem er skiønnest

i Riget nxi?Grimm.Folke-Eventyr.(overs.l821).

245. de skiønne Smykker prøvede (hun) alle

for STpeilet.Gylb.Novel.il.265. *i sin Pynt . .
|

M Hun stod for Speilet for sit Haar at bin-

de. PalM.AdamH.1.114. Fluesløret (blev) ta-

get af Spejlene (o: naar der skulde være sel-

skab). KMieh.HE.168. et knust spejl betyder
syv aars ulykke

i (jf. Feilb.IH.481¥*«^).
\\

(især tidligere) om pladsen over ell. bag ved
spejlet (i stuen) som opbevaringssted for forsk,

brugsgenstande, et Aar (er) den Tid, hvori
man har samme Almanak over Speilet. Heib.
Poet.II.61(jf. Spejlramme^. birkedommeren

M (o: (birke)riset) bag spejlet, se u. Birkedom-
mer, jf. I. Lomme 2.4 slutn.: „Men ogsaa jeg
har en Villie." — „Din Villie sidder bag
Speilet."'AlbHansen.DalbyPræstegaard.(1866).
28.

II
et blindt spejl, (jf. blind 10; teai.)
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en paa en scene anvendt efterligning af et

vægspejl (med (blankt) papir i st. f.
glas).

1.2) med særlig (især faglig) anvendelse, til

Bryllupper (forskaffer jeg) alting . . til Spis-

ning . . saa og serverer Confecten paa Speyle.

Adr.^yil762.sp.l4. om blinker (II.l): Hestene

. . gumlede paa Bidslerne og nikkede med
deres Sipeile. Rønberg.GK.21. \\ (jf. Gade-,

Refleksions-, Sigtespeji; om spejl, der viser

en person ell. ting i nærheden, fx. anbragt paa

en sporvogn, et automobil, en cykle(s styr) for

at vise den bagfra kommende trafik olgn. det

(gøres) muligt for Vognstyreren i sit Speyl

til Dels at se Ud- og Indstigningen. Poi.'"/!!

1940.12.sp.5.
II

(med., tandl.) om forsk. m.

spejl forsynede instrumenter til undersøgelse

af hulrum i legemets indre olgn. Panum.551.

jf. Moder-, Mund-, Næse-, Pande-, Ørespejl

ofl. II (jf. Brænd-, Hul-, Kuglespejl; især

fagl., fys.) om spejl (af særlig form) til til-

bagekastning af lysstraaler med det formaal at

samle dem i et brændpunkt, kaste dem sam-

lede ud i en bestemt retning, danne særlige

(forvrængede) billeder af genstande olgn. hånd
bar frem et falsk Speil, som viiste en Ting

engang saa stort, som det er i sig selv. Holb.

Jep. II. S. AWHauch.(1799).293ff. VareL.

(1807).111.28. Paulsen.1.537. Scheller.MarO.

jf. bet. 2.1 : alle hans Feil . . blottedes og frem-

stilledes i et forstørrende S^eil. Hauch.SR.
11.126. 1.3) (bet. l.i(-2); i særlige forb. (til

dels med overgang til bet. 2). \\ i sammen-
ligninger, i udtryk som blank, glat som
et spejl, (jf. spejl-blank, -glat; se ogs. u.

blank 3, glat 2) især anv. om vandflade

(vandspejl), isfiade, islagt vej (jf. bet. 3.i).

det kommer mig for, som Søen oprøres

. . Dog . . Søen er jo stille og glat som et

Speil. PAHeib.Sk.1.312. Rhinen . . var klar

som et Speil.Ing.EF.I.171. *dit Øje er klart

som et Spejl,
|
dér kan jeg se, hvad der røres

derinde. Éøse.MZ).75. Vejen er glat som et

Speil. LindskovHans.NH.87.
I| G) se (noget)

(som) i et spejl olgn., (jf. flg. bet.-gruppe)

se (ligesom) et spejlbillede af noget; se noget

afspejlet. *Da er det mig, som i et Speil jeg
saae

|
De svundne Tider gaae forbi mit Øie.

PalM.T.139. JacAnd.Er.I.21. spec. (især
bibl., relig.) dels om, hvad der kun ses dun-
kelt, uklart (som noget uvirkeligt), flygtigt.

nu see vi ved et Speil, i en mørk Tale.
lCor.13.12. Jac.1.23. *naar (Jesus) kommer
i det Blaa,

|
Er Christnes Kamp tilende,

|

Hvad Troende i Speilet saae,
|
Skal Salige

erkende. Grundtv.SS.11.400. dels om, hvad
der ses tydeligt, (næsten) livagtigt. *Sjælen
ser i Spejlet klar . .

| Sin Frelsers Glans
og Himmelfart, sms«. ///. 3i3. jf. bet. 2.i:
*Jeg vil i Guds Ord, som et skinnende Speil,

I
Med Ydmygheds Øie besee mine Feil. Boye.

AD.III.lll.
II

(især m) i refl. forb. se sig
i spejl; t egl. bet.: Moth.S644. hun (pudrede)
sig . . uden at se sig i SpeilAaDons.DU.211.
jf. bet. 3.1: *Kobberspir og Tag af Tegl

|
ser

sig selv i Havets Spe]l. Aakj.FriFelt.(1905).4.

især overf.: se sig i spejl i (Falst.0vid.l6)

ell. i alm. paa (en ell. noget), lade (en ell.

noget) tjene sig som belærende ell. advarende

eksempel, mønster, advarsel (jf. bet. 2). Moth.

8644. du har bestaaet saamangen god Dyst

og seet dig i Speil paa Konger og Fyrster i

fremmede Lande. Grundtv.Snorre.II. 35. Seer

jer i SpeiUHeib.(overs.lystspiltitel.l830) (jf.

10 Vogel-Jørg.BO.498). HansPovls.HF.156. jf.

bet. 2.1 : *Med Undren jeg betragter
|
Mig

selv i det Henrundnes matte Speil. Z)rac?im.

D.3.

2) bet. 1.1 i overf. anv., om hvad der (op-

tager i sig og) viser ell. er (ligesom) et bil-

lede af, et karakteristisk udtryk for
noget, især (jf. bet. l.z): virker belærende,
advarende, tjener som mønster, for-
billede, rettesnor, advarsel, godt ell.

20 daarligt eksempel. 2.1) O om ting, for-
hold, billedlig fremstilling ell. især frem-

stilling i ord, skriftlig redegørelse, skildring
i historisk, statistisk, digterisk form,
ofte i forb. m. gen. ell. præp. til nærmere
angivelse af, hvad der saaledes fremtræder

(ligesom) i billedform, i anskuelig fremstil-

ling, fx. et spejl af (AOlr.DH.II.199), for
(Heib.Poet.IX.237. Pont.DD.173) ell. (især)

paa (Overs.afHolbLevned.133. Oehl.PSkr.II.

30 57. Drachm.T.123) noget; ogs. (især m.
præp. i or) med angivelse af den person, hvem
noget tjener til forbillede, advarsel osv. (vis-

dom) er Afglands af et evigt Lys, og Guds
virkende Krafts ubesmittede Speil, og hans
Godheds Billede. Visd.7.26. Comoedien er et

Speil, hvorudi Mennisker kand speile sig og
rette deres Feil deretter. Holb.Hex.IY2. Ver-

den er skabt, at den skal være et Speyl paa
Guds Fuldkommenhed. i2M3e.PT.222. *er i

40 det forbigangnes Spejl
|

Fremtids Varsel

end at skne. Grundtv.PS.VI1.23. Hvad om
et Sandhedens Spejl dengang var bleven
holdt frem for disse unge Mennesker. XLars.
AH.127. Huitfeldt holder Historiens Spejl

advarende op for Christian den Fjerde.
CSPet.Litt.413. Ugens Speil. (ugebladstitel.

1919ff.). sjælens spejl, se Sjæl 2.i. || i

ssgr. (jf. Fyrste-, Konge-, Kvindespejl ofl.

samt Samvittigheds-, Skriftespejlj; om han-
so delsvejviser : Dannemarks Handels-Speil.

Holck.(bogtitel.1766). sml.: Fædrelandets Sta-
tistik vilde jeg raade til paa den danske Høi-
skole at kalde „Danmarks SpeiY'. Grundtv.
Smaaskr.198. om kirkehistorisk fremstilling:

Kirke-Speil.Grundtv.(bogtitel.l871). 2.2) om
noget i sin art særegent, typisk, ud-
præget, især en person, der er et typisk
udtryk for, et udpræget, enestaaende
eksempel paa visse egenskaber olgn.

\\

60 (n.u næppe br.) m. h. t. noget daarligt, uhel-
digt, dadelværdigt, jeg vil kaste vederstygge-
ligheder paa dig, og giøre, at du skal ringe
agtes; og sette dig som et speyl (1871:
sætte dig frem til Skne). Nah.3.6(Chr.VI).
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mand havde Sejlet fejl.
|
Da raabte Peder

Paars: jeg er Ulyckens Spejl,
|
Jeg al Ulycke

seer sig mod mig at hevæhne.Holb.Paars.

265. *Ald Verden vil med Ret og Skiel citere

dig
I

Som Speyl og Mønster paa en u-tack-

nemmelig.sa.lfeiJ/.6. *(Lissabon) er reent

vendt om og i et Speyl (o: advarende eksem-

pel) forvandlet. Brors.323.
||
(nu især arkais.)

m. h. t. noget godt, ædelt, smukt: mønster.

paa visse (voksne) (ande)fugles vinger (bl. a.

(om ællinger) i forb. faa (Blich.(1920).

XV111.109. Skattegraveren.l887.1.56) ell. (jf.

spejlsat^ sætte (Bogan.1.26) s p e j 1^; især tid-

Ugere ogs. (jf. Spejl-fjer, -pletj om de flerfarve-

de pletter („øjne") paa paafuglehanens halefjer

(Moth.S644. vAph.Nath.V1.114. jf. VSO.
samt TroelsL.lV.154). ACTeilmann.Danmarks
Fugle.(1823).187.189. den Spættede der (o:

Hvo forestille vil en Helt som Dyders Spejl lo en and), med det skjeve Speil paa Vingerne
Maa tage anden Mand, der haver mindre

Feil. Holb.Paars.249. Mit Kiøns Beundring

og sit egets Sipeil. Bagges.Gieng.29. *Tilgiv

dem, Fader! alle Fædres Spejl IGruwdiv.P/S'.

11.204. !, al Viisdoms Speil,
|
Har denne

Gang dog taget feil. Winth.l1.130. *en Krone
herligstor, |

Et Spejl for alle Kroner,
|
som

Drotter bær paa iorå.Recke.KS.6. spec. om
en kvinde: et spejl over (DFU.nr.4.22) ell.

HCAnd.(1919).lY168. Kjærbøll.659. Skov-
skaden (bærer) et lille Stykke blaanende
Himmel paa sin Vinges Spejl. ZnudPowis.
BE.160. jf.: De alm. blaa Duer har altid

sort Baand over Halen. Naar dette udarter
og bliver rødt, gult eller hvidt, hedder det
„S^e]\".KRDahl.Raceduen.(1923).48. om per-

lemorsfarvet plet paa skovgræshoppens over-

vinge: Bergs.MS.^1.51. om den forreste vand-

for alle kvinder (koner). Moth.S644. VSO. 20 klare halvdel af biernes 4 mellemste bug-

3) med videre anv., om hvad der i udse-

ende (blankhed, glans, form) ell. virkemaade

minder om et spejl (l(i)). 3.1) (især O ell.

fagl.) blank, lysreflekterende flade (hvori

noget spejler sig ell. kan spejle sig); navnlig

(jf. Aa-, Bølge-, Hav-, Vandspejl^ om blank,

glat (rolig) vandflade; ogs. om en saadan

flades (spejl)glans ell. (jf. Af-, Gen-, Luft-,

Solspejlj det ved spejling dannede (spejl)

plader: Sal.11.1063.
||

(især landbr., jæg.) et

med særlig farvetone fremtrædende omraade
paa forsk, pattedyrs bagparti (jf. bet. 3.3 og
Agterspejl^; saaledes (jf. Mælkespejl 2) hos

køer (og tyre) om bagpartiet (fra bugsidens
(yverets) bageste del til op mod haleroden),

hvis haarlag har opadvendende haarspidser,

og af hvis særlige beskaffenhed man til dels

drager slutninger om koens malkeanlæg (jf.

billede, beundre dig (o: gud) i Floders 30 Malketegnj; MøllE.V.338. LandmB.ll.265
blanke Bipeil.Trojel.il.38. *(fiskerens) Pjal-

ter forskjønnes
|

I Havfladens Speil. J.ares<r.

D.19. ! Vandets blanke Speil saa huldt

han saae |
Nu Almas Billed hos sit eget

&tdkd>Q.PalM.AdamE.1.287. Maagen skreg

over Havets Speil:
|
Skipper tag ind dit

hvide Seil. Kaalund.FB.nr.4. Luften var frisk

. . Solen i Spejl over (0: spejlede sig i) Van-
det. JPJac./.i22. Af Hensyn til de generende

en rigtig velskabt Ko med , . lige Ryg og
bredt B^Q\\.Egeberg.DødensPort.(1899).54. om
lys (hvid) plet omkring hjortevildts (raavildts)

tarmaabning: Jeg kjender den (o: hjorten)

saa nøie
(
Fra Blad og til SipeiLWinth.IlF.

208. VigMøll.HJ.191. Brehm.DL.'lll,3.100.

II (fagl.) d. s. s. Hestespejl. VareL.''319.
\\

om del af dragt med (stof af) særlig farve;

spec. {^) d. s. s. Omklapning. MilTeknO.
Glanslys og Spejl (0: reflekslys) maa baade 40 Erindringer fraGarnisonslivet.(1896).12. hun
Malerier og Billeder under Glas . . ofte

hænges noget iorQVQX.VortHj.lV,2.42. han
trak (klingen) af Skeden og strøg sin flade

Haand varsomt over dens Spejl. LPrt/wn.

(Foraarsbogen.(1917).36). (bilen er) strøm-
linjet . . i Formen, sortlakeret, med et dug-

get Spejl i Lakken. JFJens.G.59. Gaden var

et Spejl af Regn.JacPaludan.UR.96.
||

(guldsm.) en diamants (brillants) slebne
(over) flade. Dragsted.ÆdleStene.(1933) .221.

II
(anat.) et af aarehinden bagest i øjet

dannet metalglinsende lag, der tilbage-

kaster lyset (Tapetum lucidum). Sal.XlV.115.

3.2) afgrænset omraade, flade, der ved

særlig farvetone (glans), til dels ogs. (jf.

bet. 3.3J ved særlig (indrammet) form, minder
om et spejl.

\\
(nu næppe br.:) (auriklens)

Blade have længst neden ved Bægeret eller

Speilet, som man paa dette Blomster kalder

(havde en) bred og flad Bag, der . . fremhæ-
vedes derved, at Skjørtet aldrig naaede
fuldt omkring hende, saa at et stort „Spejl"

af den gule Vadmelsklokke grinte frem i

Splitten. Ponf.Fjff.84.
||

(især tøm., snedk.)

om de med særlig farve (og glans) fremtræ-

dende flader, striber ell. pletter, som marv-
straalerne i (kløvet, udsavet, til dels spec:
høvlet) træ fremviser. ForSandhed.il.164.

50 Wagn.Tekn.421. FagOSnedk. Til adskilligt

Møbeltræ . . er det vigtigt, at Veddet ud-
kløves saaledes, at det „viser SpejT'.^d.
XV1.481. ArchivSøvæsen.11.380.

\\ (fagl.)

den glat pressede (blanke) overflade af det

øverste lag cigarer i en fuld cigarkasse. Den
gl.By.1932-33.83. bryde spejlet, tage den

første cigar af en fuld cigarkasse. — ogs.

m. h. t. frugt; jf. Spejlpakning samt: Det
første Lag Frugter (o: i en tønde) („Spejl-

det, en meget mørk Faiwe. Fleischer.HB.540. eo laget") arrangeres smukt i Cirkler. fiai;eirL

II
(især zool., jæg.) om særlig farvet (blankt)

parti paa forsk, fugles og insekters krop; saa-

ledes om et i alm. (især hos hannerne) metal-

glinsende (blaat, grønt osv.) parti (tværbaand)

1.506.
II

(bogb.) paa en indbunden bog, dels

om det med blindtrykt ramme afgrænsede og med
særlig farvetone fremtrædende midterfelt paa
bindets yderside af en i helskind (spejlbind)
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indbunden bog. SvDahl.Ordbogf.Bogsamlere.

(1919).104. Bogvennen.1927.61. dels (jf. bet.

3 s) d. s. s. Forsatsspejl. SvDahl.Ordbogj.Bog-

samlere.(1919). lOS. Aarbogf.Bogvenner. 1922.

78. 3.3) afgrænset omraade, flade, der

ved særlig (afgrænset) form kan minde

om et spejl. || en (ved en indramning af-

grænset) glat træflade (jf. Moth.S644), fx.

(jf. Dørspejl; især dial.) om (fordybet) fyl-

ning af meget smaa vinkler (drejninger) v. hj.

af (en maalestok og) et spejl(apparat).

MKnudsen.Fysik.(1923).675. Thaulow.M.I.

62. -agtig, adj. (glda. spæg(e)lactegh,

mønsterværdig (jf. Spejl 2); 1. br.) som ligner,

minder om et spejl ell. (tidligere) et (uklart)

spejlbillede, speilagtige Dunster. Lrid.i727.

91. -akse, en. I) [I.2] (fys.) linien fra et

hulspejls midtpunkt til dets centrum (midt-

dL i en der. Blich:(1920).X.141. VSO. 10 puriktet i den kugle af hvis flade spejlfladen

MO. Esp.320. Feilb. || 4> d. s. s. Agterspejl

Moth.S644. *Da sank hvert fiendtligt Speil

og Mast
I

I Røg og 'D&mTp.Ew.(1914).III.

187. en let Seiler, paa hvis Speil den forvovne

Elsker havde ladet sætte Rigmors Navn.

Ing.VS.IIL37. *0g Freia var Fregattens

Navn; |
Det førte hun med Ære.

|
Og hun

var gjort fra Speil til Stavn
|
Just som hun

skulde \æie.Drachm.DM.85. KuskJens.Søm

er en del). Sal.XVI.479. 2) (geom.) den rette

linie ml. to geometriske spejlbilleder (2).

HPNielsen.Geometri.(1912).19. -and, en.

[3.2] \. vild andefugl med metalglinsende

vingespejl, som stokand (Anas boschas) ofl.

Amberg. Brehm.FL.592. -apparat, et.

[I.2] (fagl.) et af et ell. fiere spejle bestaaende

apparat, spec. i et fyr ell. (jf. -aflæsning^

som maaleapparat. OpfB.^111.217. Scheller.

70. rejse spejl, se II. rejse 4.3. (jf. Agter- 20 MarO. SaVXXI.1084. -bark, en. [3.2]

&^Q\\slutn.samtovf.sp.l74^'^«-)uegl.,omleven- "~~' ' ''" "'"' ^'"'•'' '"-'^''> ^--^ ''"* •"---

de væsens bagdel: saa drak jeg ham saadan en

rigtig god, gammel Helsingørs Skalle, saa

at han vendte Speilet iweiret. Drachm.KK.
127. VillHans.NT.4. \\ (jf. Driv-, Kammer-,
Kanon-, Klem-, Papspejl; ;«;, jæg., især

foræld.) cylindrisk skive (af træ, pap, bly

olgn.), anbragt i en kanon, et geværløb bag

visse projektiler for at danne tæt lukke; ogs.

(fagl.) særlig glat (ikke revnet) bark (af unge

træer). Andres.Klitf.378. ForstO. -belæg-
ger, en. (jf. -paalægger; fagl.) person

(arbejder), der udfører spejlbelægning. Krak.

1930.1.910. Pol.''/iil938.10.sp.5. -belæg-
geri, et. (fagl.) forretning (fabrik), der ud-

fører spejlbelægning. Krak.l930.II.1373. -be-
lægning, en. (fagl.) virksomheden at be-

lægge (spejl)glas med et lag (spejl)metal;

om en skive ell. prop af træ, kork, pap olgn., 30 ogs. (konkr.) om denne belægning (jf. -folie,

anbragt i en kanons munding (for at hindre,

at vand slaar ind i løbet) ell. i en patron

ml. krudt og fedtprop og over haglene. Søkrigs

A.(1752).§805,3. ExercArtil.(1804).72. Har-
boe.MarO. Scheller.MarO.

|| (^, nu næppe
br.) en skydeskives inderste kvadrat, uden om
den sorte plet (MilTeknO.), ell. om (rubrik i)

den rubricerede del af en mandskabsfortegnelse.

MR.1804.503. MilTeknO. || (bygn.) glat

-grund;. vAph.Chym.1.462. JVJens.NH.142.
-billede, et. \) et v. hj. af et spejl dannet

billede; spec. om det (højre-venstre-vendte)

billede, man ser (af en genstand, af beskueren

selv) i et (plant) spejl; i fys. spr. om det

punkt ell. samlingen af punkter, hvor de til-

bagekastede straaler (fra et punkt ell. en gen-

stand foran spejlet) skærer hinanden (jf.

Billedpunkt 2). en Nar alene kunde faae

(plan) murflade som et af profllerede led ind- 40 isinde at fortabe sig i sit Speilbilled. VThist
rammet felt over en dør, et vindue ell. som
vandret midterparti i en (spejl)hvælving.

ForklMurere.43. Gnudtzm.Eusb.74. Danm
Kirker.X11.20.

\\
(mønt.) en mønts flade

inden for den ophøjede rand. Hage.^346.
\\

(fisk.) om (yder)garn med store (spejl)-

masker; spejlgarn. Frem.DN.532.
Spejl-, i ssgr. ['sbail-] især af Spejl

1(1); jf. Spejle-; foruden de ndf. anførte kan

TYI.526. Rektor nikkede først til sit Spejl-

billede, dernæst til sin Overlærer. »Sc/iawd.

AE.276. Paulsen.1.526. 2) overf., hvad der

er et spejl (2.i) af, (klart) afspejler noget.

Hans spidse, magre Ansigt var et tro Speil-

billede af hans listige . . men dog kraftige

Aand. lng.PO.11.30. Brevet (var) det troeste

Speilbillede af Brevskriveren selv.Holst.UH.
73. Teatret skal ikke være et Spejlbillede

nævnes mere tilfældige ell. let forstaaelige 50 af „Livet", men en Genspejling af Sjælens
ssgr. som Spejl-arbejder, -blink, -fabrik,

-fabrikant, -fabrikation, -formet, -formig,
-gulv, -handel, -handler, -holder, -loft,

-pille, -polering, -skive, -sliber, -slibning,

-støber, -støberi, -væg ofi.; spec. om ting

(fx. redskab, møbel), der er udstyret med
spejl(e): Spejl-buffet, -højdemaaler, -instru-

ment, -kamin, -mikroskop (jf. -kikkertj,
-niveau (jf. Niveau 1), -oktant, -sekstant

skjulte U\.Nathans.WB.86.
\\ (jf. -akse 2;

geom.:) To Figurer siges at være hinandens
Spejlbilleder i en ret Linie, dersom de dæk-
ker hinanden, naar Planen foldes sammen
langs Linien (Spejlaksen). flPiVieisen.Geo-

metri.(1912).19. -bind, et. [3.2] (bogb.)

bogbind i helskind med (udvendigt) spejl

(især alm. i 18. aarh.). Molb.HO. Bibliot

E.^337. -bjælke, en. [3.3] 4>- horison-

(jf. -bue 1), -stereoskop, -teleskop (jf. -kik- eo tal (list)bjælke i agterspejlet. Harboe.MarO.
kert;, -vifte ofl. \\ 4> til Spejr3.3 (i bet

„agterspejl"): Spejl-kanon, -liste, -planke,
-port, -sent, -spant, -støtte ofl. -aflæs-
ning, en. [I.2] (jf. -maaling; fagl.) afixjes-

blank, adj. ('spejle-. Brors.212). (jf.
-glat, -klar og Spejl l.s) blank som et spejl

(især om vandflade olgn.). Vandet er . . dejlig

klart og Spejl-blank. i.Tid.i735.2S7. Deser-



177 Spejlblomst spejle 178

ten (kom) ind, og blev sat paa det blotte

speilblanke Mahagonijbord. FrSneed. 1.449.

en ganske ung Pige (med) en kridhvid Skil-

ning i et mørkt, spejlblankt lla.a,T.Pont.SM.9.

-blomst, en. [3] Sf (holl. spiegelbloem;
nu næppe hr.) prydplanten Specularia Heist.,

især S. speculum A. D. C, venusspejl (med
spejlformet flad blomst). Kjærbøll.FB.422.
-bord, et. spec. (1. hr.) om sminkebord med
spejl (paa et teater): PalM.AdamH.III.45. lo

-bronze, en. (jf. -metal; fagl.) en til

spejlbelægning anvendt blanding af kobber og
tin (bronze). VareL.*128. -bran, adj. spec.

(vet.) om hest: (blank)brun og blommet. Vi-
borg.HY.141.Prosch.HestensYdrelære.(1855).
126. -bue, en. I) (astr. ell. ^; nu næppe
br.) et med gradbue og spejlapparat forsynet

maaleinstrument (kvadrant, oktant, sekstant).

OeconT.VII.24. Bugge.Astr.197. 2) [3.3] -4
sidebue; ogs. om den figur, som hakkebræt og 20

sidebuer danner. Harboe.MarO. Funch.MarO.
1.22. -buk, en. [3.3] ^ buk (1.3.4), der ved
skibsbygning bruges ved agterspejlets ophejs-

ning. Harboe. MarO. Funch. MarO. 1. 102.

-bækken, et. (nu næppe br.) stort metal-

bækken anv. som barberskilt. Amberg. VSO.
-dans, en. (1. br.) spec. om en dans (som i

Bournonvilles ballet „La Ventana"), der ud-
føres af en danserinde med ryggen til publi-

kum foran et gennemsigtigt flor, der forestiller 30

et spejl, medens en anden danserinde bag ved

floret udfører de samme bevægelser med an-
sigtet mod publikum. Davids.KK.73. -dae,
en. [3.2] \ (australsk) due med metalglin-

sende vingedækfjer (glansdue ofl.). Brehm.
FL.404. BøvP.II.179. -dor, en. I) (fagl.)

dør med spejl(glas) i. Klædeskab med S^e]!-

døT.Pol.**U1941.14.sp.6. 2) [3.3] (dial.) d. s. s.

Fyldingsdør. Esp.483. Feilb. UfF.
spejle, V. ['sbaila] præt. -ede, part. -et 40

ell. (nu sj. i rigsspr.) præt. -te, part. -t

[sbai'ld] (Reenb.II.197. Thorsen.104. jf. Moth.
S645. Feilb.). vbs. -(ii)ing (se Spejling^.

{ænyd. spegle, sv. spegla (fsv. speghla^, no.

speile, ty. spiegeln (mht. spiegeln, være blank
som et spejl); til Spejl (1, 3.i))

I) om den ting ell. person, hvoraf et spejl-

billede dannes; m. obj., der betegner (en del af)
tingen ell. personen selv (især refl. pron.),

ell. (m, nu mindre br.) i pass., ofte (spec. i 50

bet. 1.1) m. præp. i (i et spejl, i søen(s spejl)

olgn.). I.l) (ved at være anbragt ud for et

spejl) frembringe et (spejl)billede af
(en del af) sig selv; afspejle (sig); gen-
spejle (sig); ogs. (om lys olgn.): fremkalde
reflekslys. (til dels (ved personiflkation)

med overgang til bet. I.2J. *Vort gamle Dan-
mark skal bestaae,

|
Saalænge Bøgen speiler

|

Sin Top i Bølgen hlaa,.Oehl.Digte.lI.(1823).

266. *Bølge! hvor du klarest rinder,
| Speiles eo

ffimlen i dit Bad. Heii.Poet.IX.23. * Rugens
krøllede Blade

|
sig ranke i Solen, som spejles

i Yiay.Skjoldb.(lllTid.l897198.540). *Lad
dine grønne og røde Lantærner

|
gynge

imellem de spejlede ^t\ddXTiQX.ChrStub-Jør-

gensen.DefjærneSkove.(1919).40.
\\ især refl.

*hele Himlen speiler sig
|

I Duggens Dia-
manter, fiagfgfes.t/ngfd.//.235. *Med Straale-

støtter underfuld
|
Sig Borgen speiler i Ra,-

\et.Ing.H.197. *See, vort lille Taffel speiler

I
Sig i Floden. Aarestr.D.187. ved Kørsel i

Mørke virkede (lampen paa den nærmeste
personvogn) generende for Lokomotivperso-
nalet under Udkigget, idet den spejlede sig i

Udkigsruderne. LokomotivT.1940.105.sp.l.
||

(1. br.) i forb. spejle af. *lad os vandre . .

langs med Bækkens Bølger,
| Hvor Træet

speiler af sin høie Kione.PalM.Poes.il.76.
1.2) om levende væsen (person): betragte
(en del af) sig selv i et spejl, en spejlblank

flade (for at skønne om sit udseende, bringe

sit ydre i orden (frisere, barbere, sminke sig

osv.) ell. spec: paa selvbehagelig, forfængelig
maade at nyde sit eget ydre). *Hr. Mikkel (0:

ræven) . . kæmmer med en Tjørnekvist
| Sin

Hale.
I

Og speiler sine Tænders Rad
| Udi

den klare Kilde. Rich.SD.85. hun havde de
nye Laksko paa og gik og spejlede dem i

Kældervinduerne. ZMicA.LL.i53. || især refl.

*(hun) Sig speiler ofte, dog hun faaer
|
Sin

Smukhed af en Krukke (0: sminke). Reenb.
1.85. der seer jeg Fruen staaende at speyle
sig.Holb.Forv.5sc. *Ud over Baadens Ræ-
ling let Du hang

| Og speiled Dig . . i Søen.
Holst.G.107. LeckFischer.HM.201. jf.: *See
dog til mig fra det Høie!

|
Speile sig dit

Sole-Øie
|

I (0: se (naadigt) paa) min stille

Taare-Flod ! Grundtv.SS.1.432.

2) om spejl, spejlblank flade. 2.t) (to ell.

fagl.) være blank som et spejl; virke
tilbagekastende, reflekterende (paa lys-

straaler). Solen . . skinnede ned i Vandet,
en Del spejlede, og en Del var gennemsigtigt.
JVJens.HF.73. MLorentzen.G.70.

\\ især i

part. spejlende. Bilæggerovnen, der kap-
pedes i spejlende Blankhed med de to Mes-
singlysestager paa Hylden oven over. Skjoldb.

KH.15. Endnu dansede Stempelstangen,
spejlende af Olie, endnu stod Svinghjulet
som en Sol.JVJens.H.317. Christians.Fys.

362. 2.2) ^„imod al Sprogbrug". MO.; især Q))
danne, vise et spejlbillede af (noget);

afspejle (1); genspejle (1); i alm. (jf.

Spejl 3.1j om spejlblank vandflade olgn. *denne
. . stille Dam,

|
Der speiler hver nedgangen

StieTne.Bagges.il1.17. *Havets Bølge-Hære,

I
Lær mig mit Aag at bære,

| Og som I,

naar Sol gaaer ned,
|
At speile Lidt af Him-

lens Fiedl Rich.SD.78. *Alle Ridderhjelme
spejled

I
Hendes Farvers muntre Pragt.JP

Jac.1.353. Pont.Muld.38. Spejl, fint, spejler

hel Figur, 28 Kr.Pol."/»1940.16.sp. 5. jf.: De
Mænd, hvis Øjne i disse Aar havde spejlet

hende, var af en Race, hun ikke kendte syn-
derUg til.Buchh.SP.271.

3) O overf. anv. af bet. 1-2. 3.1) svarende
til bet. 1.1: frembringe ligesom et (spejl-
billede af noget; afspejle (2); især refl. i

XXI. Eentrykt "A 1942 12
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fori. spejle sig i, ogs, spejle sig af i

(PalM. Ungdomsskrifter.U1.(1870).275), af-

spejle, aftegne sig i; lægge sig for dagen, aaien-

bare sig i ell. igennem. *Et Blik, hvori
|
En

saadan Sjel sig speiler, kan ei skuffe. Homc/i.

SK.37. Jeg lader Øiet følge med
|
Hver

Sky, som over Himlen seiler,
|
Og i mit

Hjertes Bitterhed (o: mit bitre sind)
|
For-

vrængt og styg sig Skjønhed speiler. TFin</i.

X.66. formodenlig er denne stordåd (o: Mag- lo

nus Barfods erobring af Dublin) spejlet til-

bage i Starkads liv. AOlr.DH.II.96. I Digter-

nes Liv og deres Værker spejler sig Tidens

IdéeT.OFriis.Ditt.U. 3.2) svarende til bet. 1.2:

se ligesom et (spejl)billede af sig selv (i en per-

sons skæbne, en skildring olgn.), især (jf. Spejl

2.\) i noget, der er et typisk udtryk for noget

(daarligt, uheldigt, noget godt, ædelt, smukt), et

karakteristisk, udpræget eksempel til belæring,

advarsel, efterfølgelse; se sig i spejl; især i 20

forb. spejle sig i ell. (tidligere) paa (Helt.

Poet. 193. Holb.Arab.13 se.) noget. Jeg for-

staar mig paa den fornemme Verden bedre

end I. Speiler jer kun i mig. Holb.Kandst.III.

4. Speyler eder kun i mit Exempel, figter

mandelig, og holder god Krigs-Discipline.

sa.Ul.II.3. *Vise ere de, sig speyle | I Guds
Ord ved hvert et Trin. Brors.163. til at speile

sig i Historien er Ingen for stor. Grundtv.

Udv.III.619. Pastor K. sagde . . at jeg skulde 30

spejle mig i Kvinder som Maria, der sad

ved Jesu Fødder, og Maria Magdalena, som
salvede åem.Schand.AE.265. I Holbergs
Komedier spejlede København sig for første

Gang og kom til Bevidsthed om sit eget

Yæsen.VilhAnd.FM.171. 3.3) svarende til

bet. 2.2: (frem)vise ligesom et (spejl)

-

billede af noget; afspejle (2); genspejle
(1). *dette Ansigt speiler Sjælens Indre.

Recke.KM.113. de Ord, vi har læst (i dagens 40

avis), spejler Nationens Raah. Bang.T.72.
Hans smaa, slørede Pupiller spejlede en
indre Glød. ErlKrist.BT.86.

4) (< MO.; dannet af Spejlæg; kog.) til-

berede (som) spejlæg; i forb. spejle (et)
æg. Æg fandtes der, som vi kunde faae
speilede. LLund.SpanskeTilstande. (1871). 49.

*Zoe Frokosttiden tog i Agt
|
og spejled

Mg.Drachm.DJ.1.159. Bang.T.lOO. FrkJ.
Kogeb.24.

J^pejle-, i ssgr. af spejle (1) ell. (som
(ældre) sideform til Spejl-j af Spejl (1) (og
spejlej, -blank, adj. se spejlblank, -duk-
ke, en. (jf. -syge; 1. br.) kvinde, der (af
forfængelighed) idelig spejler sig. Bastian.
nr.2.1. TroelsL.BS.I.125. -glat, -kabi-
net, -mølle, se spejlglat osv.

Spejler, en. (jf. Selvspejler; anv. af
JakKnu.) til spejle 3(3): en i et digterisk
arbejde fremtrædende person, i hvis bevidsthed e'o

en vis begivenhed ell. situation spejler sig, og
som skildrer det oplevede (med sit særlige ord-
valg). JakKnu.(Tilsk.l904.518).
^Spejle-syge, en. (jf. -dukke; 1. br.)

50

overdreven (forfængelig) trang til at spejle

sig (ogs.: iagttage sig selv, (virkningen af)

sin fremtræden olgn.); selvoptagethed, hvor
gik der ikke den Gang megen Snak allevegne

om (H. C.) Andersens Forfængelighed, hans
Spejlesyge. Ponf.^(?.9S.

spejlet, adj. ['sbail8< ell. (i bet. 2)

-|Sbai'l9<] (af Spejl) i) (ikke i olm. rigsspr.)

forsynet med spejl(e). I.l) til Spejl 1;

jf.
Spejlkabinet: *Tragus blev førdt ind i

Spej led-Stue, |
Hvor som i Perspectif

man kunde see og skue
|
Den sidste Verden,

og tilkomne store Ting,
|
Som forestilledes

i Billeder omkring. ffoZ6.lfetom.S8. I.2) (jf.

Spejl 3.2 og spejlbrun; dial.) om kreatur

(ko): broget. Dania.IX.33. 2) (især fagl.)

som sidste led i ssgr.: som har spejl af en
vis (ved ssgf.'s 1. led angiven) beskaffen-
hed.

II
til Spejl 3.2; m. h. t. (udviklet) vinge-

spejl hos (ande)fugl: 18 Gæslinger, fuld-
s^eileåe.NatTid.'^^/sl929.M.Till.3.sp.l. || til

Spejl 3.2, m. h. t. et kreaturs (en kos) bag-

parti: bred-, smalspejlet. S&B.II.351.
S$pejl-fje(de)r, en. [3.2] spec. (tid-

ligere) om en paafugls halefjer: Raff.(1784).
331. -flade, en. I) [1] et spejls flade. AW
Hauch.(1799).299. SaUXXI.1082. 2) (fO ell.

fagl.) til Spejl 3: flade, der fremtræder som
ell. med spejl(e); fx. om glat, blank flade i

metal (Brunnich.M.230), i kløvet træ (med
marvstraaler; jf. -side og 1. Kløft 1^ ell. om
vandspejl: Skibet laae næsten stille paa
Havets mørknede Speilflade. Bagges.Skudd.
30. ThomLa.DelyseNætter.(1875).14. -flor,
et. [3.1-2] (fagl.) en slags glat, glinsende flor

(III.l). Adr.^'/4l762.sp.l0. Damer (skal un-
der hofsorg bære) 2 Maaneder Speilflor, men
ikkeSmTp.Oit.l839.(EBodenhoff.Hofliv.(1913).

127). JPJac.II.75. -fløjl, et. [3.1-2] T
blankt (silke)fløjl. PolitiE.Kosterbl.^/iol923.

l.sp.2. Sterm.Textil.(1937).193. -fod, en.

(nu 1. br.) et (konsol) spejls fodstykke. vAph.
(1759). VSO. -fu(de)r, et. (jf. II. Fo-
der 1; nu næppe br.) hylster, foderal til et

(mindre) spejl. Moth.S644. VSO. MO. -fo-
lie, en. (jf. -belægning og Folie 1; fagl.)

spec. om tynd tinfolie. VareL.(1807).III.61.
VareL.*794. -fyr, et. ^ fyr med spejl-

apparat. Scheller.MarO. -fægteri, -fægt-
ning, se Spil-fægteri, -fægtning, -fælg,
en. [3.3] (fagl., nu næppe br.) hjulfælg (i

tandfijul, vandhjul) uden hul udskæring paa
den indvendige side. NordConvLex.V.355.
-gaas, en. [3.2] \ rødhalset gaas, Bernicla
ruficollis. Kjærbøll.649. DanmFauna.XXIII.
200. -galleri, et. I) [1] (jf. -salj spec. om sal

i slottet i Versailles: Schand.IF.79. IsakDin.
FF.246. 2) [3.3] (^, foræld.) d. s. s. Galleri

1.2. Klem.DeDanskesVej.(1941).79. -garn,
et. (ty. spiegelgarn (-netz); til Spejl 3.3; jf.

-maske; jæg. (foræld.), fisk.) garn (net) med
store (rudeformede) masker. Amberg. Larsen.
-gat, et. (jf. Gat 3; sj.) ^ (et fartøjs, en
jolles) agterdel med (fladt) spejl; agterspejl.
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PolitiE.KosterhU/xo 1924. 2. sp. 2. -gattet,
adj. (jf. -gat; 4>. se u. gattet, -gimpel,
en. [3.2] (fagl.) gimpel, som paa sving- og

halefjer har en plet af særlig farve. KRDahl.
Raceduen.f1923).191. -glans, en. (jf. Høy
glans; glans (som) af et spejl(s flade). PalM.
TreD.68. Over hendes før saa varme, brune
Øjne laa nu den Spejlglans, der er Dødens
første Forvarsel. Pon<.BZf.6. -glas, et. glas

(med spejlbelægning) til ell. i et spejl (CP
Rothe. MQ. 11.270. Bergs.GF. 1.176. FagO
Snedk.) ell. tykt, planslebet, (nu:) støbt glas

til (butiks)ruder olgn. Moth.S644. en forgyldt

Vogn med Speil-Glas udi. Holb.GW.IVlO.
Porten var opført af heelt Speilglas. £/«;,

(1914).1.75. Væggen (i paladset var) Speil-

glas med malede Engle, der fløi med Guir-

lander. HCAnd.lmp.1.72. Gnudtzm.Husb.252.

Christians.Fys.44. || (jf. Spejl l.sj i sammen-
ligning. Hauch.DVII.122. Vandet (var)

blankt, som et Sipeilg\eiS.HCAnd.(1919).II.

227.
II (jf. Spejl 3.i; om blank is- ell. vandfla-

de. *Han gik . .
|
Paa Isens Speilglas.CFnw.

Poet.21. *Ei nogensinde før var Gurre-Sø
]

Saa blankt et Speilglas for saa klar en Rim-
mel. Heib.Poet.II.348.

II
hertil ssgr. som

Spejlglas-butik (butik med spejlglasrude(r).

Pont.Sk.226), -fabrik, -fabrikation, -for-

sikring (ForsikrO.), -montre, -polerer (se

u. 1. Polerer;, -rude (Amberg. Davids.KK.
331. Gnudtzm.Husb.254), -skive (PhysBibl.

XXII.198. OpfB.*IL348), -tang (tang til

brug ved støbning af spejlglas. Den gi.By.
1932-33.100), -vindue ofl. -glasset, adj.

(sj.) se u. glasset 1. -glat, adj. ^spejle-.

Sort.Poet.77). (jf. -blank og Spejl I.3;.

Moth.S645. Gulvene (i paladset) vare af

speilglat MsLTmoT.HCAnd.Imp.1.72. Issefjor-

dens spejlglatte Vand. Æ^iar. DY 293. vejen

er spejlglat • billedl.: *Min Ære var tilforn et

speUglat Skiold.Oehl.P.(1809).175. -grand,
en. (fagl., nu 1. br.) spejl-belægning, -folie.

Amberg. VSO. MO. -iiarpiks, en, et. [3.2]

(sj.) harpiks med spejlblank brudflade. Am-
berg. -hvælving, en. [3.3] (bygn.) en i

midten vandret hvælving. ForklMurere.43.
Sal.*XX.12. -hylde, en. spec. om hylde,

som danner den nederste del af et (væg)spejl

(jf. -konsol;, GyrLemche.FS.117.
Spejling, en. ['sbaileq,] (1. br. Spejl-

ning. Søiberg.L.57.86. Thuborg.NV104. Bo-
gensVerden.1940.65. jf. u. bet. 3 samt Selv-

spejlning u. Selvspejling;, flt. -er. {vbs. til

spejle; især fys. ell. O) I) lysets tilbage-
kastning fra et spejl, en spejlende
flade; et spejlbilledes dannelse; især

(konkr.) om det saaledes dannede (spejl)

-

billede; afspejling; genspejling. Fra
enhver af de blanke Dele tilbagekastes Lyset
efter Speilingens Love. Ørst.III.176. Spej-
ling i krumme Flader. OpfB.^111.448. I den
sorte Rude saa hun en Spejling af det røde
l^ysskær. Søiberg.LL.36. i sammenligning: nu
myldrede lysskarpe Billeder i hans Hjerne.

De var fordrejede som Spejlinger i daarligt

Unde^l&s. MartinAHans.K.lOO. \\ spec. m.
h. t. billeddannelse i en vandflade, glæde sig

over en Pils Spejling i et stille Vand. Bang.
F.75. Kildens rene Vande (rislede) med
Spejlinger af Nattehimlens milde Stjernelys.

ZakNiels.GV.45. \\ om luftspejling. Spejlin-

gen løfter Landet. Scheller.MarO. Paa varme
Sommerdage . . hændte det at der stod

10 luftige Spejlinger af Lunde og Søer ind over
Heden. JFJens.Br.293. 2) billedl.: spejl-
billede (2); afspejling (2); genspejling;
til dels med særlig forestilling om uvirkelighed,

indbildning, det var . . intet tomt Morgana-
slot,

I

Selvkjærlighedens Speiling hlot. Ploug.

NS.213. vi har . . hertillands hverken demo-
kratisk eller nogensomhelst anden Politik,

men vi har Spejlinger af det, som i Europa
kaldes saadan. Brandes.X.75. Erindringens

20 skønne Spejlinger fra Ungdommens Dage
(svævede) i Luften omkring dem. Nathans.
HD.IV226. 3) (1. br.) som vbs. til spejle 4:

handlingen at spejle æg. Spejlning: FDyr-
lund.(OrdbS.).
Spejl-is, en. [3.1] spec. (fagl.) d. s. s.

Glasis. Sal.IX.572. -jærn, et. [3.1-2] (mi-

neral.) hvidt, mangan- og kulrigt raajærn med
krystallinsk, storbladet og skinnende brud.

Hinnerup.Juv.67. Wagn.Tekn.6.300. Christ.

30 Kemi.142. -kabinet, et. fSpejle-. Oehl.

Digte.(1803).240). (jf. -galleri, -kammer,
-sai; værelse med spejle til alle sider (paa
vægge, loft, til dels ogs. gulv), især i tidligere

tid indrettet i paladser og slotte (som endnu
paa Rosenborg; jf. -værelse;, senere i voks-

kabinetter, folkelige forlystelsesetablissementer

olgn. (til dels med komisk forvrængende spejle).

HCAnd.(1919).I.176. IsakDin.FF.lO. f -ka-
ge, en. d. s. s. -æg. vAph.(1759). sa.Nath.

40 VII.272. -kammer, et. (1. br.) d. s. s.

-kabinet. vAph.(1759). SdbB. -karpe, en.

[3.3] (jf. Læder-, Skælkarpe; \ karpe af en
race med meget store skæl (i længderækker).

vAph.(1764). Krøyer.III.291. DanmFauna.
XV235. -kasse, en. spec. (tidligere) om en
med spejlglas udstyret kasse til at kigge ind i;

kukkasse. Paparbeideren.(1835).96. -kik-
kert, en. (jf. Linse-, Prismekikkert; fys.)

kikkert med et spejl(apparat), der tilbage-

so kaster lysstraalerne. OpfB.^III.13. Luplau
Janssen.Stjernehimlen.(1938).77. -klar, adj.

^spejle-. Stub.69. Oehl.PSkr.I.414). (ænyd.

spegl-, speileklar; jf. -blank og Spejl I.3)

klar som et spejl (især om rolig vandflade).

Moth.S645. *(husets) snehvide Væg gjennem
Rosernes Hæk

|
Sig . . viser i speilklare Bæk.

Blich.Snkl.120. den blanke Fjord . . laa lys

og spejlklar i den høje Efteraarsdag. iScAand.
FrProv.3. \\ overf., om rolig sindstilstand

60 olgn. det var lykkedes ham . . at formørke
hendes speilklare . . Sind. RSchmidt.SS.26.

jf. PalM.TreD.33. -kobolt, en. [3.1-2]

(mineral.) kobolt med glinsende flader. Brun-
nich.M.295. jf. VSO. -konsol, en. et

12<
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(konsol)spejls konsol (jf. -hylde;, et snurrigt

. . Uhr, der stod paa en Speilkonsol. Dmc/im.

E0.18. TidensKvinder.^'/tl929.12. -kon-
Tolat, en. [3] (især fagl.) d. s. s. Rude-

konvolut. Poiyil937.11.sp.4. -lag, et. se u.

Spejl 3.2 slutn. og -pakning, -lampet, en.

spec. om en (især tidligere brugt) lampet med et

lille (ovalt) spejl som (reflekterende) baggrund

(jf. -skjold;. CBernh.GM.L56. John (tændte)

de gammeldags Spejllampetter ved Døren, lo

Bergs.PS.VI.135. -lineal, en. (fagl.) et ved

topografisk opmaaling anvendt spejlapparat.

ConvLex.XV.538. -lære, en. (fys., 1. br.) læ-

ren om lysets tilbagekastning fra spejlflader;

katoptrik. Meyer.^296. S&B. -maalinjsi:,

en. [1.2] (jf. -aflæsning;. Suenson.B.L15.

Sal.*XXL1085. -mager, en. (nu 1. br.) den

(haandværker, fabrikant), der fremstiller spejle.

Moth.S645. Jeg seer mange unge Mennesker,

uden at de rører mig; Een er smuk; ja tæn- 20

ker jeg, det er godt for ham og Speilmageren.

PAHeib. Sk. 11.67. TroelsL.UV.225. hertil:

Spejlmagerie.t;^pft.('i755;. BriXnnich.M.

280. -maske, en. (jf. -garn og Spejl 3.3;

flsk.) større (rudeformet) maske i (spejlet af) et

fiskergarn. Sal.VII.510. -metal, et. (fagl.)

metal anvendt som spejlbelægning; spec. d. s. s.

-bronze. NordConvLex.V.355. VareL.*793.

-monogram, et. (fagl.) (symmetrisk for-

met (sammenslynget) dobbeltmonogram, be- 30

staaende af et retvendt og et) spejlvendt mono-
gram. CElberling.BrevefraenBogelsker.(1909).

99. BerlKonv.XXIV469. -mølle, en. (ty.

spiegelmiihle ; nu næppe br.) mølle til slib-

ning af spejlglas. Spejle-: LTid.1724.672.

Spejlning, en. se Spejling.

Spejl-odder, en. [3.1-2] (zool.) odder

med mørkebrunt, glat, glinsende skind, Lutra
canadensis. Larsen, hertil Spejlodderskind.
VareL.*632. -opsats, en. (snedk.) opsats 40

med spejl (til buffet olgn.). VortHj.IV,2.76.
FagOSnedk.130. -paalægger, en. d. s. s.

-belægger. PoU''U1935.2.sp.4. -pakning,
en. [3.2] (jf. -lag; fagl.) pakning af frugt med
et regelmæssigt (glat, pænt) (spejl)lag øverst.

HavebrL.*L636. -plade, en. spec. [3.3] (;ii,

især foræld.) om cylindrisk skive (spejl) til an-
bringelse bag projektil i kanon ell. geværløb.

Mechlenburg. Feldt-Artillerie. (1786). 41. Mil
TeknO. jf. VSO. MO. -plet, en. spec. [3.2] 50
(tidligere) om plet („øje") paa paafuglehanens
halefjer. vAph.Nath.V1.113. -ramme, en.
Moth.S645. hun rydder op i Hast,

|
Hun sæt-

ter Almanakken i Speilrammen fast. Winth.D.
(1828).132. FagOSnedk. -rokke, en. [3.2]

\ rokke med særlig farvede øjepletter paa
rygsiden, Raja miraletus. Moth.Conv.S293.
vAph.Nath.V1.542. BøvP.111.513. -sal, en.
ErlKrist.DH.9.

jf. -galleri 1: Spejlsalen i Ver-
sa,illes-Slottet. BerlKonv.XX.118. -sat, part. eo
adj. [3.2] (især jæg.) om ung fugl (ælling):
som har sat spejl, et nyt Kuld spejlsatte,
flyvefærdige ÆWinger.Baud.HS.lOl. BerlTid.
*/»1921.Aft.2.sp.l. -side, en. spec. [3.2]

(især snedk.) om (spejlskaaren) træflade med
marvstraalerne fremtrædende som spejl; kløft

(I.l). VSO. Wagn.Tekn.421. FagOSnedk.
-skaaren, part. adj. [3.2] (tøm., snedk.)

om tømmer: udsavet saaledes, at fladen viser

spejl. Bøgeparketstaver (maa) være spejl-

skaarne. Pol. "/i 1920. 11. sp. 3. FagOSnedk.
-skab, et. (1. br.) (klæde)skab med spejl(e)

(i laagens ud- ell. indvendige side). S<&B.
-skib, et. [3.3] (^, nu næppe br.) skib

med (agter)spejl ell. spec. særlig stort spejl.

OeconJourn.1757.903. Amberg. -skind, et.

[3,1-2] (dial.) om (glat, blankt) skind af en
ufuldbaaren kalv. Feilb.BL.226. (en) Karl i

Spejlskinds Bukser og gul Kalveskinds Vest.

AarbSkive.1920.57. -skjold, et. (især for-

æld.) bagstykke (spejl) paa en spejllampet.

GyrLemche.K.85. -skrift, en. spejlbillede

af skrift(træk) ; spejlvendt skrift. I Træforme
støbte (Gutenberg) smaa Metalplader, hvor-

paa der stod et enkelt Bogstav i Spejlskrift.

GBang.EK.II.46. et Gækkebrev . . skrevet

. . med Spejlskrift. Pon<.LP.//.54. jf. -mono-
gram: Det Vaaben er fint graveret, og
Monogrammet i Spejlskrift. PLewn.fiL.9<3.

-skrue, en. spec: [3.3] I) (jf. -øskenj

skrue med øskenformet hoved, i form min-
dende om et haandspejl med skaft. TelefB.

1936.sp.5420. 2) (^, foræld.) en paa enden

af en stang siddende skrue til udtrækning af
spejlet i en kanon ell. et geværløb; nødskrue (1).

Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(l786).18. Har-
boe.MarO. VSO. jf.: Speilskruekolben,
den Kolb, som skrues paa Speilskruen, for

at conservere denne, og beklædes med
Lammeskind for at kunne bruges som
Yiskeikolh. MilTeknO.141. -skud, et. [3.3]

^ skud, der rammer spejlet (det inderste kva-

drat paa en skydeskive). MilTeknO. -skuf-
fe, en. skuffe i et (konsol-, toiletbords)spejl.

Ing.EF.V109. -snit, et. [3.2] (snedk., tøm.)

snit, der viser spejl (spejlside). HFB.1936.
632. LSal.XI.68. -sod, en. [3.1-2] (nu
næppe br.) sort, glinsende sod; glanssod; beg-

sod. Moth.S645. Funke.(1801).II.635. VSO.
MO. -spat, en. [3.1-2] (jf. -sten; nu næppe
br.) klar, bladet gips; marieglas. Amberg.
VSO. -sten, en. [3.1-2] (nu næppe br.) d. s.

vAph.Chym.1.616. Amberg. -stille, adj. (jf.

Spejl 1.3; sj.) om vand(flade): stille og spejl-

blank. JVJens.EE.146. sa.FD.76. -taft, et.

[3.2] (nu næppe br.) taft med blanke, rude-

formede pletter. Funke.(1801).1.650. Conv
Lex.XV.63. -tro, adj. ({Q, nu mindre br.)

om billedgengivelse olgn.: (ligesom et spejl-

billede) nøjagtigt, tro gengivende (en original,

et forbillede); i høj grad virkelighedstro, nøj-

agtig (som efterligning). (Holbergs) speiltro

Menneskeskildringer. Rahb.Tilsk.1804.425. en
spejltro Afbildning af Asadramet. Grundfi;.

PS.II.8. Werl.Holb.''5. en spejltro Fordansk-
ning af Goethes F&mt.VilhAnd.Litt.IV622.
-trse, et. [3.2] (tøm., snedk.) spejlskaaret
træ. FagOSnedk. -tyl, et. [3.1-2] (jf. -flor;
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nu næppe ir.). Det lysegraa Slør af Silke-
spejltyl. ^nnajBioc/i.Fraenondenrid.fi93<>j.
73. -tømmer, et. [3.2] (jf. -træ; snedk.,

tøm.). S&B. -vende, v. vis. -ing (Tilsk.

1937.11.127). (især fagl.) vende noget om
(ligesom) i et spejl (saa at det ses omvendt
som et spejlbillede); især m. h. t. skrift, teg-

ning olgn. (jf. -monogram, -skrift^, to Tre-

taller fylder mindre, naar man lader dem
vende samme Vej og skubber dem sammen,
end naar man spejlvender det enel DagNyh.
'"/lilOSé.S.sp.é. (kobberstikkeren) har tegnet
en Kopi af Maleriet (og) denne Kopi spejl-

vendes i en ny Tegning. Tilsk.1937. II.127.

II
især i part. spejlvendt brugt som adj.

(mods. retvendt^, to spejlvendte G'er.Frem.

1926/27.11.29. BibliotH.U.461. -vinse, en.

[3.2] \ d. s. s. Fløjlsand (med hvidt vinge-

spejl). LehnSchiøler.DF.II.117. UfF. -væ-
relse, et. (jf. -kabinet^. Brock.Rosenborg
Slot.(1884).124. -værk, et. (nu næppe br.)

fremstilling af spejle (spejlglas). LTid.1724.
673. vAph.(1764). -æg, et. {ty. spiegelei;

egl.: spejllignende æg; jf. Spejl 3(3) og -kage
samt spejle 4)1) æg, der er stegt (i smør) paa
en pande (saa at hviden danner ligesom en
ramme om blommen). Amberg. VSO. MO.
en engelsk Boeuf med Spejlæg. Schand.
FrProv.235. FrkJ.Kogeb.24. 2) (gart.) 2(

anemoneblomstret krysantemum. Pol."/i\1927.

8.sp.2. HavebrL.*I.242. 3) (spøg., sj.) om hul

paa strømpe. Hun havde Hul paa Strømpe-
hælen . . en af Skuespillerne sagde: ST^e]!-

æg\ AndNx.PE.II.139. -ørn, en. (ænyd.
d. s.; nu 1. br. (jæg.)) \. stor ørn (med hvide
pktter paa skuldrene); maaske: kejserørn (2).

Moth.Conv.S293. Kjærbøll.ll. jf. UfF.
-øsken, en. [3.3] d. s. s. -skrue 1.

ISpejr, ISpejr-bor, se Spiger, Spiger-

bor.

i$pek(k)elanter, 8pek(k)elere,
se Spekulant, spekulere.

Spektakel, et ell. (1. br. i rigsspr.)

en (i bet. 1: Pflug.DP.259. især i bet. 2:

Blich.(1920).XII.39. Gylb.X.98. Drachm.SS.
34. Rutzeb.VF.il. Korch.LL.85. Feilb. i

bet. 3: Oehl.XIVlO). [sbeg-, sbægitag(a)l]

ell. (alm.) [sbe'tag(a)l] (jf. Jesp.Fon.546 samt
skrivemaaden Spetakel. AndNx.DM.I.16.
Hjortø.Kr.28. Korch.LL.85. Spettacul. Bor-
rebye.TF.827). (f Spektakul (Spectacul).

Pflug.DP.259. Holb.Jul.13 se. Borrebye.TF.
138. t Spectacle. Holb.HP.III.lO. JBaden.
FrO.). best. f. spektak(e)let; flt. spektakler.
{ænyd. spectackel, sv. spektakel (sv. dial.

spetakel^, ty. spektakel (ty. dial. spitakel

olgn.); fra lat. spectaculum, skue(spil), vid-

under, til spectare, se, skue (jf. Spektator
samt Despekt, Prospekt, I. Respektj; sml.

Mirakel 3)
I) syn; skue. I.l) (nu næppe br.) det at se

noget, have noget for øje (som tilskuer), ell.

(især) hvad der ses, betragtes; syn; ogs. om
(synet af) noget overnaturligt ell. en over-

naturlig hændelse; under; vidunder. Spek-
takel (er) Et vedunder. Moth.Conv.S293. det
ynkelige Spectakel af de ihielslagne Legemer.
LTid.1733.438. Strandsiden (var) fuld med
Hierne-Skaler . . Jeg vendte Ansigtet fra

dette græsselige Spectakel. Æo&inson./.253.

Jeg . . saae de mange muntre Spectakler
nede paa Gdiå.en.Bagges.DYIX.388. Der
skulde Man seet et vidunderUgt Spectakel;

10 Løverne . . krøbe for ham. Blich.(1920).
XIII.37. om naturskuespil: (folk) henflyede
af Frygt for dette gruelige Spectacul (o: et

vulkansk udbrud) til Præstens paaboende
Gaard. LTid.1726.88. *Aftenrødens Straaler

spille
I

Paa Vandets Sølv . .
|
Spektaklet er

saa stort som mué[igt.Bagges.II.257. 1.2) (nu
næppe br.) om hvad der udføres, vises,
foretages for et publikum; spec. om (op-
førelse af) skuespil, lege olgn. (for tilskuere);

20 ogs.: teater olgn. alle de folk, som vare
sammenkomne til dette spectakel (1819:
Syn; 1907: Skue^, der de agtede de ting,

som skede, sloge sig for deres bryst, og vendte
tilbage. Luc. 23. 48 (Chr. VI) . Holb. Jul. 13 se.

den Tid sad Athenienserne bestandig paa
Spektaklerne for at høre Poeternes Vers.
Kraft.Krit.Breve.il.(1761).162. Desforuden
optænkte (Caligula) et nyt og uhørt Slags
Spektakel.JBaden.Overs.afSvetonius.I.(1802).

30 297. 1.3) (nu kun dial.) om nysgerrig ell.

pinlig, saarende, vanærende beskuelse, ell. ud-
stilling, fremvisning af noget for et nysgerrigt,

haanende publikum; i forb. til (et) spek-
takel, til offentligt sku£; til spot og spe; til

latter. Jeg skal lade dig sette i et Buur til

Spectacle for alle Mennisker, og lade mine
Tieniste-Folk tage Penge for at lade dig see.

Holb.HP.III.lO. (Titus lod spioner trække)

hen over Amphitheater til Spectakel for alle

40 Folk. ThSchmidt.S.703. *Rend nu omkring
til Folks Spektakel

|
Saa nøgen, blot og

blank og bar,
|
Som Gud har skabt dig.

Winth.V45. hvor længe skal det Skrummel
staae til Spectakel her i Gaden? HCAnd.
(1919).II.271. Jeg betaler Dem . . ikke for

at sætte os paa Grund her til Spektakel for

hele Naholagetl Baud.JS.136. Feilb. \A) (vi-

dere anv. af bet. 1.3; m. overgang til bet. 3;
nu kun dial.) person, der er genstand

50 for nysgerrig ell. haanlig betragtning;
dels om person, der virker skræmmende dl.

frastødende p. gr. af sit ydre, en forklædning
olgn.; skræmsel; dels om person, der p. gr. af
sit udseende ell. sin optræden bliver til spot,

til nar, til latter; i forb. som blive (til) et
spektakel, gaa som, se ud som et
spektakel. I (er) ved forsmædelser og
trængsler . . blevne et spectakel (1819:
Skuespil;. Hebr.l0.33(Chr.VI). (Langebeks)

60 Broder gik omkring som et Spectakel i Byen
og tiggede hos alle hans Broders Bekiendtere.

WHøyberg.0.60. „Hendes (o: en tyk kones)
Klæder vilde . . passe Fruen." . . „Er han
gal, Mester! vil han at Fruen skal gaae som
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et Spektakel" PAHeib.Sk.II.253. Mo'er seer

ud som et Spectakel med den gamle, blaa

ti&t.Hrz.VII.145. hun fik Avlskarlen til at

tage et Dækken over sig og staa Spektakel der

ude for at ræde Fræsten.Knst.JyF.VI.léS.

2) (udviklet af bet. 1.2 ; sml. Komedie 3,

Scene 3.2 samt HAPaludan.FM.14) om
støjende optrin, støj olgn. 2.1) egl. om
larm af mennesker, der er støjende i deres

optræden, fx. raaber i munden paa hinanden,

skændes, slaas, laver postyr, uro, „fest i

gaden", er voldsomme i deres lystighed; i ftt.

spec. om (gade) o pløjer, (gade) urolighe-

der; endvidere om (generende, ubehagelig)

larm fra færdsel, arbejdsvirksomhed olgn.

ell. om støj, der frembringes af dyr og ting;

ogs. nedsæt., om uskøn sang, musik olgn.

Spectaclen i Gaarden blev væTie.Blich.

(1920).XII.39. Hvad Satan er det for en

Helvedes Spektakel? Hvad er istykker,

siden Han banker Folk op midt paa Natten.

Gylb.XI.167. Udenfor Skolen var jeg An-
fører for alle Spectacler paa G&åen.JJPalu-
dan.Er.6. saa var der en Spektakel (o: fra

værfter), en Hamren og Dundren og Hvæsen
og Klapren. Drachm.STL.272. Der blev stort

spetakkel i skolestuen. 5^oriø./S'u/S'.25. et in-

fernalsk spektakel, se infernalsk 2.
||

gøre, holde ell. (nu især) lave spektakel.
Fanny og Mimi rænte og holdt spæktakler.

Cit.l827.(Brøndum-Nielsen.PM.223).I>øttTe-

ne . . kunde godt taale Spøg, og jeg gjorde

ogsaa et Helvedes Spectakel med åem.Rud
Bay.EP.11.103. saa gjorde hun (o: bilen) en
Spetakkel, saa I aldrig har hørt Mage.
Korch.LL.85. det uregerlige Sug af Vind,
der i Stormtider holder Spektakkel om den
læ Giz,v\.MylErich.S.21. 2.2) (højrøstet) skæn-
deri; (voldsomt) opgør ml. personer; klam-
meri; ordstrid; vrøvl; ballade; spec. om
voldsomme optrin ml. familiemedlemmer, ægte-

fæller: scene (3.2). lad os nu ikke skjændes
mere; den fremmede Herre har allerede hørt
Spektakel nok her i Huset. Hei6.Poef.Y2S.
Den Kjole og det Shawl er ikke den Spek-
takel \^rå.Gylb.VI.239. Med næste Møde . .

var Blicher allerede inde i fuldt Spektakel,
med Ejeren af Himmelbjerget, med Aviserne,
med A.\yeTden.Aakj.EnbristetDrøm.(1927).l.
komme i spektakel: hvis Du kunde
skrive et Digt, der „lægger Torpedos under
Arken" . . jeg skulde, hvis Du kom i Spek-
takel derfor, hjælpe dig paa alle mulige
Us.&der. Schand.VYSl. han kom i Spek-
takkel med alle Folk.Korch.Godtfolk.il.
(1924).51. lave ell. (nu 1. br.) gøre spek-
takel (spektakler): Hun . . red om Mor-
genen ved Solens Opgang gjennem Marken,
gjorde Spektakel med Folkene, slog Malke-
pigerne paa Øret, og var streng mod Bønder-
ne. Gylb.IY247. der (stod) en Klynge Christne
afsides og hujede . . Blot de ikke igjen gjø-
re Spektakler ! Goldschm.Rabbi'en ogRidderen.
(1869).ll. han (var) . . bleven fornærmet

og havde „gjort Spektakler". DmcAm.J/7.
152. De kommer ene og alene for at lave

Spektakler. For at pine Livet ud af Fru
LdiTsen.ErlKrist.DH.lOS. \\ talem. det skulde

jeg have gjort, saa skulde vi have hørt et

spektakel; se nærmere Arlaud.423.

3) (opr. videre anv. af bet. 1.4, men senere

ogs. brugt som meton. udvikling af (ell.

betydningsmæssig paavirket af) bet. 2; sml.

10 Postyr 3.2; dagl.} som nedsæt, betegnelse for

person (sjældnere dyr og ting); især om hvad
der virker frastødende ell. klodset, uskønt,

latterligt, ell. (nu især dial.) om person, der

altid ypper strid, laver vrøvl olgn. (UfF.);
nu i rigsspr. dog oftest som temmelig ubestemt

personbetegnelse (der præciseres v. hj. af adj.) :

fisk; snegl; patron; om ting: skrummel;
næsten kun i forb. m. kvalificerende adj. *(jeg)

Fortalte . .
|
Om Trolden Find, og om de tolv

20 Spektakler
|

I Borreveile Skov (jf. Thiele. I.

361). Bagges.1.52. hvem . . kan løfte det
Spektakel af en Ra^xYie. Grundtv.PS.IY584.
den Ærgrelse, at see det lærde Spektakkel
sidde der og studere. PMøll.(1855).II.127.

Du vil dog vel ikke komme med Knuder og
Ophævelser nu saa nær ved Brylluppet, lige-

som mit forrige Spektakel af en Tøs? Gylb.

VI1.217. *det grimme Spektakel (o: en gam-
mel hest).Kaalund.300. jeg ved meget godt,

30 hvorfor di to andre Damer slæber rundt med
det døve Spektakel: det er bare, fordi det
er Borgmesterens Søster.Wied.Thum.41. Kon-
gen af Benin (o: et skib), der nærmest maa
beskrives som et sort Spektakel. OscJens.

IN.lOl. ofte i forb. et galt spektakel:
Hahaha! see han falder paa Knæerne, det
gale Sipekta,kkeUHostr.G.113. (han) var et

galt Spektakel, der slog nogle vældige skæve.
KLars.GHF.1.170.
Spektakel-, i ssgr. (især dagl., ned-

sæt.) af Spektakel, især i bet. 2. -mager,
en. støjende person; person, der laver spek-

takel; nu spec: person, der laver uro ved

møder (for at forstyrre), optøjer paa gaden
olgn.; ogs. om person, der fremkalder, op-

fordrer til uroligheder, forstyrrelser af sam-
fundsordenen olgn. Spektakelmagerne maae
forføie sig bort, naar de ikke ville være
rolige (o: i teatret). Oehl.Er.IV.il. min yngre

50 Broder, der kun endnu var en Dreng, og
dertil en Spektakelmager. CJ5er«7j.X.i 7. den
tapre franske Spektakelmager og Martyr for

den frie Tanke Etienne Bolet. Rubow.LS.10.
-mageri, et. (1. br.) det at lave spektakel

(spektakler). Det ægte, blivende baner sig

saa godt som altid langsomt, kampfuldt,
uden Spektakelmageri sin Ye]. RBergh.(Tilsk.
1908.347). At efterligne Elektrisermaskinen i

Spektakelmageri laa slet ikke i det galva-

60 niske Elements 'Natur. HHolst.Elektr.1.48.

-møde, et. møde, hvor deltagerne er kom-
met i skænderi ell. slagsmaal indbyrdes; møde,
der forstyrres af spektakelmagere. Spektakel-
møderne i Ungarns Farl&ment.Pol.'y71903.
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S.sp.l. DagNyh.^*/i,1912.3.sp.l. -stykke,
et. (især teat.) stykke med larmende optrin,

grove effekter og (ell.) stort ydre apparat, stort

udstyr. Blich.(1920).XL89. Spectakelstykker,

hvori Cavaleriefægtninger, Kanonskud og
Hjorte- eller Harejagte beskjæftige hele Op-
mærksomheden. Heib.Pros.VIII.469. EChri-
slians.Joppe.(1889).214.

spektakle, v. [sbeg-, sbæg'tagla] ell.

(alm.) [sbe'tagla] (jf. skrivemaaden spe-
takle. AndNx.MJ.1.8). -ede. vbs. jf. Spek-
takler!, (jf. SV. spektakla, ty. spektakeln;

afi. af Spektakel; nedsæt, ell. spøg., nu 1. br.)

gøre, lave spektakel (2); lave postyr,
halløj; ogs.: skændes; kives. Støie, spek-

takle, ærgre mig over, at jeg giver efter,

det kan ieg. Oversk.Com.IV10. den menings-

løse Beskyldning for Udanskhed, den spek-

taklende Appel til den nationale Følelse

imod Toxg. Brandes.XIII.481. Det var om
Eftermiddagen før Johanne Maries Bryllups-

dag. Der blev hamret og spektaklet inde i

den store 'Kirke. ThitJens.TS.88. Jomfruen
og Pigen spektakler videre. HBrix.DD.43.
Spektakler!, et. (afl. af Spektakel ell.

spektakle; sj.) spektakel (2); støj. I gaar

her og gjør Spektaklerie i Ga.a,råen.Cit.l785.

(AarbSkive.1923.61).

Spektator, en. [sbeg-, sbæg'ta'tcor]

(sj. (m. fr. form) Spectateur^. flt. -er [sbeg-,

sbægta'to'rar, -'to*(r)i] ell. (m. lat. form)
-es. {eng. spectator, fr. spectateur; fra lat.

spectator, til spectare, se (paa), skue (jf.

Spektakel^; nu kun arkais.) person, der ser

paa et optrin (uden at blande sig i det); spec.

om person, der overværer en (teater)forestil-

ling; tilskuer. Hånd vender sig til Specta-
tores.Holb.Vgs.(1731).III.5. Kong Christo-

pher maatte med Hænderne udi Lommen,
som man siger, være Spectator saa vel til

denne som alle andre JJ-held.sa.DH.1.421.

Lægen (siger følgende) til Spectatores. Oe/ji.

XIV.lll. Hrz.X.173.
\\

(efter Addisons tids-

skrift The Spectator 1711—12 og 1714) som
titel paa tidsskrift (af lignende art og indhold

som Addisons). Aristippus eller den Philo-

sophiske Spect3itexii.(tidsskrifttit€l.l738). Den
danske Spectator. (tidsskrifttitel.1744—45).

Spekter, et. se Spektrum.
Spektral-, t ssgr. [sbæg'tja'Z-] af adj.

spektral (ty. spektral, eng. spectral; afl. af
Spektrum ; fys.) som henhører til, angaar spek-

teret; fx. (foruden de ndf. medtagne) Spektral-

farve, -formel, -fotografi, -klasse, -tabel,

-type, -undersøgelse, -analyse, en. om
analyse af stoffer ved undersøgelse af deres

spektre (idet ethvert stof ell. kemisk forbin-

delse har sit karakteristiske spektrum, som
kan iagttages, nanr man faar stoffet til i

dampform at udsende lys), ell. om studiet af
de forsk, forekommende spektre (spektroskopi).

NordConvLex.*Y447. Christians.Fys.350. Ikke
engang en Spektralanalyse kunde paavise
noget Giftstof i Æsken eller Bolsjerne. iScAer-

fig.FF.8. -apparat, et. apparat til under-
søgelse af spektre. NordConvLex.*V447. Lup-
lau Janssen. Stjernehimlen. (1938). 120. -li-

nie, en. om (hver af) linierne i et linie-

spektrum. Paulsen.I.761. -rør, et. rør, hvori
indesluttes damp- ell. luftformige stoffer, hvis

spektre skal undersøges. Sal.*XXI.1093. -se-
rie, en. gruppe af linier i spektre. MKnud-
sen.Fysik.(1923).705.

Spektrum, et. ['sbægtjom] ^Lftr. Spek-
ter. Glahder.Retskr. jf. ssgr. som Spekter-
maaling (Sal.XVI.483), -spalte (SMich.H.
52) samt -sjæl (se ndf.)). best. f. spekt(e)ret;

fit. spektre ell. spektra ell. (nu 1. br.) spek-
trer (OpfB.UII.455. jf. Saaby.'), (fra lat.

Spectrum, til specere, se, betragte (jf. spe-

kulere^; især fys.) det farvebillede, hvori
et bundt lysstraaler opløses ved at gaa
gennem et prisme ell. gitter. OpfB.^III.256.

20 MKnudsen.Fysik.(1923).682. jf.: man (la-

der) 2 Farvespektra af 2 Prismer . . dæk-
ke hinanden.PLPan«7W.A'^aiurI<Bren.fiS45^.69.

kontinuert spektrum, se kontinuere 1.
||

i best. f. ofte spec. om solspektret; især i forb.

alle spektrets farver. Og Dagen spillede

i alle Spektrets Farver,
|
mens vi rejste efter

den store Hvidhed. jyJens.Z)i.73. Over hele

den nordUge Himmel sér man alle Spektrets
Farver i de blødeste indbyrdes Overgange.

30 MylErich.S.93. || billedl. Billedet af Skær-
slipperen, der drager fra By og til By . .

bejlende til et Smil og i Stemningens Spek-
trum skiftende fra violeneblaat til svovl-

gult, fra purpurrødt til askegraat. Bo6^.
(PersonalhistT.1938.81). jf.: *En Verden i

et slebent Glar,
|
en Spekter-Sjæl er ikke

mer (o: om Emil Hannover). JVJens.(Forum.
1923.144).

II
(arkæol.) ved undersøgelse af

blomsterstøvkorn i et jordlag (pollenanalyse):

40 skematisk opstilling, der grunder sig paa
arten og antallet af fundne støvkorn, og v. hj.

af hvilken man slutter sig til stedets plante-

vækst i fortiden. JohsBrøndst.DO.1.37.111.81.
Spekulads, en. [sbeku'la-s] (oftest

skrevet -ats, -atzj. flt. -er, (ænyd. speculatz;

fra ænht. speculatz, mht. speculacie; egl. sa.

ord som Spekulation; nu sj.) 1) d. s. s. Speku-
lation 1. efter lang Speculatz (er jeg) faldet

paa de Tancker, at der maa være en 5, 6

50 Siæle i hende, som føre Krig sammen. i?oZ&.

Vgs.I.l. Oehl.Bidr.1.352. (man) forfalder . .

let til Tænkning, Poesie og alskens for-

fængeUge Speculatser. Blich. (1920). X. 169.

VilhAnd.Kransen.(1934).26. 2) d. s. s. Spe-

kulation 2. det Indre (af huset) er passeUgt

indrettet som til en lille pæn Arbejder-

familie ; saadan havde Snedker Mads Hansen
fra Sengeløse ogsaa tænkt sig, da han byg-
gede det pr. S^peknisits.KGBrøndst.F. 248.

60 Spekulant, en. [sbekuilan'<f| (vulg. ell.

dial. Spekulanter (Spek(k)elanter). t bet. 2:

EllenReumert.Julegaven.(1913).ll. jf.: (en)

„Krigsspekulanter".i?Zaars6.M./.69. især i

bet. 3, se ndf.). flt. -er. (ty. d. s.; af lat. spe-
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culans, præs. part. af speculari, se spekulere)

I) (1. br.) person, der spekulerer (1) ell.

er spekulativ. JBaden.FrO. Spekulanten

forklarer Paradoxet saaledes, at han op-

hæver det. Kierk.V11.191. Oehlenschlåger

var . . ikke paa dette Omraade (o: i kærlig-

hed) nogen Mystiker eller Spekulant. Fii/i

And.G.164. 2) person, der spekulerer (2) i

noget; især (T) om person, der gør speku

intet at giøre, vor christendom er og ingen

Speculation, men Yrsixis.Hersl.EnSandChri-

stensLyst.(1730).19. 1,2) (især i fit.) i al alm.

om tankemæssig beskæftigelse med noget, især

om tanker, ideer, der optager en, ell. om
de overvejelser, (det daglige livs) problemer,

vanskeligheder giver anledning til; hoved-
brud; ogs. om selve den vansJcelige sag, pro-

blemet, min Hierne er saa confus af Specula-

lationsforretninger (jf. Børsspekulant^, lo tioner, at jeg maa have en Uhrmager at

den ædle Pige hørte disse Spekulanter saa

ofte tale om Aktier, om Procenter, om Divi-

dender . . at hun ikke agtede dem mere

end de livløse Pengeskrine. rode./Z.255.

Mellemhandlere, „Agenter", Jobbere af en-

hver Art, Kædehandlere og Spekulanter,

fiskede i rørt Ya,nde.HKaarsb.M.I.281. en

Spekulant i Kristelighed og Nationalisme.

Rimest.(Pol.'yiil940.12.sp.5). \\ om (ældre)

sætte Hiulene i Orden igien.Holb.LSk.III.il.

Karl (var) noget skjørladen i Hovedet efter

Nattens Spekulationer. JafcXnu.A.ii. det er

en hel spekulation at finde ud af, hvad man
skal have til middag

j || have spekulation
om, (dial.) omgaas med tanker om; spekulere

paa. Esp.483.

2) til spekulere 2: (planlæggelse af)
transaktion, der ved udnyttelse af sær-

isl. forhold spec: købmand, som ikke har fast 20 Uge, gunstige forhold tilsigter at skaffe

ophold ell. butik paa Island, men sælger fra

skib. Lov(Till.)Nr.34yi2l887.§l. hertil Spe-

kulant-handel (Pl.yd792. Lov(Till.)Nr.34

*/itl887), -handler (Pl.y,1792). 3) (jf. spe-

kulere 3; dial.) opfindsom, udspekuleret, snu

fyr, ell. person, der let faar griller ell. er fuld

af narrestreger; skælm; gavtyv; spilop-
mager; spøgefugl; spasmager. Esp.483.

UfF. især i formen Spekulanter (Spek

en økonomiske ell. andre fordele; især (jf.

Børsspekulation^; forretningsmæssig trans-

aktion, handel, der foretages i haab om, at

en vares (et værdipapirs) værdi vil stige ell.

falde, hvorved prisdifferencen indvindes; ogs.

om foretagende, man sætter i gang for ved ud-

nyttelse af gunstige forhold, konjunkturforhold^

at tjene penge derved. At anlægge et . .

Magazin (for polemiske indlæg) vilde . . ikke

(k)elanter): AntNiels.FL. 1.119. Budde.Hi- 30 være en slet Spekulation for en Forlægger.

storier.(1892).31. (drengen) skulde ud at tje-

ne. Blot nogen vilde ha ham. For han var jo

en Spekkelanter.Grat;Lr.32. Feilb. || ogs. om
dyr, der er upaalideligt, fuldt af nykker. Na-
turensY1916.305. Fleuron.KO.49.
[Spekulation, en. [sbekula'Jo-n] flt.

-er. (ænyd. speculation, ty. spekulation; fra

lat. speculatio, vbs. til speculari, se spekulere

;

;/. Spekulads)

Birckner.Tr.l88. de fordelagtige Spekula-
tioner blive for min egen, og de ufordelagtige

for Statens Regning. P4Heii.C75.567. Han-
delsO.(1807).134. der (gik) Spekulation i

Handelen med dansk Uld og Klude. Z)a.

Industriberetningl915-18.164. indlade sig paa
en Spekulation i Bomuld. Ludv. det spændte
Forhold mellem Stormagterne kan benyttes

til en Spekulation som denne (0: en banal

) til spekuleTe 1. l.\) (især Q)) omtanke- 40 krigsfilm). B.T.^^/il939.2.sp.4. \\ af, pr. ell.

mæssig beskæftigelse med (erkendelses-

teoretiske, videnskabelige) problemer for

alene ved tankens hjælp (uden empirisk vej-

ledning) at søge at løse dem; abstrakt og vil-

kaarlig tænkning, hvis resultater ikke kan
verificeres; grundig, systematisk grublen, grun-
den over (livets, videnskabens) problemer; ogs.:

teoretiske overvejelser, teoretisk beskæftigelse

med noget, (om ordets særlige anv. i ældre

(nu især) paa spekulation, i spekulations-

øjemed; ogs.: paa beregning. Forordn.^*/»1787.

§13. (hospitalet) førte Navnet „little Green-

wich" og var af en Englænder . . opbygget
pr. Si^ecnl&tion. StBille.Gal.il1.3. de har
giftet dem af STpec\i[a,tion.AntNiels.(Folke-

kal.1865.125). en kortfattet, populær Dan-
markshistorie, som den driftige Boghandler

udgav paa S^ekvLldition.CSPet.Litt.609.
filosofi se Kierk.XY696). Min Herre er 50 || hertil (især Y) ssgr. som Spekulations-
undertiden saa henrykt udi dybe philoso-
phiske Speculationer, at han ikke giver Agt
paa, hvad man siger. Holb.Philos.1. 2. Papi-
sterne . . giver sig ud af Verden . . at leve som
Eremiter, og der forlyste sig med idel hellige

Tanker og Speculationer. Hersl.Præd.292. At
en i sig selv sammenhængende theologisk
Tænkning, ja theologisk Speculation, baade
er mulig og nødvendig, er en Overbeviisning,

areal (forst.; se Sal.XVI.491), -byggeri,
-foretagende, -torretning, -galskab, -ge-
vinst, -giftermaal, -handel (HandelsO.
(1807).134. JPJac.II.345. Hage.'799), -hen-
sigt, -konto (hos vekselerer), -krise, -køb,
-laan, -lyst, -manøvre, -omsætning, -pa-
pir (0: aktie, obligation, som er genstand for

spekulation), -vare, -øjemed ofl.

spekulativ, adj. ['sbekula|tiJv, 1. br.

jeg haaber at kunne fastholde. Morf.Dogm.iz. eo sbekula'tiJv] (nu 1. br. spekulativisk. XTid,
kan det (m. h. t. sprogets opstaaen) hjælpe
at gi sig spekulasjonen i \old? Jesp.Spr U. 3.

II
(nu næppe br.) om noget blot tænkt ell.

teoretisk. Vi ere ikke satte her i verden for

1755.299. Leth.(1800). se ogs. u. bet. I.2).

{af sen. lat. speculativus, til lat. speculari,

se spekulere) I) som adj. til Spekulation 1.

I.l) tU som angaar ell. grunder sig paa
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spekulation (l.i); om person: som bruger,

dyrker den rene abstrakte tænkning (i sin

filosofi, videnskab); tidligere ogs.: teoretisk.

LTid.1730.570. Den spekulative Atheist.

Birckner.Tr.83. Perseus. Journal for den
speculative låee.Heib.(tidsskrifttitel.l837-38).

Tiden fordrede det speculative (Brandes. I.

406: filosofiske; Drama. 5randes.DD.67. 1.2)

som er optaget af, hensunket i spekula-
tioner (1.2), hovedbrud, ell. som er tilbøjelig lo

til at falde i tanker, give sig til at spekulere

over noget, henfalde i grublerier; tænksom.
var Pudelhvalpen ej spekulativ,

|
saa var

den desmere Tpraktisk. Kaalund.120. speku-

lativ og aandsfraværende vader (han) om
mellem de legende børn. MKlitgaard.MS.110.
du ser saa spekulativ (Argus.l771.Nr.47.3:

speculativisk; ud j 2) T som adj. til Speku-
lation 2. Hvedeterminshandelen i New York
skal først i Aaret 1877 have faaet en „spe- 20

kulativ Karakter". Westergaard.(Verdenskult.

VII.302). Årup.E.40.
spekalere, v. [sbeku'le^ra] (vulg. ell.

dial. spek(k)elere. Ing.DD.V205. EllenReu-

mert. Julegaven. (1913). 11. Korch. Godtfolk.

(1920).26. Hjortø.Kr.61. HowaU.S.30. Esp.

483. if. Feilb.). -ede ell. (nu næsten kun dial.)

-te (Korch.LL.35. UfF.). vbs. Spekulation
(s. d.), jf. Spekulads. (ænyd. speculere, ty.

spekulieren; fra lat. speculari, spejde, be- 30

tragte, til specula, udkigspost, varde, til

specere, se, betragte (jf. Spejl, Spektrum^)
I) tænke grundigt, vedholdende (over noget);

gruble; grunde; dels om abstrakt tænkning,

spekulation (l.i); dels (nu næsten kun): an-

stille overvejelser, have spekulationer (I.2),

hovedbrud; bryde sit hoved (med noget).

1.1) i abs. anv. Naar jeg intet har at bestille,

gaaer jeg og sTpecxilerer. Holb.Er.IY4. giv os

Stunder at speculere lidt, og gaa imidlertid Åo

til Side. sa.Jean.II.l. jo længere han specu-

lerede, jo mere troværdigt blev det for ham:
at disse Røvere maatte have tilegnet sig

hans Galte. Blich.(1920).XXIX.90. de rene-

ste resultater af den spekulerende fornuft.

Gr0nb.Goethe.il.(1939).50. En forstaar knap,

du kan rumme det i dit Hoved . . En anden
En har ikke Evner til al den Spekuleren.

Kirk.D.7. jf.: Om Forladelse, jeg maa spe-

culere lidt med mig selv. Eolb.Hex.III.4. 50

1.2) i forb. m. præp.-kd til angivelse af tænk-

ningens genstand.
||

(dial.) i forb. m.i: d. s. s.

spekulere over ell. paa. LarsClausen.Digte.

(1898).14. „Naa, Jørgen, hvad spekulerer

du i?" . . „jeg spekulerer i, jeg for Alvor
maa have fat paa Arbejdet". Snesen.JG.25i.

II
i forb. m. over: tænke, gruble, grunde over

en sag for at naa til klarhed, til en beslutning,

et standpunkt i sagen (jf. u. III. over IO.7).

MO. nu har I fåt noget at spekkelire over. eo

Hjortø.Kr.61. jeg spekulerede over, hvor
længe mine Nerver mon kunde holde til

dette FTes.AStrøm.0.138. \\ i forb. m. paa;
dels d. s. s. spekulere over. Jeg sidder her og

speculerer paa vigtige S&ger.Holb.Er.lI.S.

*da han født er til at reflectere,
|
Saa maa

han paa sin Tilstand speculere. Paiilf.7¥365.

D. stod og spekulerede paa, hvorfor han
havde ringet. ErlKrist.DH.122. dels: i tan-

kerne beskæftige sig med; have i tankerne;

overveje; ofte spec: overveje en plan; have i

sinde (eventuelt) at gøre noget; omgaas med
tanken om; tidligere ogs.: lægge planer om
at faa fat paa; være ude efter; have i kikkerten.

at speculere paa nogle Intriguer. JJoIft.Jean.

II.2. Lucilie speculerede paa at hævne sig.

Prahl.AH.III.97. han spekulerer paa denne
Aiy.S&B. hun spekulerer paa at tage ned
til Sønnerne . . for at faa dem forligte.

VVed.BB.91. 1.3) m. obj.
\\ t i al alm.:

tænke sig til; hitte ud af. eendeel (gør) sig

stor umage for at speculere, hvorhen samme
Floede er destineret. ExtrRel.^*/il722.7. || t

forb. spekulere ud, (jf. udspekulere^ ud-

finde, hitte paa, opfinde, konstruere som resul-

tat af tænkning, overvejelser, hvad dog de
Doctore kan speculere nd\Heib.Poet.VII.18.

Man ka' ha' spekeleret den saa nøje ud med
Alibier . , o. s. v. Det nytter ingenting

(0: over for politiet). Howalt. S. 30. || refl.,

i forb. m. præd., adv. ell. præp.: bringe sig i

en vis tilstand ved spekulationer, selv den
største Dialektiker, der har levet, kunde
speculere sig gal paa at frembringe den
(0: den kvindelige dialektik). Kierk.1.175. Jeg
kunde den Gang spekulere mig Hovedpine
til . . for (en bagatel). Bergslrøm.Ve.l34. Nu
skulde han paany til at spekulere sig sønder

og sammen for at finde ud af, hvorfra han
skulde skaffe Yenge.Bregend.HH.il.68. spe-

kulere sig fordærvet for at finde udveje.

MKlitgaard.MS.111.

2) planlægge ell. foretage en transak-
tion, regne med en ell. anden udvikling, et for-

løb af begivenheder, der paa en let, ved forhol-

dene begunstiget maade kan skaf fe en økono-
misk vinding ell. andre fordele; især i forb.

m. i til angivelse af det forhold, der udnyttes. Er
De ganske vis paa, at Deres gode Ven Molbech
ikke speculerer svært i at jeg skal gjøre mig
umvdig. Bråndes.Br.1.159. han er saa for-

næret, at han spekkelerer i vor Mad. Han
spiser saamænd ikke hele Dagen, naar han
skal herud om Altenen. EllenReumert.Jule-

gaven.(1913).ll. spekulere i andres Nød.
D&H.

II
spec. T w. h. t. forretningsmæssige

transaktioner: foretage spekulationsfor-
retninger, speculere i Statspapirer, i

Kaffee. F50. Kjøberen spekulerer i Pris-

stigning, Sælgeren i Prisfald. Lassen./S0.2(?9.

i abs. anv., især: drive børsspekulationer.

Spekulerer du stadig paa Børsen? JMagnus.
B.26. „sig mig kære Ven, hvor Pokker faar

du alle de Penge fra" . . „Jeg spekulerer!"

Tandr.R.30. jf. Heib.Poet.VIII.170. \\ i forb.

som spekulere (sin formue) bort, væk,
sætte (formuen) over styr ved spekulationer.

Ludv.

XXI. Kentarykt ••/» 19*2 13
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3) (udviklet af let. 1; dial., jf. dog udspe-

kuleret) have list, gavtyvestreger olgn. i

tankerne; gøre narrestreger; lave hal-

løj; ogs.: leve et udsvævende liv; svire;

solde. EspA6.483. \\
part. spekuleret

hrugt som adj. (jf. ind-, udspekuleret; ; snu;

durkdreven. Esp.320.483.

I. Spelt, en. [sbæl'd] (f Spelte, en ell.

et. 2Mos.9.32(Chr.VI). Moth.S647). (ænyd.

spelt(e), spelde; fra mnt. spelte, jf. nht. spelz, lo

spelt, eng. spelt, og (vistnok fra germ.) sen.

lat. spelta; vistnok til de u. II. spelte nævnte

ord og egl. m. henblik paa det forhold, at

aksene ved tærskningen splittes i de enkelte

smaa-aks; især fagl.) 2( underart af hvede,

Triticum spelta L., der dyrkes i Sydeuropa,

(han) saaer Hvede i Rader og Byg paa det

afmærkede Sted og Spelt (Chr.VI: speltej

t Kanten deTSii.Es.28.25. JTusch.248. Kle-

venf.RJ.147. *Foder af Spelt, velblandet 20

med hvidlige Bygkorn. PMøll.(1855).I.184.

MentzO.Pl.31.

II. Spelt, en. [sbæl'd] (jnaaske egl. sa.

ord som jy. spelte, lang, tynd person, nt.

spelte, d. s., mnt. spelte, stykke, der er flæk-

ket fra (se u. II. spelte og jf. I. Spelt^; nu
næppe br.) \ stalling, Thymallus vulgaris.

EPont.Atlas.1.652. vAph.Nath.VII.542. Wer-
fel.Fiskerb.26. VareL.(1807).II.151.III.26.

\\

ogs. hrugt som skjoldmærke, se PBGrandjean. 30

Eeraldik.(1919).139.

Spelt-, i ssgr. ["sbælOd-] af I. Spelt,

t "l>yS> 6n, et. en varietet af spelt, der ligner

byg. Funke.(1801).II.507.

I. Spelte, en, et. se I. Spelt.

II. spelte, V. (ogs. spølte. Moth.S673.
Rask.FynskeBS.57. Kværnd.) -ede. (ænyd.
spylte (Kalk.IY.71), sv. dial. spellta ^spollta,

spyllta, spoUta ofl,. Rietz.655), jf. dial. spelte,

spølte, spelterok (Rask.FynskeBS.57. UfF., ^q
jy.), der synes at være sa. ord som mnt. spelte,

stykke, der er flækket fra, sml. dial. spelte, hug-
ge i spaaner, rydde en trærod (JHSmidth.Ords.
147), spolte, spølte ofl. (MDL.541.544. Feilh.

111.475), eng. dial. spelt, flække (ærter olgn.);

jf. spjælde; besl. m. Spjæld og II. spalte; jf.

I-II. Spelt; dial.) vinde garn, der skal
bruges som islæt i væv, op paa en spole
(pind). MDL. *Her sad hun og spelted min
bøjede Mor. Aakj.FriFeit.(1905).10. * Rokken 50
spelted. Tenen tva,nåtsa.HÆ.70. Hun havde
. . Gavn af Ane . . hun speltede for hende,
hun passede Høns og Ko. Bregend.HS.108.
Feilb. jf. UfF. samt VSO.VI.722. || hertil

bl. a. Spelte-rok (spolerok. Feilb.BL.107.
Aakj.BT.123. Feilb.), -ten (spoleten. By-
skov.FR.).

Spelt-hvede, en. (nu næppe br.) S(

d. s. s. 1. Spelt. Funke.(1801).II.506. VareL.
(1807).1.533. VSO. -mel, et. (1. br.) mel eo

af spelt. S&B.
Spelnnke, en. [sbe'loii,g9] (ogs. Spe-

lunk. [sbe'loiiV] JVJens.(Pol.*'/d929.10.sp.

3)). flt. -r. iira ty. spelunke, ;/. holl. spelonk,

eng. f spelunk; af lat. spelunca; nu 1. br.)

egl.: hule; især nedsæt., om daarlig bolig,

usselt tilholdssted; spec. om tilholdssted

for lyssky eksistenser. JBaden.FrO.il. Un-
der Loftet i den sodede Spelunke

|
Der

hængte i den tykke Røg
|
De gule Mais-

knopper, store 'Løg.'Winth.VI.67. Drachm.

HI.108. en Fortid i Kæder og Stank skif-

tende mellem Rotting og Sult, mellem
Fængsler og SipélunkeT.ORung.SS.70.

Spen-aare, en. se Spændaare.
Spenat, en. se Spinat.

Spencer, en ell. f et (JReinhard.Fra

Cirkus.(1882).229). ['sbæn'sar] (tidligere ogs.

skrevet Spenser. — dial. Spense. FrGrundtv.

LK.98. UfF. Spens. Skattegraveren.l888.II.

70. Feilb.). flt. -e. (sv. spåns, ty. spenzer;

fra eng. spencer, der har navn efter den eng.

jarl 6. J. Spencer (1758-1834) \\
formen

Spens(e) skyldes opfattelsen af Spencer som
flt.) om forsk, klædningsstykker af form som
en kort trøje; dels (egl., nu næppe br.) om
kort overfrakke, brugt af mænd; dels (dial.,

foræld.) om tætsluttende (vadmels)trøje med
lange ærmer, brugt af kvinder til at tage over

kjolen i koldt vejr; dels om tætsluttende trøje

ell. kjoleliv uden ærmer; nu i rigsspr. især

om Ulle ærmeløst klædningsstykke, der sidder

fast paa nederdelen (brugt af damer og piger

oven paa blusen). Frakker, Pelse, Spencere,

og YoeTV3dTk.Tode.ST.1799ll800.206. Med
bedste Overlæg foreslaaes derfor følgende

Uniform (til det frivillige borgermilitær) En
mørkeblaae Trøje eller Spenser og samme
Kulør ¥a,ntalongs.Politivennen.l801.2516. (en

mand med) en fin blaa Kjole med Spencer
af samme F&T\e.Ing.EF.VII.79. Hun vil

formodentlig være klædt i en lysegrøn

Morgenkjole og en himmelblaa Spenser . .

thi hendes Farvesands . . er kun middel-

maadig. Heib. Pros. X. 531. Drachm. SS. 14.

AarbLollF.1926.5. (kjolen) bestaar af en
stærkt udskaaren Spencer og en lille enkel

Blnse. Hjemmet.'yd929.30.sp.2.
spendabel, adj. [sbæn<da>b(8)l] dagl.

ogs. [sban-] (jf. skriveformen spandabel.
LTid. 1730. 443. Bagges. DV VII. 148. JH
Smidth.Ords.143. CollO. samt Flemløse.115.

UfF.). {fra ty. spendabel, dannet til spenden,
spendieren, se spendere; talespr.) oplagt ell.

tilbøjelig til at spendere; rundhaandet,
flot til at give andre noget ell. give penge ud,
nu især: til at give penge ud paa (traktement,

forlystelser for) andre. Moth.Conv.S294.
skjøndt jeg ikke er saa meget spendabel,
(skal jeg) kaste fire SkilUng paa den (0:

tallerkenen). Heib.Poet.V325. *Abel Spenda-
bel,

I
hvad koster din Sabel. Børnenm.///.9.

Paa Hotellet gav Sagføreren Middagsmad
og viste sig som en spendabel Mand. Der
kom 01 og Brændevin paa BoTdet. Kirk.D.
120.

II
(sj.) som vidner om rundhaandethed;

flot. han (sendte) et ret spendabelt Penge-
beløb til Pastor Hjorths Velgjørenheds-
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I

selskab. Schand.SF.215. ISpendag^e, en.

(ogs. Spendas(e)^. {fra ty. spendage, spen-

dasche, afl. (med romansk endelse) af spen-

den, se spendere; nu næppe br.) det at

spendere; flothed; ogs. om foræring(er)

,

gave(r). Meyer.^ Spendås . . Er det at

mand giver noget til anden, heldst at holde

en fri i lhn.Moth.S651. hvad Ære tykkes
du vel du indlægger dig ved saadan u-nyttig

STpenda,se? Hørn.Moral.II.78. Sort.Poet.44. i'o

Spender-, i ssgr. [sbæn'de'r-] dagl. ogs.

[sban"de?r-] (jf. JHSmidth.Ords.143. UfF.
samt skrivemaaden Spander- ndf.). ogs.

Spendere-, -benklæder, pi. (sj.) d. s. s.

-bukser. Det glædede mig ret . . da jeg slog

mit Øie op i Morges og mærkede, at Solen

havde taget sine Spendeerbeenklæder paa.

Oehl.(CLNMynst.M.23). -bakser, pi. (ty.

spendierhosen; dagl.) i forb. som have
spenderbukserne paa, være spendabel; 20

spendere noget, naar du længe har havt
dine Spendeer-Buxer paa, og der er ikke

meere Penge udi dem, see saa, om der er

nogen der vil spendere paa dig igien. Høm.
Moral.II.78. Om en Keiser tog Spender-
Buxerne paa og gav 2 Millioner Specier om
Aaret til at lønne 10,000 fede Præster for —
at opdage Gud. Kierk.P.XI,2.186. den Gamle
(skulde) i et mismodigt Øjeblik have sagt,

at Vorherre ikke havde haft Spenderbuk- 30

serne paa ved Sønnens Tilblivelse. Pon^.ikffl^.

15. Spander-: CollO. jeg var i Spander-
hukseTne.Tilsk.l928.I.18. Spendere-: JH
Smidth.Ords.143. Drachm.DJ.I.301. PSca-
venius.TilSøs.(1896).118.

spendere, v. [sbæn'deJra] dagl. ogs.

[sban'de'ra] (jf. Feilb. samt skriveformen

spandere. Gram.Breve.113. Grundtv.E.41.

PMøll. (1855). 1. 56. JHSmidth. Ords. 143.

HRaage.VenustogetiNorden.(1918).69. jf. 40

Feilb.). -ede ell. (nu sj. i rigsspr.) -te

(HHans.PD.173. jf. Moth.S651). vbs. (nu
1. br.) -ing (Helt.Poet.25. Gram.(KSelskSkr.
iy.ll9)), jf. Spendage. (ænyd. spendere,

spandere; fra ty. spendieren, afl,. (m. ro-

mansk endelse) af spenden, give (penge) ud,

af mlat. spendere, lat. expendere; sml. de-

pensere, Speser, I. Spise; især talespr.)

I) udrede penge, bortgive noget (af økono-
misk værdi) ell. afholde udgiften til noget; 50

nu især: paa en gavmild, flot maade uddele

noget ell. paatage sig udgiften til noget, som
kommer andre til gode; spec: betale for andres
beværtning ell. forlystelser; give ud; bekoste;
ofre; lade springe; flotte sig (med at

give). I.l) i abs. anv. Capitalen kand ikke
andet end faa Ende, naar mand bliver alt

forlænge ved at spendere. Iførw.ilforai.//.77.

han er oplagt til at spendere i dag
j 1.2) m.

obj. (jf. ogs. bet. I.3J. (brudgommen) spen- eo

derer Palme-Vin eller Brende-Vin. P^m^.DP.
1106. Mon han tænker, nogen vil spendere
sin Toskilling for saadant et Blad. ^r^us.
1771.Nr.40.3. *Holger udi Mandebod

|
Span-

dere skal en Kande. PMøll.(1848).L9. Hun
havde spenderet Ild i Sovekammerkakkel-
ovnen for ikke at møde altfor blaafrossen,

Breum.(Juleroser.1920. 19). 1.3) i forb. m.
præp.-led m. paa; dels m. præp.-led, der
angiver det formaal ell. den udgift, hvortil

pengene gives ud. Kunde jeg faae mig et got
Rør, saa vilde jeg nok spendere en marks
Penge, eller tre, deiipaa.. Holb.llJ.III.6. *0,
havde dog jeg Gjæk paa Appelsiner

| Span-
deret de tre, fire Skillings Penge ! PilføH.

(1855). 1.56. at ville have Fordringen (0:

om kristendom) fortiet — og saa derimod at

ville spendere paa Grav-Monumentet. ZterÆ.

XIY302. dels m. præp.-led, der angiver per-

sonen, til bedste for hvem udgiften afholdes.

Det er en latterlig Ære, du søger i Compagnie
at indlægge dig, naar du endelig vil spendere
paa alle der kommer i din Omgiængelse.
H0rn.Moral.II.77 . jeg skal spendere en Bou-
teUie Viin paa Author for dend Comoedie.
Holb.Bars.III.5. D&H. i udtr. for at tillade

sig en luksus, ofre noget paa sig selv: da min
Mave ei har været ganske rigtig, skiøndt
bedre end i Fior Sommer, spanderer jeg dag-
lig lidt Port-Viin paa den.Grundtv.E.41. at
spandere en god Frokost paa sig selv.

HRaage.VenustogetiNorden.(1918).69.

2) i videre, især spøg., anv.: anvende;
ofre; ofte i forb. m. paa. megen indbildings

Kraft (er) derpaa spenderet. LTid.2735.48.

*Han flere Ord gad ei spendere. Wess.i85,

Katinka, Katinka, luk Vinduet op,
|
nu

vil jeg spendere en Yise.SigfrPed.SS.12.

spec. m. h. t. tid: (jeg) spænderer den meste
Tid paa mit Diplomatiske Verk, og kommer
dog kun Udet afsted dermed. Langebek.Breve.

154. (skriv) en lille Vise . . De finder vel nok
en ledig Regnveirs Time som De kan spen-
dere paa mit Ønske. Cit.l852.(HCAnd.BC.
11.225). spender et Øjeblik paa miglDÆH.
Spendere-bnkser, pi. se Spender-

bukser, -hjørne, et. (talespr., 1. br.) i

forb. som være i spenderehjørnet, være
oplagt til at spendere; være spendabel. SHee-
gaard.FG.412. Vi deler Bord med en noget
træt Herre i Spenderehjørnet. Tre Snapse,

siger han. De to er til os. Pol.'/al941.Sønd.6.

sp.2.

Spene, en. ['sbe'na] flt. -r. (æda. spenæ
(AM.), spinæ (Harp.Kr.l8.80.83ofl.), oldn.

speni, mnt. spene; vistnok besl. m. spænde;
vist kun no.) om kvindebryst ell. dyrs
patte(vorte). Moth.S650. Hunnen (0: næse-

hornets) har et Yver og to Speener eller

Melkevorter. vAph.Nath.Y526. smst.lV.300.

Spen8(e), Spenser, en. se Spencer.

spensk, adj. se spansk.

spente, v. ['sbæncfs] (ogs. spinte.

['sbenda] Nysted.Rhetor.53. jf. Saaby.''), -ede,

(ænyd. spente, sv. spånta, kløve smaat, ud-

pinde, være sparsommelig, sv. dial. d. s. (ogs.

i bet.: uddele i smaa partier), ]f. dial. spæne,
være sparsommelig (UfF.); afl. af Spaan;

13*
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sml: spente . . Er at sanke spånner smålig.

Moth.S634; m. h. t. het.-udvikling jf. II.

spinke ||
formen spinte (sv. spinta^ skyldes

vel sammenblanding m. II. spinke || nu især

dial.) egl.: uddele i smaa partier; holde godt

hus med, være økonomisk med noget; økono-
misere med noget. Moth.S634. Sparsomhed
er god; men saadan Spendten, (

Det er ingen

Dyd men Gnieri.TBruun.VI.SSQ. næsten

kun i faste forb. \\ spente og spare. *Saa- lo

mænd hånd Aarsag har, at spare og at

spente, |
Den Stakkel dog kun har tre Tøn-

der Guld paa Rente. Helt.Poet.210. yi (har)

nogle Smaaskillinger . . som vi har spendet

og sparet saTnmen.KbhAftenp.1784.Nr.47.2.

sp.2. *I troe, naar I en Skilling os forære,
|

Saa har I hjulpet os i al vor Nød,
|
Saa

skal vi spente, sipaie. PalM.Y234. AntAnd.
L.17. Feilb.III.518. især i talem. spente
og spare kan længe vare, ved at øko- 20

nomisere med og spare paa noget kan man
faa det til at sprække til længe. Mau.9384.
JHSmidth.Ords.143. Krist.Ordspr.314. Fr
Grundtv.LK.74. Feilb.fu. spinke^. || spente
ud, uddele i smaapartier; ogs.: ved spar-

sommelighed faa noget til at strække længere

til. CReimer.NB.449. UfF.
sperant(en), adj. se spirantende(s).

Sperevip, en. se Spirrevip.

Spergel, en. ['sb'Br'q(8)l] (nu ikke i 30

rigsspr. Spargel. Funke.(1801).II.446. Vare
L.(1807).

I

II.26. HCAnd.SS.III.255. JTusch.
233. — dial. Spørgel. Begtr.Sjæll.II.245.

Iris.l808.II.175. JTusch.233. Feilb.). fit. d. s.

ell. (1. br.) sperg(e)ler (Drejer.BotTerm.275).

(fra ty. spergel (ty. dial. ogs. sporgel, spark),

jf. mnt. sparge, holl. spurrie, eng. spurry,
spurrey; sa. ord. som mlat. spergula (det er

uvist, om ordet er laant i germ. fra mlat. ell.

omvendt); sml. Bygfrø, I. Hum, Hønsegræs, 40

Knytgræs, Knægræs, Lærkelin, Paddelok-
(ke)) S^ plante af slægten Spergula L.; især
om den som ukrudt alm. art S. arvensis L.
(almindelig ell. vild spergel); ogs. om (som
foderplanter) dyrkede former heraf. JTusch.
233. Spergel groer allevegne i Sandjord.
Olufs.NyOec.I.71. LandbO.IY328. den mat-
grønne, krybende Spergel . . er en stor
Smaus for en sulten Ko. Aakj.VF.225. \\ her-
til bl. a. Spergel-frø, -grøn ^*en spergel- 50
grøn T:oit.Aakj.FriFelt.(1905).9. spargel-
grøn: CGRafn.(PhysBiU.XIY309)), -hø,
-mark.
spergemere, v. se u. spargere.
Sperlagen, et. se Sparlagen.
Spermacet, en (StBille.Gal.III.90.

Saaby.'') ell. et (BilleGram.Farmakognosi.
(1927).345. jf. Glahder.Retskr.); i reglen
uden art. [sb^rma'sæd] (1[ Spermacete.
OeconH.(1784).'ilI.242. f Sperma ceti, Sper- eo
maceti. vAph.Nath.III.609. OpfB.^VIII.
574). (af lat. sperma ceti, sæd af hval,
idet stoffet tidligere mentes at være hvalens
sæd; fagl.) hvalrav, -olie. *den bedste

Ting paa Jorden
|
mod indre Skade det var

S^eTma,ceti.Foersom.Overs.afShakespeare.III,

2.(1815).25. StBille.GaUII.90. Christ.Kemi.

173. VareL.*355. Spermacet-hval, en.

(tidligere ogs. (til lat. sperma, se u. Sperma-
cet; Sperm-hval. VidSelskAfh.Nat.XI.135.
Thomas Sødrings Dagbog. (1841). 12. StBille.

Gal.III.89. MO.I.997). (især zool.) kaskelot,

Physeter macrocephalus (hvoraf faas sperma-
cet). OpfB.'^VIII.574. Lieberkind.DYXI.438.
-lys, et. (fagl.) lys, støbt af spermacet (tid-

ligere brugt som enhed for lysstyrke). OeconH.
(1784).III.242. tunge Sølv-Armstager med
høie Spermacetlys. (7«/i5.///.i73. Christians.

Fys.405. -olie, en. (fagl.) olie, afpresset af
hvalrav; hvalravolie. Sal.IX.170. Sperm-
hval, en. se Spermacethval.
Sperrevip, en. se Spirrevip.

Sperris, en. se Spirris.

spes, præt. af II. spise.

Speser, pi. ['sbe-sar] (fra ty. spesen,

af ital. spese, flt. af spesa, udgift, mlat.

spe(n)sa, lat. expensa (pecunia), egl. perf.

part. fem. til expendere, se spendere: jf.

1. Spise) T omkostninger, især ved varefor-

sendelse, spedition, ell. om diæter til handels-

rejsende. JBaden.FrO. Ludv. Hirschsprungs
Handelshaandbog.(2.Udg.l936).1274.

Spetakel, spetakle, se Spektakel,
spektakle.

SphinsL, Sphære, sphærisk, se

Sfinks, Sfære, sfærisk.

Spi, spi, se Spy, spy.

I. Spid, et. [sbi&] (nu kun dial. Sped.
H0ysg.AG.37. Ew.(1914).III.278. OehlF.
(1816).315. Winth.VI.67. Hrz.VI.17. Kaa-
lund.HS.116. Feilb. UfF. se ogs. u. Esse-, Ly-
sespid. ;'/..• (kort e-lyd findes i) S]^id. SBloch.
Sprogl.276. Bredsdorff.Afh.lOO. sml. ogs. Rask.
Retskr.l93f. (hvor udtalen m. e dadles som kbh.

ell. dial.). — dial. Spidde, en. Esp.320. Rietz.

656. UfF.). best. f. -det ["sbiS'af] flt. spid
(best. f. -dene ['sbib'ena]; ell. (dial.) -der
(Feilb.BL.121) ell. t -de (OeconT.1.23). {ænyd.
spid(e), sped (jf. ænyd. spidye. ChrPed.Ennøt-
teligLegébog.(1533).43f), glda. spedh (i ssg.

bradh spedhj, sv. spett, speta, no. spett,

spidda (dial. ogs. spita^, mnt. spit, spet (hty.

spiess, spid, se III. Spids, Spisj, oeng. spitu

(eng. spitj; egl.: noget spidst; besl. m. lY
spids; jf. I. spede, I. Spile, I. Spir ofl. samt
III. spidde) tilspidset metalstang ell.

kæp, stok; i flg. spec. anv.:

I) pind ell. metalstang, som stikkes
gennem kød, der tilberedes (steges, ristes)

over ild (idet man v. hj. af pinden, stangen
holder kødet ind over ilden (og drejer det

rundt) ell. anbringer pinden over to bukke);
ofte i forb. stege, stikke, sætte paa
spid, dreje spiddet, vende, dreje
noget paa spiddet. Moth.S656. vAph.
(1764). *(de) Vendte saa, stukne paa Spid,
Indvoldene langsomt for Ilden. Bagges.NblD.
184. en Steg blev langt lækkrere paa Spid,
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end i en Stegegryde. /ng.£F.///.39. en liden

Kokkedreng stod ved Ilden, drejede Spedet,

og sang åertH.MWiniher.Da.Folkeeventyr.

(1823).108. den prægtigste Hjort . . var

stukket paa Spid. HGAnd.(1919).1.239. Ha-
rer og Kaniner vendtes paa Sipid.smst.II.117.

de brasende Baal og spruttende Spid (i et

romersk køkken). Bille.Italien.il.252. CLemb-
eke.Spejderbogen.*(1923).198. jf. ordspr. u.

fastne l.i.

2) (især foræld.} om spid (1), hvormed
levende væsner gennembores, fx. for at

blive stegt, ell. om spyd olgn., der blev stukket

gennem et menneske (fra sædet op gennem
kroppen) for at martre ham til døde; ofte i

udtr. for trusel om at dræbe en paa en grusom
maade; ogs. om knappenaal olgn., hvorpaa
insekter spiddes. Moth.S656. (han) tog ind

Jerusalem og Trapezundt. Sat Christne Folk
paa Spid, stegte og aad dem op, hvor hånd 20

kom. Holb.GW.IV10. (han) vilde see mig
sat levende paa Sped af Bonzeme (0: de

vilde folk).Ew.(1914).III.278. (Domitian)
fangede Fluer, og satte dem paa Spid.

LSmith.DN.397. jf. (en kriger til en munk):
jeg stikker Dig paa Spid selv, saa let . .

som en Domherres Kokkepige spidder en
Kramsfugl. Hauch.DYIII.72.

3) (sj.) billedl., nedsæt., om kaarde,
sabel olgn. (jf.u. Lyse-, Lærke-, Stegespid^. 30

Daaren med Spid ved Hoften | Haanlig
end skuer ned

|
Paa Manden i Vadmels-

koften. BredoW.Fra jawim€rø«m&a.f2S32j.5.

4) tilspidset jærnstang, brugt til at

brække noget løs med ell. rage op i noget med;
nu spec. (0): brækstang til at rage op i esse-

ilden ell. et fyr med (jf. Esse-, Fyr-, Ildspid

samt Slejs(e) (2), Spyd 3.3;. *Her paa . .

gick det løs paa Valbye-Backe,
| . . med

Spade, Spid og Hacke. BDiderichsen.Fride- 40

richs-Berg.(1705).B4f. Spid med Krog . . et

Redskab ved Kuglernes Glødning til at drage
dem frem af Ovnen. MtiTefenO. Wagn.Tekn.
93. Feilb.

5) (dial.) om tilspidset pind, stok (af
træ ell. jærn) til forsk. spec. anvendelse, fx. til

udspiling af dele af et slagtet kreatur (Fr
Grundtv.LK.176), til krængning af tarme

(UfF.), til at sætte fiskekroge fast i (Schrøder.

F.243), til at binde vægerne om ved lyse- 50

støbning (FrGrundtv.LK.178. Feilb.BL.121.

jf. Lysespidj, endvidere (nu næppe br.) om
træpind, hvorpau et vist antal (24) fisk hcéngtes

til tørring (et spid 6sk. Moth.S656. sml.

Aarb.1885.289ff.); ogs. om hver af grenene
paa et mejerede (Moth.S656. Rietz.656. UfF.),
om strikkepind olgn. (Esp.320).

II. ISpid, et. se I. Sped.

Spid-bakkelse, en. [LI] (nu næppe
br.) (en slags) spidkage. Amberg. Sped-: eo

Kogeb.(1710).156.

1. Spidde, en. flt. -r. (dial.) forkortet af
Spiddelys. Han sliikkede Spidden for han
klædte sig Sif.AndNx.PE.il.68. sa.AH.46.

II. Spidde, en. se I. Spid.

IIL spidde, v. ['sbiSa] (nu ikke i rigsspr.

8ped(d)e. Bagges. Ep. 12. Oehl. Digte. III.

(1823).262. sa.Er.III.206. PNSkovgaard.B.
245). -ede. vbs. -ning (S&B. Saaby.'), (sv.

speta, udspile, no. spidde, no. dial. spita,

fæste V. hj. af en pind, (at) strikke, mnt.
speten (hty. spiessen, spidde); afl. af I. Spid)

1) (nu 1. br.) sætte paa spid (LI). *Han
speded Stegen, ved Ilden stod

| Og dreied

og drypped den yel.Oehl.NG.(1819).167. der
braser over Flammen det spiddede VUdt.
HCAnd.(1919).IY338. *Paa en Pind af

Bambus |
hendes Moder (0: en høne) havde

siddet,
I
til hun blev en skjønne Dag

| stran-

gulert og sipiddet.Rich.I.31.

2) (jf. I. Spid 2 samt IIL spidse 1) stikke,
jage et spyd ell. anden spids genstand
gennem et levende væsen, saaledes at dette

sidder fast derpaa (og pines til døde); ogs.

i al alm.: gennembore med spyd osv.; i

videre anv., m. h. t. ting: gennemstikke
med en spids genstand (og faa det til at sidde

fast derpaa); undertiden m. subj.-skifte, om
den splidse genstand. Moth.S656. * Oldinger

og Børn de (0: hunnerne) spiddede tidt paa
SpdST.Hauch.LDR.64. *Naar En har dræbt
vor Kammerat, tU Straf

| Vi spidde ham i

Skoven paa en Green. sa.Z)¥//.67. Falddøre,

hvor de Ulykkelige vare styrtede ned og
spiddede paa Jempigge midt i Brændingen.
HCAnd.(1919).IV243. en Moskusokse an-

griber Husene, spidder nogle Hunde paa sine

spidse Kom. EMikkels.ØE.150. Saul havde
sit Spyd i Haanden og kastede det i den
Tanke: „Jeg vil spidde David til Væggen
(1871: Jeg vil stikke det igjennem David
ind i Yæggeii)V'lSam.l8.11(1931). Han
halede Laanesedlen frem og spiddede den
paa et forladt Skildens0m.JesperEw.PF.8O.
en Lastbil (blev) paakørt af et Damptog,
hvis Lokomotiv bogstaveligt spiddede Bilens

Førerhus og slæbte Bilen henad Skinnerne.

JernbaneT.^U1936.9.sp.3. jf. (sj.): han kunde
drille sine Jagtfæller med at spidde sin PU
i et Gevir, mens Kammeraterne endnu
holdt paa, at Dyrene var udenfor PUs Hold.

KnudRasm.MS.III.94. || m. h. t. insekter,

der sættes paa (knappe)naa,le (for at anbringes

i en insektsamling ell. for at pines til døde).

*Jeg spedded (Oehl.(1849).IX.207: spiddedj

Fluen
I
Med tynde ^ai&l.Oehl.LH.(1818).19.

i sammenligning: (han jog) sit Spyd saa

eftertrykkehg igiennem begge Slanger paa
eengang, at de blev spiddede som Fluer.

Grundtv.Saxo.il.248. Som spiddet Flue

Skibet hænger | et Øjeblik paa Klippens

1op.Ploug.I.339.

3) CJ billedl. anv. af bet. 2, især som udtr.

for at slaa ned paa, faa ram paa noget,

træffe noget paa en prik, udtrykke noget
rammende, det nytter ikke at drage Troppe-
kæde eller at kalde Borgervæbningen i Vaa-
ben. Den samlede Borgervæbnings Bajonetter
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formaar ikke at spidde en Tanke. Brandes.

XIIL417. det er kun lykkedes mig at spidde

1 TrykieiULHeib.(Tilsk.l919.IL38). (Ooya)

spidder sit Emne, hvor han træffer det. l^ar

Niels.Goya.(1928).15. Pludselig stikker vi

(o: politiet) en Lysstribe fra en Lomme-
lampe ud gennem Mørket, og det hænder

ikke saa sjældent, at det er en Tyv vi spidder.

Pol.*yid940.8.sp.6. II
spec. som udtr. for at

ramme en person med en bemærkning, sætte

ham til vægs, afsløre ham, „tage ham paa

kornet" . FrPoulsen.FraEuropasForaar.(1921)

.

71. han kunde spidde sin Mand med sit kø-

lige Vid. DJacobson.Jeghusker—.(1923).131.

Martial kunde spidde en Samtidig ved at

sammenstille ham med en historisk Person.

BilleskovJ.H.1.236.

4) {nu vist kun nc, jf. dog bornh. spidde-

hossa, -houa, -troia, strikket strømpe, hue,

nattrøje (Esp.321.483), skaansk spedehua,

-troja (Rietz.655); sml. IIL spidse 2 ) strikke,

binde, splejse olgn. de fleste Qvindfolk . .

kand ikke strikke, eller (som man kalder

det i Norge) spidde, ikke sipinåe. OecMag.Y
275. at spidde det forsømte og bristede

Tøirereb i saadan Stand igjen, at Skaden
aldrig var kienåt. RasmSør.jkL.36.

IV. spidde, v. se I. spede.

iSpidde-lys, et. (ogs. Spedde- (jf.

Saaby.') ell. (især) Spede-. Heib.Poet.XI.138.

HCAnd.88.IY144. JLange.II.134. Drachm.
IY88. AarbFrborg.1918.99. Spæde-. Enbor-
gerligFamilie.il.(1855).259. Rantzau.D.Nr.l.

Drachm.KO.53. PEBenzon.P.86. jf.: „spidde-

lys" (efter kbh. almueudtale spædelys!).

FDyrlund.(Aarb.1885.292). — nu næppe br.

Spid-. Amberg.— jy. Spæd-. JySaml.2R.III.
120. AarbHards.1927.100. — undertiden skre-

ve^Spege-, Scharling.UH.il.51. IsakDin.FF.
380. ThitJens.VA.1.92. sj. Spæge-. Sal.XII.

25). (til I. Spid 6 (i bet.: lysespid); jf. I. Spid-

de ; foræld.) tællelys, dannet ved at en paa et ly-

sespid, strikkepind olgn. anbragt væge gentagne

gange er dyppet i flydende tælle. Jeg (d: et

tællelys) er kun af Tælle, kun Spiddelys.

HCAnd.(1919).V230. til Vaagekoner og
Nattevagter ved syge Officerer, maa ud-
leveres Formelys, i Stedet for at der hidtil

. . har været udleveret Spedelys.Mi2.2S31.
103. et enligt Spiddelys spredte et kummer-
ligt Ski?eT.Pont.UE.18. de smaa spinkle
Kærter . . er ikke tykkere end Spiddelys.

Jerg.JF.11.150. -steg, en. se Spidsteg.

spide, V. se IIL spege.
spidig, adj. se spydig.

ISpid-kage, en. (^ Spis-. CMuller.
Koge-Bog.(1785).214). (ty. spiesskuchen, holl.

spitkoek; jf. -hakkelse; nu næppe br.) kage,

der er bagt paa spid (LI). Amberg. -lys, et.

se Spiddelys.

I. ISpids, en. [sbes] (nu kun o, 1. br.

(oftest i bet. 4.1-3 og 6; sml: „i figurlig Betyd-
ning altid Spidse." Lewn.j Spidse. Holb.
DH.II.30. KomGrønneg.II.82. Grundtv.PS.

11.140. Kierk.Y1.308. Brandes.Goe.il.240.

Pont.GA.41. Rubow.LS.195. KMunk.EI.71.

t Spits(e), Spitz(e). Pfiug.DP.1094. Holb.

DR.II.l. KomGrønneg.III.261.309.IY217. i

bet. 2.6: Blich.(1920).XVIII.70). flt. -er ell.

(nu kun dial.) -e (Holb.Ep.II.76. Dumetius.

III.69. vAph.(1772).III. Fleuron.STH.58.

Brenderup.§158. jf. Feilb.). (glda. spiss, spitz,

spetz (i bet. 1 og å samt i bet.: spids slagorden,

10 omgang i tvekamp); laant fra mnt. spisse ell.

mht. spitz(e), jf. nht. spitz(e), oht. spizza; til

IV spids)

I) om del, især ende, af genstand, der
smalner mere og mere til og ender i en tynd,

spids vinkel, ell. om det yderste ell. øverste

smallere, tyndere ell. afrundede parti af

noget; ogs. om tynd stang, stage, pig,
brod, stift olgn., der sidder paa, er paasat

(det yderste af) noget; ofte i forb. m. gen. ell.

20 præp.-led m. af ell. (nu især m. h. t. hvad
der er paasat ell. udgør en særlig, afgrænset

del) paa til angivelse af selve genstanden;

hyppigt prægnant, i sa. bet. som (undertiden

som forkortelse af) tilsvarende ssgr. med
-spids som sidste led. l,\) i al alm. Keyserlige

Kroner med 12 Spidse eller Straaler. Z?oi&.

Ep. 11.76. Lotte sagde det nok imorges,

hendes Sax faldt paa Spidsen, nu faae vi

næsvise Fremmede inden Aften, sagde hun.

30 CBernh.TV.20. Attraaen . . suger ligesom

Thor gjennem et Horn, hvis Spidse staaer i

Verdenshavet. ZierA;.7.58. Der var ikke rig-

tig god Varme i Stuen, og Lampen brændte
i en Spids. ZLars.GY23. (han) tog efter en
Cigar . . han skar Spids af og tændte. Zari
Christensen.Mand.(1909).24. Det er en Syge-

plejerske med hvid Kappe, der gaar frem-

efter i en STpids.Buchh.tJH.26. jf.: for at

faae Kisten ind i den smalle Aabning,

40 maatte (man) løfte den saaledes paa Spids

(o: højkant), at de i Orden lagte Been og
Knokler atter faldt sammen. jEfCAnd.ML.
148. 1.2) det yderste, smalle og skarpe
parti af vaaben ell. redskaber til at stik-

ke, gennembore med; ogs. om brod, pig, syl-

lignende redskdbsdel, der er paasat et skaft,

et redskab. Spidsen af min Kaarde var ikke

en Finger breed fra hans Uieite. Holb.Bars.

IY3. *Alt har Valkyrien tillavet Spydet,
|

50 Alt hvæsser hun den dødelige Spidse! Æt«.

(1914).III.22. *Jeg kjender Pilen paa dens
gyldne Sipidse.Grundtv.PS.11.140. Spidsen
paa en Syenaal. FS'O. PolitiE.Kosterbl.^/i

1925. 3.sp.2 (se u. IV spids I.2). billedl. (jf.

bet. 6^; jeg haaber, at vende Spidsen af

Deres Vaaben imod Dem selv, ved at for-

tælle Dem en Hændelse. Æw).f'i9i4;.7Y236.
1.3) den yderste, tynde del af et skrivered-
skab (pen, blyard); nu ogs. om løs stift til

60 skrueblyant, (pennen) var ræverød, med en
bredt skrævende STpids. KLars.SF.181. G.
(havde) en Skrueblyant hos sig. Han be-
høvede bare at skrue lidt, og Spidsen kom
hem.Elkjær.MH.192. spidsen paa min blyant
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er knækket jf. Pennefier-Spids.v^pA.
(1772).III. 1.4) om tynd redskabsdel med
en kanalformet aabning igennem, der

er ind- ell. udløbskanal for noget; fx. om del

af sprøjte: Sal.*XIY174. \\ om mundstykke
paa pibe; pibespids; ogs. om (del af) cigarrør

(jf. Cigarspids (2), Ravspids^ ell. om til-

svarende del af cigaret (jf. Mxmdspidsj. jeg

befinder mig . . aldrig saa vel, som naar jeg

saadan gaaer og tænker med Spidsen i

Munden (o: med piben i munden). AlbHansen.
DalbyPræstegaard.(1866).6. De . . betragtede
stiltiende Dyret, der skulde sælges. Nu og
da tog én Piben af Munden, udpegede med
Spidsen et eller andet og sagde maaske en
Sætmng.AndNx.M.244. 1.5) (skræd., haand-
arb.) trekantet, vinkelformet stykke tøj

(stof); spec. om vinkelformede udskæringer
ell. i^syninger langs randen af noget ell. om
kile, spjæld i linned (Moth.S655. vAph.
(1764). VSO. jf. Benspidsj; tidligere ogs.

(efter ty. spitze(n)^ om knipling. *Jeg har
beskrevet (brude), som have . . haft paa
Kniplinger og Spidser stoer Forstand. TFodsA;.

Brudev.X.AS^. hun var her for at lære at

sye nogle Spidser paa Strimler; de vare
bestemte til at sættes for en Kappe som hun
brodeerte til O.HegermL.(Hjort.B.I.387). en
HalsUnning udsyet med Tunger og Spidser,

meget fint og kunstiæidigt. Rørd.KK.138.
Georgettefrakker er meget ofte prydet dels

med Hulsømme . . dels med Tunger eller

Spidser i Kanten. SyStrikkeB.150. 1.6) om
plantedel; spec. om den yderste, spidse del

af blad(plade) og om plantespire. CGRafn.
Flora.1.23. Drejer.BotTerm.157. Den først

saaede Sæd har allerede en anselig Rod-
dusk, og Byggen har „Spids" efter kun 4—

5

Dages Forløb. NatTid.**/»1938.8.sp.l. 1.7) om
det yderste (smallere, spidse) parti af
forsk, dele af legemet (især: af stærkt

fremstaaende dele som ekstremiteterne, næse,
næb, vinge, hale); ogs. (især tidligere) om
pig, brod olgn. paa dyrs legeme. Tungen paa
en Løve er fiild overstrøet med Spitser.

LTid.1728.622. Næbbet . . har en nedbøiet
Slidse. Kielsen.NHM.250. De store Vinge-
dækfjer ere sorte med hvide Spidser, smsf.

232. Hun havde foldet Hænderne oppe under
Hagens Spids. Staun.UD.101. Halen . . snor
sig sammen i Spidsen ved kraftige Muskler
og . . kan bruges til at gribe med. Lieberkind.

DVXII.394. jf. Fingerspids (1): Spidsen af

en Finger. F/SO. Overlægen rakte hende
Spidsen af tre Fingre. KBirkGrønb.SF.91.
jf.: vi ser hans (o: guds) Finger og fornemmer
dens Spidse. Rist.J.275. jf. Næsespids: Næ-
sens yderste Spidse. Eierk.1.271. Ar paa
Næseryggen fra Rod tU Spids. PolitiE.**/ *

1924.1.
II
om yderste del af haarvækst. mørke

Øjenbryn, der gaar op i en Spids. PolitiE.^/

i

1922.1. (overskægget) hang sørgeligt med
Spidserne ned omkring den store blodløse
'iA.\xnd.Buchh.FDK.211. Haarene er aske-

graa ved Roden og brune i Spidsen. Lte6er-
kind.DV.XII.376. 1.8) om del af bygnings-
værk, der ender i en spids vinkel ell. danner
en tynd, spids (ornamerital) øverste afslutning;
især: spidst taarn, spir olgn. ell. frontispice

olgn.; nu oftest om det afsluttende parti ell.

selve endepunktet af taarn, spir olgn. et

Taarn, hvis Spidse (1931: Top^ kan naae
op til Himmelen. iilfos.i2.4. spids på mur

10 (o: murtinde). Moth.S655. Den Tydske Kirke
paa Christianshavn . . behøver . . til Taamet
18000 Rdr. . . til Spidsen 12000 Rdi.Luxd.
Dagb.1.113. en 130 Fod høi Colonne . , paa
hvis Spidse Mariboroughs Statue staaer.

FrSneed.1.525. Kejserens Lystslot, fra hvis
Spidse vaier et blodrødt Flag. PAHeib.Sk.
1.340. (foræld., jf. Murspids :J den gamle
Gavlkvist (havde) dog i 18. Aarh. faaet en
farlig Medbejler til Københavnernes Gunst

20 i den saakaldte „Spids" eller „Front", en
Gavltrekant, som løftede sig over Facaden i

hele dens Bredde, snart kraftigt skudt i

Vejret, snart lavere som en tresidet Fronton.
EMatthiess.KG.40. jf. Cit.l756.(HistMKbh.
3R.1Y.242). 1.9) om forhold i naturen

jj

den øverste, spidse del (tirade) af et bjerg, fjæld
olgn. ell. (tidligere) i al alm. om bjerg-, fjæld-,

bakketop. lSam.14.5. *Vandreren . . har med
Møie

I
Til Bjergets skovbegroede Spidse

30 naaet.Heib.Poet.VIII.301. en Høi skjulte

dem for ham, saa han ikke mærkede dem,
før han var paa Spidsen af Køien. Hauch.I.
293. naar Du som en Gemse-Jæger springer
fra een Spidse til en anden.Kierk.il.97.

\\

spidst udløbende landsdel (jf. Landspids^;
især om (spids) odde, næs; ogs. om det yderste

af en grund i havet, en mole olgn. den yderste
Spids af den store indiske UalYø. Molb.F.
162. nu staar han derude paa Havnemolens

40 yderste Spidse. Pont.GA.41. Fra „Uglen",
den skarpe Spidse mod Syd, kravler Fal-
sterbo Rev . . langt ud under Vandskorpen.
HMatthiess.MB.125. det skønne Cornwall
paa Englands sydvestlige Spids. Pol.*ytl941.
Till.l2.sp.l. i. 10) t scerlige udtr.

|| ^^7 bet. 1.2 :)

bide spids paa, se Lbide 1.2.
||

(til bet. I.2)

i udtr. for at udfordre til kamp, trodse olgn.;

dels (nu næppe br.) i udtr. som udfordre en
for spidsen, at fodre en for spidsen, ikfo^/i.

50 S655. jeg vil have ham for spidsen, smsf.

Kalder din Esel mig en Posekiiger, herud
for en Spitz om du est en ærlig Karl.JJB
Paulli.Kandest.A3''. dels i forb. byde en
spidsen, se IL byde 5.1. || i forb. som
stille, sætte ell. (1. br.) drive (Tops.II.
463. BerlTid.^*/il925.Aft.l.sp.5) en sag paa
spidsen {ty. etwas auf die spitze stellen,

setzen, treiben; maaske egl. til bet. I.2, sml. u.

Lanse-, Sabelspids) lade en sag komme til et

60 alvorligt, faretruende, prekært punkt, stadium,
drive den til det yderste, drage de yderste kon-
sekvenser af den, outrere den, stille den skarpt

og ensidigt ell. (tilsyneladende) paradoksalt

op. Jeg har med Flid bragt Sagen paa Spid-
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sen. Kierk.V1.445. en . . gammel Dialektiker

. . der netop er duelig til at sætte en Sag paa

Spidsen. srMS<.y//.28. denne lidt vel meget

paa Spidsen stillede Ta.nke.Brandes.IIL549.

Skal jeg ringe til Politiet? . . Er det værd?
— Kan De staa Dem ved at sætte det paa

Spidsen ?Tandr.£:.i05. ||
(uvist, til hvilken

bet.) i forb. tak, spids! (dagl, ofte spøg.)

d. s. s. tak, skæbne (se u. Skæbne 1.4^.

Tak Spids I . . Nu gælder det om at holde

Ørene stive og Tungen lige i Halsen.//.^.

Krarup-Bogen.(1925).28. (tøflen) ramte ikke

— men røg ned i et Vandfad, som stod paa

Stolen. „Tak S^tidsl" GJørg.3xl2.(1933).13.

2) om (selvstændig) helhed, der danner,

ender i, er forsynet med ell. paa anden maade

kendetegnet ved en spids (I.l) (sml. bet. 7

samt II. Spids;. 2.1) (kog., nu sj.) smørre-
brødssnitte. Derpaa skærer vi dette belagte

Brød over i Spidser, som nu pyntes med Sky.

FrkJ.(Pol.^*/itl908.2). 2.2) (herald.) om
spidsvinklet skjoldfigur. Deles et Skjold

i tre Dele ved to Skraalinier, skærende hin-

anden i en af Skjoldrandenes Midtpunkt,

dannende en mere eller mindre spids Vinkel

. . dannes en Sipids. PBGrandjean.Heraldik.

(1919).82. 2.3) (bogtr.) om (ell. forkortet for)

Spidskolumne. Selmar.*137. 2.4) (dagl., gldgs.)

forkortet for Spidskjole. *Man mødte som
til en Høitidsfest

|
I „Spids" og med hvide

Halsbind. VKorfitsen.KF.113. Morgenbladet.

*/il890.1.sp.7. 2.5) (jf. Spidsbor; 0, nu
næppe br.) om drilbor. Hallager.343. 2.6)

{ty. spitz; især fagl.) hund med spids snude:

spidshund. Kielsen.A.55. Madammens Spids

gjøer fra det aabne Yindne.HGAnd.A'V26.
Køtere, Spidser og Moipper. Kaalund.121.
Hunden, en ulveagtig Spids, jyjens.ilfa.75.

2.7) (nt. spitz, spitzkopf; vistnok egl. fordi

kortfiguren havde en spids hat; jf. dog bet. 4.5)

^ klør knægt (det højeste kort) i spillet brus.

vi To forstaaer hinanden som Spids og Bruus.
JHugo.HM.IV175. Skovrøy.LM.46. GlSpil.

20. Esp.419. Feilb.

3) om det punkt, hvor to (tegnede ell. tænkte)
linier mødes og danner en vinkel, ell. om det

nærmest dette punkt liggende parti af vinklen;

vinkelspids; ogs. om bevægelse, der danner
en (især: spids) vinkel med en linie ell. brat

forandrer retning. Cramer.Geometria.(1760).
25. Spidsen af en Yinkel. D&H. spec. i flg.
anv.: 3.1) (mat.) punkt, hvor to kurver mødes,
saaledes at de har fælles tangent i dette punkt;
tilbagegangspunkt. Sal.^XXII.lO. 3.2)
(sport.) i fodbold: bold, der lægges (skraat)
frem mod det fjendtlige maal i en spids
vinkel i forhold til banens længdelinie. E. K.
driblede fikst i Marken og lagde en Spids
frem til H. B..B.T.^yd933.15.sp.l. med en
glimrende Spids spillede (fodboldspilleren) S.

fn.PoU*/d937.8.sp.l. 3.3) (billard.) stød
mod en bal, som først stødes mod den
lange bande og derefter mod den korte
for at naa maalet. Billard.(1933).21. (han)

er den fødte Billardspiller. Se ham lægge

en lang Spids ud eller lave ægte Rødt.

Pol."/il935.Sønd.31.sp.4.

4) (hvad der indtager) den forreste,

længst fremskudte ell. fornemste, yp-
perste plads, stilling. 4.1) om pladsen
foran ell. i første række af en (fremryk-
kende) hær (afdeling) , skare, en flok

dyr olgn., ell. om den ell. de individer, der er

i'o stillet paa, befinder sig paa denne plads; især

m. henblik paa det forhold, at denne plads

tilhører de(n) ledende, anføreren (anførerne)

ell. den (dem), der baner vej for ell. sikrer

hovedhæren, -flokken. Moth.S655. Præstens

og Gaardejerens Kæmpekroppe dannede
Togets stadselige Spidse. Z)mc7im.yT.345.

Spidsen af en Hær. D&H. spec. {^) om den
yderste blænker i en blænkerrode: MilTeknO.

II
især i forb. i spidsen; ofte i forb. som

20 gaa, staa, stille, sætte, være i spidsen.
Moth.S655. *Jeg, skiønt jeg lidet er i dette

Handverk (o: krigerhaandværket) øved,
|

Som en Løvinde mand har sine Unger røved,

I

I Spitzen skal gaae tiem.KomGrønneg.III.
309. i vore militære Skrifter . . hedder det at

tage Teten eller at sætte sig i Spidsen, naar

man vil betegne, at en Afdeling skal bevæge
sig fremad. Vaupell.(VortForsvar.^''/iol897.2.

sp.4). i forb. m. gen. (ell. poss. pron.) ell.

30 præp. for ell. (nu sj.) af (Grundtv.SS.II.357.

Winth.VIII.241. AOlr.DH.1.39) ell. (sj.)

paa fhan vilde . . gaa ene i Spidsen paa Ki-

len (o: af svinetrynefylkingen).Ing.EF.VIII.

137). *Stil denne Mø i Spidsen for en Hær!
Rahb.Jd'A.57. med 7 Skibe . . seilede (han)

i Spidsen for de øvrige ud af Sundet. MoZfe.

DH.II.365. den lille udvalgte Rytterskare,

i hvis Spidse de saae Landets Befrier. /nj.

PO.II.84. *I Togets Spidse gik den hulde

40 Julie. VKorfitsen.EY108. Bondehæren . .

med Povl Ancher i sin Spidse. Born/i.S'am-

linger.XIY(1922).7. for i spidsen (af ell.

for (2Makk.l5.30(Chr.VI)) noget), se IV
for 19.

II
(især sport.) om (stilling som) den

ell. de forreste ved væddeløb olgn.; (stilling

som) de(n) førende. Efter en halv Omgang
gaar „Odin Hall" (o: en væddeløbshest) i

Sfidsen. B.T.*/il933.12.sp.l. de to tapre Bel-

giere (maatte) give sig og overgive Spidsen

50 til et andet belgisk Par (o: i cykelløb).Cyolen.
*/3l934.9.sp.3. ligge, lægge sig i spidsen,
se I. ligge 7,3, II. lægge 16.3. tage spidsen,
lægge sig forrest; tage føringen. Idrætsbladet.

1930.Julenr.46.sp.2. (cykelrytteren) betænkte
sig ikke paa at tage Spidsen. Poi.*/«2942.6.

sp.l. 4.2) om den forreste plads (blandt

flere stykker) i en bog ell. paa en side ell.

om forreste del af artikel, afhandling, digt osv.

II
i forb. i spidsen, selve Poemet . . har i

60 Spidsen en Fortale til Skaberen. iV^j/erup

Rahb.II.236. Du maa i Spidsen af Din Ar-
tikel klart og tydeligt fremsætte, hvad Du
vil vise Yolk. Thorsen.Afh.il1.25. Ligesom
Vedel stillede endnu Grundtvig Kæmpe-
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viserne i Spidsen for sin Vdg&ve.OFriis.Litt.

122.
II

(joumalist-spr.) om (ell. som for-

kortelse for) Spidsartikel. En Eftermiddag . .

skrev han en „Spids" om Situationen.

VCavling.Guld.(1907).15. I en Tid, da
Spids'en er sunket noget i Værdi, kan Times
daglig bringe fire å fem Spidsartikler, der

læses. Pol.*/iil920.9.sp.2. 4.3) videre anv. af

het. 4.1, om øverste, førende ell. ledende
stilling paa et vist omraade, felt, inden for lo

en bevægelse, i et foretagende; vist kun i forb.

i spidsen, ofte i forb. som gaa, ligge,

staa, sætte, være i spidsen. Vi maa være
i Spidsen med vort Smør, saa skal vi nok
klare os i KonkmTencen.NatTid.**/*1920.

Aft.7.sp.2. i forb. m. gen. (ell. poss. pron.)

ell. præp. for: (professor Clausen) har i

denne Bog stillet sig i Spidsen for alle den
Christelige Kirkes Fiender og Guds Ords
Foragtere i L&ndet. Grundtv.KG.iii. Den (o: 20

en organisation) kan have dygtige eller

mindre dygtige Mænd i sin Spidse. ZLars.
L.12. (han) satte sig i Spidsen for hele

'Ekspeditionen. KnudRasm. G.24. I Frankrigs
Spidse staar i Øjeblikket en Trefoldighed.

Brandes.(Tilsk.l919.I.478). Hvem er det nu,
der har sat sig i Spidsen for at faa ham (0:

præsten) til at komme? ErlKrist.NS.128. 4.4)

(dagl.; næsten kun i flt.) højtstaaende person

inden for et samfund, en stand, klasse, etat, 30

institution osv.; topfigur; især om de mest
fremsUiaende inden for en bys borgerskab:

honoratiores, (hyfogden) gjorde sig popu-
lær blandt „Spidserne" (det var den lærde
Kolonis Betegnelse af Byens Borgerskab)
ved at traktere dem. Schand.AE.104. Køben-
havn besidder et veludviklet Politi. Fra
Spidserne til de laveste er det kendt og
fugtet af Befolkningen, som et Politi bør
\æie.Esm.I.87. En og anden indbudt Spids 40

kom kørende med to eller fire Heste og fik

anvist sin Stol (0: ved aabningen af en ud-
stilling).Pol."/tl904.1.sp.2. Det romersk-ka-
tolske Hierarki . . med Paven som øverste

Spidse. JPBang.TL.III.128. De to Mænd
hørte til Sognets Spidser. Bregend.GP.22.

\\

(1. br.) i ent. m. koll. bet., om de mest frem-
staaende personer. Greven fra Holsteinborg
hører til Spidsen af Landets Aristokrati.

HWulff.DR.157. 4.5) om dyr ell. ting, der 50

er ypperst i sin slags, paa sit omraade.

II (1. br.) især i flt., om de ypperste eksemplarer

af en husdyrrace. De Belgiere, der er købt
ind . . kan slet ikke maale sig med vore
gode „Jyder" . . Da man mødte frem med de
jyske Spidser, faldt Belgierne ganske igen-

nem. Fyen^V"/il921.5.sp.3.
II

(cigarmager-

jarg.) især i flt., om fine, dyre cigarer. OrdbS.

5) ^03, nu 1. br.) (punkt, der betegner) den
højeste grad, den største udfoldelse af noget; eo

højdepunkt; toppunkt; kulmination;
ofte i forb. m. gen. ell. præp. af. da Achilles

meente at have opnaaet Spitsen af Lyksalig-
heden . . bliver hånd paa Mordisk viis skudt.

KomGrønneg.III.261. at definere Gud som
den yderste Spids af Nødvendigheden, hvori

denne gaaer over til ¥Tihed.Heib.Pros.I.274.

i „Over Ævne" møder vi Troen paa Miraklet

som den religiøse Ekstases yderste Spids.

Gelsted.Gunnarsson.(1926).26. \\ naa sin
højeste spids, kulminere. Blich.(1920).X.

146. Hendes Raseri havde nu naaet sin

høieste Spids.Gylb.III.56. (han) er skildret

med en ubønhørlig Konsekvens, som naar
sin højeste Spidse i denne afsluttende Beret-

ning. /'ms-MøH.^PoI.*V«2928.20.sp.2;. II
efter

præp. paa. hun svæver næsten paa Ulyk-
kens Spidse.ZterÅ;./.2(?2. paa den højeste
spids: Adelens Magt var paa den højeste

Spidse.Holb.DH.il1.47. for dem, der staae

paa Dannelsens høieste Spidse. Sauc/».Z)F

11.10. Rowel.Br.230. \\ i forb. til en høj
spids (PAHetb.US.40. HHans.PD.7) ell.

(oftest) til den højeste spids: Bagges.L.

1.62. Chatham bragte Engelands Magt til

den høieste Spidse. FrSneed.1.443. Comman-
deuren bragtes nu til den høieste Spids af

sin Hidsighed. Gylb. VI.127.

6) (rw. h. t. bet.-udviklingen sml. I. Brod
og fr. pointe) om skarphed, hvashed i en ud-
talelse ell. det, hvori en udtalelse koncentrerer

sig, tilspidses, det tugtigste, det, det kommer
an paa i en sag olgn.; ogs. om selve udtalelsen.

6.1) (nu 1. br. i rigsspr., jf.: „Talespr." Levin.)

om satire, skose, bidende kritik, der

ligger (gernt, tilsløret) i en udtalelse; brod
(L4,i); ogs. (især i flt.) om hele udtalelsen

ell. i al alm. om spydig udtalelse: spydig-
hed; skose; stikpille. Rahb.Fort.I.406.

Frisprogs-Rim, der begynder ligesom med
en Spidse tU Kongen.Grundtv.Snorre.il1.18.

vi see, hvor meget der skal til, inden Ved-
kommendes Naragtighed kan føle og mærke
Satirens Spidser. Molb. (Holb.Com.(1843).x).
denne lOle „Spids" til min Radikalisme.
MRubin.Er.201. E. talte i 2V, Time behæn-
digt og virksomt, med mange vittige Spidser.

HPHanss.T.III.53. Mange af hans Tegnin-

ger . . gemmer bag Lystigheden en endogsaa
meget ondskabsfuld Spids. HarNiels.VS.282.

Feilb.
II

t forb. som faa, give en spids eU.

spidser. Om Forladelse, lille Jomfrue, jeg

er slet ikke jaloux. De behøver ikke at give

mig SpidseT.FruentTid.l770.nr.l.5.sp.2. (den)

ædle Konge, som i hiin Pamphlet ordent-

lig faaer en Spidse, der skal see ud som
en Comp]iment.Blich.(1920).VII.96. Der
maa være kommet Noget iveien, hvad det

saa er. Han gav mig jo en Spidse. Hrz.XV
304. Grovheder faaer jeg af min Fader og
fine Spidser og Gloser af min Moder. Bagger.

1.221. 6.2) Q} det hvasseste, stærkeste, mest

aggressive i en tankeudvikling, en idé, kritik

ell. det, hvorom tankeudviklingen osv. drejer

sig, kernepunktet, det, hvori den koncentrerer,

tilspidser sig; pointe. Victor Hugos . , Digt

„Aprés la bataille" løber helt og holdent

ud i den dramatiske Spids (Brandes.DD.213:

XXL Sentrykt o/x 1942 14
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Pointe^, Repliken. Bmndes,//.44. det sam-

mentrængte, kvikke Epigram med den

skærende Spids, det var som lagt til Rette

for Welhavens T&lent.HSchwanenfl.HW.143.

han forstod . . at gemme en histories sidste

fine spids og først komme med den, når de

andre troede, at nu var der ikke mer.

Hjortø.UFS.ll.\\iforb.somhry de, brække
spidsen af noget, tage brodden af noget (se

u. I. Brod 4.1^. hun . . tilbød sig som Under-

søgerske i Selskabets Tjeneste . . hun (havde)

paa Forhaand brudt Spidsen af alle Ind-

vendinger ved at bede ham til at begynde

med kun anvende hende med Maade. KLars.

AH.161. HPloug.CP.154. af Angst for at

gøre Uret mod dem, der havde en afvigende

Mening, brækkede (Madvig) Spidsen af sin

egen. EHenrichs. Mændene fra 48. (1911). 113.

OFrns.Litt.347.

7) (sv. spets, snaps; vistnok egl. substan-

tivisk anv. af IV spids, sml. III. rund 1.6

;

jarg.) egl: et glas fadøl, der serveredes i

mindre, spidse glas (jf. I. Spidsglas^, ell.

(dial.) om snaps (i et lille spidst glas)

(UfF.); nu især om en halv bajer (idet

hajeren drikkes ad to gange ell. deles ml. to

personer); spidsbajer; ogs. om en hel bajer

(vel m. henblik paa flaskeformen), især naar

den drikkes af flasken. FolketsNisse.^'/7l861.3.

disse Møder smed en utrolig Mængde Fir- og

Otteskillinger af sig for Toddyer, „Spidser"

og Sig&TeT.ZakNiels.NT.^[1881J.85. Pont.

Sk.l07. Bergstrøm.M.59(se u. III. rund 1.6^.

tag kun fem (bajere) du, det giver en Spids

til hver (o: til 10 personer). AndNx.PE.1.233.

en Spids rigtigt engelsk 01 er mere værd
end et helt Anker af det forbistrede Skvat.

Rørd.RH.40. „Ska' Herr Ca'lsen ikke ha' sig

en Spids?" . . Emil rakte ham en Bajer fra

det flaskefyldte Bord. LeckFischer.K.30.

8) (jf. ty. spitz, ældre fr. pointe i lign. anv.;

nu næppe br.) lille rus; pisk (1.4). han
vidste, at (vagabonderne) først blev adrætte,

naar de havde en lille „Spids". JFJens.f'Æe-
vuen.*'/sl897.3.sp.l).

II. i^pids, en. [sbes] ff Spits. i bet. 2:

Gadeordb.^437). flt. -er. {ænyd. spitz, spetz,

spies, spes, speitz, speis, glda. (vistnok flt.)

spisæ; fra mnt. spetze, spese, speisse ofl.,

der (ved sammenblanding m. ty. spitz, se

I. Spids^ er optaget fra hty.: nht. spiess, oht.

spioz, speoz, jf. mnt. spet, speit; egl. sa. ord
som Spyd) I) (foræld.) spyd; lanse, skiol-

dene rørdes, og der vare mange spidser og
spyde (1871: Spyd i Mængde^, som de
slogeløs med.2Makk.5.3(Chr.VI). TroelsL.'

IY.237.
II

spec. om en særlig slags lanse: pik
(II). Piken eller Spedtsen.5?aLZ/.49i. 2) {jf.

ty. spiess, spyddrager, i dial.: filister; i da.

dog sikkert forkortet af Spidsborger ; nu næppe
br., jf.: „ubekjendt i Kbhvn. Jeg har hørt det
i Odense". Lewn.) spidsborger; filister.
Fædrel. 1860. 981. sp. 3. SvendNagelfar. Rigs-
dags-Runer.(1871).35.53.

III. Sipids, en. [sbes] flt. -er. (fra ty.

spiess, se I. Spid, Spis; nu opfattet som sa.

ord som I. Spids (1); jf. Spids-buk, -hjort

samt -glans, II. -glas, II. -rod; jæg. ell. zool.)

især i flt.; dels om (hver af) de første
ugren ede takker hos unge hjorte (bukke);

dels om (hver af) de senere fremkommende
grene paa hjortens (bukkens) takker; ende
(1.3.2). Moth.S655. det var en Hjort af

10 ti S-pidser. Kielsen.A.127. VigMøll.HJ.189.

Weismann.Jagt. 157.
IV. spids, adj. [sbes] Høysg.AG.137.

(f spits, spitz. Pflug.DP.395. Kyhn.PE.36.
LTid.1724.772. jf. Holb.Orthogr.lOO). intk.

og adv. -t ell. (1. br. i rigsspr.) d. s. (LTid.
1724.772. Thurah.B.269). (ænyd. spids, spitz;

fra ty. spitz, mnt. spitz, spis, oht. spiz(z)i;

besl. m. I. Spid; jf. I. Spids, II. spidse)

I) som gradvis bliver smallere, tyn-

20 dere, snævrere og til sidst ender i et

punkt, især sadledes at genstandens yder-

linier danner rette linier, der mødes i punktet

i vinkler under 90°; som har form af en høj,

langstrakt kegle, pyramide ell. trekant; ogs.:

hvis ende har en saadan form, ell. som (især

i den ene ende) er forsynet med en genstand,

redskabsdel af denne form; spec: som danner
ell. er forsynet med en skarp od, brod, pig

olgn., der kan stikke, saare, gennembore olgn.

30 l.l) (jf. I. Spids l.i) i al olm. spidse stene.

Job.41.21(Chr.VI). det kand være Gud lige-

meget, enten Folks Huer ere runde eller spid-

se. Holb.Philos.il.2. Haandkilen . . er et oftest

mandelformet Redskab . . spidst i den ene

Ende og afrundet i den anden. NaturensY
1922.196. Pram . . spids fortil, lige over-

skaaret bagtil. PolitiE.Kosterbl.^^/iol925.4.sp.

1. Herresko, 2 Par . . det ene Par spids

Facon, det andet Par firkantet. smsf.**/,

40 1925.1.sp.2.
II

som adv. ell. præd., i forb.

som: Hugge spids til.vAph.(1764). en Flække,

som er spidst tilhnggen. SophMUll.VO.34.
(kaaben) var spidst nedringet fortil. Bergf-

strøm.KD.52. løbe spidst til, se II. løbe 39.1.

spidst tilløbende, se tilløbende. 1.2) (jf. 1.

Spids 1.2) om vaaben ell. redskab: forsynet

med en tyndt udløbende, skarp od, brod, pig

olgn. *Han spidse Morder-Piil paa krumme
Bue legger. Holb.Metam.59. *spidse Landser.

50 Winth.ND.99. et spidst Sværd. MO. Lino-

leumskniv . . Spidsen knækket, men til-,

slebet spids ipaany. PolitiE.KosterbU/71925.
3.sp.2. spids som en syl, se Syl. 1.3) (jf. I.

Spids 1.3^ om skriveredskab, især pen, blyant;

ogs. (jf. bet. 2.2) om pensel olgn. Runerne er

meget fint . . skrevet med spids Tpen.DSt.

1939.128.
II

i udtr. for skriftlig virksomhed

(jf. I. Pen 2.2); især i udtr. for at skrive be-

hændigt, dygtigt ell. (jf. bet. 4,) skarpt, hvast.

60 *Min spidse Pen jeg skiær paa anden Maade
om,

I

Poeter tryggest er, som gaaer i Baren-
dom, fioi&.lfetøm.i. vi holde saadan Om-
gang stridig imod Ærbarheds og Christen-
doms Regler, og overlade den til dem, som
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til at giøre Apologier have en mere spids og
uregierlig Pen, end yi.Langebek.SA.7. Revi-

sionsantegnelser kan (fuldmægtigen) vise

tilbage med en spids Fen. Ing.EF.VI1.134.
Rent teknisk set er Bangs Pen vel saa snar

i Vendingen som Lies, kun at den er spidsere.

ESkram.(Tilsk.l890.479). 1.4) (jf. I. Spids

1.5^ om stykke tøj olgn.; spec. (^) om sejl:

af form som en høj trekant med smal grund-

flade (jf. Spidssejl^. KuskJens.Søm.21 6. lo

Bl&T. 1.5) (hot.) om plantedel, fx. blad:

hvis afslutning danner en trekant ell. vinkel

under 90°. CGRafn.Flora.1.405. Warm.Bot.
703.

II
i navne paa plantearter, fx. spids pil-

blad (se Pilbladj, star (o: Carex muricata L.,

spidskapslet star. Rostr.Flora.I.^*(1925).69).

endvidere (nu næppe br.) spidse burrer (d. s. s.

Spidsburre. JTusch.266), spid8(t) hund(e)-

græs (o: marehalm, Elymus arenarius L.

smst.76. Viborg.Pl.(1793).30) ofl., se JTusch. 20

reg.98. 1.6) (jf. I. Spids l.i) om dele af legemet.

den Pukkel . . er saa spids, at om hans Hæn-
der kom til skade, saa kunde han i Nødsfald

skrive Vers med Ryggen. Holb.LSk.1. 3. Lam-
metænder eller spidse TænåeT.Abildg.&Vi-

borg.F.6. (fuglenes) Krop er afrundet og for-

til tyndere og sjtiåsere. Kielsen.NHM.il.
Nattergalen er en liden Fugl . . med et langt

spidst Neb. PMøll.(Hjort.KritUt.U.LXXi).
det sammenbidte Ansigt med den spidse 30

'Næse.HSeverinsen.D.52. spidse knæ, se I.

Knæ 1.
II
spids mund, spec. om mund, der

skydes frem, fx. naar man puster paa noget,

ell. naar munden snerpes sammen (jf. spidse

mund u. II. spidse 1.4 samt Spidsmund^.
(hun) satte en knibsk, spids Mund op og

tilsendte Bonden et knusende BUk. Schand.
TF.1.14. (hun) blæste paa Kaffen med
spids M.\må.ErlKrist.MM.161. 1.7) (jf. 1.

Spids 1.8) om bygning(s-del). Et spidst 40

Taam. FSO. de spidse, over Vinduerne an-

bragte Gavle (i den gotiske bygningsstil).

SigMiill.Kunsthistorie.(1883).94. 1.8) (jf. I.

Spids 1.9^ om forhold i naturen; dels om
klippe, fjæld olgn.; dels om landtunge, næs,

grund i havet olgn. en spids Klippe. iiSam.

14.4(1931 afvig.). Dette Land er med høje

spitze Bierge omgiven. Pflug.DP.958. et

spidst Rev. JensSør.II.82. spidse Bakker. HV
Claus.H.266. 1.9) (jf. I. Spids i) om opstil- 50

Ung. (hærafdelingerne) skulde gaae spidse til

foran, paa den Maade, at tvende Mænd stode

i den første Rad, tre i den anden og saa

fremdeles. Suhm.Hist.1.472.

2) (jf. I. Spids 3^ som bestaar af, dan-
nes af lige, stejle linier, der mødes under

en lille vinkel. 2.1) (især geom.) om vinkel:

som er under 90°; ogs. om bue (ell. bevæ-

gelse, der foregaar i en bue), der er høj i for-

hold til sin bredde og afsluttes foroven af en eo

saadan vinkel (jf. Spidsbue^. HOBjøm.Geo-
metrien.(1811).13. Geom.4. en ligebenet tre-

kant, hvis spidseste vinkel . . er omtrent 10°.

Jesp.MFon.*62. spidse Bnev.Bl&T. 2.2) om

skrift(træk): tynd, fin og kantet; bestaaende
af fine, lige linier. 1 den . . gammeldags
spidse Skrift paa Adressen gjenkjendte Tho-
mas Frandsens B.diaLnd.Schand.TF.II.5. den
spidse Kursiv („gotisk Skrift", „gammel
dansk SkiiiV').BibliotH.*I.34. Fruen havde
en stejl, spids Haandskrift.LecA;Ftsc/»€r.^.7<?.

II
ogs. (mal.) m. h. t. malemaade. det er meget

vanskeligt at detaillere (o: i et maleri)

udenat bUve „spids" i sin Pensel. Dracftm.

BF.88. jf.: den gamle Mancinis Portræter, der

stritter af spids Oliefarve, mest hvid. PFan-
scher.(Pol.*yitl928.15.sp.4). 2.3) (sport.) om
fremlægning af bolden i fodbold: som sker
i en retning, der danner en spids vin-
kel med ell. omtrent følger banens længde-
linie (mer ell. mindre direkte mod det fjendt-

lige maal). Bolden blev stukket spidst ned
mod Fremad-Maalet.PoZ.*/ii2933.4.sp.i. (fod-

boldspilleren) lagde en Bold spidst frem.
smst.*^l»1939.6.sp.5. 2.4) i videre anv., om
bevægelseslinie: som er rettet nogenlunde
lige mod forsiden, smalsiden af noget.

II (jæg.) dels om vildtets bevægelsesretning:

som gaar lige mod jægerne. Ofte kommer
Fasaner (og Ænder) vel spidst paa Skytten,

men dog Udt til Siden for ham. Gør da
hellere en halv Drejning paa Fødderne, saa

Du faar et Slags højt Sidesknå.AClod-Han-
sen.Jagtskydning.(1923).234. Et Stykke Vildt

. . „kommer spidst", naar det kommer lige

mod JægeTen.NatTid.^yiol939.7.sp.6. dels

om skud: hvorved vildtet skydes forind (ell.

bagind). VSO. Jeg havde „spidst Skud", i

Retning skraat nedenfra opetter.HKaarsb.

M.1.145. den gamle (jæger) piller roligt Ha-
nerne ud (o: af en flok fasaner), een spidst,

og den anden i et Sneppekast om bag Stam-
merne. Æørd.J£.60.

II ^ om vind: som kom-
mer omtrent lige forind ell. under en saadan
vinkel, at sejlene kun fyldes daarligt; skral
(III.2). Wolfh.MarO.444. Gravl.EB.85.

3) overf. anv. af bet. 1 m. h. t. sanseindtryk.

3.1) om lyd, ofte med ret ubest. bet.; især:

skarp, gennemtrængende og (eller) uden
klangfylde; j^ om sangstemme: lidt skarp,

skærende (i reglen let nedsæt.); om instru-

mentalmusik: hvorved toneansatsen ell. -an-

slaget er lidt skarp(t) (og toneslutningen hur-

tig afdæmpes) ; staccato. Stemmen var i hans
Drengeaar en tynd og spids Sopran. Poi.*/,

1919.7.sp.2. Temaet . . angives at skulle

spilles ret „spidst". EJ.&ra/».T.5i. et fjernt

Pift, et lille spidst Fløjt som fra et Legetøjs-

tog. flonsPotls.fiP.iS. II
(sj.) om vokal: luk-

ket; nær; snæver, de 2 spidse Vocaler u
og i. EJessen. Dialecter i Herjedal og Jemtland.

(1872).54. 3.2) (sj.) om lugt: pirrende;
prikkende; (ligesom) stikkende. Lissa

sætter sig igen ved Bordet og pudrer sig.

P. fornemmer den spidse Lugt og drejer

llo\edet.Lauesen.GlædensDag.(1933).44.

4) (jf. I. Spids 6; især talespr.) om ud-

talelse: som indeholder en brod, en stik-

14*
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pille, spydighed ell. tyder paa irrita-

tion, krænkethed, misfornøjelse; om
person: kort for hovedet, pikeret, knibsk,

studs ell. snertende, spottende, spydig

i sine udtalelser; undertiden (jf. let. 3}

om udtryk, iagttagelsefs-evne) olgn.: skarp;

meget eksakt. JBaden.DaL. hun (var) ikke

nær saa spids imod ham, som Damerne

pleiede at yme.Pram.VI.150. *Du troede,

jeg var forlegen, |
Og smilede lidt spidst, lo

Winth.Y123. *om hans Øre bittre Piller,
|

Spidse Ord fra alle Kanter ga&e.PalM.I.eO.

„De undskylder. Frøken, men vi staaer i

Begreb med at tage hjem." — „Bevares,"

svarede Frøken Jensen spidst og gik.Isted

Møller.llsebil.(1904).102. (A. C. Larsen) er

døbt med det 18de Aarhundredes prosaisk-

rationelle Aand. Lidt tør, lidt spids. /psen.

LP.15. Fruen var spids over ikke at have

set dem oftere. Borregaard.VL.il.170.

5) mager; tynd. 5.1) (jf. bet. 1.6 ; dagl.)

mager, indfalden i ansigtet (saa hagen

træder spidst frem); ogs. (dial.): som mangler

huld paa kroppen; tynd. Hendes Højheds
Kindben traadte skarpt frem, naar Lyset

faldt saadan. Hendes Højhed begyndte at

blive noget sepias. Bang.SE.99. Hun var ble-

vet endnu blegere, ogsaa magrere i Ansigtet,

med spidsere TTBdk.Norman-Hans.SB.150.
hun havde taget paa, var ikke mere saa 30

smal og sij^ids.AaDons.S.lSO. Feilb. UfF.
5.2) (videreudvikling af bet. 5.1 ; dial.) om
kost olgn.: mager; tarvelig; tynd; ogs. om
andre forhold: temmelig fattig, daarlig.
(kosten) har . . ikke sjældent været lovlig

„si^ids'\VilhBang.LS.162. Nu vil jeg ønske
jer en glad jul og en spids påske. Krist.

Ordspr.147. „jeg (faar) 50 Kroner i Alder-

domsunderstøttelse." „Ja, det er rigtignok

spidst 1" Lunde.F.149.

6) {ty. spitz i sa. bet.; jf. Spids-bub, -findig)

f skarpsindig; udspekulert; spidsfin-
dig; snu; ogs.: underfundig; træsk, (sme-
den) var et forslagent Hoved, fuldt af spidse

Åig\imenieT.Cit.l733.(Suhm.NSamUn.300).
spids-, i ssgr. (f spits-, spitz-. Høysg.

S.337. se ogs. ndf. u. Spids-borger, -findig,

-næbbet 1, II. -rod ofl. f Spitse-. se u. Spids-
skræppej. især (hvor intet andet ndf. angives)

af TV. spids (1) |i
foruden de ndf. medtagne 50

ssgr. kan spec. nævnes en del (fon., 1. br.) be-

tegnelser for artikulationer, hvorved tunge-
spidsen medvirker: tungespids-; fx. Spids-
forganelyd, -hemme, -lukkelyd, -lyd, -læbe-
lukke, se Jesp.MFon.28ff. -agtig, adj.

(ænyd. spitzactig; nu sj.) (temmelig) spids, til-

spidset, spidsagtige Pæle. Høysg.S.207. (hans)
spidsagtige Rovfuglefjæs. NPWiwel. R. 258.
-ahorn, en, (ty. spitzahorn; jf. -løn; især

fagl.) 2( tandbladet løn, Acer platanoides L. éo
(hvis blade har lange, tilspidsede lapper);
ogs. om veddet heraf. Wagn.Tekn.455. Suen-
son.B.II.127. -and, en, {ty. spitz-, spiess-

ente; jf. Piland; til I. Spids 1 og II. Spids 1)

40

\ anden Anas acuta (med lang, spids (spyd-

lignende) hale). Kjærbøll.658. DanmFauna.
XXIII.92. II

(dial.) om skallesluger (der har

et spidst næb). AchtonFriis.D0.il1.96. -ar-
tikel, en. (jf. I. Spids 4.2 ; især journalist-

spr.) artikel, der er anbragt forrest paa en

side, paa fremtrædende plads; især: ledende

artikel; leder (1.3). Baud.AB.289. Pont.LP.

VI.114. *To Spidsartikler skriver han (0:

en redaJctør) hver I)&g.HakHolm.FT.16.
-bajer, en. (nu næppe br.) d. s. s. I. Spids 7.

Gadeordb.^470. -belastning, en, (jf. I,

Spids 6; fagl.) største (maksimal) belastning,

især af trafikmidler; topbelastning. Trolley-

Omnibussen , , er , , ikke saa elastisk til Drift

med Spidsbelastninger. /SaL'ZX///. 787, de

to nye Diesellokomotiver (er) garanteret til

en Spidsbelastning paa 300 Tons, JernftaneT,

yd934.7.sp.l. -ben, et, (jf. -knok(kel); sko.)

stykke ben (knogle), hvormed gravningen (2)

uddybes. Cit.l903.(OrdbS.). UfF. -ben-
klæder, pi. d. s. s. -bukser. PolitiE.^/t.

1923.3. Socialdem.^yi»1940.7.sp.2. -bladet,
adj. I) (bot.) som har spidse blade; især i

artsnavne som spidsbladet pil (0: Salix acu-

tifolia Willd. (jf. Dugpil^. Hornemann.OP.*
874. Da.Havetidende.1866.314), skræppe (d.

s. s. Spidsskræppe. Lange.Flora.303), tobak

(0: virginsk tobak, Nicotiana Tabacum.
HavebrL.*II.933). 2) (fagl.) om redskab:

som har et ell. flere spidse blade (1.2. 1). En
spidsbladet 0xe.VSO.VI.996. En spidsbla-

det Kniv,ilfO, Motoren er spidsbladet, Lofco-

motivT.1939.35.sp.2. -blomst, en, (sj.) ^
Ardisia acuminata (med lancetformede blade).

Schaldem.EB.il.433. -bolt, en. I) bolt

(1.2) med en spids i den ene ende. Amberg.

Funch.Mar0.1I.123. 2) loddebolt, der sidder

i forlængelse af stilken og skaftet; spidskolbe,

-loddebolt. FRFriis.KA.193. Sal*XV 966.

-bor, et. (f -bore. Reiser.11.556). (jf. I.

Spids 2.5J bor, der er tilspidset forneden,

ender i en spids; dels om syllignende bor til

boring i træ ell. om ridsebor; dels om bor med
to skærende ægge, der er stillede skraat imod
hinanden, saa der fremkommer en spids,

hvorved boret styres (brugt til boring i metal).

Moth. S 653. Wagn. Tekn. 503. FagOSnedk.
-borger, en. (-f Spitz-. Holb.Paars.266.

Chr.VIII.(Bornh.Samlinger.XVI.(1925).41)).
{sv. spetsborgare

; fra ty. spiessbiirger, egl.

krigskarl (maaske egl. paa en borg, i borg-

herrens tjeneste), der kun var udrustet med
spyd (og ikke havde hest og anden udrust-

ning; sml. æda. spiutman, se u. Spydmandj,
til ty. spiess, spyd (se II. Spidsj, men i da.-sv.

knyttet til I. Spids; jf. NysvSt.XVI.164ff.;
sml. II. Spids 2 og Filister 2.i ; nu især ned-
sæt.) jævn, simpel borger; især: borger, der

kun er optaget af sine materielle interesser, er

præget af smaaborgerligt snæversyn, filistrøsi-

tet. *Førend Guld-minerne i Vesten fundne
vare,

|
Hos een Spidsborger Guld og Penge

vare iBLie.Holb.Paars.270. *Jeg fører eder
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ind der i en Kreds
|
Af lystige Spidsborgere,

som synge.Heib.Poet.il.233. Studenterne . .

foragte enhver agtbar Borger, de kalde ham
Spidsborger og Fi]isteT.Hostr.G.122. Sikken
en Spidsborger 1 hvor han vred sig, før han
vilde ud med (pengene) \JakHans.MD.120.
Halvt Boheme og halvt Spidsborger — saa-

dan har du vist i Grunden altid været.

KSech.MV42. Hlledl.: (fjerkræet) er Fug-
lenes SpidshoTgere. JJIpsen.EnUtopistsHisto- ip

ri€.(1926).20. -borceri, et. (t Spitz-. Kom
Grønneg.1 1.339). {ty. spiessburgerei; afl. af
-borger; sml. Filisteri; O, nu 1. br.) det at

være (opføre sig, tænke) som en spidsborger;

spidsborgerlighed; ogs.: spidsborgerskab. Spids-

borgeriet florerede paa Kunstens . . Bekost-
ning. OeW.jEr./Y2i7. smaaligt, lavpandet
Spidsborgeri, den virksomste Fjende mod
al fri Udyikling.GBang.EK.1.330. et satirisk

belyst spidsborgeri i gemytligt samkvem 20

med aandeverdenen (0: hos Raimund).
VVed.(Tilsk.l926.I.48). -borger-inde,
en. (1. br.). snevre Gyders Navne minde om
Spidsborgere og Spidsborgerinder. GoWsc^m.
VT.7. SKoch.April.(1907).19. -borserlig,
adj. (ty. spiessburgerlich ; jf. u. borgerlig I.3

samt filistrøs; især O) adj. til -borger. Heib.

Poet.IX.210. Du bliver kun noget ganske
Almindeligt i det spidsborgerlige Odense.
HCAnd.SS.IY176. der ytrer sig (0: i Goethes 30

Reineke Fuchs) . . en vis spidsborgerlig Til-

fredshed med det Bestaaende. Brandes.Goe.

11.15.
II

hertil Spidsborgerlighed. Her (0:

blandt haandværkerne) fandt jeg . . en Dorsk-
hed, Spidsborgerlighed og Overvurdering af

det saakaldte Solide og Nyttige, som var
mig nuåho\åe\ig.Ing.EF.III.114. Brandes.

1.466. -borger-skab, et. (jf. ty. spiess-

biirgerschaft ; 1. br.) spidsborgerne, betragtet

som en stand, klasse. Brandes.1.467. -bryst, 40

et. (slagt., kog.) den forreste og øverste del af
brystet (mellem tykbrystet og mellemskæret) paa
en (slagtet) okse. Const.Kogeb.302. NutidsMad.
[1931].83. -brænder, en. [I.l] se u. Bræn-
der 1. -bub, en. [-|bu<-)fc, -|bu-J] ^o^s. Spits-,

Spitz-. — nu 1. br. -babe. Holb.Philos.V.7.

Ew. (1914). lY. 135. Skuesp. 111,1.74. MO.
EThoms.(Kulturminderl939.137). jf. VSO.— dial. -bu. Kollerød.191.194. Esp.322.
Feilb.). flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (vAph. 50

(1759). Schytte.IR.II.44), -ere (Argus.1771.

Nr.41.4). (ænyd. flt. spitzbaaffuer, sv. spets-

bov; fra ty. spitzbube, nt. spitzbow(e), af
ty. spitz, udspekuleret, bedragerisk (se lY
spids 6j; 2. led er ty. bube, dreng, knøs,

gavtyv, mnt. bove (hvorfra ænyd. glda. bowe,
skurk, usling, sv. bov, oldn. bofi (som øge-

navn)); nu især arkais. ell. dial.) udspeku-
leret, underfundig person; listig bedrager;

skurk; ogs. (spøg.) om skælm, gavstrik ell. &0

(dial.) om spøgefugl, spilopmager (Esp.322).
Holb.Pern.II.2(se u. II. Erts- 2.i;. *Han
var en Spidsbub af en Bieng.ChrBorup.
PM.381. Ew.(1914).IV89. ved en opremset

Bøn skaffe selv den største Spidsbub ind i

Himlen. Grundtv.Udv. 1.60. den mine af re-

spektabilitet . . som spidsbuben ynder at
antage. VVed. Moliére. (1929). 239. Pont. D.
109. Spits-, Spitz-: Spitzbuber, Mordere,
Strattenrøvere. Lrirf.i735.473. jo ærligere

Du seer ud, jo større Spitsbub tage vi Dig
ior.Oversk.Com.il1.29. Drachm.UB.176. Emil
Rasm.F.84. ORung.(DanmHVC.82). -bu-
beri, et. (Spits-. ChrBorup.PM.97). {ænyd.
spitzbuberi; efter ty. spitzbiiberei (spitz-

buberei); af,, af Spidsbub; nu næppe br.)

bedrageri; skarnsstreg(er); gavtyvestreg(er).

Ew.(1914).IY310. Capitainen er en Gavtyv,
som jeg har hiulpen i mange saa kaldte Spids-

huheneT.PAHeib.il.78. -babe-streg, en.

('-bub-. vAph.(1759). Skuesp.V11.62). {ty.

spitzbubenstreich; nu sj.) posito, jeg sætter,

at De troer jeg vil række Haanden til saa-

danne Spidsbubestreger — saa tager De
iei\.Oversk.Com.II.202. VSO. Han betjente
sig . . af en Spitsbubestreg, som for evigt

besudlede hans ^dL\n.Jomtou.CM.210. -bu-
be-stykke, et. {ty. spitzbubenstuck; nu
næppe br.) d. s. VSO. f -bubisk, adj. {ty.

spitzbiibisch) adj. til -bub, en af hans spids-

bubiske Brødre, hvormed han menede Sø-
Tøverne. Reiser.11.579. -boe, en. (jf. Flad-,

Rundbue; bygn.) bue, der er dannet af to

cirkelbuer, som mødes i en spids vinkel; især

om de for den gotiske bygningsstil ejendomme-
lige buer. Den lange Corridor (havde) aabne
gothiske Spidsbuer over et svært muret
Brystværn. Ing.KE.11.129. Wied.BS.55(se u.

Rundbue^. Stilart.144. et bredt Blad (paa
en hakke), hvis Kanter danner en nedad-
vendende Spidsbue. 5ai.*Z.669. || hertil bl. a.

spidsbue - dannet (Nord Conv Lex.* V 453),
-hvælving (OpfB.^1.267), -stik (Murværk
ogJernbeton.f1938J.213.215), -stil (o: gotisk

stil. MO. Wors.OB.175. Sal.'XXII.lO), -tag
(0: tag, der danner en spids bue. OpfB.^VIII.
53), -vindue (NPWiwel.NS.151). -buet,
(part.) adj. (jf. rundbuet^ især (bygn.): som
bestaar af, begrænses af spidse buer. Høyen.
(DUgeskr.2R.II.21). smalle, spidsbuede Vin-
duer. JPJac./.i37. der fyres inde i selve

Ovnen gennem den spidsbuede Aabning i

Skorstensvæggen. Frilandsmus.44. -bak, en.

{ty. spiessbock; til III. Spids; jæg. ell. zool.)

ung raabuk, der endnu har ugrenede spidser,

takker. Funke.(1801).1.71. VigMøll.HJ.189.
Rørd.GD.123. -bukser, pi. (jf. -benklæder;
(herre)benklæder, der bliver snævrere nedadtil

og slutter tæt til benet under knæet og et stykke

ned ad læggen (især brugt (fx. af chauffører) i

forb. med gamacher ell. lange støvler, der dæk-
ker benklædernes nederste parti). Spidsbuxerne
naaede langt neden for lægdet (0: læggen)

paa Beenene og med en Splide inden paa
vedEnderne.Cit.l815.(FynskHjemstavn.l939.

152). Rist.ED.114. AarbLollF.1926.5. Naar
man (0: en chauffør) gaar med Spidsbukser
og højhalsede Galosjer saa ka' man sgu
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altid faa Pi'r no\!:.Soya.BM.24. -bnndet,
adj. (jf. flad- (1), rundbundet; iagl.). (et)

tykvægget og spidsbundet Kdir.NaturensV.

1932.3. JohsBrøndst.DO.L113. -barre, en.

(jf. spidse burrer u. IV spids 1,5 ; nu næppe

br.) 2( skræppeagtig Irodfrø, Xanthium stru-

marium L. Amberg. JTusch.reg.98. -bæk-
ken, et. (især med.) spidst bækken (l.s).

VoreSygd.1.465. -bælg, en. (mods. Paral-

lel-, Rundbælg (1); fagl.) blæsebælg med et lo

bevægeligt bord, der svinger i en bue i forhold

til det faste, hvorved luften drives ud gennem

en spids vindpibe. NordConvLex.I.620. Han-

nover.Tekn.130. dobbelt spidsbælg, spids-

bælg med en regulator, der gør blæsten uafbrudt.

Hannover.Tekn.131. -bøje, en. 4^ bøje (nu

især: ankerbøje), der er spids i begge ender

(af lign. form som en spidstønde). Funch.

MarO.II.123. Bardenfl.Søm.1.272. -børste,
en. (fagl.) børste af spids form. 1 Spidsbørste 20

til Seletøi.Feltart.VII.A.69.

I. S»pidse, en. se I. Spids.

II. spidse, V. ['sbes9] ff spitse, gpitze.

KomGrønneg.II.259. Høysg.S.316. Lodde.

NT.143). -ede ell. (nu næppe i rigsspr.) -te

(LTid.1741.444. jf. Moth.S655. Feilb. Thor-

sen.107). vbs. -ning (se I. Spidsningj.

(ænyd. spidse, spitze, spysse; fra ty., mht.

spitzen, mnt. spissen, spitzen; afl. af IV
spids (og I. Spids^; jf. III. spidse)

I) gøre spids (IVl). I.l) (jf. lY. spids l.i;

i al alm. Moth.S655. *de spidse Pæle, de

slæbe Sten (o: til at bygge Dannevirke).

Ploug.1.277.
II

(nu sj.) i forb. spidse af,

gøre spids; afslutte med en spids ell. top. Moth.

S656. VSO.L109. Halleby.31. spidse op,

(jf. opspidse 1 ; nu næppe br.) gøre spids igen;

forny spidsen paa. I (maa) hvert andet Aar
have nye (gærdestaver) eller i det mindste
spidse de gamle oip.Fleischer.S.WS. spidse 40

en pind til j 1.2) (jf. IV spids I.2; nu
sj. i rigsspr.) gøre et vaaben ell. redskab spidst

ved at slibe det til ell. paasætte en spids olgn.

Moth.S655. i forb. m. adv.: leen „blev spidset

ud" (0: af smeden). UfF. 1.3) (jf. IV spids 1.3^

m. h. t. skriveredskab (især: blyant) ell. (mal.)
pensel olgn. : tildanne saaledes, at redskabet en-

der i en (fin) spids, der giver en tynd(ere) streg.

jeg . . kom til at staae en Stund, for at

gjennemgaae de forskjellige Blyanter, og 50

spidsede een for at prøve åen.Sibb.II.ll.

*Man (0: kunstmaleren) maaler, veier, vra-
ger og kopierer,

|
Man spidser Penslen eller

gjør den hTeå.Drachm.DM.27. Abildgaard . .

opfordrede sine Elever til at holde Kridtet
godt spidset. EHannover.E.ll. Jeg sidder og
spidser min Bly&nt. JohsWulff.FA.22. spid-
se (sin) pen (imod en ell. noget), se I. Pen
2.2. 1.4) /;/. IV spids l.e^ m. h. t. dele af
legemet, især dele af ansigtet. Hun spidsede eo

Brynene intelligent. JacPal«dan.ETr52. Han
saa sig i Spejlet og spidsede Overskægget
(0: snoede det (med fingrene) i en spids). Erl
Krist.Ler.(1930).152. „Det forundrer mig.

at De ikke er i Kirke," sagde Erik og spid-

sede sit Ansigt saa satirisk til, som han
ioTma.di.Qde.Schand.AE.214. \\ m. h. t. mun-
den, læberne: skyde frem for at snappe, faa

fat paa noget spiseligt (ell. drikkeligt) ell. for

at kysse, fløjte olgn. (hesten i indhegningen)

prøver ved at strække sig og spidse mulen
at naa (græsset). MKlitgaard.OM.62. spidse
læberne, se Læbe 1.2. spidse mund(en):
vAph.(1764). *Seer du Kassandra, hvor hun
spidser Munden, | Og Polyxena med — et

Kys de \ente.PalM.(1909).I.375. *Engang
Maanen, guul og rund

|
Speiled sig i Aaen,

|

Hanne spidsede sin Mund,
|
For at kunne

faa ^en.Bastian.nr.4.3. Vor Kusk spidsede

Munden som til en Flø]teTi.Drachm.VT.281.

*Se ham! Han spidser Mund. Jeg skal for-

barme
I

mig over dig og levne fire Draaber

(0: af vinen). KMunk.C.62. i videre anv., i

forb. spidse munden efter ell. (nu næp-
pe br.) paa (Moth.S656. Wadsk.Skuepl.308.

Hrz.D.III.49. Gadeordb.^337) noget, være

begærlig, lysten efter ell. gøre sig haab om; være

opsat paa; „sætte næsen op efter" (jf. flg. grup-

pe); ogs.: vente ivrigt, utaalmodigt paa (at faa)

noget, adskillige . , havde spidset Munden ef-

ter Selskabelighed. Pon<,M.52. Oehlenschlæ-

ger havde . . spidset Munden efter en spæn-
dende mstone.VilhAnd.Litt.III.268. (sj.)

iron., i udtr. for ikke at faa noget, gaa glip af

noget: Det maa De spidse Munden etter. Sies-

bye.(NkS8°591). \\ spidse sin næse (;/• ty-

die nase spitzen, se kritisk, spids (4) ud; i

dansk vel egl. m. henblik paa det forhold, at

næsen ved vejrende indsnusning (for at spore,

opfange en lugt) træder skarpere frem, synes

spidsere; nu sj. i rigsspr., jf. „Talespr."

Levin.) sætte næsen op efter (jf. foregaaende

gruppe). Lægen.lV.55. næsten kun i forb.

spidse sin næse efter ell. paa noget,

d. s. s. spidse munden efter noget (se ovf.),

hånd spidBer sin NæBe paa at ægte min
Da,a,tteT.KomGrønneg.III.254. *at være kræ-
sen,

I
Og efter Syltetøj, samt Frugt

|
Og

Vildt at spidse Næsen. FaJs<.2S8. *egenlig

havde jeg Næsen spidset
|
Paa at faae det

lidt bedre her (0: efter døden) end hisset.

Heib.Poet.X.223. Du maa for Resten ikke

spidse Næsen paa, at jeg hver Dag har Bud
efter dig.Muusm.F.117. Du spidser vist Næ-
sen efter den Vels.UfF. \\ spidse øjnene
(ty. die augen spitzen; nu næppe br.) spærre

øjnene op, stirre opmærksomt, ivrigt (saa

øjnene træder skarpere frem). OGuldb.Br.220.

II
spidse øre ell. øren, ører (ogs. øre(r)-

ne^, (ænyd. d. s. (Kalk.IY995), ty. die ohren
spitzen) egl. om visse dyr: rejse ørerne for

(bedre) at (kunne) lytte. Holb.Metam.25.
Naar (antiloper) høre nogen Aliarm saa
spidse de Ørene. Reiser.IY203. UfF. jf.:

Løven og Katten . . spidse deres Øren
frem ad, for at modtage Lyden af det Rov
de ville forfølge . . Ræven, som jager efter

Fugle . . spidser dem op a.d.LSmith.DN.53.
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i al alm.: lytte opmærksomt, ivrigt; faa sin

opmærksomhed, nysgerrighed vakt. (han) ræk-
ker Hovedet over Bordet og spidser Øren,
Skuesp.II,5.12. Saa dejlig en Sang havde
han endnu aldrig hørt. Han , . gned sine

Øjne og spidsede Øren.SvGrundtv.FÆ.IL
126. *Da spidser han Øre. Rørte der sig

'Hoget? Drachm.D.8. m. præp. efter ell. (nu
næppe br.) paa (Slange. ChrIY 972), til

(Holb.Jul.2sc. LTid. 1741. 444): lytte, høre {o

opmærksomt, nysgerrigt efter noget; tidligere

ogs. (jf. spidse munden, næsen ovf.): være
opsat paa at høre. KomGrønneg.1.119. de
kiære Pigebørn . . have spidset Ørerne
efter en morsom Kiærlighedshistorie ! OeW.
Øen.(1824).IY169. Pas I Jeres Rosenkrans!
Hø, hun skal lade til at læse over Liget,

men spidser ligegodt Øren efter ^yt\ Rørd.
S.6. (nu 1. br.) i forb. med spidset øre,
spidsede ører. *Den Gjerrige med spidset 20

Øre giver
| Sit Overlæg til det, som bliver

ssiSt.Staffeldt.D.1.25. Kaalund.277. Han blev
. . staaende . . med spidsede Øren for at lytte.

Pont.FL.35.

2) videre, billedl. anv. af bet. 1. 2.1) t forb.

spidse til, brugt som udtr. for at forme,
formulere noget (en udtalelse, en fremstilling)

saaledes, at det bliver skarpere, spidsere (6)
ell. mere koncentreret, prægnant, sammen-
trængt (jf. tilspidsej. hun (løb) fra Anders 30

uden at høre Begyndelsen af den Replik,
han var ifærd med at spidse tH.Schand.SB.
34. Sangerne fortætter Stoffet, spidser det
til i Modsætningei. AOlr.NA.33. 2.2) (1. br.)

forstærke, øge ell. anspore, ægge, pirre.
Dog jeg vil ikke fortælle dem, for at jeg
desbedre kan spidse deres Nysgjerrighed.
Meisling.MK.238. Der stod dette lille Pige-
barn og forsludrede sig . . og fik det til at
lyde som noget betydeligt og interessant, 40

der fik spidset de andres Nysgerrighed ond.
KarlChristensen.Mand.(1909).38. Men hvis
jeg nu ikke vilde have været med? spidsede
hun ham OTp. Anesen.JG.172. 2.3) (nu næppe
br.) m. h. t. tanke(virksomhed): anspænde;
koncentrere; skærpe; ogs.: gøre (en tanke)
gennemtrængende, skarpsindig, spidsfindig.

spidse sine t&nkeT.Moth.SdSd. Hvad for et

Underverk bortvender den spitsede Tanke,
som af tusende Piile-Kogger dagligen ud- 50
skydes, og dagligen undviges? Lodde.NT.143.

II
t forb. spidse sin tanke paa noget,

rette sine tanker mod, samle tankerne om
noget. *Vel spidser mand . . | Sin Hu paa
det, som mand i Priis,

|
For største gode,

setter. Sort.PSkan.34. Midt i denne Støv-
Regn af Stene spidser St. Stephen alle sine
Tanker paa at døe.LTid.1745.647. 2.4) t

forb. spidse sig paa noget {ænyd. d. s.,

ty. sich auf etwas spitzen; sml. spidse mun- éo
den, næsen paa noget u. bet. 1.4 ; nu næppe
br.) være opsat paa; haabe paa at faa. *Der-
paa de fleeste spidse sig,

| Anvende Kunst
og Hierne:

|
De læres op . . | At synes søde.

mMe.Reenb.1.98. Leth.(1800). (han) gik og
spidsede sig paa at faa Claveret (0: ved en
auktion).Gjel.T.338.

3) (jf. lY spids 2) gøre en vinkel, bue
ell. bevægelseslinie mere spids. 3.1) (fagl.)

tildanne bunden af en (drænings)-
grøft, saaledes at den passer til rørledningen;
spidsgrave. MøllH.1.264. 3.2) (til IV spids 2.3

;

sport.) m. h. t. bold i fodbold: give en spids
retning; lægge spidst frem. Han „kiksede"
tamt Bolden hen til en Hollænder, denne
„spidsede" Bolden frem til den vævre lille

højre yfing. DagNyh.^*/,1931.18.sp.l. Efter 8
Minuters Forløb spidser H. J. en god Bold
til H. C, der putter den i Nettet. Poi.Vn
1932.4.SP.4.

4) intr. ell. refl. anv. af de foregaaende
betydninger: blive spidsere; faa en spid-
sere form; især: blive smallere, snævrere
i en vis nærmere angiven retning, mod den
ene ende. 4.1) t al alm. en meget tynd poleret

og rund Piil, som spidser alt meere og meere
ud mod Enden. Fleischer.B.54. Ryg-Skiol-
det (0: paa et insekt) spidser for og bag.
TrondhSelskSkr.lV.343. (damefrakkerne) ex

trekvart lange og spidser lidt forneden å la

Kræmmerhus. DagNyh.*^U1924. 5. sp. 5. Den
romanske Granitkirke (i Lundby), hvis Kor
spidser usædvanligt stærkt mod Øst. Danm
Kirker. VI.801. (fagl.) jf. I. Spidsning 3: (hju-

lene paa en motorvogn) skal . . „spidse" en
ubetydelig Smule — 6 til 10 mm efter deres

Størrelse — , d. v. s. Afstanden mellem Hju-
lenes Forkant skal være saa meget mindre
end Afstanden mellem deres Bagkanter.
OpfB.*II.191.

II
i forb. spidse til. (baaden)

spidsede lidt for meget til i Agterpigen.
Dra^hm.PV39. en møgvogn (der) spidsede
til forneden ligesom et omvendt hustag.
Grønb.SVlOO.

||
(nu sj.) refl. lisen (var) op-

stablet i en høi Hob, og spidsede sig som en
SvikkeTtoTp.Reiser.il.366. *Skal . . det runde
Bøgeblad

| Sig som Grannaalen spidse?
Grundtv.Kvædl.116. En graa, opkrammet
Klædeshue spidsede sig næbformet frem over
hans Sidemands magre knsigt.Gjel.GL.7.

4.2) om del af legemet. Hendes Læber spidsede
sig lidt afværgende ud efter som et lille

koldt ^dih.AWinding.SD.126. Næsen spid-

ser lidt, der er noget af den psykologiske
curieux i den.FBrandt.SK.44.

\\ (jf. spidse

sin næse paa noget u. bet. 1.4 ; nu næppe br.:)

*mig,
I
Hvis Næse . . har aldrig spidset sig . .

paa det 'Rele. Bagges.Ep.389. 4.3) om land-

tunge, grund olgn. Landflakket . . spidser

mer og mer smalt ind til Fyren. JensSør.II.
102. (nu 1. br.) refl.: en med Træer bekrandset
Jordtunge, der spidser sig ud i en lille Ind-
søe. Bagges.L.1.55. 4.4) (jf. bet. 2.i; 1. br.)

blive skarpere ell. mere koncentreret, sammen-
trængt; i forb. som spidse sig til, tilspidse

sig. en Modstand, der spidsede sig til i Ond-
skab. KMunk.H.16. 4.5) (jf. bet. 2.2-8; sj.)

forstærkes; forøges; skærpes, nu skelnede jeg
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heller ikke den fjærne Klang. Men straks

efter spidsede min Hørelse sig, og jeg mær-
kede igen, at der trak Toner igennem åer-

oppe. JFJens./M.S.

5) {ty. spitzen i sa. bet.; vel afl. af I. Spids)

fjerne spidsen, spidserne fra noget. 5.1)

f afhugge spidsen ell. toppen af noget, spidse

a,i:Moth.S656. 5.2) (møl.) v. hj. af en særlig

maskine (spidsemaskine, skallekværn) fjerne

de paa sædens kerner siddende haar („skæg- lo

get") og kim. Gjel.M.11.245. Hovedtrækaf

BrødfabrikationensHist.(1914).85.

6) {vel egl.: udskære smalle, tynde stykker;

sml. dial. spidse ud, gøre skaarene smallere

ved mejning, slaaning (Feilb.); snarest hører

udtrykkene dog opr. til II. spise 3.1 og 3.5

(s. d.)) i udtr. for at være karrig i udde-
lingen, tildelingen af noget; dels (dial.)

i forb. spidseudtilen, uddele smaa, karrige

portioner. Rask.FynskeBS.56. dels (nu sj. i 20

rigsspr.) i forb. spidse en af (med noget),

d. s. s. afspise (1), spise en af (med) (jf. u.

spidske;, smst. Blich.(1920).XXI.125. spyt

mig i Øinene, Mester, om vi lader os saadan
spidse a.LJHugo.HM.ni.94. En stigende

Agraropposition var han ret egnet til at

holde hen eller spidse af med et Mini-

mum. JMichaelsen.FraminSamtid.il. (1893).
41. Jensen, der havde sat sin Lid til en hem-
melig Forretningsrejse til Moskva, maatte la- 30

de sig spidse af med en Køretur med Linje

Q.Pol.y7l934.Sønd.6.sp.4.

IIL spidse, V. ['sbeso] (f spitse, spitze).

-ede. vbs. -aing (se II. Spidsning^, (ænyd.
spidse, spedze (PTidemand.Overs.afLuthers
Husspostille.I.(1564).30v); fra ty. spitzen og

spiessen, hvori der er sammenfaldet en afled-

ning af spiess, spyd (se II. Spids^, og en
afledning af spiess, spid (se III. Spids^)
I) (foræld.) spidde (III.2). (nogle religiøse 40

fanatikere) har Hovedet i en Grav under
Jorden, og Kroppen uden fore, endeel ere

ligesom de vare sipitzede. Pfiug.DP.739. de
6 som vare Medvidere, skulde levendes
spitses. LTid.1728.276. ofte om vildt (med tak-

ker), spec. kronvildt: VSO. Weismann.Vild-
tetsogJagtensHist.(1931).205.260. 2) (sv. dial.

spejsa (Rietz.656), no. dial. spissa; sml. III.

spidde 4, spidske; nu kun dial.) m. h. t. to

rebender: splejse (under anvendelse af et 50
spidst redskab, et mærlespiger olgn.). Moth.
S670. vAph.(1759).439(u. splidse^. Dæks og
Bindegods (blev spundet) sammen til en
Stræng. — Sprang Strængen under Behand-
lingen, blev den spidset, d. v. s. splejset. Den
gl.By.1932-33.76. Esp.320. Feilb. FrGrundtv.
LK.206.
Sipids-egern, et. (zool, 1. br.) egern-

spidsmus. Lutken.Dyr.84. D&H.
Spidse-glas, et, en. se II. Spidsglas. e'o

-hjul, et. (ogs. Spids-. Amberg. VSO.).
(til II. spidse 1 ; nu næppe br.) hjul i maskine,
hvori noget spidses ell. tilslibes; ogs. om selve

maskinen, fx. om en af naalemagere brugt

maskine til spidsning af naalene. Funke.
Technologie.(overs.l801).296. Amberg. -ka-
tarr, en. (til I. Spids I.7; med.) katarr

i lungespidsen. Panum.104. VoreSygd.1.93.

-knag. en. se u. Spidshorn 2. -malm, en,

et. se Spidsmalm. -maskine, en. (til

II. spidse 1 og b.2) I) apparat (paa kon-

torer) til spidsning af blyanter. JohsWulff.
FA.22. 2) (fagl.) maskine til spidsning af
knappenaale. Bl&T. 3) (møl.) maskine til

spidsning af korn; spidseværk. NordConvLex.
Y358. Sal'XV11.581.

ilipids-ende, en. (især fagl.) I) spidst

tilløbende ende, 1 hans Tinding er indboret
Spidsenden af en S^hsa,mholt.Blich.(1920).

XXVII.32. et Rodstykke danner Knopper
ved sin Grund (den mod Stængelen ven-
dende Ende), Rødder fra sin Spidsende.

Warm.Bot.418. 2) den muffeløse ende af et

mufferør. GasVand.16. Suenson.B.1.68.

Spidser, en. flt. -e. spec. til II. spidse

1, om person ell. redskab, der spidser noget.

Larsen, især i ssgr. som Blyant(s)spidser.

Spidse-ring, en. (ogs. Spids-. OpfB.^
VII.211). (til II. spidse 1; fagl.) indretning

(jærnskive omgivet af en staalring), hvormed
der slibes spids paa naale, traadstifter olgn.

Funke.Technologie.(overs.l801).296. -sten,
en. (til IL spidse 5.2; møl.) sten i spidse-

maskine (3). Gjel.M.7.

-spidset, i ssgr. til I. Spids (1) ; se brod-,

lang-, odspidset. jf.: sortspidsede Svingfjer.

BøvP.III.129.
II

m. antalsbetegnelse som 1.

led. tvespidset. vAph.(1764). (sneglen Radula)
har én- eller trespidsede Centraltænder, to-

spidsede Sidetænder og 2—flerspidsede Rand-
tænder. DanmFauna.X.90.
Spidse-vsekst, en. (vel til I. Spids 1.6

;

bot.) vækst, der bestaar i, at en plantedels

spidser vokser i længden. Warm.Bot.210.
Landbo. IV.429. -værk, et. (til II. spidse

5.2 ; møl.) d. s. s. -maskine 3. OpfB.'II1.256.
Spids-fil, en. (fagl.) fil, der ender i en

spids; ogs.: fil, hvormed noget files spidst.

vAph.(1764). derefter bliver Tænderne (0:

ved fabrikation af kamme) tilspidsede med
Spidsfilen, og rundet paa begge Sider med
Trækkeren. fio«a^er.239. VareL.*239. -fin-
dig, adj. [sbes'fen'di] (f spits-, spitz-.

Holb.Intr.1.4. Pamela.II.59. Biehl.DQ.IV
163). intk. -t ell. (nu sj.) d. s. (Holb.Intr.I.

93. KomGrønneg.1.286) ; adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Moth.S653. Hjort.KritLit.I.128).

(ænyd. spidsfindig(hed), jf. ænyd. spids-,

spitzfundig, sv. spetsfundig; fra ty. spitz-

findig (ældre: spitzfiindigj, smsat. af spitz,

udspekuleret osv. (se TV. spids 6^, og en af-

ledning af finden, finde; jf. ogs. ænyd. spids-

find, kløgt, ty. spitzfinde || ordet er sj. i dial.)

I) (især Uj) tilbøjelig til at udfinde, frem-
drage oversete ell. p. gr. af deres underordnede
betydning med vilje negligerede forhold i en
sag for ved deres hjælp at fremstille sagen i et

nyt lys, drage nye slutninger osv.; hvis skarp-
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sindighed fæster sig ved underordnede for-

skelle, uvigtige detailler paa bekostning af en
almindelig nøgtern betragtning; som benytter

(skarpsindige, men ofte) haartrukne, prekære
sammenstillinger og slutninger for at naa til

et resultat, klare en vanskelighed; sofistisk;
subtil; ogs. om fremstilling, som skyldes

ell. vidner om saadan skarpsindighed. Moth.S
653. spidsfindige I>ispxita,toTeT.Bagges.NK.45.

Lad ei din Læbe med spidsfindig Kløgt
|

Forvirre Ærligheden i dit Hierte ! OeTii./

Y

224. Skolastikernes spidsfindige Lærdom.
Ing.VS.1.197. Det religiøse Liv blev til en
Kj ætterjagt og den religiøse Bevidsthed til

en spidsfindigt udarbeidet, men i sit Væsen
tom Intelligens. CiPe<.0.86. Saa kom det

Tidspunkt, hvor hun lærte tykke Mænd at

kende. Hun gjorde spidsfindigt den Op-
dagelse, at det var dem, der havde flest

Penge og grinte mest. JohsWulff.MG.46. 2)

f uden nedsæt, (bi)bet.: klog; kløgtig;

skarpsindig; snild. De Græcker, efter den
spitzfindige Ulyssis Tilskyndelse, giorde een
overmaade stor Hest af TTæ.Holb.Intr.1.4.

Han vilde . . see, at han havde været van-
kundig og taabelig, da han bildte sig ind

tilforn, at han var spitzfindig og klog.

Mossin.Term.118. Rygtet om Deres skarpe

og spitzfindige Begreb er kommen dem for

Øre. Biehl.DQ.IV163. 3) (nu næppe br.)

listig; underfundig; træsk. Du skulle

have een af disse fine og falske Koner, disse

spitzfindige Gaster, som veed at overdylle

deris Mænd med Venlighed, imidlertid de i

smug lader sig opvarte af andre Liebhabere.

KomGrønneg.1.184. alt det, egennyttige og
spidsfindige Folk kan betiene sig af, som et

Middel til at optrække og bedrage. Stompe./.

465. 4) (nu kun dial., sml.: „Talespr."

Levin.) spydig; spids (IV4). Pamela.II.29.

paa Fruens Læber svævede et spidsfindigt

SmnlGylb.(1849).VI.77. paa en spidsfindig,

saarende Maade lod (stedmoderen) hende
føle, at hun var hende \veien.smst.VIII.209.

BornhOS. -findig-hed, en. flt. -er. det at

være spidsfindig; ogs.: spidsfindig udtalelse,

paa fund olgn.
||

(især (3) til -findig 1. (Kalk.

Y976). (han) havde hundrede Spidsfindig-

heder at indvende imod een Fornuftgrund.
Oehl.XXVIII.167. Skarpsindighed . . van-
slægter til Spidsfindighed, naar Forskiellen

(mellem de begreber, som adskilles) ei er

værd at bemærkes, og Haarkløveri, naar
den ei engang er wkkelig. NTreschow.Anthro-
pologie.(1803).158. Jeg kalder enhver Kjær-
lighedsgjerning kristelig . . og bryder mig . .

Pokker om theologiske Spidsfindigheder.

Schand.AE.247. JVJens.Di.93.
\\
(nu næppe

br.) til -findig 3. Det fornemste Kiendemerke,
hvorpaa man kunde kiende Carthaginenserne
fra andre Folk, var Arglistighed og Spitz-

hnåighed. LTid.1732.317.
||

(nu næppe br.,

sml.: „Talespr." Levin.j til -findig 4. Mossin.
Term.771. Min Herre 1 jeg frabeder mig alle

Spidsfindigheder. Skuesp.VI1.236. Heib.(Fru
Heib.HG.345). -flad, adj. (fagl.) flad og
endende i en spids, spidsflade File eller Spids-
file. 7areL.*239. -fløjte, en. J^ aaben
labialstemme (i orgel), hvis piber indsnævres
opefter. Amberg. OpfB.UII.536. HPanumB.
ML.*633. -fod, en. (med.) d. s. s. Heste-
fod 2. Panum.286. VoreSygd.IV390. -gab,
en. (sj.) 2f skærm-arve, Holosteum L. (med

10 i spidsen opspringende kapsler). Hornemann.
OP.*32. Bredsdorff.Bot.Excursioner(1834-35).

37. -gatter, en. ^ spidsgattet sejlfartøj;

især: kragejolle. Pol.*^/tl926.17.sp.6. Berl

Konv.XX.128. -gattet, adj. se u. gattet.

-gaTl, en. (bygn.) gavl, der afsluttes af

en trekant med spidsen som højeste punkt,

ell. det øverste trekantede parti af en gavl;

ogs. om prydgavl over spidsbuet vindue, dør

(wimperg), om frontispice (1) olgn. VSO.
20 enhver Vinduesgruppe (i Roskilde domkirke)

har været indiøjet i en lille Spidsgavl.

JLange.I.ll. Scenen udspilles paa en Bag-
grund af Murværk, kronet af tre Spidsgavle.

Fr Poulsen. Kristusbilledet.(1911). 57. Over-
gavlene, Spidsgavlene var som oftest Brædde-
gavle. UfF. jf. spidsgavlet u. gavlet. -glans,
en ell. et (Funke.(1801).111.436. Tychsen.

A.II.418). {fra ty. spiessglanz, vistnok om-
dannelse af ældre spiessglas (se IL Spids-

30 glasj, til spiess, spid (se III. Spids^; jf.

-malm; sml. Spydglans; fagl., især mineral.,

kem. og apot., nu foræld.) grundstoffet anti-

mon ell. mineralet antimonglans, antimonit

(der danner lange spyd- ell. naaleformede

krystaller). AWHauch.Naturlæren.(1794).162.

raat SY)idsg\&nds.Funke.(1801).III.437. Vare
L.(1807).III.37. VareL.*796. \\ hertil ssgr.

som Spidsglans-art, -aske, -blomst (jf.

Blomst 4.1^, -erts, -glas, -guldsvovl, -hol-

40 dig, -kalk, -lever (o: smeltet spidsglans, der

er uigennemsigtig og brun; produkt, frem-

stillet af lige dele finstødt spidsglans og tørret,

stødt salpeter), -metal, -mor (jf. II. Mor
2.2), -okker, -olie, -safran (jf. I. Safran

S), -salpeter, -smør (o: smøragtig masse,

fremstillet ved opløsning af spidsglans i salt-

syre, inddampning af opløsningen og destilla-

tion; antimonsmør), -sne (o: en ved ophed-

ning af spidsglans frembragt hvid røg, der

50 sætter sig fast som hvide naale), -svovl,

-tinktur, -vin (o: vin, hvori der er opløst

spidsglans (brugt som brækmiddel)), -vin-

sten (brækvinsten) ofl., se især Funke.(1801).

Ill.reg. Tychsen.A.II.reg. VareL.(1807).III.

38ff. I. -glas, et. (sml. I. Spids 7; fagl.)

glas (paa fod), der bliver smallere, spidsere

nedadtil. Moth.S653. Holb.Abrac.1.8. Brænde-
viins Spids-Glas fra Vi, til V» Fæl.Tariffor

Glas-Udsalget.(1783).10. Under Skænken
60 stod en firkantet Geneverflaske og et lille

Spidsglas. randr.i?.43. IL -glas, et en.

(sjældnere) en (Brunnich.M.283. MO. jf.

VSO.). (nu næppe br. Spidse-. vAph.Chym.
III.370.379. Spits-, Spitz-. Kyhn.PE.16.

XXI. Kentrykt "/i 1942 15
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Apot.(1791).in. Spies-. vAph.Nath.VIL545.

CVarg.Farve-Bog.(1773).24. Bredsdorff.Mi-

neralogiskeBidrag.(1832).7). (ænyd. spids-,

spitz-, spisglas; fra ty. spiessglas (ænht. ogs.

spitzglas^, mht. spizglas, til ty. spiess, spid

(se III. Spids^, i formen spitzglas knyttet til

ty. spitz (se 1. Spids^; om grunden til ienæv-

nelsen jf. u. Spidsglans; sml. Spydglas;

fagl, især mineral, kern. og apot., nu foræld.)

d. s. s. Spidsglans, de Fornemmeste bestryge lo

og farve deres Øjenbryn med Spitsglas.

Kyhn.PE.16. Udi liden skiller Spidsglasset

Guldet fra alle andre Met&ller. Briinnich.M.

189. Han fik hele gediegne Guldklumper

frem ; det Forertsede forstod han at udskille

fra Svovlet og Spidsglasset. /wgr.LB./YSi.

MO. FolkLægem.1.61. \\ hertil ssgr. svarende

til ssgr. m. Spidsglans-, se især vAph.Chym.

III.370ff. Briinnich.M.282. Aaskow.A.127

.

131. Amberg. -granat, en. ^ granat med 20

ægformet forpart. *et Hjærte Saar
|

(der)

har gabet
|
Lige akkurat,

|
Som om det var

lavet
I

Af en Spidsgranat. £øg/i.Z>.//.i32.

OpfB.HI.161. -granatkartæske, en.

^ spidsgranat med tynd skal, fyldt med en

stor mængde kugler, der ved sprængningen

slynges ud. NordConvLex.''V453. OpfB.WII.
120. -grav, en. J^ (fæstnings)grav, hvis

sider løber sammen i en spids forneden. Johs
Brøndst.DO.111.61. -grave, v. (mods. bred- 30

grave; landbr.) grave (afvandings)grøfter med
en særlig smal spade (jf. -spade og II. spidse

3.1^. LandmB.1.365. -hage, en. spec. (0):
spids drejehage. Sal.Y.471. TeknMarO. -ha-
get, adj. (1. br.) om person: som har en spids

hage. Høysg.S.337. en lille spidshaget Mand.
KMKofoed.Bornholmske Særlinge. (1934). 159.
-hakke, en. (ænyd. spedtzhacke; fagl.)

hakke med et spidst tilløbende jærn (enkelt

spidshakke) ell. med togrenet jærn, hvis ene 40

ende er spids, medens den anden er mejsel-

dannet (dobbelt spidshakke). MR.1832.266.
Sal.*X.668. -hali.keholt^ en. 4^ hakkebolt,

der er tilspidset (og forsynet med modhager).
Funch.MarO.1.60. SkibsbygnK.487. -hale,
en. I) (zool.) betegnelse for dyr med spids
hale. I.i) \ om forsk, fugle, fx. om tropik-

fugl, Phaéton (Maanedsskr.f.Reisebeskrivelser.
I.(1834).143), om visse kolibrier (Brehm.
FL.294) og om penseltunget papegøje af slæg- 50
ten Trichoglossus: kilehalet lori (Wiese.T.I.
436). 1.2) maaleren Urapteryx sambucaria.
Sommerfugle.53. 2) S( græs af slægten Lep-
turus Brown (med meget tyndt aks). Lange.
Flora.40. Rostr.Flora.I.^*(1925).27. -hale-
due, en. V duen Sphenurus (med spids
hale). Ueberkind.DVVII.234. -halet, adj.
som har en spids hale; især i zool. betegnelser
som spidshalet kjove, Lestris parasitica (jf.
Spidskjove;. Kjærbøll.625. LSal.VI.684. eo
spidshalet kutling, langebarn, se Kutling,
Langebarn. -hammer, en. (fagl.) ham-
mer med en spids pen (fx. brugt af skifer-
dækkere til at hugge hul med) ell. hammer

med kløftet pen, hvoraf den ene gren er lang og

spids (bl. a. brugt af tømrere); ogs. (jf. -hak-

ke) om hammer, hvis hoved er spidst i den

ene ende, mejselformet i den anden. Moth.

S 654. Funke. Technologie. (overs.1801). 184.

253. *atter prøver han (0: arkæologen) hist

og her,
I

lader Hjulbør og Spidshammer bane
sig Ye].Rich.in.243. LandbO.11.509. -har-
pe, en. (jf. Davidsharpe 2; J^, foræld.) en

slags opstaaende citar, der var betrukket med
Staal- ell. messingstrenge paa begge sider af

den flade resonanskasse. MusikL.(1801).113.
Oehl.XXV1.166. MusikL.1.322. -hat, en.

{ænyd. spitzhat i bet. 1; efter ty. spitzhut,

mnt. spitzhot) I ) (jf. -hue 1 samt I. Spir 4.3

j

hat af spids faQon; kegleformet hat; tophat;

nu især (foræld.) om hat, som det tidligere

var paabudt jøderne at bære; jødehat. Moth.

S654. MO. SaUXIII.303. jf.: spidshat-
tede . . 'DyssTse.Kidde.AE.II.347. 2) (fagl.)

kegleformet hat paa mølle, taarn. Nikolaj

-

kirkens slanke Spir er faldet . . en Orkan
har . . blæst Walkendorfs Spir af Taar-

net, der nu blot bærer en „nedrig" Spids-

hat. Oi2MW^.^DanmfiyCi5j. 3) 2( planten

Tiarella L. (med spidse blomster). Hempel.
Flora.(1836).328. Kjærbøll.FB.438. -havre,
en. (nu næppe br.) S( en slags vildtvok-

sende havre. VSO. -hed, en. det at være

spids; især i flg. anv.: I) (nu 1. br.) til

lY spids 1. Moth.S656. Mærker af (instru-

mentets) Spidshed. KSelskNyeSkr.il.556. 2)

G) til lY spids 4. Her har jeg drevet Spydig-
heden . . til sin skarpeste Spidshed. Bagrgfcs,

Danf.II.290. PalM.1.224. Faa herhjemme
har den intellektuelle Spidshed og den kon-
sekvente Ubarmhjertighed, der fordres. Tom
Krist.(PoU/il926.7.sp.4). -hjort, en. {ænyd.
spitzhiort, ty. spiesshirsch ; til III. Spids; jf.

-buk samt Smalspidshjort; jæg., zool.) den
unge daa- ell. kronhjort, der bærer et par
ugrenede spidser. Moth.S654. Bogan.II.18.

VigMøll.HJ.189. -hjul, et. I) konisk

tandhjul (fx. paa den bageste ende af kardan-
akslen i automobil). PolitiE.KosterbU^/iil925.

2.sp.2. Motorkør.71. 2) se Spidsehjul. -horn,
et. spec: I) (1. br.) spidst dyrehorn; spids

tak (jf. III. Spidsj. Fleuron.RH.44. 2) (jf.

i sa. bet. dial. spids(e)knag (Moth.S654.
Feilb.), ænyd. spitzknag, dial. spidsestage

(Feilb.) samt u. spidske; til III. spidse 2;
nu næppe br.) spids pren af haardt træ ell.

ben, brugt ved splejsning (jf. Spidskehorn^.
vAph.(1759).439. -hoved, et ell. (i bet. 2)
en. {ænyd. spidshovet, spitzhoffuet i bet. 2.3)

I) spidst hoved; spec. (fagl.) om hoved paa
nagle olgn. TeknMarO. 2) om levende væsen.

2.1) (zool.) om de arter af de mistænkelige
slanger, hvis hoved er langt og ender i en spids

snude. Brehm.Krybd.124. 2.2) f person med
høj pande. Moth.S654. 2.3) (til lY spids Q)

t unaerfundig, bedragerisk person. Moth.
S654. -hovedet, adi. (jj. -hoved 1; mods.
rundhovedet^ som har spidst hoved; om
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levende væsen: Molb.HO. VSO.
\\ (fagl) til

Hoved 9: spidshovede Sorter (af hvidkaal).

MøllH.III.138. om bolt, projektil olgn.:

ScMler.MarO. -hue, en. I) (jf. -hat 1;

I. hr. i rigsspr.) hue med høj spids top (som
paa nat-, nissehue); tophue. Moth.S654. En
gammel . . Matrone med en sort guldkantet
Spidshue. Ing.VS.111.107. Folk (o: i Por-

tugal) . . med lange, sorte Spidshuer . . og
tætsiddende Hoser: det er Bønderfolk i

Stadstøjet. HAPaludan. (GadsMag. 1935. 59).

UfF. 2) ^ militoerhue uden skygge, hvis to

sider løber sammen i en vinkel; skraahue.

OrdbS. -hund, en. (jf. Opdriverhund ; fagl.)

navn paa en gruppe hunde, der er kendetegnet

ved en spids snude; spids (1.2.6). Kielsen.A.
64. VortHj.III,4.8. Landb0.1V.198. -hvæl-
ving, en. (mods. Rundhvælving; bygn.)

hvælving, hvis hovedlinier er spidsbuer; go-

tisk hvælving; spidsbuehvælving. Sal.IX.189.

-bætte, en. (1. br.) hætte, der løber op i en

spids. Numider . . med graa Spidshætter.

Blich.(1920).XXVII.15. en høj, formummet
Skikkelse, aldeles skjult i en mørk Regnkappe
med en stor Spidshætte. Ponf.fiZ.i92.

||
(sj.)

meton., om person med en saadan hætte paa ho-

vedet, vi kom forbi Klostrets Køkken . . hvor et

Par Spidshætter spankede om. Galsch.SR.168.

spidsig, adj. [isbesi] (f spitsig, spitzig.

Pflug.DP.1170. LTid.1733.815). {ænyd. spid-

sig, spitzig; fra ty. spitzig; til I. Spids ell.

lY spids; nu kun (sj.) arkais. ell. ved ind-

flydelse fra SV. spetsig) I) d. s. s. lY spids 1.

Frugten er moxen eggerund, men i Enden
noget sipidsig. Reiser.Y67. spidsige Blade.

FEkkard.Naturkundskab.(1795).91. spidsige

Kanter. NTreschow.Indl.155. Stenens Tyngde
(er) den selvstændige Aarsag til at den
faldt, dens Haardhed og Spidsighed til

at den saaiTeåe.JOlr.Overs.afFalst.: Lærdoms
Lystgaard.I.(1919).52. 2) d. s. s. lY spids 4.

dette var noget spidsigt sagt af mig. Han
blev og . . rasende og forbittret derover.

Pamela.1.130. En overmaade retsindig ung
Mand (maatte) høre spidsige og spotske Ord
for sin uægte Herkomst. JOlr.Overs.afFalst.:

LærdomsLystgaard.I.(1919).44. Skiemt og
Spidsighed er fornøden; thi en Comoedie
uden Skiemt, en Satyre uden Spidsighed,

er ligesom en Vogn uden HinL Overs.a^Holb
Levned.244. 3) d. s. s. lY spids 5.1. (m. ord-

spil paa bet. 2:) „Hvorfra est du?" — „Fra
min Moder." — „Ey! vær dog ikke saa
spidsig." — „Ney . . jeg haver endnu aldrig

været spidsig, men altid en saa liden trind

Mand, som I her seer mig." Discurs imellem

enJesuitogenBogbind€r.[ca.l740].37. 4) d. s. s.

lY spids 6. Moth.S656. saa forestiller hånd
sligt helligt Bedragerie spitsig og empfindlig.

LTid.1727.584. i „Den gotiske Renæssance"
. . er spidsige paradoxer, vittige indfald.

NMøll.(Letterst.tidskr.1904.416).
Spids-jærn, et. (fagl.) d. s. s. -mejsel.

VSO. MO.(u. Spidsmeiselj.

spidsk, adj. (ænyd. spidsk t bet. 1-2,

SV. dial. spisker, spe(t)sk, no. dial. spisk,

færøisk spiskur; afl. af I. Spid ell. af I. Spids,

lY spids; sml. spidske samt færøisk spiskur,

en spids \\ bet. 2 kan være udtnklet af bet. 1,

men kan ogs. være et andet ord: nt. spietsch,

spottende, haanlig, bidende, mnt. spitisch, til

nt. spiet, htian, ærgrelse, mnt. spit, se videre u.

spydsk, spydig) I) (nu kun dial.) spids
10 (lYl); tilspidset, hans Aasyn var vildt,

hans Næse sjtidsk. Holb.Kh.233. VSO.(nord-
sjæll.). Feilb. 2) (nu næppe br.) spids (IY4);
spydig; ogs.: bister; vred (Moth.S653).
Dette spidske Svar forbittrede Metaphysica
saaledes, at hun med Magt vilde trænge sig

igiennem.Holb.MFbl.178. Worm.Sat.85. for

den Tieneste maa jeg ofte taale mangen en
spidsk Glose af ham.Badenmathon.Prøve.
(1769).4.

20 ISpids-kaal, en. ^ en slags hovedkaal,

der sætter ægformede grønne hoveder; Bras-

sica oleracea capitata elliptica D. C; ogs. om
selve hovedet (der anvendes i husholdningen),

VSO. FrkJ.Kogeb.166. HavebrL.*1.435. jf.

MøllH.III.137. -kandidat, en. [1.4] (po-

lit.) kandidat, der er opstillet som nr. 1 paa
en liste (over valgkandidater). Pol.^*f»1938.11.

sp.6. 1 tolv Aar sad han som socialdemokra-

tisk Borgerrepræsentant, valgt som Partiets

30 Spidskandidat. srns<."/ii94i.8.sp.4. -kant,
en. I) (fagl.) smal kant; spec. (snedk.) om
et bræts kanter. FagOSnedk. 2) (mat.) om
frembringeren (2) af udfoldelige flader, naar
denne stadig tangerer en kurve. Sal.'XXIV
159. -karpe, en. \ afændring af alm.

karpe med kort legeme og høj ryg. Brehm.
Krybd.313. Sal.*XXII.10. -kasse, en.

(fagl.) kasse af form som en omvendt pyra-

mide med et afløb i bunden, brugt ved sortering

40 af malmholdig slammasse. OpfB.^V61. Sal.*

XXII.IO.
spidske, v. -ede. vbs. -ning (s. d.).

(sv. dial. spiska, (til)spidse; vel afl,. af II.

spidse og III. spidse 2 (ell. III. spidde 4:);

sml. spidsk (1); dial.) splejse (et tov). VSO.
(jy.). de indfiltrede Kalvetøjr, som (røgter-

drengen) „spidskede" og „splejsede", efter-

som det gjordes héhoY. JakKnu.GP.82. An-
ders syede Drætpuder med en beget Hyssing,

50 og Jørgen spedskede Øjer og ØUer.Skjoldb.

KH.185. Bregend.BV.123. || spidske en

af med noget, (jf. u. II. spidse 6^ spise en

af med noget. Feilb. \\ hertil Spidske-horn
(Skjoldb.KH.185), -knag (Feilb. u. spidse-

knag;, -pind (Feilb.), -skaft (VSO.), d. s. s.

Spidshorn 2.

Spids-kjole, en. (jf. I. Spids 2.4;

især gldgs.) herrekjole, der ender i forholdsvis

smalle (ofte spidst tilløbende) skøder bagpaa;

60 især om den sorte herrekjole (se Kjole I.3;.

StBille.Gal.III.52. »Mennesket . . har af

Guds Billed det selvsamme Præg,
|
om

Spidskjol han bær eller T10ie.Ploug.il.194.

Drachm.UD.35. Pol.**/il913.1. -kjove, en.

15*
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"ijf.
kjoven Lestris parasitica L. (hvis to mid-

terste halefjer er forlængede og stærkt til-

spidsede; jf. u. spidshalet^. BøvP.1.181.

•klamme, en. (til I. Spids^ klamme

(I.l) med spidser til at slaa ind i de tømmer-

stykker, der sammenholdes. Gnudtzm.Husb.

118. FagOSnedk. -knag, en. se u. -horn 2.

JSpidskning, en. (dial.) vbs. til spidske

(2); ogs. om det sammensplejsede sted paa tov

olgn. Feilb. Nu sætter vi en ny Hælsime i lo

dette her Tøjr, et Hovedlag i det, en Lægind

her og en Spidskning der. Bregend.BU.121.

Spids-knok ell. -knokkel (UfF.),

en. (sko., dial.) d. s. s. -ben. VSO. jf.:

Spidsknok . . Er en skræderprén af ben.

Moth.S654. -kobling:, en. metalforskru-

ning. Sal.*XXILll. jf. (i sa. bet.) Rør-
spidskobling.»Swenson.B./.232. -kolbe,
en. d. s. s. -bolt 2. Wagn.Tekn.266. -ko-
Inmne, en. (bogtr.) sidste side i en bog ell. 20

et afsnit (der undertiden, især tidligere, sattes

op i form af en (paa spidsen staaende) tre-

kant); spids (I.2.3). Selmar.^98. -kommen,
en. (omdannelse af Spiskommen) 2j> (de som
krydderier anvendte frugter af) den i Middel-

havslandene hjemmehørende skærmplante Cu-
minum cyminum L. (jf. Kløftsvøb). COtto.

Pharmakognosien.(1840).67. Warm.Frøpl.345.
Nytteplanter.261. VareL.*479. -kopper,
pi. I) (nu næppe br.) skoldkopper. JCLange. 30

B.113. 2) (vet.) en slags uægte kopper hos

kvæget. LandbO.III.778. -kagle, en. (mods.

Lang-, Rundkugle; jf. -projektil, -skarpe

kugle af spids form; spec. (^, især foræld.):

blyskarp med tilspidset forpart, brugt i de

første riflede haandskydevaaben. de fjendtlige

Spidskugler og Kgmoner. Cit.l848.(Rist.OR,

104). Drachm.DG.139. nikkelbeklædte Spids-

kugler fra moderne Repetergeværer. JFJens.
Sk.43. -liv, et. (foræld.) bluseliv, der gik 40

ned i en (med stivere forsynet) spids forpaa
og bagpaa. AnnaBloch.FraenandenTid.(1930).
91. GyrLemche.BD.57. UfF. -loddebolt,
en. (jf. -kolbe) d. s. s. -bolt 2. Telegr

Tele).272. -loft, et. (især bijgn.) det øverste

loftsrum (over de øverste tværbjælker) under
et spidst tag. HCBranner.Legetøj.(1936).141.

-lærke, en. (i bet. 2 tidligere udtalt med
hovedtryk paa sidste led: Levin), {jf. ty.

spitzlerche, spiesslerche, om træ-, vandpiber 50
(piplærker); vistnok til ty. spiess, spid (se

III. Spidsj, fordi fuglene, der var en efter-

tragtet spise, visse steder forhandledes i knipper
(sml. I. Spid 5 og Spidsmaagej; herefter

vistnok bet. l.i, medens de øvrige bet. synes
opstaaet paa hjemlig grund, til lY spids)
I) (nu næppe br.) \ l.i) graa fluesnapper,
Muscieapa grisola. EPont.Atlas. 1.629. vAph.
Nath.VIL543. Kielsen.NHM.259. 1.2) top-

lærke, Galerida cristata (med en fjertop paa e'o

hovedet). VSO. S&B. D&H. 2) (ved til-

knytning til lY spids 4; jf. I. Lærke 3,

Sanglærke 2; dagl.) nedsæt, betegnelse for
kvinde; især om knibsk, snerpet ell. næsvis.

hoven, storsnudet (ofte spec.: ældre) kvinde.

Rahb.Tilsk.1800.772. Heib.Poet.V11.309. JE
Smidth.Ords.144. 0Rung.P.131. B.T.*y2l939.

8.sp.2. i citatet: fLund (til sin datter): *„Du
gjør Knuder, kan jeg mærke;

|
Vær kun

ikke saa rask." Winther (afsides.):^ *»Var
du min, du Spidslærke!

| Saa fik du
s k u B a s k," Rosenk. VennernesFest.(1826) .55.

nu oftest i formen: (åen Sang, der synges for

de smaa Pattebørn:^ »Var Du min. Du
Spidslærke, ja saa gu' fik Du Dask."/S'jyee-

gaard.ØF.171. AndNx.S.40. -Ion, en. ^
d. s. s. -ahorn. MentzO.Bill.*192. Danm
Havebr.756. -maage, en. (ty. dial. spiess-

mowe; om 1. led jf. u. -lærke; nu næppe br.)

\. sortterne, Stema nigra. VSO. -malm,
en, et. ^Spidse-. vAph.Chym.lI.590). {dan-

net efter -glans, II. -glas; sj.) d. s. s. -glans.

vAph.Chym.III.370. Nemnich. -mave, en.

(1. br.) spidst fremstaaende mave; topmave.

Alderen i Forbindelse med . . Vellevned
(har) udstyret mig med en lille Spidsmave.
PoVU1934.9.sp.3. -mavet, adj. (jf. -ma-
ve; 1. br.). En spidsmavet Herre. PLevin.

LN.97. -mejsel, en. (jf. -jærn; fagl.) spids

mejsel; om stenhuggermejsel: Funke.Techno-
logie.(overS.1801).184. Suenson.B.III.315. om
redskab til mejsling i indadgaaende hjørner:

Thaulow.M.1.374. -mel, et. (til I. Spids l.o

;

møl.) affaldsprodukt, bestaaende af de ved

rensningen af rug og (især) hvede frem-
komne spidser af kernerne, avner, ukrudtsfrø,

støv m. m.; ogs. undertiden om det fine bygmel
(Hedebo.37). MøllH.V340. VareL.*457. -me-
san, en. 4>- 'i^'^ trekantet sejl, der i haardt

vejr føres i st. f. mesan. NatTid.^*/iil930.M.

12.sp.4. -morkel, en. ^-murkel. Adr.^*/»

1762.sp.l4. -mørkeL Rist.S.74). {ty. spitz-

morchel; nu 1. br.) 2( (spiselig) morkel med
spids hat. Larsen, -muffe, en. (jf. -tøt)

muffe ( 1.2.2), der er smallere i den ene ende;

formindskelsesmuffe. Haandv.241. -mund,
en. (jf. spids mund u. IV spids 1.6; 1. br.)

om mundstilling med fremskudte læber. Krist.

Ordspr.65. Tjenestepigeansigter med . . Spids-

mund parat til at fløjte med til den sidste Ga-
demelodi. Æ^£nci'is.(S'.39. det var ogsaa kede-

ligt; hun lavede Spidsmund og virrede lidt

med ]lo\eåei.Anesen.JG.209. -mandet,
adj. (jf. -mund ; O ell. zool.) som har et spidst

mundparti, ell. (m. h. t. mennesker især) som
skyder læberne frem, spidser mund. Høysg.S.
337. VSO. MO. Feilb. i zool. betegnelser som
spidsmundede krabber, om gruppen Oxysto-

mata. DanmFauna.IX.46. -mank, en.

(1. br.) munk med spids hætte; hættemunk;
kapuciner. Ligbegængelserne (med) Hætte-
brødrene Par om Par, Spidsmunke i hvide,

blaae eller sorte Kutter. Bille.Italien. 1.253.

II
nu især (jf. I. Domino^ om maskeradefigur

ell. -dragt. Bøgh.III.305. VKorfitsen.F.132.
de kjedelige Dominoer og Spidsmunke (0:

ved maskerader). Davids.KK.45. SaUV1.299.

-morkel, en. se -morkel, -mas, en. {ty.
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spitzmaus; //. Angel-, Skærmus; især zool.)

tnuselignende pattedyr af familien Soricidæ

med lang spids snude; især om den i Danmark
alm. art Sorex tulgaris L. Moth.S654. vAph.
Nath.VII.543. DanmFauna.V.24.

\\ som sidste

led af ssgr. ogs. om andre lignende dyr, se fx.

Egern-, Elefant-, Klatre-, Muldvarpe-, Od-
der-, Pung-, Springspidsmus.

|| (1. br.) som
øgenavn ell. skældsord (især til spinkel, mager
ell. spidsnæset person, ell. person, der blander

sig i uvedkommende ting. jf. D&H.). JH
Smidth.Ords.144. Karen Spidsmus. fieriTtd.

"/itl940.Aft.8.sp.5. -mørkel, en. se -mor-
kel, -nakke, en. (dial.) I) som nedsæt,

personbetegnelse, vist især om spids (IVA)
person, spidslærke (2) olgn. Syngesp.V,7.17.

jf. Feilb. 2) konehue, nakke (1.3.2), der er

spids bagtil. UfF. -nakket, adj. spec.

(arkæol.) om stenøkse: hvis nakke løber ud
i en spids. Soph MUH. Danmarks Oldsager.

Stenalderen.(1888).8. JohsBrøndst.DO.I.129.

-navn, et. <e/ter ty. spitzname; sj.) øge-

navn. CiU852.(AarbAarh.l930.83).
L Spidsnings, en. vbs. til II. spidse;

spec. i flg. anv.: I) til II. spidse 1; ogs.

undertiden om hvad der er (iil)spidset. man
undgaar (ved at bruge skrueblyant) den be-

sværlige „Spidsning" af TTæet.Sal.III.187.

Smaasløjd.85. 2) (fagl.) til II. spidse 3.i,

om afstikning af (drænings)grøfter. De sam-
virkende sjæll. Husmandsforeninger. Beretning
1940-41. (1941). 102. 3) til II. spidse 4;
især (fagl.) til II, spidse 4.i, om det forhold,

at afstanden ml. to parvis sammenhørende hjuls

forkanter paa køretøj, spec. automobil, er lidt

mindre end afstanden ml. deres bagkanter. Mo-
tor.l934.513.sp.2. MaskinbogforLandmcend.*
(1937).635. 4) (møl.) til II. spidse 5.2. Nord
ConvLex.Y358. OpfB.*I.627.
n. Spidsnings, en. (dial.) vbs. til III.

spidse 2: splejsning; ogs. om det sammen-
splejsede parti, sted. Feilb. en lang (tamp)
med fire-strenget Reb med en lang Spidsning
på. RibeAmt.1924.136. UfF.
Spids-næb, en. (især dial.) \. toppet

skallesluger, Mergus serrator. LehnSchiøler.

DF.II.306. UfF. -næbbet, adj. som har
spidst næb. I ) om dyr, især fugle. Paa Korn-
lofter indfinder sig ofte nogle smaa sorte

spitsnebbede Insekter, som æde Kiernen af

Sæden. JPProW.4C.52. Irisken, Stillidsen,

Bogfinken og mangfoldige af vore spids-

næbbede Sanghigle.Hauch.MfU.46. (zool.) i

betegnelser for dyr, især fugle, som spids-
næbbet dykand (o: langnæbbet tejste, Uria
troile. Kjærbøll.732. Sal.*L516). 2) (1. br.)

om visse redskaber olgn. en helt fantastisk

Hær af spidsnæbede eller stumpe Strids-

hamre. ZLars.MZ. 70. -næse, en. (nu 1. br.)

I) spids næse. vAph.(1764). VSO. 2) spids-

næset person; ogs. (jf. IV spids 4): snerpet

person; spidslaerke (2). Hvad bilder den
Spidsnæse sig ind? VSO. Jeg er ingen Snærpe-
dorthe, jeg er ingen serafisk Jomfru Spids-

næse. ^ans.JZ).i2i. -næset, adj. (ænyd.
d. s.) I ) som har en spids næse (og er markeret,
mager i ansigtet). *(gudinden Avind) heel
spids-Næset, blaa og maver er.Holb.Paars.S.

Du skulde see dem (o: de døde): | Hvor
blege, hvor spidsnæsede de hvile.Oehl.VII.

82. Han var mager og spidsnæset. ZorcA.LL.
50. 2) (jf. lY. spids 4; nu sj.) spydig; spids

( IV4). Cit.l793.(JCJessen.FlakkebjergHerre-

10 dersSkol€historie.(1938).34). ThBarfod.Sne-
fnug.(1921).56. jf.: (Herman Trier) var ikke
forlegen. Han var fuldkommen fri for denne
Svaghed, der er dobbelt farlig for en Taler,

fordi den hyppigt slaar om i en irriteren-

de Sipidsnæsethed. EHenrichs.(Tilsk.l906.

894). 3) om ting: som har en spids næse (1.8).

Glæde over, at den kære Bygherre ikke vil

have en af disse fæle spidsnæsede røde Tin-
gester, som er bleven paa Mode, men elsker

20 de gamles (o: kirkers) brede ærværdige Skik-
kelse, som jeg selv gør det. PVJensenKlint.
Bygmesterskolen.(1911).52. især om fodtøj:

Moth.S654. de spidsnæsede, højhælede, sølv-

bespændte Skoe. Blich.(1920).X.72. Skomagb.
10. -odder, en. (zool.) insektæderen Pota-
mogale (med spids, trynelignende snudeparti).

BøvP.II.280. Sal.*XII.422. -patron, en.

patron (II.2) med spidser til ai drive ind i

arbejdsstykket. OpfB.^V11.365. -pen, en.

30 (fagl.) pen med meget tynd, fin spids. Folke-
skolen.l928.198.sp.2. -pensel, en. (fagl.)

spids, fin malerpensel; fiaarpensel. Amberg.
læg nu alle Spidspensler bort, og mal kun
bredt med de store Børstpensler. JTAZ^^nd-
bye.D.27. -pil, en. (arkæol.) om flintpile-

spids med spids od. JohsBrøndst.DO.1.21.81.
-planke, en. I) (jf. -pæl; fagl-) tilspidset

planke (til nedramning i bolværks forsætning
(II.2.3)>. Sal.*III.607. 2) (skræd.) presseplan-

40 ke til presning af benklæder. Skand.Mode-og
Skræder-Tidende. 1934. Nr. 8. omslag, -pop-
pel, en. 2( (dial.) d. s. s. Pyramidepoppel.
JTusch.363. MHans.H.115. -pose, en. (jf.

-piing, -si ; apot.) spids filtrerpose. VSO. MO.
-projektil, et. (jf. -kugle, -skarpe isJ af-

langt cylindrisk skarp med kegledannet spids.

NordConvLex.*V453. OpfB.*I1.137. -prop,
en. (fagl.) flaskeprop af tilspidset form (til at

tage op uden proptrækker). Levin. Const.

50 Kogeb.267. -præstation, en. [1.5] (1. br.)

ypperste præstation. Spidspræstationeme (tn-

ser) hvor overordentlig langt nogle Børn
har kunnet nz.d..Pol.^*U1926.10.sp.l. -pak-
kel, en. (især med.) pukkel af spids form.
Panum.552. jf.: (svampen er) kegleformet,

senere udbredt, men spidspuklet.Æos/r.
Flora.lI.*(1925).282. -pnldet, adj. (jf.

flad-, rundpuldetj om hat: hvis puld gaar

op i en spids. Oehl.XXV268. Kierk.XlII.

60 372. Kun paa Festdagene viser Bønderne
(i Tyrol) sig i hel Nationaldragt. Til daglig

Brug bærer de kun den spidspullede Hat
med grøn Snor for de gifte og rød for de
ugifte 'ilLaudlo\k.Schand.0.1I.296. -pans.
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en. (jf. Klarepung; nu næppe br.J d. s. s.

-pose. PhysBibl.XVIII.213. -pæl, en. (jf.

-planke 1; fagl.) tilspidset pæl (fx. til ned-

ramning i spunsvæg). ForklTømrere.144.

-raad, et. (til I. Spids 1.6 ;
gart., landbr.)

bakteriesygdom, der angriber runkel- og suk-

kerroer og bl. a. ytrer sig ved, at toppene

bliver gule. LandbO.'I.lOl. -riffel, en.

(sj.) riffel med spidsprojektil. SvendbAmt.

1918.47. -ring:, en. se Spidsering. I. -rod,
en. (sj.) en plantes hovedrod. IDJust.Have-

væsenet.I.(1774).116.202.

II. Spidsrod, en. ['sbeSiroJb] (nu kun

arkais. Spits-, Spitzrod. Holb.Paars.305.

LTid.1745.213. SKjær.FraStavnsbaandetsDa-

ge.(1888).65. BørgeJanssen.Prinsessen.(1906).

154). flt. (nu kun arkais.) -er (Schytte.IR.II.

281. JJPaludan.Er.31) ell. (idet 2. led er op-

fattet som identisk m. I. Rod^ oftere -rødder

(Holb.MTkr.274. Klevenf.RJ.34. Blich.(1920).

XXIX.15. Goldschm.II.20. Rist.S.59. Børge

Janssen.Prinsessen.(1906).154). {ænyd. spids-

rod, spitzrod; fra nt. spitzrode, holl. spits-

roede, hty. spitzrute og (især) spiessrute;

smsat. af ty. spiess (se III. Spids^ i bet.:

spidst redskab, spids kæp, og rute, vaand, ris,

mnt. rode (se II. Rode, Rutenganger^)

1

)

(foræld.) tynd kæp, vaand (oftest af has-

sel), især brugt som ridepisk ell. til at prygle

med. *hand blev snappet op, med Spitzroed

prygled hiaw. Holb.Paars.305. Du seer jo

daglig hvorledes Tusinde Spidsrødder op-

slides paa (menneskenes) Rygge uden at de
derved forlade det Sind for hvilket de pid-

skes.BiblNyttSkr.355. en Bonde, som (blev)

dømt til at pidskes med Spidsrod. Jwngie.

361. Dronningens Livregiment (kan) faae
de fornødne Spidsrødder leverede, naar saa-

dant kan skee udenfor Skovene. MR.1804.
566. en Spidsrod, lagt i Saltlage og skaaren
ud af Synderens blodige Kioip.HCAnd.
(1919).IV.312. et Par Korporaler stod og
daskede sig paa Støvleskafterne med deres
Spidsrødder. Rist.S.59.

2) (foræld.) om (hver af) de med en spids-
rod (1) bevæbnede, i to rækker opstillede sol-

dater, ell. (især) om den af dem eksekve-
rede straf, bestaaende i, at den dømte med
blottet ryg skulde løbe ell. gaa gennem disse

rækker soldater, idet de slog ham med kæp-
pene (sml. Gadeløb og u. I. Rad l.i; den-
ne soldaterstraf, der i Danmark afskaffedes
ved Parolbefaling"/iol836.§l, menes at være
en efterligning af en ældre bl. landsknægte
brugt straf, hvor delinkventen jagedes gen-
nem en dobbelt række soldater, der stak ham
med spyd, til han døde); ogs. (dial.) om
(del af) leg, der er en efterligning heraf
(Krist.BRL.258f. Feilb.). Mandag passerede
om Formiddagen en Soldat igennem Spids-
rødder, som for 7 Aar siden var deserteret
og hans Nafn desaarsag slaget paa Galgen.
Klevenf.RJ.34. en Spidsrods Executions-
Parade, der hidtil har bestaaet af 300 Mand,

skal herefter . . ikkun være 200 Mand stærk.

ResoU*U1791. De to første Gange (han stjal)

fik han Fugtel, tredje Gang løb han fra

Eskadronen gjennem en Række af Spids-

rødder. GoWscAm.//.2<?.
II

nu især i forb.

løbe spidsrod (-f løbe gennem spidsrod.

Moth.S654. gaa spidsrod. Wess.84. Baden.
JurO.). Prahl.BJ.50. jeg har . . hørt, at Folk
er død af at løbe S]^idsTod.Rahb.(Skuesp.IX.

10 175). han vidste, en Soldat skulde løbe Spids-

rod. Han gloer med Fornøielse paa de to Ra-
der pene Soldater, da Synderen kommer frem,

og bliver Sitklædt.Blich.(1920).XXV89. HC
And.SS.I.Suppl.l66. jf. JSMøll.MB.520.

3) billedl. anv. af bet. 2, i udtr. for at passere

en række spottende, nysgerrige, stirrende perso-

ner ell. gennemgaa en række ubehagelige situa-

tioner, blive underkastet kritik, dadel olgn. *Saa
slap jeg. Kritik, for din STpidsiod.Aarestr.SS.

20 III.32. Gennem en hel Spidsrod af Øjne van-
drede han uforknyt op ad den solbeskinnede

Gade. Bergs.FM. 14. Sladrebænkene (o: inden

for indgangen til Frederiksberg have) fyldes, der
bliver Spidsrod for alle forbipasserende, hvis

Holdning og Miner ogsaa tydelig nok paa-
virkes deT&i.DagNyh.^yd923.8.sp.2. (kri-

tikken) trak den (o: en bog) gennem en
Spidsrod af Forhaanelser. ikfoderne da.Prosa.

(1930).112.
II

især i forb. løbe spidsrod.
30 *Folkes gode Navn for dig maae Spidsrod

løbe. Graah.PT.1.260. ude paa Kirkegaarden
maatte vi løbe en formelig Spidsrod af ilde-

varslende Blikke og truende Ord. Drachm.SS.
77. *Brud og Brudgom (skal) løbe Spidsrod
mellem Snerper og Snøbler

|
til Degnens Sva-

lehale
I

og Præstens K&sseking. Rørd.GD.210.
ISpidsrods-, i ssgr. (sj. Spidsrod-, se

u. -gang, -løben^. af II. Spidsrod, -bænk,
en. [II.3] (1. br.) bænk, besat med personer,

40 der tager de passerende i kritisk øjesyn.

Spidsrodsbænkene ved Harmoniorkestrets
Rotunde. CMøll.M.III.234. D&H. -dans,
en. (foræld.) dansemelodi, der mentes at

blive spillet, naar en soldat løb spidsrod, for

at overdøve hans smertensraab (jf. -march^;
ogs. om selve spidsrodsstraffen. Ing.EF.VII.
24. Blich.(1920).XXVIII.60. -g&ng, en.

(1. br.) d. s. s. Spidsrod 3. den Spidsrodsgang,
jeg skal gaae gjennem Recensenternes Ræk-

50 ker. Hauch.Br.134. Skjoldb.SM.4. han . . gik

Spidsrodsgang forbi Byens Øjne (o: med sin

søn, der havde været i fængsel). Brodersen.L.

125. Serenaden eller Spidsrodgangen.
(bogtitel.1797). -løb, et (ORung.(Rimest.
DF.127)) ell. -løben, en. ('Spidsrod-.

Amberg. VSO.). (1. br.) det at løbe spidsrod

(2-3). S&B. -march, en. (foræld.) det at

løbe spidsrod (2) ell. march, der spilledes for

at overdøve delinkventens klageraab (jf. -dansj.

60 han undte Herremanden og hans en dyg-
tig Spidsrods-Marsch. HCAnd.(1919).III.20.
MusikhistArkiv.I.259.265ff. -straf, en. (jf.
II. Spidsrod 2; foræld.). Parolbefaling "/lo

1836. Sal.XVI.500.
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ISpids-rok, en. (nu næppe hr.) en af
naalemagere brugt maskine til spidsning af

naale; spidsehjul. VSO.VI.699. -rotte, en.

(zool.) 1) insektæder, der minder om en spids-

mus (af slægten Myogale); desman. Nord
ConvLex.V358. Sal.XII.1092. 2) rottepind-

svin, Gymnura. Brehm.Patted.339. -rør, et.

(jf. -muffe^ kegledannet rør, der danner
overgangsled fra en tykkere til en tyndere rør-

ledning. Afløb.lO. Suenson.B.I.70. -rør- lo

ken, en. se u. Rørken 1. -sejl, et. ^ lille,

trekantet sejl (med spidsen opad); spec:
skydesejl. Wolfh.MarO.320. Scheller.MarO.

SaUXV111.846. -si, en. (jf. -pose, -pung,
-sigte; 1. hr.) si, der gaar ned i en spids.

D&H. -sigte, en. (jf. -si; 1. hr.) sigte, der

gaar ned i en spids. Escoffier.Kogehog.(overs.

1927).350. -skarp, et. ij^ d. s. s. -projektil.

OpfB.*II.137. Bønnelycke.Sp.l56. -skrift,
en. (fagl.) spids skrift (se u. IV spids 2.2). 20

BibliotH.*I.56. -skræppe, en, ^Spitse-

(Spitze-). Johs de Buchwald. Specimen hotani-

cum.(1720).158. vAph.(1759).439). (ænyd.
spitzskreppe; nu næppe hr.) 2( skræppen
Rumex acutus L.; spidsbladet skræppe; ogs.

om kruset skræppe, Rumex crispus L. (Schaar.

Oecon.Afhandling.(1775).21. jf. CGRafn.Flo-
ra. 11.501). JTusch.209. Apot. (1791). 111.

-skad, et. (jæg.) skud mod vildt, der kommer
spidst mod jægeren (se u. lY spids 2.i). 30

CBernh.X.192. AClod-Hansen.Jagtskydning.

(1923).229. -skæg, et. (1. hr.) hageskæg,

der spidser til nedad. Amherg. Jørg.VF.215.
et blegt, smukt Ansigt med mørkt Spids-

skæg — et rigtigt „Kristushovede". Anna
LarssenBjørner.Teater ogTempel.(1935).19. jf.

spidsskægget. Moth.S654. Elkjær.HA.63.
-slange, en. (zool.) træsnog af slægten Oxy-
helis (med spidrSt snudeparti). Brehm.Kryhd.
124. B0vP.II.445. -slæde, en. (mods. Bred- w
slæde ; vist kun no. ell. om no. forhold) STnal slæ-

de, kane, til en enkelt person. Wilse .Spydeberg.

(1779).392. Cit.l828.(Brøndum-Nielsen.PM.

255). -snegl, en. (zool.) nøgen land-lunge-

snegl af slægt€)i Limax (med et spidst rygparti).

Sal.*XV836. -snekke, en. (nu næppe br.)

snegl med skal af spids kegleform (Helicella

barbara L.?). OFMull.Vermiumhistoria.il.
(1774).100. -snude, en. (1. br.) om (dyr med)
spids snude. Fleuron.STH.96.190. -snndet, 50

adj. I) om dyr (ell., nedsæt., 1. hr., om person):

som har en spids snude. Høysg.S.337. Spids-
snudet Ulv. Oehl.XXIX.245. Jeg kan for min
Død ikke begribe, hvad de ser i dig. Saadan en
Benrangel! Spidssnudet! JørgenNiels.(Arbej-

derensAlmanak.1940.63). især (zool.) i beteg-

nelser som spidssnudet frø (se u. I. Frø^,

spidssnudet krabbe (0: krabbe af gruppen
Oxyrhyncha. DanmFauna.IX.60). 2) om gen-

stand, iscer fodtøj: spidsnæset (3). Oversk.L. 60

24. spidssnudede Støvler. Drachm. F. 1. 102.

spidssnudede Tizi&\io.Søiherg.FolketvedHavet.

(1908).123. -spade, en. (jf. -grave; fagl.)

spade med forholdsvis smaU, spidstilløhende

blad (iscer brugt ved gravning af drcenings-

grøfter). OrdbS. -spirer, en. (hot., foræld.) i

flt.: enkimbladede, Monocotyledones (hvis kim-
blade har en langstrakt, spids form). Nord
ConvLex.lV.469. -staal, et. spec.: dreje-

staal med to ægge, der mødes i en spids. FR
Friis.KA.61. Thaulow.M.1.286. -stang, en.

(fagl.) tilspidset stang, hvormed der dannes
huller (til telefonstolper olgn.) i haard, stenet

jord. TelegrTelef.264. -sten, en. {ænyd. d. s.

(i bet.: stenstøtte, obelisk), ty. spitzstein; fagl.)

oktaedrisk formet (naturlig ell. tilslebet) dia-

mant. Hinnerup.JUV.310. Sal.V.210. -stige,
en. (fagl.) stige, hvis sidestykker foroven løber

sammen i en spids (iscer brugt af glarmestre

og vinduespolerere) . PolitiE.Kosterbl.*/il922.

3.sp.l. -stikke, en. (fagl.) d. s. s. -stikkel,

-stikker. Larsen, -stikkel, en. {ty. spitz-

stichel ; fa^l.) gravstikke, der ender i en spids;

om redskab brugt af xylografer: OpfBM.490.
-stikker, en. (fagl.) d. s.; om guldsmede-
redskah (tyder): Hinnerup.Juv.519. -støtte,
en. (jf. -søjle; nu 1. hr.) stenstøtte, der foroven
ender i en spids, afsluttes af en lille pyramide;
obelisk. vAph.(1764). Molh.DH.1.40. MO.II.
285. D&H. -søjle, en. (ty. spitzsåule; 1. br.)

d. s. Brandes.Goe.1.301. -tag, et. (hygn.) tag,

hvis stærkt skraanende sider mødes foroven i en
spids vinkel; iscer: kegle-, pyramideformet tag.

et høit, med Spidstag forsynet T&aTn.Both.D.
1.228. (en herregaard) med guldglimtende
Værhaner paa Mønningen af det teglhængte
Spidstag.^ørd.ZZ,5. jf.: Herodes boede i et

Slot med spidstagede Ta,aTne.Jørg.Breve fra
Assisi.(1924).80. runde, spidstagede Hytter.

BerlIllTid.y7i939.ll. -takket, adj. som har

form af, danner ell. ender i spidse takker.

Flammer, som speilede deres spidstakkede
. . Tunger i Kallebodstrandens krusede Bøl-

ger. Bergs.S.63.
II

(zool.) om teender. Lutken.
Dyr.^22. NordConvLex.V.358.

\\ (jf. -tandet;

hot.) om hlad(rand): hvis indskæringer er af-

rundede, medens de mellemliggende takker er

spidse. Sal.*XXII.12. -tand, en. (nu næppe
br.) spids tand; iscer om hjørnetand. Schmerler.

Sundheds-Lære.(overs.l794).15. DiætLex.II.

243. VSO. -tandet, adj. (jf. -tand; som
har spidse tænder; dels (zool.) i betegnelser

som spidstandet blankesten, \ Pagellus

centrodontus.DanmFauna.Xl.84. dels (hot.)

d. s. s. -takket slutn. Sal.*XXI1.12. -tang,
en. tang med smalle, spidse kæber; iscer om
smedetang til at fastholde mindre stykker med.

MR. 1832. 157. PolitiE. Kosterbl. "/» 1923. 3.

sp.2. -tap, en. konisk snittap. Wagn.
Tekn.271. Thaulow.M.1.364. || tappen af en

træaksel, der kun er befæstet v. hj. af en til-

spidset firkantet angel (1.2.2). NordConvLex.
V358.
[Spid-steg, en. ^Spidde-. S&B.). (nu

sj.) steg, der er stegt paa spid (I.l). vAph.

(1764). VSO. MO. -stege, v. (jf. -steg;

kog.) stege paa spid (I.l); især som vhs.:

Spidstegning (VSeemann.Mitgastronomi-
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skeTestamente.(1934).6) ell part. spidstegt

som adj. Spidstegt G&BiS.Pol."/iil937.24.

Siipids-telt, et, (især ^i^) pyramidetelt.

Spejdertelt (Spidstelt). PoUtiE.Kosterbl.'yn

1924.2.sp.2. NatTid."/d939.9.sp.2. -træ-

sko, en. (især dial.) træsko med spids snude.

KBecker.B.412. -tønde, en. (ji. -bøje og

Pibebøje^ 4> sømærke, bestaaende af en tønde

af form som en dobbelt kegle, hvis ene spids

vender i vejret. VSO. OpfB.^II.416. Scheller.

MarO. -vaaben, et. (arkæol.) om primi-

tive spidse vaaben (af sten, horn olgn.). Aarb.

1919.187. JohsBrøndst.DO.1.155. -vinkel,
en. (især geom.) vinkel under 90°; spids vinkel.

Eilsch.Term.13. (Ecuador) har form som en

mægtig trekant med en spidsvinkel, der

peger mod øst ind i Br&zil. EKornerup.
Ecuador.(1919).7. Thaulow.M.L271. -vink-
let, adj. som danner ell. rummer en ell. flere

I. Spig; nu kun dial.) d. s. s. spigre, solide

Trapper med Graasteens Rækværk og et

klodset Kobbertag over, spiget fast i Muren.
HCAnd.SS.lV.141. et Træ, som hver van-
drende Haandværkssvend spigede et Søm
ind i.smst.217. Esp.484.

II. spige, V. se III. spege.

{^piger, en ell. (nu i rigsspr. oftest) et.

['sbi'qar] (dagl. Spir. [sbi^r] SophClauss.Den

10 danskeSommer.(1921). 105. ORung.VS.206.
UfF. jf. u. Haandspig, Mærle-, Skibsspiger.

— nu ikke i rigsspr. Speger (Spæger). Moth.

S643. NvHaven.Orth.165. jf. VSO. og Feilb.

samt u. Haandspig. — dial. Spejr. UnivBl.I.

364. SjællBond.40. Flemløse.SO. — f Spiker.

Moth.S643). p. 8pig(e)re ell. (fagl. ell. dial.)

d. s. (LTid.1727.283. Blich.(1920).XVIL
160. Wagn.Tekn.538. Suenson.B.II.171. Sjæll

Bond.21). (ænyd. spiger, speger, spejr, glda.

spidse vinkler; især (geom.) om trekant: hvis 20 speger(bor) (Kalk.lV.56); fra mnt. spiker,

vinkler alle er spidse. Sylvius.Geom.21. Geom
6. jf. -tag: et gammelt Hus med spids-

vinklet Ta,g.MylErich.S.31.
\\

(bot., foræld.:)

Spidsvinklet Blad (Folium strictum) naar

det gaaer næsten lodret ud fra Stenglen.

CGRafn.Flora.1.58. -økse, en. (arkæol.)

flintøkse med bred, stump nakke og oftest tre-

sidet blad, der spidser til mod enden. Aarb.

1896.341. JohsBrøndst.DO. 1.32. -øre, et ell

jf. holl. spijker; afl. af I. Spig; jf. spigre samt

Y. Spir
II

et besl. ord foreligger i mni. speke,

haandspiger, hjulege, ty. (hand)speiche; dette

ord synes at ligge til grund for bet. 2 og for

2. led af Haandspiger (saaledes at Spiger er

en omdannelse heraf) og muligvis for formen
Speger (der kan være en afledning heraf);

sml. ogs. Mærlespiger) I) (især fagl.) stort,

ofte haandsmedet, søm (over 125 mm. langt).

(i bet. 2) en. I) (1. br.) spidst øre. Fleuron. 30 en Bøjel til Bogsprødet med behørige Spigre

STH.46.56. 2) (zool.) spidsøret flagermus (se u
-øretj; vist kun i ssgr. Spidsøre-flagermus

(Lieberkind.DVX.268) , •B\ægt(DanmFauna.
V30. Lieberkind.DVX.267). -øret, adj. som
har spidse ører. Høysg.S.337. *Spidsørede Ysi\-

ner.Holst.(NBøgh.CW.II.170). jf.: Spejderne

. . vidste, som spidsørede Støvere, at snappe
op hvert Ord han ssigde.Grundtv.Saxo.I.231.

spidsøret flagermus, (zool.) flagermus

af slægten Vespertilio (med lange,

ører). MO. Sal.*Vni.213.
ISpid-vender, en. (foræld.) person,

der drejede spiddet under kødets stegning. Am-
berg. Baud.KK.135. Rønberg.DE.53. \\ ogs.

om redskab, hvormed man drejede spiddet.

Marcus.Leonardo.(1940).267.
spie, V. se III, spege.

ISpies, en. se Spis.

Spies-glas, et, en. se II. Spidsglas.

Spi-flue, en. se Spyflue.

I. ^pig, en ell. et (Esp.324). flt. -e. {glda.

spig(h), SV. spik, oldn. splkr, eng. (laant fra

nord.) spike, jf. no. spik, splint, smalt stykke

træ, oldn. spik (se Haandspig^; til roden i

I. Spid, I. Spir; jf. Spiger; nu kun dial.)

d. s. s. Spiger 1. Den Herre af Firando lod
3. af hans Jomfruer kaste i en Kiste, som
af Spiige var fuld sl&gen. Pfiug.DP.581. Alle
Dverge nu rask . . | Nu en Spig, nu et

JensSør.lI.lO. SøkrigsA.(1752).§490. (han)

begyndte med en Knibtang at trække
Spigrene sagte op af Kistelaaget. /n^.£F.
III.15. Den gamle Frue . . slog Døren til

med et Drøn, saa at alle de møre Billeder

skjalv paa deres S-pigie.Wied.S.365. FagO
Snedk. \\ i sammenligninger ell. billedl. Gra-
nens Foraarsskud, hvor rankt et Spiger 1

Rich.II.194. Hvert Skridt var som et Spiger,

spidse 40 der blev traadt gennem Fødderne op i hans
Hierne. ErlKrist.MM.46. 2) (nu kun i ssg.

Haandspiger (se u. Haandspigj^ d. s. s.

Haandspig. Moth.S643. \\ om ege i rokke-

hjul, smst. Spiger-, i ssgr. (fagl.) af Spi-

ger 1, fx. (foruden de ndf. medtagne) Spiger-

fabrik, -hoved, -hul, -værk. -bor, et. (i

folkeligt spr. ell. dial. m. forsk, former (hvoraf

nogle udgaar fra Spig^, fx. Spe§re(r)-. Moth.

S643. jf. HMatthiess.Gader.61. Feilb. Spej-.

50 RasmHans. M. IL 185. Aakj. VB. 87. Feilb.

UfF. Spej(e)r-. Reiser.11.574. Rask.Fynske
BS.56. UfF. Spir-. FrGrundtv.LK.46. UfF.— t -bore. Reiser.ll.574. JBaden.DaL.).
(glda. spegerbor (Kalk.lV.56); fagl. ell. dial.)

bor, hvormed der bores huller til spigere; bor

(egl. til boring af spigerhuller) med et særlig

formet skaft, der gaar ud til siden i en bue

ell. en retvinklet figur; vimmel(bor). Moth.
S643. AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).176. Fag

Søm giennem STpyåska,tt\Oehl.III.190. de eo OSnedk. \\ som gadenavn (sml. Yimmelska,it),
(saa) Nøglen hænge oppe paa en Spig paa se HMatthiess.Gader.61. || hertil bl. a. Spiger-
Taarnets 'lmå.KlBerntsen.Æ.1.95. Esp.324. bor-skaft. Rask.FynskeBS.56. FrGrundtv.

II. ISpig, et. se II. Spy. LK.46. Feilb. (u. spigerbor^. -hammer,
I. spige, V. -ede. (sv., fsv. spika; afl. af en. (fagl.) hammer til indslaaning af spigere
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(hl. o. i jæmbanesveller). Funch.MarO.1.44.
DSB.Banebygn.(1937).14. -herd, en. (for-

æld.) herd, hvor de jærnstykker glødedes, hvoraf

der fremstilledes spigere. VSO. -hud, en.

(^, foræld.) forhudning af tyndere pUinker

uden paa et skibs bundklædning (for at styrke

skibet, beskytte det mod orm olgn.), der fast-

spigredes med eU. var helt beslaaet med særlige

bredhovedede søm. SøLex.(1808). Harboe.

MarO.173. VSO. JJPaludan.Er.86. -kiste,
en. (iscer ^) kasse, hvori spigere opbevares

(især i skibe). Moth.S643. Harboe.MarO.
-klo, en. (fagl.) klo (redskab af form om-
trent som et hammerhoved med kløft) til op-

træk-ning af skinnespigere. LandbO.lV.BZB.

•mukkert, en. ^ stor spigerhammer.
Funch.MarO.1.44. -olie, en. se Spikolie.

-prop, en. ^ træprop til at slaa i hullet

efter et udtrukket spiger. Larsen, -smed, en.

(foræld.) smed, der fremstiller spigere. VSO.
-søm, et. (sj.) spiger (1). (et) Plankeværk
forsynedes med opadvendte Spigersøm. Pont.

LP.1.41. smst.IV50. -trækker, en. (fagl.)

et med tang forsynet redskab til optrækning af

(skinne)spigere. OrdbS. -tønde, en. (for-

æld.) tønde, hvori der er slaaet en mængde
spigere, der rager ind i tønden (brugt som
torturredskab, idet delinkventen indsattes i

tønden og rulledes til døde). DgF.II.549. i

Spigertønden vilde han ikke. Det var heller

ingen Død for en smuk høibaaren Herre.

Ing.PO.I1.280. Feilb. jf.: Havtasken . . Ug-

ger i Havbunden som en Sæk . . kommer en
Fisk i Nærheden deraf aabner Havbunden
sig som en Spigertønde, og ind klapper
Fisken.JVJens.DF.58.
»pigre f V. ['sbiqra, ogs. 'sbi-qra] ff

gpegre. Reenb.II.517). -ede. vbs. -ing
(AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).140. jf. Efter-

i^ipmg.Suenson.B.lL172). {nt. spiekem;

afi. af Spiger ; jf. I. spige ; i fagl. spr. nu lidt

gldgs.) fæste, fastsømme ved hjælp af
spigere; især i forb. m. adv. (som fast, sam-
men, til^ ell. præp.-led (med i, paa, til^.

Moth.S643. de Smerter, som de elendige

Gjæs underkastes i Strasburg, hvor man
spigrer dem fast ved Benene i et snevert
Rum, hvori de ikke kunne vende sig.P^å

Heib.E.371. han . .
|
Spigrede saa tilsidst

med Nagler og Kramper det Hele.PMøll.
ES. 1.319. Spigre med Skalmer (o: skalme
fast).Funch.MarO.II.124. Hvem sidder dog
for spigret Rude nu? sagde hun og fik Søm-
mene bort. Bang.T.198. Vinduerne i Maren
Forlis' Hus . . var rimeligvis spigret til, hvad
Bønderfolks Vinduer jo i Almindelighed er.

Wied.S.213. Naar Vulingen er paalagt,

spigres der Klamper paa Sprydet for at

holde dem paa Plads. Bardenfl.Søm.1.78. den
nye Konstruktion . . hvor Skinnerne ikke
spigres til Svellerne som i de gamle Kon-
struktioner. Jem6an€T."/.i937.i.sp.2.

II
uegl.

gennemboret . . som Marsyas' . . Skind af . .

spigrende 'PilQ.Jørg.RB.31. Han opdagede

nu, at der stak et Spydblad mellem Knæ-
hasen og Lægbenet, og at det havde spigret

Tøjet til Benet.ThøgLars.(IslSagaer.III.310).

II
overf. Cigaren sad spigret i den ene Mund-

krog. É£ric^.iV.I22. Drengen . . blev staa-

ende . . med øjnene som spigrede fast ved
Juanittos ansigt. Hørlyk.GP.153. Den Dag,
Kronen spigres fast, vil Spekulationsmomen-
tet falde hoTt.KristelDagbl.**/iil931.1.sp.6.

10 spigret, adj. ['sbiqraf, ogs. 'sbi-qrat] I)

perf. pari. af spigre (s. d.). 2) (afl. af Spiger;

sj.) forsynet med spiger. Kancelliraaden tog

sin spigrede Stok. Pont.M.13.
I. 8pik, en. [shig] ('Splke. Funke.(1801).

11.367. VareL.(1807).JI1.50). (fsv. spiki,

ty. spik(e); fra (m)lat. spica (nardi) (jf.

Harp.Kr.48.142), se Spikenard; sml. ArJciv.

XXIX.91; nu især i ssg. Spikolie) 2f laven-
delarten Lavandula spica DC. Moth.

20 S657. VSO. BilleGram.Farmakognosi.(1927).
73.

IL Spik, en. se Spikke.

Spikanard(e), en. se Spikenard.
Spike, en. se I. Spik.

Spikenard, en. [sbi^'naJri, -'n^r'd]

(ogs. Spikanard(e). Funke.(1801).11.367.
VareL.(lS07).in.49f.). {ænyd. spicke nardi,

glda. spiginardi (Brandt.RD.1.323), mnt.
spikenardi, -nardus; fra mlat. spica nardi,

M spicenardus, af lat. spica, aks, spids, og

nardus (se Nardus^; foræld.) S( om (roden af)
den indiske krydder- og lægeplante
Nardostachys jatamansi DC. ell. (af)

lægebaldrian (VareL.(1807).III.49); ogs.

om en art lavendel, Lavandula spica DC.
(Funke.(1801).II.367. VareL.(1807).Il1.50.

jf. I. Spik, Spikolie;. Moth.S657. Een BaUe
Spikenard. i?etser.7/.225. FolkLægem.I.61. jf.

smst.lII.lOl. samt Spisenardolie.FeiZft.

40 Sipiker, en. se Spiger.

»ipikke, en. (^Splk. Brehm.FL.141).

flt. -T. {sv. dial. spikke, spekke, spurv, no.

spikke, smaafugl, oldn. spiM, ;/. sv. hack-

spik, flagspætte; maaske afl. af Spæk ; nu næppe
&r.) \. munk {l.S.i), Sylvia atricapilla. EPont.
Atlas.1.629. Kielsen.NHM.265. Kjærbøll.267.

II
t sa. bet. Spikke-yipstjært. Kielsen.NHM.

265.

ISpik-olie, en. (nu kun dial. Spiger-.

50 Larsen. Feilb.). (ænyd. spick(e)oUe; til I.

Spik; fagl. ell. dial.) en slags lavendelolie,

fremstillet af lavendelarien Lavandula spica

DC. Høysg.Anh.20. Tychsen.A.1.514. VareL.*

521.

L Spil, et ell. (uden for dial. (jf. Feilb.)

sj.) en (Holb.Stu.II.9. jf.: sin Lire-Spil.

Clitau.PT.94). [sbel] Høysg.AG.34.138. best.f.

-let ['sberai] flt. d. s. ell. (nu næppe br.) -le

(LTid.1742.315. jf. u. Lyst- (2), SkuespU^;

60 best. f. -lene ['sbel'ana] (glda. spel (Rimkr.

M.124. Brandt.RD.II.3), speel (Rimkr.71.

Mand.132), spU (Brandt.RD.11.3. jf. løcke(s)

spi(i)l. Rimkr.M.82.142), i bet. „sag, fore-

tagende" og „gøglespil", æda. spyl (i koplæ

XXI. Rentrykt "/i 1942 16
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spyl, se u. Keglespilj; fra mnt. spel, spil,

jf. Uy. spiel (sml. Nachspi(e)l^; egl. vbs. til

III. spille; fortrænger til dels 1. Leg)

I) (jf. III. spille 1-2^ om rask bevægelse

(af legemet), livlig virksomhed. I.l) (jf.

III. spille 1.1 ; dial.) rask løb. Feilb. 1.2)

(I br.) til III. spille 1.2, i udtr. for, at

noget sættes i bevægelse, røres. Hans
Tunge spillede mellem hans Læber. Det var

Saadanne Helbredelser ere Spil af Naturen,

som Mennesket ikke tør regne paa.Ci'iir.

(1845).II.7. »Giraffen— er den ikke til?
|
Et

Underværk, Naturens Spil . .
|
med Hestens

Skanker, Koens Klove . .
(
samt Æselsvans,

Kamelens Yom.. JVJens.VL.65.

2) (jf. III. spille 3-4^ om tings bevægelse;
navnlig om ustadig, skiftende, lunefuld bevæ-

gelse. 2.1) i egl. bet. *Skyens STpiL Kaalund.

mig et Tegn paa, at han havde noget for. lo 42. Vindens Spil i Løvet. Z)<feH. f/.; *Veirenes

Naar jeg har siddet for Krøyer, Ancher eller

Slott-Møller, har jeg altid set et Spil med
Tungen. Schand.0.11.360. \\ om brug af vaa-

ben, vaabenøvelser. jf. Lansespil. spec. (sml.

spilfægte; fægt.): Spillet. De forskjellige

Maader, hvorpaa de Fægtende i Dækstil-

lingen bevæge Klingerne for at vildlede hin-

anden. Fægtekunst.3. 1.3) (jf. III. spille 2.1^

overf., om mulighed for, lejlighed til at

Spil er som Menneskens Tanker.
|
Stolt svul-

mer Seilet, er Lykken dem god. Boye.AD.I.

62.
II t ow maskines bevægelse, gang; i ssgr.

som Kunstspil (3). || (jf. spilkoge; dial.) om
vand under kogning, hun havde kaffe paa
spil (o: var ved at lave kaffe). UfF. \\ i alm.

spr. især om bevægelse af, bevægelighed i

legemsdele. Disse SnørUve (o: en slags liv-

stykker til børn) ere et Slags besværlig og farlig

røre sig, ytre sig, handle, optræde; i 20 Kyrads, som tvinger meget Brystets Spil-

forb. som have frit spil, dels (m. overgang

til bet. 6.1) om person: kunne handle, optræde

uden hindringer, modstand. Reiste han, fryg-

tede han at give sine Fjender frit Spil.

Allen.1.136. Man har mere frit Spil, naar
Konen er langt væk.Buchh.FD.170. dels

(jf. bet. 2) om ting ell. forhold: kunne udfolde

sig frit; ikke være bundet ell. hemmet. *Frit

Spil han lod sin Pensel t3ia.e.Rahb.Synt.l30

Evne; da virker dette beundringsværdige
Spil af denne vesentlige Deel ikke mere uden
ganske uinldkomm.en.vAph.BO.102. *En Tun-
ge styg,

I
Trekløftet, tyk,

| Paa Spil i Gab
(0: hos dragen). Grundtv.Saxo.1.68. jf. bet.

2.2: Øjets Spil.DcfeJEf. spillet i hoven,
(vet.) som udtr. for, at en hestehov har be-

vægelighed, har evne til udvidelse. LandmB.II.
231. Grunth.Besl.48. navnlig om muskel-

I det store Bassin havde Øresunds Bølger 30 spil og (jf. bet. 2.2) minespil ell. om lege-

frit Spil.B.T.*/iol92(?.3.sp.4. (forf.s) Hoved-
trick er at give frit Spil for alle tænkelige . .

Associationer. PoVlil941.9.sp.5. kræfter-
nes fri(e) spil, se ndf. 1. 47.

\\ (jf. bet. 2.2)

O i videre anv., om aandsevners, naturforholds

udfoldelse; ofte om livsvirksomhed og dens

udslag i menneskelivet, naturen, tilværelsen

ell. om det skiftende, afvekslende i naturen, til-

værelsen. Vore Hierter vare imidlertid usigelig

mets liniespil: *Den gamle Smertes vante
Spil

I

Begyndte atter om hans Mund. PalM.
(1909).1.219. Som hos den skønne Yngling
paa Rendebanen Sjæl og Legeme gaa i ét

i , . hver ædelt formet Muskels Spil og den
ildfulde Tanke. TroelsL.XIII.80. Minernes
Spil.DÆH. jf.: Legemets FormspiLJLawgie.
BM.I.49. 2.2) uegl.; dels om farvers glans,
skiften ell. (i videre anv.) om formers

lettede, vore Livsaander i et nyt Spil. 40 forandringer p. gr. af lys og skygge
Bagges.L.1.337. PalM.(1909). 1.51 (se u. bet.

3.3). *Nu vender om den sunkne Sol
| og

flytter til vor Strand sin Stol.
|
Det gamle

Spil! Hvor gerne vil
|
vi haabe Haabet en

Gang til !JyJens.i4a.5. *Det varer ved, det
fagre Spil (0: livet),

| om ogsaa du ej mer
ser til. sa.FL.i22. i forb. som kræfternes
(frie) spil, om naturkræfters ell. lign. fore-

teelsers (frie, uhindrede) udfoldelse. Rothe.

(sml. Linie-, Skyggespil 1). *Perlen . . har
en Glands, et ganske selsomt Spil.I?ei&.

Poet.II.162. *Sol i blinkende
|

Spil over
Yandet.Stuck.il.37. et Spil af Skygger fra

Parkens Træer tegner sig paa Stenbroen.
Kulturminder.1939.169. jf. bet. I.2: Set med
hans (malerøjne) var Naturen blot et Kom-
pleks af Farver, et Spil af Farvekræfter.

EHannover.NA.350. overf.: den uforligne-
Ph.1.67. *Hvad er vel Livet?

|
Et Pust i 50 lige Kraft, med hvilken Balzac formaar gen-

Sivet,
I
Som synker ned;

|
Et Spil af Kræf-

ter,
I
Som higer efter

|
En Evighed. Oe/jL

XIX.37. *De underfulde Kræfters Spil
|
du

forsker ud med Kløgt — og bæver:
|

thi

ingen Kløgt og Kunnen hæver
|
dig over

hvad Naturen \il. JVJens.VL.llO. Frihan-
delsmænd, som frygtløst hengav sig til Kræf-
ternes frie Spil og satte deres Lid til Naturens
lægende KxætteT.Tilsk.l923.I.13

nem Udtryksmaaden og Spillet i en Ud-
talelse . . at faa Skikkelsen til at staa levende
for os. Brandes.V1.147. Komiken er ved at

faa Humorens og Ironiens Brudflader og
rigere S^il.OFriis.Litt.348. jf. bet. I.2: *han
(0: Holberg) seer paa det brogede Spil (0:

i Kbh.).Wilst.D.I.64. \\ dels om (livlig,

uhemmet) virksomhed af tankelivet og udtryk
herfor, et vildt, regelløst Spil af Fantasien.

gang til bet. 3.3, i forb. som naturens spil 60 Grundtv.Udv.1.332. det rige Spil i Kiplings
olgn. {efter lat. ludus naturæ; jf. Naturspil
samt Kunstspil 2) om naturkræfternes virk-

somhed, i ældre tid opfattet som en leg, udslag

af^ et lune; ogs. om resultatet heraf. Wadsk.147.

Væsen. JVJens.RK.54.
3) (jf. III. spille 5; leg (I.l). 3.1) (nu

dial.) om leg (I.l.i) som fritidsbeskæftigelse

for børn og voksne; ogs. om sammenkomst
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med underholdning, dans olgn. Moth.

S661. „lad os ikke spille meere disse Leege
med Pant .

." — „. . hvad Spill skal vi da
hitte paa?" — „Lad os spille blinde Bock."
Holb.Jul.13 se. Feilb. Hånd vilde hafve and-
rættet adskillige Spil og leege . . til de
Unges øfyehe.DuTnetius.III.58. Gilder og
Giestebudde samt Spil og Leeg, som (bøn-

derne) i deres Huse holde. Forordn.^*/itl736.

II
{især som gengivelse af lat. ludus; m. over- lo

gang til bet. 4, 7 og 8) t om folkefester i old-

tidens Grækenland og Italien, som i reglen

fejredes i forb. med kamplege, væddekampe,
optog, optrin af scenisk ell. musikalsk art.

*(der disputeres) Om Hercules . .
|
Er første

Autor til det stoore Grædske Spil (o: de olym-

piske lege).Holb.Sat.I.B2r (jf. sa.Intr.1.6).

de Eleusiniske Spill. Wiedewelt.T.17. 3.2) (jf.

III. spille 5.2 samt Elskovsspil 1; nu kun som
spøg. anv. af bet. 3.3 og 5) om erotiske fore- 20

ieelser, elskovsleg. KierUgheds Spil. vAph.
(1764). jf. Krist.DF.295. naturens spil, se

I. Natur 2.2. 3.3) om noget, som foregaar
med lystighed, lethed, uden alvor; dels

(nu næppe br.) som præd., i forb. som det er

kun spil ell. det er intet spil. *Tænck kuns
Her Foged tænck, hvad eder møde vil,

|
Om I

begynder Kriig, det er jo ingen Spil. Holb.

Paars.86. *At miste saadan Bog, man holder

intet spill. sms^.34. vAph.(1764). den Følelse, 30

uden hvilken . . Lyst og Smerte . . kun
ere et tomt forfængeligt Spil. Mynst.Tale.

(1830).9. jf. bet. 7.1 : *Jeg tog for Spøg en
Rolle med i Spillet —

|
Thi kun som Spil og

Spøg jeg det betragted (o: jeg gik ind paa
spøgen og lod som jeg tog jeres kcerlighed al-

vorlig). Heib. Poet.

I

II.239. *Hvor Livet og
dets Kamp kun er et Spil:

| I Konstens
Sphære, paa Theatrets Scene. PalM.Y295.
som udtr. for, at noget udføres ell. læres med 40

lethed: *alt hvad hun tog sig til,
| Og lagde

Haanden paa, for hende var et Spil.fieZ<.

Poet.63. *Aurora og Grammatica . . | Alt

saadant var for mig kun spU
| Jeg alting

vilUg læste. Holb.Skiemt.Flr. MO. \\ dels

uegl., om virksomhed, foreteelse, der er præget

af letsindighed, lunefuldhed, vilkaarlighed ell.

spøg. *Stammefader (0: Adam) for den
faldne Stamme, | Som faldt, som falder og
som falde vil,

|
Du gaaer igjen, i Alles Bryst 50

den samme,
|
Dit Spil forynger sig i Livets

Spil\PalM.(1909).I.51. Da han . . havde
været paa Fallittens Rand, saa det ud til,

at hans Ødsleri havde været et desperat
Spil med Skæbnen. BerlTid.**/»1940.M.18.

sp.5. (jf. III. spiUe 5.s) om udnyttelse af
stilistiske, retoriske virkemidler, især om vittig

jongleren med ord og deres betydning: han
(har) hjemme haft en Lærer som Valdemar
Vedel og af ham lært at undgaa det Spil af eo

Aandrigheder, hvormed andre hjemlige Lite-

raturhistorikere ofte mere blænder end op-
lyser. Jørg. UF.107. hans sidste Eventjr,
Tante Tandpine, har endnu et stærkt Spil

paa Gentagelser. Rubow.HCA.206. spil med
ord, (jf. Ordspil^ leg med ord. den sande
poetiske Gehalt . . erstattedes ingenlunde
ved et klingende Spil med Ord. Hjort.Krit
Lit.1.76. Der er Tilfælde, hvor det er et rent
Spil med Ord, om man vil kalde sin Kritik
æstetisk eller moralsk. HarNiels.TT. 1.29.

\\

(jf. u. bet. 1.2) om (tilskikkelser af) skæbnen,
tilfældet; i forb. som et spil af lunet
(D&H.), af skæbnen, af tilfældet ell.

lykkens, skæbnens spil. *Siig mig o
Musa! Siig, hvorledis gik det til

| Med denne
Mand saa højt bekiendt af Lyckens spil.

Holb.Paars.4. de Ting, som skee i Verden,
ere dog ikke et Tilfældes Spil . . men der er

et almægtigt . . Forsyn. Mynst.Præd.1.454.
Lykkens lunefulde Spil

| Leger ei med
Siæle.Ing.RSE.VII.243. *Skjæbnens Spil

med Keiserdatteren (o: hendes forsvinden).

Bredahl.III.69. (borgergruppens) Fører, som
jo ved et Spil af Skæbnen er Rigsdagsmand
for Kredsen lier.Howalt.DB.76. Livet . . er

et Spil af TOiældigheder. Soya.(Pol.^»/,1937.

Sønd.2.sp.2). jf. bet. 8.1 : *Den Blomst, som
endnu hisset staaer,

| Som Jomfrurosen
snart forgaaer.

|
Alt er i Verden kun et Spil,

|

En Klang med ingen Mening til . .
|
Et Øie-

blik er Jordens Fryd,
|
Et Bølgeslag, en

Tones Lyd.
|
Et Øieblik er Jordens Liv.

Oehl.XIX.216. 3.4) om handling, optrin, som
minder om voldsom, larmende leg ell. (jf.

bet. é.i) om kampleg, turnering; dels (nu
næppe br.) i al alm., om uro, staahej.
Moth.S662. *Jeg kiender nok Find Trold,

jeg skal ham strax hidstevne . . nu bli-

ver her et Spil.Holb.Paars.179. Trojel.I.

94.
II

dels (poet.) om kamp(bulder)

,

vaabengny. *rask igiennem Larm og SpU
(Ew.(1914).VI.162: Spøg og Spil;,

| Og
Kamp og Seier føer mig til | Min Gray. Ew.
(1914).III.188. *Her (0: i nutiden) gaar det
godt, med Kamp og med SpU. JFJens. FL.
95. *(flaget) har vajet . .

| over Fredens
milde Toner,

|
over Kampens vilde Spil.

AxJuel.HH.il. 3.5) (jf. bet. 3.3 samt have
spil med u. bet. 6.2; dial.) i al alm., om
hvad der skaffer adspredelse ell. fornøjelse;

løjer; morskab. Bregend.BU.64. A har sat

mine Penge godt till . . A har haft SpU nok
af dem.Thuborg.Brødre.(1923).28. det skal

I ikke grinne ad, for det var ingen SpU, kan
I tro ! sa.5Z.72. Om Sommeren var der
anderledes SpU ved det (0: fiskeriet) end at

gaa (og tjene i land som karl).EBertels.D.95.
Feilb.

4) om ordnet leg (legemsøvelse), hvortil

der kræves en vis færdighed ell. visse red-

skaber, ell. om underholdning, fornøj-
else, tidsfordriv, der foregaar efter regler,
med redskaber, som brætspil, kort olgn. 4.1)

om legemsøvelse ell. underholdning, hvortil

der kræves en vis styrke ell. færdighed, og

hvori der som regel ikke er nogen indsats;

nu især om underholdning, øvelse ell.

16
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sport, der drives med holde ell. kugler,

navnlig i ssgr. som Billard-, Bold-, Keglespil.

Amagernis Spil, kaldet at rive Hovedet af

G&&sen.Jernskæg.D.67. *Een mange slags af

Bold og Spil med Bold hesknver.Falst.Ovid.

46. Trip trap Træsko er et yndet Spil for

Bom på 1&v\en.Krist.BRL.329.
\\ (jf. bet

3.4 samt Helte-, Kongespil l.i og Krigs-,

Ridderspil; nu næppe Ir.) om kamp, vaa-
lenleg. jf.: *Hvis han (o: hofmanden) fra ip

Ungdom vant var til
|

Grammaticalske

Kriige, |
Maaskee han agtet og kun Spil

|

Mod Gloser Kongerige. Holh.Skiemt.Fdr. ||

om spillemaade. spil paa manden, se 1.

Mand ll.i.
|| (jf. let. 4.3; sport.) i forl., der

angiver, at man legynder at spille, at en

sportskamp er i gang. bolden er i spil

olgn., i fodbold, kricket, tennis olgn.: lolden

er inde paa lanen, og der spilles med den,

kæmpes om den. Gymn.11.56. En Bold, som 20

passerer Maallinien eller Sidelinien . . er

ude af STpil.ACMeyer.Idr.II,7.23. Spilles

Bolden (i haandbold) ud over Sidelinjen,

bringes den i Spil igen ved at kastes ind paa
Banen af en Spiller af det Parti, der ikke

sendte den \id.FrKnu.LB.46. spil! (jf. u.

let. A.i) melditig (avertissement) i kricket,

tennis olgn. af den spiller, der „Iringer bolden

i spil". Lawn-Tennis.(overs.l880).7.e.br. 4.2)

om adspredelse, underholdning v. hj. 30

af særlige spilleredskaber (kort, terninger,
brikker olgn.), som ofte (undtagen i brætspil)

gaar ud paa at vinde en større ell. mindre
gevinst; ogs. om dobbel, hasard ell. (nu
navnlig) væddemaal (ved væddeløb olgn.),

totalisatorspil ell. børsspil. Hånd elsker

spil. Moth.S661. et vist Spill, som kaldes
AUumber. Holb.Kandst.il1. 4. her kommer en
Person . . som vandt nyb'g hundrede Rigs-
daler fra mig i Spill. sa.Jean.¥2. alle de, som 40

holde . . Øl-Huse (maa) paa Søn- Hellig- og
Bededage aldeles ingen Spil og Dobbel i

deres Huse . . tilstæde. Forordn.^*/al?35.§3.
*Han kommer vel fra Kroen,

|
Fra Terning

og Spil? Holst.1.145. Drengens enestaaende
Held i Spil.Duelund.N.153. jf. bet. 9.2: udi
Skakspill, hvor en Springer eller et Castel
er af større importance og Stvrke, end alle

Bønder i Spillet. Holb.MTkr.i61. blandet
spil.Nørreg.Privatr.IY 382. se videre u. I. 50
blande 1.5. forbudt (PWUn72. Nørreg.
Privatr.IY382), ulovligt spil olgn., navn-
lig om dobbel, hasard, (politimesteren) skal
nøie paasee, at der ingensteds i Staden bru-
ges ulovligt eller RazaTå-Spil. Instr.*/d809.
§9. II

om spillemaade. Et godt Spil, et slet Spil.

VSO. maskere sit spil, se maskere 3.i.
||

talem., ordspr. olgn. i kærlighed og spil gælder
intet venskab, se I. gælde 4.2 ; jf. ogs. u. Bro-
derskab 1. uheld i spil betyder lykke i kærlig- e'o

hed, se Kærlighed 2.4. spillet kan ikke
betalelyset olgn., (nu sj.) det kan ikke
betale sig at bruge lys for at spille kort; man
tjener ikke meget ved at spille. Krist.Ordspr.

612. jf. bet. 6.1: Endvidere er det (0: prins

Jørgens kandidatur til den polske krone) et

kostbart Eventyr. De forsultne Polakker ta-

ler om Millioner . . Deres Majestæt maa over-

veje, om Spillet er Lysene v?e:iå.Rosenkrantz.

G. 1.146. (1. br.:) Spillenes spil. Vejled-

ning i Sk3ik.RKKristensen.(bogtitel.fl920J).

4.3) om enkelt afdeling (omgang, par-
ti) af et spil (4.1-2); især m. direkte til-

knyttet bestemmelse, (ved forkert udspil kan
det forlanges) at det udspilte Kort, til hvad
Tid han i samme Spil lyster, skal spilles

ud.Whist-Spilleren.(overs.l794).25. *et Spil

Dam. Aarestr.SS.11.136. skal vi have et spil

kort?
i
hvor mange spil har vi haft i aften?

j

et spil kegler, skak osv., se I. Kegle 3
osv.

II
(sj.) om den enkelte lægning af en kabale

olgn.: om Aftenen . . lagde vi to (a: to

skoleveninder) Spil, mens din Moder fik

Whisten med Frøknerne. Bangf.L.S.
|| ^ om

enkelt omgang af et parti, hvorunder hver

spiller lægger et kort til. det var Dem, der
smed forkert af i tredie Spill KBokkenh.U.
42. (jf. bet. 9.2J t om de kort, der samles efter

en omgang: stik. vAph.(1759). 4.4) (m. over-

gang til bet. 9.2^ <{k om de kort, den enkelte

spiller faar, navnlig m. h. t. deres farve ell.

værdi; haand (9); spec. om kort, der giver

mulighed for at vinde, tillader en spiller at

melde; i Vhombre navnlig om købe spil (al-

mindeligt, simpelt spil, i modsætn. til født

spil (se II. føde 4.3^, Honnørspil), befindes

der i hans Spil et Kort, som ikke kan gaae
hjem. Whist-Spilleren.(overs.1794) .28. *han et

stort Spil har paa Haanden . , |
Pas paa, hvad

han udklække vil i Aanden,
|
Nu da hans

gode Kort gjør ham Besvær. Paiilf.71^237.

Han sagde nemlig, naar han havde et daar-

ligt Spil paa Haanden: „Der er een Chance
for, at jeg kan vinde dette Spil; jeg spiller

det.'' Goldschm.V1.450. han har faaet et godt
Spil. »SÆB. mit Spil er i Ruder. smst. oplagt
spil, se oplagt 4. || melde spil, have
spil(let) olgn., navnlig i Vhombre: melde,

at man kan spille, henholdsvis: (kunne)
spille. Spadille vækker Forestillingen om,
at man har Spil paa Haanden. GoWsc/im.F/.
30. VortHj.IV,1.55. spill som melding: jeg

kan spille; især: jeg har et købespil.

5) (jf. bet. Q) bet. 4 anv. i særlige forb.,

talem. olgn. 5.1) i udtr. for afslutningen
af, udgangen af et spil (4.2), spec. et spil

kort. tabe, vinde spillet, blive besejret,

henholdsvis: sejre i (kort)spil. Moth.S661.
*Den tredie Gang Guldterning paa Tavle-
bordet randt,

|
Den Jomfru tabte Spillet,

men Ungersvenden \a.ndt. HCAnd.SS.X.286.
VSO.VII.ll.VIII.331. Krist.BRL.255. overf.:

tabe ell. vinde sin sag. Den sidste Rulle var
(Oldfusfs) egen Invention. Derved vandt vi

Spillet; thi nu staaer (herrens) Hoved ikke
til at tale med Bogholderen.Holb.Stu.il.10.
Hun maatte le, hvor nødig hun vilde. Der-
med havde Jens vundet Slaget. Thi naar
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en arrig Kvinde ler, har hun tabt Spillet.

Skovrøy.LM.llO. Ved Fredsforhandlingerne

var Magterne saa uenige, at Tyrkiets kloge

Forhandler . . vandt sit SpU.Po/."/iii9.3S.

13.sp.5. tabt, vundet spil olgn.: spadille,

manille og 5 trumfer er vundet spil
j

billedl.:

det er forlSren spil (o: jorgæves umage).
Molh.S662. Cupido hierteloe,

| Og sagde:

vunden Spil I ieg traf (o: med pilene) dem
begge to. Tychon.Vers.250. have spillet lo

vundet ell. have vundet spil olgn., (jf.

Mikkels.Ordf.417) især overf.: opnaa, hvad
man vil; sætte sin vilje igennem. Nu har vi

Spillet vundet, men vi havde selv nær
bleven meest n&net.Holb.Jep.III.é. Stub.

26 (se forlore 3/ viis os hende, og i Fald
hun da er saa deilig som De beskriver hende
skal De strax faae vunden Sjtill. Biehl.DQ.

1.32. *vi maae gribe til, | Naar Leiligheden

kommer, da har vi vundet STpil.Hauch.SD. 20

11.274. StSprO.Nr.63.22. \\ i u4tr., der

angiver, at man erklærer sig overvundet, op-

giver; ogs. overf. opgive STpUlet.vAph.(1759).

303. England (vil ikke) give Spillet op ved
at afvise (forslaget). Pol.*/il939.2.sp.l. Mis-

modig af den ulige Kamp . . giver han Spil-

let oTp. ThitJens.VA.II.115. kaste spillet,

se II. kaste 5.2. give spillet remis, se II.

remis 2. give spillet tabt ell. give spil-

let (;'/. ty. das spiel (verloren) geben; nu 30

sj.) erklære sig overvundet; tabe. Han tog sit

Parti . . plumpede med Villie i en „Schak
og Madame" (0: i skakspil) og bragte det

efter et Qvarters Forløb saa vidt, at han
kunde give SpiUet.G7eI.GD.i39. jf.: det . .

var Bredrenes Enighed, som gav ham Spil-

let ta.ht.Grundtv.Saxo.IlI.105. mods.: give
spillet vundet, (nu sj.) lade vinde; m.
tings-subj.: skaffe sejr. Grundtv.Saxo.il1.143.
den Tidsaand, der gav A. og hans Methode *o

. . Spillet vundet. RasmSør.ML.l53. || for-
kikket spil, se forkikket. || slaa spillet
over ende olgn. ell. (sjældnere) vælte
spillet (EkstrabWU1938.1.sp.5.), (maaske
først anv. af Henrik Ibsen, se Vogel-Jørg.

B0.169) egl.: støde brikkerne i et brætspil

om og derved bringe spillet til ophør; overf.:

bringe en sag, et forhold til ende uden resultat

og uden mulighed for genoptagelse; ofte:

brat (og umotiveret) afbryde paabegyndt for- 50

handling, karriere olgn. Retssands og Vilje

til at forlige Modstandere ledede (A. G.)

Bernstorff i alle politiske Forhandlinger;
undertiden blev han hidsig og havde Lyst
til at slaa Spillet over Ende, men hans
Maadehold sejrede i B.eglen.AFriis.BD.I.

302. Alle de kloge kan flytte Brikker, men
en eneste Gal slaa Spillet omkuld. £ii/unA;.

S.79. han søgte (i Wien) Ansættelse i den
kejserlige Armé, fik den . . men slog saa ao

atter Spillet over Ende og gik videre sydpaa.
Tilsk.1938.1.97. || spillet er ude, ^nu i. frr.;

egl.: omgangen, partiet er forbi ell. tabt (jf.

Mau.11.339. VSO.); overf.: sagen er afgjort;

der er ikke mere at gøre ell. haabe paa. Heib.

Poet.VIII.233. Livet er jo det høieste Gode,
vi eie, og naar det er borte, da er Spillet

\ide.Hauch.I.269. Spillet er ude . . Imorgen
gjøres der Indførsel i Boet. PalM.IL.III.
268. 5.2) i udtr., der sigter til indsatsen,
der spilles om. sætte paa (sj. i. vAph.

(1759)) spil, egl.: udsætte som indsats,

gevinst. Lotterier . . kalder man for Spil-

linger, og at anrette Lotterier kaldes at

sætte paa Spil\.Holb.NF.(1728).I.239. ingen

Forsamling (maa) for at sætte noget paa
Spil efterdags paa nogen Søn- eller HeUig-

dag holdes. Forordn.^*/tl735.§8. Angiverne

af al Slags Hazardspil, nyde . . Halvdeelen

af de Penge . . som findes paa Bordet, og
vare satte paa Spillet. Nørreg.Privatr.IV384.

Veed du, at . . en Pige . . sættes paa Spil

idag i en Tvekamp? BreioW./TTSS. jf.: Kort
og andre Spil, Jule-Leege, Paa-Spil-Sæt-
telse og andre slige usømmelige Ting. PI.

**f*1735.§5. nu især overf.: risikere, at noget ta-

bes, gaar tabt, ødelægges; vove noget; ogs. i forb.

som staa paa spil, være udsat for at gaa
tabt, for fare, risiko. Moth.S719. *Alt stod

her paa Spil, og Alt er tabt.J5redaW.r223.

Lad dig nu sige. Mand, og sæt ikke vor
Datters Lykke paa Spil.flr2.///.7S. Hans
Ære staaer paa Spil. VSO. hele hans eksistens

stod paa s'pTl.MKliigaard.GM..64. ofte i forb.

som sætte livet paa spil: Storm.FF.124.

for min egen Ridderæres Skyld, sætter jeg

nu min Hals paa Spil.Ing.ÉM.III.55. De
har sat Deres Liv paa Spil for at redde hans
kjæreste Barn. Schand.AE.240. || i forb. m.
adj. højt (sjældnere: lavt^ spil, (jf. u. bet.

b.3) spil med stor indsats; ogs. btlledl., om
(dum) dristigt foretagende. Bet høie Spil (s:

om terningspil paa liv og død med en djævel).

Ing.EF.II.3. (den fallent, som) befindes ved
ødsel Levemaade, ved højt Spil . . eller ved
anden saadan letsindig Adfærd at have
paaført sine Kreditorer betydelige Tab.

Lov^*/tl866.§263. 5.3) i forb. spille et spil,

navnlig til bet. 4.2: kunne deltage i, forstaa

(at udføre) et spil; ogs. (jf. bet. Lz): spille

en omgang, et parti. Høysg.S.51. Han kan
spille de fleste Spil. F50. jf.: spille sine

Modstanderes Spil (0: spille daarligt, saa

modpartiet vinder). BldbT. (jf. bet. 4.i; sport.)

m. h. t. fodbold: Bestræbelserne . . burde
være gaaet ud paa at lære at spille Spillet

med mindst lige saa meget Eftertryk paa
den tekniske som paa den fysiske Side af

S&gen.BerlTid.^*/tl941.Aft.2.sp.3. m. flg. di-

rekte tilknyttet bestemmelse: Pram.I.413(se

u. Perial 1). spille et Spil Skak, Piquet, Bil-

lard, Kegler. MO. || t forb. m. adj. (navnlig

i udtr. m. overf. anv.). At gaae hen, og tage

jer Monsieur (0: at gifte sig med en spille-

fugl som jer), det havde været at spille alt

for stort Spil.KomGr0nneg.il1.126. jf. bet.

6.1: min kære Klara. Det synes mig, at du
har spillet et underUgt Spil med denne
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M&nå.Rode.Dg.Or. spille et farligt Spil.

Bl&T. spille dobbelt spil, se dobbelt 4.

spille (et) højt spil (nu sj. høje spil.

PAHeib.US.602. BredaU.V.US), (jf. u. bet.

5.2 slutn.) egl: spille med høj indsats; navn-

lig overf.: risikere, vove meget; handle (dum)-

dristigt. Moth.H369. At spille hoit Spil, at

sætte sin Tilværelse paa eet Terningkast,

det er instenåe.Hrz.XII.304. NatTid^^xo

1920.Aft.l.sp.5.

6) (jf. hel. 6) overf. anv. af let. 3-4 (og

nu ogs. m. tilknytning til let. 1), om (for-

lølet, udviklingen, udførelsen af) sag,

affære, foretagende, transaktion, som

man medvirker ved ell. lerøres af. 6.1) * al

alm. spar eders Giekkerier til dem, der

finde Behag i dem . . det er slet ikke mit

Spil (o: det vil jeg ikke vide af, det er ikke

noget for mig). Biehl.DQ.II1.279. Det afhæn-

ger af ham selv, om han vil indgå ægteskab, 20

men har han gjort det, er han bundet til

at følge spillets regler. Grønb.H. 1.123. for-

dærve spillet, se fordærve 2.3. || ofte om
politiske affærer, forhold: Penge regierer

heele Spillet i Yerden.Argus.l771.Nr.51.1.

Mac Mahon var først og sidst en pligt-

opfyldende Soldat, og han forstod sig kun
lidt paa det politiske S-pil. Munch.(Verdens-
hist.Y126). diplomatisk Spil. EllenJørg.HH.

162.
II

i udtr., der angiver, at man er herre 30

ell. mister sin magt over en sag(s udvikling).

Desuden havde hun ikke saa ganske og

aldeles Spillet i sin Haand, for det kunde
alt imellem hændes, at Blodet drømte . .

om at belønne denne halvtæmmede Kær-
lighed. JPJac.//.5S. i min altfor store Ivrig-

hed havde (jeg) ladet mit velberegnede Spil

falde mig ud af Haanden. Pon<,F.//.277.

Holbergs første Forsøg paa at faa Haand i

Hanke med Oversættelserne (løl) ud i San- 4o

det, Dethardings Langsomhed slog ham
Spillet ud af Hænderne. iifoos.irZ.22. || m.
nedsæt, bet., om uvenlig, haard optræden over

for andre ell. (navnlig) intriger, rænkespil.

at vi ikke mere skulle være Børn, og lade
os tumle som Bølger, og omdrive af enhver
Lærdoms Veir, ved Menneskens Spil (1907:
Tærningspil^, ved Trædskhed og Forførel-

sens Knnstgreh. Ephes.4.14. jf. spille paa
næsen u. I. Næse 10.7 : *deris (0: studen- 50

ternes) kappedrageri
|
Med knep og spil

paa næse
|

Fuld tidt antastis. Sort.(Saml
DanskeVers.^V1.196) . især i talem. som gøre
gode miner til slet spil, se 1. Mine 2.

jf.: *Med artig Mine til tvungent Spil
|
Han

bringer Hilsen fra Norges lÅige.Ing.DM.lS.
snedig mands spil er ærlig mands død,
se snedig 1. hertil (?) (jf. nt. wat'n spill, hvad
er det for noget? ell. til udtr. som fanden
driver, har sit spil, se bet. Q.2) udtr. som:
hvorfor drejer Sengen? . . den gaar rundt —
som et hvirvlendes Uvejr af mange Piner,
en evig Hvirvel af Kval . . er jeg (0: en døds-
syg) drukken igen? hvad er det for Spil!

60

og hvad Satan har jeg da drukken? JPJac.
(1924). 1.95. — i videre anv., om forlegenhed,

ubehagelighed: Feilb. \\ i særlige forb. m. adj.

have frit spil, se u. bet. 1,3. have let spil

olgn., have let ved at faa sin vilje; opnaa et

resultat let; sejre med lethed. De gave (tro-

nen) til Margrete, uden Tvivl i den Mening,

at de ikke vilde have mindre let Spil under
en Qvinde end under en Mand. Allen.1.10.

det er et lut Spil (0: en smal sag) for ham.
D&H. De faar ikke slet saa let et Spil som
tidligere, hvor jeg straks lod mig sætte

til Yægs. Borregaard.VL.il1.317. uegl.: Mis-

tænkeliggj øreise har let Spil, hvor ugrundet
den end er.DagNyh.yd907.1.sp.l. (jf. ovf.

sp. 25V^) i udtr. m. nedsæt, bet., der betegner

rænker, uhæderlig optræden olgn.: det er et

aftalt Spil mellem ham og min Onkel,
det gaaer ud paa at adskille os To for evig.

Heib.Poet.VII.24. Overfaldet paa Tyrkiet
var et aftalt Spil mellem Magterne. Ugens
Tilskuer.II.(1911/12).105.sp.l. Til Rappor-
ten havde han aflagt Tilstaaelse om, at Spillet

var aftalt. Pol.^yio 1940. 5. sp. 4. falsk spil

olgn.: *havde jeg (o: Valdemar Atterdag) ei

standset Jert (0: holstenernes) gamle falske

Spil,
I

Da var der ei længer nu noget Danmark
til.Hauch.LDR.176. slet spil, seovf.sp.25P*.
det var ikke ærligt Spil. ErlKrist.NS.174.— m. overgang til bet. 5.2, om noget farligt,

risikabelt: *trodser I? det vorder
|
Jer Alle

et farUgt Spil. Winth.HF.271. der er en
Høne, som har plukket alle Fjedrene af sig

, . Det er et voveligt Spil, man kan forkjøle

sig og døe af Feher. HCAnd.(1919).II.369.
NMøll.E.ll. det store spil olgn., om krig,

politik, (grækerne) ejede . . Betingelsen for

at . . blive en Magtfaktor i det store Spil,

der fylder Oldtidens Historie, Kampen
mellem Øst og Yest. Østrup.(Verdenshist.I.

281). Han havde været i København til

(fagforemngs)Kongresser og Forhandlinger,
han var inde i det store Spil. Kirk.NT.28.
6.2) i udtr., der angiver, at man har et

forehavende for, prøver at foranstalte
noget, sætte noget i værk. || bruge spil (med
en), (nu næppe br.) anvende uhæderlige midler;

bruge knel. Holb.Mel.V2. Vedst du ikke, at
man efter den Romerske Ræt driver slige

Slyngle paa Dørren, der kommer i brave
Folks Huuse og bruge den Spil.sa.Stu.II.9.

II
drive (et) spil; i alm. spr. især i udtr. som

drive sit spil, handle lunefuldt, vilkaarligt;

drive løjer; optræde paa lumsk vis; ogs. i forb. m.
med. Holb.MpS.268. Majestæt. Et Skjærm-
bræt, bag hvilket Skjælmere drive deres Spil

VLstra&et.PAHeib.US.SeO. Forskiellen er . .

at Luther grundærlig underkastede sig Skrif-

tens Aand og Ord, og at Clausen . . driver det
letsindigste og uforsvarligste Spil med Skrii-

ten.Grundtv.Udv.IV422. *At Sligt kan være
sandt,

I
Jeg aldrig nægte vil;

|
Dog troede

jeg, med mig
|

Vilde Fyren drive Spil.

Winth.HF.176. Hun driver Spil med dig . .
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hun vil spille den anstændige for at du skal

bide ^&3i.AndNx.PE.II.251. (jf. bet. 3.3; om
skæbnen, overnaturlige (onde) magter: *Sit

Spil med vore Ønsker Lykken diiwer.Rahb.

PoetF.II.164. *Med mig (o: Holger Danske)
drev Lykken et underligt STpil.Ing.RSE.VI.

177. Det var kun Indbildning . . i det

Højeste kun et Spil, som den Onde drev
med mig. Rowel.Br.602. Naar Fanden ret

Svæim.PalM.(1909).I.369.
jf. bet. 7-8: *Hu!

hvad er det? hu!
|
Nu begynder Spillet paa

ny (o: i Hels bolig), med
| Rangler af Død-

ningknogler, og Fløiter af
| Hule Laarbeen,

og
I

Trommer af skraldende Pandeskaller.
Oehl.III.224. Da den gamle (Pantalon) op-
dager, hvorledes Sagen staar (o: at Colum-
bine er forelsket i Harlekin), bliver Harlekin

smidt paa Porten, og nu begynder det
for Alvor vil drive sit Spil, saa farer han lo sædvanlige Spil med Pantalon og Pierrot

lige i det uskyldige Barn i Moders Liv.

NPWiwel.R.272. uegl.: Imidlertid seer man
godt, det var ikke nær saa meget Ærgierrig-

hed, som Overmod, her drev sit Sipil. Grundtv.

Saxo.1.194. *tykkere faldt Sneen;
|
Blæsten

drev sit STpil.Holst.I.149. \\ have sit spil,

(kunne) handle, som man vil; have handlefri-

hed; (kunne) drive sit spil; ogs. (jf. bet. S.s) i

forb. wi. med ell. (dial.) af (MDL. Feilb.):

paa den ene Side og Elskerparret paa den
anden Side. Kulturminder.1939.67. sml. Liv
7.4: Sådanne (aktv£lle anmeldelser kan)
ypperligen bidrage til, hvad man kalder at
bringe Liv i SpiHet.Hjort.KritLit.II.299.
smst.xxvii.

II
især i forb. som der, nu ell.

saa har vi spillet gaaende, (jf. lign.

udtr. u. Roulette samt bet. l.z) nu er sagen
kommet i gang; nu tager udviklingen fart; nu

have løjer med; holde for nar. Leih.(1800). I dMe 20 er der taget fat for alvor; nu gaar det løs;

slige Ting havde Henning det bedste Spil, da
hans Skjønhed og Anstand hjalp h&m.Gylb.I.

212. Feilb. navnlig om overnaturlige (især:

onde) magter: det faaer at tilstaaes, at Vor
Herre hafde sit Spil deri, som den Tid for-

blindede . . Frankrig. (Tram.Bret;e.79. *Snart

troer den (o: mængden), hvad den hører,
|

Og Loke har sit Spil. Oehl.XXlX.259. Det
er den skinbarlige Djævel som har sit Spil

ofte spec: nu tager sagen en slem vending;
nu er pokker løs. Mau.II.9426. Der har vi

Spilled gaaendes, nu seer vi hvor den Skielm
meener at faae Tilladelse at træde straxen
til jeres Midler. KomGrønneg.II.286. nu havde
han derimod Spillet gaaende (o: slap lykkelig

fra det) og traf ved Stranden et Skib. Grundtv.
Saxo.11.288. saa angriber den Ene det, den
Anden ikke mener, og den Andet det, den

her i Huset. Heib.Poet.VII.95. Jeg troer, 30 Ene ikke mener, og saa er Spillet gaaende.
Pokkeren har sit Spil inat. Bjørn, der skulde

give mig Underretning om hvor Vognen
holder, bliver hoTte.Hrz.VIII.344. her har
fanden (haft) sit spil, se Fanden 1.2.

II
øve sit spil olgn., (nu næppe br.) foranstal-

te, iværksætte noget. *I Morgen vil hun (0: Dis-

cordia) bort, og reyse . .
|
Hen til en Rigsdag,

som skal holdes udi Polen.
|
Der faar hun Hæn-

der fuld, der øver hun sit spil. Holb.Paar$.50.

JPJac.(1924).III.144. Endnu befinder han
sig kun godt i hendes Selskab, men med Tiden
kan hun blive ham uundværlig,— og saa har
vi Spillet gaaende. TidensKvinder.^^/iol929.

16. jf. ovf. sp. 253": Djævelen (skabte) et Pige-

barn i Skikkelse . . som den blinde, velsig-

nelsesrige Pige . . og saa havde Djævelen
Spillet gaaende. Verden vidste ikke, hvem
af de To der var den rigtige. HCAnd.(1919).

*Jer Fader Rasmus Paars har self og saa- 40 III.188. i ordspil (m. tilknytning til bet. 8.1

dant vovet (0: at bryde en trolovelse),
\
Jer

Moder tog, sMønt han med anden var for-

lovet,
I
Hvis Rasmus hafde da ej øvet saa-

dant Spil,
|
Den gode Peder Paars ej hafde

været til.smst.228. \\ være paa spil, være
paa færde; navnlig: lave løjer ell. anstifte

fortræd. *nu er Retten alt paa Spil,
| Og

Morderen opdage vil.Rahb.Synt.157. „Det
ene Hjørne (af tørklædet) er heelt revet af."

og d.s): „Nu har vi Spillet gaaende," sagde
Trommeslageren, han gik i Trommen. Mom.
11.337. Skulde han nu have glemt det . .

så har vi måske spillet gående, som drengen
sagde, da han væltede med musikanterne.
ADJørg.Br.ll9. Feilb. „Nu har vi spillet

gaaende," sagde fanden, han tog liremanden
paa nakken, se Liremand. holde spillet
gaaende, (sj.) alm.: holde det gaaende.— „Hvad er det . . Hvem har nu der været 50 D&H. 6.4) t forb., der angiver deltagelse i

paa SpilV'Hrz.XV1.249. * Kongen lod os

vide,
I
At Tydsken var paa Spil. ARecke.9.

unge Mus . . er spiddet . . paa store Torne.
Det er en Tornskade, der har været paa
Spil. NaturensV.1913.319. 6.3) i forb., der
angiver, at et foretagende er i gang, en
foreteelse er under udvikling. *Jeg selv

vil være hos og see,
(
Hvor spilled af vil

gange (0: hvorledes d^t vil gaa med kløv-

et foretagende, indblanding i en sag,
et forhold. \\ være med i spillet (nu næp-
pe br. være i spillet. JJPaludan.Er.l54. Meis-
ling.MK.57. sj. være i spillet med. CBernh.
111.323), have noget at gøre med; medvir-

ke ved; ogs. i videre anv., om medvirkende,

ledsagende forhold og omstændigheder. Enge-
land var udi næstforegaaende Krig med udi
Spiilet.Holb.Ep.1.46. over alt befrygtedes,

ningen af træet). Sort.(SamlDanskeVers.^VI. eo at Sverrig tillige med udi Spillet ville komme.
187). *1 fjorten Dage vexled Fest med
Fest . .

I

Paa Reisen hjem til Troja vi os

hviilte,
I
Men der begyndte Spillet saa

paany:
| Kamplege, Veddeløb, og Sviir og

Slange.ChrlY.663. Der er en eller anden
Kjærlighedshistorie med i Spillet. CBernh.
NF.II.57. her har altsaa været Forræderi
med i Spmet.Etlar.GH.1.243. ERode.JP.143.
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have en finger, en haand med i spillet,

se Finger 1, Haand 2.3. — (1. hr.) i udtr., der

angiver, at man indvikler, inddrager en anden

i en sag, faar hjælp, bistand af ham. (baade

kejseren og den svenske konge) vilde gierne

hafve Kong Christian med i Spillet. S'iang'e.

ChrIV753. naar man har et smukt Fruen-

timmer i Spillet med sig, saa er der ingen

Ting, man jo kan overvinde. /SAjwesp.¥53.

II
gaa ud af (nu næppe br. gaa af. Høysg. lo

S.269. Mau.1.70) spillet, være ude af

spillet, sætte ud af spillet olgn., egl. orn

opgivelse af, udelukkelse fra leg ell. spil

(Krist.BRL.346.544); navnlig som udtr. for,

at en person ikke mere er i stand til at deltage

i noget ell. holder sig borte fra deltagelse i sag,

foretagende, ikke mere spiller en rolle; i videre

anv., om sag, forhold, som har mistet sin

betydning. Hostr.KO.130. *Dyd og Love var

ude af Sipil.SophClauss.M.7. holde sig uden 20

for Spillet (o: neutral). D&H. Bismarck lod

Herrehuset vedtage Budgetterne og satte

saaledes paa dette vigtige Omraade Depu-
teretkammeret ud af Spil. FerdenGD./F,2.
114. jf. bet. 8.1: Jeg (0: en musiker) er i

Øjeblikket helt ude af Spillet, min Violin er

pantsat. JacPaZttdan.FYi^S. || f være højt
paa spillet, {maaske egl. om en spillers

stilling i brætspil; jf. staa højt paa brættet

u. Bræt 2.3; sml. Krist.Ordspr.577) være an- 30

set; være højtstaaende. *er hånd højt paa Spil,

har mangen Svend og Knegt,
|
Da vil enhver

med ham sig regne udi Slægt. Kyhn.PE.69.
Høysg.S.296. jf.: på de tider var lærdom høit

på s^i\. Moth.S661.

7) (jf. III. spille 7; teat.) om fremførelse
paa en scene af et dramatisk arbejde,
opførelse af et skuespil. 7.1) i egl. bet.

Spillet standsede (ved udpibningen). Hjort.

KritLdt.II.XLViii. For Publikums Skyld . . 40

bør Teatret bestandig holde dette Stykke
(o: „Over Evne") i spil (0: paa repertoiret).

VilhAnd.(Tilsk.l903.86). jf. bet. 3.1 : *Rød-
musset, stærk og doven, sorgesløs.

|
Hans

Fader blev begravet — han gik ud
|
At see

paa det, som paa et andet Spil. Oe/iLP/S/br.

11.97.
II

navnlig om en skuespillers optræden,

udførelse af en rolle, (skuespillerindens)

følelsesfulde S^^il.Heib.Pros.VII.50. *Han
dreied sig paa Hælen mod Acteurerne . .

| 50
Sig yttrende om Spil og om Mimik. PaiM.
(1909).III.434. hans spil som „Jeppe paa
Bjerget" fik megen ros stumt spil, se

stum. 7.2) dramatisk arbejde, der tænkes
fremført paa en scene; skuespil (2). *(jeg
skal) stemme Eder for det lette Spil,

|
som

flygtig Phantasie har sammenføiet. Oe/ii.

Digte.(1803).216. *om Kunstens Helgen (0:
Correggio) det søde Spil

|
Det elskende

Hjerte henrykke \il.Heib.Poet.VIII.336. Nu eo

dages det, Brødre —. Et SpU i 4 Akter.
Howalt.(bogtitel.l933). navnlig som 2. led i

ssgr., se fx. Dyrehave-, Efter- (1), Fest-,
For- (2), Hyrde-, Lyst- (2), Marionet-, Mel-

lem- (2), Sang-, Skue- (2), Skygge- (2),

Sørgespil. || spec. (jf. Jule-, Skæmtespil
samt bet. S.i) om sen- og eftermiddelalderlige

skuespil (mysterier, optog). Det gamle Spil

om Enhver. skuespiltitel.l914.(Agerholm.Det

kgl.TheatersDagbog.l913-15.(1915).40). HBrix.
AP.III.162.

8) (jf. III. spille 9^ om udførelse af
musik, brug af musikinstrumenter.
8.1) cT ^^^ ^^ spille paa et musikinstrument;

ogs.: musik udført paa et instrument; nu
navnlig (i forb. m. gen., poss. pron.) om den
maade, hvorpaa der spilles. Musicanten: „Jeg
vil have Betaling for mit S'piV'' Holb.Pants.

III. 5. *Der blev gjort deiligt Spil
| Paa

Fløiter og Claveret. TFinfi^.X.328. *Paa Bjer-

get fryded' mig . . |
Hans Fløites muntre

S'^i\.Hrz.F.12. kompositionen var ikke sær-
lig betydelig, men gjorde lykke paa grund
af pianistens udmærkede spil

j i forb. m. et

andet subst.: spil og klang, sang og spil,

se I. Klang l.i, I. Sang l.i. (sjældnere:) et

gilde med spil og å&ns. Feilb. *Før Floden
over Jorden stod,

|
Før Tunger bleve blændte,

I

Musik og Spil sig høre lod. Reenb.11.40.

II
om musikundervisning, navnlig i klaverspil.

Hun skal til Sipil. Bang. 1.20. Mine Forældre
sad godt i det, til de gik fallit og døde. Jeg
gik til Spil. Jeg skulde jo være dannet.
TomKrist.LA.108.

|| (jf. III. spille 9.2 samt
u. Klingerspilj uegl. *den, som ydmyg
lægger Øret til,

|
hører Lærkens Triller i

mit (0: havrens) STpil.Aakj.VVF.137. lang-
somme Klange fra Dønningens Spil. CAr
Stub-Jørgensen. UnderHjemlandetsKyst.(1923)

.

64. 8.2) (efter sv. spel, no. spill; jf. III. spille

9.3; jæg.) om forsk, (hønse) fugles, især

tjurers, urhaners, „sang" , skogren under
parringslegen; ogs. om selve „legen", skyde
Aarfugle paa SpiL^SÆS. Tjuren . . berømt
for det „Spil", med Lyd og Fagter, som
Hannen opfører i Skoven i det tidligste

Foraar . Frem. DN.361. Weismann. Jagt. 258.

den store Vildmarkshane (viser) sig paa sin

Spilgren; han slaar det ene Spil, højere

og skønnere end det andet. Fleuron.HFR.
60.

9) om ting, redskaber, der (kan) bruges

ved leg ell. spil (4); navnlig i flg. anv.: 9.1)

(nu sj.) legetøj; vist kun billedl. ell. i sam-
menligninger, især om noget, som behandles

vilkaarligt, lunefuldt. *Der stod jeg som et

Spil for kaade Yinde. Sagen.D.lOl. *Da blier

du for din Higen kun et Spil;
|
Da hielper

ei din Forsken og din Kalden. Oehl.1.81.

*Jeg veed . . |
Hvad aldrig vakle vil,

|

Naar Viismand gaaer iblinde
| Og vor-

der Daarskabs STpil.Hauch.(Psalmer udv.af
PHjort.(1843).222). *Sjælen vugges viUie-

løs, et Spil
I

For 'DTøminen.PalM.U.207.
9.2) til bet. 4, om forsk, (sæt af) spillered-
skaber, købe sig et Spil Dam, Skak. D&H.
et spil kegler, om de til et keglespil hørende
kugler og kegler. vAph.(1759). Larsen, talem.:
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som en hund i et spil kegler, se Hund sp.

606*^ kinesisk spil, se kinesisk 3.
|| ^ om

de til kortspil hørende kortblade (i whist,

bridge: 52; i Vhombre: 40); i forb. et spil

kort: Bredahl.1.62. Her laae tre, fire Spil

Kort, som ikke vare complette. IfC^nd.
(1919).11.193. * Kongens Slot Du (o: et

barn) kunstigt bygger —
|
Et Spil Kort er

dertil nok. Bødt.SD.27. denne Nat er sidste

Gang, jeg har rert ved et Spil Kort. Pont. {q

Muld.60. ogs. abs.: Alle Kort skal herefter

stemples, hvorfor i Stempel-Penge betales

6 Sk. for hvert Spil. Forordn.Vi2757.^3.
Man kunde faa (spillekort) af meget for-

skellig Godhed . . Uge fra 1 Krone 20 Øre
Spillet og ned til 1 Krone for et helt Dusin
Spil. TroelsL.V1.85. 9.3) (jf. bet. 8.i; især ^xj;

om musikinstrumenter (sml. Glas-, Ja-

nitshar-, Klokke- (2), Langspil^; navnlig om
de til et militært orkester hørende (blæse)- 20

instrumenter. Gram.Nucleus.1113. Saa skal

og . . Fahnerne og Spillet med Sort ved-
borende lovsees. MR.1730.529. I høre Lyden
af Hornet, Fløiten, Citharen, Harpen, Psal-

teren. Sækkepiben og alle Slags Spil (Chr.

VI afvig.; 1931: alle Haande andre Instru-

menter^. Z)an.3. 5. især (m. overgang til bet.

8.1^ i forb. som (med flyvende faner og)

klingende spil, se II. klinge l.i (og I.

Fane l.i^. ;'/..• Vi bestilte strax en Extra- 30

Post til Zelle, som blef færdig Kl. 9 om
Aftenen, da vi med tudende Spill bortdroge.

Klevenf.RJ.8. røre spillet, se III. røre 1.3.

II (jf. Fløjtespil 2) om (alle) et orgels stem-

mer; i forb. som fuldt spil (0: med alle

registre udtrukket). Drachm.XII.469.
II. Spil, et. [sbei] best. f. -let ["sbel'a«]

flt. d. s. ell. t -ler (i bet. l.i : Hallager.194);

best. /. -lene ['sbel'ana] {ænyd. d. s. i bet.

„ankerspil" ; fra nt., holl. spill, mnt. spille (hty. 40

spill), egl. nt.-holl. form af ty. spindel (se II.

Spindel); jf. I. Spille samt u. Spindeside)

1) (nu kun dial.) akse (1) ell. bevægelig
del, bevægeligt led af ting, i maskineri;

især i flg. anv.: 1.1) akse i maskine; fx. i

drejemaskine: Hallager.194. \\ akse (fra drev

til langjærn) i mølle. Moth.S661. Gram.
Nucleus.226. Den gl.By.1930-31.99. \\ ten,

spindel paa haand- ell. træderok. Moth.S
661. 1.2) om bevægeligt stykke; fx. om 50

plejlstang i træderok. Feilb, \\ drejeligt

stykke, kob, legende (II) paa line, fiskesnøre.

Stibolt.SF.il.37. 1.3) f midtstolpe, spin-
del i vindeltrappe. Moth.S661.

2) (især ^) vinde ell. hejseapparat,
hvormed noget hales (fx. ved varpning) ell.

løftes, bestaaende af en svær vandret (jf.

Bradspil) ell. lodret (jf. Gangspil) akse
(tromle, „spilkoppen" ell. „-tromlen"), som
drejes v. hj. af bomme (sml. Spilbom I.2) eo

ell. (nu især) ved maskinkraft (jf. Damp-
spil); i videre anv. om andre hejseapparater,

jf. Flag-, Rakkespil. Moth.Conv.S297. giøre

Spillet k\d.xi.SøLex.(1808). SpiUet, hvormed

Ankerne heisedes i Yeiret.Hauch.II.ll. Spil-

lene gik og Folkene arbejdede i Lasten (paa
skibet). Bang.L.143. en stor moderne Baad
(0: damper) med lydløse elektriske Spil.

JVJens.OM.47. om lettere hejsespil, vinde
olgn.: CBernh.V.242. jf.: det hændte jo, at

Spillet slap dem (o: hejserne) af Haanden,
eller at Sækkene gled ai. Rønberg.GK.113.
om mekanisme til drejning (krøjning) af en
mølle ell. en møllehat, møllespil (1): Kollerød.

89. SprKult.1.119.121. \\ i forsk. udtr. efter

præp. i spillet olgn., i forb., der angiver, at

gangspil bringes til at løbe rundt, navnlig

ved at det arbejdende mandskab gaar rundt og

skyder paa bommene, sætte Folk i Spillet.

SøLex.(1808). Der skulde allerede løftes

Anker; man kunde høre Skibsfolkenes Sang
i Spillet. /n^.LB./¥47. Matrosernes takt-

mæssige Trampen omkring Spillet. GoZdscAm.
1.337. sætte Folk til SpiWet. ScUller.MarO.
gaa i spillet, se gaa l.i. opgaa i ell. ved
spillet, se opgaa 7. staa i spillet, standse

under indhaling osv. Naar der vindes op,

skal han i Tide see at fange Bojen og advare
Folkene, at staae i Spillet, naar Ankeret er

for K\yå^Qt.SøkrigsA.(1752).§436. jf.: (post-

mesteren) betjente sig altid af Sømands-
udtryk . . naar der var Trængsel ved Ind-

leveringen paa Postkontoret, sagde han
manende: „Staa i Spillet" ! Jac4nd.Er.//.37.
sml. stop en halv (u. halv 4.2) ; Stop i Spillet,

Kammerat! Det er endnu ikke afgjort, at

(portrættet), hører Dig til. PAHeib.Sk.1.230.
tage (en kæde, en trosse) til spillet
(Scheller.MarO.) ell. til spils olgn., gøre

(kæde osv.) fast inden indhivning. Funch.
MarO.11.124. Kæden kastes til Spils. „Kæ-
den til SpihV' Bardenfl.Søm.I.205. Kæden
tages til Spils i Land, og der hives til Skibet
er krænget over. KuskJens.Søm.270. saa sæt-

tes til Spil og Indhivningen (af voddet) he-

gynåeT. FrederikshavnsAvis.^*/iol928.1.sp.2.

III. Spil, et (UfF.). flt. d. s. (sv. dial.

spel, n., spaan, no. dial. spyl, n., tremme,

nt. spill, tynd, spids stok, jf. no. dial. spel,

/. (og m.), flad splint, no. dial. spil, /., samt
isl. spelur, tremme; sideform til I. Spile; jf.

Spjæld; dial.) I) langt, tyndt (tilspidset)

stykke træ; pind ell. stok. jf. Madspil

(0: flad pind til at røre i en gryde med).

Feilb.11.528. \\ spec. om pind, hvormed en

bikube af halm holdes i form, udspiles, et

Par Korspinde eller Spil ere satte midt inde

i Kuben. Fleischer.B.302. UfF. 2) (jf. Spil-

bom 2) skillerum mellem køers baase.
Køernes Hornstød mod Spillene (Pont.KS.
66: Spiltougene).Pont.SV119.

IV. Spil, et. [shiH] (sj.) vbs. til II. spile,

styrtede Svaners Yingespil.KMunk.Navi-
garenecesse.(1941) .15.

Spil-, i ssgr. (jf. Spille-). I) ['sbel-j til

I. Spil, III. spille og navnlig (^, 0) II.

Spil 2. 1.1) til I. Spil; se Spil-evne, -fløjte, -for-

dærver, -fuld 1, -kugle, -plads, -tid, jf. spilfæg-

XXI. Rentrykt **li 1942 17



269 npUulmel ISpild 260

U om,: af (nu natype Ir.) $tgr. m. L Spfl 4 kan

endvidere nævnes: Spil-fjende (Lefh,(lS00j),

'hMåer (mst,), -ven ft:Aph/J764)). U} (ti.

gyflle.. $e u. 8pilbj%lke;, til IL Spil 1 eU.

(uær) 2. taytUlU, spille ; kun i faa MfoMe, te

»pil-art, -bar, -op, ;/. i*. Spille-fogl, -huf, -jagt,

-kort, -lykke, -irappe, -mm, -tøj, -værk,

U) \liX III. nnlle S-4, «in/. fpillende fuld

o/»n. ^u. 1 1 1, fpille i0.t);jf. ogt. eenyi. tmlået-

(t: En ipoek ipilder nj Vj»e. (vitetiielJ696)),

tv, fpiller fi qriUer-ny, -nakenj, no. spilder-

^-ny, -naken; o^*. fpillende^, ww/. rpilter-

(-naket), W »». ipillra, */y*fc?, »pKn/, no. <ii<ii.

fpildxa, *mI. m. Spjæld || do^gf/.) m, forstær-

kende bet. ved adl, og (sjældnere) verber (i

reglen udtaU med Uge sUerkt tryk paa begge

led), se »pil-fuld (2), -gal, -græde, -kog(e),

4greade, -ravende, -taabelig, -tOMet, -tude,

'Taagen; endvidere kan nævnes sjældnere

dannelser som: fpil-arrig (OThureg.uA.227),

^øn (KLars.HPEM), -idiotisk (Thuborg.

fjiH), '\iy\iz (Oiel,GL,371), -moderne (Vilh

And.LiU.IIIML sa,BM,104), -motsoraJJP
Jaej(Brandes,Br,m60)), -raak (PrHolst.

Hverdagsfoik/WlUie), -ryste ('Hnn »pil'

Tf*Ud«.TMUent.F8JZ67). 2) [ifbi(')l-] ta

UL Spil (2) eØ. L Spile; se Spil-bom 2, -rum 3,

aigtiti, II. -toT,-træ2. a)M Spøl-. -akwel,
en. [II.2J (";'/. -bom l.i, -stamme, -tromle^ 4>
afc#e » (hejse)spU. Tuxen.Høfart.464. SeheUer.

MarO, -ftrm, en. [11.2] (jf. -utang; 1. &r.i

hæv-, løfte/jtrrn i forbmdelse med et fhejse)spil.

Larsen, i -mri, en. Ura ty. »pielart, tU ty.

spielen, lege (snd. III. »pille b.\), idet varte-

kier hdragtedes som et „spil af naturen";

natiirv.} mderafdéUng af en art; afart; sport;

varietet. Variationer og Spil-Arter af samme
Slags Urter eller ^\oiMtet.Fleiséher.B.n7.
hos os gires tvende Spil-Arter af den graa
Agerhøne, den ene lidt niwra end den anden.
Bm,(J92(f).XVII.168. Kjærb»U.FBM. jf.:

det Oiftti'«, hvis fordflnrettge Frugter man
. . vil paaliste os som 8tirr<Maiter In Yæåre-
landsklærlighedens, hedder Égirfsniiis , . lidt

efter lidt har (man) saaledes faaet den
aeelimatiseret, at den i det mindste i sine

Ud«ier og Spilarter af mange . . ansees for

at v»re al M;te dansk Ojmndehut. Jiahb.

8and$ig.I.28. •Mr, adj. (sml. ty. »pielbar;

sj.} som (let) kan sjnlle*; tjÅUeWj; Hl III.

spille 7.1, om teaier»tykke: virkelig »pilbare

«krm!piLD8t.l932.66. -bedrd)!!!!;, en.

[IL21 ^ underlag, leje for akslen i et anker-
spil af træ. TeknMarO. -bjælke, en, ^Spil-
le-, tbet. \'. MothMG3. liornMÆ.). (rmU
I) (ll.l.i] tAXKrhjHke, hvori mølleaktem, ujni-

leii, øverste tap løher, og tom hm ornkydet
taakden, at drevet løses ira lorbindelun med
knaahjulet. DenglBy.im4l.99. « (I1.2|

mølleKtja-rt, der drejes v. hj. af mellesjnilet.

HprKult.l.lWff. -bjørn, en, [11.2] (A,,
1. br.) d. s. s. -hvalp. TeknMarO. i -blik,
et. (11.21

^J>
tpilpartde. vÅph.(1769). -bom,

•n. I) [II] {SV. spelbom I let. 1.3, no. spill-

bom, ty. spillbaam i bel. 1.2 samt som navn
paa henved (hvoraf tene, spindler drejedes)^

l.i) (nu sj.) spilaksel, vAph.(17S9), Mil
TeknOMb. D&E. I| (landbr.) stor, svær
bom, som drives af en hestegang og selv

sætter et tærskeværk i gang. ufP. \jt) ^
om hver af de svære bomme eU. vægMænger,
hvormed et (gang)spil drejes rundt; vindebom.
vAph4176i), (varpet) kztUdeå til Spils;

10 Spilbommene sattes i,BerLUtibJ3.104. 8ehd-
ler.MarO. la) f bom, der kan hejses op éU.

ned; tlagbom (1). Leth/1800). 2) (jf. sv. »pilt-

bom (af »pilta, se II. Spiltov^; til III. Spil (2)

eU. I. Spile; ;/. Bæssing; især landbr.) bjælke,

horn, der danner skillerum i en stald; navnlig:

(fast eU. løs) bom, som adskiller spiltovene i

en hestestald; ogs. om spiltovsvæg; paa forsk.

steder i landet ogs. om adskillelse mellem køers

baase. Viborg&Neerg.HBM. *Hestene, som
» rasle | med Spilbommens K\zbåe. Kaalund.

260. (en hest) kom engang nnder Spiil-

bommen i Stalden og beskadigede . . Ryg-
gen . Khppenhorg. Er. 325. LandbO. II. 632.

Feilb. FrGrundtv.LK.49. || hilledl. en Eklek-
tiker, der ikke kunde anbringes mellem
nogen Kat^oris 8pHhomme.8tudenierbogen.
(im).281. -bak, en. [11,2] I) om tie

bukke (1.3.2), der bærer dampeylindrene ved et

dampsf/il. KuskJens.8øm.300. 2) ramhuk,
30 hvor ophejsningstovet føres over en tpiUromle.

8al.XIV.876.
fipild, et étt. (sj., jf. dog FeUb.) en

(smC: Saadan Oljespild borde ikke finde

Sted, thi den kan let undetMS.Rambuseh.
L.73). [»bil'] (endnu ikke t JBaden.DaL.
sa.OrtO. Molh.HO.; vist (ligesom no. spill,

eng. »pill^ nydann. fvbs.) Hl II. »pilde (ell.

orndannet af 1. Spilde^/ mulig dog m. til-

knytning Hl ænyd. »pild (i ssgr. som folke-,

40 penning«-, alninUi), glda. spil(d), et (og en^,

ødehiggelse, Uih (Kalk.IV.63. DGL.VlU.343
var.), fsv. »pil, n., forå/^rv, ødelæggelse, der

er omdannet (efter verbet, glda., æda. »pillæ^

af æda. »pial, oldn. »pjall, skade, lyae, jf.

oldn. »pell) I) som vbs. Hl II. »pilde; især i flg.

anv.: fJ) (1. br., ofte m. overgang Hl bet. 2)
Hl II. »pilde 3: det at noget tabes, kastes
ud af hænderne, hældes uden for en be-

holder. ''Diglen frem! Bmg Haand o^ Øine,

M
I
Intet Spild og intet Tab I I Fyld den »aa

tilmaade fuld, | Een Del Kobber, trende

Guld. Reeke.K8.7. jf.: al Anger er kun Spild

i Danaldeme» K&r.Kidde.(0adtMag.m3.
207). 1.2) Hl II. spilde 4: unyttig anvendelse

af nfiget; ødslen, (især i forh. som spild af

kraft, af tid; ;'/. Kraft-, Papir-, Pengespild^,
*Hvad har dog Maria fore | med nn dyre
Salve« HpM.meh,VH.38. (derved) voldes der
Spild af TiA.MylErieh.8.73. et Spild af

M KmiiAiT. VortLand.^*U1906.2.sp.4. jf. Feilb.

\\ (^aa til Npild(»), (dM.) gaa Hl spilde.

Kniil.Ordspr.ol2. Feilb. 2) tconkr.: hvad der
solilden (1 1.3-4); især: hvad der ved Hkvrk-
ning ell. brug bUver Hl overs som uanvende-
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ligi, kastes bort; affald; spec. om hvad der

kasseres i husholdningen; skrald. „Affald af

Tougværk ved Skibmanding." i?ar6oe.3farO.

det alchymistiske Glas (var) fyldt med det

Spild, som var skrabet op fra Gulvet. fiC
And.(1919).III.359. Spild (af garner) farves

ikke (naar man farver de færdige stoffer).

Sterm.Textil.(1937).S6. Paa Bordet laa der

Brødsmuler og Mælkespild, som Faderen
ikke havde tørret o\t.ACAndersen.Husman-
densDatler.(1906).150. ISpild> i ssgr. ["sbil-]

tscpr til Spild (ell. I. Spilde, II. spilde, se Spil-

de-^ ,• kun i faa tilfælde, se Spild-frugt, -ind-

samling, -mand, -samler samt spildsom; des-

uden /x. Spil

d

-procent (o: den procentdel

af et materiale, der gaar tabt under forarbejd-

ningen. Møbelsti€dkeri.[1937J.408). -bak-
ke, -damp, se Spilde-bakke, -damp.

I. Spilde, subst. (i bet. 1 en ell. (sjæld-

nere) et (S<S-B. Larsen, jf. Blod-, Dagsspilde

samt u. Mand-, Pengespilde^; oftest uden art.).

[•sbila] I) (ænyd. d. s. i bet. l.i, no. spille,

n., jf. oldn. fri&spilli, n., fredsbrud; vist afl.

af cenyd. glda. spil(d), se I. Spild) det at noget

ødelægges, spildes, ødsles bort. l.i) (jf. II.

spilde 1-2; nu næppe br., sml. dog Kredit-

spilde^ det, at noget gaar tabt, ødelægges, gøres

ubrugeligt for en; især: det, at noget for-
spildes, at mand ej dricker ofuer sin efne

og dett till sundheds og liifs snilde. JJuel.82.

Hvad credits spilde angaacr, da sees af be-

drifterne, at han havde forspildt den selv.

Holb.Ep.(BruunsUdg.Y303). til hånds egen
Lyckes og Velfærds totale Spilde. Seidelin.244.

I| (sml. spilde retten (u. II. spilde 2.iJ; jur.,

foræld.:) ikke tilstæde, at nogen med Krog-
love og Unyttige Skudsmaal, eller saadan
Rettens Spilde, Retten og dens Gænge
opholder. Z)L.2—5— 7. Badcn.JurO. 1.2) det,

at noget spildes (1 1.3) ell. (navnlig) anvendes

unyttigt, ødes bort; (nu alm.:) spild (l.l.i).

der hans Disciple det (o: ai en kvinde salvede

Jesus) saae, bleve de fortrydelige, og sagde:

hvortil tiener denne Spilde? AfaWA.26.cS\ Vii-

nens Smide. Biehl.DQ. 1 1.346. Kierlighed . .

forer til forfærdelig Tids og Penges Spilde.

JSneed.III.169. dersom . . Læger . . maae
søge Levebrød udenfor Danmark, saa synes

dette ikke at skulle betragtes som en Spilde

af det, deres Underviisning har kostet.

Mynst.(JurTidsskr.XIV,a.l90). jeg opfatter

(kunsti^ærkets) egcnlige Væsen som en Kraft,

der er det meddelt af dets Frembringer i

Følge det menneskelige Forhold, hvori han
staar til Æmnot. Det er Frembringerens
Opgave som Kunstner at lede denne Kraft

paa en saadan Maade gjennem Værket som
Middel, at den uden Spilde og Tab atter

kan meddele sig til VioskxicTan.JLange. Kunst-
txi'rdi.(lS76).31. 2) t forb. til spilde (di^l. til

spildes. BornhOS.) (ænyd. d. s. (i sla til spil-

de, knuse), sv. till spillo, fsv. til spille (koma til

spillo), no. dial. te spilles, ;'/. mnt. to spilde; vtl

egl. til Spild (igen. flt.), sml. oldn. fara at spj?!-

lum, ødelægges) sadledes at noget mistes, tahcs,

spildes, ødes; især i forb. gaa til spilde.
LThura.Poet.329. endeel Korn . . bliver sid-

dende ^t halmen) og gaaer til spilde. LTtd.
1748.6S4. Godset, de vandt, gaar . . til Spilde

(1871: til Gmnde). Jer.48.36(1931). jf.: jeg

kunde egentlig ligesaa gjerne blive Redacteur.
Der gik ei stort tilspilde. Bratides.Br. 1.305.

\\

(nu sj. i rigsspr.) i andre forb. og anv. »hvilke

10 Summer er til Spilde her udøste !Lou5.Pope.
91. *i Strømme flød hans Hjerteblod,

|
og

ak! det flød tilspilde. fios<r.FY7i. løbe til

spilde: JFriis.43. mangen Gang var (brand-)

Sprøjten saa indtørret, at det meste Vand
løb til Smide. FynskHjemstavn.1939.141.

II. spilde, V. ['sbila] Høysg.Anh.21. præi.

-te ell. (nu næppe br.) -ede (Holb.MFbl.
234. sa.Ep.IIL174. Luxd.(Luxdorphiana.I.

(1791).135)); pa.r<. -t [sbil'd] (Høysg.AG.95)
20 ell. (nu n<rppe br.) -et (Holb.Kh.54. Tode.ST.

II.9). vbs. -(n)ing (se Spildning;, ;/. Spild,

I. Spilde, {æda. spillæ (og spialla^ t bet. 1,

oldn. spilla (spella, spjalla), eng. spill, ty.

(dial.) spillen (mnt. spildeu, spillen, oM.
spilden, ødelægge, øde); besl. m. II. spalte,

Spjæld og egl. afl. af en rod m. bet. „kløve,

splintre")

I ) (nu kun arkais. (sj.) ell. i foræld, ordspr.)

beskadige ell. (navnlig): gøre ubrugelig;
30 fordærve; ødelægge. Hvo som almindelig

Vej . . forandrer, eller spilder med Gryft, eller

Pløjning. i)L.3

—

15—2. Spilder mand anden
Mands Plov, Harre, Trumle. sm5f.6

—

14—10.

•spildt blev Bøndernes Eiendom, | Naar
Fienden kom.Oehl.XXL265. ordspr.: lidet

gran spilder ofte et godt øje, se III. Gran 1.

Il
m. h. t. levende væsen. Hvo som Bier haver,

hånd skal selv vogte dem med Gierde, saa

at anden Mands Fæ kunde dem ej nedkaste
40 og spilde. End er Gierdet saa lavt, at anden

Mands Fæ kand gange i Gaard og spilde

dem, vide sig det selv. DL.5

—

13—l(€fter
JyLov.3.38). »„Jeg hader Guder og Jett«r,"

sang Loke . .
|
„O, kunde jeg dem spilde,

tilintet^iøre klV'Oehl.XXIX.275. jf.: »Heel
venlig hende /j; Tove) hilsed og hans konge-

lige Viv,
I
Dog ønsked hun hemmelig at

spilde hendes Liv (o: ai ombringe kende).

Haueh.LDR.197.
50 2) (nu sj.) foraarsage, at en txrrdt, et gode

gaar tabt, gaar til spilde, ai et godt resuUui

(af noget) ikke opnaas; forspilde. 2.1) be-

virke, ai en anden (andre) mister noget, ai

noget gaar tabt ell. ødelægges for ham; øde-
lægge, for at giore (Sigbrii) desmeere sort,

foregave de at hun øvede Troldom mod
dem for at spilde deres Reiser. Holb.DH.IL
35. Sverrige nafde giort Vold paa Mellem-
handleren (.i: Christian IV), med Forsæt at

60 spilde Yreden.Slangc.ChrIVr216. For at

behage disse faa Damer, ma^e je^; ofte sige

og giøre adskillige Ting, som kunde spilde

reent min Credit hos den store IVel af

Kionnet.JSnced.1.284. Opdigtelser, som sig-

li»
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tede til at spilde ærlige Folks Hæder, Ære
og Yeliærd.Stampe.II.8. *Jeg spilder deres

Rygte
I

Med giftig Klaffertand, Oe/iLXZ/X.

259. næste Dag |
Han Gildet spildte (o:

ved at forlade det). Grundtv.PS.11.219. (ulyk-

kesbudskabet) spildte ham al hans Lykke.

KMunk.E.75. jf. bet. 4: jeg (skal) mage

det saa, at dine bedste Anslag spildes. Hauch.

V263. II t spilde legen olgn., tilintetgøre

ens flaner; kuldkaste et foretagende; fordærve lo

(2.3) legen. Klevenf.RJ.192. spilde retten

olgn., (jur., foræld.) gøre brud paa rets-

ordenen, retsplejen (og derved forholde en

hans ret); besværliggøre ell. standse retter-

gangen. Saa fremt og nogen Dommere nogen

Mand med Ophold, eller Udflugt, Retten

spilder, eller negter. DL.i—5—9. Beskyldis

og bevisis nogen i Rettergang at være for-

deelt for ærlig Sag, og strax retter for sig,

da maa det være hannem tillat, og Retter- 20

gangen ej derfor at spildis. smsM

—

9—4.

Kongen (har) sat de underordnede Rettens-

Betiente saaledes under Opsigt af Over-

domstolene, at de ikke skal undgaae Straf,

dersom de . . tillade, at Medborgeres Ret
forhindres eller STpildes. Forordn.*/tl796. 2.2)

foraarsage, at noget gaar tabt ell. til spilde

for en selv, navnlig ved egen forsømmelse, lige-

gyldighed; forspilde; gaa glip af; miste.

Sort.HS.F2^. *end kan du spilde din Løn 30

og din SeiGT.Pram.Stærk.292. *Rejs jer af

Lejet, I Goternes Løver!
|
Nu er det Tid.

|

Æren vil spildes, hvis længer I tøver. PZowgr.

11.56. *Nu er jeg bleven fredløs, nu har jeg

spildt min Lykke. Jørg.BF.11. Angsten for

at spilde Høsten er slaaet tilbage, er ophævet
(0: ved maskinerne). OlesenL0lik.NH.il1.57.

jf. bet. 4: Det er ikke værdt, at spilde sin

Søvn for saadant Narreri (0: en maane-

formørkelse). Bredahl.11.134. (sj.) m. h. t. 40

person: Spilde sin Yen.vAph.(1764).

3) kaste noget fra sig, lade noget falde,
saaledes at det beskadiges ell. gaar til

spilde. 3.1) m. h. t. (større) ting, som falder

(forholdsvis) tungt. (Jesus) drev alle ud af

templen . . og spildte (1819: spredtej vex-
1ernes penninge. JoJ'i.2.i5^C/»r.F/^. || nu kun
som uegl. og (navnlig) spøg. anv. af bet. 3.2;

især: tabe. vi hørte et svært Bums bagved.
„Vi spildte vist Herren paa Kufferten," 50

sagde Niels. Scharling.N.28. De tre Gentle-
men vilde spilde Frk. N. N. ned ad Trappen.
Pol."/il920.9.sp.2. det er s'gu længe siden,

man har kørt med Legevogn! Men ve dig,

hvis du spilder mig.GJørg.Kluk&Co.fl930j.
55. Feilb. jeg er gaaet hen og har spildt min
eneste Søster (0: hun blev borte for mig).
AChristie.MordetpaaGolfbanen.(overs.l938).6.

3.2) m. h. t. vædske ell. masse i meget findelt

form (gryn, (sands)korn olgn.): lade en ringe eo

mængde falde, flyde over kanten paa en be-

holder, medens man flytter vedk. ting; ofte:

ved uagtsomhed ell. ubehændighed komme til

at hælde noget af vædsken osv. ud, fx. under

madlavning ell. under spisning. *Byskriveren

lidt Bleck spildt hafde paa sin kind. Holb.

Paars.312. jeg spildte mit halve Tobak paa
Gaden. sa.Vgs.IYl. Hertuginden af M. spil-

der en Koppe Chokolade paa Dronning Annas
Kioitel.FrSneed.III,1.7. Holdepladsen, hvor
Kuskene havde spildt Yand. Drachm.F.II.
152. Man spildte Aske (0: cigaraske). Jesper

Ew.PF.72. uden obj.; ofte i forb. spilde
paa sig. spilde på sig ved bordet. Moth.

S658. Vaskerkonen har spildt paa Gulvet.

Soya.AV.18. pas paa, du spilder (af spanden) !
j

II
i pass.; undertiden som udtr. for, at noget

gaar til grunde, bliver borte. Man lader og
ikke ny Viin i gamle Læder-Flasker, ellers

briste Læder-Flaskerne, og Vinen spildes.

Matth.9.17. * Ingen kan vide hvad Held den
(o: sangen, digtet) har!

|
Man troer om

Smaakorn, de spildes.
|
Men see, da kommer

fra Luften klar
|
En smuk lille Fugl og bliver

dem vaer,
|
Og dens Hunger ved Kornene

stilles. Hrz.D.II. 71. *spildt var Suppen, san-

det Stegen. —
|
See! det blev Enden da paa

Legen
|
Fordi han ikke stille sad. Bastian.

nr.9.3. (Onan) lod, hver Gang han gik ind

til sin Svigerinde, sin Sæd spildes (1871: da
fordærvede han den^ paa Jorden for ikke

at skaffe sin Broder Afkom.lMos.38.9(1931).
m. overgang til bet. 4: Det er et daarligt Gilde,

hvor intet spildes. VSO. \\ i videre anv., m. h. t.

taarer: udgyde. *efter Middag Mo'er og Søn
adskiltes

|
Med mange Kys, mens mange Taa-

rer sipildtes.PalM.IY58. smst.VI.272. jf. bet.

4: det er ikke værd at spilde mange taarer

paa
j II

i talem., ordspr. olgn. man maa spil-

de sin bærme, hvor man har drukket sit øl,

se I. Bærme 1. hvor der handles, der spildes, se

handle 6.2. spilde mælk: Det kan ikke hjæl-

pe, koen er god, når den spilder mælken i

grævningen. Znsi.Ordspr.6i2. UfF. det kan
ikke nytte at græde over spildt mælk (der er

vand nok i forvejen) {efter eng. cry over spilled

(spoiled, shed) milk) gjort gerning staar ikke

til at ændre. Marryat.Sø-Romaner.IV.[overs.

1904J.6. Det nytter jo nu ikke at jamre over
den spildte Mælk (o: de nedrevne bygninger),

bedre er at tænke over, hvorledes man i

Fremtiden kan undgaa, at der spildes mere
end allerhøjst nødvendigt. Tilsk.1933.II.37.

KMunk. Vedersø—Jerusalem. (1934). 24. jf.

:

Spildt mælk. NisPet.(bogtitel.l934). i overtro

olgn.: spilde salt, saltkorn, se 1. Salt I.2, Salt-

korn.

4) anvende noget paa unyttig, uhensigts-

mæssig maade; forbruge til ingen nytte;

øde; ofre (3.2); navnlig m. h. t. arbejde, for-

maninger ell. tid, i forb. som spilde sin
umage, sine kræfter (paa noget), spilde
sine ord, spilde sin tid. hvortil blev

denne Salve spildt (1907: er denne Spilde

af Salven sket)? Marc.14.4. hvorfor kaster

du da Ferler for Sviin, hvorfor spilder du
u-nyttig kostbare Ord for Folk, som have
Esel-Øme. Holb.GW.IV3. her er ingen Tid
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at spilde for at bevise det jeg har sagt.

Biehl.(Skuesp.IV405). Han spilder mine
Penge, svirer dem op.Blich.(1920).VI.105.

fromme Brødre,
|
Der i Ørknen eensomt

leved,
I
Og med Grublen Livet spildte.

PalM.VI.229. Enhver, der . . bliver udenfor
Ægteskabet . , hans Gjennemgang gjennem
Livet er spildt Ulejlighed. Zierit.F/.2(?3.

*Maalt med Verden er det (o: fædrelandet)

lille —
I
derfor ingen Plet at spilde. Æi'c/i.

VL.fSj. Jeg har ikke spildt dem en Tanke
(o: ikke tænkt paa dem) i fjorten Dage.fiergr-

strøm.MD.23. Alle danske Lister . . maa gaa
i Listeforbund med hinanden, saa ingen
Stemmer spildes. Po/."/ii942.2.sp.6. || i faste

forb., talem. olgn. ilde spildt, se IIL ilde 4.2.

spildte (guds) ord paa Balle-Lars, se Balle-

Lars, de skønne spildte kræfter, se I. Kraft
1.3. spilde sit krudt, se I. Krudt 1.2. jeg har
spildt min olie og mit arbejde, se L Olie 1.2.

jf i forb. m. nægtelse, i udtr., der angiver, at

et arbejde, en bekostning ikke har været for-

gæves. „Har vi ikke Glæde for den Søn,
Nille?" — „Jo vist, der er ingen Skilling

u-nyttig spildt paa hsnn." Holb.Er.II.4. deres

Kierlighed er ikke spildt, deres Omsorg ikke

foT^ieves. Mynst.Wilh.13. talem.: det er ikke
spildt, som falder af næsen i munden, se

Næse 4.3.
||
gaa spildt, (1. br.) blive uhen-

sigtsmæssigt anvendt; blive bortødet; (alm.:)

gaa tabt. de mange Menneskeliv, der gaae
s^Mte.Kierk.VIII.89. Der gik flere Dage
spildt af den gode ¥isketid.Gravl.VF.105.

5) (1. br.) i særlige forb. m. adv. 5.1) spilde
bort, d. s. s. bet. 4. Cupido spildede kun sine

Piile unyttigen bort paa en Mand, der ansaae
en Helena og en Medusa med samme Øjen.
Holb.Ep.III.174. Lad nu være at spilde

Tiden bort ! MartinAHans.N0.91. 5.2) spilde
over; til bet. 3.2: overspilde, spilde sig over.

Moth.S658. (en) Kvinde, med hærgede Træk,
spildt over med VuddeT.JVJens.Pi.57.
ISpilde-, i ssgr. (ogs. Spild-, se u. Spilde-

bakke, -damp, -korn, -olie, -varme^. (jf. Spild-^

o/ IL spilde (3); fx. foruden de ndf. med-
tagne en del betegnelser for varer (levneds-

midler), der er spildt, gaar til spilde: S pil de

-

krudt (Bardenfl.Søm.II.249), -kød (Const.

Kogeb.7), -levning (Schand.AE.351), -læ-
der (Amberg.), -salt (Larsen.), -sukker
(AaseHans.EK.130), -tørv (PhysBibl.XXIV
138), -øl (Amberg.). -bakke, en. (ogs.

Spild-. P Schrøder. Maskinlære. III. (1918).
142). (jf. -kar, -skaal; fagl.) indretning, der

minder om en bakke (ILl), som anbringes
t (under en beholder) for at opfange neddryp-
\pende, spildt vædske; under brændevinsanker,

[vinfad olgn.: en Tønde Brændevin med
(Tragt og Spildebakke. JPJac.Z.30i. Rønberg.
\GK.42. under beholder med olie ell. anden
[brandfarlig vædske ell. under maskindel: Nord-
ltjælland.^^/7l907.2.sp.4. Spildeolie (opsamles)
[i Spildebakker. /SÅ;i6sikfasÅ;.32. -damp, en.

\(ogs. Spild-. PSchrøder.Maskinlære.II.(1916).

113). ^ damp, der efter at være benyttet som
kraftdamp i dampmaskine strømmer ud ell.

benyttes til opvarmning m. m. Fisker.SøO.
Tilliv. ErlKrist.DH.20.

|| i sammenlignin-
ger ell. billedl. Vandet (fra sifonen) fuste og
bruste omkring ham som Spildedampen fra

et Lokomotiv. Wied.Kna.311. Temperamen-
tet skal udløses, og Spildedampen nd.Pol.
*Utl940.14.sp.3.

II
hertil bl. a. Spildedamps-

10 (D&H.) ell. Spildedamp -forvarmer, -led-
ning, -maskine (o: maskine, der drives ved
spildedamp. Bl&T.), -opvarmning, -rør
(Rambusch.L.15. TeknO.), -skorsten, -ven-
til, -foder, et. (jf. -mad; landbr., foræld.)

foder, som kvæget spilder under ædningen,
ell. som det ikke vil æde; ore (II). Landhuus-
hold.1.273. -gas, en. gas, der efter at have
virket (som arbejdsgas) paa stemplet i en for-

brændingsmotor bortledes. SkibsMask.l44. man
20 har forsøgt at anvende „Spildegassen" fra al-

mindelige Forbrændingsmotorer til at drive
„Spildegasturbiner". OpfB.*I. 144. -halm,
en. (jf. -foder, -korn; landbr.). ErlKrist.S.200.

-kar, et. (jf. -bakke ; 1. br.) kar, som sættes

under en beholder med ell. ledning til vædske for
at opfange, hvad der spildes. Amberg. VSO.
-korn, et. ^Spild-. Rørd.Fugleviser.(1924).

69. Fleuron.KO.66. jf. Feilb.). (jf. -foder,

-halm; landbr.) korn, som spildes ell. gaar

30 til spilde, fx. ved indkørsel. Amberg. NPWiwel.
NS.100. Feilb. y/. Spildkorn ^a; samling af
smaavers olgn.). Aakj.(bogtitel.l931). -lom-
me, en. (haandarb.) lommelignende pose paa
voksdugs-hagesmæk, hvori det, barnet spilder

under spisning, opfanges. SyStrikkeB.369.

-mad, en. (jf. -foder; nu næppe br.). Naar
Kreaturerne ikke vil æde deres Vinter-Foder
rent op, men, mod Sædvane, giør Spilde-

Mad deraf, siger Bonden, at det betyder
40 sterk Yintei. OecMag.V198. -mand, en. se

Spildmand. -olie, en. ^Spild-. Larsen.),

spec. 0: olie, der drypper ned fra en (ar-

bejdende) maskindel (og opsamles i en
spildebakke) . SkibsMask.31. Scheller.MarO.

-skaal, en. (jf. -bakke, -kar; fagl.) skaal

til opfangning af neddryppende vædske, spild

olgn. Pont.SM.66. (jf. Drypskaal^ om be-

holder til opfangning af olie: Bl&T. \\ om
skaalformet fod paa æggebæger. Cit.1933.

50 (OrdbS.). -smække, en. (jf. -lomme;
1. br.) hage-, savlesmække. D&H. -spand,
en. (1. br.) spand til affald (især fra hus-

holdningen). Bang.Udv.407. AStrøm.LV.37.
-stykke, et. (især dial.) stykke, som gaar
til spilde, fx. ved tilskæring. D&H. Feilb.

-tid, en. tid, der gaar til spilde; om over-

flødig fritid: WilliamSørensen.ProfessorRør-

dam og „Kjøkkenmøddingerne." (1915). 12.
||

især (haandv.) om tid, der gaar til spilde

60 under arbejde, fx. ved materialemangel, ved

overgang til nyt arbejde. FagOSnedk. -vand,
et. vand, som spildes, gaar til spilde; dels (nu
1. br.): vand, som løber over fra en vandsam-
ling, flyder over fra en vandpost uden at an-
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vendes. Moth.S658. Gjennem Gaarden løb

en Kanal, der førte Spildevand fra en større

Mølle under en af Længerne ned til en

TnmdTe.Schand.0.1.161. spec. (foræld.) om
vand, der fra en offentlig hrønd, et springvand

ledes til et hus: Cit.l758.(FrHeide.Midtsjæl-

land.(1919).93). RegUyd812.§9. VSO. jf.

Kierk.Y.22. || dels: brugt, forurenet vand fra

husholdninger, fabrikker olgn. MO. (man)

lod Spildevandet løbe ad en Rendesten til lo

Møddingen. VortHj.IV,2.185. Kemisk-teknisk

Haandbog.(1938).40ff. \\ billedl; navnlig ned-

sæt., om noget værdiløst, foragteligt. Flæbernes

Spildevand (o: taarer).Kierk.III.115. (Bag-

gesen) kritiserede . . alt det hos sin Rival,

der hørte med til Romantikkens Skum og

ST^Mevand.HSchivanenfl.In.l7. \\ hertil bl. a.

(jf. Kloak-;) Spildevands-afledning, -afløb,

-anlæg, -attest (o: attest for, at en bygnings

afløbsforhold er i orden; afløbsattest. HFB. 20

1936.681ff.), -kar (Bl&T.; jf. Spildekar^,

-ledning (CollO.), -pumpe, -rende (billedl.:

Kierk.V.22), -rensning(s-anlæg), -rør,

-sten (1. br.; stenbækken i middelalderlige

kirker, hvori brugt daabs-, vievand olgn. kunde
hældes; piscina. DanmKirker.V1.429), -ud-
lob, -ventil, -varme, en. ^Spild-. Spild-

varmckedel. Pol.*^/il941.2.sp.6). varme,

som gaar til spilde; spec: varme fra spilde-

damp, -gas olgn., som benyttes til opvarm- 30

ning. Sal.XIII.1050. IngBygn.l939.146.sp.2.

{^pild-frugt, en. [2] kassabel (nedfal-

den) frugt (som indsamles ved spildindsam-

ling). BerlTid.^yi,1941.M.3.sp.5. -ind-
samling, en. [2] spec. om den i 1940 or-

ganiserede, systematiske indsamling af (køk-

ken)affald, kasserede ting m. m. Blækspr.1940.

18. jf. Spildindsamler, smst.25.

Spilding, en. se Spildning.

Spild-kop, en. se Spølkop. -korn, et. 40

se Spildekorn. •knni(me), en. se Spølkum.
-mand, en. [2] ('Spilde-. Blækspr.1940.18).
(dagl.) person, der besørger spildindsamling.

PoUy^l940.7.sp.3.

Spildning, en. (ogs. Spilding. se u.

bet. 2). flt. -er. {ænyd. spilding, skade, tab,

oldn. spilling; nu kun dial.) I) vbs. til II.

spilde 3-4: det, at noget spildes, bortødes.

JPPrahl.AC.77. Vand-Opstanderne (skal
istandsættes) for at forekomme Vandets 50
Spildning. PZ.V82795. VSO.

\\
gaa til spild-

ning, gaa til spilde. CReimer.NB.o28. 2) (jf.
Spilde-foder, -korn^ konkr.: hvad der spildes;

affald; spild. VSO. (faarenes) Spilding
eller Oure. SAFjelstrup.Jordebrug.(1820-21).

Spild-olie, en. se Spildeolie, -sam-
ler, en. [2] d. s. s. -mand. Pol."/iol941.12.
sp.4. spildsom, adj. ['sbil(|)S(om(')] (no.
dial. spillsam; til Spild ell. I. Spilde; jf. dial. eo
spjældsom, skrøbelig, som let spildes, vanske-
lig, besværlig, usikker (Moth.S670. FDyrlund.
Uds.46. Uhrskov.TG.104. UfF.),ogs.:vild,ly-
stig, overgiven (MDL.538), skaansk spjållsam,

-som, skadelig, besværlig (Rietz.658), til æda.

spial, se Spild || dial.) som let spildes, gaar

tabt; ogs.: udrøj. Moth.S658. Tørv er mere
spildsom, end Brænde. ilfZ>L. VSO.(jy.).

Frøet (af lupin) er spildsomt, da Bælgen i

tør Tilstand meget let springer o-p. Sal.*XVI.

103. UfF. jf.: Statsmidler, siges der, faar

ofte en spildsom Anvendelse. Vestlollands

Avis.^*/il920.1.sp.2.
||

(bonden maa) slæbe

sit utorskne Korn, Høe og Halm med stor

Besværlighed og til megen Spildsomhed
over GsiaTåen.OecMag.IV354. Spild-var-
me, en. se Spildevarme.

I. Spile, en. ['sbi-la] flt. -r. (ænyd. d. s.

(om stang, pind), oldn. spila, /., smalt,

tyndt træstykke, eng. (dial.) spile, (m)nt.

spile, nt. speil (hvorfra ty. speilj; sideform

til III. Spil; vist besl. m. I. Spid, Spiger,

I. Spir; jf. II. spile, Spiler, I. Spilke) 1) ty^id

stok, pind, gren olgn., hvormed noget holdes

paa plads, befæstes ell. (især) udspiles. Feilb.

især: l.l) (foræld.) gren ell. pind, hvorpaa
væger trækkes under lysestøbning; spid (1.5).

Feilb.BL.121. jf. LysesTpne.Aakj.VB.32.
Feilb. \.2)pindell. stok, hvormed (de enkelte

dele af) noget holdes fra hinanden, spiles ud.

LTid.1727.279. Spilerne som havde holdt

Kærne og Skal fra hinanden skulde fjernes, el-

lers var Billedet helt, støbt i et med Fodstyk-
ket. JFJens.CT.i^S. (dial.) om spilepind i

halmbikube: EHHagerup.84. Feilb. 1.72. \\ især

(fagl., spec. slagt.): lille pind ell. stok, hvor-

med huder ell. fisk (jf. VSO.) holdes udspilet

under tørring, ell. pind af træ ell. metal,

hvormed et slagtedyrs krop holdes i sin rette

form (hindres i at falde sammen). Moth.S659.
for Kalves og Lams Vedkommende (gjorde

man sig) megen Ulejlighed med, at Kroppen
skulde faa en god Form og ikke falde sam-
men. Man anvendte dertil Spiler af forskellig

Størrelse , . Til et Sæt Spiler hørte der en

Overspile, en Brystspile, en Nyrespile, en
Benpind og Smaapinde til at hæfte Spilerne

paa Plads med. AarbHolbæk.1934.60. Fr
Grundtv.LK.176. Kværnd. 1.3) (nu især vet.)

tynd skinne af træ, pap ell. (nu ogs.) metal

(sml. Metalspile. Grunth.Besl.161), hvormed
en forbinding (fx. ved benbrud) holdes fast.

Moth.S659. vAph.(1764). EHHagerup.84.
Efter at Skoen paany er lagt under, skal

Saalen og Straalen dækkes med en For-

binding, som fastholdes ved Hjælp af en
saakaldet Spile. Grunth.Besl.161. KMKofoed.
BornholmskeSærlinge.(1934).163. 2) tværpind,

-stok, som fastholder ell. adskiller noget.

2.1) tværpind, tværstok mellem parallelle træ-

stykker; tremme. Han trak Bunken (af hø)

delende ud gennem Hækken, der manglede
to Spiler i Midten. AlbDam.B.9. En Væve-
kam, ogsaa kaldet et Rør, bestaar af en
Række fine Spiler eller Tænder, som er

lodret indsat mellem et Par Lister. National-
musA.1939.90. om stivere mellem stoleben:

Feilb.
II
især (dial.): tværtræ, trin i stige. Da
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han stod paa en Stige . . brast en Spile og han
faldt til JoTden.CiU748.(DSaml.VI.176).
MDL. Kok.DFsprJ.378. Feilb. billedl. ell. i

sammenligninger: Aftensolen skød en Række
tynde Straaler ind (i lysthuset) , over hin-

anden, som gyldne Spiler i en Himmelstige.

Gjel.GL.253. for den guddommelige Julius

(o: Cæsar) blev (angiveri) den første Spile

paa den gyldne Stige, der førte ham . . op
til Verdens Tinde. sa.GG.41. 2.2) (nu næppe
Ir.) spilbom (2) i stald. En Spile er det

Skillerums-Træ som er imellem Hestene i

Stalden, og et Spiltog er det Rum, som
Hesten staar i.Sort.Poet.77.

IL spile, V. ['sbi-la] Høysg.AG.139. -ede
ell. (nu sj. uden for dial.) -te (Skuesp.VII.230.

Oehl.XXX.28. jf. Moth.S659. Feilb.); part. -et

ell. (nu sj. uden for dial.) -t [sbiUd] (Suhm.I.
204. Bagges.1.92. PalM.ND.177. jf. Moth.S
659. Feilb. samt op s pilt. Pram.0.144. Heib.

Poet.X.221. Schand.UD.225). vbs. -ing (Ha-
ge.^1302) ell. (nu sj.) -ning (Bagges.NK.125.

jf. MO. D&E.), sml. lY Spil. {ænyd. d. s.,

oldn. spila, eng. spile, mnt. spilen; afl. af

I. Spile; jf. III. Spil, Spiler, II. spilke
||

i alm. spr. ofte i forb. m. op (i bet. S) ell.

ud (i bet. 2), jf. op-, udspUe)

1) (nu dial.) anbringe spiler (I.l) i ell. paa;
afstive, fastholde ell. (jf. bet. 2) ud-
spænde 7ned spiler; m. h. t. bikube: Feilb.

1.72.
II
lægge skinne(r) paa benbrud olgn.

VSO.
2) fjerne enkelte dele af noget fra hinanden

ved at strække det, folde det helt ud v. hj. af

spiler ell. (og) ved ryk, træk; faa til at udvide

ell. udstrække sig; spænde, strække ud.
Moth.S659. 2.1) m. h. t. del af dræbt ell.

slagtet dyr; navnlig m. h. t. huder, skind:

under spiilte Huders Klang (o: under

trommeslag). Wess.28. Derpaa spiilte han
Biørnehuden ud med Træpinde, at den
skulde tørres for Yinåen. Oehl.XXX.28. spile

Skindet over et fladt Stykke Træ med Haa-
rene indefter. jBo^an.//.55. Hage.^930.

\\ (jf.

bet. 2.3^ m. h. t. slagtet dyr. Laxen spiles,

førend den løges.VSO. Feilb. grisen blev

spilet for at kunne skæres op (o: benene blev

holdt ude fra hinanden). TJfF. 2.2) m. h. t.

klæde, lærred olgn. Blegningen . . Lærredet
bliver først byget med Lud, derefter spiles

det ud paa Marken. IfaHa^er.iOO. Gardinet
spiledes ud foran det aabne Vindue af nogle

Yinåstød. NJeppesen.GH.105. sml.: *over sig

en Decke-Flig | Af Ladheds Teppe spile

(o: brede). Sort.Poet.32. *naar hånd (o: djæ-

velen) mærker, at han kommer ey til Ende
|

Med Magt, da spiler hånd sin Jæger-Snare
nd. Clitau.IR.39. || især m. h. t. sejl, som
strammes af vinden ell. (^) spændes ud,

spec. V. hj. af en stage, en spilerbom. *Vinden
i spilede Seil omfavned' de bugnende Master.

Bagges.NK.262. Da ethvert Sejl, naar det

er sat, helst skal staa saa fladt som muligt,

maa man benytte Ender til at sætte Sejlene

og spile dem i et 'Pl&n.Bardenfl.Søm.I.95.

(skibet) har alle Sejl bovnende for Medbøren
og spilede Mesanseil. AchtonFriis.D0.il.454.

jf. bet. 2.3: *Sejlerl spil nu dine Vinger,
|

Revlen er den visse GTa.y\Rich.VL.14.
LCNiels.FjerntfraDanmark.(1923).7. (1. br.)

refl.: *Det store Seil sig ud for Vinden spiler,

I
Den dunkle Snekke glider frem af Havnen.

Hauch.SD.11.67. 2.3) (jf. bet. S) m. h. t. dele

10 af legemet; dels om paavirkning, hvorved dele

af legemet tvinges fra hinanden, (navnlig)

hvorved hulrum i legemet udvides, opblæses,

oppustes: *jeg Koen saae i Græs
|
Til spilte

Yver g&nge. Suhm.I.204. *gamle Markus
(stod)

I

Blæsende med spiilte Kjæver
| Over-

lydt paa Sækkepiben. PoJilf.F/.223. *et ud-
skåret Træbilled . .

|
en Dødning med spilede

Arme (o: et krucifiks). Blaum.AH.viii . han
lod sit Guldur svinge i Kæden som et Pendul

20 foran sin spilede Mave. Bjarnhof.LE.126.
||

dels om muskelbev<iegelse, hvorved et (bevæge)-

lem (spec. fingre, arme) strækkes. *Ulv spiler

Kloen, naar Lammet er smnkt. Ing.RSE.Vl

.

202. (han) spiler Fingrene fra hinanden.
PWBalle.R.67. Tæerne, som hun ligger og
spiler ud og ind. Buchh.UH.46. om fugl:

alle (fugle) holder . . Vingerne spilede under
Flugten, de folder dem først sammen, naar
de sætter sig. Bogan.l1.83. Under Lærkens

30 vibrerende Vinger er vi fødte, ikke under
Falkens spilede Fa,ng.Fleuron.J.9. billedl.:

Alt Rygtet ud de brede Vinger spiler.

Rein.62. giv mig Lov til at spile min Selv-

opholdelsesdrifts YingeT.JVJens.EE.92. (der

bliver ensomt i hjemmet) navnlig hvis Karen
(o: den giftefærdige datter) skulde faa i Sinde

at spile YiiigeTne.JacPaludan.TS.124.
\\

(sml. opspile 3; især poet.) overf.: sætte i

stærk, voldsom anspændelse, jf.: Fortvivlel-

40 sens Krampdrag
|
Spiler — men hæver den

(o: jorden) ei.Bagges.lV202. især m. h. t.

sanse- og tankevirksomhed: anspænde. Be-
svimelse (kommer) naar man alt for længe
har spilet Tankerne paa en Ting. JBang.S.
486. Hvor har jeg ikke spillet min Hierne
førend jeg fandt paa (det).Wiedewelt.T.49.

*(han) Laa der med alle Sanser spilet
|

imod en ljVigt.PlaCour.A.48.
\\

(1. br.) refl.

Manden med de store Læber under Over-

so skj ægget, der skiltes i Midten og spilede sig

ud til tiderne. Sehand.AE.148. Nu stikker

Snippen af en lysegrøn Florvinge frem,

krøllet og dunet kryber (sommerfuglen) af

Hammen, — den evner endnu ikke at spile

sig.Fleuron.(Kbh.*/d909.2.sp.6). 2.4) (1. br.)

i videre, uegl. anv.: gøre længere ell. videre;

gøre mellemrummene i ell. mellem noget større;

udvide. Er der (i gymnastik) taget Afstand
(dobbelt Afstand), kaldes Rækken spilet

60 (dobbelt spilet). Gt/mn./.76. Perronen er en
saakaldt Ø-Perron anbragt imellem de spi-

lede STpoT.JernbaneT.y,1934.4.sp.3. \\ billedl.

de almindelige Forfattere . . forfalde (ikke

lettere) til nogen Feil end den, at spile Ro-



271 8pilebræt spilfægte 272

manen ud i Breden. Molb.fMdsskrlAtt.XII.

227). det stilistiske Tryk spiler de litterære

Forskelligheder ud til absolutte Kontraster.

BilleskovJ.H.I.134.

3) (jf. bet. 2.3^ m. h. t. legemets aabninger,

især mund, øjne: aabne paa vid gab (ofte

som udtr. for begærlighed ell. forundring).

(Danmark) voxede under Margareta op til et

stort Monarchie, hvorover heele Europa spil-

lede Øyene.Holb.Heltind.LlOS. (den) gamle i_o

Minister blev ved at spile Øinene op, men
han kunde ikke see Noget.HCAnd.(1919).I.

144. Ulven spiler Gabet op. MO. Tobaksrøgen

slørede alt derinde . . og gamle Fisker-Ole

. . maatte baade gnide og spile Øjnene for

at se frem for sig. MylErich.S. 74. || spile

næseborene (op ell. (1. br.) ud) olgn.,

aabne næseborene stærkt, især for at snuse til

noget, for at fnyse; ofte som udtr. for vrede.

Naar hun talede, spilede hun sine Næseboer 20

høit 0Tp.Hauch.II.25. *De rappe Hunde
speide Vildtet alt

|
Med . . spilte Næseboer.

sa.SGr.l84. *jeg sidder . . ved Bordet . .
|

og spiler Næsen mod Dugens kyske Klor-

lugt. JVJens.Di.35. en Lugt, der faar Fæ-
ringerne til at spile Næseborene ud af Yel-

\ære.Pol.^*/2l941.11.sp.4. spilende næse-
bor, (foræld.) om fejl hos hesten bestaaende i,

at den bevæger næseborenes rande for stærkt.

Viborg.HY.34. Viborg&Neerg.HB.58.
\\

(sj.) 30

m. h. t. ører: spidse. Ved dette Tilbud spillede

Sancho Øren. Biehl.DQ.IY339. \\ i billedl.

udtr. *Dødens spiilte Gab. Bagges. 1.92. (fjen-

derne) spiler Gabet op (1871: oplode deres

Gab^ imod mig som rovgridske, brølende
Løwer. Ps.22.14(1931).

>»pile-bræt, et. [11.2.1
] (fagl, spec.

jæg.) bræt, hvorpaa et skind udspiles for at

tørres. Fleuron.RK.165.
\\ (fagl.) om redskab

til tørring af insekter (sommerfugle) med ud- 40

spilede vinger, -forbinding, en. [LI. 3]
(vet.) forbinding v. hj. af skinner, spiler.

Grunth.Besl.161. -pind, en. [IL2] (jf. -stang,

-træ 1; fagl.) pind, hvormed noget holdes op-
ell. udspilet; spile (LI). S&B. spilepinde til

skindberedningen. Freuchen.R.82.
Spiler, en. flt. -e. (til IL spile; jf. ty.

speiler) I) spile (LI); fx. (4>.): ved Hjælp
af Spilere, indsyet i Sejlene, er der ogsaa
gjort Forsøg paa at faa Sejlene til at staa 50
fladt som et Bræt. KuskJens.Søm.Till.l5.

||

(fisk.) stang ell. stok, hvorpaa sild ophænges
til røgning. Scheller.MarO. 2) 4> trekantet
sejl paa kap-, lystsejler, der udspiles v. hj.

af en spilerbom, og som sættes, naar vinden er
lige agterind. IdrætsB.1.376. PoU''/il935.9.
sp.5. knække en spiler ud, se knække 5.i.

Spiler-bom, en. 4^ bom, stage til ud-
spænding af spileren (2). Sal.III.307. Scheller.
MarO. -sejl, et. (4^, foræld.) d. s. s.

Spiler 2. Sal.II.384.

Spile-stang, en. [IL2] (1. br.) d. s. s.

-pind. D&H. Bl&T. -tog, et. se IL Spiltov.
-træ, et. [II.2] I) (nu næppe br.) d. s. s.

-pind. Amberg. 2) (gart., foræld.) espaliertræ.

RMejborg.Gamleda.Hjem.(1888) . 78. Breum

.

FS.181.

t Spil-evne, en. [I.2.i] (sml. Spille-

rum 1) bevægelsesfrihed. vAph.(1772).III.
Disse Snørlive (0: livstykker olgn. til børn)

ere et Slags besværlig og farlig Kyrads,
som tvinger meget Brystets S'pil-'Eyne. vAph.
BO.102. -figter(i), -figtning, se Spil-

fægter(i), -fægtning, -fisk, en. [II.2] 4^
fortykkelse af dæksplankerne paa det sted,

hvor et spil staar. Funch.MarO.II.124. Schel-

ler.MarO. t -fløjte, en. [L8.1] J^ fløjte

(LI) som stemme i orgel. vAph.(1764). -fod,
en. [IL2] ^j- svær træklods, hvori spilpanden er

nedhugget, og som er underlag for et spil.

Funch. MarO. II. 124. -fordærver, en,

[1.3] {efter ty. spielverderber; jf. fordærve
spillet u. fordærve 2.3; nu sj.) person, som
forstyrrer andres fornøjelse, ødelægger en fælles

sag, et foretagende; gnaven, vranten person.

vAph.(1764). en kedelig Fyr, en Spilfordær-

ver.GadsMag.1927.546. -fugl, en. se Spille-

fugl, -fnld, adj. I) [I.2.2] (sj.) glansfuld;

straalende. Øjnenes spilfulde Glitter. ThitJens.

VA.I.201. 2) (jf. spillende fuld u. III. spille

10.3 samt Spil- 1.4 ; dagl.) om beholder olgn.:

fuld til randen; helt fyldt. VSO. Hovedsagen er

altid at holde Ankeret (med frugtvin) spil-

fuldt, saa Luften ikke faar Adgang til dets

lnåre.Lomh.H.60. \\ i videre anv. hun sad
midt i en glad Juleslagtning . . spilfuld af

stærke Ungdomsminder.JFJens./¥i02. Hans
Povls.HF^S. -fægte, v. vbs. -ning (s. d.),

jf. Spilfægteri, {penyd. spilfecte og (som
vbs.) spelfecten (Huitfeld.DanmarckisRigis
Krønicke.II.(1652).1468), speylfecten (smst.

BbbbP); fra ty. spiegelfechten, til ty. spiegel

(se Spejlj og egl. vel: øve sig i fægtning foran
et spejl; i ty. (jf. ty. spielfechten, n., spiel-

gefecht samt holl. speelgevechtj og da. om-
dannet efter ty. spiel, da. spil (jf. 1. Spil I.2

slutn. og 3); nu sj., jf.: „Et Ord der ikke
bruges meget." Lewn., sml. ogs. MO.) egl.:

kæmpe paa skrømt; især: optræde, handle paa
skrømt; give sig ud for noget; lade som; ogs.:

fjase; skæmte; ofte i forb. m. med: anvende
paa bedragerisk ell. letsindig maade; misbruge;
ogs.: gøre nar af. denne sminckede udvortis

Skin af Hellighed . . disse Kircke-Helgene,
som u-blueUgen understaae sig at misbruge
og spilfægte med de Ting som Menniskene
holde i høyeste Agt og Ærbødighed. Zom
Grønneg.11.213. spilfægte med Eeder.Birck-
ner.Tr.l47. en letsindig og spilfægtende Tid,

der . . saa gierne betragter Alt som et vel-

lystigt kildrende STpil.Oehl.III.313. \\ som vbs.

Gram.(KSelskSkr.IV.96). Harald. *„. . lad

os stride da som Mænd!"
|

. . Palnatoke.
*„Spilfægten var kun mellem dig og mig en
Kamp.''Oehl.IY.98. *dit Hiertes Angst

|
Dig

til Bedrifter driver, vil forsone saa
|
Den

Brøde (0: et mord), nedrig du begikst. Er
dette Dyd?

| . . Valhals Guder (dømmer)



273 8pilfæg;ter Sipilkrone 274

dig, og intet hist
|
Dig hielper din Spil-

fægten, som forblinder her
|
Den Svages Øie.

smst.V292. -fægter, en. (f -figtcr. Moth.

S662). {ænyd. spegelfecter, ty. spiegeifechter

;

se -fægte; nu sj.) egl.: person, der giver op-

visning i fægtekunst for et betalende publikum
(Moth.S662), ell. person, der kun fægter,

kæmper paa skrømt; i videre anv.: person,

der forstiller sig; humbugmager; hykler, en
exercered Soldat (skal ikke) være at ansee, lo

som slumpe-skøtten der treffer uforvarendis

eller som Spil-fægteren, der slaar i Veyret.

Sort.Tr.7. I vore Dueller og Tvekampe, som
anstilles for personlige Fornærmelsers Skyld
. , seer man ingen Helte, Det er kun Spil-

fægtere man seer paa disse Valpladse.MoW.

SgH.275. D&H. -fæsrteri, et. (f -flgteri.

Holb.Kh.752. Suhm.(SkVid.X.108). — sj.

Spejlfægteri. NMPet.* III. (1867). 31 (orig.

III. 42: Spilfægterier^^, (ty. spiegelfech- 20

terei; ;/. Fægterspil 2 og Skyggefægtning;
især CP) kamp paa skrømt (ell. for betaling;

jf. Klopfægteri^- især overf., om handlen,

optræden paa skrømt; ogs. om kneb, kunster,

der bruges for at trække tiden ud, for at føre

andre bag lyset; ofte om diskussioner, der kun
føres rent proforma. Holb.DH.1.551. alle de
unyttige Ordkrige . . Alt det academiske
Spilfegterie, hvormed man fordærvede baade
Videnskaberne og Smagen. J)Sneed./Z.242. 30

Spilfægteri mellem formummede Sachser
som Lysalfer og Svartalfer . . Efter at de .

.

have kæmpet nogle Gange mod hinanden,
drives Svartalferne paa 'Fhjigt.Oehl.VIII.220.

Senmiddelalderens . . logiske Spilfægteri.

OFriis.Litt.205. -fægtning:, en. ^f -flgt-

ning. Moth.S663. — f Spejlfægtning.
OeconH.(1784).III.337). (ænyd. spegelfec-

ting, spejlfectning, spilfect(n)ing, mnt. spegel-

vechtinge; vbs. til -fægte; nu sj.) spilfægteri. 40

(de) som løbe Veddeløb i de Olympiske Spil-

tegtmngeT.Wing.Curt.14. Med dem handlede
Kongen, at de skulde lade ligesom de vare
Fiender, og holde en Spilfægtning med hans
¥]oåe.Holb.DH.II.334. Jeg spurgte min Vert,

hvorledes . . en saa skiønsom Nation kunde
nedsætte slige ædle Øvelser (0: disputere-

øvelser), hvorved man skiærper Forstanden
. . og lærer at tale med Lethed, til Spilfægt-

ninger. Ba33es.iViC.39. -gal, adj. (jf. Spil- 50

1.4; dagl.). I) fuldstændig afsindig, vanvittig.

JakSchmidt.SP.133. Troer De, Thevandet er

gaaet den gamle Idiot til Hovedet, saa han
er bleven spilgal? BoMd.O/.i47. 2) fuldkom-
men forkert, urigtig. Den første Aften . . sang
han spilgalt i en stor Duet. ChBourn.E.156.
-græde, v. (jf. Spil- 1.4 samt -tude; talespr.,

1. br.) græde voldsomt. JennyAndersen.Elisa-
beth.(1902).20. -hal, et. [n.2] ^ aabning i

spil (i spilkop ell. spilkrone), hvori en spilbom eo

(1.2) kan anbringes; bomhul (2). vAph.(1759).
OrdbS. -hus, et. se Spillehus. -hvalp, en.

[n.2] (jf. -bjørn, -klampe^ ^ kantet ell.

halvrundt fremspring paa spilkoppen ell. spil-

stammen, hvorpaa tovværket ligger an; hvalp
(3.2). -valp: Funch.MarO.II.124. -hætte,
en. [n.2] (jf. -krave, -presenning^ 4^ hætte af
sejldug olgn. over et gangspil. VSO. D&H,
-Jagt, en. I) se Spillejagt. 2) [L8.2] (jæg.)
skydning af hønsefugle under parringslegen,

„paa spil". S&B.
I. Spilke, en. ['sbil^a] flt. -r. (oldn. spel-

ka, eng. dial. spelk ; afi. af 1. Spile
; jf. IL spilke

og I. Spjælke; dial.) spile (LI); især: skinne
til forbinding (jf. 1. Spile l.s). Rostgaard.Lex.

S238c. MDL. Feilb. II. spilke, v. ['sbil^pj

-ede. (ænyd. d. s. (i opspilke, spile op), jf.

oldn. spelkja, eng. dial. spelk; afl. af I. Spilke
ell. II. spile; jf. II. spjælke; dial.) I) (jf.

II. spile 1 slutn.) anbringe spiler i ell. paa
noget, især: lægge skinner paa benbrud.

Rostgaard.Lex.S238c. MDL. Feilb. 2) spile
op ell. ud; udvide. Moth.S659. tvende spil-

kede Skind af (sælen). NHedin.HH.37.
\\

m. h. t. øjne. G. er forfærdelig søvnig . . Hun
spilker sine Øjne op og opfatter hvert Ord.
ThitJens.G.33.

^»pil-kedel, en. [11.2] ^ hjælpekedel,

der leverer damp til dampspil m. m. ScheU
ler.MarO. SkibsMask.59. -klampe, en.

[II.2] (^, foræld.) d. s. s. -hvalp. Funch.
MarO.II.124. OpfB.UI.470. -kog, et. (sj.)

vbs. til -koge. || overf., i udtr. for ophidselse,

raseri, man (turde knap nok) skælde dem ud— naar man da ikke selv netop var i Spilkog.

AKohl.MP.I.174. -koge, v. vbs. jf. -kog,

(jf. Spil- 1.4 samt u. I. Spil 2.i, III. spiUe

10.3; sml. skold-, skylkoge; især dagl.) om
vædske: koge stærkt; være i fuldt kog; spec.:

være opvarmet over kogepunktet (FagOSnedk.).
Kaffen spilkoger, og jeg har ganske varme
Tvebakker til den. Dodt.F.75. Naar Vandet
spilkoger, drysses Grynene i.FrkJ.Kogeb.
118. jf.: Den (0: en temaskine) spilkogte, saa
at det ordentlig rumlede i Bordet. CBernh.
NF.II.243. (jf. I. koge 3.i; overf.: Et Kaos
af Haler pisker Bølgeskorpen. Havet spil-

koger paa et langt Stræk. Fieuron.F5.73.

II
part. spilkogende brugt som adj. den

spilkogende Gryde. Pont.F.1.173. spilkogende

Ya,nd.Madelung.GM.211. (jf. u. I. koge 3.2

slutn.; 1. br.) overf.: deres spilkogende Had og
AiTigska.h.AKohl.MP.1.152. det myretravle,

spilkogende Liv (i storbyen). OJohansen.Ny-
bygger.(1934).47. som adv.: Er du spilkogende

to\lig.ErlKrist.DH.32. -kom, en. se Spøl-

kum. I. -kop, en. [II.2] ^ om (ring ell. ski-

ve paa) enderne af aksen, stammen paa brad-

spil og andre spil; ogs.: spilkrone. Thaar.PB.
54. SøLex.(1808). Der satte han sig paa Spil-

koppen. BerLiisb. S. 99. KuskJens .Søm. 231.

II. -kop, en. se Spølkop. -kort, et. se

Spillekort, -krave, en. [II.2] (jf. -hætte,

-presenning^ 4>- krave (1.4.8) af sejldug, der

lægges over spillet (i regnvejr, ved dæks-
spuling). VSO. -krone, en. [11.2] (jf. -kop^

4> den øverste, bevægelige del af et gangspils

stamme med huller til spilbommene. Funch.

XXI. Rentrykt '»/i 1942 18
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MarO.1.93. Scheller.MarO. \\ i videre anv.

Disse Pæle (til en tro) skruedes ned i Grun-

den ved en paa Toppen af dem anbragt Spil-

krone. BerlTid.'*/d882. Aft. 1. sp. 6. -krop,
en. [II.2] (^, 1. Ir.) spilstamme. Larsen.

Bl&T. -kugle, en. (til I. Spil 1.2, 2.i ell.

III. spille 3; egl.: kugle med et vist spillerum;

sml. Løbe-, Rendekugle; i$J, foræld.) kugle,

hvis diameter er noget mindre end paskuglens,

saaledes at den ved et jævnt tryk med lade-

stokken let føres ned i løbet. MilTeknO. jf.

Spilkuglepatron (smst.) samt: 160 Bund-

ter Riff eispil kugle -Patroner. ilfÆ.iSi9.37.

-kum, en. se Spølkum.
1. 1 Spille, en. flt. -r. {ænyd. spille, pren,

naal (Kalk.lV.64), jf. ænyd. væffspille (i bet.

2); fra nt. spell, mnt. spelle, spelde, ty.

(dial.) spelle, spille, til ty. dial. spendel,

oht. spenila, spenula, spinula ofi.; sa. ord

som ell. laant fra lat. spinula, lille torn (dim.

af spina, torn; jf. Pinolj; i ty. er ordet til

dels sammenfaldet med spille, ten, spindel,

se II. Spil) I) (jf. Haarspillej om forsk,

naale; dels: knappenaal. Moth.S659.
||

dels (jf. Krusenaalj om naal ell. jærn til

krusning af haaret. Moth.S659. NvHaven.
Orth.166. 2) (spole i) skytte(l) i væv.
Moth.S663.

II. Spille, en. [isbeb] flt. -r. (til III.

spille 9; barnespr. (ell. dial.)) musikinstru-
ment; navnlig: musikinstrument som legetøj

for børn (fx. om spilledaase, mundharmonika).
Feilb. Hjortø.OS.23. OrdbS.(kbh.). UfF.

III. ispille, V. ["sbelg] Høysg.Anh.21.
præt. og part. -ede, -et ell. (uden for dial.

nu næsten kun poet.) -te, -t [sbel'd (Høysg.
AG.95)] (Reenb.I.441. Spillebog.(1786).22.

Blich.(1920).VII.15. Heib.Poet.III.197. Bran-
des.Br.1.308. JPJac.II.262. jf. Moth.S659.
Høysg.AG.95 samt UnivBl.l.389 (nordsjæll.)

.

Feilb. BornhOS.). vbs. -(n)ing (se Spilning),

jf. 1. Spil, Spilleri. (ænyd. spille og spele,

SV. spela; fra mnt. spelen, jf. oht. spilon (nht.

spielen^, oeng. spilian; oprindelse usikker;
i ty. i bet. 6-6 paavirket af fr. jouer; for-

trænger til dels det nord. ord lege (se III.

lege;)

I) om levende væsen: bevæge sig (omkring,
af sted) ell. udføre bevægelser (med legemet,

legemsdele ell. med ting, der haandteres) paa
en let og hurtig (ligesom legende) maade.
I.l) især om kaade, livlige, unge dyr: fare,
vimse omkring; hoppe; løbe; i rigsspr.
nu næsten kun om mindre fisks livlige, raske
bevægelser, i dial. ogs. (m. overgang til bet. b)
om børns ell. raske, livlige menneskers bevæ-
gelser (under leg) (Feilb. UfF.). (dragen)
spillede iiu i det Subtile Element, jeg meener
Luften, ligesom hiine kaade Marsviin spiller
udi Neptuni Boelig, jeg meener Ravet. Holb.
Bars.11.8. store Flokke af smaa Qvæg, Faar
og Geder . . spillede i de deylige Græs-Gange.
Dumetius.111.4. *1 Parken spiller Karpen

|

Og Brasen saa hTeå.Winth.I.160. *Den flyg-

tige Hjort, som spiller i Lund
|
alt under de

Linde og Siliei. Gjel.Br.49. Forellen spiller i

den klukkende ka.KBirk&JKure.IngridKlo.
(1907).156. (den lille drengs) Kinder er run-

de og røde, hans Øjne er blanke og blaa,

saadan ser han ud, som han spiller rundt
der paa Fliserne, foran den lille firkantede

Haves Stakit. Bregend.(BerlTid.yil926.Sønd.

l.sp.l). Feilb. BornhOS. i sammenligning:

10 *De Seylere fare, som Fuglen i Skye,
|
De

spille paa Himmel-blaa Bø\ge.Sort.HS.D3f.

munter og rask, som et Føl der spiller over
MMkeTne.Ew.(1914).IV243. *Bag den over-

fyldte Disk
I

Svenden spiller som en Fisk:

I

„Den er meest moderne!
|
Sex af dem?

Saa gierneV Rich.1.55. Helene flagrede som
et Møl , . ved Bordet spillede hun igen

som en Kolibri i Lnften.JVJens.EE.160.
talem.: naar katten er borte, spiller mu-

20 sen(e) paa bordet olgn., se I. Mus 2.3

(og I. Bord 2 slutn.)
||

(sj.) m. overgang

til bet. 9, om dyr, der bevæger sig summende
ell. brummende. En Hveps spillede ind (o:

i stuen) og landede . . paa Kanten af Sukker-
skdidilen. ErlKrist.K.209. (signalet) lyder . .

spædt som en Flues Spillen paa en Rude.
sa.NS.140. 1.2) m. h. t. legemsdel, der bevæges:

lade bevæge sig hurtigt frem og tilbage,

ud og ind olgn.; næsten kun i forb. m. med:
30 spille med Rumpen, \ogie.vAph.(1759). hun

(saa) kierligt forsmægtende til mig, trykte

min Haand paa det hæftigste, og begyndte
at spiUe med hendes Fødder og støde paa
mine. Prahl.AH.IV109. (fluen) væltede om
paa Ryggen og spillede et Øjeblik med alle

Ben i Lutten. Bjarnhof.LE.34. hesten spiller

med skindet. BornhOS. jf. bet. 3.1 : Vi har
ogsaa spillet med Øjnene, hun og jeg.

EChristians.0.1.292. især i udtr. som spille

40 med tungen, navnlig om dyr (slanger):

bevæge tungen rask i munden, (jøderne bliver)

alligevel ved med at løfte Hovedet, naar vi

vender Nakken til, og spille med Tungen
efter os. KMunk.Sm.24. jf.: Saare vel taler

du, Herodes. Ret aldrig hørte jeg en Mand
spille saa snildt med sin TvLnge.sa.EI.70.

spille med fingrene olgn., lade fingrene

udføre raske bevægelser (som om man spillede

paa et instrument). *(hun) smilede og spil-

so led
I

Med Fingren paa sin Mund. Winth.
HF.66. Marie støttede . . den syge Haand
mod Vindueskarmen og spillede med Fin-

grene, som paa et Klavikordium. JPJac./.

152. IJohans.J.176.
\\

(sj.) m. obj.; i udtr.

som: Kan De høre, hvor hun ligger derinde

og spiller Kjæver (o: snakker, bruger mund)
nn? Pont.FH.136. 1.3) (nu sj.) i forb. m.
med til angivelse af en ting, der bevæges

frem og tilbage, ell. (jf. bet. 3) et apparat, en

60 mekanisme, der betjenes med hurtige haand-,

fingerbevægelser; ogs. (m. overgang til bet. 6)
i udtr. for at tumle ell. lege med noget, han
spiller ligesaa artig med en Vifte, som
de best opdragne Fiøkenei.Suhm.V16. en
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Trendse, med hvis Mundbid (hesten) un-

der Pudsningen s^pUleT.PWBalle.R.60. jf.:

C. red en gang og spillede med sin Hest i

Maiken. Sort.Poet.72. \\ m. h. t. vadben;

navnlig (jf. bet. 3.2^ om brug af svært skyts.

de spillede først paa begge Sider noget med
C&j\oneTne.KSelskSkr.I.288. *Jeg (o: Tor-

denskjold) . . løsned ei et Skud
| Før . . jeg

kunde lange
|
Min Fiende med Sexpundinger;

da spilled
|
Jeg paa ham, alt hvad Tøiet

kunde holde,
|
Med Knipler og Stangkugler.

Oehl.XV27. saa lærer han Drengen hver Dag
. . at skyde og svømme, at kaste med Spyd
og spille med Lanse. SvGrundtv.FÆ.1.180.

2) videre anv. af bet. 1 uden (udtrykkelig)

tanke paa bevægelse (fra sted til sted). 2.1) i

udtr. for at virke, have noget for || (jf.

bet. 8.1^ t forb. som spille under dække
med, se I. Dække 1.2.

|j
(dial.) i forb. m.

præp. efter ell. for: være ivrig efter; være

ude om. Det (o: en ulykke) er en Guds Straf,

— det er Løn som forskyldt, — det har

den og den (o: vedkommende) længe spillet

for. Blich.(1920).XXV11.51. Nu kan det

gerne at være, Du faar Lov til at faa min
Kristjan, det er jo det, I spiller efter, kan
jeg nok mærke. MHans.(SvendbAmt.1922.
46). Feilb. 2.2) i udtr. for at skaffe ell. fra-
tage en noget paa en let, hurtig, behændig
ell. snedig, underfundig maade; især i

udtr. som spille en noget i hænde ell.

spille en noget af hænde, (maaske egl. til

bet. 6, m. h. t. kneb, snyderi i kortspil ell.

m. h. t. taskenspillerkunster) sørge for, be-

virke, at en faar ell. mister noget, navnlig:

paa snedig, underfundig vis. jeg maae see,

jeg kand faae at høre hvad Jødens Forsæt
er med hende, og siden bruge din Hielp,

for at spille ham hende af Hænderne. Holb.

Didr.I.l. de gemeene Borgere (fik) omsider
Overhaand, og spillede sig Regieringen udi

Hænderne. sa.Hh.II.303. Han havde paa en
snu Maade ved en Mellemhandlers Hjælp
vidst at spille ham et Brev i Hænderne.
Hauch.MfU.20. *Det var jo ligefrem, at

spille Rygtet
|
Om Jer Deelagtighed et Kort

i YLaandenl Thiele.RomantiskeDrarner.(1860).
75. *en velberegnet Plan

|
Har spiUet Kro-

nen ud af mine Hænder. MarskStig.(1834).

79. der kan . . ikke være Tvivl om, at Præste-

skabet i Babylon i Fællesskab med Jøderne
. . have spillet Babylon i Hænderne paa Ky-
ros. FFalkenstjerne.Overs.afHerodot. I. (1897).
226. Jeg vil ikke lade mig spille Sejren af

Hænde ved din Daarskab.flotcaW.DB.76.

jf.: beskrevne Papirslapper, der gennem
utrolige Krogveje spilledes fra Haand til

Haand (o: fra fatige til fange).CHans.S.221.
spille noget over i, se bet. 11.8. spille af
tasken, se Taske. 2.3) f *"• ^- ^- sag: faa
til at udvikle sig, ordne sig paa en vis maade.
vide at spille en Sag saddedes. JBaden.DaL.
Spille en Sag saa eller saa, styre en Sag saa
eller s&&. Leth.(1800). 2.4) (efter ty. auf etwas

spielen; maaske egl. (sml. bet. 1.3 slutn.):

lade sit skyts spille paa, jf. dog bet. 5) i forb.

m. paa: rette sine tanker ell. sine bestræbelser

mod noget; have for øje; sigte til; ogs.: be-

nytte sig af noget; navnlig: give sine bemærk-
ninger en vis adresse; hentyde, sigte til noget

(der ikke er almindelig kendt); danne ordspil

paa. Man kan . . ikke andet end sande
Linnéi Ord, som kaldte Portugal Europas

10 Indien, og ved dette Udtryk vilde vel den
gamle Gubbe spille baade paa Mængden og
Sjeldenheden af Væxter, og paa den liden

Deel man endnu kjendte deråi.PhysBibl.

XIII.75. jeg veed nok, hvad Jomfruen
spiller paa; De vil smede Elisa sammen med
EmeT.Hostr.(1865).II.190. de andre Star-

kadskvad, hvor han stadig spiller på sine

egne tidligere oplevelser. AOlr.DH.II.44. da
han opdagede denne Nervøsitet hos mig,

20 begyndte han straks at spille på den. Tom
Krist.EA.92.

|| (jf. bet. 11.8^ i videre anv.,

om foreteelse: have en vis berøring med; tyde

paa; om bemærkning: hentyde til. *Den
Kæmpevise, den spiller sært

| Paa noget,

som nu skal dages. Grundtv.PS. VII.128. den
ondskabsfulde Talemaade, at jeg sætter Folk
Blaar i Øinene, den . . spiller paa, at jeg er

Hørkræmmer. flrø.Z.29. Epigrammet . .

spiller paa Pigens l^avn. BilleskovJ.H.1.62.

30 3) om ting: være i livlig, rask bevægelse.

3.1) være i urolig, skiftende bevægelse;
ofte om vands, luftstrøms bevægelse; ogs. om
ting, der bevæges af vand ell. (især) vind.

Vandet spiller på hredden. Moth.S660. *Een
liflig Sønden-Vind Gud lader selv bestille,

|

Som kommer sagtelig blant Træerne at spille.

Helt.Poet.7. Dunsterne . . piever gierne at

spille ved Horizonten.Lrtd.1743.4i9. Bøl-
gen ham spiller om Brystet. OeW.XZZ.92.

40 *ViindrubIade
|

Spille om din (o: en mæ-
nades) løste Lok.Winth.I.131. en jævn frisk

Vind, der spiller paa begge Sider af SV.
JEolm.KorvettenHeimdalsTogt.(1863).59. en
fin Skumfrynse spillede om Stavnen. £Ber-
tels.D.126. sejlet, sejlene spiller, se I.

Sejl 1.1.
II

(nu sj.) om flag: JBaden.DaL.
Flaget spiller for Vinden. VSO.

\\ (jf. bet. 4.2^

om dele af legemet, de kraftige Muslder kunde
ses at spille under Hnden.Valløe.D.16. den

50 Vrede trækker Vejret hastigt, og hans ud-

spilede Næseboer „spille". OBloch.D.*1.147.

Han stod og lo . . han tog imod, alle hans
Lemmer spillede af Deltagelse. JFJens.^JJ.
18. jf. bet. 4.2 samt u. III. leve 5.2: Alting

spillede paa ham af Glæde (alle hans ili-

ner og Bevægelser røbede hans Glæde).

VSO. om tungen: Hans Tunge spillede mel-

lem hans Læber. Det var mig et Tegn paa,

at han havde noget iox.Schand.O.lI.360.

60 Selv naar Munden (hos slangerne) er lukket,

kan Tungen spille ud og ind gjennem et

Udsnit i 0\er\i\æ\ien.BMøll.DyL.III.47.
(hunden) lader sin røde Tunge spiUe mellem
de skarpe Tænder. Duélund.N.124. om øjnene

18«
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ell. blikket: bevæge sig livligt (fra en genstand

til en anden); ogs. (jf. bet. 4:'.i): funkle; straale.

hendes Øyen spiller i Hovedet ligesom hun
kunde være slagen med Elskov. Holb.Forv.

Ise. hvor ved de at lade Øynene spille i

Hovedet (o: kokettere)\KomGrønneg.111.400.

nu spiller Hr. Levis Øjne ligesom Musens.

Goldschm.VII.389. Han lod da Blikkene frit

spille om blandt TilskneTne.Schand.TF.il.

241. et Par Øjne, der spillede af Livslyst, lo

Pont.LP.V11.90.
II (jf. let. l.z) i forb. m.

med. Bølgerne spillede med \iz,m..CVHertel.

C.77. (han) lod sine soignerede Fingre spille

med den guldskaftede Skildpaddes Papir-

kniv. Gi/rLemc/ie.J3Z).i7(?. II
(sml. spilkoge;

fagl. (se ndf.) ell. dial.) om vand: (begynde

at) koge. Rietz.655.sp.l(skaansk). (det) kogte

saa det spillede efter (o: meget stærkt).

UfF. jf. (bryg.): Kjedlen spiller. OrdbS.
\\

om ting, som ikke sidder fast, ikke slutter 20

rigtig (men rokker, slingrer), det ståer og

STpiUer.Moth.S660. Masten spiller i Fisken.

Scheller.MarO. spec. (jærnb.) om lokomotivs

hjul: dreje rundt paa stedet. Sal.XI.955.

Paa Grund af Olie paa Skinnerne „spillede"

Hjulene et Par Gange (0: ved igangsætnin-

gen). LokomotivT.1933.135.sp.2. 3.2) om (del

af) redskab, maskine olgn.: bevæge sig;

være i gang; virke, (ofte i forb. lade noget
spilleø, en særdeeles Magnet Naal, som 30

spiller baade Horisontaliter og verticaliter.

LTid.l722.Nr.l.6. *idet hun Pilevaanden
|

Spille lod mod Dyrets Sider,
|
Traved atter

fremad Ammen. PalM. VI.219. Cyklen løb

let, fik Fart, Flugt, han smilte og lod den
spille.OlesenL0kk.NH.il 1.172. lade en ma-
skine spille, (nu næppe br.) overf., m. h. t.

kneb, paafund: JBaden.DaL. Leth.(1800)
(se u. Maskine å). \\

(nu sj.) om vandhane,
-ledning olgn. en Hane (0: vandhane) som 40

spiller ved en Skaade (0: virker v. hj. af et

spjæld) uden for Røret. LTid.1725.127. de
store Vandspring spillede den Dag, jeg var
deT.Cit.l855.(JohsSteenstr.CJ.33). lade . .

Sprøjten spille mod noget. Mohr&Nissen.
Ty.-da.Ordbog.II.(1904).590.

\\ (jf. bet. I.3

slutn.) om (virkning af) skydevaaben. Da
Canonerne . . begyndte at spille, laae det
danske Skib, Dannebroge, foran i Avant-
garden. ilfaW./Sgfff.iJS. Kuglerne spillede os 50
om Ørene. VSO. det danske Artilleri begyndte
at spille. Fridericia. (DanmRigHist.IV590).
billedl: *Lad . . Hadets kruppske Batterier
STpille. Ploug.II.279. JakSchmidt.SP.10(se u.

III. Skyts 1;. (foræld.) om mine: MilTeknO.
315. den Mineur som har først fuldendt sin
Mine, og som . . kan lade den spille tid-
ligere, end hans Modstander, vil . . opnaae
(sit øjemed). MilConv.Y426. CReiserer.Krig.
(1898).175. (sj.) om andre vaaben: Der bleve e'o

syv unge Folk dræbte, som havde forskand-
set sig med Borde og vilde lade Dagger-
terne sipille. Schand.RP.26.

4) bet. 3 i videre (uegl.) anv. 4.1) om lys,

straaler: skinne uroligt, med flakkende flam-
me, lys ell. skiftende skær; flimre; funkle.
snart skal Morgenrøden spille

|
Paa Gevars

Field.Ew.(1914).III.66. *Sølvmaanen spil-

ler paa den hvide Ma,TmormnnT.Oehl.I.201.
Søen er speilklar,

|
Vandene blaa.

|
Stjer-

nerne spille
I

Med Glands derpaa. fl^rø.J5.7.

143. (solens) første Straaler spillede paa et

Fartøis hvide Seil. Dick.S0.49. Lynene spil-

ler gennem Mulmet. OlesenLøkk.KB.339. \\ om
flamme, ild: brænde blafrende, flakkende;

lue; navnlig: slikke op ad noget (uden at

antænde det). Muuren i Skorsteenen udi den
første Etage, saaviidt Luen spiller, skal være
9 Tommer tyk. Forordn.(Kvartudg.)''U1749.

§1. For at Ilden blot skal kunne spille under
Bunden af Potten, opsættes . . Muursteens-
stykker, hvorpaa den kan liYile. MR.1837.
167. Ilden spilled' op ad Toug og Line.

Hrz.D.11.124. jf.: *Essen flammer og Gni-

sterne spille,
I
Og Slagene døne i Nattens

Stille. Schaldem.CN.80. \\ om klare, skin-

nende ting: funkle; glimte; changere; ogs.:

fremtræde med visse (straalende) farver; have

et vist farveskær. et par Taarer . . spillede i

hendes Øyne. Ew.(1914).IV156. Morgen-
vinden hvisker til hans Øre,

|
Drømmens

Farver spille for hans Blik. CKMolb.SD.19.
en sort Diamantsten, der spiller i Solskæret.

JPJac.I.60. *Se den (0: snapsen) spiller . .

I

jeg holder den op som en stor levende Dia-

mant. JVJens.Di.54. i forb. m. præp.-led (nu
navnlig med i) til angivelse af farvespil:

Udi Ilden smelter (guldet) noget hastigere

end Kobber, spiller da med blaae og grønlig

Fa,iye.BrUnnich.M.184. Himlens Bue, spil-

lende
I
Med alle Perlemorets rige Farver.

Heib.Poet.II.133. de smukke, blanke Haar
. . spille i den behagelige Farve mellem
Blond og Brnnnt.Gylb.Novell1.129. En sort

Silkehat, hvis Lød . . spillede i det Røde.
Schand.TF.1.252. Pelsen (hos løven), der er

ensfarvet gulagtig, spiller mellem rødgult og
hrnnt. BMøll.DyL. 1.54. spille i alle regn-

buens, spektrets farver, se Regnbue 1,

Spektrum, billedl.: jeg (maa ikke lade min
paastand) spille i det Ubestemte, men skal

fastsætte den.Grundtv.Udv.III.618. De fri-

sindedes Blade spillede i alle Afskygninger.

Fridericia.(Verdenskult.VI.406). 4.2) (jf. u.

bet. 3.1J om (dele af) ansigtet: lægge sig i

bestemte folder, vise bestemte bevæ-
gelser, trækninger som udtr. for sinds-
bevægelser; om selve sindsbevægelserne: vise,

ytre sig, afspejle sig i saadanne ansigts-
udtryk, miner; ogs. undertiden om bevæ-

gelse, trækninger i hjerte, nerver p. gr. af
sindsbevægelse. Tillid, Fyrighed, Glæde, spilte

af hans Øine.Suhm.(SkVid.XII.125). den
gamle Inspecteurs Miner . . syntes ham at

spille mellem Ironi og høitideUgt Alvor.

Ing.EF.XIII.28. Skjelmeri og Løier
|
Ret

spiller om hans Mund.Winth.D.130. sagte

Trækninger spillede om hans Mundvige og
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Øjenkroge. Drac^m. f7B.2. Mine Nerver spil-

lede, og jeg mærkede det knitre som af

smaa tyste Eksplosioner. iB;arn/»o/.L£f.64.

hjertet spiller i livet paa en, se u. Hjerte
1.2. navnlig i forb. som et smil spiller
om hans mund. Der spilled omkring Mun-
den et fiint liUe SmulWinth.VI.248. et Smil
spiller i Mundvigen. Pol.^*/il941.5.sp.l.

\\

(jf. ligge med døden paa læberne olgn. u.

I. Læbe l.i ; nu nasppe br.) i udtr. for at lo

vcere dødsmærket. *AIt spiller Døden paa de
reene Læher. Ew.(1914).II.30. Grundtv.Snor-
re.I.153. 4.3) om tanke, fantasi, lune: faa
frit løb; blive levende; boltre sig. Dig-
terens Phantasie spiller her altfor vidt. VSO.
Naar Tanken om engang at blive hans
Hustru begyndte at spille for hende, blev
hun næsten ærgerlig paa sig selv. Schand.
F.158. I Schrøders sidste Leveaar spillede

det ham en Del i Hovedet, at der nu ogsaa 20

var Udsigt til — en Negerhøjskole paa
vore vestindiske Øer. HBegtr.LudvigSchrøder.

(1913).98. især i udtr. for, at man lægger vid

ell. lune for dagen (navnlig i forb. lade ^sit

vid olgn.) spillej; (Baggesen) har røbet et

Falke-Syn og ladet en lynende Vittighed
STpJlle. Grundtv.Udv.il1.612. vi tilbød (Dis-
raeli) en god Lejlighed . . til at lade sin . .

Veltalenhed spille i en Sag, hvori han var
vis paa at finde et velvilligt Øre.Lehm.II. 30

202. *I Stuerne spilled dit drilske Lune.
Blaum.Sk.22. Gram . . lader . . sit Vid spille

mod (visse) liistonkeTe.EllenJørg.HH.192.

AA) (delvis til bet. l.s) om begivenheder, fæ-
nomener: vise sig, aabenbare sig, op-
træde, give sig udslag, udvikle sig
paa en vis maade, under visse for-
hold, paa et vist omraade. Sygdommen
selv er af saa foranderlig og forunderlig

Natur, og spiller under saa mange Masquer, 40

at de største Medici have været vaklende i

deres Meening . . om denne Sygdom. TFets-

bachsCuur.(overs.l755).200. (en) Begiven-
hed . . som meer eller mindre spiller i det
OverndLtuTUge.Gylb.Novel.11.45. talem.: bag-
efter spiller sladder, se IL Sladder 2.

||

(nu 1. br.) i forb. m. en stedsangivelse: foregaa;

gaa for sig; ske. Danmarks Historie spillede

i denne Periode væsentlig i Jylland. Goldschm.
VT.177. En anden Gruppe Fortællinger (i 50

„1001 Nat") spiller i B&gd&å.NMøll.VLitt.I.
184.

II
(nu næppe br.) i forb. m. om: handle

om. *Menanders Fabler jo om idel Elskov
spiller. Falst.Ovid.42.

5) (udviklet af bet. 1) drive, øve leg (Ll.i);

lege (IILl.i). 5.1) (jf. bet. 6.1; nu kun dial.)

i al alm. Moth.S659. Naar mand har kuns
een Datter og mand giffter dend bort, saa
er (det) i Haabet, at mand i Fremtiden vil

see diBe kiære Børne Børn gaae og spille eo

paa Gulved.KomGr0nneg.il1.197. Mossin.
Term.400. jf.: *Til Siælens Pleie Væsner
sendtes,

|
Som spillede i Søvnens Skiød.

Wess.215. talem.: lige børn spiller bedst, se

V lige 1.1.
II

m. obj., der angiver legens art.

lad os ikke spille meere disse Leege med Pant.
Holb.Jul.13sc. jf.: *At tage Stamme-Navn
til Text (o: digte allegorisk om brudeparrets
navne),

|
Er Børne-Leeg at skille. Reenb.I.

265. spille blindebuk, jul, se Blindebuk
2, Jul 1.

II
i forb. m. med: lege med. Gir jer

tilfreds Børnlille! nu har I faaet Duk-Tøj
at spille med. Holb.Jul.12sc. samme Abe , .

var vant til at spille med B&Tnet.sa.DH.II.S.
Wadsk.37. Feilb. *din Uskylds søde Drømme
spilled

I

Med sig selv i Salighedens
Favn. Bagrg^es.¥275. talem. (jf. I. Mus 2.i^;

spille med en som katten med musen.
Moth.S660. jf.: han vandt hver Gang . . og
sagde: „Jeg holder lige saa gjeme op nu,
jeg kan dog ikke tabe" . . „Naar Katten er

mæt, spiller han med Musen," sagde en af

de Andie.CBernh.III.322. 5.2) f om erotisk

forhold mellem mand og kvinde: lege (IIL
1.3). *Du tæncker, naar du seer forlibte

Folck at spille:
|
Gid jeg var i den Stand 1

Holb.Skiemt.D5f. smst.D6^. 5.3) (nu sj., uden
for dial. næsten kun i forb. som spille med
ord, se 1. 38) især i forb. m. med; u^gl.,

om optræden, virksomhed, der præges af let-

sindighed, ligegyldighed, tankeløshed, gaar ud
paa morskab, spøg: lege (IILl.é); ogs. (jf.
bet. 8.1 og 8.3^; drive gæk, løjer med. *Ney,
Husbond! sagde hun; jeg vil ey med jer

spille (o: tale om ligegyldige ting),
|
Vor

Daatter ferdig er at døe.Holb.Paars.164.
„Hr. Notarius! slæt ud Contracten igien." —
„Man spiller ikke saa med publiqve Acter."
sa.Pern.III.7. Mennesker, der . . spille med
deres Næstes Mre.Spectator.167 . Selv kold
med Dødens Rædsler kan jeg spille. Zngf.fi.

180. spille med ord olgn., lave ordspil;

(alm.:) lege med ord. Det er ikke mig der
spiller med Ordet k\meen-N'd]xe.Grundtv.
DV.IV.127. S&B. I Michelangelos Sonetter
spilles med Vennens Efternavn. Brondes.
Shakespeare.il.(1895). 103. \\ spille med
en, (til dels til bet. h) i trusler olgn.: volde

besvær, fortræd; behandle haardt. I bilder jer

nok ind, at min Datter er en Kastekiep
Monsieur Leander, troe mig, at her er

Lands Lov og Ret, og at jeg skal spille med
jer saa længe jeg har en Skilling i Pungen.
Holb.Masc.II.4. ilfO. („Dagl. Tale."). Krist.

Ordspr.315. Feilb. 5.4) (nu næppe br.) om
skæbnetilskikkelser olgn. Hvor underlig spil-

ler dog Guds Forsyn med Mennesket i hans
Levnet. Robinson.1.240. Verden tillader sig

at spille med mig som Barnet med en Olden-
borre. irterA;./7/.236.

II
hertil vist ogs. udtr.

som: lykken spiller med en, lykken,

skæbnen driver sit spil med en. lykken spiller

med menneskene, som med en hold. Moth.
L240. jeg Elendige Menniske! hvordan har
Lykken spillet med mig. Holb.LSk.IY4. lyk-
ken spiller for ham, lykken er ham gun-
stig. Moth.S660. Grundtv.Snorre.III.lll.
Krist.Ordspr.231.
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6) (jf. bet. b) om udøvelse af leg, ud-

førelse af legemsøvelse, hvortil der kræves

en vis færdighed, ell. som foregaar efter visse

regler, ell. (nu navnlig) om deltagelse i

spil. (ofte i fori. m. præp.-led; dels, navnlig i

bet. 6.1, i forb. m. med, der betegner spille-

redskab olgn.; dels, navnlig i bet. 6.3, wi. om,
der betegner gevinst, præmie for vundet spil;

om forb. spille et spil olgn., se I. Spil 6.3j.

6.1) m. h. t. leg ell. spil, der drives for legems-

øvelses ell. morskabs skyld, og hvor det gælder

at vise behændighed, ell. hvor færdighed,

øvelse er det (mest) afgørende; nu navnlig

m. h. t. spil med bolde, kugler olgn. (efter

sportslige regler), tidligere ogs. m. h. t. be-

hændighedskunster, vaabenøvelser, kamplege

olgn. *Først spillis (o: i fastelavnsleg) om een

Gaas, Som er besmurt med Sæhe. Jernskæg.

D.67. *Rom under Romulo kun bruger Skiold

og Pandtzer, |
Den udi Harnisk er, end naar

den spiller, d&ntzer. Holb.Skiemt.B7^. Det
(o: spille bold) kunde Henrik ikke. Kaste

nok, men ikke s^^ille. Hjortø.(BerlTid.'^/s

1926.Sønd.l.sp.l). (han optraadte som) „in-

diansk Jongleur i Costume", i hvilken sidste

Egenskab han spillede med Stokke, Kugler,

Tallerkener m. m. CarlCChristensen.FraGrøn-

negade-Kvarteret.(1922).59. || m. nærmere
bestemmelse (især: obj.), som betegner selve

legen, spillet, spille bold, land, nips,
paradis, pind, ring, top ofl., se I. Bold
2 osv. m. h. t. idræt: spille fodbold,
hockey, tennis osv. (jf. bet. 6.3^ m. h. t.

spil, hvor der kan være en vis indsats, ell.

hvori sejrherren faar en vis gevinst: spille

billard, kegler olgn., se Billard 1 osv.

m. overgang til bet. 8.1, i forb. som spille
taskenspil, se Taskenspil. || i billedl. anv.

(Kierk.) har læst Hegel og kan færdig spille

med hans teTmini.Letterst.tidskr.1917.339.

den ydre form (bliver) helt tilfældig, fanta-
sien kan frit spille med den. HRue.Litteratur
ogsamfund.(1937).81. navnlig i forb. spille
bold med en, se I. Bold 2. om kamp, strid:

*Med Bosler af Jern de trilled' (o: i søslaget),

I
Om Lemmer og Livet de spilled'. BiicL

(1920).XXI11.30. 6.2) (især fagl, navnlig
billard, og sport.) bet. 6.1 i spec. anv., især
i udtr., der angaar forhold under spil ell.

sportskampe, spillemaade m. m. Kuglerne
(i billard) blive spillede enten med . . vinkel-
rette Stokke . . eller (med) cylindriske Stokke.
Spillebog.(1786).168. Kegler (o: et spil i

billard) spilles i Reglen med den Overens-
komst, at man ved maskerede Baller skal
spille ærligt o: spille paa at tiæiie. Billardb.

58. man (brugte) i ældre Tider . . ved Fod-
boldspillet baade i Frankrig og paa de bri-

tiske Øer ikke alene . . Benene, men ogsaa
Hænderne til at spille Bolden med. Folke-
skolen.l927.424.sp.2. de to fodboldklubber
spiller først i morgen klubben spiller i (o:

deltager i kampene i) 2. division
j

Dan-
mark og Sverrig spiller ofte landskamp ^i

fodbold, haandbold osv.)
\

spille paa
fuldbal, se u. Fuldbal. spille paa man-
den, se I. Mand 11. i. spille efter prop,
se Prop 1.2.

II (jf. bet. 8.2^ m. præd., der angiver

den post (paa et hold), som en person bestrider:

R. spillede en god Back (o: udfyldte i fod-

boldkampen sin plads som back godt). Pol.

*/iil939.6.sp.5. spille halfback, forward, maal-
mand

j || ow sammenspil i fodbold olgn.,

10 i udtr. som spille (paa) en medspiller,
hyppigt aflevere bolden til, samarbejde med
en medspiller, (fodboldspilleren vilde sikkert

have) gjort sig helt godt, hvis der var blevet
spillet paa h&m. Pol.''/»1934.4.sp.3. Højre
innerwing (havde) let ved at spille sin wing.
B.T.^'U1935.17.sp.4. \\ i udtr. for modspil i

kricket, fodbold olgn.: de jydske Spillere

kunde ikke (i kricketkampen) spille B.'s

langsomme Kastning, saa han fik 6 Gærder
20 for 11. Kricket.1930.37.sp.l. modstanderens

stærkt skruede bolde (o: i tennis) var van-
skelige at spille

i
det var ham en let sag at

spille bolden uden om backen og lave maal
j

(fodboldholdets) Forwards, der næsten hele

anden Halvleg bogstavelig talt spillede til

et Maal (o: udelukkende angreb den ned-

kæmpede modstanders maal).Pol.*/iol937.10.

sp.4.
II

refl., i forb. som spille sig fri, gøre

sig fri af en modstander, saa man uforstyrret

30 kan fortsætte sit spil. (fodboldspilleren) spiller

sig fri og skyder. PoZ."/.i937.6.sp.5. (fod-

boldspillerne) spiller . . sig ualmindelig
smukt igennem det danske Forsvar. smsf.Ve

1941. 6.sp.4. 6.3) deltage sammen med en
anden ell. flere andre i underholdning, der

gaar ud paa at besejre hinanden ved hj. af
særlige, vedtagne ell. for formaalet lavede,

redskaber (brikker, kort, terninger), og hvori

dygtighed ell. held er det afgørende; adsprede
40 sig ved, dyrke bræt-, kort-, terningspil

olgn.; ofte (dog nu som regel ikke i brætspil):

søge at opnaa en (større ell. mindre) ge-

vinst ved sejr i et saadant spil; ogs.: del-

tage i hasard, lykkespil, visse slags vædde-
maal. jeg spiller kuns for Tids-Fordriv, ikke

for at vinde Venge.Holb.llJ.1.5. dend som
kommer i med at spille, spiller altid. Zom
Grønneg.III.87. alle Værtshuusholdere . .

forbydes at tillade Lære-Drenge . . at op-

50 holde sig i deres Huse, og der enten drikke
eller spille. PL*/,i763. Det er en evig Spillen

og Doblen. ySO. spille paa smaa (ringe)

Kort.ifO. som Barn spillede (han) med
Janter. Scherfig.Fu.200. \\ m. nærmere be-

stemmelse (især: obj.), der angiver spillets art.

spille bræt (i brættet, først af brættet),

brætspil, dam, domino, hasard, klink,
lotteri, skak, (med) terninger, se

Bræt 2.2 osv. spille lige og ulige, plat
60 og krone, se Y. lige 4.i, L Plat. spille
nærmest til vægs, se nærmest l.i. m. h. t.

kortspil: *Da spilles hurtig Kortenspil,
|

Labet, Skjervensel, Lanter.Falst.in. spille
kort, se IL Kort 2. spille bridge, l'hom-
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bre, whist osv. \\ om deltagelse i lodtræk-

ning, lykkespil, væddemouil olgn. spille fi-

lippine, se Filippine 1. spille (paa et num-
mer, en seddel) i lotteriet, jf. Lotteri 1.2.

om væddemaal ved væddeløb olgn.: spille på
en hest.Moth.S660. du har spillet paa
TrBLverhånen. Howalt.DB.122. Hver Sendag
var der Hestevæddeløb, som Amerikanerne
strømmede til i Tusindvis for at spille i

TotaUsatoren. Pol. "/« 1941. Sønd. 7. sp. 1. jf.: {p

Den Hest, som alle talte om og de fleste

spiUede, blev slaaet. BerlTid.*y,1938.M.2.

sp.l. om spekulation, i forb. som spille paa
børsen. Ludv. Onkel Mads . . ha'de spillet

paa Børsen — „gennem ham Prokuratoren,

den Rævetrækker". ffZoarsft.Af.//.93. (^,
foræld.) om forsk, slags lodtrækning; dels om
lodtrækning, spil mellem dødsdømte: Sol-
dater for Desertering

|
Paa Trommen spille

om ATkehnsenng.BUch.f1920).lY181. En 20

tredobbelt Kreds af Soldater . . midt i Kred-
sen en Tromme, og ovenpaa den to Tær-
ninger, som vise Esser alle. „Man spiller?"

Ja! Las og Mads (o: to desertører) spille

Hazardspil . . „Hvad spille de om? om
Penge vel?" Aa nej ! de spiller om Slentringer,

om Liv og Død. swsf.ZZX.54. dels om lod-

trækning, hvorved den vindende fritages for

militærtjeneste: den foreslagne Lodkastning
om den aarlige Afgang skeer ved Garder- 30

Corpsene, hvor Recruterne . . altsaa selv kan
spille om den tidligere Alg&ng. MR.1799.963.
spille sig fri, trække frinummer; blive fri-

spiller (3). jeg spillede mig fri sidst paa Ses-

sionen. roWeW.F.//.46. D&H. 6.4) bet. 6.3 i

forsk. spec. anv.; i udtr. for (deltagelse i)

spil: Nogle spille . . l'Hombre imellem 4
Personer saaledes, at den, der aftager Kor-
tene, sidder over og ikke skiller. Spillebog.

(1786).39. spille en Omgang. ^m6er^. (vi) ip

spilte et Parti Scha.ck. HHans.PD.95. \\ i

udtr. for optræden, adfærd under spillet,

spillefærdighed olgn. (han) spilte ypperlig

IDommo. Bagger. 1. 7. Han spiller en meget
god Vhomhie. Dra^hm.VT.264. spille falsk
(se IL falsk 2.i^, fordækt (se fordækt 2.i^,

forsigtigt, (u)heldigt, vildt osv. spille
sine kort godt (slet) olgn. (ogs. i billedl.

anv.), se IL Kort 2. spille et kort, en farve

god(t) olgn., sørge for, at et kort, en farve 50

under en senere del af spillet kan give stik.

JWarburg.MeldingiKontrakt-Bridge.(1932) .9.

talem.: saadan spiller man i Leipzig,
(jarg.) brugt som udtr. for glæde, stolthed over

ens (eget) gode ell. heldige spil. jf.: Nej, holdt!

sagde Storken — Saadan spiller vi ikke i

Leipzig (0: den gaar ikke, saadan „leger" vi

ikke) ! Wied.HCAnd.106. — i spil som Vhom-
hre: faa ret til at spille ved at afgive højest

melding; være spiller. *udi en Lanter spille io

og passe
I
Og roe os med Threse, Styrvolt

og Lahet.Tychon.Vers.307. Svare de andre
nu Ja, eller sige Pas; saa siger jeg: jeg spiller

i Spaer; og kaster de Kort bort, jeg ikke vU

heholde.Spillebog.(1786).4. hvem spiller (0:
hvem er spilleren)? JBaden.DaL. e. br. \\ i

udtr., der sigter til indsatsen, gevinsten, den
høye Øvrighed (maa) vel see til, hvorvit
saadanne Spil maa tillades, og hvor store
Summer der spilles om. Holb.NF.1.214. Bli-

ver den Spillende Bete, legges der 6 til, i

hvor stor end Beten er, som der spiltes paa.
Spillebog.(1786).22. Bet skal lade, som om
de spillede blot for Morskab — Hykleri! —
ellers maatte de jo spille om Slentringer

(0: spillepenge, jetons). Blich.(1920).XX.23.
spille om Æren.S&B. spille om Penge, Peber-
nødder, Ingenting. DÆ5. spille kvit eller
dobbelt, se III. kvit 3 slutn. spille paa
knappenaale, med krølle til beten,
om kejserens skæg, om svovlstikker,
se Knappenaal 4, I. Krølle 4.i, I. Skæg I.3,

Svovlstik, spille højt (ell. lavt. JBaden.
DaL. D&H.), om spil med høj (henholdsvis
lav) indsats. Wess.197. hvor høit spille vi.

JBaden.DaL. LeckFischer.HM.104. jf.: Tre-
kortspillet . . spilles ligesaa lavt Nord for

Ribe, som det . . spilles høit Sønden for denne
Sta,d. Foersom.L.21 samt: Tiden er kostbar
(der maa spilles høit). Grundtv.Da.Ordsprog.

(1845).nr.2661. i billedl. udtr.: Krigen er et

Lotteri, hvori der spilles om Liv og Død.
VSO. spille paa sin hals, se I. Hals 2.2.

II
i udtr. for udspil, modspil olgn. ell. i forb.,

der angiver forsk, former for spillet, meldinger
olgn. Man har sielden nødig, at spille den af

sin Makker udbragte Farve, med mindre der
var ingen anden Muelighed i at redde eller

vinde et Sipil.Whist-Spilleren.(overs.l794).5.

M. stak sidst og spilte Ruderfem igjen.BiicA.

(1920).XII.182. *De spilled jo i Klør. Hostr.

lnt.50. Dyrlægen spillede en lille Spader.
Pont.Muld.50. gode Spillere . . melder (sjæl-

dent) Slem uden at være sikre paa at spille

den hjem (0: vinde spillet). Pol.*U1937.Sønd.
6.sp.4. spille igennem den stærke (far-
ve), henholdsvis: igennem den svage
(farve), især i bridge: sørge for, at en stcerk

(henholdsvis: svag) mellemhaand bliver sat

under surcoup. jf. CBrorson.Bridge.(1907).47.

spille (i) ens renonce, se I. Renonce,
spille (i) trumf, se Trumf, spille nolo,
solo olgn., se Nolo, I. Solo 1.3. — nu næppe
br.: lægge et kort til (under spillet). Whist-Spil-

leren.(overs.l794).30. \\ i udtr. for udfaldet af
(et) spil. spille Beet eller sætte Beet (nu:
gøre het).vAph.(1759). spille en af bordet,
(især dial.) sørge for, at modspilleren (-spiller-

ne) ingen stik faar; gøre slem. UfF. jf.: *(han)
spiller,

I
først efter meget Hovedbrud,

|
sit Fri-

kort ud ; I

saa er I,— ja, jeg glemte Ordet,—
|

saa kan I spille under Bordet (0: saa er I sat

til vægs, færdige). Grundtv.PS.IV.153. refl.:

jeg kunde vinde paa Fire; men jeg kunde
ogsaa spille mig selv remis en trois (jf. II.

remis). Blich.(1920).XII.180. spille sig re-

nonce (jf. II. renonce 1) j m. h. t. det økono-

miske resultat: Hånd spiller sig tU en stakkel.
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Moth.S661. spille sig rig, arm. smst.S660.

VSO.
7) (jf. agere S) opføre (en række) dra-

matisk(e) scene(r); fremføre et teater-

stykke; fremstille noget paa scenen.

7.1) om skuespillerselskab, teater olgn.: give

forestilling; opføre et stykke paa scenen;

i nyeste tid ogs. m. h. t. film: forevise, (han

skaffede) min Hustrue en Loge paa Galleriet,

da de spilte Jeppe paa Bierget. Holb.Ligieg. lo

Ise. *l Morgen spille vi atter her,
|
ifald det

kun bliver OTpholdsvæT.Oehl.Digte.(1803).254.

*Publicum løber fast som gal,
|
Hvergang

det dumme Tøi (o: vaudeviller) man spiller.

Heii.Poet.Y303. Traditionen om, hvorledes

de Holbergske Stykker bleve s^iilte.NMPet.

IV.604. Skuespil . . der spiltes af unge Di-

lettanter i en Slotssal. Brawdes.XF/7/.35,

Biograferne spiller nu hver Aften. PoZ.*%i

1940.2.sp.2. jf. let. 7.3: de bedste af Hol- 20

bergs Komedier, hvor Stykket spiller sig

sel\.Hjort.KritLdt.I.72. \\ i faste forb. (der

ogs. har en til bet. 8 hørende billedl. anv.):

spille komedie, teater, tragedie, se

Komedie 1 (og d) osv. 7.2) om skuespiller:

udføre en rolle; fremstille en person paa
scenen; optræde (som); ogs.: medvirke i en
scene i et teaterstykke. Jeg har spillet i de
fleste af (Holbergs) Stykker. Oehl.XV11.36.
maadelige Skuespillere mene, at det, at 30

spille en fuld Mand, er den letteste Opgave.
Kierk.VI.262. spille ElskerroUer. F<SO. (skue-

spilleren) spillede en Frierscene, der var
skrevet som et Forretningsbrev, og han spil-

lede en Gavtyv af et Postbud. DagNyh.*/i
1927.7.sp.2. jf.: *Her (o: i helvede) er ogsaa
Theater; og Det er det Bedste . .

|
Der

spille kun Dandserinder og Reste.Heib.Poet.
X.227.

II
spille en person, person, som

spiller, se Person 1-2. spille paa sufflø- 40

ren, se Sufflør, i forb., der i billedl. anv. har
tilknytning til andre bet., navnlig til bet. 8:
spille for galleriet (se Galleri 2), paa
publikum (Dania.III.236), søge at til-

trække sig (det ringere) publikums opmærk-
somhed ved grove, ukunstneriske virkemidler,

jf.: (Orla Lehmann) spillede vel meget paa
Gsilleriet.EHenrichs.Mændenefra48.(1911).23.
Disse (islandske) Sagafortællere vidste i

Sandhed, hvad de gjorde, man kan endnu 50
den Dag i Dag mærke, hvordan de kunde
spille paa deres 'P\ihlikum.Pol.^yixl937.13.
sp.6. spille hovedrollen, en rolle, se

Hovedrolle 2, I. Rolle 2 (og 3). jf. det spøg.
udtr. spille en trille u. Trille. 7.3) (især teat.)

om skuespil; dels om opførelse: vare. Stykket
spillede længe. D&H. (smalfilmen) er paa
ca. 30 m . . og spiller i Løbet af 4 Minuter.
Pol.y121938.17.sp.6.

II
dels (jf. bet. å.i) om

skuespils handling: foregaa (paa et vist sted, eo
paa en vis tid ell. gennem et vist tidsrum).
Det første Stykke spiller i Syr&cnsdi. Nyerup
Rahb.VI.ll. naar et Stykke spiller i den
danske . . Middelalder, kræver det da ikke

en egen Grundtone i Opfatningen? Srz.JJ./Z.

284. Stykket spiller fra den ene Dags Morgen
til den næste Dags Aften. Pol.*/il907.5.sp.l.

spiller en Film i Bretagne, saa skal den tages

i Bretagne. VGad.Filmen.(1919).229.
8) overf. anv. af bet. 5, 6 og (især) bet. 7.

8.1) (især efter udtr. som spille komedie,
teater med en, jf. u. bet. 7.1 slutn.) i forb.,

der betegner, at man driver spøg, holder
en for nar, bærer sig urigtigt, uheldigt
ad. (den) Mand, som Historien er spillet

med (0: den bonde, man har bildt ind, at han
var baron). Holb.Jep.Y5. (de) begyndte at

spille deres Kunster, for at støde Printzen

fra Vallet (0: valget til ærkebiskop). Slange.

ChrIY.428. i denne Forklædning gik (vi) fra

Kjøbenhavn . . jeg foregav et Spøg, jeg havde
i Sinde at spille een af min Slddgt.PAHeib.

Sk.11.4. FrGrundtv.LK.70. jf.: Lykken har
spillet jer alle muelige Skarnsstreger. Tode.

S.71. især i faste forb. (hvorom henvises til

det paagældende subst.): spille balloner, fan-

dango, halløj, kispuds, romaner med en;

spille finter, en intrige, et puds, en streg;

til bet. 6.3: spille maske, se IL Maske 3.4.

(jf. bet. 8.2) i forb. m. personbetegnelse, især i

udtr. som spille abekat, gæk, hejgut, nar med,
se Abekat 2.i osv. snd.: har Du ikke saa

smaat betænkt at spille Frederik med mig?
JHugo.HM.IY46. smst.95. mig skal du ikke

spille Hans Jørgen meå\OrdbS.(sjæll.).
||

spille en paa næsen, se L Næse IO.7.

II
i udtr. for at gaa fallit som spille ban-

kerot, fallit, konkurs (se L Bankerot 1

osv.). 8.2) (især svarende til forb. som spille

en rolle, jf. u. bet. 7.2J navnlig m. person-

betegnelse (oftest i ubest. f.) ell. adj. som
præd.: optræde, som om man var en anden;
ogs. (spøg.): midlertidig varetage en andens

funktioner, udføre en andens arbejde, da fruen

var syg, maatte datteren spille værtinde
j

ofte noget nedsæt.: give sig ud for noget andet

og mere, end man er; agere; lege. *Selv har

jeg hende lært, en Vogter blind at faae,
|

Men samme Blinde-Buk jeg selv nu spille

maae. Falst.Ovid.44. han spilte den fornemme
Mand. JJPaludan.Er.119. hvad man kun
spiller, det er man ikke, og hvad man kun
lader som man gjorde, det giør man ikke.

Grundtv.BrS.50. Betty, uagtet hun bestandig
spillede Patient, havde dog for længe siden

forladt sit Sygekammer.Gylb.II.73. (hun)
var bleven konfirmeret, og „spillede Damen",
som vi kaldte det. Drachm.111.303. nu kom
han her og vilde spille hans Ligemand.
JPJac.II.103. Her er den ene Mand kommet
og bor som fremmed, og nu vil han spille

Dommer (1871: og vil dømme, n\i)\lMos.

19.9(1931). Her kommer saadan en Møjert
og spiller Frue. ErlKrist.DH. 151. „Lad være
med at være Idiot .

." „Maaske De ogsaa
selv vil være saa venlig at lade være med at

spille Idiot.'' BerlTid.yd941.M.29.sp.4. jf.:

en ung Kat . . der spillede Magnetiseur med
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en lille Uu\is.HCAnd.F.102. der var . .

smalhans til huse, men lad dette fuglekød

spille ma,d\ Freuchen.Ivalu.(1930). 190. i faste

forb. (hvorom som regel henvises til vedk.

subst.): spille bas (se II. Bas^, spille den
fine herre, spille greve, gæk, junker,
spille sin mand, spille mester osv. spille

en vis figur, (nu sj.) gøre en vis figur (1.3).

Jacobi.(Sku£sp.IY237). Han stammede og
spillede en 'meget flau Fi^m. CBernh.X.147. lo

Bergstrøm.Ve.l25. spille forsyn, agere for-

syn (3). Kierk.XII.170. PLevin.DG.270. jf.:

Spil hverken Vorherre eller Forsynet ! Jlfa«.

11.339. (jf. bet. b.2) om erotisk forhold (navn-

lig: af mindre alvorlig art): spille for-
lovede, kæreste med (se I. Kæreste 1),

kærestefolk, gode venner (UfF.).
\\

m. adj. som præd. de maae . . spille huuslige,

hvor suurt det end falder dem. CBernh.NF.
11.62. (hun) rakte mig Haanden og spillede 20

glad overrasket. StLa.Fru(T.43. spille bedrø-

vet, dum, død, fin, fornem, frisk (se frisk å),

fræk (GJørg.HøjtHumør.(1932).80) , hellig

(se II. hellig b.\), ligegyldig, næsvis (se næs-
vis 2.1J, rask, syg, træt, uskyldig (VVed.
FF.83), vigtig (Kierk.XI1.170. Rode.SF.

55). (jf. II. den 8.2 slutn.: især o) m. best.

art.: Vægteren (der) ei havde villet blive

Opløbet vaer, spillede nu den Overraskede.
PMøll.(1855).II.74. undertiden var (hun) 30

vred, spillede den Knibske mod Robert.

Gylb.Novel.II.67. spille den Uskyldige, den
Uvidende, den Fornærmede. Levin. Han spil-

lede den overlegne. Mikkels.Ordf.219. 8.3)

(dagl. ell. vulg.) i eder som fanden spille

mig. Faen hoppe,— spille,— danse mig, om
jeg vil sidde her og skrukfryse hele Vinteren

igennem. LLarsen. Halvmennesker. (1903). 63.

D&H. sjældnere: Drolen spille mig. Zorc^.LL.
71. den rene spille mig, se III. ren 6.1. || o/- io

test forkortet: spille mig ell. (alm.) spilleme
(s^i]me.DagNyh.*y,1926.2.sp.l. Pol.*y,1934.

Sønd.30.sp.2). vi er spillemig en Kupéfuld
Ungdom. SKoch.April.(1907).13. De har det

spilleme misundelsesværdigt. Bergstrøm. DT.
38. Ukrudtet, det er der spilleme nok af.

EMortens.H.112.
9)frembringe musik(toner). 9.l)om per-

son; frembringe toner v. hj. af et instru-
ment; navnlig: lade et strengeinstrument lyde 50

ved særlige fingerbevægelser; nu ofte ogs. m. h. t.

blæseinstrument, i fagspr. alm.: blæse; ofte

m. obj., som dels betegner musikstykke, dels

(se ndf. sp.290^*) instrument; uden obj. ogs.:

dyrke musik, spec: faa musikundervisning.

Verten beder Musicanterne spille. Holb.Pants.

II.8. Hornblæserne sipilte. Blich.(1920).VII

.

15. *er det Liremanden,
|
Saa bed ham om

at spille
I

I Gaarden hos en Anden, fl^eife.

ND.32. jeg lærte snart at spille en heel Deel 60

Dandse og andre smaa Musikstykker. £?omc/i.

MfB.146. (han) sang og spilte. Breda/ii.//.

177. da hun hørte Melodien, blev hun (for-

nøjet), for hun kunde ogsaa spille: „Ach,

du lieber Augustin", det var den eneste hun
kunde, men den spillede hun med een Finger.

HCAnd.(1919).II.18 (jf. Finger sp. 998*).

Hun lærer baade at spille og danse. FSO.
*Jeg (0: spillemanden) spiller for En, jeg

spiller for To,
|

jeg spiller for Hver og Alle!

Drachm.RR.51. *spil. Spillemænd, spil !JP
Jac.(1924).HI.193. spille falsk (jf. II. falsk

1.2), galt, vildt (se vildj. spille fra bladet,

efter gehør, efter noder, i oktaver, se I.

Blad 3.1 osv. spille obligat, solo, se obligat 2,

II. solo 1.
II

m. nærmere bestemmelse af det

benyttede instrument; dels i forb. m. paa
ell. (nu kun i enkelte tilfælde, se ndf. 1. 36)
med: byde over dem, som spillede med
(1871: paa; EBiTpeT.lKrøn.l5.21(Chr.VI).

Jeg vil først have et Syngestycke med en
Fiol de Gambe, siden kand I spille med de
andre Instrumenter. fioift.F^s./TT S. Spille

(alm.: slaa^ paa Trommen.v^p/i.^i772;.///.
Degnen kom og spillede paa vort gamle
Hakkebræt af et Cla.yeeT.Heib.Poet.VII.361.

spille paa citer, fløjte, fortepiano, hakke-
bræt, harpe, klaver, lire, lur, lut, orgel,

trompet, violin osv.; i udtr. m. delvis bil-

ledl. anv.: spille paa et instrument, paa
en streng, paa strenge, se Instrument 1,2

og 2, Streng, om efterligning af musik, om
lyd ell. bevægelser, der minder om (klaver)-

spil: Klimprende Metaltoner som af Græs,
der spillede paa CykleegeT.ErlKrist.BT.il.

S. betalte . . Konditoren spillede paa Kasse-

apparatet for at give ham Penge tilbage.

FrNygaard.SF.35. spille paa glastrom-
pet (0: drikke), se Glastrompet, spille paa
ell. med (Levin.) munden, (nu 1. br.) frem-

bringe musiklignende lyde med læberne, (ha-

vet) morer sig med sig selv, i sagte Krusning,
liig Barnet, der spiller paa sin Mnnd. Kierk.

VI.II.131. spille paa redekam, se Rede-
kam 1.— dels m. obj., som betegner instrument;

navnlig m. bibet. af, at vedk. instrument er

det, man særlig beskæftiger sig med, er øvet

i at bruge. Spille et lTistTViment.Leth.(1800).

jf.: *SpiIle, spille Bue (B0rnerim.ll.il:

Dippe, dippe Due^!
|
Min Moer er en Frue.

Børneremser.(1867).14. spille klaver, lut,

orgel, violin osv.; m. nærmere angivelse af

dygtighed olgn., i udtr. som spille en god fiol.

Moth.S659. Han spiller . . en ypperlig Bas.

VSO. spille en god Violoncel. Z)(fe I?, spille

første violin, se Violin, i videre anv., om be-

nyttelse af mekaniske (selvspillende) instru-

menter: Under Maaltidet blev der , . spillet

Grammofon ude paa I>ækket. KMich.MT.
37. man behøver ikke at spille radio hele

dagen
j || om musik (som signal) ved særlige

lejligheder. Spille Præludium. v.4.p^.Ci759;.

de Personer, der spille ved Ballerne. iCanc

Skr.*yA818. Hør, hvor de spiller til Dans.

LeckFischer.HM.127. spille for borde,
over borde olgn., (dial.) levere musik ved

et gilde. Skattegraveren.1887.11.20. smst.1888.

11.69. Feilb. Der spilledes til Bords, til alle

XXI. Bentrykt »»/i 1942 19
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havde sat sig.JSMøll.MB.440. smst.426.

spille til udgang, se Udgang. || i forb. m.

adv. ell. præp.-led, som udtr. for ved spil at

lokke, drage ell. ledsage en (ell. noget) et sted

hen. Vort Brude-Par i Seng af Musicanter

spilles. HeK.Poef.40. Orpheus . . spillede sin

Hustru ud af Dødsgudens 'Rige.CSPet.Litt.

620. se ogs. Feilb. || i udtr. for at fremkalde

ell. hensætte en i en vis tilstand ved spil. Han
vil strax blive en rigtig Fløitespiller . . og

saa vil han besøge os baade til Pintse og

til Jul . . og spille os glade Allesammen paa

sin Fløite. Han vil spille sig Forlov dertil

af den slemme Postmand, som jo nu vil

skjænde paa ham hver Dag, til Anton faar

ham spillet god og glad med Fløiten. /ngr.

LB.I.27. talem.: spille fanden et øre af,

se Fanden 1.3. refl.: Ing.LB.1.27 (se ovf.

1. 13). *Han sagte rørte Strengen,
|
Han

spilled sig til Eo.Winth.HF.32S. || i trusler

olgn. (1. Ir.:) Han kalder mig en musikalsk

Dilettant; men jeg skal spille for hans Øren

(jf. ringe for ens øren u. III. ringe 1.5). Hrz.

X.78. spille en en march, se I. March 4.

9.2) m. subj.-skifte; dels om instrument:

frembringe toner; klinge; navnlig om me-

kaniske, selvspillende instrumenter: han (hav-

de) gjort en nydelig lille Gryde, rundt om
paa den var der Bjælder, og saa snart

Gryden kogte, saa ringede de . . og spillede

den gamle Melodi: „Ach, Du lieber Augu-
stin." HCAnd.(1919) .11.18. Nikkelvækkeur,

Uret spiller i Stedet for at ringe. PolitiE.

Kosterbl.^*/itl924.1.sp.l. paa fjerde (sal)

spiller B,didioen. Bjarnhof.LE.15. || dels (J^)
om tone, melodi: klinge; lyde. en Række Ak-
korder, der spiller efter hin&nden. EAbrah.
T.93. fire . . smaa Melodier, der spiller sam-
tidig, smsf. (sj.) i videre anv., om genlyd af
toner: Haven spiller af Fuglesang. ikfLorenf-

zen.G.7. 9.3) (efter sv. spela; jf. bet. 6.2;

jæg.) om urhane ell. tjur: udstøde ejendomme-
lige (snærrende, skrabende) toner under par-

ringslegen; skogre (l.i). Frem.DN.399. ingen
Tjur gad . . spille hkT.Fleuron.HFR.130.
Brehm.DL.Ul,3.113.

10) part. spillende (dial. spillendes.
Muusm.F.41. Feilb.) anv. som adj. (og adv.).

1 0.1) (vist især arkais., jf. dog bet. IO.3J til

bet. 1: som bevæger sig livligt, uroligt;
dels om dyr, navnlig hjorte: *Ungersvenden
. . beded

|
den spillende Hind. Blaum.AH.

106. *den spillende RLRørd.B.64. i sammen-
ligning: *Hun lille var, men rank dog

|
Som

en spillende 'Rdi,a,.Winth.HF.44. Der var
tykke Borgermænd og slanke Knøse, spil-

lende som Mynder. Tandr.Navnløs.(1929).5.

II
dels om person (jf. spillevende^. *0 Her-

mes! . . ser jeg din Vugge staa
|
redt med de

hvide Sneens Bolstre hisset?
|
Dér svøbte

Maja dig, et spillende
|
uroligt Nap, med

tidlig List i Sinde.Gjel.KM.61. 10.2) til bet.

3-4; om ting i bevægelse: Det spillende Hav.
Biehl.Dq.IV.262. * Kildens spillende Vove.

Winth.Y.179. holde spillende Sejl.S'c/iener.

MarO. ligge med spillende damp, (jf. ovf.

sp. 279^^) ^3> ligge med dampen oppe. smst.
||

om (dele af) legemet. Hestens . . Feil . . Tun-
gen . . STpillende. Viborg&Neerg.HB.61. Den
brune, nøgne Mand med de spillende Muskler.

HSeverinsen.D.152. især om øjet: funklende;

livligt. Ing.KE.II.68. Vid og Munterhed
talte ud af de spillende Øine. Hrz.XY287.

10 jf.: Diamant-spillende Øyne.Holb.Ul.1.8.

II
til bet. 4.1 : skinnende; flimrende; change-

rende; om flamme: flakkende, (stenenes) skin-

nende og spillende Yarver.Suhm.il.62. *En
spillende Kakkelovnslue

|
Flakker om mit

K.lsiveer.Recke.LD.44. den fint rosaspil-
lende Marmorsort. P0U/2I935.4.SP.4. \\ til

bet. 4.2. Man paahørte denne skrækkelige

Fortælling med dyb Deeltagelse, men hos
den Vanvittige vakte den en spillende Glæde.

20 JBehrend.Røverpræsten.(1842).190. Phister,

hvid og affældig, med det endnu spillende

Ansigts skalkagtige B,ynker. Nathans.WB.il.

II
til bet. 4.3, om tanker og disses udslag;

især i forb. som et spillende vid. en spil-

lende Indbildnings Krait.EPont.Men.il.134.
Indfald af en spillende }Herne. Fleischer.B.

224. (Holbergs) spillende Nid. Brandt.CP.l.
spillende ^til.S&B. som adv.: være spillende

vittig. Bl&T. 10.3) {vel videre anv. af bet.

30 10.1-2 ell. dannet til ssgr. som spil-fuld, -koge,

-levende, sml. Spil- 1.4; || 1. br.) som udtr.

for en foreteelses kraft, livlighed: levende;
stærk, det var en spillende Kulde. ChrA
Hoffmann.Erindringerfral864.(1892).50. som
adv.: (hans tanker) var saa spillende ior-

kerte. AnkerLars.VS.139. især i forb. spil-

lende levende, spillevende, mine Muslin-

ger (0: muskler) de var nu netop den Gang
saadan rigtig spillendes levende, saa de lige-

40 frem dansede, naar jeg bøjede Armene.
Muusm.F.41. Feilb. jf.: *Menneskevrimlen
flokkes

I

i Stræder, paa Torv og Gade,
|
rød-

musset morgenfriske,
|

spillende levende

glade. Drachm.lOOlN. 6. \\ i udtr. for, at

noget er helt fuldt, vor reisende Broder til

Ære
I
Fylde vi Glasset til spillende Rand.

TBruun.Blandinger.(1795).120. som adv.:

Karret er . . spillende fuldt. F^O.F/.7(?7
(nordsjæll.). 10.4) f ^ b^t. 6: legende; i

50 forb. som: Det kan man gøre spillende (0:

med største lethed). vAph.(1764), 10.5) til bet.

6-7, om person: som spiller, deltager i

spil ell. skuespilopførelser, de Spillende

(o : hasardspillerne) . Nørreg. Privatr. IY 333.

Det bemærkes, at de Spillende , . ikke i deres

Roller tage Hatten at Heib.Poet.V11.201.
(de) spillende personer, se Person 1.

10.6) til bet. 9; dels (1. br.) til bet. 9.i, om
person, der musicerer: Junge.301. || dels

60 til bet. 9.2; især om instrument i ssgr. som
selvspillende (s. d.)

, jf.: Gode, letspillende
Pianoer. BerlTid.*/d940.Aft.9.sp.3. (sj.) om
syngende lyd: et spillende Knæk fra en Sota-

tieder.ErlKrist.DH.79.
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i I) i særlige forb. m. adv. (kun de vigtigste

anv. er medtaget). I l.l) spille af (jf. afspille^

II
(nu ruBppe br., jf.: „kun i daglig Tale."

VSO.1.109) løbe af sted; springe om. Seel

hvor han spiller a.f I smst. Nu begynder Bar-
net at spille ret godt a,f.smst.

\\ (jf. ty. ab-
spielen; sj. i rigsspr.) til bet. 2.i; om fore-

teelse, handlingsforløb: udvikle sig; gaa;
forløbe; løbe, spænde af. Det hele Fænomen
(o: den artelige drikfældighed) har . . ikke lo

det Præg af uhyggelig Mystik, som betegner
den epileptiske Degeneration; det spiller af

paa en mere aaben og Ugefrem . . Maade.
FrLa.S.80. Feilb.

|| ^ til bet. 6.3; dels: holde

op med spil; blive færdig med at spille. VSO.
1.109. e.br. dels: skaffe bort ved fortsat spil;

m. h. t. tab: indvinde. Moth.S661; især m. h. t.

bet: afspille (1). VSO. D&E. 11.2) spille

bort (jf. bortspillej; ruivnlig (sml. bet. II.12J

til bet. 6.3 : sæUe over styr ved kortspil, dobbel 20

olgn. KomGr0nneg.IlI.S3. jeg (fremstiller)

Spillelysten i et Individ og giver nu dette

Individ 6 Rbd. at spille \iort.Kierk.I.89.

(folkevisens konger) er rene Poesikonger, de
. . spiller Rigets Købstæder bort i Brætspil

med unge Jomhuer.HBrix.DD.l 4. jf.: spille

. . sin Tid bort. 750.7.469. 11.3) spille

(i)gennem, (jf. gennemspille^ især til bet.

9.1: gennemgaa, gennemspille et musikstykke.

EChristians.Hj.234, H. havde været i Byen at 30

kebe Noder — nu blev de spillet igennem.
KSecher.DenfremmedeGæst.(1934).78.

\\
(især

æstet.) overf., som udtr. for at gøre et emne til

genstand for alsidig, fuldstændig behnndling.

FBrandt.SK.401. Frivolitetens Tonarter (er)

spillet igennem med stor underholdende Virk-
ning. J5t7ZfisA:otJ.5./.264. 1 1.4) spille ind (jf.

indspille^ || til bet. 1 og 3: bevæge sig ind (et

sted); til bet. 3.1, om vand: Reiser.11.199.
Søen spillede ind over den lave Lønning. 40

AarbThisted.1920.166. (fagl.) om bobU i

libelle: stille sig i midtfeltet. Sal.XI.129.
Schneider&Thorkil-Jensen.Landmaalingsprak-
tik.(1939).23. i olm. spr. især i overf. anv.

(svarende til bet. 2.\) om forhold, hcendelse:

have indflydelse; indvirke; gøre sig gældende.
det tilfældige spiller ind overalt i Livet.

Bergs.PS.11.63. mange og lange indviklede
og omstændelige Fejltagelser og ForstjT-
relser , . blev ved at spUle inå.Strange.NS. 50

141. En Myte . . er en Erindring, hvor
Atmosfære og Natur spiller med ind. Tom
Krist.(Tilsk.l928.L311).

\\ ^ til bet. 6.3:

føre spillet sadledes, at en (anden) spiller (ell.

haand) faar udspillet, ell. en anden farve

bliver rørt. jeg (viser) ham ved mine Afkast,
hvilken Farve jeg ønsker, at han skal spille

mig ind i.Spillebog.(1900).9.
|| indtjene ved

spil; især (teat.) til bet. 7.1 : indspille (4).K (ved det stykke) spillede vi Udgifterne ind, 60

^R men havde ingen Fortieneste. Pol.**/tl940.3.

^K 8p.2.
II

til bet. 9.1; vist kun i forb. som spille
^H nytaar ind, se Nytaar 1. || refl.; iscer

^H (sport.) til bet. 6.2 : skaffe sig plads paa et

I

hold ved godt spil (Kricket.l931.26.sp.l) eU.

faa den rette form, spillemaade ved træning
ell. efter nogen tids tilpasning, (fodboldspil-

leren) brugte et Kvarter til at spille sig ind.
Derefter var han aldeles fortræffelig. Poi.Vi«
1937.8.sp.4. 11.5) spille med (jf. medspil-
lende^, især til bet. 6-7 og 9 : deltage, være med
i spil, skuespil, musikudøvelse. Amberg. vil

I paa Comedie, saa skal I ogsaa spille med.
I skal strax dehutere. Blich.(1920).IY57.
*Gjøgen han er Organist

|
og spiller med fra

først til sidst. Rich.1.68. talem.: den, der ikke
kan spille med, faar at se til, se se 11. le.

II
billedl.; navnlig: medvirke ved et fore-

tagende; ogs.: have indflydelse. Kierk.Vl.88.
V1I.473. 1 disse Aar spiller han i Rigsdagen
med i allehaande Spørgsmaal. rt7sÆ.292i.//.

257. jf.: Mange Kræfter spiller med i det
store Opløsningens Epos, hvoraf Kristendom-
men hemgaAT.Holskin.GM.16. li.6) spille

om (ell. omkring, se ndf.), jf. omspille
||

(nu vist kun dial.) til bet. l.i : bevæge sig rask,

muntert onkring; fare om. Medens (læreren)

sov sin Rus ud spillede Børnene om, nogle
toge Hændinger, andre sprang paa Borde
og Bænke. Tauber.Dagb.17. AntNiels.(Den
nyeAlmanakforl871.3**^). jf.: man (bør)

ikke foreskrive bestemte Regler for Ordspil,

men lade dem spille om paa egen Haand,
hvor de lyste.Bredahl.il1.86. jeg paatog
mig da at ledsage hende, for at hendes Mand
ikke skulde behøve at genere sig, og nu
spillede han da ogsaa omkring som en
Jagthund. Stabell. Hændelser. (1824). 123. Sv
Grundtv.FÆ.1.25.

\\ (jf. omspille 3) til bet.

6-7 og 9, om gentagelse af spil, sportskamp,
musikstykke, spil den Andante oml D&H.
1 1.7) spille op (jf. opspille^

|| ^ til bet. 6.3;

dels om spill&ren ell. den, som har udspillet:

prøve at føre spillet sadledes, at en anden man
komme med et vist (ønsket) kort ell. en vis

(ønsket) farve. VortHj.IV,1.49. Jeg spillede

Spar Konge for at invitere, og nu spiller du
op i Modspillerens Kvl[øt\B.T.**/»1936.10.

sp.3. dels: forbrude, opbruge, ved spil. spille

brikkerne op.Moth.S660. jeg har spillet mine
jetons op j

herefter (ell. til bet. 8.1 slutn.;

dial.) u4tr. som: spille op med det hele,
forbruge, hvad man har; ogs. (ofte abs.):

gaa fallit. Gravl.Helligdommen.(1925).95. Vi
nød Livet og levede over Evne . . og det
varede ikke mange Aar, for vi havde spillet

op med det hele.Strange.IP.il.109. \\ til

bet. 9: begynde musik, (ofte i imp., som op-

fordring). Nu ingen Menueter meer, lad os

faa en Engelsk Dantz, spill op CoutiUiongen.

Holb.Masc.II.l. *Pan . . paa sin Skalmey ret

liflig spiller op, | Saa Kidet danser strax

omkring ham i gaMop.Clitau.PT.4. Spille-

mand, spil lystig op,
I
Nu begynder Dandsen.

PFaber.VV116. spille op til dans, se

Dans 1.1. jf.: *Bolgen spiller op den Melodi,

I
Som nu kun nynnes svagt ved Sundets

Strande. Z)rocftm.Z)lf.33. J^ H^ bet. 9.2: det

19*
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Tempo . . som blev anslaaet . . idet Kom-
positionen begyndte at spille o^^.EAbrah.T.

64.
II

i udtr. for, at noget udføres med energi,

at man tager fat paa noget; til bet. 3.2: nu
begyndte det fjendtlige Artilleri for Alvor

at spille o^.Cit.l915.(JacAnd.Er.III.140).

PoVU19B9.4.sf.6. — (jf. ty. (sich) auf-

spielen i lign. anv.; maaske til het. 5 og da

egl. om voldsom leg; sml. Spilop; især dial.)

i udtr., der angiver, at man slaar stort paa,

vigter sig, slaar om sig med penge olgn. Den
Art Præster . . staae sig . . bedst ved ikke

at spille op i Retning af at ville gjælde for

Sandhedsvidner. ZterÅ;.X/¥ii2. som en gan-

ske ung Fyr havde han et Aarstid spillet

slemt op derude paa Egnen med en paa-

faldende Mængde Penge i Lommen. JHelms.

G.46. Jeg vilde spille op imod Dig. Derfor

giftede jeg mig med en Mand, som Alle

antog for liowedng.Schand.F.192. Du skal

inte gi Dig til at spille op og faa ham til at

lægge sig ud med den gamle. GyrLemche.S.

1V.60. Feilb. i forb. m. med: opføre sig

overmodigt, ubehageligt over for; tage (haardt)

fat paa; søge at hamle op med. Efter nu paa
Vikings-Tog at have samlet Penge som
Græs, fik Knud og Harald særdeles Mod paa
at spille op med Irland. Grundtv.Saxo.il.274.

i sit niende Aar havde (hun) havt en Kjæ-
reste paa fjorten Aar, og (hun) spillede saa-

ledes op med sine Forældre, at de nødsage-
des at jage Kjæresten . . paa Porten. i^ZJss.

ME.L69. Endelig spiller han i Retsscenen
muntert op med Jnnstenxe. HBrix.DD.70.

II refl..; navnlig til bet. 6-7 og 9, om sports-

mand, skuespiller, musiker: blive bedre, yde
dygtigere præstationer (ved øvelse), (skue-

spillerinden) synes at have spillet sig op,

siden hun sidst gæstede Helsingør. A^^ord-

siælland.''^/il904.2.sp.6. Begge backs kikser

. . Senere spiller de sig . . stærkt o^. Idræts-

bladet."U1921.1.sp. 5. (teat.) om teaterstykke:

efterhaanden vække større interesse ved op-

førelserne (og blive bedre besøgt). FruHeib.
Hjem.208. forøvrigt er en Premiere ikke
altid afgørende— et Stykke kan spille sig op.

Drachm.F.II.221. 1 1.8) spille over (jf. over-
spilleø

II
til bet. 2.2, i udtr., der angiver, at

noget overføres til et andet omraade. (du)
vil, at jeg skal blive ved at føre Striden
med ren aandelige Vaaben og ligge borgerlig
død, medens Modstanderne aldeles spille

Striden over i den borgerlige Verden.
Grundtv.Breve.58. Korruptionen . . havde
spillet de enkelte Landes Kirker over i

Hænderne paa YLongemSigien.OFriis.IAtt.230.

II
i udtr. for overgang til anden tilstand,

berøring med andre forhold; til &e<. 4.i, om
farvespil: Skoven laa mørkegrøn, spillende
over i det ^xnne.Schand.F.351. (jf. bet. 2.i

og 2.40 uegl.: han (viste) sig aldrig ond, kun
mod den pedantiske Hablas Dahdah spillede
han lidt over i denne F&iye.HCAnd.SS.II.
65. når Sighvat nævner den (o: dødsmaaden)

som leyfbr „lovprist" „herlig", så spiller

ordet tillige over i en særlig betydning.

AOlr.DH.1.84. Handlingen . . spiller over i

det eventyi\ige.OFriis.Litt.95. \\ til bet. 9;
dels (jf. III. over 16.10 m. h. t. musikstykke:

gennemgaa; ogs.: repetere. Holb.Paars.238.

spille over paa Concert-Stykker. ^øt/S3.»S.57.

Jeg har lært mine Lectier; at spille over
glemmer jeg vist, og det gjør Tante ogsaa.

10 UngdGl.II.29. dels (jf. OverspilØ obs., om
musiker: arbejde over. timebetalingen for-

højes, naar der spilles over 11.9) spille

sammen ell. (nu næppe br.) tilsammen
(jf. sammenspilleø, lege, arbejde sammen; nu
navnlig: være makkere i spil. *Du veedst at

liige Børn jo best tilsammen spiller, fioift.

Skiemt.E2^. Makkerne (i whist) spille sam.
men, d. v. s. have fælles Interesse. For^if;.

IV,1.47. Vi skulde jo have det Boldspil . .

20 kom I saa spiller I to sammen mod mig.

KMunk.DU.27. spille under dække sam-
men, se I. Dække 1.2. 11.10) spille til (jf.

tilspilleØ
II
(nu sj.) til bet. 6.3; dels: d. s. s.

spille op til (se bet. 11.7 beg.), spille sin Mod-
spiller til. Levin, dels i forb. spille sig no-

get til, erhverve sig noget ved spil, dobbel.

Amberg. || til bet. 9, m. h. t. instrument:

indspille (5). VSO.V11.139. Levin.
\\ (jf. bet.

11.12 slutn.) til bet. 6.1, 7 og 9, om sports-

30 mand, skuespiller, musiker: lægge al kraft,

energi i sit spil. Pol.^'/iol941.6.sp.3. II. 1 1)

spille ud (jf. udspilleØ.
||

(især sport.) til

bet. 6.1, m. h. t. bold (spilleredskab): føre

ud i en ell. anden retning; spec: drive bort

fra maal. den (bold), som rørte Jorden,

spillede han ikke mere ud igen, men en
Slave holdt en Læderpose fuld af Bolde i

tilstrækkeligt Antal for Spillerne. StSprO.Nr.
96.5. Spilles Bolden (o: i haandbold) ud over

40 Sidelinien, bringes den i Spil igen ved at

kastes ind paa Banen. Folkeskolen.1927.425.

sp.l.
II
A til bet. 6.3: lægge et af sine kort

paa bordet som led i spillet; spec: have

udspillet. Moth.S661. Naar Kortene ere

kastede, og hver har kiøbt, saa spiller den,

som sidder i Forhaanden, ud.Spillebog.

(1786).14. Halvt mekanisk spillede man
Kortene ud og tog Stikkene hjem. Pon^.i^L.

29. jf.: (han) gik over Brættet (o: spangen

50 over bækken): Jacta est alea! — N., som fra

sin Læsning godt kjendte Ordets Betydning,
gjentog begeistret: Tærningerne ere kastede!

hvorpaa Jens Bentsen, der atter fulgte ham
i Hælene, tilføiede: Kortet er spilt ud! Nu
gjælder det at vinde Puljen. PaJM./L.///.
83. spiUe trumf ud, se Trumf, billedl.: frem-
komme med noget; især: anvende noget (navn-
lig som argument) over for en anden. Efter

(Schack Staffeldts) Død blev hans Navn af

60 Heiberg spillet ud mod Oehlenschlåger, hans
Dybsind forherliget. Brandes./.366. De to

Mænd er gaaet i Forbund. BuU spiller ud —
og med et lille, fornøjet tækkelig, lunt

Drilleri hen imod sin Datter sufflerer Pastor
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P. h&m.ThitJens.G.138. jf.: N. N., som var

Værten og Bjørnens Banemand, var den
første, der spillede sin Glæde ud. KnudRasm.
D0.21. II

t udtr., der angiver, at noget (et

spil) gøres færdigt, tilendebringes, som det

skal. Atnberg. til bet. 9: EChristians.Hj.303.

lad det (o: et elektrisk klaver) spille denne Me-
lodi ud. HSeverinsen.D.75. iscer (teat.) til bet.

7.1: yde sit bedste; agere for alvor, med fuld

kraft. ManUius.SE.V1,3.99. vi kunde ikke en lo

Gang høre det her paa Scenen, hvordan tror

De saa, det vilde gaa Publikum? Den Scene

maa absolut spilles nål JohsDam.Overs.afPi-
randello : SeksPersoner søgerenForfatter.(1925)

.

78. det (er) vel ikke Meningen, at vi (o: skue-

spillere paa en kostumeprøve) skal spille ud
idag. SBorberg.Forspillet.(1937).34. refl., til

bet. 6.1 : (fodboldholdet) spillede sig ikke ud
af Hensvn til den forestaaende Pokalfinale.

Sports-Bladet.^*/iil934.5.sp.2. til bet. 7.2: Han 20

(0: en skuespiller) spillede sig selv ud, saa

man naadeløst maatte overgive sig. DagNyh.
^*/il925.7.sp.6. til bet. 9.i: EChristians.Hj.

208. 11.12) spille væk, (dagl.) dels m. omtr.

sa. bet. som bet. II.2. Manden solgte eUer

spUlede Gaarden . . yæk.Pol.**/*1941.10.sp.2.

M dels (jf. bet. 11.10 slutn.): begynde, tage

kraftigt, ufortrødent fat pcui spil, musik osv.

(iscer i opfordringer).

Spille-, t ssgr. (tidligere ogs. Spil-, se u. 30

Spil- 1.3^. til III. spille (jf. dog Spillebjælke u.

Spilbjælkej, navnlig til III. spille 6(3). || af de

mange ssgr. kan, foruden de ndf. anførte,

nævnes: Spille-feber, -indsats, -mani, -raseri,

-tab samt (til III. spille d): Spille-elev,

-undervisning, -øvelse, -aar, et. [7.1 ] (jf.

-sæson; teat.) tidsrum inden for et aar (fra

sommerferie til sommerferie), i hvilket et

teater spiller; sæson. Selmer.FO.I.187. I Be-

gyndelsen af Spilleaaret 1929 til 30 havde io

Det kgl. Teater besluttet at opføre . . „Vol-

pone". Pol.*^/»1940.Sønd.9.sp.4. -aften, en.

(jf. -dag) aften, hvor der spilles; især: I)

[6.3] aften, hvor man spiller kort, har spille-

parti. Goldschm.IY.20. EChristians.Hj.21. 2)

[7.1] (teat.) aften, hvor et teater giver forestilling.

Rahb.E.11.214. Gid jeg maae blive hæs paa en

Spilleaften. Blich.(1920).IY20. I denne Fore-

stilling fik jeg min første Gage: 2 Kr. for

hver Spilleaften. AnnaLarssenBjørner. Teater 50

og Tempel. (1935). 11. -apparat, et. [9.2]

(fagl.) betegnelse for mekaniske musikinstru-

menter som spilledaaser, -maskiner, grammofo-
ner m. m. BerlKonv.XX.130. -automat, en.

[6.3] (fagl.) mekanisk redskab til forsk, lykke-

spil, som sættes i gang ved indkast af et penge-

stykke ell. en spillemønt. Krak.1935.II.2527.

TelefB.1941.sp.4094f. -bal, en. [6.1] (bil-

lard.) billardkugle, bal (II), hvorpaa en spiller

støder; spillerens egen bal. Billardb.llf. eo

-bank, en. [6.3] (sml. -bule, -bænk, -hus;

især om udenl. forhold) sted, hvor der spilles

hasard; bank (II.3.i); kasino. Heib.Pros.I.

236. Spillebanken i Monte Carlo. PoL"/,

1941.7.sp.6. -bjælke, en. se Spilbjælke.

-bod, en. [6.3] bod i offentligt forlystelses-

etablissement, paa markeder olgn., hvor der

(kan) spilles lykkespil. BerlTid.^*/tl939.M.

38.sp.2. -bog, en. I) [6] bog, der indeholder

anvisninger i, regler for forsk. spil. VSO.
i bogtitler: Nye og fuldstændig Dansk Spil-

le-Bog.(bogtitel.l786). Nyeste Spillebog.CG
Schiellerup. (bogtitel. 1900). 2) [9.i] (emb.)

en af en omvandrende musikant medbragt

bog, forsynet med angivelse af rejserute olgn.

samt med politiets tilladelse til at spille.

Gaardsangeren forsvinder (ved politiets mel-

lemkomst) hurtigt, for hans Spillebog er ikke

i Orden. LindskovHans.NH.41. -bold, en
ell. (sj.) et. (vAph.(1759). sa.Nath.VII.272).

[6.1] (ty. spielball; jf. Legebold; nu sj.) bold

(1.2) til Ug (ell. spil). Molb.HO. jf.: Frugter

af et Spillebolds StøTTehe.vAph.Nath.VI.130.

II
især overf., i udtr. som være en spille-

bold for, være et legetøj, en bold for. Engel-

land . . har været ligesom Frankerigs Spille-

Bold, eller 'Dukke-tøy.LTid.1731.109. Fruen-
timmer, vellystige Sirener eller grimmige
Furier, altid Spillebolte for Sandseme. £^t/7.

(1914).II.78. De Stakler ere kun selv Spille-

boldte i Skjæbnens Haand. Heib.Pros.IV365.

HSchwanenfl.M.II.79. -bord, et. (ænyd.

d. s. i bet. 1) I) [6] (sml. -taffel^ bord, ved

hvilket der spilles; om bord til brætspil:

Moth.S663; nu især: bord til kortspil, spec.

mindre, sammenklappeligt bord, som let kan
flyttes (Levin. jf. FagOSnedk.); ofte i forb.

(som sidde ved spillebordet^, der betegner,

at der spilles. Holb.MTkr.223. Spillebordene

kaldte. Kort bleve præsenterede. HCAnd.SS.
IY.282. *Nu slaaer man ud de glatte Spille-

borde,
I

Hvorved man høster skjøndt man
ikke saaeT.PalM.U.180. Henne ved Spille-

bordet faldt Kortene med fuldkommen
Regelmæssighed. Tops.III.76. \\ bord (i spille-

bank, -hus), hvor der spilles hasard. Sal.*

XVII.241.
II

(dial.) billardbord. UfF. 2) [9]

om (del af) musikinstrument; iscer (J^): den

del af et orgel, hvorpaa klaviaturer og register-

træk m. m. er anbragt; orgelbord. Hag.VII.
520. HPanumB.ML.512.

\\
(dial.) klaver.

UfF. -brik, en. [6.3] (ogs. -brikke. VSO.).
(sml. -sten^ brik (I.3) til brætspil. Soph
Miill.VO.527. 60 Glasspillebrikker. JoA«
Brøndst.DO.III.180. -broder, en. [6.3]

(sml. -søster 2; nu 1. br. i rigsspr.; især

nedsæt.) person, som deltager i spil sammen
med andre; medspiller; ogs. (og især): ivrig

spiller; spillefugl (2). Moth.S663. »En Spille-

Broder kun om Kort og Terning taler. Fr
Horn.SomnPoet.46. hans Præst er en af hans
gamle Spillebrødre. JSneed./.i73. Wess.148.

VSO. UfF. -bræt, et. I) [6.3] (træ)plade

med felter til dam, skakspil olgn.; bræt (2.2).

Sort.Poet.38. JohsBr0ndst.DO.il1.211. bil-

ledl.: *Lykken er lagt paa et Spillebræt,
|

Tærningen viser sin sorte Plet,
|
Kastet er:

lee eUer Me.Drachm.DM.180. 2) [9] (sml.
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-plan 2; nu næppe Ir.) J" klaviatur paa

klaver. vAph.(1759). -bule, en. [6.3] ned-

sæt., om simpel (beværtning med) spillebank.

GyrLemehe.FS.137.BerlTid.*/*1941.Aft.9.sp.l.

jf. Spillebule vært. sTOsf.9.sp.2. f -bænk,
en. [6.3] spillebank. Forordn.^y>1725.II.§U.

-daasie, en. [9.2] (ji. -ur) daase, kasse

indeholdende et værk, som spiller melodier,

naar der drejes paa et haandsving, ell. naar

det er trukket op olgn. Gylb.(1849).VI.29. 10

Hvor den Fugl (0: nattergalen) minder mig

om høisalig Keiserindens Spilledaase ! if

C

And.(1919).II.17. Musikkat.6. \\ Mlledl. ell. i

sammenligninger, navnlig m. tanke paa et

saadant instruments ensformige toner, i Yt-

tringens Øieblik (gør hun) netop det Ind-

tryk paa En, som var hun en Anonym, et

Positiv, en Spilledaase.ZierA;.F///.97. Kvin-

derne (betragter Tegner) som en Art Spille-

daaser, der lyder ret kønt, naar de bliver 20

tilstrækkeligt trukne op. Brandes.111.584.

Hans Stemme var klinger som en Spilledaa-

se.Bang.HH.89.
\\ (jf. -kasse 2; spøg. ell.

nedsæt.) om andre musikinstrumenter, fx.

om harmonika (UfF.; jy.), om orgel(bælg)

(NJeppesen.P.9). -dag, en. (jf. -aftenj.

I) [6.1] {efter ty. spieltag; jf. -time 1) f dag,

paa hvilken børn faar lov at lege; fridag. vAph.

(1764). 2) [6] dag, da der dyrkes sport, spilles

kort olgn. \\ i flt., om tidsrum. Hans (o: en 30

fodboldspillers) Spilledage er jo snart forbi

— han er 38 nu. Pol.*yd937.8.sp.6. 3) [7]

(teat.) dag, paa hvilken et teater spiller.

At det var Spilledag i disse (0: Elisabeth-

tidens) Teatre, forkyndtes ved det paa Tagets
Flagstang hejsede Flag. Brandes.V111.117.
QJ -djævel, en. [6.3] ond aand, der tænkes
at fremkalde spillelidenskab; spillesygens dæ-
mon. Blich.(1920).XXX.54. Officerskorpset

var besat af en SpilIedjævel.iVa<Ti£?."/u 40

1912.M.Till.3.sp.3. t -dakke, en. [5.i]

(jf. -puppej legedukke; dels: dukke som
børnelegetøj. Moth.S668. dels: marionet. vAph.
(1764).

II
billedl. (menneskene) ere Spille-

Dukker i den hele Leeg (0: i livet) . Eilsch.

PhilBrev.104. sa.Philhist.42. -fane, en. [5]

{efter ty. spielfahn; foræld.) fane, der brugtes

(af haandværkslav) ved gilder ell. fester. Hist
MKbh.3R.II.656f.(om forhold i 1779). -fi-

gur, en. [9] (jf. -manérj J^ figur (6.2), der 50
er særegen for instrumentalmusik. EAbrah.T.
188. -film, en. [7] (fagl.) film til forevisning
i biografteater (fx. i modsætn. til film tit

undervisningsbrug). VorUngdom.1937/38.40.
-fJe(de)r, en. [3.2] (sj.) drivfjeder; billedl:

Rothe.(Rahh.Min.l786.I.156). f -forsam-
ling, en. [6.3] spilleselskab. Holb.Heltind.I.
362. -frøken, en. [9] (især barnespr.)
lærerinde i (klaver) spil; musiklæ.rerinde. Nat
Tid.*'/7l912.M.Till.3.sp.l. -fugl, en. (^f 60
Spil-. Moth.S662. Holb.Jean.V.l). I) {ænyd.
spilCle)fugl, legetøj, genstand for spot, gøgler,

ty. spielvogel, mnt. spelvogel; til III. spille B
og egl. om legetøj (opr. kunstig fugl?) samt

om person, man leger med, legende person;

sml. -nar ; nu kun dial.) letsindig ell. naragtig

person; lystig person; spec: gøgler ell. nar i

skuespil. Det har aldrig været Byens Folk

. . men heller nogle Spillefugle, som har
forklædet sig saaledes for at fixere os. Holb.

Hex.II.3. vAph.(1759). \\ om letfærdig, pjan-

ket kvinde. *(hun er) smuk af Sæder,
|

. .

Ingen Spille-Fugl i Klæder.JjPms.62. Wadsk.
69.

II
(dial.) lille, livligt barn, som spræller

med arme og ben. Feilb. 2) [6.3] (dagl.) ivrig

spiller; spillebroder. Wess.150. * Disse lave

Skjendegjæster,
|
Disse slemme Spillefugle.

PalM.ND.231. AndNx.PE.IV.87. -gal, adj.

[6.3] ivrig efter at spille kort, hasard olgn.;

spillesyg. S&B. PoUyiol941.12.sp.l. jf.:

Spillegalskaben lyser dem alle ud af

0inene.GyrLemche.FS.136. -gast, en. [6.3]

(ty. spielgast; sj.) spillefugl (2). Bergs.EU.
79. -gilde, et. [6.3] (jf. Doble-, Kastegilde;

dial.) sammenkomst, hvor der spilles lykke-

spil, hasard om forsk, smaating (og under-

tiden danses, jf. Dania.III.369). Cit.1747.

(Sundho.FrederikssundsHistorie.I.(1931).249).
LandsbyeP.v.8. Feilb. SprKult.IX.72f. -gris,
en. [6.3] (dagl.) kasse (undertiden i form af

en sparegris), hvori et spilleselskabs gevinster

samles; spillekasse (1). S&B. Bl&T. -gæld,
en. [6.3] gæld ved tab i spil (kortspil, hasard
olgn.), som man ikke er juridisk forpligtet

til at betale (men som ofte betragtes som æres-

gæld). Rahb.Fort.I.420. Baden.JurO.II.154.
MunchPet.BR.^^(1940).259. || spillegæld er
æresgæld olgn. Spillegjæld er en Æressag.
Ing.EF.XIII.144. Spillegjæld er jo ikke

Noget, man kan stævnes for, men man
kalder den derimod Mxesg\^\å.Gylb.(1849).

VI.67. D&H.II.614. -helvede, et. [6.3]

(især om udenl. forhold) nedsæt, om spille-

bank, -hus (hvor der spilles højt ell. uærligt).

Larsen. Monaco med sit Spillehelvede er et

Paradis af Skønhed. Æode./i.2-5. her . . laa

det berømte Casino, Spillehelvedet. Oiiwngr.

Lykkens Omnibus. (1926). 195. -hule, en.

[6.3] spillebule. Roivel.Br.242. Kofoed-Han-
sen.DL.40. -hus, et. (f Spil-. Pfiug.DP.
1172. Forordn.^ya725.II.§14. vAph.(1759)).
{ænyd. spilhus i bet. 2) I) [6.3] (især om
udenl. forhold) større (offentlig) spillebank.

(værtshuset) var i gamle Dage et liderligt

Spille-Huus, fuld af ^\døger.Holb.llJ.Y.ll.

han var en Spiller og gik paa Spillehuse.

Goldschm.II.184. StenDreivsen.Rødt ellerSort.

(1905).210. jf. S^iUehusv æTt.vAph.(1764).
SaUXVII.241. 2) [7] (nu sj.) skuespilhus;

teater. Pflug.DP.172. \\ spec. (hist.) om selve

scenebygningen (gr. skéne, egl. om telt, hus,

hvor skuespillerne klædte sig om) paa det old-

græske teater. Mantzius.SH.1.153. f -jagt,
en. [6] (Spil-. Moth.S663). {ænyd. spiljagt,

ty. spieljacht) lystfartøj; lystjagt (II). JJuel.
13. t -kammerat, en. [5.i] (sml. -søster

1^ legekammerat. vAph.(1759). Amberg.
S»pillekant, en. [sbela'kan'd] (ogs.
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Spillekanter. Gravl.EB.62. Feilb. UfF. jf.

D&H.). flt. -er. (dannet til III. spille efter

Musikant (ell. dannet af dette ord og Spille-

mandj; dagl, især dial., navnlig spøg. ell.

lidt nedsæt.) musiker; navnlig: landsbymu-

siker ell. fattig, omvandrende spillemand.
*Hver af dem (o: englene) var en Spillekant og

Rimer
1
Trods Orpheus.TBruwn. 77.326. en

sølle Spillekant eller Bierfedler. ErnDoI^as.

Krøniker og Æventyr.(1896). 31. han (viste)

Sans for Musik og blev ogsaa siden Spillekant

efter landlig F&con. JVJens.HH.IOO. Rejse

til Australien! Som hvad? . . Avlskarl —
Skopudser — Eller Spillekant paa en 01-

imeiipe. PLevin.Hjem.(1919).181. || i videre

anv.; dels (spøg., sj.j om kortspiller (AHen-
riques.SD.96) ell. (dial.) om spilopmager

(Feilb.); dels om dyr: Natravnen snurrer,

og sære Toner kommer fra andre Spillekanter.

Fleuron.VS.41. dels (sj.) om musikinstru-

ment: naar jeg husker Tonen, (sangene)

gaae paa, saa hjelper det tidt at jeg tager

Spillekanten (o: en harmonika) deilHCAnd.
AY53.
Npille-kasse, en. I) [6.3] kasse, som

bruges ved spil (sml. Pulje); om jetonskasse:

Holst.R. navnlig (sml. -gris); kasse, hvori et

spilleselskabs, en klubs gevinster i spil samles

(til fælles bedste), en Spilleklub, der bruger

hele Spillekassen til en Tivolitur. ZSec^r.
EnMandfinderVej.(1936).29. \\

(jarg. ell.

spøg.) om totalisator. Trav-TidendesJulenum-
mer.1929.9.sp.l. 2) [9.2] (sml. -daase; dagl.)

om (mekaniske) musikinstrumenter; fx. om
harmonika (UfF.) ell. (navnlig) fonograf,

grammofon ell. radio, maa vi trække Spille-

kassen op, vi vil saa gerne danse? Wied.S.

179. Soya.HF.53. -kippe, en. [6.3] (nu
sj.) spillebule. VSO. („Med Foragt"), -klub,
en. [6] klub (II), selskabelig sammenslutning,

der som hovedformaal dyrker forsk, spil, navn-

lig kortspil. Larsen. KSecher.EnMand finder

Vej.(1936).29 (se u. -kasse i;. -knejpe,
en. [6.3] (1. br.) spillebule. D&H. -kort, et.

[6.3] ^t Spil-. vAph.(1759)). ^ oftest i flt.,

om smaa, med forsk, figurer forsynede blade,

hvormed man spiller; kort (II.2). LTid.1752.

240. Den anden Port (i „Lykkens Tempel")
var beklædt med Lotterie-Sedler, og den
tredie med ^Tpine-KoTt.Ew.(1914).L72. PI.

*/»1847. IsakDin.FF.lll. m. h. t. spaadom
i kort: *I Spillekort spurgte hun Lykken
eiteT.Drachm.IIL424. || hertil bl. a. Spille-

kort-fabrik(ation), -fabrikant, -karton,
-papir, -tegner, -krampe, en. [9] (med.)

sygdom (sygelig tilstand) mindende om til-

standen ved skrivekrampe, fretnkaldt ved spil

paa musikinstrumenter. KvBl.*''/iil911 .1 .sp.2.

-kridt, et. [6] (især om ældre tiders for-

hold) stykke skrive- ell. tegnekridt til regn-

skabsførelse i forsk. spil. CBernh.NF.II.245.
JoakSkovgaard. (Tilsk. 1908. 310). -kagle,
en. [5-6] (jf. -bal, -bold^ kugle til leg ell.

spil. Kaper.*(1880). især: lille kugle af ler,

marmor olgn., som børn leger med; mar-
morkugle. SMich.Dommeren.(1921).16. \\ i

sammenligning, (edderkoppernes) opsvulmede
Bagkroppe . . var store som Spillekugler.

Elfelt.NB.144. -lag, et. [6.3] (jf. -selskab;

nu næppe br.) sammenkomst, hvor der drives

(hasard)spil. Sibb.1.94. -la ug: Amberg.
-lampe, en. [9] (1. br.) lampe (af særlig

konstruktion), hvorved man spiller; især:

10 klaverlampe. D&H. -last, en. [6.3] (nu sj.)

spillelyst, -syge betragtet som en last. Biehl.

DQ.IV143. Bl&T. -lidenskab, en. vold-

som, lidenskabelig lyst til at spille, jf. D&H.
især [6.3] : lidenskabelig lyst til kort-, hasardspil

olgn. Goldschm.VL222. Pol."/il937.3.sp.2.

G) spillelig, adj. ['sbelali] spilbar; isår

til III. spille 7.2, om teaterstykke, et livfuldt

og spilleligt BiSima,. Brandes. VI.299. I disse

34 Aar skrev (Heiberg) med hende som
20 Muse sine endnu spillelige Skuespil. ÆiV^CMen-

dam.(PoUy1*1940.11.sp.l).
^pille-liste, en. [7.1-2] (jf. -plan 1;

teat.) repertoire (2). Skuepl.56. Sæsoner, hvor
Holbergs Navn ikke fandtes paa Spillelisten.

EhrencrM.F.X.48. -lykke, en. [6.3] (i[

Spil-. Amberg.). (jf. Spillerlykke; sj.) held

i spil. Gylb.Novel.II.257. -lyst, en. lyst til

at spille; navnlig til III. spille 6.3: lyst til

kort-, hasardspil olgn. vAph.(1764). Spille-

30 lysten steg hos de vindende, saa at de snart

forspillede deres hele GeYinst.PAHeib.US.
17. TroelsL.^V1.147. -lysten, adj. [6.3]

(jf. -lyst samt -gal; især oj. Nu blev de

spillelystne og forlangte Terningebæger.

Tandr.ProfetenJonas.(1937).38. PoU*U1937.
3.sp.6. -lærer, en. [9.i] (jf. -frøken,

-mester^ musiklærer. ChievitzARecke.FA.67.

D&H. sml. Spillelærerinde. VKorfitsen.

EV98. KMich.MorsØjne.(1940).98. -lob,
40 et. [6.3] spec. (sport.): (cykel)løb, som køres

mere af hensyn til totalisatorspil end af sports-

lige grunde. Idrætsbladet.'^*lil935.18.sp.l. Pol.
*"/61939.lO.sp.l. -maade, en. (sml. -stil)

især i flg. anv.: I) [6.3] om maade, hvorpaa

der spilles, regler for forsk. spil. Uhombre-
spilleren.(1799) .10. Dania.Ill.36. || spec. om
maade, hvorpaa indskud kan gøres i vis-

se lykkespil, regler for deltagelse i (tal)-

lotteri olgn. Paa Tallotterie-Sedlerne angives

50 Spillemaaden. VSO. 2) (jf. -stil; teat.) til III.

spiUe 7. PJernd.(Tilsk.l908.201). 3) [9] J^
om den maade, hvorpaa et musikstykke udføres;

især om den spillendes anslag ell. foredrag.

S&B. han har en blød Spillemaade.DtfeJ?.
||

spec. i udtr., der angiver, hvorledes et klaver vir-

ker, hvorledes dets tangenter er at spille paa. et

Klaver med en god Spillemaade.DÆH.
KMich.SSF.95.
Spillemand, en. [sbeloiman'] flt. spil-

60 lemænd. (glda. spel(l)æman (Kalk.lV.58.

Rimkr.), spelman (Rimkr.M.184) i bet. 1;

jf. Spillekant)

I) [9.1] musiker; nu navnlig: musikant,
som spiller ved baller, gilder olgn. paa landet
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(jf.
Bondespillemand^; ogs.: fattig, omvan-

drende musiker (lirekassemand) ; ofte som spøg.

ell. nedsæt, betegnelse. \.l)i al olm. en Frøken

heedte da Statsmøe, en Musicant Spille-

mand, og en Sikketerer Skriver. HoJ6.£r./.2.

Hen Orpheus var en Spillemand. Bagf^fes./.

1S3. Han var en fattig Spillemand, som
maatte fortiene sit Brød kummerligt med
at gnide paa YiolOehl.Øen.(1824).IV154.

•For Enden af Brudebordet
|
De Spille- lo

mænd fremgik. |
Med Trommer og med

Piber |
De gjorde skjøn Musik.Winth.HF.

111. Kun en Spillemand. ^C^nd.^ftog'^tYeL

1837). Den Spillemand snapped Fiolen fra

\æg.Drachm.RR.51. Feilb. Halleby.158.
||

slaa en til spillemand, (alm.:) slaa en

til invalid, lirekassemand. KBlixen.AF.63.

VBergstrøm. (PoVU1941. 13. sp.5). \\ talem. :

noget er bedre end intet, sagde spillemanden,

da man slog ham paa tuden, se nogen 7.2. || i 20

(børne)vers, børnerim, remser olgn.: Spille-

mand ! spil paa Strænge :
|
Her er lidt at faae

!

I

Skulde det vare længe,
|
Var det bedst

at gaae.F(S'0.(„Gammel Bondevise"). Feilb.

min Broer er en Spillemand;
|
han spiller

ikke længe
; |

thi Strenge koster Penge. Børne-

rim.11.11. Krist.BRL.71. se ogs. lirum-larum

sp.lOOV*.
II

i videre anv., om fugl. De havde
og to Spillemænd,

] Og de var meget smaa,

I

Det var den lille bitte Nattergal
|
Og saa 30

den Lærke gTa,a,.BoisensViser.326. ErlKrist.

(Pol."/il937.Sønd.l4.sp.4). I.2) (jf. Jonglør,

Leger 1.2^ om middelalderens (navnlig Tysk-
lands) omvandrende musikere, der ogs. op-

traadte som digtere, sangere og gøglere, og som
ofte ligesom mestersangerne sluttede sig sam-
men i lav. Sal.XVI.503. NM0ll.VLitt.il.204.

1.3) r>^, * officielt spr. afskaffet ved Lov
Nr.209og215*y»1909) som sammenfattende
betegnelse for de til hær og flaade knyttede 40

musikere (jf. Hornblæser, Oboist, L Pauker,
Piber l.i. Trompeter osv.). MR.1788.167.
Her paa Glorup er mældt 12 Officerer, hver
med Oppasser, 24 Spillemænd og Under-
officerer. HCAnd. BC. 11.175. Bardenfl. Søm.
11.230. Jernbanetransportreglement

f. Hæren.
(1909).9. jf. Overspillemand.Mii.2S52,
181. DagNyh.y»1911.4.sp.l. .

2) overf. 2.1) om legemsdele \\ om lillefin-

geren; i forb. (lille) Peter spillemand, se 50
Peter 3.2.

||
(barnespr.) om mandslemmet

(Penis). 2.2) (jf.(?) Spillemandspenge; sj.)

om penge. Portskriveren (slaaer paa Lom-
men). „Her sidder Spillemændene." JVt/es<e

Samling afSkuespil.I.(1824).42. 2.3) om forsk,
(dele af) ting (redskaber)

\\ om lille (træ)-
stok, hvormed noget drejes ell. spændes; dels

(4^) om drejer (I.2). OrdbS. dels (haandv.-
jarg.) om spændepind paa sav. smst.

\\
(telegr.)

om bardun til midlertidig brug, dannet af eo
jærntraade, som snos sammen i en spiral,
smst.

II
om ting, der giver en knækkende lyd

fra sig; fx. {^) om en for stærkt strakt plade
i et jærndæk. smst.

jSpillemands-, i ssgr. til Spillemand

1, navnlig til bet. l.i ; fx. foruden de ndf.

anførte: Spillemands-instrument (HPanumB.
ML.372), -lav (smst.664), -musik (smst.355)

samt (dial.) Spillemands-fad (UfF.), -kop
(Feilb.), om tallerken, kop, hvori spillemands-

penge indsamles, -digt, et. (æstet.) mid-
delalderligt digt (epos, epopé) af professionel,

omvandrende digter, spillemand (I.2). NMøll.
VLitt.II.293. OFriis.Litt.124. -kor, et.

(poet., 1. br.) flok af (omrejsende) spillemænd

og sangere. Drachm.in.238. et Spillemands-

Kor — farende Folk, som vil tigge. sws^.XZ.

262. -penge, pi. (jf. Spillepenge 2) beta-

ling til spillemænd; især: bidrag til musikken,
som ved gilder paa landet indsamles blandt

gæsterne (paa en tallerken olgn.). Moth.S663.
Winth.VI.174. Feilb. Hedebo.118. \\ i videre

anv., om smaapenge. Holst.R. Halleby.158.

-skole, en. [I.3] (^, foræld.) skole for

militærtnusikere. Duelund.N.9.
S^pille-manér, en. spec. [9] (J^, nu

næppe br.): spillefigur. MusikL.(1801).155.
-maskine, en. [9.2] (1. br.) d. s. s. -appa-

rat; om grammofon: NatTid.^/itl921.Aft.3.

sp.3.

spilleme, interj. se IH. spille 8.3.

Spille-mester, en. [9.i] (foræld.)

musiker; ofte: fremragende instrumentist;

leder af musik. Mo(h.S664. HCAnd.(1919).
11.41.

II
især: musiklærer; spillelærer. Oehl.

XI.263. Spillemesteren er inde og giver

Fruen Timer. Gylb.XII.165. Baud.HS.301.
-mærke, et. [6.3] (jf. -mønt, -tegn^ mønt-
lignende mærke, der bruges i forsk, spil; dels

(<jk): regnepenge i kortspil; jeton (2), Funke.
(1801).III.213. BerlKonv.XII.85. \\ dels

(fagl.): mærke, der (i forlystelsesetablisse-

menter) bruges til indkast i spilleautomater,

til indskud i visse spil, ell. som (i st. f. en

bon) udbetales vinderen som gevinstmærke

(hvorfor han kan spille videre ell. købe visse

varer). Duelund.N.153. -mønt, en. [6.8]

(^, fagl.) d. s. D&H. Ugeskr.fRetsv.l940.A.

270.
II

billedl., om noget, som kun tilsyne-

ladende har værdi, (mange unge) havde taget

de politiske Spillemønter for mere, end de
\a,T.LCNiels.0A.2. f -nar, en. (ænyd. d. s.

i bet. 1; sml. -fugl) I) [6] gøgler; bajads.

Moth.S664. vAph.(1759). 2) [6.3] ivrig spil-

ler; spillefugl (2). vAph.(1764). Leth.(1800).

-papir, et. [6.3] T børspapir (aktie), som
særlig er genstand for spekulation; spekula-

tionspapir. Hage.^656. -parti, et. [6.3] (især

^) gruppe af deltagere (sædvanlig 3 ell. 4)
i (kort)spil, som spiller sammen (ved en
enkelt lejlighed ell. oftere); ogs.: sammen-
komst, selskab, hvor et ell. flere partier spiller

(kort); i videre anv., om enkelt spil, parti (3),

ell. række af sammenhørende spil. Bagges.
DVX.83. Han fik arrangeret et Spilleparti

to Gange om Ugen, Whist om Onsdag,
L'hombre om Søndag Atten.Schand.SF.4.
i den inderste Stue sad et Spilleparti, som
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ikke lod sig forstyrre. Dracfcm.FT.342. Spille-

partierne blev opgioTte.Wied.S.209.
||
gøre

spilleparti med, (nu næppe hr.) spille sam-
men med. Schack.393. -penge, pi. ell.

(i bet. 1.4 ogs.) en. {ænyd. d. s., om betaling

for adgang til skuespil; jf. ty. spielgeld)

I) [6.3] penge, som bruges ved spil. I.l) (nu
sj.) penge, hvorom der spilles; penge(sum),
der er bestemt til spil; spec: penge, som
bruges til indsats (S&B.). Moth.S664. En lo

ung Mand af Stand lader Halvparten af

sine aarUge Spille-Penge uddele iblant fat-

tige FaimiheT.JSneed.II.SOé. VSO. jf. Blich.

(1920).XXX.55.
II

(sj.) spillegæld. Biehl.

MF.1V.286. 1.2) (nu sj.) kortpenge (drikke-

penge) til tjenerskab. S&B. D&H. 1.3) (jf.

bet. 2; nu næppe br.) penge til smaaudgifter

(PraU.ST.1.204. Leth.(1800)); natmlig: be-

løb, som en fornem dame faar til sine smaa-
udgifter; naalepenge. Førsten . . skulde give 20

(sin hustru) til klæder, spillepenge og smaa
udgifter 10000 Rixdaler STpecie. JJuel.247.

Slange.ChrIV.1079. 1.4) ^ spillemærke; jeton.

D&H.
II

(sj.) billedl., om noget forholdsvis

værdiløst. Kidde.AE.1.128. 2) [9.i] (nu dial.)

spillemandspenge. VSO. ZakNiels.NT.82.

UfF. -plan, en. spec: I) [7] (jf. -liste;

ieiu.) repertoire(plan). Bang.(Kbh." /il911.3.

sp.3). en dansk Opera . . holdt sig paa
Spilleplanen flere Aar i Tiddk. EChristians. 30

NT.222. den danske Operas to sidste Suk-
cesser . . er forsvunden af Spilleplanen. Tilsk.

1922.1.342. 2) [9.i] (jf. -bræt 2) f klatnatur

paa klaver. v^ph.(1759). -poppe, en. se

-puppe, -præmie, en. spec. [7.i] (teat.,

1. br.): feu. ResoU'/7l842(se u. Fen). Sal*
VII.920. -prøve, en. [7.i] (teat., 1. br.)

prøve (1. 1.5) paa teaterstykke. Larsen. Bl&T.
•pnnfi^, en. [6.3] (fagl.) lille pung, navnlig

anv. af damer, til smaapenge (til spil olgn.). 40

PolitiE.Kosterbl.*'iil925.3.sp.2. f -pappe,
en. [5.1] d. s. s. -dukke; om marionet.

-poppe: vAph.(1759). \\ billedl. Spil-
puppe: vAph.B0.95(se u. I. Puppe 1).

SSpiller, en. ((i) Spillere. Holb.llJ.1.5.

KomGrønneg.Ill.28. jf. u. Lirespiller^. flt.

-e. {glda. speler » bet. 2 (Mariagerleg.442),
mnt. spel(e)re, spiler, nht. spieler)

1) (sj.) til III. spille 1-4, om person,
dyr ell. ting, der kan bevæge sig rask 50

eU. frit ell. er i hurtig bevægelse, jf. Fri-

spiller (2) samt Vindspiller.
||

(betegnelsen

dannet af OFMiill.; zool., foræld.) om forsk.

tmaa infusionsdyr af klassen Trichoda og
nærstaaende. OFMull.(KSelskNyeSkr.II.247).
især i ssgr., jf. Muslingspiller samt OFMiill.

ZoolPr.206ff.
II

(anat.) f om spolebenet

(radius, der kan dreje sig om albuebenet).

Funke.(1798).5.

2) til III. spille 6: person, som deltager eo

t spil. 2.1) person, som er med i et spil, ell.

som kan spille et spil; spec. i best. f., om den,

der i visse spil (som l'hombre) har meldt spil og

spiUer mod en ell. flere modspillere. Tullin.

111.217. Spillerens Kugle (i Billard). F50.
Vi mangle en af Spillerne. AfO. Lilleslem og
Storeslem, Honnører o. s. v. (0: i en ari

l'hombre) honoreres, uanset om det er Spil-

leren eller Modspillerne, der opnaar dem.
P0UUI93O.7.sp.3. m. nærmere bestemmelse:

Kierk.V.133. en god, slet, øvet Spiller.

VSO. sml.: *et farligt Spil er Livet . .

I
Slet Spiller vist i Enden tabe maae.BItcfc.

(1920).XV223. jf. ssgr. som Fodbold-, Fri-

(1 og 3), Kricket-, L'hombrespiller. 2.2) per-

son, som gerne ell. ofte spiller (af lidenskab

for spil ell. for at skaffe sig fortjeneste);

spillelysten person; dobler; ofte: hasard-,

lykkespiller. Holb.llJ.1.5. mod en Spillere,

som lever af det, hånd vinder, saa seer

mand hundrede, som er færdige at døe af

Sult. KomGrønneg.III.28. Han var . . en
lidenskabelig Spiller, og . . overbeviist om,
at han engang vilde gjøre sin Lykke i Spil,

Gylb.Novel.II.237. en berygtet Spiller. F50.
Fridericia.A.8. \\ falsk spiller, se IL
falsk 2.1. jf.: *Han er en Spiller — men en
ærlig SpmeT.Oehl.IX.104.

3) t ^*i III. spille 7, om person, der fore-
stiller noget paa scenen, optræder i en
rolle. LTid.1735.539. jf. ssgr. som Gæste-,

Marionetspiller og (især) Skuespiller.

4) (jf. III. spille 8) t om person, der
laver gøgl, løjer, uheldige transaktioner
olgn.; om gøgler: Moth.S664. jf. ssgr. som
Bankerot-, Fallitspiller samt Ordspiller.

5) til III. spille 9: person, som spiller paa
et instrument; musiker. Folket dandsede
baade Dag og Nat, indtil Spilleren blev tret.

Reiser.IV54. *leve hver Sanger og Spiller,
|

Som skiønner paa Glassenes Klangl Bagges.

Ungd.II.177. Aarbogf.Musik.1923.22. heHil

(sj.): S^iWer ske.CarlAndersen. NyeGenre-
billeder.(1869).72. \\ næsten kun i ssgr., se fx.

Fløjte-, Harpe-, Orgelspiller; jf. (1. br.) Kla-
verspillerinde (Pol."/tl908.1.sp.7) samt
Lut spillerske (smst.^*/iol941.Sønd.5.sp.l).

(Spille-regel, en. [6] (iscer sport., ^)
regel (1.2.3), bestemmelse for spil. VSO. Jok
Knu.GP.15. Der vælges (i fodbold) en Dom-
mer, som skal vaage over Spillereglernes

Overholdelse. Gymn.II.84.
Spilleri, et. flt. -er. vbs. til III. spille;

navnlig nedsæt., om dilettantisk, fuskeragtigt

spil; fx. til III. spille 7: „Generalprøven i

Kragehul" . . er en Satire over det Dille-
tantspilleri, hvori (Blicher) selv havde
taget ivrig Del. VilhAnd.Utt.il1.291. \\ især

til III. spille 9.1, om musik: KMKofoed.
Bornholmske Særlinge. (1934). 139. Søstrenes

Spilleri paa det gamle KL&yer.HKoch.Dren-
gen.(1935).27.

SSpiller-kneb, et. [2.2] (1. br.) kneb,

trik, som anvendes af erfarne, professionelle

spillere. I Begyndelsen at lade Modspilleren

vinde, er et gammelt Spillerkneb. FSO.
-lykke, en. [2.2] (nu sj.) spillelykke; ogs.:

en spillers skæbne (VSO.). Den ustadige

XXI. Bentrykt **/i 1942 20
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Spillerlykke havde dennegang været ham
særdeles gunstig. /n5f.LJB./.i21. -natur, en.

[2.2] (person med) anlæg for, lyst til spil.

Under Krigskonjunkturerne havde Spiller-

naturerne ikke haft Brug for at søge til

Rouletten for at faa deres Trang til let

Gevinst . . tilfredsstillet. PoLV,i94(?.S.sp.2.

Spille-ram, et. (sj. Spil-. SøLex.

(1808)). {ænyd. spillerom i bet. 1, ty. spiel-

br.) redskaber til forsk, spil, spec. bræt-, ter-

ningspil. En særlig lille Gruppe udgjorde
Spillesagerne . . fire forskellige Spillebræt . .

Terninger og Terningstokke. JohsBrøndst.DO.
II1.211. -sal, en. [6.3] (jf. -stue, -værelse;

især om udenl. forhold) sal i spillebank, -hus.

LTid.1750.151. ERode.JP.105. -selskab,
et. [6.3] (jf. -parti^ selskabelig sammenkomst
ell. (nu sjældnere) sammenslutning, hvis ho-

raum) I) [1-4] omraade, rum, hvor man kan 10 vedformaal er (kort)spil. Skuesp.II,1.62. Ba-

bevæge sig frit, ell. frihed, lejlighed til at

bevæge sig, udfolde sig; ofte i forb. som give,

have frit spillerum, give, have frit spil.

I.l) m. h. t. levende væsener, især personer:

bevægelsesfrihed; ogs.: handlefrihed; raade-

rum; i videre anv. m. h. t. forhold, begiven-

heder, følelser, tanker. Man maae lade ham
have nogenledes frit Spillerum for sin Gal-

skab. PAHeib.Sk.1.124. Bør en sådan Ud-

ronen havde et Spilleselskab hos sig, og
man var netop ved Bordet. Goldschm.IV341.
-stage, en. [6.3] (især foræld.) lysestage

til brug ved (kort)spil. VSO.VI.768. MO.
11.962. -sten, en. [6.3] (især arkæol.)

navnlig i flt., om smaasten brugt (som spil-

lebrikker) til forsk. spil. NationalmusA.1936.
45. -stil, en. (nu sj.) spillemaade; især

(teat.) til III. spille 7, om den maade,

gave . . åbne et grændseløst Spillerum for 20 hvorpaa en kunstner optræder, den stil,

Vilkårlighed og slet Sm&g? Hjort.KritLit.il

335. Du bemærkede før i Dag, at Fejlen

mellem os to (0: fader og søn) var ikke alene

din . . Jeg har begaaet den Fejl at give Dig

for meget Spillerum og tro Dig ældre, end
Du var.Esm.III.308. (han) var saa flyttet

over til Hovedstaden for at finde et større

Spillerum for sine finantsielle Evner. /s^ed

Møller. Ilsebil.(1904).192. (hønsene) havde

hvori en rolle gives. Oversk.L.384. den be-

rømte Kunstner . . gav Prøver paa tysk
Spillestil fra Operaen i Hamborg.iS'c/iand.

TF.11.80. -stue, en. I) [5.i] f legestue (2).

utilbørlige samqvemme . . være sig juUe-

stuer, spillestuer eller deslige. Cit.l712.(Kbh

Dipl.VIII.234). 2) [6.3] (sml. -sal, -værelse;

nu sj.) stue, hvor spil dyrkes, af en Dandse-
Sal gaaer (man) meere fornøyet bort end

frit Spillerum i hele Hestestalden. JLS'irøm. 30 af en Spille-Stue, hvor mange tilsætte deres

LV11. 1.2) m. h. t. ting; især (fagl.) som
betegnelse for det forhold, at en del af et

apparat, en maskine har en vis bevægelses-

frihed i forhold til andre dele; ogs. som udtr.

for et vist (passende) mellemrum mellem

forsk. dele. JJuel.338. (til forladning i ka-

nonen sættes) et Træe dreiet som en Cylin-

der, der haver kun lidet Spillerum.MecWew-
burg.Feldt-Artillerie.(1786).183. Mastens Spil-

Midler. J?o26.Sp./Tr264. PalM.IL.II.438. 3)

[9] (1. br.) musikstue. -syg, adj. [6.3] meget

spillelysten; spillegal. Amberg. en af Datidens

. . Adelsmænd . . ødsel og spillesyg. Brandes.

IV97. hertil: -syge, en. vAph.(1764). *Han
er en Spiller,

|
Og Spillesygen er en hæslig

Last. Oehl.IX.104. Særlig i 1750erne florerede

Spillesygen i København paa Trods af alle

Yorhnd.Kulturminder.1940-41.156. -sæson.
lerum. Er temmelig stor i Fisken, for at 40 en. [7] (jf. -aar, -tid 2; teat., sj.) teatersæson

kunne stilles som det for Skibets Seilads er

fordeelagtigst. f^ar&oe.MarO. Spillerummet i

en Blok, o: den større Vidde, denne har,

end Skiven, som dreier sig deri. VSO. Spille-

rum . . Frirum mellem Stempel og Cylinder-
bund. Scheller.MarO. PSchrøder.Maskinlære.^
III.(1924).385.

II
i videre anv., om mulighed

for mindre afvigelse fra en norm, en bestemt

frist olgn. en saadan Skildring . . af en Tid,

Larsen, -søster, en. I) [5.i] (jf. -kammerat^

t legesøster; kvindelig legekammerat. Holb.

Ul.1.3. NKBred.VH.60. 2) [6.3] (jf. -broder;

1. br ) kvinde, som er ivrig efter at deltage i

(kort)spil; kvindelig spillefugl. L-S.Borring.

Dictionnairedanois-frangais.(1856).512. Lar-

sen, t -taffel, et. [6.3] d. s. s. -bord (1); i

udtr. for spil: her er aaben Spille-Taffel alle

Aftener af Lansquenet og trente-quarante.
man har oplevet, og hvor Tilbageflytningen 50 Klevenf.RJ.151. -tegn, et. [6.3] (1. br.)

af senere Tilstande kun har en halv Snes
Aars Spillerum. Brandes.111.26. Angivelsen
„circa" medfører et vist Spillerum . . Herom
indeholder de for visse Varearter vedtagne
Slutsedler detaillerede Bestemmelser, hvor-
efter Spillerummet er undertiden 2, under-
tiden 6 og undertiden 10 "/o. Hage.^229. 2)
(sj.) rum, værelse, hvori der kan spilles; fx.

[9.2] om rum i musikforretning, hvori gram

jeton; spillemærke. Sal.X.903. -tid, en. især

i fig. anv.: I) [6] (sport.) den tid, i hvilken

en sportskamp varer. 2 Minutter før Spille-

tidens Vdløh. Kricket.l930.83.sp.2. BerlTid.

^^U1941.M.4.sp.3. 2) [7] (teat.) dels (1. br.):

teatersæson. D&H. BerlTid.^/d941.M.7.sp.5.

II
dels om varigheden af (fremførelse af) teater-

stykke, film. Filmen har en Spilletid paa hen-

ved 3 Kvarter. JernbaneT.^/^1935. 10. sp.l.

mofonplader olgn. kan aflyttes: NatTid.'^U% 60 Med Hensyn til Spilletiden anbefales det (i

1921.Aft.3.sp.3. -sag, en. (jf. -tø]) især i

flt. i) [5] {efter ty. spielsache; dial.) legetøj.

han var jo for stor til at bryde sig om saa-

danne SipHlesager. EBertels.D.168. 2) [6] (1.

17. aarh.), at man om Sommeren begynder
Kl. 9, om Vinteren Kl. 6. Tilskuerne maatte
dog indfinde sig længe i Forveien. Kulturmin-
der.1940-41.66. -time, en. I ) [6.1] (ænyd. d. s.;
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efter ty. spielstunde ; sml. -dag 1 ) f time, hvor
børn har fri fra skole for at lege; fritime. Moth.
S664. 2) [9.1] cT musiktime. VSO. Jeg har
Spilletime i Morgen Kl. d.Gjel.OD.182. Isak
Din.FF.275. f -t»J, et. [5-6] (efter ty. spiel-

zeug) om redskaber, tilbehør til leg ell. til spil;

legetøj; spillesager, Catalog overLøsøre-Auctio-
nenpaaEstrup.(1819).12. Spil- og Legetøj
for BøTn.vAph.(1759).I.586.sp.3. -ur, et. [9.2]

kunstfærdigt ur med værk, som kan spille

melodier. Hallager.261. GFUrsin.Uhre.(1843).
168. OlesenLøkk.UG.II.56.
spil-levende, part. adj. (jf. spillende

levende u. III. spille 10.3 samt Spil- 1.4;

dagl.) fuld af livskraft; meget livlig, rask i

bevægelser; sprællevende. Bjærgernes Formand
(fandt) i Kahyten en Kvinde, som næsten
var død, og et Barn, som tilfældigvis var
spillevende. Drachm. STL. 1 75. Bang. SF. 8.

spillevende rødspætter
| || i videre anv.;

især: fuld af aandslivlighed ell. livsglæde,

munterhed. De drikker Deres egen Skaal i

Tokayer og giver mig en Draabe med. Ere
vi saa blevne rigtig spil-levende, da Hestene
for Reisevognen . . og ud paa Eventyr!
PalM.IL.II.16. det grimme, men spillevende

Ansigt. ZLars.4H.99.
Spille-ventil, en. [9] J^ * orgel: ventil,

som aabnes, naar en tangent trykkes ned. Sal.*

XVIII.601. -vid, et. [4.3] (nu sj.) spil-

lende, levende vid. Rahb.Tilsk.1800.615. Hol-
steinRathlou.Kingo.(1917).4. -værelse, et.

[6.3] (1. br.) spillestue (2). Schand.BS.95.
Sipillevserk, et. [^she\9\yvig ell. (navn-

lig i bet. 1) sbela'vBjg] ^f Spilværk. vAph.
(1759)). flt. -er ell. f -e (Holb.Ep.V*.98. Chr
Flensb.DM.il.94). (hty. spielwerk, nt. speel-,

spillwark; i rigsspr. nu navnlig (dagl.) i

bet. 1.2-3)

I) apparat, redskab af forholdsvis let kon-
struktion, der navnlig bruges til leg, tjener til

fornøjelse. I.l) (jf. III. spille 5) om lege-
tøj, navnlig til børn; i videre anv. (ofte m.
overgang til bet. 2) især spøg. ell. nedsæt.,

om smaating, nips, rariteter ell. om
værdiløse, kassable ting, juks, bras. Alle

hans Tanker gik ud paa, at opsøge Spille-

verk og Dukketøi, som kunde fornøie den
store Konge. Reiser.11.139. jeg gav hende
Spilleverker og Dukker . . til at fornøie sig

med. Biehl. Denaltforlønlige Beiler. (1772). 55.

Er det Fyrværkerie? — er det en Balon?
den kan ikke bære min Kasket i Vejret . .

Spilleværker, SnydeTi.Oversk.Com.IIl.182. de
Smaating, Præstesønnen havde givet mig,
var bare Børneværk . . jeg havde lukket
mit Ulle Skrin op og stod og tog Spillevær-

kerne frem Stykke for Stykke. T/it/re^.Z/dv

Fort.1.203. Rammen er vel det, der er mest
værd ved hele Spilleværket (o: et billede).

Sehand.TF.1.228. Feilb. \\ om noget, der fore-

vises (dukker, marionetter, kukkasser olgn.).

Graah.PT.l1.239. navnlig i foræld, gaderaab
olgn. (egl. brugt af marskandisere ell. fore-

visere): Heele Vinteren har jeg hørt een at
gaae omkring paa Gaderne og i Huusene
med et Spilleværk . . Argus kan da og sagte
prøve sin Lykke eengang paa den Maade.
(Det er et Schatten- eller Skygge-Spil, mine
Læsere! som vi vil fomøye os med i Dag. I

skal slippe hver med 2 Skilling. Nu tar jeg
min Lygte, Skrinet og Spilleværket og
skriger). Hey Spilleværk! Schone Rariteten

10 — — wer will sehenlArgus.1771.Nr.27.2.
især (gldgs.) i forb. spilleværker for (ell.

paa. OrdbS.) knappenaale, om ubetyde-

lige kuriositeter (som børn gav en knappenaal
for at se); navnlig nedsæt., om noget værdi-

løst, noget juks. OrdbS. i gadedrenges raab:

Drengene paa Gaden: „Hvem vil see Spille-

værker for Knappemia.le?\"HCAnd.Aarets
tolvMaaneder.(1833).22. (han) rendte med
de andre Drenge, og nappede mig (o: en

20 søulk) i Trøien og raabte: „Sei, Faer, sei!

her er Spilleværker for Knappenaale!"
Oversk.Com.IV29. jf.: den bekjendte Vise:
„Hvem vil see Spilleværker for Knappe-
naale !"HC4nd.F. 75.

II
t sammenligning ell.

billedl. (gudebilledet er) en stor Dukke for

voxne Børn, et latterligt Legetøi, et Spille-

værk, som det hele brogede, taagede Liv!
Oehl.XXXll.79. En skal se sig for (under
arbejdet i møllen), det er Mølleværk og ikke

30 S^mewæTk. Elkjær.HF.40. jf. bet. 3: han
trængte til (selskab med) Folk med Krum-
mer i. Folk, som var brølende Kjød og Blod,

og ikke Spilleværk af spæde Nerver. JPJac.
(1924).11.230.

II
(dial.) om kønsdelene (hos

kvinder). Feilb. Flemløse.114. 1.2) (jf. III.

spille 9.2^ musikinstrument; navnlig, ofte

spøg. ell. nedsæt., om simplere instrumenter

som harmonikaer ell. om mekaniske instru-

menter som spilledaaser, -ure, lire-

40 kasser. Moth.S664. den usselste Gadevise,
afsiungen til en Lirendreiers Spilleværk.

Birckner.lll.112. Børnene (prøvede) de smaa
Trompeter og dreiede paa Spilleværker.

HCAnd.SS.111.241. han har da et Spille-

værk paa Ryggen, saa jeg kan skjønne,

det er en Legere. Gjel.KH.ll. automatiske
Spilleværker. VVed.R.201. bornholmske Stue-

ure (med) Sølvskive og . . Spilleværk til

Timeslagene. u4.ar6Fr6or3.I940.S0. || i videre,

50 uegl. anv. *Nu fløjter Brisen som en Fugl,

I
et Spilleværk med Triller. DrocAnt.PTTiOfi.

Uglens Tusmørkeskrig, en rejsende Skarn-
basses Spilleværk i Mtenen.JVJens.NG.
188. 1.3) om mekanisme i apparat (egl.

i legetøj, spilledaase olgn.); ogs. om meka-
nisk apparat. ChrFlensb.DM.il.174. Det
var et underligt Spilleværk, det samme
Huus, thi det stod paa en Slags Træ-Fod,
og havde ligesom Hængsler. Grundtv.Saxo.

60 111.105. jeg havde glæmt, hvordan Spille-

værket i (cykle)Ladisen skulde lokkes op
igen. MLorentzen.AL.27. || billedl. ell. i sam-
menligning. Pont.LP. VI.20. L, for i Vejret,

ganske som en kæmpemæssig Legetøjstrold,

20*
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drevet af et indvendigt Spilleværk. PoL*'/,

1912.4.

2) om noget, der udføres for fornøjelses,

tidsfordrivs skyld, (som) i leg. 2.1) (jf. III.

spille 6) om virksomhed, der udføres uden

vanskelighed, gaar som en leg, ell. om virk-

somhed uden alvor, udført paa letsindig, lune-

fuld maade; legeværk (2); i videre anv.,

om hvad man anser for smaating, baga-

teller ell. (jf. iet. 1.1^ om resultat af over-

fladisk, lunefuld virksomhed. En Jurist holder

alting for blot curiositet og Spille-verk, som
er uden for dens (o: hans) Sphæra. ^oZZ».

Paars.)(4v. *Hvad er det andet . . end blot

Spilleværk, hvad jeg nylig har sammen-
skrevet? 5o9fifes.L.//.254. disse . . saa blæn-

dende Kombinationer (bliver) for det Meste

intet Andet end filologiske Spilleværker, som
intet videnskabeligt Værd h&ye.JLange.

MF.132. det lille Spilleværk (o: Holb.Jul.)

er ikke et Kapitel „Dagligt Liv i Norden",

sat i System og udtrykt i kort Begreb.

HBrix.AP.Y171. det er spilleværk for
ham olgn., det er en let sag for ham. *De
(gamle) troede . .

|
At Toilettet var en

Bagatel . .
|
At det var Konens Pligt . .

|

At lave sin og Mandens Mad.
|

I Himlen
takke maae, vor gyldne Tids Matroner!

|

For jer er Spilleværk at være Koner,
|
Ja

schone Spilleværk. Wess.253. *Mulkten (o:

en bøde paa 1000 daler) var en Smule stærk;

I

Men naar han Enken kunde ægte,
|
Saa

var det jo kun Spilleværk. TJSrMMn.y/.593.

MO.
II
om resultat af naturens virksomhed (lu-

dus naturæ). ingen vil . . passere for saa een-

foldig, jo at tage sligt (o: isblomster, der har

form som dyr olgn.) for et blot Spilleverk

af ^3itmen. Gram.(KSelskSkr.III.301). »si-

den Laar er allernæst ved Been,
|
Og hine

blandt Naturens Spilleværker,
|
Har stedse

giort paa Høviskheden Meen.TBruun.IY
472. PalM.VI.331. 2.2) (jf. 1. Spil 3.2, III.

spille b.2) t om elskovsleg. TBruun.Y231.
•Glutten var, som sagt, ey stærk

|
I Elske-

Kunstens Spilleværk. smsf.F/. 552. 2.3) (jf.

III. spille 8.1J t * ^<^'^- /o^; oi 'fno,n driver sit

spil, har noget underfundigt, ondt for; puds;
streg. Reiser.IY47. *da vil bringes

|
For

Lyset mangt et skiønne Spilleværk (o: naar
de skinhellige bliver afslørede). TBruun.1.160.
*Nu veed enhver, at Satan stedse lurer

|

Paa Leylighed at giøre Spilleværk. smsi.F/.
491. Gruridtv.Saxo.1.151.

3) overf., om levende væsen; navnlig
som spøg. ell. nedsæt, betegnelse for kvinder
(især m. tanke paa snakkesalighed, jf. Orgel-

2, Sludreværk 2). Smørialis'sDigtervandrin-
ger.(1823).16. De Fruentimmer ere nogle
løierlige B^i\levæTkeT\HCAnd.SS.IY94. (jf.
bet. 2.2j om ung pige, som man er kæreste
med (Drachm.IY92), ell. om letsindigt
pigebarn (Feilb.).

\\ om en laps. *Hvem
har Lyst at see paa Spilleværker,

|
Skal med

mig til Østergade gaae;
|
Der man strax

en farlig Mængde mærker,
|
Som vor Interesse

fængsle maae. RJames.Kbh.skeHverdagsviser.

II.[1860J.9. II
om livligt barn ell. dyr med

livlige bevægelser, vilde I da (o: nu da hun
er ved at blive forlovet) at hun skulde have
Opsigt med eders Frues Amme-Stue, da
hun mueligen kand faae Leilighed til at be-

komme et Spille-Verk, der er hendes eget?
Pamela.111.252. Af den blinde lemmeløse

10 „Maddike" bliver et fuldt færdigt, vinget
Insekt, et Spilleværk, en Tone i Luften.
JVJens.DF.66.
ISpilleværkeri, et. (afl,. af Spille-

værk; sj.) d. s. s. Spilleværk 2.3. *jeg mig
betiener

|
Saa tidt til Stof for mine Eventyr

Af Fruentimmer-Spilleværkerier. TBruun.I.
250.

I. iSpilling, en. se Spilning.

II. ^pilling, en. ['sbeleq,] flt. -er.

20 (ænyd. d. s.; fra mnt. spillink, spellink (nt.

spelk, spilk og spille, hvorfra sdjy. spille.

UfF.), hty. spilling (ty. f spinllng, dial.

spenlingj; af usikker oprindelse, jf. PBBeiir.

LX11.390ff.; nu dial. ell. (sj.) arkais.} især

i flt., om forsk, arter af blommer (lYl);
navnlig om smaa, tidligt modne, gule ell.

røde blommer; ogs. om frugter af forvildede

blommetræer. JTusch.186. den vilde Blomme,
som . . vi give Navn af den gule Spilling.

30 Fleischer.HB.433. Olufs.Landoecon.341. Bred-
sted. Pom. II1. 183. Feilb. Strange. P. 1.137.
FynskHjemstavn.1939.25.

\\ hertil bl. a. Spil-

linge-blomme (Bredsted.Pom.il1.181) , -mos
(arkais., om blommesyltetøj. JPJac.(1924).I.
24. jf. smst.353f.), -træ (en art blommetræ.
FrGrundtv.LK.53).
ISpillop, et og en. se Spilop.

S»pil- lykke, en. se Spillelykke.

-mand, en. [II.2] (især ^) mand, som
40 (ved losning og ladning) passer et spil. Nat

Tid.^^/il905. Middag. 4. sp. 2. KuskJens. Søm.
303. -maskine, en. [II.2] (jf. -motor^ 4>
maskine, som driver et (brad)spil. Scheller.

MarO.
ispilme, interj. se III. spille 8.3.

i!$pil-motor, en. [II.2] (jf. -maskine;

4^). IngBygn.l940.50.sp.l. -naal, en. [II.2]

f4>, sj.) akse ell. stamme i gangspil. Larsen.

Spilning, en. ['sbelnen,] (f Spilling.

50 OFMull. (KSelsk NyeSkr. II. 250). MusikL.
(1801).233. se ogs. bet. 2). flt. -er (se

bet. 2; sj. i bet. 1). 1) vbs. til III. spille;

(alm.:) spil; spillen; fx. (jærnb.) til III.

spille 3.1, om det forhold, at lokomotivhjul

spiller ved igangsætning. LokomotivT.1938.
305.sp.2.

II t til III. spille 4.i. Dette (o: en
bevægelse) foraarsager i Draaben en Spilling,

lig Solens Straaler paa Ya,nået.OFMiill.
(KSelskNyeSkr.il.250). \\ (1. br.) til III.

60 spille 9, om øvelse i ell. udøvelse af musik,
spec. klaverspil. Kaarsb.Kv.19. Bil (var købt),

for ellers kunde Tøsene ikke naa til deres
Timer i Købstaden, hvor de lærte Sprog og
tog til S^iMngl Fleuron.K0.186. 2) (jf. III.
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spille 6.3) t lotteri (I.2). Nu omstunder
kaldes gemeenligen Lykke-Potter Lotterier

. . Lotterier derimod kalder man for Spil-

linger, og at anrette Lotterier kaldes at sætte

paa S^m.Holb.NF.(1728).I.239.
ISpil-nok, en. [IL2] (^^, sj.) ende af

bradspil; spilkop. Larsen.

iSpOop, et (ChrBorup.PM.366. Bagges.

11.59. Rask.FynskeBS.56. Hrz.X.U. VSO.
VilhAnd.HB.115) ell. en (Drachm.PV.66. jf.

Larsen. Bl&T. samt Feilb.; nu især i let. 2:

HCAnd.AVlOQ). [sbeilmft; ogs. sbi"lo)6] (un-

dertiden skrevet Spillop. Blich.(1920).XI.5.

HCAnd.AV109. jf. MO.). flt. -per ell. f d.

s. (ChrBorup.PM.385. TBruun. Udv. Digte.

(1834).58.122. Oehl.(CLNMynst.M.35)). {sv.

dial. spelopp, dans, dansemusik, navn paa hund
(støver), no. spillopp(er) i bet. 1 ; dannet til spil-

le op (med en), se IIL spille II.7; jf. Pasop
samt Kørind, Slukefter, Svingom olgn.) I)

(dagl.) nu næsten kun i flt., om løjer, man
driver med en, puds, man spiller en; navnlig

om lystige indfald, gale streger, kaade
drengestreger, der ikke tilsigter at gøre

fortræd, (ofte i forb. gøre, lave spilopper^.
*(han) giorde overalt utallige Spilop. CÅr
Borup.PM.335. Ei for en evig Ufærd! min
Hr. Spitsbub ! I skal ikke have giort os dette

Spilop for intet. Biehl.(Sku£sp.111,5.44). Den
Galgenfugl . . spiller mig tusinde Spillopper.

Hrz.XVIII.4. *snart er han (0: en hund)
underst, snart ovenpaa

|
med tusinde

skjælmske Spilopper. ZaaZund.i2i. Han kun-
de lade (hestene) passe sig selv, der var ingen

Spilopper i åem.JakKnu.Jy.II.239. Børnene
var bleven glade, for Jens Peter var en
Tusindkunstner, der kunde lave de forunder-

ligste Spilopper og altid komme fint fra dem.
Bregend.DN.175.

\\
(1. br.) billedl; om spil

af skæbnen: *(lykken) giør en hundrede
Spilop. TBruun. 7/. 72. Bagges.Y194. 2) (1.

br.) person (barn), der gør spilopper; spilop-
mager. Som Lille havde Karen været en
sand S^i\loTp.HCAnd.AY109. „La' vær, SpU-
op!" skændte h\in.E.Ju£lHans.HenriksAIor.
(1917).65. jf. ThHjelmqvist.lmperativiskasub-
stantivbildningar.(1913).163 (skaansk). Sipil-
op-mager, en. (dagl.) person, som gør

spilopper; lystig, overgiven person. Heib.

DM.14. den gamle Spilopmager blev han
ved at være. Hvad han fandt paalBangf.

SE.40. KSech.MV.157. jf. Spilopmager-
tøs (ZakNiels.LyseDage.(1890).10) samt
Spilopmagerske (Hjortø.K.93). -streg,
en. (talespr., 1. br.) spilop(per); i flt.: UDah-
lerup.GT.51. -Torn, adj. (sj.) som har lyst

til at gøre spilopper. Anesen.JG.159.
ISpil-pal, en. [n.2] ^ om hver af de

spærhager, paler (LI.2), som ved indgriben i

palringen hindrer et (gang- ell. brod)spil i

at løbe tilbage. vAph.(1764). Funch.MarO.
11.124. -pande, en. [n.2] (jf. -blik, -skaai;

4>- metaludforing, pande (L3.3), i et gangspils

leje i dækket („sporet ). Funch.MarO.il.

103. OrdbS. -plads, en. [L8.2] (jæg.) skog-

gerplads. NatTid.*U1939.15.sp.5. -pram,
en. [n.2] 4>- svært bygget, pramlignende ro-

fartøj, hvorpaa et bradspil er anbragt. VSO.
Funch.MarO.II.106. -presennings, en.

[n.2] (jf. -hætte, -kravej ^ presenning,

der kan beskytte et spil. TeknMarO.141.
Scheller.MarO. -pappe, en. se Spillepuppe.

-ravende, part. adj. i forb. som spil-

10 ravende tosset, se ravende 2.i. -ring, en.

[n.2] 4> ^Is- fif^g, som omgiver hvalpene
paa et spil og er indhugget deri. Funch.MarO.
11.93. Larsen. \\ dels (nu næppe br.): palring.

VSO. -ram, et. I) se Spillerum. 2) [n.2]

(fagl.) rum, hvor et hejsespil (fx. til en ele-

vator) er anbragt. HFB.1936.104. 3) [nL2]
(nu næppe br.) plads i stald for hest; spiltov,

jf.: Heste-Spil-Rum bør være 4 Al. lang,

og 2 Al. breed til en Uest.OecMag.VI.47.
20 -skaal, en. [n.2] (a^, 1. br.) spilpande.

Larsen. Bl&T.

t spilsom, adj. (til III. spille 5) hen-
given til leg; legelysten; ogs.: kaad; liv-

lig. Dette Barn ^uar ellers) kaadt og spilsomt.

Holb.Herod.174. En Katt er udi dens Op-
vext det spilsomste og naragtigste Dyr paa
Jorden. sa.Heltind.II.lll.

Spil-spage, en. [n.2] (jf. -bom I.2J 4^
spage (1), hvormed et spil drejes. Larsen.

30 KnudAnd.H.43. -spor, et. [n.2] 4> ^7« »

dækket for en spilstamme; spor. Funch.
MarO.II.124. -stamme, en. [n.2] (jf.

-aksel, -kropj den svære, centrale del af et

gang- ell. bradspil. SøLex.(1808).149. Schel-

ler.MarO. -stang, en. [n.2] (sml. -armj.

1) ^ vægtstang i pumpespil, der fungerer

som pumpestang. Scheller.MarO. 2) f haand-
tag, hvormed et hejsespil, en vinde olgn. drejes.

Amberg. -støtte, en. 1) [n.2] ^ en af de

40 støtter, der er stativ for bradspillet; bjørn

(b.3 slutn.). VSO. OrdbS. 2) (til nL Spil

2 ell. I. Spile; landbr. og dial.) spilbom

(2) i stald. Feilb. -taabelig, adj. (ogs.

-tovlig. SophCUuss.TJB.15. OThyreg.MS.
85. jf. Feilb.). (jf. Spil- 1.4; dagl.) fuld-

kommen forvirret, gal; spilgal; spiltosset.

JakKnu.A.253. Der er nemlig blevet saadan
en Hylen og Allarm over det nye Mulkt-
system . . Folk er bleven som var de da ren

50 spiltaabelige.J.aA;;'. yB.i22. konen skreg op
og var sTpilta,a,vlig. Pol."/-il937.Sønd.5.sp.l.

-tap, en. I) [n.l.i] (møl.) den øverste

spidse del af mølleakslen, spillet, der griber

ind i spilbjælken (1). Den gl.By.1930-31.99.

2) [n.2] 4>- ^^P P^^ gangspil, som hviler i

spilpanden. Funch.MarO.II.103. -tid, en.

[I.8.2] (jæg.) skoggertid. Larsen, -tog, et.

se n. Spiltov, -tosset, adj. (jf. Spil- I.4;

dagl.) d. s. s. -taabelig. RSchmidt.SS.137.

&D spUtossede Galehuslemmer. FiiA3/øW.AfT.i^l.
nu blev Hestene sTpiltossede.AndNx.PE.I.

190. Spiltossede er mange Mennesker
efter at faa fat i en eller anden Titel. FoZ-

ketsAvis.*ftl905.1.sp.4. \\ om ting ell. forhold.
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(oppasseren) fortsætter trofast med at gøre

alting rigtigt efter sit, spiltosset og lynende

galt efter sin Herres E.oyeå.F vJessen.Men-

nesker jeg mødle.(1908).188. I. -tov, et. I)

[II.2] (sj.) tov, reb til et hejsespil, en vinde;

hejsetov. Amberg. Bl&T. \\ hertil ell. til II.

spile (?), om tov, som brugtes ved tortur: man
spændte ham ud paa Pinebænken og trak

ved Spiltov i Lemm(;Tne.GBang.EK.I.332.

2) (ved misforstaaelse af II. Spiltovj \ tov,

hvormed en hest fastbindes i stalden. Værst

var det dog fat i Stalden . . Spiltovene vare

ofte løste om M.OTgenen.Bergs.GF.1.34. jf.:

Spiiltougenderne løste han nu, men
Gangerne fulgte

|
Frivillig Drottens Fjed.

Hauch.SD.1.68.
II. fSpil-tov, et. [isbi(-)]|t(ou] spiltdv.

Høysg.AO.41. (tidligere ogs. (skrevet) Spil-

tog. Sort.Poet.77. Leth.(1800). Grundtv.Saxo.

111.74. jf. VSO. MO. — i dial. m. former

som Spilto. FrGrundtv.LK.49. — nu næppe
br. Spiletog. Biehl.DQ.111.225). flt. d. s.

(EPont.Atlas.IL103. Goldschm.11.91. Gravl.

Væ.33. Landbo.11.632) ell. -e (MHans.H.
108. jf. Feilb.) ell. (nu næppe br.) -er (Cit.

1808.(ArkivMus.l.140)). {ænyd. spi(i)ltow,

spyle tw i bet. 1, glda. spiletw, stakit (Skraaer.

1.730), SV. spilta, no. spiltau (no. dial. ogs.

spjelltouj; 1. led er III. Spil ell. I. Spile;

2. led er oldn. tå, faststampet plads; jf. I.

Forte, Fortov samt sv. dial. spiltun, stakit,

mnt. spiltun, indhegning af spidse staver)

I) (sml. Spilrum 2; fagl. (rid., landbr.))

rum i stald til hest ell. (jf. I. Baas; sj.)

til ko (sml. Oehl.Digte.l.(1823).263). Sort.

Poet.77. i Stalden . . stod Faxe i sit Spil-

to\ig.Oehl.XXXII.12. Blich.(1920).X.77. en
stor graa Hingst . . stod for sig selv i det
øverste S^iiltoy.SvGrundtv.FÆ.11.86. LSal.
X1.80.

II
(spøg.) om seng. Hesteprangeren . .

laae i sin Seng og sov; (han) bad mig gaae,
og lade ham ligge i hans S]piltoug. Winth.
VIII.59. 2) (landbr. ell. dial.) skillerum
mellem hestes pladser i stalden, bestaaende

af bomme (sml. Spilbom 2) ell. bræddevægge
(spiltovsvægge); ogs. om skillerum mellem køer

(NGrønbech.LandbrugetpaaBornholm. (1815).
59. Rørd.LB.26. SjællBond.36). (han) slog

Hovedet i Stykker paa et Spiltoug. Ea/i6.

(ForSandhed.II.1798.260). Hesten ser lidt

mindre ud imellem lange Spiltov, men saa-
danne forhindrer naturligvis bedre, at He-
stene slaar hverandre. LandbO.Il.632. ISpil-
tov-, i ssgr. se Spiltovs-.

spil-tovlig, adj. se spiltaabelig.

{Spiltovs-, i ssgr. (tidligere ogs. Spil-
tov-}, (fagl. (rid., landbr.)) til II. Spiltov 1

(jf. dog -endej. -bom, en. spilbom (2). Spil-
tov-: vAph.(1759). Blich.(1920).XXX.146.
-ende, en. se u. I. Spiltov 2. -gitter, et.

gitter, anbragt oven paa spiltovsbommen for at

hindre hestene i at naa hinanden. LandbO.'l.
572. -rende, en. rendesten i stald; grebning

(2). MilTeknO. Spiltov-: Viborg&Neerg.

HB.80. -stolpe, en. bageste lodrette stolpe i

spiltovsvæg. Hvis Seletøjet skal hænge i Stal-

den, maa Spiltovsstolpen udstyres med en
dertil afpasset KnBige.LandbO.II.633. -støt-
te, en. d. s. OrdbS. -væg, en. skillerum

mellem spiltov. Sal.XVI.503.
iSpil-tromle, en. [II.2] (4> og 0) trom-

leformet del af spil (spilbuk), hvorom tov ell. kæ-
de kan løbe. BerLiisb.S.104. DSB.Banehygn.

10 88. -trse, et. I) [II.2] (^, foræld.) spilstam-

me. Larsen. 2) (til III. Spil ell. I. Spile; dial.)

spiltovsvæg. Feilb. -tade, v. (jf. Spil- 1.4;

dagl.) tude stærkt; især: græde voldsomt; spil-

græde.
II

ofte m. rent forstærkende bet., især

i forb. som spiltude mig! brugt som interj.:

spille mig (se III. spille S.z). jf.: dem (o:

fortrængte komplekser) kan man blive tosset

af, helt &^\\iViåto^%Qt\Thuborg.DVE.208.
-tøj, et. se Spilletøj. -vaagen, adj. (jf.

20 Spil- 1.4; dagl.) lysvaagen. CollO. var jeg

virkelig faldet i Søvn . .! nu er jeg saamæn
spilvaagen igen. HomoS.GL.210. JacPaludan.
(Pol.iya941.11.sp.2). -valp, en. se -hvalp.

t -vinde, en. [II. 2] hejsespil; vinde. vAph.
(1772).1II. Cit.l783.(HistMKbh.3R.I.192).
-vogn, en. [II.2] "j;^ vogn med spil, hvormed

fx. en lænkeballon kan sænkes ell. hæves. Schel-

ler.MarO. -værk, et. se Spilleværk.

ISpin, et. se Spind (6).

ISpinat, en. [sbi'na'd] gldgs. ell. dial. ogs.

[sbe'naJd] (jf. JTusch.344(sjæll.). Thorsen.

60 samt skrivemaaden Spenat. HaveD.(1762).
176. EdgHøyer.PeterPip.(1912).73). flt. (om
forsk, sorter; 1. br.) -er (Drejer.BotTerm.276)
ell. (om spinatblade; nu næppe br.) d. s.

f'tre Haandfulde pillede og reentoede Spinat
koges i Yand.CMuller.Koge-Bog.(1785).236).
(ænyd. spinat(z), spinas, spinit

; fra ty. spinat

(ty. dial. ogs. spenat, spinaz, spinet mfl,.);

40 gennem mlat. ell. nyere romansk fra arab.-pers.)

I) Sf køkkenurten Spinacia oleracea L. (af
salturtfamilien). JTusch.234. Fleischer.HB.

197. MentzO.Pl.l71. \\ ogs. om planter, der

anvendes paa lignende maade som spinat,

i forb. som engelsk spinat, Rumex pa-
tientia L. Funke.(1801).11.297. JTusch.211.
HavebrL.*II.875. kruset spinat, rødbynke,

Rumex crispus L, Sal.XV.273. romersk
spinat, bladbede. Beta Cicla L. Warm.

50 Frøpl.207. 2) bladene af spinat (1), til-

beredt som gemyse. Reiser.II1.373. De dei-

ligste Landskaber saae ud deri (o: i trold-

spejlet) som kogt STpin3it.IlCAnd.(1919).II.

84. Spinat skal virke udviklende paa Ener-
gien, Ihærdigheden og Ærgerrigheden. Er
man lunefuld og vankelmodig kan hyppig
Nydelse af Spinat altsaa gøre Nytte. BerZ

Tid.'/il919.M.26.sp.5. 1Suhr.Mad}"(1923).
152. 3) {videre anv. af bet. 1-2; jf. ældre

60 ty. das ist spinat, det er smaating, ligegyldigt,

das ist der hochste spinat, som udtr. for for-

bavselse; jarg. ell. vulg.) i udtr. for ube-
hagelig situation, redelighed, ell. som
ubestemt udtr. for sag, forhold. „Saa gaa
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vi videre med Spinaten" (talemaaåe i den
Collinske kreds).RStampe.HCAnd.og hans nær-
mest€Omgang.(1918).31. det er nok en køn
Portion Spenat, je' dér har lavet mig sam-
men. EdgHøyer.PeterPip.(1912).73.

II
især i

forb. som jokke (se II. jokke 2 slutn.),

sparke (se sparke B), trippe ell. (især)

træde i spinaten (egl.: træde i (og øde-

lægge) et bed med spinat (sml. u. Rapsmarkj

sin spinatgrønne Hale og skræmmer mig
bort fra Poesiens forjættede Land. Drachm.
F. 1.118,

II
substantivisk: en Bekkasins Klæd-

ning . . pranger i Brandgult, Indigo, Zinober
og Spinatgrønt. Bogan.//.i3.
Spind, et ell. (nu næppe br.) en (Ro$l-

gaard. Lex. S 241 b. PoulPed. DP. (1937). 96.

Bagges.L.ll.205{fixn. Spind; men sa.DY*X.
52: fiint Spind), jf. u. Hjernespind^, [sben']

ell. muligvis til spinat brugt eufem. for tynd lo (i bet. 6 ogs. skrevet Spin(ii) og undertiden m.
afføring, jf. jy. spinatskider, om vigtig, pra-

lende svækling (Feilb.), samt træde i noget
u. træde; sml. ogs. Spinatfugl ndf.) dels:

træde i noget, gaa klodset ell. staa og trippe

uden at komme af stedet; ingen vegne komme
med et arbejde, hvad er det for to Vanskab-
ninger, der gaar og træder i Spinaten her
foran (o: paa et maleri)? Bøgh.JT.55. Naa
Gunnar! Træ'r du i Spinaten! (o: kommer du

eng. udtale). fU. d. s. (se u. bet. 2 og bet. Q.s).

(ænyd. d. s. (fk.), jf. glda. (flt.) spynne (En
klosterbog.(1933).81), no. spinn, eng. spin;

til IL spinde; jf. Spinderi, Spinding, Spindst)

I) W II. spinde 1. i.f) (nu 1. br. i rigsspr.)

handlingen at spinde; navnlig om spin-
ding som kunst, fag, levevej, hvert Barn,
som (i spindeskolen) haver lært det regel-

messige Spind. ZancProm.*V,27S2. Min Mo-
ikke snart med maden?).Pol.^*U1930.Sønd. 20 der var en fattig Enke og ernærede sig med
28.sp.2. „Jeg (0: en jøde) føler mig ligesom

i et Væv af Indbildning og Fordom . . Men
jeg vil være mig selv — fri!" . . „Saa gør
dig fri," sagde Birgitte, „og staa ikke dér

og trip i STpinatenl" Nathans.MP.357. dels:

bære sig klodset, dumt ad; komme galt af sted;

have .^traadt i noget'' ; gøre i nælderne. Blækspr.

1919.26. VilhAnd.(Tilsk.l930.I.184). spec.:

begaa en forbrydelse (og komme galt fra det).

men nu, da du tror jeg har traadt i Spi-

naten,
I

gaar du bort med en vrangvillig

Mine. VBergstrøm.HN.23. DagNyh."/sl925.7.
sp.l. Spinat-, i ssgr. fx. (til Spinat 1; især

gart.) Spinat-art, -bed, -blad, -drivning,

-dyrkning, -frø, -plante, -skimmel, -stilk,

-stængel, og (til Spinat 2; kog.) betegnelser

for retter fremstillet af spinat, fx. Spinat-
budding (Huusm.(1793).213. ISuhr.Mad.^'

(1923).134), (nu næppe br.) -kage (CMiil-

Spind og Strikning. Gt//6./Z. 76. hun (drev)

paa med sit eget Arbejde, med Kartning og
Spind af deres md.0lesenLøkk.KB.121.

\\

(m. overgang til bet. I.2J om det spindearbejde,

man i et givet øjeblik er beskæftiget med. *Nu
vil jeg lade, som jeg var min Moder,

| Og
spinde lidt, og nynne til mit Sipind. Oehl.I.

260. *Der sad en eenlig Qvinde ved sit Spind.

Hauch.SD.II.112. *Mor kan næppe se sit

3M) Spind
I
og næppe Traaden m&ge. Aakj.SE.ll.

1.2) (især fagl. ell. dial.) konkr.: det (garn),
man har spundet; spec. som koll. betegnelse

for spindeprodukter, spundne varer
(garn, traad osv.); ogs. (fagl.) om tynde,

bøjelige traade, formet af en flydende ell. pla-

stisk masse (jf. LSal.XI.81 samt Glasspind^.

Løb Hiul! løb Teen! gesvind, gesvind!
|

Thi Penge faaer jeg for mit Spind. HCBunke-
flod.VisertilSpindeskolerne.(1783).7. hun hol-

ler.Koge-Bog.(1785).236. Huusm.(1793).285), 40 der af at spinde et Par Timers Tid hver Dag
t -mælk (OeconH. (1784). 1.209), -purée
(NutidsMad.*(1936).269), -rand (smst.181),

-ret, -suppe (Const.Kogeb.l4). -fugl, en.

(jf. Spinat 3; jarg.) i forb. som litterær
spinatfugl, om litterat, hvis produkter er

opkog af andres arbejder, ell. som simulerer

aandrig ell. højtstræbende. Vore Utterære
Spinatfugle har skrevet mange Afhandlinger
fra de forskellige „Sølyst"-Perioder. Da^iVt/A.

og af saadant Spind at lade gjøre Lærred
tU fattige Børn. Sibb.II.143. (spindersken)

har siddende paa Tenen en Ulle Traad, som
hun kan knytte sit nye Spind til. HCAnd.
SS.IY193. Uld, Bomuld og Hør, hvis For-
arbejdning til Spind vi have omtalt. Op/B.*
11.64.

II
m. ruiermere bestemmelse af arten,

kvaliteten ell. oprindelsen, hun har faaet sig

en Rok og spinder. Hun kunde det før, men
^''/il924.2.sp.5. Forfatteren Conradsen . . var 50 nu ere hendes Traade saa smukt et Spind,
(kun) en litterær Spinatfugl, som leverede
Aandsliv med Petit (0: til avisen). JesperEw.
PF.139. -grønj adj. grøn som spinat; stærkt

grøn. de belyste Dele af Træerne (0: paa et

maleri) vare spinatgrønne. Schand.TF. 1.11.

Skjoldb.KH.12. Vorherre bevares, hvor du
ser spinatgrøn og trist ud, 4aseHans.Fr.74.

II
i talem. net, men ikke pralende (ell.

net, men prunkløst (se Fanden sp. 726**)

man kan ønske sig. Sibb.II.196. spec. (delvis

til bet. 1.1 ; jf. af løs spinding u. Spinding 1)
styret af præp. af: *(kraver) giort af hollandsk
S^ind. Biehl.DQ.IV99. Tøj af mit Spind.
D&H. jf. IL spinde sp.323*\- 46 Pund (tobak)

af Vejle S^ijid.AarbVejle.1935.101.
\\

(dial.)

i udtr. som gaa, komme, løbe, være
(i byen) med spind, bringe det spundne
arbejde ud (til kunderne), vor Moer er Uge

ell. net, uden at være prunkende (CBemh. 60 for et kort Øieblik siden gaaet ned til Mads
GM.II.55. Mau.1959)), sagde fanden, han
malede sin hale spinatgrøn. Krist.Ordspr.471.

jf. net sp.l207**. sml.: min ærede Hr. Papa,
der sidder og vifter som en vis Person med

Pæsen i Tjømelunde med Spmd. MaglPet.F

.

1.44. UfF. tage spind ind (ell. hjem.
Feilb.BL.102.), udføre spindearbejde for an-
dre. Siden, hen ad Vinteren, tog hun Spind
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ind for Folk, og nu snurrede Rokken fra

Morgen til Aften. AntNiels.FL.il.143.

2) (jf. Edderkop(pe)-, Hjul-, Orme-,

Puppe-, Silkespind (1) samt III. Spindel,

Spindelvæv 1, Spindetraadj til II. spinde

2; næsten kun om produktet, dels om den
enkelte spundne traad, dels (især) om
spindelvæv, puppehylster olgn. fremstil-

let af saadanne traade. dersom Menneskene

vidste at skiønne paa mit (o: edderkoppens) i_o

Arbeide, kunde de giøre ligesaa fiint Tøi af

mit Spind, som af Silken. JSneed.II.109.

Spindelvæven: *„ Betragt mit svage Spind!

I

Hvor Traadene sig ^ættel"Oehl.PSkr.II.

294. *(edderkoppen) fanged en Myg i sit fine

Spind
I
Og svøbte den tæt i Væven ind.

Hauch.SD.II.142. Edderkoppen , . var ikke

længer den lille Tingest, der var kommet
sejlende paa et Spind gennem Luften. Jør^.

L.14. (isærfagl.) i flt.: før (silkeormene kryler 20

ud af den gamle hud,) fæster de den med nogle

Spind, som de udspyer, til de Blade, hvorpaa
de ligger.Hannover.Tekstil.1. 4. Spårck.ND.
247. talem.: silkeormen i sit eget spind spinder

sig sin egen død, se Silkeorm, jomfruens
spind, se Jomfru 2.2. rødt spind, (gart.)

spind paa plantedele af spindemiden Tetra-

nychus telarius; ogs. om selve spindemiden.

Landbo.II1.572. \\ billedl. ell. i sammenligning

(jf. Spindelvæv 2). Jeg sad som Ædderkoppen 30

i sit Spind, forsøgte paa at knytte de uredte
Tiååde. Drachm.E0.193. han (værdsatte) ikke
den blot formelle Ret stort højere end gam-
melt Spind, som snarest burde støves ned.
TroelsL.HF.II.121. jf. bet. 4.2: *Mit Spind
er Digtekunsten , .

|
Og gammel Sorg er

Ormen,
|
Der Nat og Dag maa sninåe. Hrz.

D.II.7.

3) til II. spinde 3, om hvad der har en vis

lighed med noget spundet (garn ell. spindel- 40

væv). 3.1) (til II. spinde 3.1 ; jf. Guld-, Silke-

spind (2); især fagl.) overtræk over, bevik-
ling omnoget, fremstillet af (fine) traade;
overspinding. Han skrællede med sin

Lommekniv Spindet og Gummihylstret af

(de elektriske ledninger). AlbDam.B.377. 3.2)

(1. br.) om klædning(s-stykke) af tyndt,

gennemsigtigt stof ell. i al olm. om klædnings-
stykke, tøj. Lilletøsen var saa snild til at
rimpe gammelt til nyt. De (o : hun og sviger- 50
inden) viste sig begge i det sidste nye Spind.
Gravl.Espen.(1933).24. 3.3) (jf. II. spinde
3.4^ hvad der minder om et netværk,
væv af fine traade.

\\ Cp om kompleks af linier,

greneværk olgn. de svære Grene og Kvistenes
spinklere Spind. Jørgi.LT. 74. ofte bliver teg-
ningen et løst spind af krøllede streger.
KunstmusA.1918.120. den indre Bys Spind
af knudrede Ga,deT.HAPaludan.Sp.l9.

||

(sj. i rigsspr.) om fint snefald. Der flyver eo
et Spind af Sne over Stranden. 6rrauZ.7jP.
145.

4) om (resultat af) virksomhed, arbejde,
udvikling(s-forløb). 4.1) (videre anv. af bet. 2

og 3.3; jf. ogs. II. spinde 4.2J om (de linier,

gennemgaaende træk, der kan paavises i)

en udvikling, sammenhæng, ell. om (de

elementer, der indgaar i) et kompliceret,
indviklet hele. Fra fjærne Perioder fører

et Spind af Traade ned til den nyeste Tid.

ArthChrist.P.5.
\\

(delvis til bet. 4.2^ i forb.

som udrede et spind, finde rede i en ind-

filtret, indviklet sammenhæng, første Gang,
Topsøe . . søger at udrede Spindene i Kær-
lighedens Sipil.VilhAnd.VT.102. hele dette
tilsyneladende haabløse Spind af Uretfær-
dighed og Fordummelse (vil) engang . . ud-
redes. G^j/rLemcAe.F^S.JSS. 4.2) (jf. II. spinde
4.1 samt Væv i lign. anv.; især Gj) om (aande-
lig) virksomhed ell. (navnlig) resultatet deraf:

møjsommeligt og fint udtænkte (ell.

fremstillede, udførte) tanker, ideer, pla-
ner; dels (især tidligere) om løgn, rænker,
intriger osv. (Moth.S666; jf. Op-, Rænke-,
Sammenspind^; dels (nu oftest; jf. Drømme-,
Hjerne-, Tankespind^ om tanker, fanta-
sier, fremstilling af vidtløftig, lidet

haandgribelig ell. besnærende, vild-
ledende karakter. *Hvad er min Bekym-
ring? mit Tanke-fuld Sind?

|
Min Sorrig?

min Glæde? mit Hovedis S^pind? Kingo.SS.
III.214. *den Tanke (er) skjøn . . |

Som
mangt et Spind af flygtig Phantasie,

|
Der

ikke maa betragtes som en Sandhed, fietfe.

Poet.III.136. *0m Pligt, om Synd, om Ære
I

Hun vævede sit Spind (0: snakkede løs).

Winth.HF.142. (at) løsrive mine Tanker fra

det Spind af gamle Minder, hvori de . . var
bleven . . hildede. Pont.F. 1.318. lærde Theo-
loger . . spandt alle Følelser ind i et stedse

tættere Spind af dybsindige Forklaringer.

GBang.EK.II.232. (de snu raadgivere) ind-

vikler atter den let overbeviste Fyrste i

deres Sipind. OThyreg.B.179.

5) (1. br.) til II. spinde 5. 5.1) til II. spinde

5.1; især om selve den sagte summende lyd
ell. om samklang af fine, ubestemmelige
lyde. Nattens Spind og Lyde lister sig til

hans Øre og forbi ham. HRaage.Ungdoms-
kamp.(1911).89. Natten igjennem var der

Lydspindet at vogte ^paa,. HannahJoel.
Hinsides.(1900).208. Rørd.GK.190. 5.2) til

II. spinde 6.2, om kattens spinden. Katten
vendte tilbage til mig i fuldt spind og stej-

lede, så snart den så noget, den kunde nå
med sit ho\ed. Hjortø.UFS.40.

6) {til II. spinde 6 ell. fra eng. spin i lign.

bet.) hurtig, roterende bevægelse (under
frembringelse af en sagte summende lyd);

spec. i flg. anv.: 6.1) (jf. II. spinde 6.3; fisk.)

om den roterende bevægelse af den paa en
særlig maade anbragte agnfisk ved dragfiskeri;

ogs. om selve dette fiskeri. BerlKonv.XX.131.
6.2) (til II. spinde 6.4; 1. br.) køretur i auto-

mobil. Jeg foreslaar, at vi tager et Spind
ud ad Landet til. JBast.Drengepigen.(1928).
30. 6.3) (jf. II. spinde 6.5; i flyver-spr.) dyk-
ning, hvorunder maskinen roterer om sin læng-
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deakse; især i forb. som gaa, glide, komme
(ind) i ell. (ud) af spind, bringe, sætte
(maskinen) i ell. ud af spind. Maskinen
begynder at gaa i Spinn. PoU*/*1927. 7.sp.6.

tage Maskinen ud af Spindet igen. Flyvning
Hær.24. I stejlt Spin hælder Maskinens
Længdeakse stærkt nedad; i fladt Spin
er den nærmere våndTet.BerlKonv.XX.lSl.

Il
t fit.: Praktiske Prøver . . 2 fuldstændige

Spin til hejre og til venstre. Bek.Nr.l09"^» lo

1934.§34.
il

billedl. J. L. Heiberg . . lavede
Luftkunster og gik i Spin over Hoved-
stadens Tage med sit spinkle lløLEBrix.
AP.I1I.234.
Spind-, t ssgr. se u. Spinde- i ssgr.

L t Spinde, en. (ogs. skrevet Spinne^.
Msbena] flt. -r. \ænyd. d. s. (AS Vedel.Den
XC.Psalme.(1593).H5^); fra ty. spinne; til

IL spinde (2); ;/. L Spindel samt Spinder 2)
edderkop. Hallen er hvelvet med irlandsk 20

Træe, hvorpaa aldrig findes Spinner eller

deres Yæv.Seidclin.146. For Guulsot. Tag
. . en stor levendes Spinde i en Nødskal. £n
megetnyttigLægebog.*(1807).27. Der gives hen-
ved hundrede Arter Spinder (orig. 201: Ed-
derkopper^. Raff. Naturhistorie.* (overs. 1811).
197.

IL spinde, v. ['sbena] (i bet. 6(5) ogs.

skrevet spinne^. præs. -er ['sben'ar] Éeysg.
AG.93; præt. spandt [sban'd] (smst.) ell. 30

(nu kun dial.) spand (Feilb. jf. Rostgaard.

Lex.S240c. Jemskæg.D.84. vAph.(1764). samt
udspand. Clitau.PT.127), fit. (nu poet.,

arkais.) spunde ['sbona] (Oehl.PSkr.II.12.
CKMolb.SD.231); part. spundet ["sbonafj

ell. spanden [isbon(a)n] (Høysg.AG.95) (fk.;

ogs. (nu især dial.) som præd. til ord af
intk. ell. flt. eU. i forb. m. have: Moth.
S667. Høysg.AG.95. vAph.(1759).441. sa.

Nath.VII.530. Skuesp.V.73. Buchh.SP.237. w
jf.: Moth.S665. Feilb. Flemløse.159), hvor-

til best. f. og flt. spundne (Rahb.Overs.af
Goethe: Valgslægtskaberne.11.(1811).16. Hal-
lager.32. SkibsMask.n. jf.: f en Deel spun-
dene Tobakker. Magazinf.PatriotiskeSkriben-
tere.l771.Nr.49.1.sp.l). vbs. -ing (s. d.), jf.

Spind, Spinderi. {gUa. spinnæ (Mand.158.
Brandt. RD. 11.248), sv., oldn. spinna, eng.

spin, ty. spinnen, got. spinnan ; vistnok besl. m.
Spene, spænde (og mulig m. grundbet.: trække 50

ud, udspænde olgn.); jf. I. Spinde, I-IIL Spin-
del, IL Spil samt Spindst)

I) tildanne et materiale saaledes, at
der fremkommer en fast og smidig
traad, snor, sime osv.; opr. om udtræk-
ning og snoning, tvinding af hør ell. uld
V. hj. af fingrene og en ten; i videre anv. dels

om forarbejdning af de samme materialer paa
rok ell. spindemaskine, dels om lignende

bearbejdelse af silke ell. boinuld til traad, af éo

hamp olgn. til reb, af straa olgn. til simer,

samt om fremstilling af kunstsilke, celleuld

osv. ell. om udtrækning af glas, metal osv. til

traade. I.i) uden obj.; i alm. spr. næsten kun

m. h. t. fremstilling af uld- eU. høriraad v. hj.

af primitive redskaber (ten, rok), spinde fint,

grolt.Moth.S665. *lad min Broder Frantz,
|

Mit Pund som ej har inde
( Til Bogen ingen

Lyst og Sands
|
Lad ham i min (o: en ung

piges) sted %Tpinåe.Holb.Skiemt.E6^. *0! Pi-

ger spinder hurtigen
|
At vi kan tiene Brødet.

HCBunkeflod.Viser forSpindeskoleme. (1783).
6. I det Huns, hvor der ligger Liig, maa
Intet løbe rundt saalænge. Man maa alt-

saa hverken spinde eller vinde. Thiele.III.

171. Det var Husmoderen, der spandt, mens
Pigerne k2iTtede.SjællBond.63.

\\ (efter Matth.

6.28; relig.) i udtr. for ubekymrethed m. h. t.

udkommet. SalmHus.181.2. *Ikke den (0:

blomsten) spinder, ej den syr,
|
Dronning er

dog dens Dragt for dyr. Grundtv.SS.III.441.

II
i forb. m. paa til angivelse af redskabet,

en Rok, som du kunde have spundet paa
for din F0de.Holb.Bars.il.8. Spinde paa
Teenen. vAph.(1764).697. Længe nok har
jeg (0: det danske sprog i Sønderjylland)

Bondepige været, | Siddet paa Tærskel og
spundet paa min Heen.KKarstens.S.212.
Hansine (sad) paa sin vante Plads i Arm-
stolen, og spandt paa Rok. Pont.FL.(1892).
42. billedl. (jf. bet. i.i): *jeg ene spandt af

Nød
I
Paa Wessels Teen (0: skrev komiske

fortællinger). Bagges.DV*V11. \\ spinde paa
en ende, paa (lykkens) traad ofi., se u.

bet. 4.1.
II

i ordspr. og talem. nød lærer nøgen
kone at spinde olgn., se II. Nød 1.4. som
man reder til rok, saa spinder man, se VI.

rede 2.2 slutn. du kan ej baade spinde og
rinde, se III. rinde 1. 1.2) m. obj.; dels m. h. t.

spindematerialet; især i forb. som spinde
blaar (se Blaar>, bomuld (Oehl.1.75),

hamp (OeconT.1.6. Feilb.), hør (OeconT.1.6.

Oehl.Helge.(1814).134. VSO. Feilb.), silke
(se u. I. SUke 2), uld (Tob.2.15. Hjort.Krit
Lit.I.v. PoVU1941.9.sp.2); dels m. h. t. det

fremstillede produkt (garnet, traaden osv.).

Hvor meget Garn kand vel jer Jomfru
spinde om Ugen? Holb.Mel.IV6. *Der nu
spinder

|
Pigelil

|
Liin til Skjorte. flet&.JiV.

75. gamle Kjærlinger, hvilke med en Traad,
de selv havde spundet om Søndagen under
Høimessen, maalte den Syge.Thiele.III.132.

et enkeltløbet spundet Garn, fremstillet ved
STpinding.Sterm.Textil.(1937).33. jf. ssgr. som
rok-, trespunden samt: Garnet i de egent-

lige Dragtstykker er altid enkeltspundet,
og Reglen er den, at i Rending . . er Gar-
net venstrespundet, mens Islætten er høj

-

iespundet.JohsBrøndst.DO.II.125. spinde
en sn o r, se I. Snor l.i.

||
(mytol. ell. poet.) om

skæbnegudinder (pareer, norner), der tænkes
at spinde menneskers livs- eller skæbnetraad.

De hellige tre Norner . . spinde Fremtids
Traade. OeW.Y273. i den kommende Tid
maa han friste hvad Skjebnen

|
Spandt ham

ved Fødslen i Traad den Stund hans Moder
ham fødte. Wilst.Il.XX.v.l28. Nornen spin-

der ondt sin Ten. JVJens.(Pol.**/iil940.9).

XXI- Kentrykt »»/i 1942 21



823 spinde spinde 324

jf. bet. 1.8: *Nornerne spinde . . Livstraaden

alt for kort. Winth.Haandt.42. || (jf. Spinde-

bod, -hjul (2), -rem; reb.) m. h. t. fremstilling

af hampegarn, kabelgarn ell. andet tovværk.

vA'ph.(1759). ikke alle Verdens Reebslagere

kan spinde en Snoer, der er lang nok til at

finde Bund i den hemmelighedsfulde Hr. Blunt

med. PAHeib.Sk.II1.20. Al Slags Garn (o:

kabelgarn) er spundet mod Solen. Funch.

MarO.1.45. Rebslagere . . gaa baglænds, idet lo

de sno Traadene og spinde det sig bestandig

forlængende AiikeTtong.Schand.RP.20. Feilb.

jf. spinde en ende u. bet. 4.i : Der skulde sys

Sejl, en Ende skulde spindes og splejses.

Sydfynskes.204. || (fagl. ell. foræld.) sno,

flette baand, simer (ell. maatter) af hø, halm

osv.; ogs.: lægge krølhaar, bast, halm, hø

sammen i snoede, flettede bundter (saa haa-

rene osv. ikke gaar i urede, saa partierne

er lettere at transportere olgn.). Høe, Straae 20

eller Rør, hvoraf Bonden spinder Baandene
(o: til binding af neg).Forordn.^^/al773.§15.

bepakke og . . spinde Fouragen, ilfi2.i798.

914. Kjærnen (0: ved hule projektilers støb-

ning) bestaaer af en Jernspindel . . som
omvikles med spundet B.alm. MilTeknO.135.
en halv Snes Dragoner (sad) og spandt Hø.
Rist.S.59. Naar (krølhaar er) tørre, sendes

de til Rebslageren for at „spindes" 0: de

redes og bundtes sammen i en Slags Flet- 30

ning.VortHj.IV,3.244.
|| (fagl.) m. h. t.

tobak: sammenrulle, -sno de tørrede blade

(jf. I. Reb 1.3;. Moth.T132. Tobaksbladene
blive sammenrullede, eller som man kalder

det, spundne, og brugt til Røg-Tobak, eller

og skaaret saa fiint som Pulver, og brugt

tU Snus-Tobak. ffaWag'er.32. *den spundne
Urt (0: tobak).ChievitzARecke.Lodsen.(1851).
4. 231 Pund (tobak), han havde spundet paa
egen Fahnk. AarbVejle.1935.100. Feilb. ogs. 4o

m. h. t. skraatobak: spunden Skraa. PoZ.Vj

1941.12.sp.l. (jf. Spindehus; foræld., jarg.) i

udtr. for at komme i fængsel (Krist.Ordspr.353)

ell. for andre straffe: Nu skal De (0: nogle bruta-

le underofficerer) komme til at „spinde Tobak"
(ligge krum) tolv TimeT\RasmHans.M.194.

II (fagl.) m. h. t. metal, glas olgn. (jf. Glas-,

Guldspinding/ spunden Søl\.vAph.Nath.VII.
530. *Smukke Damer! I komme tilpas.

|

Som I spinde Hør, saa spinde vi Gl&s. Oehl. 50

Digte.(1803).232. Simon var . . glarmester.
Han spandt bly til yindner. Skattegraveren.
1888.1.20. Rør af blødt Staal er svejste,

trukne . . eUer sipnndne. SkibsMask.l7.
spinde guld, se Guld sp.326^*^ 1.3) m. obj.

og obj.-præd. ell. (m. obj. og) præp.(-led),
adv.

II
m. obj.-præd. *De groveste Avner og

Stilke,
I
Som findes i Hamp og i Blaar,

|

Dem spinder hun myge som Silke. CFrim.
AS.163. Den Traad, vi dengang syede med, 60

blev spundet lidt Mere. Odsherred.1932.30.
sp.l. spinde sin ten fuld, spinde saa
meget garn, at der ikke kan oprulles mere paa
tenen. En fuld spunden ten. Moth.S667. Det

har lange Udsigter (0: med brylluppet), og
mangen Teen maae endnu spindes fuld, før

det kan skee.Hauch.SK.40. VSO.VII.64.
D&H.I1.414. II

(nu kun dial.) i forb. som
spinde sin (rokke)tot af, (jf. afspinde 1)

faa den mængde materiale færdigspundet, der

er sat paa rokkehovedet. Moth.S665. vAph.
(1764).715. MO.11.929. D&H. spinde af,

(nu sj.) d. s.; ogs.: blive færdig med sit

spindearbejde (for dagen). Moth.S666. vAph.
(1764). spinde sin rok (Mau.11.341. MO.
11.929. D&H.) ell. sin ten (D&H.) af
ell. spinde af sin rok ell. ten, vikle det

spundne garn af rokken (tenen); opbruge det

spundne garn; billedl. (jf. afspinde 2): for-

bruge sine midler; blive fattig, forarmet. Rost-

gaard.Lex.S241b. vAph.(1759).369. VSO.V
R172. skulde jeg . . spinde af Rokken og
gaae fra Gaarden, blev der slet Intet

til (arvingerne) . Refsbøll. Erindringer. (1856).
27. Krist.Ordspr.612. Feilb.III.782. jf.: *(du,

0: den hellige Elisabeth) Spandt med Arme
Hørren af din Teen,

|
Lindred Nød.Oe^LFZ.

135.
II
spinde ^sin nldosv.) op, (jf. opspinde

1) opbruge ved at spinde; spinde færdig. Moth.
S666. vAph.(1764). Amberg. hør skal spindes

op til påske. Fei7&. || spinde (noget) sam-
men, ^;7. sammenspinde^ ved spinding forene

taver olgn. til en traad; ogs. i videre anv. : sno,

flette sammen. Rostgaard.Lex.S241b. jf. sp.
323'^^: Skraatobakken „spindes" sammen i

Ruller af særlig tykke, fede Blade.PanMm.596.

jf. sp.322^*: *Nattens Timer
|
spinder og knyt-

ter vor Skæbnetraad sa,mmen.I)rachm.SB.126.
Deres Livsskæbner spindes tættere sammen.
OFriis.(Winth.Skrifter.I.(1927).XXXIII). ||

spinde noget ud, (jf. udspinde^ (ved spin-

ding) udtrække noget i form af traade; ogs.

(nu næppe br.): spinde (et bestemt kvantum
hør, spind) færdigt. Spinder ud i en lang

tra,3i,. Rostgaard.Lex.S241b. et stykke Hør
eller Spind, som bliver tilvejet Pigerne at

spinde ud om 'Da,gen.Gram.Nucleus.l213.

VSO.V11.382.
2) især om edderkopper og insektlarver:

udsondre (og med særlige legemsdele sammen-
sno) traade af sej slim, der størkner i

luften; ogs.: danne et net(værk) , spind
(2) ell. hylster af saadanne traade. 2.1) uden
obj. En Æderkop, som spandt i et Vin-

due. JSneed./Z.ii??. (blaamuslingen) spinder.

Cuvier.Dyrhist.il.61. Når en lille edderkop
spinder i ens hår, må man ikke kaste den
bort, den bringer lykke. Skattegraveren.1887.

11.183. den lille graa Edderkop . . sidder og
spinder i sin mørke Kiog.JohsWulff.T.63.
2.2) m. (resultats)obj. (se ogs. bet. 2.b). (bremse-

larverne) begynder at spinde med deres Mund
ligesom en gandske fiin Silke-Traad. LTid.
1738.521. (edderkoppen) spandt en Væv over
Buret. JSneed.11.107. Ikke alle Sommerfugle-
larver spinder en Kokon som den, vi træffer

hos Silkeormen. Bergs. MS. '1. 199. spinde
silke, se I. Silke 1. jf. Edderkop sp.99^*^: Når
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en lille edderkop nærmer sig en, spinder den
lykke. Skattegraveren. 1887. II. 182. BMøll.

DyL.III.291.
II

i billedl. udtr. (m. overgang til

bet. i.i): den falske . . Kløgt, som . . kun for-

lystes ved at spinde den fine Væv, hvori alle

. . ædle Tanker skulle iånges. Mynst.Taler.

(1840).II.36. JacPaludan.FJ.124. 2.3) i forb.

m. obj. og obj.-præd., præp.(-led) ell. adv. de

tre sidste Dage, førend de (o: silkeormene)

spinde sig f3iste.OeconJourn.1757.704. Edder-
koppen maatte spinde sit Næt større, saa

det kunde favne videre. Jørg.L.14 ordspr.:

silkeormen spinder sig ihjel olgn., se Silke-

orm.
II
spinde noget ind, (jf. indspinde 2)

omgive med, indhylle i et spind (2). edder-

koppen spinder fluen ind. Moth.S665. Edder-
kopperne spinder uforstyrret det gamle
Kloster dybere ind i dets Tornerosesøvn.

HAPaludan.Sp.l77. billedl: *Af Statens

strenge Love |
Som af et Edderkoppevæv

vi fanges
| Og spindes ind.Hrz.XVI.173.

refl., spec. om insektlarve (silkeorm), der for-

pupper sig. hvorledes de (o: silkeorme) spinde

sig ind. LTid.l755.86. VSO. \\ spinde (sig)

ned, op, om edderkop olgn.: v. hj. af sin

spundne traad fire sig ned ell. klatre op.

Ædderkoppen spinder need, OTp. Rostgaard.

Lex.S241b. Naar Edderkoppen spinder sig

ned foran en Person og spinder op igien,

da bringer den Lykke. Thiele.111.35. Feilb.

FraHeden.(1863).51. \\ spinde sit net ud
olgn., (jf. udspinde^ om edderkop: spænde sit

net ud. edderkoppen havde spundet sit net
ud over hele ruden

j
billedl.: Kongerne spandt

deres Garn ud over Landet med en sjælden
svigtende Sikkerhed. GBang.EK.I.318.

3) om handling, foreteelse, hvorved der dan-
nes ell. opstaar, optræder (hvad der ligner)

traade, netværk olgn. 3.1) (jf. bespinde, om-
spinde, kurve-, silkespundet; især fagl.)

vikle, sno, flette traade som et dække, en be-

vikling, et hylster omkring noget; over-
trække; bevikle; især i forb. spinde
noget over (jf. overspindej, (maskinen)
spandt Piskeskafterne over med det fine

Overtræk af Tvist, som enhver Pisk er

forsynet med. Korch. Palle Jarmer. (1925). 13.

3.2) (jt. Spind 3.2 og u. Spindelvæv 2.i ; dagl.)

om tøj (stof): være saa tynd-, luvslidt,
at de enkelte traade begynder at løsne
sig ell. blive synlige. Rostgaard.Lex.S240c.
Levin. *Min Slobrok spinder . . svært, | den
er itu og det a.lyoTUg.Blaum.Manddom.
(1900).27. (hun) saa hvert Stykke Tøj om-
hyggeligt efter . . om der skulde sidde en
Knap løs eller et lille Sted var begyndt at

&T^inde.ThitJens.J.68. m. ordspil paa bet. 1

t forb. som kjolen spinder til en ny.
Den Klædning spinder till en nye.jRos^
gaard.Lex.S240c. Mau.II.341. Levin. Krist.

Ordspr.593. Hendes Linned spandt rigtig-

nok til nyt! Hun sukkede let, mens hendes
Naal fløj ud og ind gennem det slidte Tø]. III.

Familie-Journal."/,1928.16.sp.l. 3.3) (fagl,

især foræld.) trække en klæbrig masse
ud, saa den danner traade ell. et net-
lignende lag; ogs. om selve massen: danne,
trække sig ud i traad-, fiberlignende
dele. Naar Karmelen er mesten kold, spin-

des den over Fadet, dog saaledes, at den er

s&mmenhængende. CMiiller.Koge-Bog.(1785).

257. naar man lader en Draabe (af et sukker-

afkog) falde ned fra en Spatel som man hol-

10 der høit . . udtrækker (den) sig i tynde
Traade som fine Haar, hvilket man kalder
at Sukkeret STpinder. Tychsen.A.11.590. 3.4)

m. h. t. andre forhold, især forhold i naturen

II
(poet.) i personificeringer, digteriske bil-

leder. *I Maanskin Bølgerne sig langsomt
vælte,

I
Og spinde hendes (o: Floras) Liv

et Sølverbælte.Oe/iJ.Z/Z.i66. *Freia vil

spinde
|

Sit gyldne Haar (o: stjernebilledet

Frejas rok vU lyse). Heib.Poet.III.445. Mo-
20 serne begynder at brygge, og Engene at

spinde (o: hylle sig i fine taager efter sol-

nedgang), og Frøerne at dreje deres Kværn.
Pont.Sk.4. Faa Steder spinder de gamle Sten-
gærder et saa yndefuldt Net over det tavlede
Agerland som i Odsherred. TCChristiansen.
Fra Rørvig til BothwellsGravkammer. (1938). 8.

II (jf. Spind 3.3 slutn.; dial.) upers.: sne ganske

fint og smaat. UfF. \\ refl.: danne hvad der

ligner traad, netværk ell. edderkoppespind. Smi-
30 dige Bække . . spinder sig . . ned i Dalen som

Broer af SølvtTaia,de.LCNiels.OA.177. over
dem (o: bedene) spandt de tomede Grene
sig skærmende. PLevin.LA^.239. jf.: Traadene
spandt sig tættere (o: om den eftersøgte).

SHeegaard.UT.476.
4) om virksomhed, udviklingsforløb, der

minder om, sammenlignes med spinding af
garn (se bet. 1) ell. med edderkoppens frem-
stilling af sit væv (se bet. 2). 4.1) (jf. spin-

40 tisere samt sno 1.2^ som u4tr. for at udtænke
ell (og) fremstille, iværksætte noget; ofte

m. bibel, af, at tankerne osv. er af vidtløftig, ind-

filtret, lidet haandgribelig, hemmelighedsfuld ell

fantastisk natur, ell. m. forestilling om, at vedk.

har til hensigt ved sine planer osv. at indfange
ell skade, tilintetgøre en modstander, et offer

(som en flue i et spindelvæv). *(et syn) joeg

en hastig Skræck ind i min Digter-Aand,
|

At jeg skaar Traaden af, da best jeg skulde

50 spinde,
| Og bandt den om igien kun med

en langsom Ra.a.nd. Sort.HS.B4^. *Et For-
slag jeg i Hiernen spandt. Holb.Skiemt.E7^.
»Noget spindes

|
Mod Fogeden.Rahb.VT.97.

den List, hvormed de havde spundet deres

Ans\a,g. Molb.EPl78. han . . kan spinde
subtile Tanker. HBrix.DD.53. Mange Sagn
blev siden spundet om denne Dags Begiven-
heder. yerdenGZ)./.249.

II
(nu sj.) i forb. m.

præp.-led m. paa. *hand hos sig selv paa
60 dette Forsæt spinder. fieW.Poef.65. Spind nu

da paa noget, det vil icke sige, om du bliver

hengt derfor.Holb.Jean.il.2. (Knud) spandt
paa en Forbindelse mellem Dannemark og
Norge.Grundtv.Saxo.il.330. Han spinder paa.

21*
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at faae den anden Candidat til at trække

sig tilh&ge. Oversk.11.44. || (1. Ir.) ais. *For

en Vocal at finde,
|
Der kand sin Mage

svare vel, |
Med Hiernen jeg maa spinde.

Reenb.II.150. m. subj.-skifte: naar det saa

hedder . . at strax efter Daaben „bortrev

Herrens Aand Philippus, og Eunuchen saa

ham ikke mere", men han „befandtes i

Azotos" . . saa har Legenden begyndt at

s^iinde. JLIIeib.CG.47. \\ i forb. m. Ende lo

(1.3.4), dels (nu 1. br.) i forb. spinde sin

ende ud, fuldende sin fremstilling; tale ud.

inden jeg faar spundet min Ende ud, vil

Herren have skiftet Sind. JHugo. HM. I

Y

170. dels i forb. spinde (videre) paa en
ende, være i færd med, fortsætte med en

(længere) udredning, en (vidtløftig) fortæl-

ling olgn. Ja, det kunde blive en lang Hi-

storie, hvis jeg vilde spinde videre paa

denne 'Ende.Drachm.STL.290. Han griber 20

en Tanke og spinder paa den en lang En-

de. HWulff.DR.326. dels i forb. spinde en
ende, give en langtrukken, vidtløftig frem-

stilling ell. (nu navnlig) {jf. no. spinne en

ende, eng. spin a yarn i sa. bet.; muligvis

egl. 4>- 09 hørende til sp.323'') fortælle en

(opdigtet, utrolig, fantastisk) historie, en skip-

perløgn. „Det er en forb— Løgn!" sagde

Kaliforniamanden. „Du spinder os en Ende!"
sagde Biørn. Drachm.STL.96. *den Skik at 30

spinde Ender (0: holde taler)
\

paa mange
Alen, naar man ta'er en B,ns. Schand.UD.83.
Tuxen.Søfart.464. (digteren) griber af my-
sterierne, hvad der passer ham, spinder en
Ende derpaa, digter mytiske Heltekvad.
GSchiitte.HD.å. m. tilknytn. til bet. 2: hvad
(fortællingens form) angaaer, gjør da som
Edderkoppen: Spind en Ende ud af Dem
selv, sæt Dem selv som Centrum i Deres
Tankevæv, og lad os andre være de Fluer, 40

som fanges deri. Bergs.PP.15. \\ spec. i en
række (nu 1. br.) faste forb. som fx.: spinde
(paa) forræderi. *(avind) Paa nyt For-
ræderie begynte da at spinde. Holb.Paars.
251. hvorfor spinder hun Forræderi mod
Kongen.

C

Bernh.III.313. spinde paa (et)
giftermaal, lægge planer om, forsøge at

arrangere et giftermaal. Rostgaard.Lex.S241b.
Skuesp.VII.127. i at lure, sladdre og spinde
Historier, har hun neppe sin Lige.Pailf. 50

IL.II.638. spinde (paa) intriger, se Intri-

ge, spinde (paa) en roman, udtænke (et

sindrigt forløb i) en roman; tidligere ogs. : iværk-
sætte et romantisk eventyr. JJPaludan.Er.l24.
CBernh.X.296. Desuden er Romanen spæn-
dende, den er klogt s^tnnden. Stangerup.L.28.
spinde rænker, se Rænke, spinde paa
ens lykkes traad olgn., (jf. sp. 322^"; nu
1. br.) lægge planer for, arbejde paa ens lykke.

Bliv ved fremdeles paa min Lykkes Traad ep
at spinde,

|
Til du Augustum faar i en for-

mildet St&nd. Falst.Ovid.97.
\\ (1. br.) i forb.

som spinde noget langt, vidt (jf. lang-,

vidtspunden^. *Hej lad dog den Vise en Ende

faa,
I

Du spinder den altfor lang. Drachm.
PT.109. (hun) tav som . . for at skaffe sig

selv rigelig Tid til at drage Aande og spinde
sin Tanke videre. Schand.VV231. || spinde
(nogen ell. noget) ind, (jf. bet. 2.3) om-
give med et spind, et væv af listige ell. subtile

tanker, falske ord, rænker osv. naar han satte

sit Snakketøj løs paa mig, var jeg spundet
ind i Løbet af et 0iehlik.AndNx.LK.46. i

Samtaler med den unge Frue spinder han
hende . . ind i en ny Atmosphære, hvor en
Del af hendes Jeg, som hidtil slumrede,
vaagner op.Roos.TL.152, refi.: Du (o: en

forfatter) spinder Dig ind i Tankefuldhed
fra Morgen og til kiten.Kierk.Y.ll. Fru
Kidde spinder sig ind i sin Stemning. TiZsA;.

1918.1.186.
II
spinde op, (nu 1. br.) d. s. s.

opspinde 2. Du har baade Hoved som er

beqvem til at spinde noget op, og Villie

til at giøre alting for min skyld. Holb.Didr.

Ise. VSO. (hun) havde nok endogsaa for-

sømt sit Arbejde i Magistraten for at faa

spundet et Rygte op om Gudrun. JFJens.
G.184.

II (jf. u. bet. I.3; 1. br.) spinde noget
sammen, dels: kombinere forskellige frem-
stillinger; dels (jf. sammenspinde 2) lægge

(og iværksætte) rænkefulde planer, opdigte

(sindrige) historier, rygter osv. jeg faaer

Knegten, som har spundet alt dette sammen,
jaget paa Børen. Skuesp.V347. En egen hi-

storie får jætten Starkad ikke, selv om man
prøver at spinde ham sammen med for-

fædrene for de jætteagtige tolv Arngrims-
s0nner.AOlr.DH.il.181. (beretningen) er næp-
pe noget som G. har spundet sammen. JJ
Ipsen.Bogen omSocialdemokratiet.(1929).23.

||

spinde noget u d , udvikle, udarbejde noget paa
en vis maade ell. (især:) gøre en fremstilling

(unødvendig) langstrakt. *Men denne Spinden
ud gaar ikke an

; |
det blir for episk, Drachm.

DJ.1.243. (Reuchlin) hørte i de lærdes Ver-

den ikke til de gode gamle „Skolastikere",

der nøjedes med at spinde det en Gang
givne Tankestof ud i finere og finere Traade.
MPont.Luther.(1902).6. i videre anv.: Her-
ved kunde Tiden dog altid spindes noget ud.

TroelsL.HF.II.70. 4.2) refl., m. tings-subj.;

dels (jf. bet. å.i) om (dele af, „traade" i) en

tankegang ell. fremstilling: slynge sig ind
i ell. danne sig omkring, i fortsættelse af

noget; dels (1. br.) om handlingsforløb, ud-

vikling: finde sted, foregaa, udspinde
sig (paa en langtrukken ell. lidet haand-
gribelig maade). Under disse Omstændig-
heder har det ikke kunnet undgaas, at der

ogsaa har spundet sig Mythologi om Slægtens
Urfædre. AaSchmidt.AbrahamsTid. (1905). 81.

der spandt sig saa noget: en lille hurtig

Læspen fra Bauers Side, og et meget kort

Nik fra Feddersen.HCBranner. Legetøj.(1936).

187.
Il

Bredahl har svært ved at løsrive sin

Digtning fra de Erfaringer, han gjorde, da
Statsbankerotten reducerede Pengeværdien
til mindre end V«»; Tiden har spundet
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sig ind i Scenernes første Dele.OThyreg.B.

131. Mange smukke og dybe Betragtninger

spinder sig ind i Beretningen om Andersen

Nexøs Barndom. SvErichsen.MartinAndersen

Nexø.(1938).58. \\ Handlingstråde, der begyn-

der i Halvdans og Helges liv . . spinder
sig videre i ^o]l%.AOlr.DH.I.316. Arv
kommer ind og Løjerne spinder sig videre.

HBnx.AP.V.168.
5) frembringe en lyd, der minder om lo

rokkens snurren. 5.1) O om ting, især

(jf. bet. 6) arbejdende maskiner. Ssamowaren
der uophørligt kan spinde og snurre hver

Alten. AKohl.MP.lII.184. \\ ogs. om selve

lyden, inde i Salen spillede Musikanter paa
store Strygeinstrumenter; søde Toner smel-

tede og hvinede gennem Rummet, klang og

spandt. EKornerup.Indien.(1921).114. Hver
lille Lyd (o: fra myggesværmen) spandt klin-

gert og ensomt under Himlens glasklare 20

Klokke. ErlKrist.(Pol.y»1934.9.sp.2). (hun)

lyttede mod Landevejens spindende Biltone.

sa.MM.215. 5.2) (jf. I. male 3.4^ om katte (og

visse andre dyr): frembringe en sagte knurrende

lyd som tegn paa velvære, kælenskab olgn. man
hører en Kat spinde eller ima.\e.Raff.(1784).

425. Katten . . kunde skyde Ryg og spinde.HC
And.(1919).II.62. VSO. spæde Bjørne . . tU-

kjendegive deres Kjælenhed ved en særegen

knurrende eller spindende Lyd, næsten som 30

en Ka.t. Krøyer.Er.252. en Kat (lagde sig)

ind til ham med en indsmigrende Spinden.

Pont.F.1.64. Naar Katten befinder sig vel,

spinder eller knurrer den, idet den ved et

Par fine Hinder, som er anbragte i Struben,

frembringer en . . knurrende Lyå.BMøll.
DyL.1.70.

II
billedl. ell. i sammenligninger;

dels om person, der søger at indsmigre sig,

„gøre sig lækker" ell. viser tegn paa velvære,

kælenskab. Nora spinder, fyrer paa Cyril med 40

Øjjiene. JVJens.LB.171. Hun gav sig til at

spinde og logre, og Frandsen følte sig baaret

imod hende af en lun sommerlig Strøm. Bro-

dersen.F.115. dels om ting: (kaminilden)

snurred og spandt som en brandrød Kat.
JPJac.I.191.

6) bevæge sig, snurre rundt, rotere,

især under frembringelse af en sagte
summende lyd (jf. bet. b). 6.1) om tenens

snurren ell. Jwle rokkens gang (under spin- 50

ding). Da han lå og var syg, så han min
moders rok spinde og sagde . . han vilde

ikke have den s'pinden.Krist.DS.II.439. *Det
er Rokken, der spinder i Stuen,

|
spinder

Drømmen, om Lykken en Gang. Hill.Den gi.

Spinderok.(nodetekst afEFangelca.l930) .Spin-
dende som Nomens Ten

|
gaar den gamle

Møllesten. JVJens.(Pol.*y»1941.14.sp.2). 6.2)

t al alm. om ting, der roterer, snurrer rundt;

fx. om snurretop (jf. Spindekone 3 osv.): Til- $0

syneladende er (toppen) hvid og sort, men naar
den spinder rundt, ser I alle Regnbuens
Farver. DagNyh.^y, 1928. Sønd. 19. sp. 1. spec.

om det forhold i djævlespil, at „djævelen" er

bragt til at rotere paa snoren, uden at pindene
bevæges. 6.3) (efter eng. spin; jf. Spinde-fisk,

-fisker(i), -hjul (3), -stang; fisk.) om agnfisk ell.

blink: udføre en roterende bevægelse, naar den
(det) trækkes gennem vandet, ved Krumning
(Bøjning) giver (man) Agnfisken en saadan
Stilling, at man ved at trække den gjennera

Vandet bibringer den en hastig roterende Be-
vægelse, saa den „sipindeT".IdrætsB.II.508.

BerlKonv.XX.132. 6.4) {til dels efter eng. spin)

om (hjulene i et) maskineri, spec. en motor-

(vogn). De Indfødte grinte og lod Hjulene (0: i

dampspillet) spinde. JaePalu4an.W110. Et
Kvarter senere spandt Motoren udenfor.

Buchh.SP.185. Højt oppe over Tagene hørtes

en spindende M.otoT. Bjarnhof.LE.12. || som
bevægelsesverbum (i forb. m. retnings-adv.

olgn.): køre (hurtigt og let, jævnt) i automobil.

Arbejdskøberen spandt af Sted i sin Luksus-
vogn. Pol.*''U1920.7.sp.l. (bilen) spinder forbi

Kornmarkerne. smst.*/il922.2.sp.2. Stræknin-
gen, det før tog en Dag at age, den spinder

Bilen nu paa en halv Time. smst.^^/tl935.14.

sp.6. (sj.) refl.: Ad snirklede, snoede Veje
spinder vi (o: bilister) os op over Bjergenes

takkede Ryg paa lavt Ge&T. HelgeKaarsb.

HM.22. 6.5) {efter eng. spin; fagl.) foretage

en dykning med flyvemaskinen, forbundet med
en roterende bevægelse om længdeaksen. Kunst-
flyvere, som . . ønsker at bringe Maskinen til

at spinde. Betænkning vedr. militært Flyvevæ-

sen.(1921).176. man (opdagede) at Potez-

Maskineme, som villigt gik ud af Spind,

naar de kun havde spundet et Par Om-
gange, vanskeligt kunde faas ud, dersom de
spandt 5—6 Omgange. FlyvningHær.33.
Spinde-, t ssgr. (i visse ssgr. ogs. (efter

ty. ssgr. m. spinn- ell. m. tilknytning til

1. Spind^ Spind- ['sben-], se u. Spinde-hus,

-rok; nu vist kun (0 ell. T) » betegnelser for

raastoffer til spinding, se u. Spinde-hør,

-materiale, -plante, -stof; om vekslen ml.

Spinde- og Spindel- se u. Spindelvæv, jf.

Spinde-, Spindel-dyr, Spindel-, Spinde-traad).

af II. spinde, iscer (hvor intet andet angives;

fagl.) i bet. 1; saaledes (foruden de ndf. med-
tagne) Spinde-apparat, -arbejde, -fabrik, -in-

dustri, -kunst, -metode, -proces ofl. -aar, et.

(sj.) det aar, hvor en ung pige spinder til sit

udstyr. SvGrundtv.FÆ.II.75(se u. Legeaar^.

-anstalt, en. I) (jf. -hus samt Spinderi 2;

foræld.) (arbejds)anstalt, fattighus olgn., hvor

kvinder, der savnede fast tilholdssted, kunde

faa opholdet mod at spinde. Argus.l771.Nr.

24.2. EancProm.*U1788. 2) f indretning,

apparat, maskineri til spinding, en Bomulds-
fabrik, hvor jeg saae Spindeanstalteme . .

ved Hjælp af hvilke man kan spinde over-

maade mange Traade paa een Gang. Ørsf.

Br.1.16. -bod, en. (reb.) bod (I.l.i), hus
paa reberbane (til opbevaring af maskiner og

materialer). Cit.l795.(HistMKbh.3R.11.635).

VSO. OrdbS. -dyr, et. [II.2] (zool, 1. br.)

d. s. s. Spindeldyr. HavebrL.*II.268. -fisk.
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en. [II.6.8] (fisk.) agnfisk til spindefiskeri;

spinder (4). IdrætsB.11.508. -fisker, en.

[II.6.3] (jf. -fisk(eri); fisk.). IdrætsB.II.518.

-fiskeri, et. [II.6.3] (fisk.) fiskeri, ved

hvilket (agn)fisken (fluen osv.) er saaledes

anbragt, at den ved at føres gennem vandet

sættes i en roterende bevægelse (og saaledes gør

indtryk af at være levende). IdrætsB.11.509.

-frue, en. (si.) om skæbnegudinde: Clitau.

PT.126. -gilde, et. (jf. -stue samt jy. spin- \p

dehøjtid (Feilb.); dial, foræld.) gilde, der af-

holdtes, naar man havde opspundet. Aarb

KbhAmt.1935.33. -hjul, et. (ænyd. spind(e)-

hjul) I) (foræld.) om (delaf) spinderedskab,

spec. om spinderok. GEMuller.Dånisch-deut-

schesWdrterbuch.(1800). Rokken, „Spinde-

hjulet", bruges vist i den gamle Form endnu

almindelig. Feilb.BL.102. først i den senere

Middelalder begyndte man at indføre „Spin-

dehjul". Op/B.»///,i.225. 2) (reb.) d. s. s. Hjul 20

1.5. Dengl.By.1932-33.129. 3) [II.6.3] (fisk.)

hjul paa medestang til spindefiskeri. CWegener.

Sportsfiskeri.(1926).97. -hus, et. ('\ Spind-.

at. 1708. (KbhDipl.VIII. 34). Holb. Mase. I.

5). (jf. -anstalt, -stue samt Spinderi 2 ; foræld.)

hus, anstalt, hvor der spindes; næsten kun om
straffeanstalt, tugthus, hvor kvinder (især skø-

ger) anbragtes og maatte udføre spindearbejde.

(hvis en gift person giver en anden ægteskabs-

løfte, skal) Mands Personen . . straffis i Jern 30

og Qvindis Personen i Spindehuset. DL.
3—16—7. komme i Spindehuuset.ifoii.Panfs.

1.5. det offentlige SpindehuvLS. Argus.1771.

Nr.24.2. Heib.Poet.L482. || om industriel

virksomhed, hvor silke afhaspes, spindes.

KiøbmSyst.III,1.244. -hytte, en. spec. (til

II. spinde 2; fagl.) om de (med kviste olgn.

beklædte) smaarum, hvori silkeormene an-
bringes, medens de spinder deres kokoner.

OeconJourn.1757.715. Hannover. Tekstil. 1.8. 4o

-hør, en. hør til spinding (mods. Oliehør^.

PoU*/iil940.19.sp.5. Spind-: Tidsskr.f.

Planteavl. 1934. 682. LandbO.* 1.634. -kir-
tel, en. [II.2] (jf. -rør 2, -vorte; zool.) kirtel

hos edderkopper, sommerfuglelarver osv., der af-

sondrer en klæbrig saft, som stivner til en fin

traad. Lutken.Dyr.^364. Lieberkind.DYIII.
273. -kone, en. (ænyd. d. s. (i bet. 1-2); jf.

-kvinde, -kælling, -mester-inde, -moder, -mo-
ster, -pige samt Spinderinde, Spinderske) 50

I ) (dial.) kone, der spinder for folk. Moth.S666.
Ing.EM.II.67. VSO. Feilb. talem.: det er

ondt at være drengs dreng og spindekones
terne, se u. Dreng 8.1. 2) {jf. -kvinde 2,

-kælling 2 samt sdjy. spindelkone (Feilb.),

SV. dial. spindelkona i sa. bet.; til II. spin-

de 2; nu kun dial.) edderkop. Rostgaard.
Lex.8241b. *Har hånd (0: en hest) ædt Spin-
ne-Kon', da lad ham løbe, sveede. JKaalund.
Beskrivelse paa enHest.(1742).B4f. MDL. en eo

tynd spindelvæv, hvori hænger en af den
slags små spindekoner, der kan spinde lyk-
ke for eTi.Skattegraveren.1887.II.183. Rørd.
PåHøjskole.(1898).106. UfF. 3) (til II.

spinde 6.2; sml. 1. Snurre l.i; nu kun dial.)

(lille) snurretop, bestaaende af en rund knap
med en pind igennem. Rostgaard.Lex.S241b.
Krist.BRL.680. i sammenligning: han . . hvids-

lede med Munden, som det lyder, naar Spin-
dekonen hviner paa Gulvet.Oehl.Er.il1.152.
LMoltke.Dick.XVIII.147. jf.: *en uskyldig
Spillen

I

Med Spindekonens Æbles vevre
Snurr. Bagges.111.40. -kop, en. {til II. spin-

de 2 (ell. I. Spinde^; jf. holl. spinnekop samt

t Spindelkop. Moth.S667; m. h. t. sidste led

jf. Edderkop; nu kun dial.: BornhOS.) edder-

kop. Moth.S666. jf. D&H. -kvinde, en.

{ænyd. d. s.; dial.) \) d. s. s. -kone 1. jf. VSO.
2) [II.2] d. s. s. -kone 2. De Edderkopper,
som opholder sig i Husene, kaldes Spinde-
kvinder, hvorimod de, der spinder deres

Væv i det fri, nævnes Edderkopper. ZTaHeJt/.

221. Thorsen, -kælling, en. (nu næppe
i rigsspr.) I ) (nedsæt.) betegnelse for (ældre)
spindekone (1). Holb.Paars.234. (jeg) drister

. . mig frit at laste visse Spinde- Kierlingers
Devotion, der ved Spinderokken tale og
synge vexelviis. sa.MTÅ;r.a97. VSO. D&H.
2) [II.2] (dial.) edderkop, oppe i Hjørnet af

Vindueskarmen sad en mæsket Spinde-
kælling og . . lurede efter det summende
Uhyre (0: en spyfiue).Pont.SV.178. UfF.
3) [II.6.2] d. s. s. -kone 3. Lilletrommen
snerrer og snurrer rundt i Larmen som en
Spindekælling. KLars.LF.89.

I. Spindel, en. [isben'(8)l] best. f.

spind(e)len; flt. spindler, {æda. spinel,

edderkop (i ssg. spinel wæf , se u. Spindelvæv^,
SV. spindel (fsv. spinnil^, no. spindel; afl. af

II. spinde og besl. m. II. Spindel; jf. Spinder

(2.1), Spinderske (2), Spindekone (2), Spind-
ler samt III. Spindel || i zool. spr. vistnok

(gen)optaget fra (sv. ell.) no., jf. vAph.Nath.
11.115) egl. (nu dial. (se Feilb.) ell. zool.,

især foræld.) om leddyr af ordenen Araneæ
(de egentlige edderkopper ell. spindler); nu
(zool.), især i flt., om hele den klasse af led-

dyr (Arachnidæ) , hvortil denne orden hø-

rer; spindeldyr. Moth.S666. Tarantelen
. . denne frygtede Spindel. Bergs.(Naturhist.

Tidsskr. 3R. III. (1864-65). 240). Boas. Zool.*

(1894).302. Her oppe paa Bakken har Spind-
lerne været flittige: Over Græsset, i Buske-
ne og mellem Urternes Stængler er Hjul
og Slør og Næt.IRaunkiær.ID.82. egent-
lige spindler. KSelskSkr.IX.583. ZoolDan.
111,3.1.

II. Spindel, en. ['sben'Ca)!] best. f.

spind(e)len; flt. spindler ell. (nu sj.)

spindeler (Hallager.194). {ænyd. d. s.; fra

ty. spindel (oht. spinnila ofl.) ell. (delvis)

fra eng. spindle (oeng. spinel^; grundbet.:

spinderedskab, ten; afl. af II. spinde og besl.

m. I. Spindel; egl. sa. ord som II. Spil) egl.

om ten ell. tendannet legeme (jf. Spindelform
samt: Hvad Formen angaar er Haandtenen
ikke andet end en Spindel af Træ, en Pind,

der aftager i Tykkelse hen imod begge
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Ender. OpfB^VII.461. Haandtenen bestaar

selv af en noget konisk afdrej et Træstang
— en Ten eller Spindel — med en tung
Svingskive af Tin eller Bly . Hannover.TeksHl.

11.214); nu især i flg. anv.:

1) (især 0) langagtigt rund, i reglen:

cylinder-, valse-, stangformet, redskabsdel
(af metal), der danner en (bevægelig)
aksel i noget; især om aksel, kerne, hvorom
noget opvindes, ved at akselen løber rundt, ell.

om aksel, hvorpaa andre redskabsdele sidder

fast (saa at de bevæger sig rundt sammen
med akselen); ogs. om akselen med de tilhørende

dele; især i flg. tilfælde: l.l) (jf. Ring-, Vinge-
spindel samt Spindel-bænk, -stol ofl.) om
(akselen i) ten, spole paa rok ell. spindemaskine.

Moth.S666. LTid.1729.178. Spindemaskiner
. . med 250 Spindler. Op/fi.» 7/7.464. Han-
nover. Tekstil.11.243. 1.2) om del af forsk,

arbejdsmaskiner; fx. om drejeaksel, pinol (1):

Moth.S666. Hannover.Tekn.220. om en paa
drejeakslen(s plads) anbragt skive til slibning,

tilskæring olgn.: Hallager.194. om den rote-

rende del af en fræsemaskine, hvori arbejds-

jærnene kan indsættes: FagOSnedk. 1.3) (jf.

MøUespindel; møl.) d. s. s. Langjærn 2.

Jærnet udi Qværnen, Spindel. Gram.^ucieus.
226. Bornh.Samlinger.XXII.(1934).65. UfF.
1.4) (jf. Regulatorspindel samt Spindel-gang,
-hemværk, -lap, -mt; ur.) om uroens aksel i et

ur. GFUrsin.Uhre.(1843).60. OpfB.*II.277.

jf. Urospindel. Funke.Technologie.(overs.

1801).335. NordConvLex.Y.359.

2) legeme (ell. linie) (der danner det
midterparti, den midtlinie,) hvorom en
skrue-, spiralgang snor sig; især i flg.

anv.: 2.1) (især 0) den massive, bolt- ell.

taplignende del af en skrue, omkring hvilken
gevindet snor sig; ogs. (jf. bet. 1) undertiden
om hele skruen (som bevægelig del af et red-

skab olgn.). Spindel . . i en Presse. JBaden.
DaL.578. Skyderhaner (ved vandrør) bestaa
i Hovedsagen af et kileformet Skud, som
ved en Spindel kan skrues ned mod tilsva-

rende Anlægsflader, naar Hanen skal lukkes.
GasVand.l8. Hannover.Tekn.255. 2.2) (jf.

Spindeltrappe ; bygn.) rundt, søjleformet stykke

tømmer, hvori indersiden af trinene i en snoet

trappe er befæstede. JBaden.DaL.578. En
liden omkring en Spindel vundet Trappe.
ForklTømrere.91. Gnudtzm.Husb.191. FagO
Snedk. 2.3) (nu næppe br.) dels (zool.) om ak-
sen, „søjlen" i et sneglehus; tidligere ogs. om
hele sneglehuset. Cuvier.Dyrhist.il.23. Spinde-
lens indvendige Bygning. KSelskNyeSkr.I.
366.

II
dels (anat.) om tilsvarende del af sneglen

(2.5) i øret. AWHauch. (1799). 486. Anat.
(1840). 11. 314. 2.4) (bot.) hovedakse i et sam-
mensat aks. NaturensV.1918.410. 2.5) (fagl.)

spiralsnoet metaltraad, der anvendes til frem-
stilling af knappenaalshoveder (ell. den stive

traad, hvorom denne traad opvikles). NordConv
Lex.V.359. OpfB.*II.211.

3) træ- ell. jærnkerne, hvorom

noget formes; nu især (jf. Kernespindel^;

jærnstang, over hvilken kernen til rør olgn. for-

mes. VSO. Støberibogen.(1938).255.

IIL Spindel, et (Tilsk.l918.II.517.

GyrLemche.K.50) ; i reglen uden art. ['sben'(3)l]

uden flt. (vistnok forkortelse af Spindelvæv;

jf. Spindel- 3; poet. ell. dial.) spindelvæv
(som masse ell. stof), et Madonnabilled af

Træ, ormgnavet, bedækket af Spindel.

10 Drachm.VD.126. *Krostuens Bjælker i Spin-

del stod aitundet.Grabau.FraVaartilVaar.

(1924).27. Feilb. || i sammenligning ell.

billedl. (jf. Spindelvæv 2). *I Piger kær' . .
|

Vi svinger Jer ret
|
Som var I saa let

|
Som

Dun, og Spindel. Drac/im.T.fii. Sejlene bov-
ner som Spindel fra Ræerne. JFJens.5iS.57.
Den, der som gudbenådet Skjald kan sejle

I
på Sangens Spindel over Lyng og Vejle.

Rørd.JH.II.139.

20 Spindel-, t ssgr. (om vekslen ml. Spin-

del- og Spinde- se u. Spinde- i ssgr.). I) af

I. Spindel, se Spindel-abe, -dyr, -æder. 2)
(især 0) af II. Spindel; saaledes overalt ndf.,

hvor ikke andet er bemærket, samt i talrige spe-

cielle betegnelser for dele af ell. forhold vedrøren-

de maskiner, fx. Spindel-akse, -boring, -drev,

-drivsnor, -gevind, -hjul, -hylster (i skrue-

stik), -mekanisme (i ur), -snor, -ventil, -øje.

3) som forkortelse af Spindelvævs- (sml. III.

30 Spindel^, se spindel-fin, -hinde, -traad, -tynd,

-værk. -abe, en. [I] (sv. spindelapa, ;/. ty.

spinnenaffe, eng. spidermonkey; navnet skyl-

des de lange, edderkoppeagtige lemmer; zool.)

d. s. s. Klamreabe. Brehm.Patted.87. BøvP.
III.20.

Spinde-lap, en. (reb.) lap af (faare)-

skind, hvormed rebslageren klemmer om gar-

net paa spindestedet (for at glatte det); russe-

lap (1). Hannover.Tekstil.il.504.

40 Spindel-bænk, en. (jf. -stol samt
Spolebænk^ indretning, maskine til forspin-

ding af bomuld, hør osv. Hannover.Tekstil.il.

243. -dukke, en. (til I. Dukke 6; jf. Løbe-,

Pinoldukke^ den faste opstander til venstre

paa drejebænk, hvori spindelen (1 1.1.2) har

sit leje. Wagn.Tekn.224. Spindeldok(ke):
FRFriis.KA.46. Hannover.Tekn.220. -dyr,
et. [I] (jf. Spindler 2; zool.) leddyr af spind-

lernes klasse (Arachnidæ). ZoolDan.III,2.1.

50 Skorpionerne . . hører til de største af alle

Spindeldyr. Brehm.DL.*I,2.228.

Spinde-led, et. (vel dannet efter Spin-

deside; sj.) slægtled paa spindesiden. *Man
hævdede for ham en Tradition

|
Som Theo-

dosios den Stores Ætling
|
Gjennem — Gud

veed hvor mange — Spindeled.Recke.Mich.

111.

spindel-fin, adj. (jf. -tynd samt u.

Spindel- 3; dJ, J. br.) d. s. s. spindelvævsfin.

60 en Myg . . dansede med spindelfine Ben
imod (ruden).JVJens.HH.87. (edderkopper-

ne) løber rask hen ad de spindelfine Traade.

OBloch.HVBissen.(1927).49. jf.: en spindel-

fin Gysen som et sagte Forbud paa Feber
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lod sig mærke gennem alle hans Legemes

Nerver. Bergstedt.A.38. -flig, en. (ur.) d. s. s.

-lap; Bl&T. -form, en. iorm som en spin-

del (II.l), ten. (lavabomher) fra Vulkanen (i)

Spindel-, Pære- eller Kølleform. /S'<*S'pr0.iVr.

117.47. spec. (gart.) m. h. t. planters, blom-

sters former: HavebrL.*II.897. -fornaet
(Kaper.) eK.-forniig, adj. (jf.-torm; l.br.).

Taagen (o: stjernetaagen) faaer Udseende

af en lang, smal, spindelformig Straale. Her- lo

schel. Astronomie. (overs. 1836). 386. Holst.R.

SSing^ en. (ur.) hemværk (échappement) i

(lomme) ur (af ældre type), bestaaende af en

uro, hvis spindel er forsynet med flige, der gri-

ber ind i stighjulets tænder. GFUrsin.Uhre.

(1843).60. Dengl.By.1935.75. -hemværk,
et. (ur.) d. s. OpfB.WIII.535. f -hinde,
en. (jf. Spindel- 3) d. s. s. Spindelvævshinde.

Moth.S667. Nemnich.
Spinde-linie, en. {dannet efter Spinde- 20

side ell. efter ty. spindellinie) slægtslinie paa
spindesiden. Amberg. VSO. MO. slægtens

s^\nåQ\ini&r.Cit.l929.(PNNyegaard.S.iv).

Spindel-lap, en. (ur.) i (lomme)ure

af ældre type: hver af de to (i en ret vinkel

til hinanden anbragte) lapper ell. flige paa
uroens aksel, der ved skiftevis at falde ind i

stighjulets tænder regulerer urets gang; spindel-

flig. Funke.Technologie.(overs.l801).335. GF
Ursin.Uhre.(1843).60. || om lignende hager 30

til regulering af et penduls gang. Hallager.260.

-olie, en. fin smøreolie anvendt til særlig

hurtigt løbende maskindele. PSchrøder.Maskin-
lære.ni.(1918).199. OpfB.*I.574. -presse,
en. skruepresse. Hannover.Tekn.163. -stol,
en. (jf. -bænk^ særlig indretning, maskine,
hvorpaa forspindingen udføres. NordConvLex.
Y359. Sal.'XXII.21. -traad, en. (jf. I.

Spindel og Spindel- 3; især poet.) d. s. s.

Spindelvævstraad. *En Spindeltraad, der 40

som en Baad
|

paa Himmelhavet flyder.

Jørg.D.49. *Læben spilled (o: skinnede)
våd

I

som Sol i Spindeltråd. TomZm<.P.i4.
jf. Spindelvæv 2.i slutn.: Afgørelsen hang i

saa fin en Spindeltraad, at den vilde briste

ved et Spørgsmaal. ThitJens.FS.302. -trap-
pe, en. [II.2.2] (bygn.) en slags vindeltrappe,
i hvilken forvangen er erstattet af et gennem-
gaaende stykke tømmer, hvori trinnene er ind-
stæmmede; ogs. om snoet (sten) trappe, hvor 50
trinnene selv danner en bærende søjle. BerlTid.
**/d905.M.3.Till.l.sp.3. FagOSnedk. Mur-
værkogJernbeton.[1938].244. -tynd, adj. (jf.
-fin samt u. Spindel- 3; (jj, L br.) d. s. s. spin-
delvævstynd. Vinden (strøg) over hans spin-
deltynde, graanede Haar. Nathans. HD. lY
198. -nr, et. (ur.) (lomme)ur (af ældre type)
med spindelgang. GFUrsin.Uhre. (1843). 60.
Frandsen tog sit store, tykke Sølvspindel-
uhr op af Lommen.Schand.TF. 1.253. % 60
-værk, et. (maaske af Spindelvæv og Sprin-
kelværk) om noget meget fint og skrøbeligt, jf.:
Fra denne Yttring . . om lønlig, lykkelig El-
skov udgik der en Luftning, som blæste bort

den Spindelværksskillevæg, som stod

dem imellem. Tops.</.i69.

Spindelvæv, en (Job.8.14(1931 af-

vig.). Holb.Mel.1.6. JSneed.II.108. Oehl.P
Skr.II.99. VSO. Kaalund.64. Recke.KL.92.
SvGrundtv. jf. Glahder.Retskr.) ell. (nu olm. i

bet. 1-2; egl. vist koll. ell. om stoffet, jf. Moth.
S667. Feilb.) et (FrSneed.I.431. MO."- (men
en: Molb.HO.). PalM.AdamH. I. (revideret

udg. 1849). 154 (orig. afvig.). Kierk. VI. 199.

JPJac. (1924) . II. 248. FrPoulsen. DG. 41).

['sben'(9)l|VæJv; ogs. 'sben(9)l-] (nu især

dial. (se Feilb. (u. spindevæv^ og UfF.)
Spindevæv. f'sbena-] som fk.: Bøtcher.B.56.

Oehl.Digtn.I.209. Lemb.Shak.XVII.60; som
intk.: Oehl.SO.(1812).148. JHugo.HM.lV
164. Brandes.I.173 (men: Spindelvæv, sa.

MB.159). NM0ll.VLitt.il1.259. JOlr.SD.III.
211. Oehl. bruger uden for sine første skrifter

(fx. Spindelvæv i PSkr.II.99.257) vist altid

formen Spindevævj. flt. -e (Holb.MTkr.258.
JSneed.11.111. Oehl.PSkr.1.174. Molb.HO.
Kierk.XIII.358. Wied.BS.37) ell. (nu næsten
kun) d. s. (Raff.(1784).200. FrSneed.I.431.

Heib.Poet.II.294. Brandes.MB.159. jf. MO.)
ell. t -er (Reenb.II.253. Pamela.III.191.

LTid.1762.324). (ænyd. spindel-ueff, -web,

glda. spinnelvøff, æda. spinel wæf (AM.); til

I. Spindel, jf. III. Spindel samt Spind 2,

Spindst
II

formen Spinde- skyldes tilknyt-

ning til II. spinde (ell. I. Spinde^ ell. indfly-

delse fra ty. spinn(e)webe, spinn(en)gewebe, nt,

spinnwef; den kendes tidligst fra Bøtcher.B.

56 og er som regel ikke optaget i ordbøgerne

(se dog S&B. Bl&T.))
1) edderkoppens spind; dels om det

enkelte spind, dels om samling af spind (i

boliger betragtet som smuds, tegn paa forsømthed,

manglende renlighed; jf. bet. 2.3J. Spindel-
væver, Støv og SmuUer,

|
Burde vel at feyes

bort (0: fra en baas).Reenb.II.253. Papirer,

som henlegges paa aabne Hylder, blive efter-

haanden fulde af Støv, Spindelvev og des-

lige. Langebek.Breve.119. Nogle (edderkopper)

giøre Spindelvæven lodret og sirkelrund.

Cuvier.Dyrhist.il.110. en smuk Efteraars-

morgen med flimrende Spindelvæv over

Vls,nteine.Schand.F.351. \\ m. h. t. anv. (i

ældre tid) som (blodstillende) lægemiddel. LTid.
1727.702. Spindelvæv er lægende, sammen-
snerpende og heler . . Den gemene Mand bru-

ger den, som et almindeligt Raad for skaarne

eller hugne Saar. Den maa strax lægges i Saa-

ret, hvilket hindrer det at hnldne.vAph.Nath.
VII.131. en Kvinde . . som 1626 tog Spinde-

væv i Kirken, medens Sacramentet blev ud-

delt Hellig tre Kongers Dag, for at bruge
denne mod Koldieher.FCarlsen.Gammelkjøge-
gaard.I.(1876).130. AndNx.PE.I.122. Feilb.

JSMøll.MB.173.
2) bet. 1 brugt i sammenligninger ell.

billedl., overf. 2.1) om noget meget tyndt,
let, luftigt, skrøbeligt ell. om noget værdi-
løst, ubetydeligt; ogs. om hvad der er løst.
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I

usammenhangende tænkt ell. fremstillet, hans

Haab skal briste, og hans llUid er som en

Spindelvæv. J06.S.24. Med slige Skrifter ere

. . alle Bibliothequer opfyldte, hvilke ere

ikke meere Zirath og Nytte, end Spindel-

væve. l/oI6.AfTÆr.258. ligesom Æderkoppen
spinder (præsterne) blot af deres egen Bug,

men det er og Spindel-Væf, det er noget

sammenvævet uden Ki&it.Hersl.TT.II.154.

De Vises konstige Hjernespind
|
Henveires

som Sipinde\wæ\e.Grundtv.SS.II.80. Pedan-
ter, der drager skrøbeligt Spindevæv ud af

deres Indre. NM0ll.VLitt.il1.259. jf.: hun
saae fortvivlet op som efter et Spindelvæv
af Hjælp, blot et BUk af Trøst. JPJac.
(1924).II.248. *Ney Guld og grønne Skove
er

I
Saa let som Spindelvæv og Fier

|

Til Hende at op\e\e.Wadsk.l21. HCAnd.
(1919).L147. Rørd.KI.119. || om tyndt, løst

vævet, gennemsigtigt stof ell. (jf. Spind 3.2,

II. spinde 3.2; 1. br.) om tyndslidt, laset tøj.

„Saa Spindevævet jager Jer en Skræk i

Blodet?" — loe Kandestøberen . . „Rigtig-

nok" — tilføjede han noget roligere, og

kastede et skjelende Blik nedad sin fedtede

Paaklædning — „ere mine Fjær ikke saa

blanke som iieTTens'\JHugo.HM.IV164. Bl

&T. om fine stoffer som silke, kniplinger

olgn.: *Efter Blomster i mit Haar
|
Jeg (o:

en bondepige) til ingen Kræmmer løber,
|

Kniplet Spindelvæv ei kiøber
|

Jeg, som
selv mit Haarbaand slaaer. CFnm.Poei.229.
Man hentede italienske og franske Spindel-

væve, og drog dem over sine Been, der heraf

fik passende Navn af Porcellinsbeen. Bhcft.

(1920).XXI.190.
II (1. br.) talem. (jf. u. Haar

sp. 639*, hænge I.2 slutn., Spindeltraad,

Traad; vel m. Kentydning til det u. Damokles-
sværd omtalte sagn, sml.: Al Lyst, alt Mod,
al Tænkekraft betages Menneskene, saa

snart de mærke, at et draget Sværd i en
Spindelvæv hænger over deres Hoveder.
Suhm.VlS): hans liv hænger (som) i

en (ell. et) spindelvæv. *et Liv,
|
Der

hænger i saa tynd en Spindelvæv (Oehl.

Sknfter.I.(1820).23: Spindevæv^. Oehl.PSkr.

11.99. Bergs.BR.82. 2.2) (jf. Spind 4; om
hvad der tjener til at fange, besnære, for-

virre ell. er indviklet, svært at udrede. De (0:

folket) udruge Basilisk-Æg og væve Spindel-

væv. Es.59.5. Hollands Historie er et Spindel-

væv; der er altid saa mange, som virke paa
eengang, at man ikke kan see den ene for den
a,nden. FrSneed.1.431. *Snildt jeg fanged Ræv
med Ræv

|
Edderkop i Spindelvæv. Grundtv.

Krøn.32. Ludovico prøvende sig frem, diplo-

matisk spindende sine Spindelvæv. Brandes.
MB.159. De mødte med den landlige „Lige-

tilhed"," anede vel ikke engang det dialek-

tiske Spindelvæv, der . . kunde hilde dem ved
tusinde fine Traade. Studenterbogen.(1896).

274.
II (1. br.) talem. loven (ell. retten^ er som

spindelvæv, de store fluer (ell. tyve^ bryde
(ell. smutte, falde^ igennem, de smaa bliver

hængende olgn. Mau.5691.10746. Sku£sp.

VII.168. Krist.Ordspr.193. 2.S) om hvad
der virker gammeldags, ufriskt, „støvet".

Glemselens og Ligegyldighedens Støv og Spin-

devæv. Bergsiedt.J.90. en ny Tid med Georg
Brandes søgte at lufte ud og feje Mug og
Spindelvæv ud af Krogene i Hjem, i Folk,

i L&iid.Nathans.WB.14. 1 alt for mange Aar
havde man presset sig ind i en taabelig

10 Lilleputverden! Trisset om i Hjemmejakke
og samlet Spindelvæv i HiernenlGJørg.GF.
19. 2.4) (fagl.) om spindelvævslignende teg-

ning (i ametyst), (ametysten) har ofte tak-

kede Fjedre i sit Indre, hvilket Steen-

sUberne kalde Spindelvæv.^tnnerup.Jut;.342.

2.5) (med., foræld.) d. s. s. Spindelvævshinde.
Bøtcher.B.56. •

3) isa. bet. i ænyd.: ChrPed.Vocabularium.

(1510) (u. aranea^. Kalk.V.978; nu næppe fer.)

20 edderkop. LTid.1748.758. Amberg. Spindel-

væven (Oehl. Skrifter. I. (1820). 218: Spinde-

væven^. *„Betragt mit svage Spind !"OeAi.

PSkr.II.294. Vi kom saa til at tale om, om
endnu Spindelvævene dreve deres Væsen i

hans KTBimhod.Sibb.UI.(1850).98.
spindelvævet, adj. (til Spindelvæv

(1-2); sj.) I) som minder om spindelvæv,

bestaar af spindelvævsfine traade. De spindel-

vævede Broscher af tynde udtrukne Sølv-

30 traade. HSeedorf. (Pol. "/. 1919. 10. sp. 2). 2)

fuld af spindelvæv, den lange skidne og spin-

delvævede Kostald. Rørd.LB.26.

Spindelvævs-, i ssgr. (nu sj. Spin-
delvæv-, se u. Spindelvævs-hinde, -traad,

-tynd.— nu næppe i rigsspr. SpindeTæy(8)-.
se u. Spindelvævshinde^. -blomst, en. ^
d. s. s. -husløg. Cit.l933.(OrdbS.). -fin,
adj. (jf. spindelfin; især Q)). Jernbroerne

. . tager sig spindelvævsfine ud (0: set

40 ovenfra). Brandes.XI.217. den spindelvævs-

fine, sorte Silkestrømpe. jBriS'etJennsen.D.252.

uegl.: Lad os (prøve) at kunne genfornem-
me Personlighedernes dirrende Vækstklang
. . Opgaven er spindelvævsfin og sitre-

tynd. TroeZsL. BS. //. 266. -haaret, adj.

(bot.) om plante: beklædt med lange og fine,

i hinanden indviklede uldhaar, som løber fra

den ene fremstaaende spids til den anden
(arachnoideus). Drejer.BotTerm.173. Warm.

50 Bot. 703. -hinde, en. (jf. Spindelhinde

samt Spindelvævshud, Edderkoppehinde

;

gengivelse af græc. arachnoidea, til gr. aråchné,

edderkop, spindelvæv; anat.) fin serøs hinde;

nu navnlig om den midterste hjernehinde

(Arachnoidea), tidligere ogs. om rygmarvs-

hinden samt om hinde mellem sene- og aare-

hinden i øjet (Anat.(1840).11.75.249). Pa-
num.290. Spindel-Væv- Hinden. Eilsch.

Term.17. Anat.(1840).II.68. Spindevævs-
60 hinden.ThBricka.AP.39.54.55. -hnd, en.

(jf. Hjemehud; anat., foræld.) d. 8. NTre-
schow.Anthropologie.(1803) .31. -(has)Iøg:,
en. 2f den spindelvævshaarede husløg Semper-
vivum arachnoideum L. (jf. -blomst, -plante^.

XXI. Bentrykt "/i 1942 22
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HeeAnd.AH. 77. -plante, en. 2( d. s. Cit.

1925.(OrdbS.). -strømpe, en. (jf. Spindel-

væv 2.1 ; 1. Ir.) meget tynd (silke)strømpe, små
bitte delikate fødder i bløde, højhælede sko

og douce spindelvævsstrømper.iVilføH.Æ.5.

•traad, en. (jf. SpindeltraadJ traad, spun-

det af edderkop (ell. insektlarve olgn.); traad

i et spindelvæv, (sommerfuglen) i Puppen
hang i Spindelvævstraaden.Breda/iL/¥76.

Støvet fra Ler og Gips og Marmor (o: i et \p

atelier) havde gjort Spindelvævstraadene i

Højden tykke som Sejlgarn. JPJac.//.6S.

den lange Broe (o: i Muhameds trosbeken-

delse), som udi Længden overgaaer heele

Verden, men udi Bredden er saa subtil som
Spindel vævtraad.5oJ5.Z?Jfi.//.95. i sam-

menligning: den Erfaringsstof, de (abstrakte

begreber) indeholde, ligner de fineste Spindel-

vævtraade, som man kun ved klart Soelskin

i Luften kan opdage.NTreschow.PhilosopM- 20

skeForsøg.(1805).97. -tynd, adj. (jf. -fin

samt spindeltynd; især o), den hvide Kjole,

Lag paa Lag af det spindelvævtyndeste
Hvide. Nans.M.107.
Spindel-æder, en. [LI] {jf. ty. spin-

nentoter; zool., foræld.) gravehveps, der dræ-

ber og fortærer edderkopper. vAph.Nath.III.
61. Raff.(1784).190.
Spinde-lsererske, en. (jf. -mester-

(inde), -moder; foræld.) lærerinde i spinding 30

(ved spindeskole). Cit.l783.(JCJessen.Flakke-

bjerg Herreders Skolehist. (1938). 338). -Ion,
en. (jf. -mude; nu 1. br.) løn, betaling for ud-

ført spinding. Moth.S666. *Ak! Ak! min
Bomuld! Ak min 8i?mdeløn\Oehl.PSkr.II.87.
Krist.Ordspr.55. -maskine, en. maski-
ne, anvendt ved fabriksmæssig spinding af
traad, garn; tidligere ogs. om spinderedskab i

al alm. (jf. VSO.). Funke.(1801).II.651. Opf
B.*II.61. -materiale, et. (ogs. Spind-. 40

Sal.XVI.509). (jf. -hør, -stof; materiale,

hvoraf der spindes garn osv. VortHj.111,1.68.

-mester, en. person, der forestaar et spinderi

ell. (nu næppe br.) som underviser i spinding.

VSO. MO.
II

hertil (jf. -lærerske, -moder^
Spindemesterinde. Prom.^^U1782. -mide,
en. [IL2] (zool.) mide af familien Tetranychi-
dæ, der er i stand til at spinde; navnlig om arten

Tetranychus telarius L., der spinder sig ind
paa undersiden af visse planters blade; rød 50
spinder. SRostr.LS.^(1900).179. Lieberkind.
DVIII.402. -moder, en. (jf. -lærerske,

-mester-inde
; foræld.) kvinde, der underviste

i spinding; lærerinde i spindeskole. Fynsk
Hjemstavn.1939.82. -moster, en. (sj.) om
ældre kvinde, der er beskæftiget ved spinding.
Vorherre maa være mere døv end min gamle
Spindemoster. Poni.Z.72. -made, en. se

I. Mude 2. -myre, en. [n.2] (zool.) ost-

indisk myre, der bygger sit bo af sammen- eo

spundne blade, Oecophylla smaragdina. Lieber-

kind.DVII.281. -mol, et. [IL2] (jf. Koloni-
møl, Snareorm; zool.) møl af slægten Hypo-
nomeuta, hvis larver overspinder buske med

fine traade. HavebrL.*I1.359. LSal.XI.Sl.
-peng^e, pi. I) (nu 1. br.) d. s. s. -løn.

Moth.S666. 2) (ænyd. d. s.; hist.) om
afgift i st. f. pligt-, hoveriarbejde ved spinding,

hovspind. JySaml.5R.III.52. Arup.DH.II.

610. -pijgpe, en. (ænyd. d. s.; jf. -kone 1,

-kvinde 1, -kælling 1; foræld.) pige, der ud-

fører spindearbejde. Reiser.111.173. En smuk
Historie om Rosanie, født af kongelig Byrd,
opfostret af en Bonde, tjent ved Fandens
Hjælp for Spindepige og omsider en rege-

rende Dronning. CKMolb.Amb.54. -plante,
en. (nu oftest Spind-^. plante, hvis fibre kan
anvendes som spindetaver; tekstilplante. Lar-
sen. Spind-: LandmB.1.24. MentzO.Pl.340.
Spinder, en. ['sbenar] ({\) Spindere.

Chr.VrsLaugs-Articler.(1748).103. i bet. 4
ogs. skrevet Spinner^. fit. -e. {ænyd. i ssg.

uldspindere, fsv. i ssg. hampespinnare ; ty.

spinner, eng. spinner ; til IL spinde
; jf. Spinder-

inde. Spinderske) l)(til IL spinde 1; nu især

i visse ssgr., jf. Guld-, Silke- (1), (Skraa)-

tobaksspinder) person, der er beskæf-
tiget med, ernærer sig ved spinding.
det militaire Uldmanufactur er forlegen for

Spindere og Kradsere. Mi2.i777.6S5. Krist.

Ordspr.571. en Taabe (overgav) noget Bomuld
til en Spinder og bad ham spinde det yderst

fint.ArthChrist.DummeFolk.(1941).65. 2) til

II. spinde 2. 2.1) (jf. I. Spinde, I. Spindel,

Spinderske 2, Spindekone 2 osv.; uden for dial.

nu især (zool.) i ssgr. som Hjul-, Rørspinder^

edderkop.* Fluerne summe og tumle sig ret,
|— snart vil de sprælle i Spinderens Net.

Rich.III.74. *Du (0: hededammen) spejler

Storkens vadende Ben . .
|
mens Spinderen

bruger dit Siv som TQn.Aakj.UA.il. Korch.

Godtfolk.II.(1924).35. Esp.321. jf. Lykke-
spinder, om edderkop, der bebuder lykke.

Feilb. 2.2) (zool.) sommerfugl af familien

Bombycidæ m. stor spindeevne. Liitken.Dyr.^

399. Lieberkind.DVIII.42. 2.3) (zool.) om
andre spindende insekter, i forb. som rød
spinder, (jf. rødt spind u. Spind 2) d. s. s.

Spindemide. SRostr.L8.^(1900).179. 3) (til

II. spinde 3.i ; fagl.) maskine til overspin-
ding af piskeskaft. Korch. Palle Jarmer.
(1925). 13. 4) (til II. spinde 6.3; fisk.) kun-
stig fisk, flue ell. system af kroge til an-

bringelse af agnfisk, der er saaledes indrettet,

at den (det) drejer sig rundt ved at blive

trukket gennem vandet, fiske . . med Spin-

der. PoL*/2iS26.5.sp.4. (fisken) sidder spjel-

ket fast paa en Spinners seks Krogflæne.i^W
Krist.MM.170.
Spinde-raad, et. (nu kun dial.) i

ordspr. kvinderaad er spinderaad (og

det er en daare, som lyder derpaa), kvinders

raad vidner kun om ringe erfaring ell. klogskab.

Biehl.DQ.III.54. SjællBond.187 . -rem, en.

(reb.) livrem, i hvilken rebslageren anbringer

den hamp, der skal spindes. Dengl.By.1932-33.
129. UfF.
Spinderi, et. (vbs. til II. spinde; jf.
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Spind, Spinding^, fit. -er. I) handlingen, virk-

somheden, næringsvejen at spinde (II.l). man .

.

har (ikke) Raad til Spinderie af den (o: til

at spinde garn af hør).Prahl.ST.II.26. LTid.
1761.270. Spinderiets vigtigste Raastoffer

findes . . kun i Dyre- og Planteriget. Op/B.*
11.55. 2) bedrift, fabrikfs-afdeling) osv., hvor

der spindes garn osv. I andre store Stæder er

der publike Spinderier, hvor . . Fattige . . kan
faae Aiheyde. Argus.l771.Nr.24.2. Spinderiet lo

lakkedes allerede det følgende Aar. Op/B.^
VII.464. Hannover. Tekstil!1.196. 3) (sj.) til

II. spinde 4.i, om planlæggelse, ivcerksættelse

af intriger olgn. ell. om subtil tankevirksomhed.

„Spindes der da paa et Giftermaal?" — „Ja
vist. Spinderiet var begyndt, men Hofraa-

den rev Traaden i Stykker." Skuesp.VII.
127. jf. Rænkespuideri u. Rænkespind samt
Hjernespinderi. EJessen.RI.48. SSpin-
der-inde, en. (jf. Spinderske samt Spinde- 20

kone 1 osv.; nu næppe br.) kvinde, der er be-

skæftiget med, ernærer sig ved spinding. Prom.
*y,1782. Reskr.*yitl825(om funktionær ved

spindehus).

Spinde-rok, en. ^t Spind-. VSO.VII.
211). (ænyd. d. s.; jf. -hjul 1) et med ten,

rokkehoved og drivhjul forsynet apparat til

at spinde paa; rok (I.l); træderok. Holb.

MTkr.397(se u. Spindekælling 1). *Hans
Tanke dreier sig kun om hans Hevn,

|
Som 30

Tenen om sin Hør i Spinderokken. Oehl.XII.
59. OpfB.*III.322. jf. spinde sp. 322'*: Nor-
neme vare mere end hine Pareer med Traad,
og Sax, og SpmåeTok.Grundtv.Udv.I.220.

Il
t udtr. for kvindeligt arbejde. *jeg (0: en

kvinde) ej ved Naturens Dom, | Til Spinde-
rok bør nødes. Holb.Skiemt.E7^. hvad Ulykke
er der i, at hun . . seer sig om i Verden?
En Dronning kan dog heller ikke sidde hele

Aaret ved Spinderokken. 7n^.F5.///.86. 40

Spinderske« en. I) (jf. Spinderinde
samt Spinde-kone 1 osv.; nu 1. br.) kvindelig

spinder (1). *Han Stiftets Spindersker betalte

deres Spind. PraAi.5r./.272. Feilb.BL.138. jf.

Spinde-stue, -vise: *Kun Eventyr, brugbart i

Kakkelovnskrog,
| Kun Vise til Spinderskens

Stue (var skrevet paa dansk). Wilst.D.1.63. 2)

(jf. Spinder 2.i, Spinde-kone 2 osv.; O, 1. br.)

edderkop. Oehl.PSkr.II.295. Bagger. 1.212.
BøvP.1.474. 50

Spinde-rulle, en. [II.6.3] (fisk.) ruOe
til oprulning af snøre paa spindestang. Pol."/i

1941.9.sp.l. -rer, et. I) [II.l] rør i

spindemaskine. Hannover. Tekstil.11.213.376.
2) [1 1.2] (zool.) om smaa hornagtige tappe,

dier omgiver aabningeme paa edderkoppens
spindevorter. Brehm.Krybd.702. BMøll.DyL.
111.289. -side, en. I) [II.l] (dial.) om spin-

deretning fra højre til venstre, noget spandt vi

til spindesiden, noget tU trendegarnssiden. 60

Skautrup.EtHardsysselmal.il.(1930).253. 2)
{omdannet (efter II. spinde ij af ænyd. spil-

side, fra mnt. spil(le)-, spillenside, til mnt.
spille, ten (se II. Spil 1), jf. mnt. spinnelside.

oldfris. spindelsida) 2.1) (jf. -led, -linie^ den
kvindelige del af en slægt (mods. Sværdside^;
især m. h. t. arve- ell. slægtskabsforhold: kvinde-
linie; kvindeside (3). Rostgaard.Lex.S241b.
Moth.S666. Baden.JurO. *en Arv,

| Der . . alt

ved Vuggen
|

I denne Slægt tilfalder Spinde-
siden. firz.F/.i96. VSO. StigJuul.Fideikom-
missarisksubstitution.(1934).187. i forb. som
beslægtet paa spindesiden. Feilb. han ned-
stammer paa spindesiden fra N. N.

| || (ofte

spøg.) i videre anv. m. h. t. kvindekønnet i al

alm. (der er) ingen værre Despoter til, end de
uægte Liberale, navnligen paa Spindesiden.
Winth.IX.33. spindesiden var talrigst repræ-
senteret ved mødet

j ;/.; (man) kan . .

finde Realismen paa Spindesiden, idet . .

Malere som van Eyck og MemUng gjorde
gennemført individualiserede Kvindeportræt-
ter. JLange.AfF.243. 2.2) (1. br.) side, hvor
kvinderne er anbragt; spec. om kvindeside (1)
t kirke, i Adskillelsen . . mellem „Sværd-
siden" (Mændenes) og „Spindesiden" (Kvin-
dernes) i Kirken laa der Symbolik. Det
stærke Køn holdt til i Sydsiden, de svagere
og vagere Kvinder mod Nord.5cAtndZer.Lt-
turgi.(1928).23. jf.: Foruden Forældrene sov
gerne en Del af Børnene i den store Seng,
vel om Aftenen i det mindste ordnede i en
bestemt Sværdside og Spindeside med Fa-
deren og Moderen som Grænseskel i Midten,
TroelsL.II.136. -skole, en. (foræld.) skole

(paa landet i slutn. af 18. og beg. af 19. aarh.),

hvor der undervistes i spinding (se nærmere
VorUngdom.l926.364ff.). at lade opsætte og
indrette ved Læse-Skolen . . en Spinde-
Skole. Prom. "/, 1782. NRasmSøkilde. B. 140.

-stang, en. [II.6.3] (fisk.) medestang an-
vendt ved spindefiskeri. Wellendorf.Gedde-
fiskeri.(1934).39. -sten, en. (især arkæol.)
sten, brugt som spindevægt; tensten. DanmRig
Hist.1.69. -stof, et. (ogs. Spind-. LandbO.
IV330. MentzO.Pl.341). (jf. -materiale^ raa-

stof til spinding. ConvLex.Xy.556. LovNr.
352"/itl934.Bilagl. -stne, en. (foræld.)

stue, hvor der spandtes; spec. om (rum i)

offentlig spindeanstalt olgn.; ogs. om sammen-
komst, hvor man spandt (sml. Bindestue osv.).

(almisselemmeme i Vartov) nyde Ugentligen
hver 3 Mark Danske, Huus-Værelser, Varme
i de dertU indrettede Spinde-Stuer, og Til-

syn af nogle Opvartersker. JSPon^.^^&s.//.
110. De tre førstnævnte Eventyr havde jeg

i min Barndom hørt i Spindestuen og ved
Humleplukningen. HCAnd.(1919).V.385. Vort
Hj.III,1.68.

II
stue i tobaksfabrik, hvor to-

bakken blev spundet. Den gi.By.1932-33.61.
-traad, en. spunden traad. I) (1. br.) til

II. spinde 1. Krist.Ordspr.584. Feilb.
\\

jf. u. II. spinde I.2: *Grumme Parcæ! I

som . .
I
Dreier om med Almagts-finger,

|

U-helds, Lykkens Spinde-TTBLåd. Holb.Metam.
66. 2) (jf. Spindeltraad; især zool.) til II.

spinde 2. (larvernes) STpindetT&&d.KSelskNye
Skr.I.118. Fra Bøgetræerne hang Masser

22*
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af smaa grønne Larver i silkefine Spin-

detTa.&de.SMich. S. 142. Lieberkind. DV. III.

284. -vise, en. (foræld.) almuevise, der

blev sunget ved spinding, i spindestue (spec. om
HCBunkeflod . Viser forSpindeskolerne. (1 783)

.

jf. HCAnd.ML.17). *(dværginden, som spandt

guldhaar til Freja) snurred, og sang, ved

Kildernes Klang,
|
En underlig Spindevise.

Oehl.NG.(1819).160. VSO. MO. -vorte,
en. [II.2] (jf. -kirtel, -rør 2; zool.) vorte \q

hos spindende dyr (navnlig: edderkop), gen-

nem hvilken spindetraaden afsondres. Bram-
sen&Drejer.ZoologiogBotanik.(1841).92.104.

Lieberkind.DVIII.273. -vædske, en. [II.2]

(zool.) vædske, der dannes i spindekirtlerne.

Brehm.Krybd.702. -vægt, en. (jf. -sten;

især arkæol.) vægt, der holder strengen stram

paa haandten; tenvægt. CollO. AarbTurist.

1925.24. -værk, et. {ænyd. spind(e)verck,

spundet arbejde, spinderi (ogs. om institu- 20

tion: KbhDipl.II.790); foræld.) institution,

hvor husarme i Kbh. kunde skaffe sig

fortjeneste ved spinding. OlufNiels.Kbh.IV
26. FStuckenberg. Fængselsvæsenet. (1893).

111. -væv, en, et. se Spindelvæv.

I!!$pind-liør, en. se Spindehør.

Il^pinding, en. (sj. (skrevet) Spind-
ning. Oehl.Bidr.1.92. jf. u. Overspinding. —
t bet. 4 ogs. skrevet Spinning. IdrætsB.II.

614. OpfB.*II.545). vbs. til II. spinde; især 30

i fig. anv.: I) til II. spinde 1; ogs. om den
anvendte fremstillings-, fabrikationsmaade ell.

om produktets art. vAph.(1764). Efter Kart-
ningen fulgte Spindingen, og den var . .

et næsten evigvarende Arheide. AarbFrborg.
1918.62. Ved Spinding forstaar man Stræk-
ning og Snoning sdbmtiåig. Hannover. Tekstil.

11.178. billedl.: Det er utroeligt, hvor langt

Mennesket kan trække sin Tid ud (0: faa
noget ud af tiden), naar det giør sig ret 40

Umage med Spindingen af dens fine Hør.
Bagges.L.11.205.

|| (fagl.) m. h. t. tobak.

OpfB.'III.293.
\\

(reb.) m. h. t. rebslagning.

OpfB.*II.65. Sejlgarn af meget løs Spinding.
PolitiE.Kosterbl.^'/itl924.3.sp.2. 2) til II.

spinde 2. OeconJourn.1757.716. Spindingen
af Sædvæv (hos edderkopper). Lieberkind.

DVIII.279. 3) (fagl.) til II. spinde 3.i; ogs.

konkr. om det omviklede lag; bespinding. jf.

Overspinding. 4) (jf. eng. spinning) til II. 50
spinde 6. 4.1) (fisk.) til II. spinde 6.3. en
enkelt Krog, om hvilken Agnfisken bøjes,
til den faar den til Spindingen nødvendige
Krumning. /dræ<sB.77.52i. ogs. d. s. s. Spin-
defiskeri. smst.507. jf.: Spinning- Fiske-
ri et. srøsf.50S. 4.2) (fagl.) til II. spinde 6.5.

Han gjorde en Spinding med (flyvemaskinen).
Betænkningvedr.militærtFlyvevæsen.(1921) .66.

Flj'vemaskinen gaar nu i S pin din g. smsf.
176.

iSpindler, en. ['sbenlar] flt. -e. (vist

dannet i nyeste tid til flt. spindler af 1. Spindel
(ell. til Spindeldyr^) i) (sj.) edderkop;
jf.: Du kan kalde mig (0: edderkoppen)

60

Spindleren . . det passer paa mig, siden der
ikke er et Dyr i Verden, der spinder saa
smukt som jeg. CEw.Æ.IX.28. 2) (zool.) især

i flt., d. s. s. I. Spindel, Spindeldyr. Det er

. . faa Spindlere, der har været fortalt saa
mange . . Krøniker om, som netop Skorpio-
nen. Lieberkind.DVIII.235. LSal.XI.83.
Spind-materialCjSe Spindemateriale.
I^pindning, en. se Spinding.

iSpind-plante, -rok, se Spinde-plan-
te, -rok.

Spindst, et (Cit.l858.(OBloch.EVBis-
sen.(1927).49) ell. en (OeconJourn.1757.716).
[sben'sd] (ogs. skrevet Spinstj. flt. (i bet. 2)
-er. (fra ty. (ge)spinnst; til II. spinde; sml.

Guldgespint (u. Guldspindj; nu næppe br.)

I) som vbs.: handlingen at spinde (II. 2).

indtil (silkeormene) begynde deres Spinst.

OeconJourn.1757.707. 2) spind (2), navn-
lig om kokon ell. om indspunden (edder-

koppe)yngel. Silke-Ormen tilbringer 6 til 6

Dage med at forfærdige sin Spinst eller

Cocojx. OeconJourn.1757.716. (musene) æde
Ormene udaf deres Spinst. siwsi. Imellem de
Edderkopper, Du sendte, var der et Spinst
af en særegen Sort, som sidst ikke vilde

triYes.Cit.l858.(OBloch.IIVBissen.(1927).49).

sende nogle 8pinstex.Cit.l867.(smst.60).

8pind-stof, et. se Spindestof.

Spinet, et ell. (sj.) en (jf. (maaske dog
til formen Spinettet best. f. spinetten. Bran-
des.VIIL196. Drachm.FÆ.117). [sbi'næd]

(nu sj. Spinette, en. Reiser.IV.51). flt. -ter.

(ænyd. spinetto (Ravn.IIeptachordum.(1646).

196), ty. spinett, fr. épinette, ital. spinetta,

spinetto; maaske egl. efter navnet paa den
ital. opflnder; især foræld.) klaverinstru-
ment af cembalotypen med kun eet manu-
a 1; uden for fagl. spr. ofte i al olm. om klaver

af ældre type med spinkle toner. Moth.S667.
Thielo.M.83. CEiv.GS.18. smaa forgyldte og
koket bemalede Spinetter. Fyed.J5.33.

Spink, en. [sben'^] (ogs. Spinke, se

ndf.). flt. -er ell. -e (jf. Feilb.). (sv. dial.

spink(e) i bet. 1-2, eng. spink, finke; sml.

skaansk spink, splint (Rietz.656), sv. spink,

smaat affald; jf. II. spinke || i bet. 2 kan dog

foreligge et opr. lydord af lignende art som
I. Finke og sv. dial. pink, spurv, eng. dial.

pink, pinch, finke \\ nu vist kun dial.) i)

spinkelt, tyndt, magert væsen; ogs. ned-

sæt.: svækling olgn. Moth.S667. jeg (0: en
student) var ligesaa kiøn, som de blegnebbede
Spinker hernede (0: i Kbh.).Rahb.Tilsk.
1795.175. snart udpiner (moden damer-
ne) til Spinker, snart igien svøber den
dem i Sække. swsi.i79S.527. EHHagerup.84.
Kværnd. Feilb. JJfF. Den Skifting, Kryster,

Stymper og Spinke (Lieb.DQ.II.329: Vis-

senpind^ bukker jeg begge Ender sammen
T^di^. Biehl.DQ.IV.109. om mager hest: Bornh
OS. 2) \. betegnelse for mindre fugle, især

spurvefugle; spec. om vipstjært. MDL.
Feilb. Spincke en ^'^\ixrQ.EPont.(KSelsk
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Skr.I.75)(sdjy.). \\ ofte som 2. led af ssgr.,

se Guld-, Gulspink samt Feilb.

I. Hiipinke, en. se Spink.

II. spinke, v. ['sberigo] -ede. (sv. dial.

spinka, klippe, skære i stykker, jf. sv. spinga,

kløve, hugge t spaaner; ligesom Spink til

roden i I. Spig, Spiger; m. h. t. bet.-udviklin-

gen sml. spente; jf. II. spinkel, I, spinket;

talespr.) kun forbruge lidt ad gangen af noget

h&ssemoT.Bergstedt.I.36. \\ om skrift: bestaO'

ende af tynde, fine streger. AlfrLehm.G.22.
Hun saa paa sin Moders spinkle Skrift.

KMMøll.D.58.
2) billedl.: som mangler fasthed, soli-

ditet, kraft; ogs.: af ringe størrelse ell.

værd(i). *Er din Forstand ei altfor tynd
og spinkel. Heib.Poet.V11.389. Enkelte For-
ældre (i Rom) søgte endog at narre Lærerne

for at faa det til at strække længere til; økono- lo for den samme spinkle Betaling. Poi.*Vei934
Sønd.9.sp.3. Foraarssolen lyser spinkelt i

Kontoret. LindskovHans.NH.161. \\ om haab,

udsagn olgn.: som hviler paa et usolidt grund-
lag; som der ikke er meget hold i; temmelig
skrøbelig; om (indholdet, den røde traad i)

fremstilling: løst bygget, knyttet ell. uden
gehalt, lødighed, et spinkelt Foredrag. Dcfe/Z.

den spinkle Fabel (o: i en roman).MRubin.
Er.93. dette Haab havde været meget spin-

mtsere med; spare paa. Spinke (er) at

spare fra sin mnnd. Moth.S667. spinke Ved
o: spare paa Brænde.MD L. *Paa Spot de

Damer just ej sT^inkerl Friis-Møll.Iamber.

(1926).21. (hun) havde faaet spinket Dun
sammen til en Dyne. ErlKrist.NS. 174.

||

især i forb. m. spare, oftest i forb. spinke
og spare, man (skulde) knappe af, og

spinke, og spare. Rahb.Tilsk.1801.136. Fa-

deren spinkede, sparede og sultede for at 20 kelt. MartinAHans.NO.36. Vidneudsagnene
forskaffe Børnene en „fin" Opdragelse. Wied.

Da.l63. Der skal spinkes og spares paa
Ammunitionen. AKohl.MP. 111.252. (sml. u.

spente; især dial.) i talem. spinke og
spare kan længe vare olgn. *spinke,

spare, |
Det giør godt, kan længe vare.

Grundtv.Saxo.il.70. „Spinke, spare — længe

vare," sa'e min salig Fa'er altid. Valløe.D.26.

Spinke og spare kan længe v&rel KMich.
FamilienWorm.(1933).227. Feilb.

L Spinkel, en. flt. spinkler. {nt. (fra

dansk) d. s.; til II. spinkel; jf. II. Sprinkel; nu
næppe br.) spinkelt væsen ell. spinkel gen-
stand, en Rad jammerlige Spinkler af henvis-

nede Birketræer. Rosenk.ES. 1.144. han seer

stærk nok ud til at magte den lille Spinkel (o

:

en spinkel ung pige).RUss.ME.I.255.
IL spinkel, adj. ['sberi'g(8)l] best. f. og

flt. spinkle, {nt. (fra dansk) d. s.; synes først

var spinkle, men alligevel blev den Tiltalte

fundet skyldig. Pol."'/iol940.5.sp.2.
\\ om

lyd: uden kraft, styrke; især: af en høj, men
svag, fin tone (jf. IL fin 4.4, klejn 1.3^. CEw.
GS.18(se u. Spinet^, gjennem det aabne
Vindu lod en høj, spinkel Klemten af Vesper-
klokken. Gt/rLemc/je.FiS.iÆS. hendes spinkle
Stemme. Søiberg.KK.1.129.

|| (1. br.) om
farve: sart; douce. Kjolens spinkle Silkerosa.

30 OlgaEggersRosenberg.Penge.(1905).58.

spinkel-, i ssgr. især af II. spinkel 1.

-benet, adj. (1. br.) som har spinkle

ben. et spinkelbenet Syhord.CM0ll.PF.l8O.
Muusm.PS.20. -bygget, part. adj. (1. br.).

Muusm.PS.103. en lille, spinkelbygget Mand.
HomoS.GL.341. -hed, en. (især tg) det at

være spinkel. MO. VortHj.IV,2.88. spinke-
lig, adj. seu. I. spinket. Spinkelink, en.

[sbensra'leii'^] {afl. af II. spinkel; jf. I. Spin-

al være blevet alm. i 19. aarh. (endnu ikke i 40 kel; sj.} nedsæt., om spinkel person, han
vAph.'s ordbøger); sideform til 1. spinket; jf

I. Spinkel)

I) i egl. bet.: som er tynd og derfor
uden videre styrke, bæreevne olgn. i. I)

om legemsdele (især: lemmer) ell. hele legems-

bygningen: tyndt og fint, spædt bygget (og der-

for uden videre styrke); spædlemmet; klejn
(l.i). Amberg.1.1391.sp.2. de som ofre for

stærk til Venus . . blive . . mavre og spinkle.

PhysBibl.III.12. *Hun var
|
En bleg, en 50

lille bitte, spinkel Fige.Oehl.VII.168. Det
var en høj, slank Skikkelse; næsten spinkel

var den, men Barmen var bred og fyldig.

JPJac.1.56. en Gamling (kommer) trækkende
med en spinkel Ko. MylErich.S.106. (dren-

gens) spinkle Fingre. Søiberg.KK.1.122. spin-
kel legemsbygning, se Legemsbygning.
1.2) om ting: tynd (og usolid); om kon-
struktion: bygget af tynde, usolide stykker,

dele. *Madsl jeg troer bestemt. Du dratter
|

Ned fra denne spinkle Green. PMøll.(1855).
1.46. Tømmeret i dette Huus er altfor spin-

kelt. VSO. *Den liUe Ole
|
slipper sit Vand i

en spinkel Straale
|
efter en kravlende Skarn-

(var) en suffisant Karl og ingen Spinkelink.
CBernh.TV40. Spinkel-vserk, et. {vel

omdannelse af Sprinkelværk ved tilknytning til

II. spinkel; talespr., 1. br.) nedsæt., om noget

spinkelt, usolidt. For 20 Aar siden ! Da var det
60 Heste, der trak (0: havde flyvemaskinen
60 hestes kraft), da var Maskinen Spinkel-

værk. DagNyh.*hl930. Sønd. 5. sp. 1. Johanne
Korch.Lindegaarden.(1939).36.

spinken, adj. se I. spinket.

Spinker, en. (til II. spinke; sj.) per-

son, der spinker og sparer. Pol.*U1924.Sønd.

9.sp.l.

I. spinket, adj. (nu næppe br. spinken.
Moth.S667. Nysted.Rhetor.36. Garboe.LH.44).
{ænyd. spincket, sv. spinkig, sv. dial. spinked,

no. dial. spinken; sideformer er II. spinkel

og dial. spink(e)lig (Moth.S667. Esp.321);
til Spink, IL spinke; sml. dial. spikker,

60 spigger, spinkel, mager (MDL.538. Kok.
DFspr.1.378), sv. dial. spikjin, no. dial.

spikjen, til roden i 1. Spig || nu kun dial.)

d. s. s. II. spinkel (1). Pragt, gode Dage og
Magelighed ere kun opfundne til vellystige
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og spinkede (Lieh.DQ.1.81: blødagtige^ Hof-

mænd. Biehl. DQ. 1. 100. Rask . FynskeBS. 56.

EHHagerup.84. Feilb.

IL spinket, adj. (eng. dial. spinked i

lign. bet.; til eng. dial. spink, plet, ty. dial.

spinke, fregne; hertil hornh. spinkel, sygdom-

men „sprinkler" (Esp.321), ænyd. spinckel,

plet, mnt. spinkel (nt. spinkel, plettet ko),

jf. dial. spinklet, hvidplettet, hvidspættet

(UfF.), mnt. spinkelich, spinkelt; vistnok lo

sideformer til ord som I. sprinklet, II. Sprinkler

og ty. sprenke, fregne, fris. sprenk, eng. f
sprink osv.; dial.) om ko: smaaplettet;
hvis korte dækhaar er mørke, medens de læn-

gere haar (i enderne) er lysere (lysebrune ell.

graa). En røddraget spinket (tyr).Cit.1829.

(OrdbS.). Halleby.lll. UfF.
spinkle, v. [^sherigh] -ede. (afl. af II.

spinkel; sj.) refl,.; som udtr. for spinkel

vækst: Justos Barnagtighed tog af Dag for 20

Dag, som han langsomt spinklede sig i

YeiTet.EmmaChristensen.LivogDød.(1923).47.

II (jf. u. II. spinkel 2) som udtr. for gennem-
trængen af spinkle lyde. der spinklede sig

straks efter smaa bitte, fine Klange igennem
Eens eget Skyts hernede. AKohl.MP.I.184.
spinklet, adj. se u. II. spinket.

spinklig, adj. se u. I. spinket.

I^pinn, Spinne, fSpinner ofl., se

Spind osv. 30

Spinol, en. se Pinol.

ISpint, en (8al.*XXI.190); i alm. uden
art. [sben'd] uden fit. (fra ty. spint, egl.: fedt,

flæsk, jf. oht. spint, osax., oeng. spind; af
uvis oprindelse; jf. II. Splint; m. h. t. bet.-

udviklingen sml. lat. adeps og gr. stéar, fedt,

spint; fagl., bl. a. bødk., forst.) det yngste,

nærmest barken liggende lysere og blødere ved
(mods. Kerne-træ, -wed); gede (II); hvid-
træ, -ved; splint. MilTeknO.271. Harboe. 40

MarO. *Bort hug han (a: en snedker) Bark
og Spint og B&st. PFaber.VY84. SkibsbygnK.
79.

spinte, V. se spente.

spintisere, v. [sbenti'se-ra] -ede ell.

-te. (fra ty. spintisieren, maaske dannet (m.
fremmed endelse) til spinnen i udtr. for at

tænke (sml. II. spinde i.i); sml. grublisere og
ty. grillisieren ; nu sj.) gruble; spekulere.
Moth.Conv.S298. den skruede . . Spintiseren 50
over Axels . . Høimodighed (0: i „Axel og
Valborg"). Bagges.DYXI.408. (den nyeste mu-
sik) har ikke den uimodstaaelige Vælde, der
er ikke et svulmende Hj ærtes Sang deri,

meget mere synes man at høre en spinti-

serende Hjærnes Kmrken.Tilsk.l922.I.143.
Spion, en. [sbi'o'n] (f Espion. Jac

Bircherod.R.61. jf. Meyer.'), fit. -er. (fra ty.

spion, fr. espion, af ital. spione, til ital.

spia, spion, efterretning, som er laant fra eo
germ.: mht. spehe (nht. spåhej, spejden, til

mht. spehen (nht. spåhenj, spejde; jf. III.

spaa, spejde) i) person, der hemmeligt ell.

ved falske paaskud, anvendelse af forklædning

olgn. søger at skaffe oplysninger om skjulte,

hemmeligholdte forhold, især til brug for en an-

den (en fjende, modstander, konkurrent osv.);

hemmelig spejder (1); egl. om saadan
person, der søger at skaffe oplysninger til

brug for en fremmed magt om hemmeligholdte

forhold af militær betydning i et land; i videre

anv. i al alm. om person, der søger at skaffe

en anden person ell. en institution (jf. Politi-

spionj oplysninger om skjulte forhold, der er

af betydning for vedk. Moth.Conv.S298. Skam
faae Hollænderen, Hånd haver sine Spioner
ude allevegne. Holb.Tyb.ILI. Værten har sat

Spioner efter sin Svigerske. /S'Å;Mesp./Z.223.

*er her en Spion iblandt,
| der med sin Slad-

der, Løgn og sandt,
|
befører nogen ærlig

U&nå.PAHeib.US.eOl. i sit Hjem er hun
omgiven af Spioner (Brandes.II.29: Spej-

derej. Brandes. DD. 190. LovNr. 114 V« 1937.

§35. De (0: en emigrant) skal ikke være
bange for mig. Jeg er ikke Spion. LecÆ
Fischer.HM. 56. (1. br.) i forb. m. af: Du kan
tro, at jeg er født til Spion af dine Veje . .

Ser Du, jeg maatte jo se efter, hvorledes
det saa ud oppe hos dig. Schand.VY297.

\\

tidligere undertiden i titler paa ugeblade olgn.

S^ionen.(ugebladtitel.l758). Den Danske Spion
i en Normands Und. (ugebladtitel.1772).

\\

som navn paa en jagthund. Blich.(1920).XIII.
127. 2) (sml. ty. spion, vinduesspejl, kighul

i dør; jf. Spion-hul, -rude ; fagl.) lille^ rundt,

indfattet kighul i dør; især om kighul,

„øje" , i entrédør, hvorigennem man kan iagttage

en udenfor staaende, før man lukker op. (fan-
gen) kaster et ærgerligt Blik mod „Spionen" i

Celledøren. Fallada.B.22. //.Dørspion. Berl

Tid.^/il941.M.16.sp.5. !^pion-, i ssgr.

af Spion 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Spion-central, -feber, -frygt, -historie, -rede,

-rolle, -sag, -øje, -øre. Sipionage, en.

[sbio'na'/a] (ty. d. s., fr. espionnage) en spions

virksomhed; spioneri; især om organiseret

virksomhed til udspionering af, hvad der

angaar et lands hemmelige militære, politiske,

økonomiske forhold; ogs. om (indbegrebet af) de

personer, der er ansat i en saadan virksomhed.
Meyer.* hun drev Spionage for rige Handels-
jøder. FrPoitisen.MÅ.iiS. Jeg var . . Gen-
stand for alvorlig „Beskygning" af russisk

Spionage. Tilsk.l928.I.ll. spionere, v.

[sbio'ne'ra] -ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing
(MilConv. VII. 539. Lov Nr. 68 '/» 1881. §64.
Scheller.MarO.), jf. Spionage, Spioneri. (ty.

spionieren, fr. espionner; afl. af Spion)
virke, optræde som spion. I) intr. Moth.
Conv.S298. Holb.Mel.IIL3. *jeg hører med
Glæde,

|
De vil ind i Ægtestand træde;

|

Skjøndt jeg aldrig spionerer,
|
Veed jeg det

fra sikker Uaand. Heib.Poet.V11.346. Andre
Personer, som ikke høre til Rigets væbnede
Magt, anses efter de militære Straffelove,

naar de i Krigstid . . spionere for Fjenden.
LovNr.68ya881.§4. 2) (nu 1. br.) trans. Bor-
mesters Lars blev sendt forud at spionere

|
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Hvad Hær Niels Corporal da kunde ret for-

mere, HoI6.Paars.305. Først lad os spionere

ham. Heib.Po€t.IV285. \\ iscer i forb. m. ud
(jf. udspionere^. Lad mig kun Spionere dem
ud, jeg vil see, Jeg paa en Lemfeldigere

Maade faar deres Anslag at vide. iCom
Grønneg. 1.276. jeg (skulde) spionere ud, om
min Herre kunde aflegge en Besøgelse hos sin

Skiønne. Jacobi.(Skuesp.IV130J. PAHeib.Sk.
11.34. \ Spionerer, en. flt. -c (til

spionere^ spion. JPJac.(1924).I.42. Spio-
neri, et. (jf. Spionage^ handlingen at

spionere. Primon.Lexicon.(1807). de Ufor-

lovede vare stadig Gjenstand for det under-
fundigste Spionen fra de Giftes og Forlovedes
Side. VKorfitsen.TO.il.33. G&NCohn.Moder-
neKrigsret.(1915).28. Spion-hal, et. (jf.

Spionrude; jarg.) d. s. s. Spion 2. CHans.S.
129. Raimond. lAvetsOvermagt. (overs. 1938).

331. \ spionisk, adj. {afi. af Spion) som
hører til ell. minder om en spion. Jo jeg

seer ud som en Spion, mit Ansigt, mine
Been, alting indtil min Hat seer spionisk ud.

Holb.Mel.III.4. Spion-rnde, en. (jf.

Spion 2, Spionhul; sj.) lille rude i dør, hvor-

igennem man kan kigge ud. SMich.L.l.
L Spir, et ell. (uden for plantenavne (se

u. bet. 4.4^ nu kun dial.) en (i bet. 3: Pflug.

DP.62. Borrebye.TF.546. FrGrundtv.LK.215.
i bet. 4.4-5: UfF.). [sbi^r] Høysg.AG.37. (især

i bet. 1 Spire, en. Moth.S667. MR.1713.245.
Funch.MarO.II.7. Esp.322. jf. Feilb.; i rigs-

spr. kun (sj.) i ssg. Egespire (s. d.)). flt. d. s.

eU. (nu næppe br.) -e (i bet. 1 : StBille.Gal.I

.

66. i bet. 2: Ez.l9.11(Chr.VI). Slange.ChrlY
94. i bet. 3: Holb.Berg.47. JacBircherod.R.27.
Bagges.L.I.123. Grundtv.SS.lV.285. Winth.
VI.7. NPWiwel.R.86) ell. (delvis til formen
Spire^ -er (i bet. 3: Jernskæg.D.23. Holb.
Berg.37. Borrebye.TF.165; nu kun underti-

den i bet. 1: Pflug.DP.30. Slange.ChrlY32.
Funch.MarO.II.94. Pol.*y*1940.Sønd.2.sp.l.

Feilb.). {ænyd. spir(e) (i bet. \-Z), glda. (i

bet. 2) spiir (4Mos.l8.2(GldaBib.)), spyr
(Rimkr.), spiræ, spyræ (Rimkr.M.95.163.
169), (oblik.:) (gul)spiro (SjT.45), oldn. spf-

ra, stilk, tynd træstamme, eng. spire, mnt. spir

(nht. spiere og holl. spier i bet. 1); egl. sa.

ord som I. Spire; til roden i I. Spid, I. Spig)
I) (uden for ssg. Egespir(e) kun fagl. eU.

dial.) om forholdsvis tyndt stykke tøm-
mer; stang (jf. Pumpe-, Skospir^- især {^):
rund naaletræsstamme, tyndere end et rund-
holt, men sværere end en stage, brugt om bord
paa skibe (jf. Læsejlsspir^; spec. om læsejls-

spir (Scheller.MarO.). Drammen . . i Norge,
hvorfra udskibes, Spijrer, Deller og andet
FyTTetimmeT.Pflug.DP.30.SøLex.(1808).144.
høiere oppe ad Masten var der lagt Spir og
Rundholter mellem Vantene. Drachm.KK.
132. Ved et Drivanker forstaar man et Ap-
parat, der er forfærdiget af Spir, Sejldug,
Tovværk o. s. v. Bardenfi.Søm.11.19. hale
Spirene må. Scheller.MarO.

2) (nu kun tiJ, højtid.) stav, der er værdig-

hedstegn, attribut; især: herskerstav; scep-
ter; ofte overf., om en fyrstes magt, stilling,

værdighed; scepter (I.2). Der skal ikke vige
spiir (1871: Kongespiir^ fra Juda. lMos.49.
lO(Chr.VI). Spiir i Haanden, ligesom en
Dommer i Landet, bærer den (0: en afgud).
Bar.6.13. *Rættens Spiir det alt er brekked
(0: da Jesus bliver dømt).Kingo.SS.IV424.

10 • Kongens Throne,
|
Hvor han (0: Vermund)

sad med Spiir og ¥jouQ.Oehl.XXIV.114.
De (0: de tillige tre konger) ham (o: Jesus)
fandt i Betlehem,

|
Uden Spir og Konge-

trone. GrMnd<t;.S5.///.206. Ved Kristi Fød-
sels Tid strakte den romerske Stat sit Spir

ud over alle den gamle Verdens historiske

Ldinde.ADJørg.NH.1. 1. Enevældens Rigs-

æble, Spir og S\æTd. Rosenborg.EnFører.
(1928).6. II

i forb. som bære (UBirkedal.

20 (DTidsskr.1898.649)), føre spir(et), staa
under ens spir olgn. jeg vU . . udrydde
Indbyggerne . . og den, som fører (Chr.VI:
holder} Spiret (1931: bærer Scepter^,^m.
1.5. Her finder Jeg dend Heldt, Regenters
Speil og Krone,

|
Som af dend Store Gud

er sat paa Nordens Throne,
| Og haver lært

af Ham, at føre Spiir og Sværd. Rostgaard.
(KomGrønneg.1.9). jeg (0: en vasal) holder
Østen skælvende under dit (0: kejserens)

30 S]piT.KMunk.EI.70. \\ ofte som sidste led af
ssgr., se fx. Hersker-, Jærn-, Kongespir; des-

uden kan nævnes Fyrste- (MCBruun.PF.I.
14. 4MOS.21.18 (Chr.VI afvig.; 1931: Her-
skerspir^;, Guld- (Esth.4.11(1931: sit gyldne
Scepter)), Herre- (Boye.WS.8), Sølvspir
(Slange.ChrlV.280).

3) om (ornamental) bygningsdel (mur-
ell. (med kobber, bly, tagspaan beklædt) tøm-
merkonstruktion), hvis basis er et tag (jf.

40 Kor-, Rytterspir samt u. Kirkespir) eU.

(oftest) et taam, og hvis stejlt stigende sider

løber sammen i en spids ell. ender i en tynd,

ofte med knap, vindfløj olgn. forsynet, stang;

ogs. (bygn.) om lignende ornamentale byg-
ningsdele, der afslutter stræbepiller, spids-

gavle over portaler olgn. i den gotiske bygnings-
kunst (jf. Fiale^; tidligere ogs. om pyramide-
formet figur (Moth.S667). Det store Spiir til

vor Frue Kirke blev . . fuldfærdiget. flolft.

50 DH. 11.19. Føder du mig en Søn saa bold,

I
Da bygge du Kirken et Taam.

| Føder du
mig en Dotterlil,

|
Da sætte du kun et Spiir.

Oehl.XXIV.158. Gaarden . . var en lang-

strakt hvid Bygning med sort Tag og smaa
Spnr.Goldschm.Hjl.il.233. fortidige Stuk-
huse med Karnapper og Spir og ornamen-
terede Yerandaer.LeckFischer.HM.7.

\\ (fagl.)

om lignende ornamentale dele paa kunstgen-
stande af gotisk stil. en gammel papistisk

60 Monstrantz af Kobber forgyldt, med Laag
og Spiir Tp3L&.Thurah.B.156.

\\ (jf. bet. 4t)

billedl. ell. i sammenligning. Vor Tro, det
er vor faste Borg,

| Dens Spir, det er vort
U&&b.Grundtv.SS.III.439. »Ved Plankevær-
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ket kneiser |
En Gran som et Spiir. Win</i,

VI.28. jf.: Det var paa Spidsen af dette

Tankespir, at Heiberg havde taget Stade.

TroelsL.BS.II.28.

4) om hvad der ligner ell. minder om et spir

(1 eller (især) 3). 4.1) (1. br.) i al alm. om
høj og tynd, slank genstand. *see det

skjønne Slot . . |
Det ligner Skovens rødligbru-

ne Hjort,
I
Som , . |

Staaer ved et stille Vand
og speiler sig

| Og seer med Stolthed Spiret lo

paa sin lsse.Heib.Poet.il1.95. Søjlekaktus'-

ernes tornede STpir. NaturensY1914.348. om
høj fabriksskorsten: *De Huse (o: andelsmeje-

rierne) rejste sig |
med slanke Spir langs

AM&Tvei.Aakj.SYI.S. 4.2) (sool.) om ind-

begrebet af en snegleskals vindinger (med
undtagelse af den yngste, sidst dannede). CM
Steenberg.Landsnegle.(1911).13. DanmFauna.
X.93. 4.3) t hat, der gaar op i en spids;

spidshat. Moth.S667. 4.4) om planter; 20

dels (dial.) om ungt træ, der er skudt højt i

vejret. UfF. dels om planter, der danner

høje, spidse toppe; i ssgr. som Lilje-, Pragt-,

Vandspir (s. d.). 4.5) (vist til bet. 1 ; sml. Spær
og I. Spire 3.2; dagl., spøg. ell. nedsæt.) om
høj (og tynd, slank) person. Kværnd. Sports-

bladet.1910.413. Manden . . er et langt Spir

i en ubeskrivelig Mundering. i^aiiada.JB.25.

om opløben dreng: UfF.
II. ISpir, subst. [sbiV] i forb. det er eet 30

spir {omdannelse af det er ens bier (se Bier^;

nu næppe br.) det er lige meget, eet og det

samme. Vi Piger ere dog fordømte til, at

skal have een af disse underlige Dyr, disse

Mand-Folk, saa er det lige saa got, jeg ta-

ger den første, som den sidste, det er et

Spiir. [Hoppe.] BourdantdeGourmand. (1759).
199. Cit.l888.(Dania.III.93).

III. Spir, en, et. se I. Spire.

IV. Spir, et. se Spiger.

V. Spir, et ell. (især) pi. [shih] {egl. sa.

ord som IV. Spir (Spiger (1)); jf. Søm i lign.

anv.; vulg.) penge; ofte spec. om krone(r).
den ene fik Spir til Kravetøj, og den fik en
ny E.&t.KLars. UR.52. (jeg) var Jungmand,— vi ha'de væ't paa Afrika, saa jeg ha'de
godt med Sitir. Hver8.Dag.1902/03.573. det
havde jo ogsaa den forbandede Følge, at
han ikke ejede et Spir, ikke BQt.TomKrist.
LA.21. Jeg skylder ham stadig 3000 Spir. 50

JohsWulff.OU.133. ikke have et spir i pen-
nalhuset, se Pennalhus 2.i.

Spir-, i ssgr. ['sbi'r-, ogs. 'sbi'r-] især af
I. Spir; til I. Spir 3 kan foruden de ndf. med-
tagne ssgr. nævnes (sjældnere ell. tilfældige)

ssgr. som Spir-by (0: by med mange (taarne
med) spir. Sal*XXI1.27), -etage (smst.), -fod

(Bagges.L.11.342), -form (SaUXXII.27),
-hvælving (Bagges. L.11.331), -spids (smst.

338. DanmKirker.V1.214), -taarn (Bagges. eo
L.U.331).

I. Spiral, en. [sbi'raJZ] p. -er. {ty., eng.,

fr. d. s.; substantivisk anv. af II. spiral

(delvis dog dannet til Spiral- i ssgr.)} linie,

der i samme plan snor sig i stadig
større buer, vindinger omkr. et punkt;
(mat.) kurve, der i uendelig mange vindinger

snor sig om et punkt; uden for strengt fag-spr.

ofte: linie, der i stadig stigende vindinger snor

sig om en akse; skruelinie; ogs. konkr. om
hvad der beskriver, danner saadanne linier,

ligger slynget, oprullet i saadanne vindinger.

HCAnd.(1919).IY108. Høvlspaanernes gyld-
ne Spiraler. Gladkow.Cement.(overs.1927).140.
i sine Studier over Fugleflugt fremstiller

(Leonardo) Fuglenes Bevægelser som Spira-
ler, i hvilke de skruer sig til Vejrs. ilforcM«.

Leonardo.(1940) .145. om spiralfjeder: GFUr-
sin.Uhre.(1843).14. *Dér (0: paa sofaen)
ligger jeg saa lunt og blødt

| Paa Krølhaar
og Spiraler. PFa6er.FF67. Urmageri.102.

\\

(fagl., især arkæol.) om ornamental figur.

Selmar.^392. JohsBrøndst.DO.II.64f. falsk

spiral, se u. II. falsk 3.4.
||

(bot., nu I, br.)

d. s. s. I. Skrue 4.2. Sal.XVI.159.
|| efter

præp. i. Slyngplanten . . laaner Kæmpe-
træets ranke solide Mast, vandrer op ad
den, ikke lige paa Maalet men i en Spiral.

JVJens.TL.21. (et) i Spiral . . bøjet Rør.
SkibsMask.62. Stigningen skulde ikke fore-

gaa i Spiral . . men i lange, rolige Træk
opad.Poi.*/sl935.7.sp.2. jf.: land i en enkelt
„}i&lvs-piTa.V\FlyvningHær.241. en flot

Glideflugtslanding i 6 Helsp iraler. smsi.

243. billedl.: han . . opdager, at han er bleven
ført i en Spiral og befinder sig lige over det
Punkt, hvor Fortællingen begyndte. Brandes.
VII.340. II. spiral, adj. [sbi'raJi] {ty.,

eng., fr. d. s.; fra mlat. spiralis, afl. af lat.

spira, vinding, bugtning, fra gr. speira, noget

slynget, snoet; jf. I. Spiral, spiralsk og Spi-

ræa; nu sj.) af form som en spiral (1); spiral-
formet, en besynderlig spiral Gang og krøl-

let Hvirvel, som Floden dannede noget borte.

ACHviid.Dagbog.I. (1787). 265. Ørst.IV166.
paa bløde Bolstre eller rettere de spirale

Metalfjedre styrkede jeg mig ved en rolig

8øvn.Cit.l875.(AarbVends.l938.176). Meyer.'

jf.: Al Varme, al Bevægelse, al Kierlighed

er rund, eller i det mindste oval, spiral,

eller paa een eller anden Maade bugtende.
Bagges.L.11.261. Spiral-, i ssgr. (især

fagl.) af II. spiral ell. (i nyeste tid) af 1.

Spiral; foruden de ndf. medtagne kan nævnes
Spiral-armbaand, -armering (af jærnbeton),

-baand, -bane, -bøjet, -drejning, -fletværk,

-fodet (glas), -ornamentik, -rille, -skaaren,

-slyngning, -stil (o: i ornamentik), -vinding.

-blad, et. (anat.) tynd plade i ørets snegl

(Lamina spiralis). Anat.(1840).11.315. Pa-
num.662. -bor, et. (jf. Skrue-, Snegle-,

Snekkebor^ bor, bestaaende af en rund
staalstang, hvori der er dannet skrueformige
spaanriller, ell. bor, bestaaende af et spiral-

snoet stykke fladt staal, der forneden løber ud
i to skær. ForstO. Bildsøe.Smedebogen.(1928).
179. -bro, en. (zool.) traad, som edderkoppen
ved opbygningen af sit net spinder i spiral ud
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fra centret, og ad hvilken den færdes, naar den

anbringer fangsttraadene. NaturensV. 1916.

136. -band, en. (især fagl.) en med fjedrende

metalspiraler forsynet bund i seng, sofa,

madras olgn. en . . Seng med Spiralbund.

Ugeskr.fRetsv.1884.1076. Madrasser med Spi-

T&lhunde. Pol.**/tl941.17.sp.5. -dybel, en.

(fagl.) spiralformet dybel. Priskurant f.Da.

Elektrikerforbund.(1911).ll. spirale, v.

[sbi'raHa] -ede. (afl. af I. Spiral; sj.) slynge,
sno sig i spiraler, (han) trak Staalbide-

tangen frem . . og tog et Nap i nærmeste
Pigtraad. Den spiralede op som en Kvæler-

slange. Oi2unj.iVot;.7.293. Han (o: en pas-

sager paa et dampskib) hævedes til Vejrs i

en spiralende Bevægelse, der samtidig rul-

lede ham s\de\æns. Pol.*/7l927.19.sp.4. Spi-
ral-fje(de)r, en. (især fagl.) spiralformet

fjeder; dels om fjeder, hvis vindinger ligger i

samme plan (fx. urfjeder): Om Spiral-Fiæd-

rens Nytte i Taske-Uhrer. Lrtd.2737.572.

Urmageri.102. *Hver Gang på sin Spiralfjer

Klokken (o: butiksklokken) rokked.Eørd.

KI.71. dels om skruefjeder (fx. i spiralbund):

FagOSnedk. jf. VareL.*795. -flugt, en.

flugt, der beskriver en stigende spiral. Store,

glinsende Guldsmede . . skruer sig i Spiral-

flugt til YeiTS.Fleuron.DTN.14. (fagl.) jf.

-flyvning, -glideflugt: Det undersøges . . om
Flyvemaskinen lystrer . . ved forskellige

Flyvehastigheder, saavel under horisontal

Flyvning som under Stigning, Nedgang og
Spiralflugt.Lovttd.i920.^.i634. -flyvning,
en. (jf. -flugt slutn.; fagl.). FlyvningHær.241.
-fold, en. (jf. -klap, -plade; zool.) en hos

visse fisk forekommende fold. der udspringer

fra en skruelinie paa tyndtarmens inderside.

Lutken.Dyr.^270. Boas.Zool.*486. -form,
en. (jf. -formet, -formig samt Snegleformj

form af en (især: snegledannet) spiral(linie).

(rørene) bøjes i Spiralform. SkibsMask.18.
-formet ell. -formig, adj. (jf. -form
samt snegleformetj af form som en spiral.

Elichrysum spirale, spiralformet Straa-

hlomst.Schaldem.HB.1.294. TeknMarO. den
spiralformige Taarntrappe.fiCJ.nd./S'5./Tr

165. Selmar.'^92. -fræse, en. snegle-

fræse. Bl&T. jf. Spiralfræsning.fiiidsøe.
Smedebogen.(1928).215. -gang, en. snegle-

gang (2). CGRafn.Plantephysiologie.(1796).
80. lngBygn.1941.145. -garn, et. (fagl.)

garn, fremstillet ved tvinding af et stramt

garn med flere slappe garn. Hannover. Tekstil.

11.298. -glideflugt, en. (jf. -flugt slutn.,

-flyvning; fagl.). Linien behøver . . ikke at

være lige (ved glideflugt), man kan la-

ve „Spiralglideflugt". VoreHerrer. 1920. nr. 9.

31. -holder, en. (ur.) holder, hvori spiral-

rullens yderste omgang er fastgjort. GFUrsin.
Uhre.(1843).66. -has, et. spiralformet

rum i centrifugalapparat (blæser, pumpe), der

omslutter de roterende skovle. BerlKonv.III.
275. MaskinbogforLandmænd.*(1937).649.
•hvælving, en. (sj.) sneglehvælving. Hauch.

IV368. -kanal, en. (anat., foræld.) d. s. s.

Snegle-gang 2 slutn., -kanal. Anat.(1840).II.

314. -kar, et. (jf. -rum, -rør; bot.) spiral-

formet kar (3.2); skruekar. CGRafn.Plante-
physiologie.(1796).36. Warm.Bot.703. -keg-
le, en. (1. br.) kegleformet spiral. Sal.XVI.
514. -klap, en. (zool.) d. s. s. -fold. Sal.*

XXII.27. -kraft, en. (1. br.) den (spænd)-

kraft, der bevirker, at et legeme, en plante

10 slynger sig i, ruller sig op i spiraler. Lange.

Flora.Li. *en Snog, som skyder ud sig i sin

Længde |
med skjult Spiralkraft. Dracftm.

DJ.I.150. -linie, en. (jf. Skrue-, Slange-,

Sneglelinie^ linie, der beskriver en spiral.

(Vor Frelsers kirkes spir) bestaaer af en

Vindel-Trappe, som ved idelig Ombøyelse
eller i en Spiral-Linie, bliver efterhaanden

smaXere. EPont.Atlas.il.203. Meyer.* -ma-
dras, en. madras med spiralbund. Buchh.

20 Su.II.186. Blækspr.1939.54. -plade, en.

(zool, foræld.) d. s. s. -fold. Krøyer.III.1025.

-pampe, en. (nu næppe br.) pumpe med
indvendig sneglegang; vandsnegl. ConvLex.
XVI.l. -rival, en. spiralsnoet rival.

Bl&T. -rulle, en. (fagl.) hvad der er rullet

i en spiral: fx. om oprullet spiralfjeder i ur:

GFUrsin.Uhre.(1843).66. -rallet, part. adj.

(jf. -rulle^
II

(bot. :) CGRafn.Plantephysiologie.

(1796).80. tynde, spiralruUede, elastiske Or-

30 ganer (hos lianer). Sal.*XY759. f -rum, et.

d. s. s. -kar. LTid.1759.347. -ror, et. (bot.,

foræld.) d. s. s; -kar, -rum. VSO. -seng, en.

seng med spiralbund. LindskovHans.NH.8.

Pol.**U1941.18.sp.2.

spiralsk, adj. [sbi'ra-ls^] {dels afl. af 1.

Spiral, dels omdannelse af spedalsk (2), ;'/. spi-

talstosset; jarg., til delsvulg.) dels: som minder
om en spiral; især: indviklet; skruet; dels:

overstadig; kaad; balstyrig; sprælsk.
40 da hun fik at vide, at jeg var Artist, saa

blev hun helt spiralsk i sin Opførsel. StormP.
P.67. (kineseren) havde med en lang Række
Ord . . svaret hende omtrentlig benægtende
. . Det havde vel blot været en af hans
spiralske Omskrivninger. TomKrist.Vi.38.

Spiral-skruetrækker, en.Øskrue-
trækker med spiralsnoet jærnstykke, der sættes

i bevægelse ved et tryk paa skaftet. LandbO.
IV.252. Møbelsnedkeri.[1937] .152. O -sno-

so et, part. adj. (jf. -vunden^ spiralformet

snoet; især d. s. s. skruesnoet. mere ell. min-

dre spiralsnoede Celler, som findes i Spore-

huset hos de fleste Levermosser. 5oZ.*ZZ/.

781. spiralsnoede Søjler. Wanscher.Architektu-

rensHist.III.(1931).293. Vor Frelsers Kirke

med sit ejendommelige, spiralsnoede Spir.

AJeppesen. Fra det gi. Kbh. (1935) . 34. -stil-

let, part. adj. (især bot.) skruestillet. Larsen.

Talrige Planter har deres Organer stillede i

60 Spiral, Eg og Gran har saaledes spiral-

stillede Blade. VidSelskOversigt.1939f40.108.

-stilling, en. (især bot.) skruestilling (2).

VidSelskOversigt.1939f40.108. -svejs(e)t,
part. adj. om rør: hvis svejsfuge ligger i en

XXI. Kentrykt »Vi 1942 23
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»kruelinie. Hannover.Tekn.123. VareL.*732.

-taage, en. (astr.) stort system af fiks-

stjerner, der er saaledes ordnede i rummet,

at de betragtet fra et punkt uden for systemet

ser ud som en spiralformet taage. Paulsen.

1.677. LuplauJanssen.Stjernehimlen.(1938).

443. -tand, en. om hver af de tænder,

der danner et spiralformet (konisk) tand-

hjul. Thaulow.M. 11.413. -tang:, en. 2(

brunalgen Fucus spiralis. LSal. XII. 730.

-tarm, en. (zool.) den del af tyndtarmen,

hvor spiralfolden findes. Boas.Zool.*486. -ten-
dens, en. (jf. -teori; bot., foræld.) en naturen

tidligere tillagt tendens til at danne spiraler

(fx. udvikle blade (paa planter) i skruestilling).

Warm.Bot.43. -teori, en. (bot.) en af ty-

skeren Schimper (1834) opstillet teori om spi-

raltendens i naturen. SaUIII.366. -traad,
en. spec. (bot., foræld.) om (den) del af fortyk

sparantende gal? Mette I Fængsel?
KMich.MT.104. sa.H.145.

Spir-bor, et. se Spigerbor. -bras, en.

[LI] 4>- bras, der støtter et læsejlsspir. Fisker.

SøO.19. Bardenfl.Søm.I.103. Scheller.MarO.

I. Spire, en. ['sbi-ra] (nu kun dial. Spir,

en ell. et. Holb.MTkr.126. LTid.1750.316.
Ew.(1914).III.131. Schytte.IR.1.51. Trojel.

1.53. FrGrundtv.LK.262. jf. Maltspir. Fr
10 Grundtv.LK.172. UfF.). flt. -r. (ænyd. spire,

mnt. spir, eng. spire osv.; egl. sa. ord som I.

Spir; jf. III. spire)

I) en fra et frø ell. en spore, et løg, en
knold fremskydende tynd, spæd plante-
del, der udvikler sig til plantens rod (jf. Rod-
spire^ ell. plantens stængel (og andre over-

jordiske dele) (jf. Stængelspire); i alm. spr.

især om de fine af jorden fremtittende skud

af frø osv. ell. af overvintret rod; ogs. under-

kelsen af væggen i et spiralkar, der minder om et 20 tiden om unge skud, der (om foraaret) frem-

skrueformet baand. VSO. Grønlund.Planter-

nesBygning.(1857).71. -trappe, en. (nu
næppe br.) vindeltrappe. RudBay.EP.III.21.
HCAnd.SS.II.190. -tunnel, en. (fagl.)

tunnel, der løber i en spiral. Sal.XVII.766.
Jernbanen overstiger Bjergene . . ved
Hjælp af Spiraltunneler. Jern&aneT.**/»i938.

4.sp.3. -vej, en. (sj.) sneglevej. Schand.O.

11.296. O -vanden, part. adj. d. s. s.

-snoet. Frugten (af sneglebælg er) en en-

rummet, hyppigst seglkrummet ell. spiral-

vundet, flerfrøet Bælg.SaUXXI.831. en
Fingerring af spiralvundet Gnlå. AarbKbh
Amt.1938-39.272. -værk, et. (især arkæol.)

spiralformede ornamenter. SaUXXII.27.
8pirantende(8), adj. (ogs. spirant,

sperant(en), sparantende^. (jf. jy. spirant,

ung, lystig fyr, skrøbelige sager, daarligt kram,
spirantmager, plattenslager (KBøcker.Nord-

kommer paa planter, træer. Naar Humlen er

først kommen af Jorden, at man kand see

alle Spiirene, da bør den at stænges. Oecon
Journ.1757.36. *Snart grenet Ukruds Rod
i første Spire diæhes. EColb.Foraar.81. *Vaa-
rens Spirer Jorden skiule.PalM.AdamH.I.
240. *nu er det Foraar, og Spirerne foldes

nå. Ploug. 1.174. I Begyndelsen kan (kar-

toflerne) staa mørkt, men saasnart Spirerne

30 kommer frem, maa de have mere Lys./M.

Havebog. I.(1920).245. jf.: de smaa Spiir, der

sidde paa Mosserne imellem Blad og Stilk

. . ere Mossernes Hun-Blomster og Frøe.

LTid.1750.325. \\ -f
om svampespore. Conv

Lex.XVI.462.
\\ (jf. Spirekaal; især gart.)

om de nye skud, der om foraaret fremkommer
paa de gamle afbladede grønkaalsstokke. TMøl-
ler.Haugebog.(1808).159. MO. D&H.

2) (jf. II. Frø 2) O billedl., om hvad der

borgerne.(1909).81. Feilb.), spirantskidt (T\\ 40 udgør anlægget, den første begyndelse til noget;

Randers kommer Bønderne for at tjene Penge
paa Markedet, og de Penge skal ikke gives

ud til „Spirantskidt", uholdbar Vare. Gravi.

(AarbTurist.1924.61)), spirantstads (Palle

Bister.EnJuleferie.(1888) .156), spirantværk,
daarligt kram (Feilb.); maaske sammenhøren-
de med ty. dial. speranzien, sperenzien, om-
svøb, dikkedarer, speranzel, skælm, nar, der

muligvis stammer fra mlat. sperancia, haab (til

hvad der er begyndt at udvikle sig, men endnu
er i sin vorden; hvad der (ved udvikling, med
tiden) kan føre til, resultere i noget (især

ved en gen. ell. præp. til nærmere angivet);

kim (1.4). *I Glædens allerbedste Frø
|
Tidt

findes Spiren til at åøe.Oehl.XXIX.243.
Saxos ni første Bøger . . maae betragtes som
den ældste Spire til dansk Litteratur. JE/'eift.

Pros.III.32. *Han bærer Hævnens Spire
|

lat. sperare, haabe) || spirantende (gal) kan 50 Gjemt i sit eget Bryst. Winth.HF.292. de
dog maaske være omdannet af desperat ell. af
dial. spirrende (vred), spirregal (Kværnd.), til

II. spirre || dial.) meget vred, ophidset; rasen-
de; desperat; ude af sig selv. Feilb. jf.:

*han var gal, spirant og splittergal. Grundit;.

PS.IV.530.
Jl
især som forstærkende adv. i forb.

som spirantende gal (sjældnere rasende.
CollO.), splittergal; skrupskør. Nu troede jeg,

han var bleven rent spirantendes g&l. Bergs.

Spirer, Gud selv har nedlagt i Mennesket.
Kierk.XIII.352. Adskillige æsthetiske Kjæt-
terier satte Spirer i mig, samtidig med at de

theologiske begyndte at pippe trem.Schand.

0.1.144. Vor Tid har set en ny Videnskab
fra spæde Spirer vokse op til en høj Grad af

Fnlå\!iommenhed.GBang.EK.II.381. jf.: *Thi
fandt hånd i sin Barm den Grille-Spire
groe,

I

At Skiønhed med Forstand stod
PP.364. IstedMøller. Poul Fensmark. (1902). 60 alåTig til at txoe.PoulPed.DP.(1937).36. \\

254. * er de da reent s perant en gale? TTw^L t forb. som bære ell. gaa med spiren i

11.184. sperant g&alne.Skattegraveren.l886. sig (til), lægge den første spire til.

1.103. (hun) maatte sige Ordene: — Mor *Magnus Barfod lagde
|
De første Spirer til

er i Fængsel. Han rev sig løs: — Er du rent Fordærvelsen. OeAL/Y209. Mon ikke et folk,



367 Spire spire 368

hos hvem en slig tanke kunde opstaa, i sig

bar spiren . . til dyb fornedrelse? Siesftj/e.

(Brandes.Br. 1.255). gaa med Spiren til en
Sygdom (i sig).D<É//. de Mænd, der paa
Fredericiamødet den 8. Januar 1899 lagde

den første Spire til Dansk Postforening. Jac
And.Er.L139. \\ i spire(n), i sin spire, (nu
1. br.) i sin første begyndelse; i fødslen; ogs. : i

en nød (se I. Nød 6^. (sagaerne) vise os Lehns-
forfatningen i sin STpiTe.PEMull.Isl.201. for

Øjeblikket skal (man) opmuntre den sunde
Kraft, som er i Spire. Hjort.KritLit.il.101.

Her (o: i et barns digt) er hele Manden i

Spire. ilosenJ./.437. kvæle (noget) i spiren:
Hvad der saaedes i min Sjæl,

|
Mens jeg

ved din Gjerning blunded,
|

Herre, det i

Spiren kvæl.Ing.RSE.VII.57. med egen
Haand drukner (hun) deres Barn for at

kvæle det Onde i Spiren. VilhAnd.Litt.il.

806.
II
m. overgang til bet. 3. fra Isai afhugne

Stamme skal en Spire fremskyde . . paa
ham skal Guds Aand h\i\e. Michaelis.Det
gamleTestament.IY(overs.l790).64. En talent-

fuld Begynderinde er en Spire, som Direc-

tionen bør frede og p\e\e.Heib.Pros.VII.100

.

3) overf. anv. af bet. 1, om person. 3.1) om
afkom, ætling, barn (l.i) ell. (nu især;

ofte spøg.; jf. bet. 3.2^ spædt barn (2). Moth.
S667. *du Æt af Dan (o: Chr.VII)

|
Du

ædle Spiir af Asgaards Helte. Ew.(1914).III.
131. den foreløbige „Daab" foretoges her af

den lykkelige Fader, i Kreds af hans gode
Venner. Saaledes ser Smaaborgerens første

Spire Lyset. Drachm.F.1.302. Barn Nummer
2 indfandt sig, og Jens var ude af sig selv af

Lykke over den nye SYtire. JVJens.N11.210.

jf. Menneskespire: denne halvvisne Spire til

et Menneskeliv (o: et lille barn).Schand.F.
198. 3.2) (jf. I. Plante 2.3, L Rod 7; dagl,

spøg. ell. nedsæt.) om større barn ell. ungt
menneske; ofte spec. (jf. 1. Spir 4.5j om
tynd, ranglet, opløben ung person; splejs.

vor Peder var en vever, en trettenaarig

Spire. Z)racAm.Pr.22. forfløjne Spirer fra

Frøken Jørgensen (o: skolepiger). Bang.L. 5.

Hvad er det for en spire! spurgte S. og stir-

rede ned på en UUe tynd dreng. Svedstrup.

EG.II.263. 3.3) {sml. ssgr. som Bølle-, Slave-
frø; til dels vistnok spøg. omdannelse af
Aspirant, jf. KLars.Soldatspr.5; dagl., til dels

jarg., spøg. ell. nedsæt.) person, der ud-
danner sig til, aspirerer til en stilling
ell. er ved at udvikle sig til noget; ogs. om
person, der er ny i en stilling, lige har paa-
begyndt en haandtering; egl. (soldat.) om
officersaspirant ell. ung officer (især sekond-

løjtnant) (jf. Sekondspire^. Reserveofficeers-

aspirant — Reservespire — Sipire.Bøgh.DD.

1866.179. KLars.Soldatspr.5. jf.: saadan en
Søofficeersspire (o: en kadet) \ Baud.AB.
293.

II
derefter i (og i jarg. som forkortelse for)

ssgr. som: Amtmandsspiren, der slikker

paa Konvolutter i et Ministerium. £sni./.

92. den unge Arkitektspire.Poi.»''/7i905.2.

I flere Dage undgik han nu Jakobs Selskab,

men den snedige Forbryderspire forstod

dog snart paany at indslege sig hos den
ufordærvede Ver.Aakj.VB.éS. Kunstner-
spire (s. d.). Lærerspire, spec. (skol.) om
ung lærer (især med skoleembedseksamen), der

under en ældre lærers ledelse uddanner sig

til den pædagogiske prøve i undervisnings-

færdighed; lærerkandidat. Malerspire: PV
10 JensenKlint.Bygmesterskolen.(1911).45. (Ru-

bens) har maattet afslaa over 100 Anmod-
ninger fra Malerspirer om at optages som
Lærlinge hos ham. KMads.NM.30. for hende
var „Kandidaten" blot en finere Skolelæ-

rer . . medens Studenten jo var en Profes-
sorsipir e\Rønberg.GK.148. unge og umodne
Skues^pillersTpir er.Schyberg.DT.355. Slag-
terspire^^; sUigterlærling). Gadeordb.*

\\ (jf.

bet. B.i-2) i ssgr., der angiver en ung mand,
20 dreng i forhold til sin fader (og som arvtager til

vedk.s stilling), den lille blege og barne-
klædteGrevespire. FrPoulsen.MuntreHisto-
rier.(1930).67. jf.: Overklassespire ^j>; om
direktørsøn). LindskovHans.NH.il.

II. Spire, en. se I. Spir.

III. spire, v. ['sbi-ra] -ede. vbs. -Ing
(s. d.) ell. t -else (OFMull.Svampe.58.
vAph.(1772).III). (ænyd., eng. d. s.; til I.

Spire)

1) om frø, løg, knold osv.: frembringe,
udvikle spirer; om plante: begynde at

vokse op af jorden, komme op; ogs.

undertiden om plante, træ: begynde at
skyde nye skud (fx. — jf. u. 1. Spire 1 —
om gamle grønkaalsstokke: TMøller.Hauge-
bog.(1808).159). Roser spire, hvor hun
træder. Bagges.Ungd.il.204. Egen staaer saa
kold og bar,

|
Bøgen spirer næpT^e.Winth.I.

139. Naar visse Betingelser (Fugtighed, pas-

40 sende Varme o. a. . .) indtræde, vil Frøet
spire, med mindre det da er i Hvile. PFarm.
Bot.625. det spirer og grønnes (i haverne).

Pol.*U1941.11.sp.3.
II

(landbr.) om afgrøde,

som p. gr. af fugtighed, for lang ell. uhensigts-

mæssig opbevaring begynder at sætte spirer for

tidligt. Kartoflerne have spiret i Kælderen.
D&H. Det høstede Korn spirer paa Marken.
Pol.**/»1941.13.sp.4. i aar er meget korn spi-
ret i akset, da hobene maatte staa for

50 længe ude
j jf.: (kartoflerne) var spirede og

kunde næsten ikke spises. MKlitgaard.GM.
12.

II
i forb. m. adv. (jf. u. bet. 2). spire

frem (jf. fremspire^. Suhm.II.66. da Sæ-
den spirede frem (1819: Groden voxte^ og
bar Frugt, da kom ogsaa Ugræsset til Sy-
ne. Matth. 13.26 (1907). spire op (jf. op-
spire; 1. br.). Sæd blant Klipper spirer

OTp.JSneed.I.152. D&H. spire ud, (jf. ud-
spire ; nu næppe br.) spire frem; springe ud.

60 Moth.S668. Hvad Muuren er angaaende,
derudi vare de lange Stavre eller Pæle spi-

rede ud til levende Træer. Robinson.1.234.

2) billedl.; især i flg. anv.: 2.1) O i billedl.

sammenhæng (især i forb. m. billedl. anv. af

2S*
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ord som Fro, Sæd^. Den Sæd er ikke forgie-

ves lagt, som først spirer for Efterslægten.

EngelsLNat.231. *Din Sæd udstrø!
|
Du

store Sædemand! |
Lad spire. Herre, Ordets

RimmeUiøl Ing.RSE.VIL59. *Lær mig Mar-

kens Blommer
|
at bie paa min Sommer,

|

midt i Verdens dybe Vee
|
at spire under

Vintersnee ! J?ic/i./.45. *For alle gode Tan-

ker de kan slet ikke dø, |
Før endnu bedre

Tanker er spired af deres Frø. JPJac.1.362. lo

Som de trode, at Skoven alt var øde,
|
saa

de Vaarkraftens spirende Yæik. Ottosen.S.

34. 2.2) om begyndende haarvækst: hryde

frem. *Paa Overlæben spirer Dunn.Winth.
V.89. et spirende Overskæg. BerZTid."/xj2537.

Aft.l.sp.2. Skægget spirer frem paa Hagen.

D&H. Pol.^*/»1941.Sønd.8.sp.l. 2.3) (især qp;

om legemsdele: begynde al vokse, tiltage i

størrelse ell. danne sig; især i part. spirende
brugt som adj. Pigerne kunde kun kendes fra 20

Drengene paa . . de spirende Bryster. Glad-

kow.Cement.(overs.l927).319. over Flippen

hvilede en spirende Dobbelthage. Z5'ec?i.

MV67. jf.: spirende ung var hun, skønt hun
ikke selv troede ået.AHenningsen.KA.83.

2.4) (1. br.) om person: fremstaa, fødes
ell. vokse, trives. Han (0: en ung mand)
var Din Øiesteen fra Barnsbeen af, gid han
leve! . . Gid han spire og hlorastre. Skuesp.

11,5.17. Dostojefski . . som spirende social 30

Forfatter i St. Petersborg. /S'c^fter^.^PoL'/i

1941.11.sp.6). *Med en EUsabeth en Dryden
spirer op,

|
En sætter Land i Floer, en

Sprog paa Ærens Toip. Holb.NP.A4v. Den
Titel forlanger jeg ikke. Jeg spirer ikke ud
af FrneT-Sta.mme.sa.HAmb.1.3. 2.5) ij) om
forhold, tilstand: (begynde at) opstaa,
skabes, danne sig, udvikle sig, gøre
sig gældende, tage (fast) form. Bag-
ges.11.41. *Da spirer hans Haab alt som 40

de grønne Træer . . |
Han skuer den Elskte.

Heib.Poet.III.426. i Michelangelo's senere
Leveaar, da Barokken spirede. Brandes. i)fJ5.

106. ofte i part. spirende brugt som adj.:

En saadan Mand betror man ikke sit Hjertes
første, spirende Hemmelighed. Dmc/jw./TT
100. den laadne Kabuds tyngede ham paa
Hovedet som en spirende Hjernebetændelse.
MylErich.S.23. han forstaar den spirende
Alvor hos 'N.OThyreg.B.156. || i forb. m. af 50

ell. i: have sin grund, sin rod i. I Katechis-
mens populaire Fremstilling spirer den hele

Dogmatik. Mar(.Z)ogfw.5. I Mattæus-Ev. spi-

rer Teologien, i Lukas-Ev. Legenden. PO
Ryberg-Hansen. Evangelierne. (1904). 60. *De
andre er de stærke, dog skifter Sol og Vind,

I
og genfødt spirer Fremtid af det frelste

frie Sind. Rørd.GK.220.
\\ i forb. m. adv. (jf.

u. bet. 1 og 2.2, i). »Under dine Vingers
Skygge . .

I
Hvor, hvad vi af Paradiset e'o

I
Har ved Adams Fald forliset,

|
Atter spi-

rer frem og gror. Timm. Christelige Sange.
(1852).86. saa spirer Haabet igen frem.Zilf
Møll.D.156. spire op, (nu næppe br.) ud-

vikle sig; vokse frem. Det Græske (monarki)
spirer op med den store Alexander, døer
ogsaa tillige med Bygningsmesteren.fioi&.

Hh.1.5.

Spire-, i ssgr. (jf. Spirings- i ssgr.) især

af IIL spire (1); udeladt ndf. er bl. a. en del

betegnelser for, hvad der angaar spiring, hen-

hører til, anvendes ved spiringsundersøgelser,

som Spire-apparat, -bakke, -energi, -hastig-

hed, -klokke, -prøve, -tid, -værelse.

Spirea, en. se Spiræa.

spire-dyg:tig, adj. (jf. kimdygtig;
især fagl.) om frø: som er i stand til at spire;

spirekraftig. LandbO.11.309. HavebrL.*II.

371. t -død, en. (til I. Spire^ d. s. s. Kim-
død. Have-Avis.1844.100. -evne, en. (jf.

-kraft
; fagl.) frøs evne til at spire, i vaade Vin-

tre tabe (agern) let deres Spireevne. Land-
huushold.VII.172. Warm.Bot.635. -fro, et.

{ænyd. d. s.; nu næppe br.) spiredygtigt frø.

MO. billedl.: (jeg) bær selv et Spire-Frøe (til

lasten) i min Barm. NordBrun.HelligeTaler.

11.(1798).324. -hoved, et. (til 1. Spire 1; nu
næppe br.) om de smaa knopper paa rosenkaal

olgn., der udvikler sig til smaa kaalhoveder.

Have-Avis.1845.175. -hal, et. (jf. -sted; især

bot.) tyndvægget parti af frøskallen, hvorigen-

nem spiren trænger ud; ogs. undertiden om det

sted paa spore, løg, knold osv., hvor spiren bry-

der frem. Warm.Bot.613. -kaal, en. (til 1.

Spire 1) I ) (nu kun dial.) om de om foraaret

fremkommende skud, spirer (LI), paa gamle
kaalstokke. VSO. Bentzien. Kjøkkenhaven.

(1858).93. CReimer.NB.435. 2) (nu næppe
br.) 2( rosenkaal. TMøller. Haugebog.(1808).
159. -kasse, en. dels (bryg.) om kasse, hvori

den færdigrensede byg bringes til spiring i malt-

gøreri. Pol.^/iil939.15.sp.2. dels (gart.) om
flad tremmekasse, hvori kartofler lægges til

spiring, før de lægges i jorden. LandbO.*II.

447. -korn, et. (nu næppe br.) svampe-

spore. ConvLex.XVI.462. -kraft, en. (især

(3) frøs (løgs, knoldes osv.) evne til at spire;

spireevne; ogs.: den i planter virkende kraft,

der fremkalder nye skud, betinger væksten.

Træet har ikke tabt sin Spirekraft, fordi det

mod Vinteren taber sine Blade. Mynst.
Bispepr.(1849).29. Spirekraften holdes nede
af et isnende Sneedække. Bogan.1.66. ForstO.

II
billedl. (jf. TIL spire 2). Hauch.VII.378.

den for al levende Folketradition ejendom-
melige Grøde og ST^iTekraft. SvGrundtv.(DgF.
II1.339). den Spirekraft, der er i Løgnen.
Schand.TF.II.361. -kraftig, adj. (især

{Q) d. s. s. -dygtig. D&H. billedl.: i sine

Vaudeviller havde (Heiberg) givet Folke-

livet et nyt, fornøjeligt og spirekraftigt VSd-

tiyk.TroelsL.BS.II.193. -loft, et. (bryg.)

loft i maltgøreri, hvor byggen lægges til spiring.

AarbKbhAmt.1932l33.272. -malt, et ell. en.

(nu næppe br.) frisk malt, grønmalt, som
endnu har rodspirerne, jeg feder den mavre
Stud med '&^hema\i.SaintMirabelles.Hyæne-
Jagden.(overs.l771).6. -pore, en. (bot.)
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tyndt ell. helt gennembrudt sted paa yder-

hinden af støvicorn, gennem hvilket inder-

hinden vokser ud og danner et stavrer, der

forer den befrugtende cellekerne ind til æg-
cellen. Warm.Bot.528. -pankt, et. (1. br.)

det punkt, der er den første begyndelse til noget.

(De har) ladet (romantikkens) indre Hi-

storie komme tilsyne fra Spirepunktet
til Consequentserne. Brøchner.(Brandes.Br. I.

180). Brandes.VJI.318. -rig, adj. [1.2] (sj.)

spirekraftig; frugtbar {S.2); inspirerende, (jeg)

havde havt en Læsning, der . , var mig den
gavnligste og meest spirerige. OvcrsA:. L. 97.

Kærlighedens stærke Rødder (fæstede) sig fa-

stere om hver Tanke, hver Længsel og hvert
spirerigt Haab.Breum.fifi.156. -sted, et.

(jf. -hul; 1. br.) sted paa frø, knold osv., hvor

spiren fremkommer. Mange Planters Rodknol-
ler . . have flere Spiresteder eller Øine. Kjær-
bøll.FB.46. -svamp, en. [I] (nu næppe br.)

2( svamp af slægten Exidia Fr. (hvis frugtlege-

mer har haaret underside). Hornemann.OP.*
11.847. -svanser, adj. (højtid.) spiredygtig

ell. i færd med at spire. *Heltenes Stordaad,
|

fundne Sandhedssrauler, | de gjemme spire-

svangert Ytø. Ploug.II.200. *Jeg tror paa
Naturens uendelige Kraft,

|
paa Livs-

træets evige, spiresvangre Saft. Schand.SD.
148. UBirkedal.LTF.41.
spiret, adj. ['sbi-ra^; som 2. led af ssgr.

-|Sbi'r8f] (afl. af I. Spir 3; nu sj.) forsynet,
prydet med spir (L3). *den spiirede og
riige KiøhexihaYa.Tychon.Vers.388. Byen er

. . fuld af Kirker, CoUegier og Andre store

taarnede og spirede Bygjånger.Grundtv.E.
123.

II
som 2. led af ssgr. som høj- (Bagges.L.

1.68), lang- (smst.309), to- (sa.(ABagges.
JB.I.164)), trespiret (sa.(smst.77)).

Spire-øje, et. (nu næppe br.) lille knop,
øje, der udvikler sig til en spire ell. et skud.

Olufs.Oec.VIII.270.

^ipir-haa (Krøyer.111.870. Lieberkind.

DVIV281) ell. -haj, en. (jf. holl. speer-

haai; til 1. Spir 4) \. pighaj, Squalus acan-
thias. Krøyer.111.870. (vi) vare saa heldige

at fange to smaa Haier, de saakaldte Spiir-

haier, der udmærke sig ved en lille Horn-
spids ved B.yghnnen. FJacobsen.EtAariGrøn-
land.(1862).7. Sal.XIV323.
Spiriknm, et ell. en. ['sbiJri|kom,

•sbiVi-] {dannet af Spiritus og Perikum
(Perikon); dagl., spøg.) d. s. s. Spiritus 2.

Dania.III.78. FrPoulsen.MorsDreng.(1900).
70. CHans.S.251. jæ' tog sel'følig aUerførst
al den Sperekum som a' jæ' ku' finde i Kyk-
kenet.StormP. Hotel Jazz. (1921) . 38. Broder-
8en.HavekolonienDanevang.(1931).105.
Spirings, en. vbs. til IIL spire. vAph.

(1772).III. Frostnætterne . . traf vel meget
Rug netop i Spiring. OZu/s.Oec.F///.36. Spi-
ringens Jærtegn og Løvspringets Evange-
lium. JPJoc.//.ii7. Ved Spiring forstaas
Kimens Udvikling til Kimplante. Warm.Bot.
625.

II (jf. IIL spire 2) Hlledl det aandeUge

Livs første Spiring og dets bevidste Udvik-
ling. fiiVCiau5.Proes<e/r.47. alle vore gamle
Haandværk og Næringsveje . . kan følges

fra en første Spiring frem gennem en tusind-

aarig Vækst. JohsBrøndst.VK.21.
\\ heHil

bl. a. (jf. Spire-^ Spirings-apparat (o: ved
frøundersøgelse), -bestemmelse (o: ved un-
dersøgelse af frø), -betingelse, -dygtige,

-energi, -forseg, -hastighed, -kaar, -kas-

10 se, -resultat, -smitte (o: smitte overført til

planten gennem frøet), -temperatur, -tid,

-undersøgelse.
Spiritisme, en. [sbtn'tisma] (eng.

spiritism, ty. spiritismus, fr. spiritisme; afl.

af eng.-amerikansk spirit, en afdøds frem-
manede aand, af lat. spiritus (se Spiritus^;

jf. Spiritualisme) troen paa, at det er
muligt for mennesker at træde i for-
bindelse med de afdødes aander; især om

20 en moderne fra Amerika (omkr. 1850) stam-

mende bevægelse, if. hvnlken de afdødes aander
kan træde i forbindelse med nulevende men-
nesker gennem bankelyde, skrift, v. hj. af
medier osv. Meyer.* AlfrLehm.Overtro.III.

(1894).3. Spiritist, en. [sbiri'tisd] flt. -er.

{eng., ty. spiritist, fr. spiritiste; til Spiritisme)

tilhænger af spiritismen. Mever.* Alfr
Lehm.Overtro.III.(1894).40. \\ hertil bl. a.

Spiritist-møde, -seance, spiritistisk,
30 adj. [sbtri'tisdisg] (eng. spiritistic) adj. til

Spiritisme og Spiritist, der (maa) fremtidig

ikke . . meddeles Tilladelse til for Betaling at

give Forestillinger i Hypnotisme . . og ej-

heller til saakaldte spiritistiske eller anti-spi-

ritistiske Forestillinger. Cirk.Nr.l61"/i*1886.

det saakaldte spiritistiske Broderskabs Lære.
MinSkr.(GR.)**/itl905.
Spiritaalisme, en. [sbtritua'lisma]

(^ Spiritualismus. JBaden.FrO.). (eng. spi-

40 ritualism, ty. spirituaUsmus, fr. spiritualisme;

til lat. spiritualis, se spirituel; ;'/. Aandstro;
især filos.) filosofisk anskuelse, der til-

lægger sjælen en selvstændig bestaaen
som en fra legemet forskellig (immateriel)

substans (mods. Materialisme^- den anskuelse,

at det aandelige er tilværelsens grundprincip;

ogs. (især tidligere) d. s. s. Spiritisme (jf.

Meyer.* SaUXXII.32). JBaden.FrO. Bran-

des.DD.28. Høffd.Psyk.*16. Spiritualist,
50 en. [sbtritua'lisd] flt. -er. (ty. eng. d. s., fr.

spiritualiste ; til Spiritualisme; især filos.)

tilhænger af spiritualismen. JNHøst.
Disse . . Ord ere lagte . . en Tyrk i Munden.
Det er vel utvivlsomt, at han ikke ktmde
have sagt dem . . kun en Spiritualist (Bran-
des. 1.401: Sværmer^, en Tragiker og Nordbo
kunde skrive dem ned.Brandes.DD.57. VVed.
M.42. spiritualistisk, adj. [sbtritua-

'lisdisp] {ty. spiritualistisch, eng. spiritualistic

;

60 især filos.) adj. til Spiritualisme og Spiritua-

list, den resignerende Opgiven af Haabet
om Seir for det Gode . . her paa Jorden
(fører Hauch) til den spiritualistiske (Bran-
des.1.394: aandetroendej Flugt fra Verden.
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Brandes.DD.45. Den spiritualistiske Psyko-

logis talentfuldeste Forsvarer i nyere Tid,

Hermann Lotze. Høffd.Psyk.*17.

spiritael, adj. [sbiritu'ær] (ty. spiri-

tuell, /r. spirituel; af lat. spiritualis; afl. af

Spiritus) I) O fuld af, præget af aand, vid;

aandfuld; aandrig; vittig. Moth.Conv.

S298. Holb.DH.II.4. Det er en meget spiri-

tuel Pige, din Syigennde.Hrz.1.324. et spiri-

tuelt (Brandes.IV146: aandrigt; Folkefærd lo

som det h3inske.Brandes.E.211. 2) (spøg.)

spirituøs. Blich.(1920).XXVIII.57. den

svenske Banco . . burde have en stadig

Plads paa Coursnoteringer . . som Ideens

spirituelle Vækker. Davids.B.1.39. AxRosen-

dal.SP.41.

S$piritaosa, pi. ell. (dagl. undertiden)

en (se ndf.). [sbMtu'o'sa] (-f Spirituosum,

et. jf.: en maadelig Dosis af et Spirituoso.

SundhedsMagazin.(1763).58). (latiniserende 20

dannelse til spirituøs, jf. ty. spirituosen,

pi., ital. spiritosi; især t) spirituøse
drikke; nu især (mods. øl og vin) om stærkt

spiritusholdige drikke som akvavit, kognak,

likør, rom, whisky; ofte i forb. vine og
spirituosa, jeg tager lidt Spirituosa og

Animalia (0: kødmad) til mig, af Frygt for

den febrile AiteiiMt.Oehl.XIV42. Han stand-

sede foran Købmand Andersens Dør: Vine
og Spirituosa. Han saa paa Skiltet. ErlKrist. 30

BT.63.
II
som ent. Her er Spirituosaen ! Og

han stillede tre Flasker og seks Glas op paa
Bordet. TFied.LJ?.i34. Købte M. meget 01

i Deres Forretning? Eller anden Spirituosa?

Scherfig.Fu.51.

Spiritus, en. [isbi?ri|tus, 'sbir'i-j p.
(i let. 2; om forsk, slags; 1. hr.) -(s)er (Opf
B.WI.216) ell. t d. s. /^^Brændevine, og andre
stærke Spiritus. J»Sneed.///.222. Tode.NH.
7). (ty. spiritus; fra mlat. spiritus, lat. spiri- 40

tus, aande, aand, til spirare, aande (jf.

aspirere^; sml. Esprit, Spirikum, I. Sprit) I)

(nu næppe br.) aand; især: ulegemligt væsen;
gejst (4). Moth.Conv.S298. derforuden havde
han en Spiritus, som kunde skaffe ham Fen-
ge.FruentTid.l770.Nr.l.6.sp.l. Junge.312. 2)

(jf. Aand 8, Gejst 6; fagl.) egl. betegnelse for

forsk, flygtige stoffer (især syrer) ell. destil-

lerede vædsker, essenser; nu især om alko-
hol, spec. om produkt med over 50 "/o ren alko- 50

hol (raaspiritus) (ogs. undertiden om produkt
med 95 '/o alkohol: sprit); uden for fagl. spr.

oftest om alkoholiske drikke; spec. (især

Y og emb.) om drikke med stort alkoholind-

hold, spirituosa (Hag.^VlII.441); ogs. (apot.,

især i ssgr.) om præparat, destilleret med
alkohol. Den besynderlige Egenskab, at
kunde taale megen STpiritus. Ew.(1914).IY
265. *Faa hende til at vaske Pletten af

|

Med denne Spiritus, du har i Flasken. OeftL eo

11.270. Saaledes udskiælder en forfalden
Sviregast den idylliske Melk og det sunde
Brød for flaut; skiøndt det nærer Kæmper,
og Spiritussen tilsidst skaffer ham selv et

delirium tremens. sa.£r.77.i22. „Spiritus mod
Lamhed" (Spiritus antiparalyticus). Panwm.
309. Han nød aldrig Spiritus — han lod det

løbe lige neå.StormP.T.46 (jf. Vogel-Jørg.

BO.223). II
i udtr. for at opbevare præparater

(især dyr, dyriske organer olgn.) i (glas

med) spiritus for at hindre dem i at gaa i for-

raadnelse; ofte i forb. sætte i spiritus, det i

Kiøbenhafn fødde Monstrum med 2 Hofve-
der, 4 Arme og 4 Been, men eet Hierte, som
i Spiritus paa Konstkammeret er hensat.

Klevenf.RJ.34. hvem Fanden tænker, at de
putter Blomster og saadan i det hele taget
Botanik i Sipmtns. KLars.SF.186. den store

Havskildpadde (paa Zool. Museum) la' i et

helt Atlanterhav a' Speretus — den la' osse

og grinede over hele É.o''det. StormP.P.10. jf.

(spøg.): (maleren) Fridolin . . endte med at

sætte sit Talent i Spiritus (0: drikke sig

ihjel).JJIpsen.EnUtopistsHistorie.(1926).129.

S^piritns-, t ssgr. af Spiritus 2 (jf. Sprit-j,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Spiritus-damp,
-fabrik(ant), -fabrikation, -handel, -tilvirk-

ning og betegnelser for, hvad der henhører til

ell. skyldes nydelsen af spirituøse drikke, som
Spiritus-aande, -forbrug, -forbud, -lugt, -ny-

delse, -paavirket, -udskænkning. -af£;ift,
en. (jf. -sk&t; emb.) afgift til staten af al frem-
stillet spiritus. LovNr.l39^y3l917.§9. -ap-
parat, et. (foræld.) d. s. s. -lampe. VilhAnd.
(PMøll.1.294). -beskatning, en. (emb.)

beskatning af spirituøse drikke. LandbO.II.
176. Inspektoratet for 01- og Spiritusbeskat-

ningen. LovNr.l09yd922.§13. -bevilling:,
en. (især emb.) bevilling, der giver (restaura-

tør) ret til udskænkning af spirituøse drikke.

JacAnd.Er.III.219. den eneste Kro med
Spiritusbevilling i mange Miles Omkres.
Thuborg.HK.6. -fernis, en. (jf. -lak(fernis)

samt Spritfernis; /apL^. OpfB.^V1.384. -glas,
et. især: glas, hvori noget er sat i spiritus. Spi-

ritusglas med diverse indbydende Præparater
i (0: hos en mediciner). CMøll.PF.131. KLars.
SF.186. -holdig, adj. som indeholder spiri-

tus; alkoholholdig, spiritusholdige Parfume-
rier. jBeA;.iVr.i75"'/62924. Pont.D.44. -kom-
pas, et. (fagl.) kompas, hvis kop er fyldt

med en blanding af spiritus og vand, hvori

kompasrosen flyder; vædskekompas. Scheller.

MarO. -lak, en ell. et. (jf. -fernis, -lak-

fernis samt Glansfernis; fagl.) opløsning af

schellak og andre harpikser i alkohol. Sal.

VI.457. FagOSnedk. -lakfarve, en.

(fagl.) spirituslak med tilsat farvestof. Suen-
son.B.1.222. -lakfernis, en. (fagl.) spi-

rituslak. OpfB.^ VI.385. -lampe;, en. (jf.

-apparat; foræld.) lille kogeapparat med koge-

sprit; spritlampe. Theevand, som ved Hjelp
af en hos Irgens forfærdiget Spirituslampe
i faa Minuter blev ti\weiehTa,gt.PMøll.(1855).

11.61. OpfB.HII.312. Schand.UM.98.-ma,a-
ler, en. (fagl.) apparat til maaling af

mængden og styrken af den i brænderiet frem-
stillede spiritus. LovNr.ll9yd912.§4. Hage."
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854. -motor, en. (fagl.) motor, der an-

vender spiritus som brændstof. Sal.*XXII.33.

-præparat, et. (fagl) præparat, der op-

bevares i spiritus. Bl&T. billedl.: JPJacobs.
Afh.371. I. -prove, en. prøve, der skal vise,

om en person (især en Mlist, der har været

skyld i en ulykke ell. har kørt ureglementeret)

er paavirket af spiritus eller ej. Aakj.BT.142.
Huruntz.Strafferetspleje.(1940).619. II. -prø-

sparke (MDL.538. Feilb.): sml. III. spærre 4;

besl. m. sparke; jf. Spirrevip, Spirris; dia/.)

foretage spjættende ell. sprællende be-

vægelser med arme ell. (og) ben ell. dirre,
sitre paa lemmerne; ogs.: foretage kaade
arm- og benbevægelser ell. springe, trippe (med
smaa, hurtige spring, skridt). Moth.S668. Rask.
FynskeBS.56. Naar man stikker Een med en
Naal, saa vil han fare sammen eller spirre der-

ve, V. underkaste spiritusprøve (I). B.T.**/* lo \ed.Krejdal.Pananalysis.(1833).116. MDL.
1925.14.sp.4. Pol.^*/iil929.9.sp.l. -ifikat, en.

(emb.) d. s. s. -afgift. Sal.*XXVI.979. -ter-
mometer, et. (fagl.) vinaandstermometer.

CSPet.Litt.717. PoV^lil940.8.sp.6.

spirituøs, adj. [sbtrituiø's] {ty. spiri-

tuos, fr. spiritueux; afl. af Spiritus) I) f til

Spiritus 1: aandelig; sjælelig. Den spiri-

tuøse eller Sielens Sympathie er en af de

ædelste Sindsbevægelser. Harpers diætet.Lom-

540. Kværnd. Feilb. UfF. || spirre sig

imod, (sj.) stritte imod; sættie sig til mod-
værge, sæt nu Røveren i sin Baad havde
bortført mig til Sverrig, skulde jeg da ogsaa
have bøiet mig under Skjæbnen eller spirret

mig imod den? PalM.IL.11.666. Spirre-
vip, en. [sbtra'viJ, -Web] (dial. Spirvip. Berg-

stedt.D.35. jf. Bagges.IV134 (se ndf.).— skrevet

Sper(r)evip. Bagges.III.156. PalM.Adam
me-Bog.(overs.l795).63. 2) (især fagl. ell. ta) 20 H.II.173(PalM.^V.74: Spirrevip^. — dial

til Spiritus 2: som bestaar af ell. (især)

indeholder mere ell. mindre spiritus;
alkoholisk; tidligere ogs.: gærende; bru-
sende, (mineralvandet er) dejlig klart og

Spejl-blank, og ret Spiritueus.Lrtd.i735.

187. ved Ilden drives (brændevinens) spiri-

tueuse Deel op i Hatten, hvorfra den løber

igjennem Piberne i Svaletønden. HaJiager. 74.

Kjeldere, hvor Rom og alle spirituøse Vare

Spirivip. Cit.l771.(Gadeordb.^). Feilb. — nu
næppe br. Spirrevit. Moth.S668. jf. Bagges.

IY134(se ndf.)). flt. -per. (no. spirrevipp;

1. led er II. spirre; 2. led vistnok lydord, der

betegner en hurtig bevægelse (af lignende art

som vips, huit^; dannelser af lignende art (og

med lignende bet.) er sv. dial. spirivink,

spel(e)vink; sml. Skelevip; dagl.) egl.: væsen,

der ikke kan sidde rolig paa et sted, men hele

OTphey&Tes.ArchivSøvæsen.I.77. spirituøse Ud- 30 tiden er i urolig bevægelse, farer, strejfer omkring

træk {TinktuieT).Apot.(1938).12. især i forb

spirituøse drikke, drikke, der indeholder

alkohol; stærke drikke. Lægen.I.211. Som
spirituøs Drik betragtes enhver Vædske, der

er frembragt ved Destillering, og som inde-

holder mere end */ioo Alkohol. LoviV^r.35**/i

1888.§1. at ville holde sig varm ved at ind-

tage spirituøse Drikke er , . saa uhensigts-

mæssigt som mvihgt. KPont.Retsmed.il.174

(Moth.S668. UfF.); nu især: væsen, oftest per-
son, der er let til bens, væver, springer
hurtigt og let omkring ell. er spinkel,
tynd (og lille af vækst); overf., om person, der

er ubestandig, flygtig, løs paa traaden, forfløjen.

Den Spirrevip! Nei du skal have Tak; det

er ikke saadan en Vindspiller; det var en
. . arbeidsom . . Uand.PAHeib.Sk.il1.248.

Han (0: Juppiter) maatte grædende betale

3) (sj.) om person: som nyder spirituøse w \
For et Par lumpne Kys . .

|
Af Sperevippen

drikke, (skagensfiskerne) er delt i tre Grup
per: de hellige . . Totalfolkene . . og de
spirituøse. MylErich.S.90.
Spirivip, en. se Spirrevip.

Spir-jolle, en. [I.l] ^ jolle (1.2) til

læsejlsspir. Scheller.MarO. -krone, en.

[1.3] (1. br.) kronelignende udsmykning paa
et spirs fløj. DagNyh.**lil907.1.sp.4.

I. Spirre, en. ['sbtra] {til II. spirre;

'Da.na,e.Bagges.II.242. *Hvis jeg den ikke

bringer (0: ikke fanger kanariefuglen)]
\

Hvad slig en Spirrevip nu ogsaa skal med
Vinger !OeW.Z//7.274. saa banker han sin

Kone, endskjønt han kun er en Spirrevip;

hun kunde bøje begge Ender sammen paa
ham.Goldschm.VII.292. Da jeg kunde oplyse

ham om at jeg var fyldt 27, blev han meget
forbavset, det så' jeg spirrevip ham ikke

;/. dial. spjarre, udstdaende gren paa træ, tre- 50 ud til. Jesp.Levned.53. jf. (brugt som interj.)

kløftet gren, der sættes paa rokken, m. m.
(se MDL.537.538. Feilb.), tregrenet gaffel,

som fastgøres paa ledraget (Iris.1808.11.184.

SAFJelstrup. Jordebrug. (1820-21). 247. Aal-

borg og Hjørring Amters Vejviser. 1914-18. 564.

Feilb.), til verb. spjarre (se u. II. spirre^) I)

(dial.) om knap ell. pengestykke, hvor-
igennem der er sat en pind, saa den kan
snurre rundt. UfF. 2) (bot., sj.) en slags kvast

*(hun er) Til Arbeidet rask, og til Høst-

dandsen let,
|
Spirvip! spirrevet liSo^ges./TT

134.
II

(sj.) om ting. uden (de arbejdende

hjul) bliver Uroen (o: i et ur) dog kun en

unyttig Spirrevip. CBemh.XI.256.
Spirris, en. ['sbtr'is] (skrevet Sperris.

Blich.EB.44. Aakj.VF.219). flt. -(8)er (jf.

Feilb.). (jf. jy. spjarris t sa. bet. (Feilb.);

til II. spirre (lignende dannelse som Perris^;

(3). Z)re;er.Bo<Term.57. IL spirre, v.['sbir3] 60 dial.) spinkel, tynd, opløben person; splejs;

-ede. {no. dial. spirra, springe tilbage og dirre

som en fjeder, sv. dial. sperra, ryste paa arme
og ben; jf. dial. spirke, spjætte (Feilb.), og

spjarre, staa vidt fra hinanden, stritte, spjætte.

spirrevip, den Spirris af Kristian Kou-
strups, han fik Lov at rende af den ene

Skole og paa den anden. Bregend.HS. 57. Alb

Dam.B.80. Det skal der s'gu Guttermænd



367 spirsætte spise 368

til, ikke saadan en Spiris som dig. Lindsfcou

Hans.NH.329. Feilb.

spir-sætte, v. (I Ir.) forsyne (taarn

olgn.) med spir (1.3); især i part. spir sat

brugt som adj. Nikolaj Kirketaarn . . er nu
— forlængst kullet — spirsat af en anden.

TroelsL.HF.il.150. Tøjhuset med det smalle,

spirsatte Trappetaarn. ORung.fDanmHVC.
71). -talje, en. [I.l] ^ talje til læsejh-

spirene. Harboe.MarO.383. Scheller.MarO. i_o

-tønde, en. ^ tønde (sømærke) med et

spir (I.l), der rager op over vandet (udlagt i

st. f. en p. gr. af is inddraget lystønde olgn.).

BerlTid.^/ii904.Aft.3.sp.l. Scheller.MarO.

Spirvip, en. se Spirrevip.

Spiræa, en. [sbi'ræ'a] (tidligere ogs.

Spirea. se ndf. Spiree. Viborg.Pl.(1793).107.

Funke.(1801).11.183). ftt. d. s. ell. spiræer.

(eng. spiræa, ty. spiråe, fr. spirée; fra lat.

spiræa, af gr. speirafa, vistnok til speira, se 20

II. spiral) ^ plante af slægten Spiræa
L. med blomster siddende i top ell. klase (jf.

Mjødurt^; især om de som prydbuske ell.

stauder dyrkede arter, den vilde Spirea duf-

tede fra Grøiterne.HGAnd.SS.111.252. en

yppig Virak af Baldrian og honningkrydret

Sipiræei.EmilRasm.PB.9. *nu vil jeg slutte

mine Strofer før |
Spiræer falder og Jasminer

å<ax.HakHolm.FT.105. falsk spiræa, den

om spiræa mindende prydplante Astilbe Ha- 30

milt. CVLange.Staude-Gartneri.Hoved-Prisli-

ste.(1925).14.

Spis, en. [sbi^s] (oftest skrevet Spies
olgn.). ftt. -er. {fra ty. spiess, d. s., egl.:

spid (jf. I. Spid, III. Spidsj; bogtr.) (aftryk
paa papiret af en) mellemrumstype, som
under trykningen har hævet sig op i højde
med skrifttyperne. Spiizer og urigtige

Bogsta.ye.Høysg.(DGrammat.V1.218). En . .

i Aftrykket synlig Udslutning kaldes en Spis. 40

FRFriis.Korrekturlæsning.(1876).37. det vær-
ste er dog den irriterende slette Maskinsats,
hvor Spiess'erne sidder tæt som Lampesod
ind mellem Bogstaverne. J.ar6ogf/.Boot;enner.

1924.166.

Spis-, i ssgr. se Spise-.

I. Spise, en. ['sbi-so] Høysg.AG.55. flt.

•T, (ænyd. 8pis(e), glda. spisæ (lMos.47.22;
49.19 (GldaBib.). Mariagerleg.386. Sydrak.

81), SV. spis; fra mnt. spise (ty. speise^, af 50

mlat. spesa, spensa, udgift, omkostning (jf.
Speser^, af lat. expensa, egl. perf. part. fem. til

expendere, udbetale (se spendere^; grundbet.:

udgift til proviant, sml. II-III. Kost; jf. II.

spise) i) (i rigsspr. især m) hvad der tjener

til føde for mennesker ell. (nu næppe br.)

dyr; hvad der spises (som næringsmiddel)

;

føde; mad; æde; nu i rigsspr. næsten kun
om en vis slags mad ell. ret (og oftest i

forb. m. atirib. adj. ell. i ssgr. som Faste-, eo

Kød-, Melspisej; tidligere ogs. undertiden m.
(overgang til) bet.: spisning (jf.: Paa Strand-
siddernes forsømte Jordbrug raades . . ikke
Bod ved at opmuntre til Tangspise. Land-

huushold.1811.174. SprKult.X.6). Vær ikke

umættelig med nogen lækker Spise, og vær
ikke for graadig paa Meiå.Sir.37.34. De have
eivet fuglene . . dine tieneres døde kroppe
til spise (1871: som Føde; 1931: til Æde).
Ps.79.2(Chr.VI). Vi maa , . give ham de
Viine og den Spise, som hånd best finder

Smag nåi.Holb.Jep.11.3. alt for meget Kjød
er en ufordøielig og usund Spise. Tullin.111.

245. *Skal (han) knuses . .
|
Og kastes til en

Spise saa for Ravnene? OeM./Z.26i. Vi bleve

almindelig en heel Dag paa dette Sted og
bragte selv vor Spise med. Hauch.MfB.31.
et Sigtebrød, en Ost, en Kniv og en Flaske
Brændevin. Saadan er det sædvanemæssige
Traktement . . Der er ikke Spise, ikke mer
end iiæ\nt.CEiv.F.178. Fabrikanten kom
næsten hver Dag paa Besøg i Kroen . . Han
bestilte Spise. Bregend.Thora.(1926).26. Fa-
san er en dejlig Spise. KBirkGrønb.SF.191.
Kager og søde Spiser. PoU^/il941.12.sp.l.

fed, let, nærende, rørig (se rørig (i), sund, tung
spise

j II
i forb. m. ord som Drik(ke). Jeg

vil give hende Opskrift paa de slags Drik og
Spiser, hun skal holde sig fra,. Holb.Bars.

111.6. vi (blev) godt behandlet med Spise

og Jyxi^ske.FlyvningHær.253. se ogs. Drik l.i

slutn.
II

(især dial.) i forb. tak for spisen!
tak for madl Schand.TF.1.14. Har De faaet

noget i Livet? sagde Friis. — Jov — Tak
for Spisen. Buchh.K.17. UfF. 2) f overf., om
metallegering; se Klokkespise.

II. spise, V. ['sbi'so] præs. -er ['sbi^sar]

præt. -te (tidligere ogs. skrevet -de. JJuel.423.

Mall.SgH.121) ell. f -ede (JJuel.107. Holb.

Jep.11.3. Eilsch.Philhist.12. Mall.SgH.593.
RasmWinth.S.92. jf. Moth.S669. Høysg.AG.
66) ell. (sj.) spes [sbe'sj ^jeg „spees" ude om
Middagen. Weyse. (APBerggreen.Weyse's Bio-
graphie.(1876).131)); part. -t [sbi^sd] ell. (nu
næppe br.) -et (JJuel.278. Holb.Jep.11. 3.
Pamela.1.364. CPRothe.MQ.l1.241. (arkais.:)

JPJac.1.160). vbs. -ning (s. d.), jf. Spisende,
Spiseri. (ænyd. d. s. (i bet. 1-2), glda. spise,

spisa (i bet. 1 samt i bet.: forsyne med levneds-

midler), (sen.) oldn. spfza, forsyne med lev-

nedsmidler; fra mnt. spisen (ty. speisenj; til

I. Spise; jf. spiselig. Spiser)

I) (jf. u. bet. 2.3; nu næppe br.) give (en

noget) at spise; forsyne med mad; give et

maaltid ell. den daglige kost; bespise (1);

ofte i forb. spise (en) med (noget). Christus

spiser folket. Marc.8.overskr.(1728). Dersom
din fiende hungrer, spiis ham med brød
(1871: giv ham Brød at æde). Ords. 25. 21
(Chr.Vl). Holb.Anh.l2. Professores Theolo-
giæ skulde beskikke en Oeconomum, som
kand . . spiise Studenterne forsvarligen.

Fund.(Kvartudg.)*yd732.§54. Disse (o : vaj-

senhusbørn) spises Dagligen med tvende
Maaltidex. EPont.Atlas.11.113. *de hoie Her-
rer,

I

Der spises ved det fyrstelige Bord.
Hauch.DV.11.107. Dette vil jeg hellere nyde,
end spises af deres Haand, som blander
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mit Brød med Aske og min Viin med Gal-

de. Hans Pontoppidan. Crimen læsae nuijestatis.

(1768).56. il refl.: i Dag har Herskabet aldee-

les intet at spiise sig med. Holb.DR. 1. 5.
\\

overf.; dels (rdig.) m. h. t. nadveren. *Hand (o:

gud) overøser dig med Naade,
| Og spiser

dig med Himmel-Brød. Brors.266. dels i

udtr. for tomme løfter (jf. u. hel. 3.1j. *I at

spiise mig med Løfter har behaget. i?oI5.

Mel.1.6. naar han spises meest delicat, er lo

det med anseelige Løfter. Spectator.103.

2) (udviklet (ved konslruktionsændring) af
let. 1

II
spise er (mods. æde^ egl. et finere

udtr., der i rigsspr. nu er det alm. ord i forh.

m. mennesker (naar da ikke spisningen karak-

teriseres som umaadehold&nde ell. udannet),

men ogs. kan bruges i forh. m. dyr (naar ordet

æde virker for groft, fx. naar talen er om min-
dre, finere dyr, sml. Hjortø.OS.64); i dial.

hører ordet spise egl. ikke hjemme, men 20

trænger nu ind fra rigsspr. (m. h. t. menne-
sker), jf. Esp.401. Feilb. Skautrup.EtEard-
sysselmål.11.(1920).166) (stille sin sult ved

at) indtage føde, mad (saavel ikke-flydende

nærings- ell. nydelsesmidler som saadanne
flydende næringsmidler (ell. nydelsesmidler),

der indtages med (spise)ske, fx. søbemad);
tage næring til sig; fortære et maal-
tid, en ret, et fødemiddel. 2.1) uden
obj.; undertiden spec: indtage middagsmaal- 30

tid. det er i Dag den fiortende Dag, at

I have biet uden at sipise.ApG.27.33. hun
spiser med lige saadan appetit der, som det
kunde være ved hendes eget Velbaame
Bord. Holb.Bars.1 11.2. Jeg har gjort Excel-
lencen Gyllenborg min Opvartning, spiist

hos ham, og atter gjort ham en Visit. ^eift.

Ungd.142. Hun havde ingen Tænder mere,
og smattede en Del naar hun spiste. .AndiVz.

DM. 1.65. Har De spist, Frk. J.?ErlKrist.DH. *o

123.
II

t forb. m. drikke. SalmHj.78.1(se
drikke sp. 958"). Heib.Poet.X.231 (se nyse
sp. 52**). *Der blev da drukket og spiist

. .
I
Og udbragt Skaaler og sjunget, flrz.

D.II.151. Rom.l4.17(1907).
|I

i særlige forb.

m. adv. (ell. substantivisk brugt adj.). s^ise
fint ^Sogneungen (begyndte) at spise „fint",

med Gaflen i Munden og ikke Kmven. Elfelt.

NB.133), pænt (se II. pæn sp. 207^*).

spise offentlig, se offentlig 1.2. i (1. br.) 50

forb. som spise koldt (Der er dem, der
kun har spist koldt i en Uge, fordi de vidste,

at den Aften fik de Varmt paa Bordet.
MLorentzen. (Pol. **Utl940.19.sp.5)), læk-
ker(t) (se lækker 2.3j, varmt, 0: spise

kold (osv.) mad. (de) gik ind i „Dagmar"s
fine Ende og spiste x&Txat. DagNyh.^^/iol921.
7.sp.3. i udtr., der angiver handlingens resul-

tat: har du spist færdig?
j jf. spise has,

se III. Has 2. spise rent (af sin tallerken), eo

se III. ren 2.3. || i forb. m. præp. af. 1. t

forb. spise af munden, se Mund 3.4. 2. m.
flg. angivelse af service, beholder osv., hvori
maden serveres ell. tilberedes olgn. *Af dette

XXT. Eentrykt "/, 1942

Fad har Satan spust.Wess.155. hvem har
spiist af min TaAlerken? Grimm.Folke-Even-
tyr.(overs.l821).247. lad os spise af panden I

(jf. næste gruppe:) Af alle Træer i Haven
har du Lov at spise (1871: du maa frit æde
af osv.), kun af Træet til Kundskab om godt
og ondt maa du ikke spise (1871: æde).
lMos.2.16-17 (1931). spise af ens haand, se

Haand 12.i. 3. t udtr. for at indtage, fortære

noget af maden, være i færd med at spise.

Hun spiste graadigt af sin Figen. AaDons.
DU.110. Han spiste af Maden, samtidig
med at han gik og klædte sig pa.a,.HSeve-

rinsen.SM.120. tidligere ogs. i udtr. for at

kunne nyde, lide (en vis slags) mad: (jeg)

spiste af alle forefaldende Retter (0: jeg var
ikke kræsen). lAeb.O.l3. \\ i forb. m. med.
1. t udtr. for, at to ell. flere personer deltager

i et maaltid sammen, sæt en Stoel til hende,
hun skal spise med mig. Holb.Jep.

I

II.3.

Nedlod han sig virkelig saa dybt? han spiste

med ham — saadan holdt Maaltid? i/osir,

DD.55. 2. m. flg. angivelse af redskabet, der

bruges ved spisningen. Gud hvor det smagte
Thorvaldsen . . i det Grønne, og spisende
med YingrenelCStampe.Thorv.188. spise med
kniven, se I. Kniv l.i. spise med den store

ske, se I. Ske 2.2. || t forb. m. paa. 1. m. flg.

angivelse af servicet(s art), i forb. som spise

paa guld, porcelæn (Kierk.1.263), sølv, se

I. Guld 1.2, Sølv. jf.: Aldrig skal jeg spise

paa Dug eller sove under Dekke med det
Skam mere (0: leve sammen med i ægte-

skab). Biehl.Cerv.LF.1.214. 2. i udtr. for. at

man er i færd med at for*ære noget (især:

som holdes i haanden), har en bid af det i

munden, spise paa et Stykke Brød. Levin,

(han) gav sig til at . . spise paa en Sommer-
pære. ZLars.Ci.55. jf.: Carl spiste paa sin

fjerde Bøf.

O

Rung.SS.51. \\ i forb. m. til,

i udtr. som spise til aften(s), middag(s), se u.

Aften 5, Middasr 2.3, (sjældnere) til frokost

(Sandfeld.S.*147^). \\ i forb. m. ved; i forb.

som spise ved smaa borde, se smaa 1.2.
||

i andre faste forb., talem. olgn. appetitten

kommer, mens man spiser; han spiser, til

han revner; spis, min gris, i morgen skal du
slagtes! kongen spiser, svin æder; se Appe-
tit, II. revne I.2, slagte 1, æde. spise som
en fugl (Bl&T.) eU. spurv (Bergs.BR.
124), spise lidt. spise for to (o: meget),

se to. man skal spise for at leve og ikke
leve for at spise olgn. EomGrønneg.1.97.
BilleskovJ.H.1.207. jf. Arlaud.60. vær saa
god og spis! (dagl.) egl. som opfordring til

at (begynde at) spise; ofte overf., især brugt

efter forelæggelse, fremstilling af noget som op-

fordring til den tiltalte (læseren) om at benytte

det, tilegne sig det, selv drage sine slutninger,

selv dømme om det (og erkende det afslørede

forhold, fx. fadæse, misere). *hvi3 du er

sulten, saa værs'go og sipis.Sødb.GD.31.

Herhjemme bød de mig (0: en skuespil-

ler) Tjenerroller. „Et Brev, naadige Frue."

24
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Buk og ud til højre. Værsgo og spis, 6 Kro-

ner. PoUyil936.Sønd.7.sp.4. Citatet er ord-

ret. Værsgo og spisl Soya.Hørespilafdelingen.

(1939).15. 2.2) m. obj., der betegner den mad,

ret, som indtages, ell. den føde, man nyder,

bryder sig om; ogs. m. obj., der betegner den

mængde mad (madvarer), der rummes i en

beholder C*Moderen blev saa hjerteglad,
|

Signelil spiste det hele Fad.Weyse.S.llO.

*han kan spise et helt Fad Yælling. Ingv

Bond.(Myrebogen.Nr.1.(1908).103). jf. spise

en skæppe salt u. I. Salt 1.2^. nøde een til at

spiise de Koste, som hånd har naturlig Af-

smag for. Holb.Tyb.Y8. *Han Kage spiiste,

Viin han drak. Rahb.Synt.207. hun spi-

ste Kraasesuppe. Oehl.FreiasAlter.(1816).186.
* Først skal Træet vises,

|
Siden skal det

spises. PFa&er.F¥ii6. Vore Bønder spiser

ikke Vildt eller bryder sig i alt Fald ikke

derom. Bogan.1. 114. lav (kaninerne) til paa
en lidt pikant Maade, og de fleste vil spise

dem for (o: i den tro, at det er) Høns el-

ler Kyllinger. Pol.*/d941.4.sp.6. jf. III. sig

4.2: jeg har spist (mig) en lille varm ret I

m. nærmere angivelse af den tilstand, i hvilken

maden nydes: spise noget koldt, raat (se

IV raa 2.i^, varmt, i udtr. for at indtage

(noget ved) et af dagens faste maaltider: spise

noget til aften, frokost, middag osv. ell.

spise aftensmad (Pamela. 1.364), frokost,

middag(smad), morgenmad, nadver; jf. spise

aften u. Aften 6. i forb. som faa, have, give,

skaffe (se skaffe 2) (en) noget flidt osv.)

at spise, han blev meget hungrig, og vilde

have noget at spise (Chr.VI: bide paa
noget). ApG.10.10. JVJens.NG.255. sæt dig

herhen og faa lidt at spisel Elfelt.NB.132.

II
om dyr. Hun var fra København . . Hun

sae også: koen spiser græs; det var jo til

at grine ad. Hjortø.GU.90. se ogs. ndf. 1. 50ff.
i vejrregel: naar hunden spiser græs, faar
vi snart regn, se Regn l.i. || m. h. t. person;
dels om menneskeæderi. Brandes.XII1.429.
Robinson befrier . . en Spanier, som Kanni-
balerne Uge skal til at spise. Pol.'^/aWél.
Till.5.sp.4. jf.: *derfor vil Fanden mig ikke
spise,

I
Thi jeg har lært af Nathan den Vise,

I

At man kan i hver en Religion
| Dannes

til en agtværdig Ferson. Heib.Poet.X.249.
dels om dyr: *1 ligner jo skinbarligen den
Ulv,

I

Som vilde spise mig forleden Dag.
smst.1.224. *Tilsidst han dog forliste,

( Og
Fiskene ham spiste. Drachm.DM. 70. (spøg.)
uegl., om stærk plage af myg, utøj olgn.: vi

(kom) til Genua, hvor vi nær vare spiste af

Myg. CStampe.Thorv.137. dels i udtr. for, at

et væsen er meget tiltalende, fristende (især af
et sødt ydre, „lækker"). PHans.Overs.afMo-
liére: Fruentimmerskolen. (1885). 135. Mange
unge Par . . er næsten ved at spise hin-
anden, andre ser ud, som om de havde
haft et lille Opgør. PCVHansen.Denhellige
Lidenskab.(1919).10. hun sagde, at hun-
den var saa sød, at hun godt kunde spise

den
i

især i forb. være lige til at spise

(jf. u. VIII. lige 3.i;. DagNyh.^yd921.2.sp.l.
*Et Foraar har kærtegnet Pigernes Krop,

|

og nu er du lige til at spise. SigfrPed.SS.12.

jf.: spises paa smørrebrød u. Smørrebrød
1.1 slutn.

II
i andre faste forb., talem. olgn.

(til dels m. videre (uegl.) bet.), man skal ikke

spise kirsebær med de store (osv.), se

Kirsebær 1. spise kongens brød, se I.

10 Konge 2.2. smag og behag er forskellig,

derfor bliver al mad spist, se I. Mad l.i,

misundelsens brød bliver ogsaa spist,
se Misundelse, spise sin pen, se I, Pen 2.i.

han har spist skadeæg, se Skadeæg 1.

spise (et stykke) smørrebrød, se Smør-
rebrød 1.1 og 2.2. spise søm, se Søm

||

f spisende vare, d. s. s. Spisevare(r).

spisende eller drikkende Vare af Proviant-
Kammeret at udpracticere. Forordn.^yal699.

20 §18. gode, spisende Yarer. Brøchner. Br.4.

2.3) m. obj. og præd. ell. adv., præp.-led, der

angiver handlingens resultat. \\ m. person-obj.;

især (jf. dog ndf. 1. 43) m. refl. pron. som
obj. (oftest i forb. spise sig mæt, se mæt 1).

*I Jer spiste trætte,
| Og dog ei mægted,

Jer at spise mætte? PalAI.TreD.330. (jeg

blev) Tvunget til at spise mig meer eller

mindre tildøde i en 15, 16 italienske Land-
retter. Brandes.Br./.i26. (man fik) Smørre-

30 brød og spiste sig ud af Bekymringerne.
KSech.MV.8. Drengene (i svagbørnskolonien)

spiser sig ganske simpelt fra enhver Sygdom.
PoU''/sl941.3.sp.5. talem.: Flere spiser sig

ihjel end drikker sig ihiel.Krist.Ordspr.

nr.8445. spise sig gennem retterne olgn.

(han) spiser sig gennem de obligate fem
'Retter. EmilRasm.BH.71. (vi) er blevet op-

draget til at spise os igennem den os til-

delte Vortion.PoUyil941.Till.l2.sp.4. bil-

40 ledL: Naar Folket engang har spist sig igen-

nem al denne „styrkende" og „opbyggende"
Litteratur, vil det føle Sult efter den egent-

lige T>igteknnst.Rimest.DF.24. spise en

mæt, {vel dannet af forb. spise sig mæt
(se mætj efter udtr. som drikke en fuld olgn.

(og uden tanke paa bet. 1); 1. br.) give en saa

megen mad, at han bliver mæt. (lægen vilde)

overbevise sig om, at de Sultne blev spist

rigtig mætte. Pol.^/iil911.5.sp.5. Først og

50 fremmest maa vi spise Soldaterne mætte,
mine Eerrer. KaiHolb.FC.IV185. || m. be-

tegnelsen for mad olgn. som obj. (han) spiste

sin Mad iærdig. Buchh.VandaVenzel.(1939).
135.

II
m. resultats-obj., i forb. som spise

sig en mavepine til. Pol.^U1941.9.sp.2. 2.4)

(især dagl.) i overf. anv.: sluge (2-3).
||

(jf. sp. 373^') om person; dels (1. br.) som
udtr. for at underlægge sig noget. Gods-
ejerbladet Dagens Nyheder . . blev over-

aget af Red. Carl Carstensen 1871 . .

men C. Ferslew spiste ogsaa dette Blad
{ISdl). Cavling.RS.154. dels som udtr. for

intens (ivrig, begærlig) sansning; især m. h. t.

synsobjekt: betragtepaa en intens (betagen.
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I

nysgerrig) maade; sluge (med øjnene).

Han spiste med Øjne og Læber den Rødme,
der gfld sig ud over Birgittes Ansigt og Hals.

Schand.BS.81. (han) begyndte (straks) at

spise Menuen med Øinene. Pol.^/il941.Sønd.

4.sp.2.
II (jf. næste gruppe) om ting (for-

hold): optage i sig; opsluge (2.2). (naar de

skibbrudne) ere bragte i Sikkerhed . . visiteres

Skib og Ladning af Mænd og Qvinder, og Ha-
vet faaer Skyld for at have spiist, hvad Jøder

og andre siden finde i god Behold under

Aggerboernes Tag. Engelst.(AarbThisted.l921.

249).
II (jf. de to foreg, grupper) m. h. t. penge-

(summer) og andre økonomiske værdier: for-

bruge (i stor mængde); sluge; ogs.: for-

bruge fuldstændig; bruge op. Datidens Land-
ejendomme (var) i Stand til at spise Penge
som varmt Brød. Schand.0. 1. 6. Skyerne be-

gyndte at true i Form af, at han snart

skulde spise de sidste Rester af Arven.

OThyreg.B.109. Hvad tænker du paa, naar

Kapitalen er s^ist? KMich.MT.55. talem.:

(noget) spiser ikke brød, se u. 1. Brød l.i

slutn. Høflighed spiser da ingen Mad (o:

koster ingen Penge). /)Æ^.
3) i særlige forb. m. adv. 3.1) spise af.

II
(til bet. 1; maaske omdannelse af fodre

af (se 1. fodre 1.2^; sj.) give (en) godt (ell.

meget) at spise; stille ens sult. Bergstrøm.

Mb.67.
II

(ænyd. d. s.; til bet. 1 slutn.; jf.

IL spidse 6) overf.: stille en (nogenlunde)

tilfreds; især som udtr. for uretfærdig ell.

karrig behandling af en person ell. for be-

handling, hvorved man holder ham hen ell.

søger at slippe fri for ham; afspise (1) ; næsten

kun i forb. m. m e d til angivelse af det middel,

hvorved en søges stillet tilfreds. Moth.S669.

Spiis ham . . af . . med en høflig Compliment.
Hørn.Moral.1.49. vi lade os spise af med
Ord i Steden for Tms.Eilsch.PhilBrev.14.

Hans Arveret . . var uomtvistelig; men han
spistes af med tomme LøiteT.Ing.EM.1.65.

Han snakkede syv Lange og syv Brede for

mig . . Men jeg er ikke af dem, man kan
spise af. Jeg sa'e ham Sandheden glatvæk.

Hr2.VII.240. Mod en UdbetaUng af 7000
Pund Sterling gjorde man sig færdig med
mig . . De kunde have spist mig af med
meget mindTe. Drachm.EO.404. Jeg maa al-

tid holde for og spise al Verdens Tanter og
Onkler af med lange Epistler for Familie-

fredens Skyld. PDrachm.K.153. spise en af

med snak: *Med saadan snak vor Fogd
sig da lood Spise Bit.Holb.Paars.239. Graah.

PT.1.307. D&H.1I.296.
\\

(til bet. 2.i ; nu
sj.) om person: blive færdig med at spise;

afspise (3). Moth.S669. vAph.(1764). VSO.
saa kommer Reinholdt Vinskænk, naar det

høje Herskab har spiset at JPJac.1.160.
\\

(til bet. 2.2; nu sj.) m. h. t. ret (mad):
blive færdig med at spise ell. spise op (jf.

afspise 2). *Da Suppen var spiist af, kom
frem en lekker E.a.Te.Prahl.BJ.42. jf. (bil-

ledl.): Man skal tage Plads ved Livets Bord

og ikke overveje for længe . . Ellers er Bordet
spist af, før man faar betænkt sig. Nathans.

HD.1.182. 3.2) spise med, (jf. spise med en

u. bet. 2.\) deltage (især: som gæst) i et maal-

tid sammen med andre. *Min Herre! Hvis De
ei vil forsmaae |

med os lidt om at spadsere

gaae |
og siden spise med i Græsset hist,

| saa

glæder det os.Oehl.Digte.(1803).235. Pigerne

. . spiste lydigt med ved Bordet. Elkjær.MH.

10 50. jf.: han bliver magrere og magrere; man
skulde tro, der var noget, der spiste med (o:

at han havde bændelorm ell. tuberkulose)
\ 3.3)

spise op (om forb. spise noget op i (ell. paa)

et (stykke) smørrebrød se Smørrebrød 2.4J.

II
(til bet. 2.1-2; m. hovedtryk paa op) spise

alt, hvad der findes (paa tallerkenen, paa
bordet olgn.); ikke levne; opspise (1). Moth.

S670. Naar der spises reent op ved Mid-

dagsbordet, hedder det: „Nu faae vi godt

20 \eirV"Thiele.III.22. (han havde) bestræbt

sig for at spise Maden oip.Søiberg.KK.II.

115.
II

(til bet. 2.\) overf.: opbruge, for-

tære (sin ejendom, sine penge); opspise (2).

Schand.BS.372. Aktiekapitalen var spist op.

ORung.VS.lll. 3.4) spise sammen.
||

(med
lige stærkt tryk paa begge led ell. hovedtryk

paa spise^ spise i fællesskab (med) (jf. sam-
menspise l). Moth.S670. Goldschm.NSU.
VII. 159 (se sammen sp. 580*). ErlKrist.

30 DH. 6 (se sammen sp.58P^).
\\ (ofte m.

hovedtryk paa sammenø bringe to ell. flere

i et nært, fortroligt forhold til hinanden ved

fællesspisning(er), ædegilde(r); sammenspise

(2). Middagen . . forløb i en saadan Samdræg-
tighed, som om den havde været en af dem,
der var bestemt til at „spise Folk sammen",
Gjel.T.47. VKorfitsen.KF.144(se u. sammen
4.i). især i forb. spise sig sammen: *Vi,

som nu i en lang Række Aar
|
saa vel ved

40 private som kommunale
|
Middage rigtig har

spist os sammen. Schand.SD.202. Man spiste

sig sammen til et festligt Lag, trods alt.

HansPovls.HF.122. 3.5) spise ud (jf. ud-

spise^.
II

(til bet. 1; jf. u. IL spidse 6^

f uddele, udlevere levnedsmidler, mad. „give

madden ud af spisekelderen , som fol-

kene i et huB skal have til daglig kost."

Moth.S670. (de) samle den hele Afgrøde ind

i en fælles Lade . . og spise det indavlede

50 siden ud igien efter enhvers Fornødenhed.

Kraft.VF.180. \\
(til bet. 2.3; sj.) spise sig

(fuldstændig) mæt. Tilstanden i Norden i det

16de Aarhundrede (svarer) til et velbesat

Maaltid, hvor Folket, træt efter langvarig

Sult, spiste sig ud, som det synes for længere

'nd.TroelsL.V18. smst.l5.
\\ (jf.bet. 2.(3-)4; i

forb. som spise (en) ud af huset olgn.,

spise saa meget hos en, at han maa gaa fra

hus og hjem, bliver fattig; især brugt med
60 afsvækket bet., om person, der spiser hos en

uden betaling ell. for (alt for) ringe betaling, saa

han bliver en økonomisk byrde, ell. (spøg.)

om barn, gæst, der spiser meget, er en grov-

æder, naar man besøger en fattig SlaBgtning,

24*
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skal man ikke spise i Kroen, men nyde hans

fattige Mad, selv om man spiser ham ud af

Huset. Skovrøy.EF.94. Hun mente ogsaa, at

Jep og Maren burde smide de voksne Søn-

ner ud i Stedet for at lade dem spise sig ud
af Huset. Lauesen.S.283.

iSpise-) i ssgr. ['sbi'sa-, dagl. ogs. (især

i ssgr. som Spise-kammer, -stue^ 'sbisa-]

(nu især dial. Spis-, se u. Spise-kammer,

-kvarter, jf. Spiskommenj. af I. Spise 1 ell.

(især) II. spise (2) (i reglen efter tilsvarende

ty. ssgr. m. speise-j; foruden de ndf. med-

tagne ssgr. kan nævnes (til) Spise-brug,

-lysten, -pause og en del betegnelser for særlige

slags, sorter, der er beregnede til, egnede til at

bruges i husholdningen, fx. Spise-due, -fedt,

-fisk, -høns, -løg, -olie, -sirup, -svamp,

-trøffel, ell. som egner sig til at spises, nydes

som ret, spise, som de er (mods. sorter, slags,

der maa tilberedes, syltes osv., ell. som bruges

ved madens tillavning), fx. Spise-blomme,

-chokolade, -kirsebær, -pære, -smor, -æble.

-anstalt, en. (sj.) spisehus. S&B. Bl&T.
-bakke, en. (jf. -brik, -fadj. I) (jf. II.

Bakke S.i ; sj.) (en om en mindre bakke min-
dende) tallerken ell. flad skaal, hvoraf der spi-

ses. SøLex.(1808).144. Bl&T. 2) (fagl.) blik-

bakke, der anbringes foran et barn under
spisningen for at undgaa, at barnet spilder

paa bordet, dugen. VoreBørn.(1931).201.

-bal, et. (jf. III. Bal samt Danse-, Drikke-

bal; især dial.) selskabelig sammenkomst med
spisning og dans; især (i videre anv.) om
selskabelig sammenkomst med spisning, men
uden dans, ell. om selve spisningen (som en
del af gildet) modsat dansen. HLeerbech.
RingeSogn.(1826).90. Hån forslugte sig ved
Spiseballet . . og sidder nu ved Dandseballet
som en Boa og ioTdøieT.Bogan.I.122. Feilb.

BL.227. Feilb. UfF. -bestik, et. (jf. -red-

skab osv.) om (foderal med) spiseske, kniv
og gaffel. Blækspr.1931.36. HSeverinsen.SM.
45. -billet, en. (jf. -kort 2, -seddel 2)
billet, der giver ret til et maaltid mad (i et

spisehus). Vortllj.1,2.128. Hjemmet.1905.364.
sp.l. -bord, et. bord beregnet til at spise

ved (i hjemmet); spisestuebord. JSneed.III.
61. Oehl.1.282. det runde Spisebord. Drac/im.
E0.44. Spisebordet var rullet paa Plads
(efter dansen), der blev gjort Forberedel-
ser til Te.JacPaludan.TS.54. jf. (spøg.):

Ofte fortæres Føden (af vandrotter) paa
specielle Ædepladser eller „Spiseborde", flade

og noget ophøjede Pladser, hvor Vege-
tationen er traadt ned, eller hvor der er

fyldt ud med Stumper af Rør o. l.Danm
Pattedyr.346. -brik, en. (jf. -bakke, -fad;
1. br.) brik (I.2). S&B. BIST. -dam, en.

(fisk.) dam (1.2), hvori større (til spisning
tjenlige) fisk holdes. OeconJourn.1757.361.
Fleuron.SK.166. -etui, et. etui til op-
bevaring af et spisebestik. Bl&T. VidSelsk
Oversigt.1936137.163. -fad, et. (jf. -bakke,
-brik; nu næppe br.) fad, hvorpaa maden

anrettes og serveres. vAph.(1764). MO. -for-
kliede, et. (jf. -smække; 1. br.) klæd-

ningsstykke, forklæde, som børn bruger under
maaltidet for at beskytte klæderne. Larsen.

-forretning, en. (sj.) pensionat; spi<ie-

hus. de fik oprettet en lille Spiseforretning

i Chicago. JVJens.HH.101. -frikvarter,
et. (skol.) længere frikvarter, i hvilket elever

og lærere spiser deres (medbragte) frokost.

10 OThyreg. PS. 63. Vor Ungdom. 1937/38. 244.

-frugt, en. finere frugt, der spises som des-

sert olgn.; bordfrugt (mods. Madfrugtj. Da.
Havetidende.1935.309. -fælle, en. (jf. -kam-
merat; sj.) person, som spiser sammen med
en anden ved samme bord; bordfælle. Pol.^^U

1941.Till.3.sp.2. -færdig, adj. (jf. -før,

-moden; nu næppe br.) om frugt: egnet,

tjenlig til at spises. Fleischer.HB.412. -før,
adj. (jf. -færdig; især dial.) om dyr, især

20 kylling: egnet, tjenlig (stor nok) til at slagtes

og spises. Kyllingerne ere endnu ikke spise-

føre.MDL.^syæH.}. Du har vel ikke Brug for

en spisefør Kylling eller tre paa Lørdag?
BerlTid.^yd937.Sønd.l7.sp.2. -gemak, et.

(jf. -lokale osv.; 1. br.) gemak (paa et slot),

der benyttes som spisestue. Borrebye.TF.589.
Amberg. -gilde, et. (jf. -bal og Drikke-,

Ædegilde; nu især dial.) selskabelig sammen-
komst med spisning, især: med et større, fest-

30 ligt (middags)maaltid; gilde, ved hvilket spis-

ningen er hovedsagen. HCAnd.Breve.I.331.
man dansede ikke mere i Kjøbstaden . . fra den
Tid fik Spisegilderne Overhaand. (roZdsc/im.

¥111.160. der skal være Spisegilde maa-
ske Fakkeltog, fordi Ploug har været 60
Aar Student. EBrand.Br.Y83. Bregend.MAG.
17. UfF. -greje, en. (dagl, til dels spøg.)

i flt., om spiseredskaber; især om ske, kniv og

gaffel. DSt.1918.58. Buchh.FD.103. -grød,
40 en. [I.l] (jf. -saft; med., 1. br.) den vælling-

agtige masse, som dannes ved fødemidlernes

fordøjelse i mavesækken (Chymus). Panum.
223. -gæst, en. person, som (gratis ell. mod
betaling) spiser i en andens hus. VSO.(u.
Spiseselskab^. (den) Pølsemager paa Nørre-

bro, hvor jeg i mit første Københavnsaar
var daglig Spisegæst. Pont.AG.106. -hus, et.

{ænyd. d. s. (i bet.: forraadsMis, spisekam-

mer), ty. speisehaus; jf. -anstalt, -forretning,

50 -kvarter, -kælder 2, -køkken 2, -pensionat,

-restaurant, -restauration, -sted) (offentligt)

etablissement, hvor spise- og drikkevarer ser-

veres mod betaling; restauration (3); især om
(mindre) restauration (beregnet for det jæv-

nere publikum), som navnlig serverer varm
mad. *Han troede, Middagsklokken alt at

høre:
|
Og derfor havde sig til Spiisehuset

skyndt. ChrBorup.PM.34. Winth.VIII.192.
(jeg vovede) mig ind i et af de simpleste

60 S^iisehuse. HCAnd.ML.45. (han reddede) sig

ind i Vesterbros Spisehus, hvor Madosen fik

det til at sortne for hans Øjne. JFJens.D.
147. -kahyt, en. ^ (større) kahyt, hvori

maaltiderne indtages. S&B. Admiralens Spise-
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k&hyt. Scheller.MarO.261. -kammer, et.

[I.l] (nu især dial. ell. gldgs. Spis-.

Holb.DNB.35. Rahb.(Skuesp.IX.156). Ing.

EF.WII.(1850).64.AritNiels.(Folkekal.l865.

122). Feilb. jf.: Man hører altid sige Spis-

karamer, endskiøndt det skrives rettere

Spisekammer. rJ.p7i/J[764;. sml. VSO. MO.
— dial. -kammers. KMKofoed.Bornholm-
skeSærlinge.(1934).97). (ænyd. spis(e)kam-

mer, spisekammers, ty. speisekammer) I) lo

(jf. -kælder 1; sml. Fadebur 1, Mad-
kammerj rum (kammer ell. aflukke), hvori

fødevarer (spec. fødevarer som kød, flæsk,

paalæg, ost olgn.) og (retter af) tilberedt mad
opbevares. Holb.Paars.203. *i vort Spise-

Kamraer, | . . Omsonst jeg søger nu en
Lindring for mit Sind. Wess.35. Har Du været
i Spisekammeret, hvor der ligge Oste paa
Hviderne og hænge Skinker under Loftet?

HCAnd.(1919).II.78. hvor der er et Køkken, 20

der er osse et Spis'kammer ikke saa langt

hdL.KBecker.VVII.226. jf. (spøg.): Svend . .

havde tømt sit Spiis-Kammer (0: sine for-

raad).Grundtv.Saxo.III.143. \\ hertil bl. a.

Spisekammer-bord, -dor, -skab, -tyv(eri),

-vindue, jf.: Valget af et Ideal (bestem-

mes hos børn ofte) ved, hvad man popu-
lært kalder Spisekammerkærlighed. Den,
der har glædet Barnet med den bedste Gave,
gaar af med Sejren. AlfrLehm.(VidSelsk 30

Oversigt.1916.66). 2) billedl. 2.1) (jf. -moder
slutn.) areal, især landsdel, egn, hvor der

(som følge af jordens frugtbarhed, stort hus-

dyrbrug) produceres mange fødevarer, en
have er et got spisekammer. Ifo^A.SfifiS. Af
dette kand sees, hvad for et vigtigt land
Jylland er, og at det ikke ubilligen kand
kaldes et spiiskammer for andre omliggende
nationer. Holb.DNB.35. (Amager er) Kjøben-
havns STpisekeiTQmeT.PhysBibl.VII.214. Man 40

kalder Fyen Danmarks Spisekammer.^C
And.Breve.II.233. Danmark blev først og
fremmest betragtet som Englands Spise-

kammer, der forsynede den engelske Indu-
stribefolkning med god og billig Føde.
Tilsk.l933.II.51. 2.2) (1. br.) om dyr, der

tjener til (ell. hvis produkter tjener til) føde

for mennesker; i forb. som: denne Yngel af

tamme Dyr saa nær hos mig skulde blive

mig til et levende Spise-Kammer af Kiød, 50

Smør, Melk, Ost. Robinson.1.236. *Lodden . .

lunter Mammut paa Tundraen,
|
Sul for hele

Stammen, | et vandrende Spisekammer.
JVJens.Di.*127. 2.3) (jf. Madskab 2.i ; spøg.)

om mave. Rahb.(Skuesp.IX.156). (koens) væl-

dige Omsætningsevne gav jo noget i Spanden,
hun stod højt i Gunst hos Fodermesteren: —
Hun har Spisekammeret i Orden, sagde han.

Fleuron.K0.112. -kammerat, en. (sj.)

spisefælle. Amberg. -kanal, en. [I.l] (jf. -vej ; 60

med., nu sj.) den vej, føden passerer i legemet

under fordøjelsesprocessen; fordøjelseskanal.

PhysBibl.XX.27. -kartoffel, en. (især

mods. Læggekartoffel^ kartoffel, der er egnet

til føde for mennesker. Kaper. LandbO.III.
77. -kniv, en. (jf. -ske; 1. br.) (mindre,

finere) kniv, der bruges ved maaltidet. Johs
Brøndst.DO.II1.312. -kommen, en. se

Spiskommen, f -kone, en. [II. 1] d. s. s.

-moder, (føden) er ikke saa gal! . . og
Johanne Marie fik nok det Bedste! hen-
des Moster er jo Spisekone derinde (0: i

fængslet).HCAnd.SS.III.266. -kort, et. I)

[I.l] (jf. -seddel 1) (blad af karton olgn., inde-

holdende en) fortegnelse over de forsk, retter,

der kan faas i en restauration (den dag, for

hvilken kortet gælder); ogs. om menukort.
Sélmar.^319. Hvor er Spisekortet? Opvar-
teren opremsede en lang Række Retter.

Pont.LP.1.94. hun (fik) pludselig travlt med
at studere Spisekortet for at vælge Des-
serten. PDrac^m.D.lOi. billedl.: disse haard-
føre Hundes vidtomspændende og besynder-
ligt sammensatte Spisekort. Drastrup.Fordi

deudfører saa storeBedrifter.(1935).44. 2) (nu
næppe br.) spisebillet. Penia.1811.6. -krog,
en. krog, hjørne, hvor man opholder sig, mens
man spiser, i Frokostfrikvarteret havde de
deres egen Spisekrog borte fra de andre.

HCBranner. Omlidt er viborte. (1939). 119.
||

spec. om særlig indrettet hjørne af køkkenet

(jf. Spisekøkken 1^ ell. opholdsstuen, hvor

man til daglig kan sidde og spise. Pol.*/\*

1936.15.sp.5. 2 Vær. m. Spisekrog. sms^.Vn
1939.20.sp.5. ogs. (snedk.): møblement til en
saadan krog. Spisekrog i lys elm, bestaaende
af 1 skab, 1 bord, 4 stole. NatTid.**/,1940.5.

-karv> en. [I.l] (nu næppe br.) madkurv.
LThura.Poet.232. Amberg. Bl&T. -kvar-
ter, et. (nu næppe br. Spis-. ChrBorup.
PM.36. Blich.(1920).X1.159. — nu næppe br.

-korter. Moth.S668. PAHeib.Sk.il1.173).
dels (jf. -hus osv.; nu 1. br.): offentligt sted,

hvor der (mod betaling) serveres mad; spise-

hus olgn.; dels (dagl.): sted, hvor man spiser,

faar sin kost. Reiser.IV.331. efter Comedien
kunde (jeg) gaae paa Mad. Barfreds Spise-

qvarteer, nyde en Portion Carbonade til 8 B.

Rahb.E.1.218. Spiseqvarterets Madseddel . .

hang ved Børen. HCAnd.(1919).IV370. Spi-

sehuse eller Spisekvarterer, som man siger

paa ægte Kiøhenha,ynsk.Bille.Ski2zerfraEng-

land.(1858).235. der (fandtes) slet ikke . .

egentlige Restauranter (0: ca. 1860). Man
kendte „Spisekvarterer", Middagsabonne-
menter og CaiiéeT.AHenriques.SD.80. jeg

spiser hos N. N. hver dag; det er et godt
spisekvarter j

-kælder, en. {ænyd.

spisse-, spiiskeller, glda. spisekeller(e)) I) [I.l]

(jf. -kammer 1) f kælder(rum), hvor mad-
varer opbevares; viktualiekælder. „den kelder i

et huB hvor saltmad gemmes." Moth.S668. bil-

ledl.: *Hans fa: hestens) Spiese-Kielder (o:

krybbe) fuld af Fore-forraad (0: foder) sat.

Sort.Poet.77. 2) (gldgs.) kælder, hvor der er

spisehus, ell. hvorfra tillavet mad sælges ud
af huset. VSO. MO. Sypigen . . havde delt

sin knappe Middagsmad £ra en Spisekjælder



379 Spisekøkken ISpiserestanrant 380

. . med hende. Schand.SF.177. -køkken,
et. I) køkken med spisekrog, alle Lejlig-

hederne (i det harboeske enkefriækloster) med
Spisekøkken og Entré. HistMKbh.SR.11.122.

2) spisehus; middagskøkken. TelefB.1929.sp.

4506. automaterne og mælkerierne og spise-

køkkenerne uden alkohol. MKlitgaard.MS.

77.

spiselig;, adj. ['sbi-sali] (afl. af II. spi-

se) anvendelig som føde, mad (især for

mennesker); henhørende til fødemidlerne; i en

saadan tilstand, saaledes tilberedt, at det egner

sig til at spises; ogs.: som kan spises uden

at være nogen egentlig nydelse. vAph.(1759).

Polenta (o: en majskage) fandt jeg spiselig,

men . . ikke velsmagende. ilfoZft.jReise.///.

46. Heib.Pros.II.361(se u. drikkelig;, alle-

haande Træer med spiselig Frugt (Chr.VI:

allehaande træer til s^ise).Ez.47.12. Som-
meræbler . . er spiselige lige fra Træet.

ABruun.Frugthaven.(1921).116. Er der no-

get spiseligt i Huset? TomKrist.SE.50. spise-

lige sager, ting, se Sag 5.2, Ting. spise-

lige (svale)reder, se 1. Rede 1.3, Svale-

rede.
II

(fagl.) i navne paa dyre- ell. plante-

arter, -varieteter (især svampe), der kan an-

vendes som fødemiddel, den spiselige Søborre.

BøvP.IIL392. spiselig rørhat, rørsvamp,

svamp, se Rørhat osv. \\ hertil: Spiselighed.

VSO. MO.
Spise-lokale, et. (jf. -gemak, -rum,

-sal, -salon, -stue, -værelsej især: lokale, fx.

paa fabrik, større kontor, i større forretning,

hvori funktionærerne spiser. PoU*/»1939.4.

sp.l. -lyst, en. (nu 1. br.) lyst til (at spise)

mad; madlyst; appetit. Moth.S668. *Ved
Duften

I
Af gode Retter vækkes Spiselysten.

Oehl.XII.94. Bagger.1.233. -mester, en.

[II.l] (ænyd. d. s., ty. speisemeister) I) f
indehaver af et spisehus; spisevært (1). „den,

som spiser io\k.''Moth.S668. Leth.(1800).

PW/iil815. Cit.l839.(AarbVejle.l920.164).

2) (jf. -vært 2; emb., nu foræld.) person, der

leder forplejningen (selve bespisningen, ind-

køb af levnedsmidler m. m.) ved en større

offentlig anstalt, fx. et fængsel, hospital, en
kostskole; økonom, (vajsenhuset) haver sin

Inspecteur, sin Præst, sin Spise-Mester,

Portner og andre Betiente.EPont.Atlas.il.

113. Spisemesteren (o: paa Herlufsholm).
Rahb.E.1.141. MinT.1920.B.179. I Spise-

mesterens Hus i Kastellet sad Griffenfeld

i hæderligt Ya,retægtsfængse\. Rosenkrantz.G.
11.129. 3) (sj.) spøg. betegnelse for en per-

son, der (har en glubende appetit og) spiser

meget; ædedolk. D&H. -moden, adj. (jf.
-færdig; gart.) om frugt: som har en saadan
modningsgrad, at den er tjenlig til at spises.

CMatthies.DF.il.243. Haven.1929.137.sp.l.

t -moder, en. [II.l] (jf. -kone^ kvinde,

der leder forplejningen ved en større offentlig

anstalt (fx. et hospital ell. en skole); øko-

noma. Moth.S668. 50 Børn med 2de Skole-

mesteTe,S]pisemodeT.Cit.l734.(KirkehistSaml.

5R.Y327). II (jf. -kammer 2.i; billedl. *Du
Land du gode Land, Du riige Spiise-Moder

(o: Amager).Jernskæg.D.63.
ISpisende, et. (jf. sv. spisande; dial.)

vbs. til II. spise: spisning. I den hedenske
Tidsalder spiste Nordboerne . . Hestens
Kiød. (Senere) følte Landene den oekono-
miske Skade af E.estes]^isenet. Junge.346.

Singot eller Gud velsine Spisenet (Velbe-

10 komme). UfF.
S$pise-papir, et. (nu 1. br.) en slags

ganske tynde vafler, anv. som slikkeri olgn.

OrdbS. -pensionat, et. (jf. -hus osv.;

1. br.) pensionat, hvor pensionærerne spiser

(men ikke bor). Svedstrup.EG.11.101. Social-

dem.^fil938.1.sp.2. -pind, en. pind, som (i

Østasien) bruges til at spise med. (romerne og

grækerne) brugte Spisepinde. BOls.(Tidsskr.f.

Kunstindustri.1897.54). med Spisepindene

20 skovlede (han) Risen ind i Munden. JFJens.
SN.35.
SSpiser, en. ((f) Spisere. se u. bet, 1).

flt. -e. (jf. glda. spyserinde, madmoder (Kvin-
dersRosengaard.(1930).l), mnt. spiser (ty.

speiserj; afl. af II. spise) I) (til II. spise 1)

person, der bespiser andre; person, der fore-

staar en større husholdning; spisemester olgn.

Moth.S670. jf. Sjælespiser om Jesus: Je-

,

sus dend allerbeste Siæle-Spisere. EsaiasHelt.

30 AandeligIIave-Discours.(1725).251. 2) (til II.

spise 2; jf. Æder^ person ell. dyr, som spiser

(noget); dels (især i ssgr.) m. henblik paa indi-

videts levevis m. h. t. ernæring, fødemidlernes

art (jf. fx. Jord-, Kød-, Plantespiser; ; dels

(især i forb. m. karakteriserende adj.) om indi-

vid, betragtet med hensyn til appetit, lyst til at

spise; især (jf. Finspiser; jarg.): person, som
spiser meget ell. er glad for (god) mad. *Begge
Supper godt dog smage

|
Efter hver en Spisers

40 kxt.PalM.TrJamb.23. Det er en besynderlig

Virkning, en Kro gjør paa en Gourmand . .

en Spiser af Profession (kan) mærke . . at

han kommer i Nærheden af Kioen.CBernh.
VIII.7. (hun) tæmmer ham ved at sørge

for, at han faaer sine Livretter. Hofjæger-

mesteren er nemlig en stor Spiser. Ponf.LP.
VII.10. Gamle Konsuls Middage var berømte
. . i hele Landet. I hvert Fald kom der ikke

sjældent ansete Spisere inde fra Hovedsta-
50 den . AGnudtzm. En Selskabsmand. (1911). 117.

II
(jarg.) elev, der deltager i skolebespisning.

PoUyd941.9.sp.5.
Spise-redskab, et. ^y/. -bestik, -greje,

-rekvisit, -sæt, -(værk)tøj; især i flt., om de

redskaber, man anvender under maaltidet,

navnlig om spiseske, kniv og gaffel. Rahb.
(Skuesp.IX.144). Spiseredskaberne var vær-

diløse: Træskeer og Træskaale. Brandes.F///.
10. -reglement, et. (jf. -takst 2) bestem-

60 melse, reglement for bespisningen i en offent-

lig anstalt, paa skibe olgn. Harboe.MarO.
VSO. Scheller.MarO. -rekvisit, et. især i

flt., om spiseredskaber. Bl&T. -restaurant,
en. restaurant, hvor der navnlig serveres varm
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mad. MKlitgaard.GM.185. en intim Spise-

restaurant. Pol.''U1941.11.sf.4. -restaura-
tion, en. d. s. BerlTid.*/7l941.M.13.sp.3.

l^piseri, et. flt. -er. I ) (dagl., især ned-

sæt.) vbs. til II. spise: spisning. BerlTid.

*yal941.28.sp.3. er du ikke snart færdig med
det spiseri?

j jf.: Rask Cathrineholm forbi!

I
„Her er ellers Spiseri!"

|
Gjem kun Du . .

|

Appetiten./2ic/i.7/.225. 2) (sj.) konkr.: hvad
der (kan) spises; spisevare, man kom hjem lo

fra Købstaden med Ligklæder og Ligkranse

og mange Spiserier til det forestaaende store

Begravelsesgilde. Bregend.Z)iV.145.

Spise-rnm, et. (jf. -lokale; 1. br.).

en stor „Sal" . . til Spiserum ved festlige Lej-

ligheder. Schand.O.I.173. EChristians.Hj.l79.

-rør, et. [I.l] (jf. Madpibe, Mave-pibe, -rør

1) muskuløst, rørformet organ, som forbinder

svælget med mavesækken (Oesophagus). Phys
Bibl.XIII.258. *I Deres Spiserør

|
Det huult 20

jo piber — De maa sulten være.Paii¥.y/.
321. VoreSygd.I.llO.III.lOO. || hertil (med.)
Spiserørs-fletning (0: nervefletning, hvorved

spiserørets bevægelser dirigeres. Panum.574),
-krampe, -kræft, -snit (0: operation gen-

nem siden af halsen ind til spiserøret.

LSal.XI.89), -sonde, -sygdom ofl. -saft,
en. [I.l] (med., 1. br.) den af færdigfordøjede

næringsstoffer bestaaende vædske, der opsuges

fra tarmkanalen (Chylus); madsaft. Eilsch. 30

Term.45. Panum.223. -sal, en. (jf. Madsal^
stort lokale, fx. i slot, hotel, kostskole, hvor

spisning finder sted. vAph.(1759). FrSneed.
1.550. Oehl.1.281. Hotel „Royar's Spisesal.

HSeverinsen.SM.139. -salon, en. større,

fornemt udstyret lokale, spec: paa passager-

skib, hvor spisning finder sted. S&B. JV
Jens.RF.43. -salt, et. (fagl.) finere salt

til brug under maaltidet; bord-, taffelsalt.

Lincke. MoriaThuana. (1745). b2^. VareL.* 40

748. -seddel, en. i) [I.l] (jf. -kort 1 samt
Køkken- (1), Madseddel, Menu; sml. Sed-
del 2.4^ seddel med en fortegnelse over de

retter m. m., hvoraf et maaltid bestaar, eller

(nu især) over dagens middag(e), varme retter

paa en restauration. Lad os . . see Kiøkken-
seddelen . . Jeg indretter altid min Appetit
efter Spiseseddelen. (SÆt^sp.Z.^S. *Han læ-

ser Spisesedlen med betænksom Mine:
|

Hummer og Krebs, Pigvarer, Negenaugen. 50

Aarestr.SS.II.210. De gik . . ned i Ølhallen.

Hørkræmmeren gav sig til at studere Spise-
sedlen. Agerhøns? foreslog han.Tops.1.160.
VortHj.IV,1.25.

|| i videre anv., om en mid-
dags ell. kosts sammensætning af retter,

(kogekonen) begyndte paa Spisesedlen og
nævnede Retter og Biietter. Bang.UA.40.
Der var kommen stor Afveksling i Robin-
sons Spiseseddel. Buchh.Robinson.(1920).95.

II
billedl. (ofte spøg. ell. jarg.), fx. om dags- m

orden, indholdsfortegnelse, fortegnelse over pen-
sum, tilbud, forslag olgn. en Bog, der som en
kraftig Dessert indgaar paa Aarets aande-
lige SipiseseååeLAarbogf.Bogvenner.1922.210.

„Den store Kommission" (for de offetitlige

bygninger) afgav først sin Betænkning i

1883, og (regeringen) vilde se lidt nærmere
paa den . . store Spiseseddel, den havde faaet

præsenteret. NationalmusA.1938.9. om trykt

seddel, hvormed en avis reklamerer for sit sidst

udkomne nummer: DagNyh.^*/il924.8.sp.2.

Herdal.Manskaljoleve.(1934).267. 2) t d. s. s.

-billet. Callisen.BK.il.414. -selskab, et.

(nu sj.) selskabelig sammenkomst med spis-

ning; ogs. om (selskab af) personer, der spiser

ved samme bord. JBaden.OrtO. VSO. S&B.
-skaal, en. (nu 1. br. om da. forhold) mindre
skaal til at spise af. Spiseskaaler til l*/i Pots

Indhold. MR.1823.270. smst.277. -ske, en.

ske til at spise grød, suppe olgn. med. Amberg.
drei mig dette Træ til Spiseskee!OeW.F//.
125. AarbFrborg.1918.39. \\ brugt som maal:
spiseskefuld. S&B. en Spiseske fint hakket
Løg. TidensKvinder.*'/il928.30. -ske-fuld,
en. flt. -e ell. (nu kun dial.) spiseskeerfulde
^fem Spiseskeerfulde god Viinedike. Tode.ST.
11.92. BornhOS.). (jf. Spiseske slutn.; sml. u.

Skefuld^ saa meget som kan rummes i en
spiseske. En Spiseskefuld Puddersukker.
Green.UR.47. FrkJ.Kogeb.304. \\ om dosis af
medicin: lægen har ordineret en spiseskefuld

3 gange om dagen
j jf.: Kultur er som Medi-

cin . . En Spiseskefuld Morgen, Middag
og Aften, det er 'ReceTpten. Hørup.III.49.
-skur, et. (fagl.) skur, hvor udendørs ar-

bejdere kan spise. OrdbS. -smække, en.

(ogs. -smæk), (jf. -forklæde^ hagesmække
(3). SyStrikkeB.113. -sofa, en. (foræld.)

sofa(lignende møbel), hvorpaa oldtidens rome-
re laa under maaltidet. FrPoulsen.MH.I.
14. -sted, et. (jf. -hus osv. samt Madstedj
sted, hvor man spiser ell. (mod betaling)

kan faa noget at spise. Man skulde . . fri-

stes til at tro, at der i den fjerneste Old-
tid her (0: ved en skaldynge) har været et

Slags Spisested for Omegnens Folk. IFors.

(SophMull.VO.lO). „den forgyldte Tjære-
kande", et yndet Spise- og Tilflugtssted for

Folk fra L&ndet. Drachm.STL.71. LeckFi-
scher.HM.149. -stel, et. (jf. Bord-, Drikke-
stelj fuldstændig samling af tallerkener, fade

olgn. (af sa. mønster), som hører til anretning

af mad, dækning af et bord for et vist antal

(ofte 6, 12, 18, 24) personer. VSO.VI.809.
Spisestellet (var) taiyeligt.HFEw.Fort.265.

Spisestel, engelsk Porcelæn, til 12 Personer.

PolitiE.KosterbU*/,1922.1.sp.2. -stue, en.

1

)

værelse i en lejlighed, et privathus, indrettet

til at spise i. Moth.S669. Holb.DNB.153. den
kolde Spisestue, hvor vi kom ind til Middags-
bordet. Gt/Z&.^iS49;./X.52. Paa en smuk, ren
Dug i en rummelig Spisestue nedenunder
var Aftensmaden anrettet. JacPaiudan.TS.
108.

II (jf. Skænkspisestue ; især snedk.)

møblement til en saadan stue. Brugt, fin

engelsk Spisestue. BerlTid.**/»1925.M.16.sp.5.

2) spisehkale for en vis gruppe personer.

(Christian IV lod) for Alumnis bygge baade
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en skiøn spiise stue, saa og skiønne kostbare

logementer og værelser, som man kalder

Regentzen. Holb.DNB.168. nogle Bygninger

. . af Mariæ Kloster, hvilke tiene til . . Spise-

stue for de fattige Skole-Børn.LTid.1739.

517. i hver Fløis Kjelderetage indrettes et

Marketenterie med Udsalgsstue, 2 Spisestuer

og Beboelsesleilighed.3fi?.2S53.262. Univer-

sitetets Spisestuer.LeÅ;<ionsA;atoiogf.i942.//.65.

•stue-, i ssgr.; ogs. udtalt [-sdu-] (jf. Spise- lo

studør. PEBemon.P.127. Spisestumuren. JP
Jac.(1924).III.150). af Spisestue 1; fx.

Spisestue-bord (jf. Spisebordj, -dør, -mø-
bel, -møblement ^-møbler, -møblement

bruges ogs. vulg. (jarg.) om tænder ell. gebis.

DagNyh.yiil923.11.sp.l), -stol ofl. -sæt,
et. (1. br.) de til en kuvert hørende spise-

redskaber. Bl&T. -takst, en. {ænyd. d. s.)

1) (sj.) (fastsættelse af) priserne paa spise-

varer, serveret paa offentlige steder. VSO. 20

2) (jf. -reglement^ 4> reglement for bespis-

ningen paa et skib. SøkrigsA.(1752).§312.

StBille.Gal.1.113. Scheller.MarO. -teg^n, et.

(foræld.) mærke, der gav ret til at faa udleveret et

maaltid mad, fx. i et marketenderi. MR.1826.
41.1829.96. -telt, et. et, især i forbindelse

med friluftsmøder, -fester om sommeren, rejst

større telt til (fælles)spisning, det store Spise-

telt. Pon<.i?'L.2iO. Riget.*yd911.1.sp.5. -tid,
en. (ænyd. d. s.; jf. -time og Maaltid 1) (be- 30

stemt) tidspunkt, paa hvilket spisning (sæd-

vanlig) finder sted; ogs. (nu 1. br.) om det

tidsrum, der anvendes til et maaltid. (de) have
ingen vis spiise Tid, mens spiise naar de
hungre. Pflug.DP.780. Han . . viser sig ved
Bordet i Spisetiden og lister saa åLHCAnd.
BC.III.51. Drengene . . maatte gaae sultne

i Seng, fordi de ikke havde passet Spisetiden.

Tolderl.F.ll. (der skulde ikke) ventes paa
ham, naar han ikke kunde være hjemme til 40

sædvanUg Spisetid. Pont.LP.V111.170. (bor-

det) stod dækket mindst tre Gange om Da-
gen, præcis til Spisetiderne. JlfLorenteen.C

34. -time, en. (nu sj.) time paa dagen,
som (helt ell. delvis) er reserveret til spisning;

ogs.: time, som tilbringes ved maaltidet. Di-

sciplenes Spisetime i en Kostskole. F^SO.
MO. -tøj, et. (1. br.) (de til en kuvert høren-

de) spiseredskaber. SvLa.HjG.423. -vare,
en. d. s. s. Madvare. Amberg. Salget af hava- 50

rerede Spise- og Drikkevarer. PU*U1814. Spi-

sevarerne paa '&oxÅet.JohsWulff.T.66. -vej,
en. [I.l] (jf. -kanal; med.) (del af) fordøjel-

seskanal. LTid.1747.469. Lægen.lV.88. de øv-
re Spiseveje. Ugeskr.f.Læger. 1938. 1001. sp. 2.

-vogn, en. (jærnb.) særlig indrettet jærn-
banevogn, hvori de rejsende kan indtage maal-
tider under kørselen; restaurant-, restaura-
tionsvogn. Hjemmet.l913.822.sp.3. HPHanss.
FK.L289. -vægring, en. (med.) vægring eo

ved at indtage føde, især som følge af sygdom
Sal*XXL 466. Klinisk Ordbog'.* (1937). 462
VorUngdom.1939f40.273. -værelse, et

(1. br.) spiselokale; spisestue. VSO. BibliotH.*

11.391. -værktøj, et, (dagl.) spisered-

skaber. ThitJens.EL.82. PoU*/d941.3.sp.3.
-vært, en. flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (Holb.

Kh.873). (jf. -værtinde; til II. spise i;. \)(jf.
-mester 1 ; især foræld.) person (mand), der dri-

ver et spisehus, et spisepensionat ell. en restau-

ration (3). Holb.Ep. 1.209. Spiise-Verten —
„Traiteuren". Ew.(1914).IV.108. FrSneed.L
336 (se u. Restauratør 2). (de gaar ind Hl)

en Spisevært . . hvor de hver nyde en Snaps
og noget SmøvTehTød.Kierk.XIII.461. Yngre
Folk og Pebersvende vare her Gjæsterne,
kun sjældent var der en Familiefader, thi

det ansaaes næsten som en Skam for denne
at søge en Sinsevært. Davids.KK.38. VBeck.
LK.I.80. 2) (nu næppe br.) spisemester (2).

Spiseverten (o: paa Sorø akademi). LTid.
1755.172. -værtinde, en. kvindelig spise-

vært. I) (især foræld.) svarende til -vært 1.

Amberg. den unge Oehlenschlægers Spise-

værtinde, Farverenken fra Vestergade. Cif.

1927. (Oehl. Poet. Skrifter v. Topsøe-Jensen. IL
(1927).xxxvii). 2) (nu næppe br.) svarende
til -vært 2. Spiseværtinden ved Artilleris Ka-
detinstitutet. MR. 1811.34. -vært-skab,
et. (især foræld.) borgerskab som spisevært

(1). Reskr.^*/il825. -øl, et. [I.l] (ænyd.
spis(e)-, spisseøl; foræld.) tarveligere (tyn-

dere) øl, fremstillet af den svageste del af
„urten" og brugt som bordøl. brygge øl . .

til godtfolk, som det til spise øl ved deres

border kunde iorlange. Cit.l726.(KbhDipl.

VIIL666). OeconH.(1784).lI.160(se u. Ka-
vent^. Annal.1855.75. jf.: „det sidste tynde
01, der løb igennem Taphullet". UfF.
ISpis-kage, en. se Spidkage. -kam-

mer, et. se Spisekammer, -kommen,
en. ^o^s. Spise-. Moth.S668. VSO. V1.703.
jf.: Spisekummen. J.m&ergf.^. (ænyd. spi-

se-, spisskommen, fsv. spisakomen; laant

fra ty., jf. nht. speisekiimmel; til I. Spise

1; sml. Spidskommen; nu næppe br.) ^
(frø af) kommen, der bl. a. anvendes som
krydderi; dels (og især) om (frø af) Cumi-
num cyminum L. (romersk kommen), dels

om (frø af) Carum carvi L. (dansk kommen).
den Tydske (kommen), hvilken her bærer
Navn af Spiis-Kommen. EPont.Atlas.L541.
Tychsen. A. 1.261. 327. FolkLægem. III. 102.

-kvarter, et. se Spisekvarter.

Spisning, en. flt. -er. (ænyd. glda.

d. s. (især i bet.: levnedsmidler), jf. glda.

spisingh, proviantering; vbs. til II. spise; jf.

Spisende, Spiseri) I) som vbs. I.l) f til II.

spise 1 : bespisning; underhold. Moth.S670. Vi
(skal) besørge de Syges Pleje og Spisning.

SøkrigsA.(1752).§278. I.2) til II. spise 2:

handlingen at spise (mad); især: den for-

tæring, nydelse af mad (og drikke), som
finder sted med visse mellemrum, til bestemte

tider af dagen; indtagelse af maaltid; spec.

(jf. Fest-, Fællesspisningj om maaltid med
varm mad (middag) (i en ell. anden festlig

anledning, ved en sammenkomst olgn.J. hvor



385 Spital Spjæld 88«

mange Arbejdere ere udi et Huus, maa satte

Timer være berammede til Arbejde, og andre

til S^miåjig.Holb.Ep.IVSSl. Skal her være
Spiisning i Aften? Jacobi.fSkuesp.VI1.391).

Spisningens Gjeming skete taus.Kierk.VI.

32. Dorthea samlede tit Vennerne . . tU

smaa, stærkt aandeligt bevægede Spisninger.

JVJens.NH.15a. vi er inviteret til spisning

(o: middag)
\ jf. bet. 2: Festligheden hos

Rasmussens . . var særdeles glimrende . .

Den første Spisning var en lettere The, den
anden en meget solid Aftensmad. Tops.//.

473.
II

ogs.: det at faa sin kost, spec. sin mid-

dagsmad, et sted. da (min farbroder) een

Sommer tog til Søes, hørtes min Spiisning op.

Æreboe.24. Nans.FR.3.
\\

(restaurations-spr.)

i forb. stor spisning. Der er stor „Spis-

ning" paa Højskolehjemmet . . Det er syd-

fynske Gartnere, der har Spisning. PoZ.Vi
1926.8.sp.l. Der var tre store Spisninger

paa Hotellet denne Mten.HSeverinsen.SM.
131. \\ G) i forb. m. præp.-led m. af ell.

(sj.) (objektiv) gen. ^Qvædens Spiisning be-

kom (ham) Me.Biehl.Cerv.LF.I.308) til an-

givelse af maden, retten (jf. ssgr. som Kød-
spisningj. lCor.8.4. (de) deltog i Spisningen

af den store Kringle. JakKnu.F.152. For-

budet mod Spisning af Hestekød. Tilsk.1934.

1.37. 2) (1. br. i rigsspr.) konkr., om det,

der spises; spise (I.l); mad. Der findes . .

mange der udi landet, som ere behæftede
med spedalskhed, hvilken svaghed kommer
ikke saa meget af luften, som af spiisningen.

Holb.DNB.29. SøkrigsA.(1752).§278. Der
vanker altid god Spusning. F^SO.F/.rOS
(„Nordsiælland"). K. kom ind med Spisning

. . „Værsgod og forsmaa ikke vor fattige

l^la.d.''AndNx.PE.II.67.

ISpital, et. [sbi>ta^!] (ogs. Spedal, en.

(hospitalet) bliver gemeenligen kaldet Spi-

talet eller S^edålen. Holb.Berg.71. sa.Ep.II.

97. jf. Spedalsø som navn paa gade og kvarter

i Horsens. Trap.*VII.88. Spidesdal (Spedals-

dal) som navn paa anlæg i Holstebro, smst.

VII1.32). flt. -er. (glda. spittal (Postil.192),

spytell, spitalæ (DGL.II.449 var.), æda. spi-

tal, se videre u. I. Hospital; jf. spedalsk
||

nu kun i stednavne (se ovf.)) hospital (1-2).

hånd . . efterlod det Spital til Jerusalem
100000 Fieringer Gielå. Pflug.DP.899. JBa-
den.FrO. Meyer. ^ jf.: Det Ord Spedalskhed
. . kommer af det Ord Hospital, efterdi de
Syge blive indsluttede i Hospitaler, som
Norske Folk endnu kalde Spedaler. fioift.Ep«

11.97. !$pital-has, et. (nu næppe br.)

hospital. Mange Hospitaler og Spital-Huse
her i Norden bære . . Navnet efter (St.

Jørgen).KSelskSkr.VI.30. -lem, et. (nu
næppe br.) hospitalslem. Ing.PO.1.96. spi-
tals-tosset, adj. (vistnok til ænyd. spi-

talsk (se spedalsk^, sml. spedalsk 2; arkais.,

8j.) overmaade tosset; fuldstændig gal; skrup-
skør, er du da spitalstosset, KvindPJPJoc.
I.ll.

Spits, Spitse, spitsig og Spitz,
spitz osv., se Spids osv.

Spind, et. se Spyd.
I. Spjarre, en, II. spjarre, v. se u.

I. Spirre, II. spirre.

Spjat, et. se Spjæt. 8pjat(te)-g:al,
adj. se spjættegal. spjatte, v. se spjætte.

Spind, et. se Spyd.
Spjæld, et. [sbjæl'] Høysg.AG.37. flt.

10 d. s. ell. (sj. i rigsspr.) -e (OeconJourn.1757

.

465. Feilb. UfF. i bet. 6: KnudPouls.BE.141)
ell. (dial.) -er (Feilb.; se ogs. u. bet. å).

(ænyd. spield (i bet. 1-2, é), jf. glda. spelde,

tavle, felt, æda. spial i bet. 4 (i Sunspialholt.

Stedn.II.22), oldn. spjald, speld, firkantet

bræt, tavle til at lukke for noget med ell. til at

skrive paa, oeng. speld, træstykke, splint; her-

til sideform: mht. spelte, spilte, splint, kløvet

træstykke, got. spilda, tavle; grundbet.: noget

20 (fra)kløvet; besl. m. II. spalte, III. Spil,

II. spilde, II. splide; jf. II. spelte og u.

Spil- 1.4)

I) plade af træ ell. jærn, beregnet til at

dække, skyde for en aabning; luge; lem;
skodde; klap; i rigsspr. nu især: en paa
tværs af en luftkanal (fx. skorsten, kakkel-

ovnsrør, røg-, ventilationskanal) anbragt
forskydelig ell. drejelig (jærn)plade til regu-

lering af luftstrømmen; ogs. (fagl.) om lig-

30 nende drejelig klap, indskudt paa dampled-
ningen („drosselklap"), om drejelig indret-

ning til regulering af gastilførslen til motoren

fra forgasseren olgn. ell. (dagl.) om skrue-

ventil i kakkelovnslaage (IngébMøll.KH.149).
Moth.S657. efterdi . . det begyndte at mørknes
udenfor,blev (tagvinduet) tilUge lukket med et

Spjæld af Tiæ.Hauch.II.326. 1 denne Bænk .

.

var indrettet Hønsereder . . disse lukkedes der
for med Spjæld, der kunde løftes op ved atta-

40 ge i et }i\il.AarbKbhAmt.l930.14. (bilen) er

ganske ny, og jeg skal ikke have noget af, at
der bliver kørt stærkt med den, før den er slidt

til. Derfor har jeg forsynet den med „Spjæld",
saaledes at Farten ikke kan komme op over
60 km. Pol.^*/*1935.12.sp.6. || i særlige forb.

m. verber, jeg listede mig til strax at dreie
Spjeldet om, og . . passede, at der ikke siden

blev lagt Mere i den Kakkelovn. Gylb.XI.
154. Kakkelovnen „oser"; enten af Ufor-

50 sigtighed eller i den ulykkelige Tro, at „man
kan holde paa Varmen, naar man drejer

Spjeldet for," kommer „Kuldampen", som
indeholder Kulilten, ud i Yæielset.OBloch.

D.H.234. Værelset (giøres) sterk varmt enten
i en Vindovn, eller med Kul i en Gryde, og
paa Ilden, naar Spieldet lukkes, kastes

en Haandfuld ^vove\.Adr.**/\1762.sp.5. hun
. . antændte en KulUd, lukkede Spjeldet og
åøåe.Goldschm.BlS.IV129. billedl.: *Du slip-

60 pe skal med Talens Tab;
| Jeg lukker

Spieldet for denne Røg (o: syr din mund
til).Oehl.XXIX.149. Saa lukker Himlen sit

Spjæld, og Aljorden ligger falmet.J7Jens.

JL.67. skyde spjældet (Moth.S392) ell.

XXI. Bentrykt •', 1942 26
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(nu kun) skyde spjældet for (ChMourier.

Brød.(1821).222), ind (JakKnu.R.194) olgn.

2) (især dial.) lille gitterformet udskaaret

træplade ell. ramme til at væve strøm-

peb aand olgn. i. Moth.S657. Rask.Fynske

BS.56. Fr6rundtv.LK.183. Hosebaandene

vævedes hjemme i en lille Haandvæv,

Sf]æ\d. Hedebo.104. Feili.

3) (jf. I. Spids 1.5 ; især skræd., haandarh.)

SkibsMask.24), -kasse (Thauloio.M0.241),

-motor (IngBygn.l939.147.sp.l), -regulator

(Sal.XY.408), -stang (TeknMarO. Thaulow.
M0.241).
spjælde, V. ['sbjæla] -ede. {aH. af

Spjæld; jf. II. spelte) I) -^J^ i dampskibe:
lukke et paa hoveddamprøret anbragt spjæld
og derved regulere (standse) maskinen (i

haardt vejr). „Atlanterhavet" (o: et skib) tog

stykke tøj af form som en trekant ell. firkant, lo en Overhaling paa fyrre Grader. Pallesen

der indsættes paa klædningsstykker (fx. under

ærmet, i skridtet) for at gøre dem videre ell.

for enden af slidser, splitter for at hindre dem

i at rives større; kile (1.2). Moth.S657. *en

spinkel Dukkeskabning |
Sammensat af Puf

og Spjæld (o: om en ubetydelig dame).

Aarestr.SS.IY53. YortHj.111,1.98. jf.: Straa-

sække . . forsynede med trekantede Spiel

ved Enderne af den paa bemeldte Reqvisit

værende Aabning.MjB.2S37.235. || i ssgr.

som Arm- (VSO. MO. D&H.), Hals-
(Klevenf.(KSelskSkr.VI.32). MO. D&H.),
Sk]oTte-(Moth.S318. VSO. VI.381. D&H.),
Æ rm e s p j æ 1 d (Klevenf.(KSelskSkr.VI.32).

Kværnd. PoVU1919.U.sp.4).

4) (sml. I. Kile 2 beg.; dial.) om jord-

stykke, ager (vist især: dannende et hjør-

ne ell. en trekant). Kastrup Spielder (navn
paa bymarker). ChrNicolaisen.AmagersHisto

røg til for at ST^jælde. KnudAnd.Brænding.
(1927).192. 2) (dial.) væve paa spjæld (2).

Feilb. UfF. 3) (jarg.) sætte i spjældet (6).

Jeg skal ikke s]^}se[des. LindskovHans.NH.
102. Spjælde-8kraber(i), -tnr, se

Spjæld-skraber(i), -tur. -vejr, et. (til spjælde

1) 4>- haardt vejr, under hvilket man spjælder

(1). KnudAnd.Brænding.(1927).189.
ISpjældist, en. [sbjæl'disd] (it. -er.

20 {afl. af Spjæld 6; jarg., nu sj.) person,
der sidder i fængsel. Thorsen.Afh.IIl.125.

ChrMøll.RS.163. 8pjæld-iskraber, en.

('Spjælde-. OrdbS.). (vel til Spjæld 1, jf.

Spjæld 6; haandv.-jarg.) person, der arbejder

paa spjæld (se u. Spjæld 6); ogs. om arbejder,

der underbyder de organiserede arbejdere, ell.

om ikke-udlært, selvlært haandværker, som
tager arbejde nu og da, daarlig haandværker.

Ekstrabl. ^U 1931. 6. sp. 5. Berl Tid. »/, 1934.

rie.III.(1915).157. Stedn.I.x. Byspjældene, 30 'S'ønd.5.sp.4. -skraberi, et. f'Spjælde

Gassespjæld (navne paa aase i fællesskabets

tid). Nystrøm.N0.237.

5) {vel udviklet af bet. 1; jf. Spjældskra-

ber(i); haandv.-jarg.') om tilfældigt forekom-

mende smaat, kortvarigt arbejde, ell. ar-

bejde med smaareparationer olgn. „har du
noget arbejde?" — „Aah, ja — lidt spjæld."

OrdbS. ofte i forb. arbejde ell. være paa
spjæld. Elevbladet.(Aarh.Malerskole).1930.

15. BerlTid.^yd934.Sønd.5.sp.4. UfF.
6) (vel udviklet af bet. 1 m. bet.-udvik-

ling: skodde, lem, derefter: rum, der lukkes af
skodde, lem; sml. udtr. som ud af lemmen
u. 1. Lem; dagl., spøg.) arrest; fængsel.
hver eneste Affaldstime i vort Liv, hvad
enten vi nu afsoner den i Sygeseng paa
Montebello, ved Værkpilning paa Sund-
holm eller Poseklistring udi Rigets Spjælde.
KnudPouls.BE.141. \\ næsten kun i best. /.;

Aftenbladet.''/7l933.7.sp.6). (til Spjæld 1 ell.

Spjældskraber; haandv.-jarg.) det at arbejde

paa spjæld, være spjældskraber. Fagtidende for
Malere.1909.14. -tnr, en, (ogs. Spjælde-^.
(til Spjæld 6; jarg.) fængselsophold. Den Hi-

storie skaffede ham (0: en officer) en Spjæld-

tur paa Fasstningen. Pol.*/7l937.Sønd.6.sp.2.

-væv, en. (jf. Spjæld 2; især dial.). NatTid.
*^liol941.7.sp.3. -vævet, part. adj. (især

40 dial.) vævet paa spjæld (2).

I. ISpjælke, en. ['sbjæl^a] (ogs. Spjælk.

flt. -e). fit. -r. {sv. spjålk, grissel m. m., no.

dial. spjelk, skinne olgn., hvormed noget af-

stives, oldn. spjalk, jf. oeng. spelc, skinne til

brækket ben; sideform til 1. Spilke; dial.)

I) (sml. I. Splint 2.2J træskinne til et

brækket lem. vAph.(1759).437. Feilb. (u.

2. spilkej. 2) pind olgn., hvormed noget
udspiles, hvormed et lukke holdes

ofte i forb. som komme (NatTid.'^/21920.M. 50 aabent olgn. Feilb. (u. 2. spilkej. jf.: Tvær
7.sp.5. Rørd.S.168), putte (Dania.III.79.
JVJens.Sk.l20. StormP.P.67), ryge (Tandr.
R.118. HSeverinsen.D.167), sidde (KLars.
DM.20), være (Muusm.F.103. Staun.P.44)
i spjældet. Smaa Scener er uundgaaelige
naar Folk skal i Spjældet. JFJens.il2.2/2.
145. Jeg troede ikke, I gad lytte til Ting,
der fører lige i Spjeldet, dersom I forsøger
åeT^&a,.PDrachm.K.188. dette er lige til

Spjældet. HSeverinsen.SM.168.
i!$pjæld-, i ssgr. ['sbjæl-] (ogs. Spjælde-.

se u. Spjæld-skraber(i), -turj. til Spjæld 1

kan nævnes (0) ssgr. som Spjæld-aksel
(Thaulow. M0.241), -hus (Scheller.MarO.

spjælk (i en fuglefælde).Blich.(1920).XVL
171.

II
spec. om stump tændstik, blomsterstilk

olgn., der sættes ml. øjenlaagene for at holde

dem aabne. Feilb. (u. 2. spilkej. UfF. jf.:

(Danmark) blev vækket med en svær, lang

Krabask (i 1814), og jeg vil troe, hun har

faaet saadanne Spjælker paa Øinene, at hun
nu kan holde dem &di\iTLQ.Blich.(1920).

XXVI.72. smst.XXX.205. II. spjælke,
60 V. ['sbjæl^a] -ede. (sv. spjålka (i bet. 1), no.

dial. spjelka; sideform til II. spilke) I) (jf.

I. Spjælke 1; dial.) lægge en (støttende)

skinne paa brækket arm ell. ben. vAph.
(1764).644. Hun saae flygtigt paa Fingrene
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af den spjælkede Aim.Blich.f1920).XXX.
201. Feilb.fu. 1. spilke;. 2) (jf. 1. Spjælke 2;

især dial.) holde i udspilet, oplukket stilling;

spile ud; spærre op; ogs.: fæstne, fastsøm-

me noget saaledes, at det er helt udstrakt, udfol-

det, ell. (jf. let. 1) saaledes at det stritter, staar

lige i vejret. „Ved du, om han har Kalvskind at

sælge?" . . „Jow, a har lige spjelket jen op

paa den vestre Fortåør."Aakj.VB.74. saa

tog han fat paa Bøssen igen, ladede og

dundrede løs paa Faarestidøren, der stod

spjælket op derhenne i Sandbakken. Bregend.

FT.81. (de vaade skørter) spjælkede hun op

over Stoleryggen, sa.JB?7.39. Hun . , spjælker

dem (o: hans læber) fra hinanden med
Fingrene. PlaCour.Z.306. || spec. m. h. t.

øjne: holde aabne ved at anbringe tændstik-

stumper olgn. ml. øjenlaagene; u£gl.: holde

(øjnene) aabne ell. spærre (dem) op. *mangen
Borgerpige Øjet spjelker

|
og heel fortabt i

Herligheden stBi3LT.Rich.KD.115. Nu skal jeg

lære Dem noget Nyt: vi vil spjælke vore

Øine — det er saadant et ypperligt Middel

til at holde sig vsia,gen.Scharling.N.200.

Feilb.(u. 1. spilke). i forb. spjælke (øjnene)

op (jf. opspjælke^. lave sig et Gebis af

Appelsinskaller, sætte en Hummerklo paa
Næsen og spjælke Øielaagene op med
kløftede Træpinde. jBer9S.PP.2i(?. Dommeren
spjælkede Øjnene oip.EBertels.D.164.

^pjæt, et. [sbjæd] (nu især dial. Spjat.

Bagges.Danf.I.130. Grundtv.PS.IVlåS. Levin.

(„Talespr."). JVJens.J.59. B.T.*U19S4.4.
8p.2. Feilb.). flt. d. s. {ænyd. (fode)spiæt; til

spjætte; især dagl.) pludselig bevægelse,
hvormed arme ell. ben føres ud fra
kroppen; sparkende ell. sprællende bevægelse

af lemmerne; især om smaa, hurtige ben-

bevægelser af lignende art som ved sparken,

men i reglen ikke udført for at ramme noget;

fx. om saadanne bevægelser under svømning,

udførelse af visse danse; ogs. (især i forb.

give ell. gøre et spjæt, det giver et spjæt i

en^ om uvilkaarlig bevægelse: rystelse, sæt,

der gennemfarer en og frembringer
ryk i, pludselige udsving af lemmerne.
JHSmidth.Ords.147. hun . . gav et Spjet og
vaagnede. Winth. IX. 132. *alle Hysteriets

Kendetegn
|

med Spjæt og Kramper.
Drachm.DJ.1.67. Det var de gamle varme,
svingende Rotationsdanse . . Polka og Vals,

Mazurka med Spjat. jyJens.J.59. Hvergang
en Klokke ringede, gav det et behageligt

gysende Spjæt i Gunhild. ZJIftc/i.P(?.93. han
(gjorde) et Par Spjat med Benene. P.T.*/«

1934.4.sp.2. billedl.: Han, Degnesønnen, Bu-
tiksdrengen . . debuterende Piplyriker . .

han vilde gjøre Spjæt i Højde med Lord
Byjon. Schand.TF.II.256.

\\ (jf. spjætte 2.i;

nu kun dial.) spark, der tildeles en. „først den
kammeratagtige Tiltale, din Æsel vover at
byde din Kaptejn, og dernæst denne Paa-
klædning — nej det er dog infamt: Træsko
paa Fødderne," dermed fik han et Spjæt over

Benene. RasmHans.M.205. *Jeg . . i det sam-
me giør et lidet Fode-Spiet

|
Midt paa dit

Pandebeen, som kand fortiene det. Graah.PT.
1.264. spjæt-gal, adj. se spjættegal.

spjætte, V. ['sbjæda] (nu især dial.

spjatte. MDL.538. Levin. JVJens.HF.58.
Elkjær.HF.21. Feilb.). -ede. vbs. (1. br.)

-ning, jf. Spjæt. {ænyd. spiette; maaske
omdannelse af sprætte, event. m. tilknyt-

10 ning til dial. spjarre, spjærre, spjætte, spar-

ke, stritte (Feilb.; jf. u. II. spirre^; især

dagl.) foretage (smaa, hurtige) spar-
kende ell. sprællende bevægelser; slaa ud
med arme og ben; især: sparke ud med
benene, fx. i dans, under forsøg paa at komme
løs af noget, under svømning olgn.; ogs. om
uvilkaarlige bevægelser, hvorved lemmerne fore-

tager pludselige udsving (fx. ved forskræk-

kelse, krampe); foretage spjæt.

20 I) intr. Moth.S640. Begeistret . . | Foer
Jacob fra sit Stade, og spjætted som et Føl.

Winth.V1.262. *jeg i Dansen har spjættet
|

med Arme og Ben.Schand.PR.26. Anina
stod paa Hovedet . . og spjættede med Be-
nene, til hun faldt avet om. KMich.LM.3.

II
upers., især i forb. det spjætter i en,

det giver et sæt i en (saa arme og ben kommer
i bevægelse). *i ham det spjætter!

|
Men

Springet (o: ud i vandet), det lettei. Rich.

30 1.42. det spjættede i mig, som naar jeg

skolder mig paa Theen. KMich. LM. 150.

Hver Gang Søvnen er lige ved at komme,
spjætter det, og man farer op.JacPaludan.
UR.255.

II
m. subj.-skifte, om legemsdel, den

lille Kappe flagrede om ham, de lange,

mørkegraae Been spjettede til Siderne.

CBernh.III.56. Vilhelm fik et ondt, tavst

øje, der bragte hans fingre til at spjætte om
sejlgarnet. J?yorfø.P.40. *Smaalammene pat-

40 ter med spjættende Stiært. Holstein.MM.65.

jf.: *(solen) Seer ikke mindste Capriol | Af
Karpens S^iatte-H&le. Wadsk.18. \\ i sær-

lige forb. m. adv. ell. præp.-led (jf. ogs. ovf.

1.26). spjætte om, (1. br.) spankulere om-
kring; springe, hoppe rundt. Schand.SB.20.
EUida spjattede om i Stuerne i sin sprag-

lede Pyjamas. KMich.FamilienWorm.(1933).
62. spjætte om sig, slaa ud med (arme og)

ben; slaa om sig (med arme og ben), (damen,

50 som var faldet i vandet) laa nede paa Bunden
og spjættede om sig. AChrHaugaard.Udvalgte
Løgne.(1905).73. jf.: Ved en Kraftanspændel-

se lykkedes det imidlertid Vædderen at rive

sine Bagben til sig. Den spjaddede vildt om
sig. Aakj.VF.63. spjætte op ell. i vejret,
fare op med et sæt (og slaa ud med arme
og ben). ARosenkilde.LarsogMette.(1864).27.

Saa spjættede Lise i Vejret som en arrig

Andrik. Schand.F.533. Howalt.DB.75. spjæt-
60 te ud, sparke u4. (skimlen) gjorde Mine til

at ville spjætte ud efter Oberstens Hest.

Kandarius.LP.23. han spjættede ud med
begge Ben for at holde Vennen paa Afstand.

Hjemmet.1912.387.sp.2.

25*
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2) trans. 2.1) (nu kun diaL) tildele en

et spark; sparke; især i forh. som spjætte
en over benet. JHSmidih.Ords.147. Jeg

lod dog som ingenting var, selv da han
spjettede mig over Armen, gik jeg dristig

hem.RasmHans.M.WS. Korch.LL.155. 2.2)

i forb. som spjætte skoen af, faa skoen af

(foden) ved at sparke ud med foden, jeg (havde)

beholdt mine Træsko, og spjættet dem af i

G&ngen.Ojel.GL.107. UfF. 2.3) (1. br.) m. ip

indholds-obj.: udføre v. hj. af spjæt med
henene. *Hatten i Nakken han sætter,

|

Spjætter et Par Tiiomtter.ChKjerulf.FE.

255. de (sang) og spjættede Takt med Be-

nene. EChristians.0.1.13.

spjætte-gal, adj. (til spjætte 1; ikke i

rigsspr.) meget overstadig, kaad; sprælsk, hans

overstadige, rent ud spjatt egale Humør.yF
Jens.NH.204. spjat-, spjætgal: Sieslye.

spled, præt. af II. splide 20

se lejse.spledse, JSpledsning ofl

Splejsning osv.

CJ iSpleen, en. [sbli-n] jifra eng. spleen,

af lat. splen, milt, gr. splén) melankoli,
tungsind (der mentes at stamme fra milten;

sml. Miltsyge^ ell. daarligt humør, trist

ell. gnaven sindsstemning; især om en

blanding af blaserthed, kedsomhed, livslede og

tristhed, gnavenhed, irritabilitet (som menes
at forekomme i sin typiske form hos eng- 30

kendere). ACHviid.Dagbog.I.(1787).26. Bag-
ges.L.L331. Folk, som have Spleen, hel-

bredes ved en indtruffen stor Ulykke. Heib.

Pros.IX.81. SophClauss.M.21. jf.: Spleen-
fulde Eng\3snåeTe.PMøn.(1855).III.178.

I. Splejs, en. [sblai's] flt. -e ell. (nu
sjældnere) -er (ChEilersgaard. En moderne
Eelgen.(1902).39. CDangaard. UligeVilkaar.
(1904).25). « S&B.; muligvis fra ty. (dial.)

spleisse, spaan, splirit, ell. (snarere) danr^et 40

til I. Splint efter ord som Pejs (se u. Fes), sjæll.

pjejs, lille, spinkel fyr (UfF.), sml. ogs. I.

Skejs; jf. splejset; dagl.) noget smaat, ringe,

ubetydeligt; stump; smule. Gevinsten kan
. . ikke udeblive længere . . Og det bliver

ikke en almindelig lille Splejs af en Gevinst.
DagNyh.**U1904.1.sp.4. jf. ftg. gruppe: *for

en Splejs Kontorist
\
er det næsten for skønt,

dette ^yn.Rørd.AH.66. \\ især: lille, tynd,
spinkel (og svag, kraftløs) person; ogs.: 50
ung, umoden person; grønskolling; spire.
KLars.Lat.69. gaa helt bort! sagde en lille

ilter (dreng) og puffede til ham. Naadal
gryntede Klumpen — ka' vi være her.

Splejs ! T7ied.LO.263. naar (soldaterne) saa
sad allerbedst og ventede, kunde der komme
en Splejs af en Løjtnant og jage dem ud
allesammen. Buchh.EG.llO. Feilb.

II. Splejs, subsL [sblai's] (jf. II. Splids;
sj.) vbs. til splejse 3: sammenskud(s- eb

gilde). Sieshye.

Splejs- ell. (almindeligst) Splids-
(ogs. skrevet Spleds-;, i ssgr. ^ af splejse 1

(jf. Splejse-;.

splejse ['sblaisa] ell. (i bet. 1 alm., nu
sj. i bet. 2-3) splidse ['sblesa], v. (ogs.

skrevet spledse. SøLex.(1808).145. Harboe.

MarO.384. MO. Scheller.MarO. KuskJens.
Søm.32). -ede. vbs. -ning (s. d.), jf. II.

Splejs, (laant fra eng. splice (der igen er

laant fra glholl. splissen^ og (i formen splidse,

spledse; fra nt., holl. splitsen, nt., holl. dial.

splissen; egl.: spalte, splitte; besl. m. IL
splitte; sml. (det ubesl.) III. spidse 2 (og

spidske, III. spidde 4=))

1) (især ^) flette enderne (tampene) af
to tove sammen (idet tampenes dugter (kor-

deler) løsnes og indflettes i hinanden); ogs.:

paa lignende maade indflette tovets ende i

tovet selv, saa der dannes et øje, ell. flette dug-

terne tilbage i rebets ende for at hindre det i

at løbe op. slaae Knuder, spleise Touge. Exere
Årlil.(1804).15. (der skulde) splejses en Tøj-

snor. BerZÆtsft. /S. 15. splidse: Moth.S670.
Otte Dage senere sad den Syge og splidsede

Tov oppe under Solseilet paa det danske Skib.

Etlar.SB.142. I den ene Tamp splidses et

Øje. Bardenfl.Søm.1.79. H splejse sammen,
(mods. knobe sammen (se u. knobe 1); jf. u.

bet. 2) forbinde to tovender ved indfletning i hin-

anden; sammensplejse, splejse: Haandv.268.
De havde siddet inde og splejset de ganske
smaa stumper slædesurringer sammen, i^reu-

chen.R.208. splidse: VSO.
2) billedl., som udtr. for indflltring, ind-

vikling ell. nøje sammenknytning. Disse to

fremstillinger skulde synes absolut uforene-

lige . . Alligevel er de splidsede sammen i

alle visens o'^skx\ltex.ADJørg.I.443. at splidse

Fremtid tU Yoxi\å.VortHj.l,2.3. \\ næsten
kun (dagl.): forene i ægteskab; vie. saa lader

vi den danske Præst splejsse os her i New-
castle, og saa følger Du med mig hjem til

mit Ldind.Draehm.STL.284. *jeg vil mig en
Sømand ha'

|
. . til en Landkrabbe splejser

jeg mig aldrig t&st.Norman-Hans.SB.64.
havde vi blot havt en Præst ombord, saa

kunde han og den lange Peer Degn ha'e

splidset Jer %tra,x.Blich.(1920).XIV.138.
jeg (saa) hende gjerne splidset til en ærlig

M&nå. LMoltke.Dick.il.79. *Ifald jeg kaldte

paa vor Præst— |
Hun siger ja, min Tro —

|

Og lod ham spledse os som bedst? Aarestr.

SS.III.104.
II (jf. u. bet. 1 samt u. sammen-

splejse slutn.) i forb. splejse sammen,
dengang skulde vi jo absolut splejses sam-
men. FrSkousbo.ES.65. *Byfogeden splejser

os sammen. Thuborg.ViMennesker.(1917).45.
Den nye Taarnvægter Martin har idag giftet

sig med den forriges Enke . . Pastoren har
maattet splidse dem sammen. Brandes.lY
402. Skal vi Allesammen splidses sammen
under Et (0: ved bunkebryllup)? VKorfitsen.

3) (dagl.) skyde penge sammen for i fæl-
lesskab at afholde udgifterne ved noget;

skillinge sammen; ofte i forb. splejse sam-
men, splejse (sammen) til noget. *Kun-
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sten dér (o: i Paris) er fri, men sjælden ri'
|

Ofte maa der splejses. | I Paris de splejsed

til et B&l Blækspr.1893.16. „Op med Skej-

Beme," manede Hansen. „Men i en Hnrtig-

hed. Vi splejser som gode Kamerater." Fr
Nygaard.SF.104. Vi havde begge nogle Penge
og vi splejsede sammen til et lille Gensyns-

^de.JohsWulff.OU.129. splidse: Pol.^*/t

1906.6.sp.l. jf.: De har aabnet Graven, lad

mig lukke den — saa splidser vi vort

Arbejde og deler SMdet. CFMortensen.Lars
Vrisi.(1926).264.

Splejse-, t ssgr. (jf. Splejs-;, -gil-
de, et. [3] (dagl.) sammenskudsgilde. Hans
Venner . . laver Splejsegilde for ham. PoZ.

^*/tl929.9.sp.3. -horn, et. se Splejshom.

-knag:(e), en. [1] (reb.) redskab, hvormed
rebslageren splejser reb sammen. Dengl.By.
1932-33.132. man (kunde) brage en Dyre-

tand som Splejseknage; nu bruges næsten al-

tid JeTnkn&ge.HistMEbh.3R.II.621. -pind,
en. [1] (j$f., 1. br.) pind (mærlespiger olgn.),

hvormed dugterne aabnes, løsnes ved splejsning.

Spledse-: OpfB.*III.375. Splejser, en.

^ person, der splejser (1). det gamle Ord-
sprog: „En daarlig S p leds er banker meget."

KuskJens.Søm.38.
splejset, adj. ['sblaisat] {afl. af I. Splejs;

dagl.y som er en splejs; spinkel, tynd, lille,

ubetydelig af skikkelse. Smaa splejsede Leve-
mdznå.AndNx.PE.III.69. Splinten (som
skyldte sit Navn, at han var særlig „splej-

set"). Pol.*/*1941.Sønd.2.sp.l.

Splejs-fedte, en. (jf. I. Fedte^ ^
d. s. s. -horn. Spleds-: TeknMarO.184.
•hammer, en. hammer, der bruges ved

spkjsning. Spleds-: TeknMarO. -horn, et.

(ogs. Splejse-. Bl&T. Spledse-. Si&B.
Splidse-. Sal.*XXII.40). jæmgren (stort

mærlespiger), der bruges ved samm^nsplejs-

ning af sværere tove. Splids-: vAph.(1759).

Funeh.MarO.1.153. Spleds-: SøLex.(1808).

145. Harboe. MarO. 385. SeheUer. MarO.
Splejsning ell. (til splejse 1 olm., nu sj. til

splejse 2-3j Splidsning^, en. flt. -er. vbs.

til splejse; især (4>-) til splejse 1: handlingen

at splejse; den maade, hvorpaa to ender for-

bindes ved at sphjses sammen; ogs.: det sted,

hvor noget er splejset sammen, slaae de ved
Artilleriet brugelige Knuder og Spleisninger.

ExereArtil.(1804).16. Rebningen fandt Sted,

men under denne Manøvre ^ Splejsningen

oppe ved Overliget løs. Drachm.SS.51. Han-
nover. Tekstil.ll.502. Splidsning: SøkrigsA.

(1752).§422. En Jolle stikkes paa hvert
Stag ved Splidsningen. Bardenfl.Som.il.48.

Spledsning: SøLex.(1808).145. 2-løbet('sfei6-

mandsgam) bruges . . til at klæde Vant-
tampe og Spledsninger med. KuskJens.Søm.4.

jf. Øjespledsning. smst.32.

O splendid, adj. [sblæn'di^S] (nu næppe
br. (m. fr. form) splendide. Moth.Conv.S
300). intk. og adv. -t [sblænidiJ(6)i] (Brandes.
BrJ.326) eU. d. s. ( LTid.1729.100. JLange.

1.384. jf. EJessen.Gram.115). (fra fr. splen-

dide, af lat. splendidus, til splendere, straale}

I) prægtig; pragtfuld; straalende; især:

præget af luksus, flothed. Moth.Conv.
S300. Heiberg havde begyndt paa egen Be-
kostning at udgive sine Skuespil i splendid

Vdstyrehe. HSchwanenfl.H.348. \\ nu især

om maaltid: flot; overdaadig. Selskabet skiltes

sent og i den muntreste Stemning efter en

10 af de mest splendide Middage, man havde
nydt i Krogs Ens. Goldschm.Vl1.637. KMich.
Atterdetskilte—.(1918).96. 2) (nu sj.) om
person: gavmild; flot (II.2.i). PAHeib.US.
571. Han . . var meget splendid med Bil-

letter til Komedier, Koncerter og sUgt. Fich.

D.164.

L Splid, en. [sbli^d, dagl. ogs. sblid']

(ænyd. d. s. (fk. og intk.), fsv. spUit(h) ; laant fra

mnt, jf. nt. split; til II. splide ; tsær CJ) alvor-
20 lig uoverensstemmelse, uenighed, træt-

te; nu især om uenighed ml. ægtefolk, venner,

medlemmerne af en sammenslutning, borgerne i

et samfund, hvorved de kommer til at staa fjendt-

ligt overfor hinanden, hvorved deres gode indbyr-

des forhold (kammeratskab, samdrægtighed, so-

lidaritet) ødelægges. Saaledes blev der Spliid

iblandt Folket om ham. JoA.7.43. Prints

Paris, hvilcken Juno saavelsom to andre
Gudinder har udvalt at dømme udi en

io Spliid, som er dem imellem. Holb.Ul.Prol.

(de) kunde sige med Advokaten: Splid er vor
Føde.PAHeib.US.86. Folkungeme i Sverige

vare strax begyndte med indbyrdes Splid.

KrErsl.DM.19. Det var farligt at staa i

Spidsen og tage Stødet, naar der blev Splid

om Lønningerne. Ztffe.^.205. jf.: Gud haver
saaledes sammenføiet Legemet, at han til-

lagde de ringere Dele mere Ære; paa det
der ikke skal være Spliid i Legemet. iCor.

40 12.25.
II

t forb. m. ord af lignende bet. splid

og tyedia^. Falst.(Falsteriana.l4). at der

fremdeles har været Uro og Splid, ses af føl-

gende Skrivelse. Bruun.fsnwi.Jf7j. Sligt gav
Splid og Strid. Draehm.STL.18. Splid og
Kævl. Soya.HF.30. \\ i særlige forb. (m. ver-

ber), stifte (Heib.Psyehe.26. BilleskovJ.H.I.

190), sætte, vække (Ords. 10.12 (1931)) ell.

(nu næppe br.) gøre (Hebr.l2.15(Chr.VI).

Slange.ChrIY.903) splid (imeUem). (du) vil

50 sætte Splid imellem mig og min Kiæreste.

Holb.LSk.lII.10. *vil du . . sætte SpUd
iblandt de bedste WenneT?Rahb.Jd'A.lll.
en ond rådgiver . . der af misundelse sætter

splid imellem hænderne.AOlr.DH.l.330. i

forb. som komme, være i splid med sig

selv, spec. som udtr. for aandelig disharmoni,

splittethed. jeg er kommen i Splid med
mig selv. Kofoed-Hansen. KA. 11. 45. denne
Dobbelthed er et sikkert Vidnesbyrd om

M en Aand, der er i Splid med sig seW.ÅSchack.

IbsensDigtning.(1896).9. jf.: HvertRige, som
er kommet i Splid (1819: er spliidagtigt;

med sig selv, lægges øde.Matth.l2.25(1907).

gøre splid i kortet, der er kommet splid
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i kortet, (nu næppe hr.) frembringe uenig-

hed, splid, henholdsvis: der er opstaaet uenig-

hed, splid. Moth.K311.S670. ReynikeFosz.

(1747).467. Der er kommen Splid i Kortet

o: der er kommen Uenighed imellem dem.

VSO.III.K280.
II. Splid, en. se Split.

Splid-, i ssgr. I) ['sbli5-] (jf. dog splid-

agtig; af I. SpUd. 2) af II. SpUd; i SpUd-

bolt, -fane, -flag, -gat, se Splitbolt osv. lo

-agtigf adj. [sblib'agdi] adv. -t ell. (1. hr.)

d. s. ell. (t) -en (Bagges.NUD.83. VSO.).

(ænyd. d. s.; i rigsspr. især QP) opfyldt af, præ-

get af splid; især: som i uenighed staar skarpt

over for hinanden. Mængden i Staden blev

splidagtig (1907: uenige, og Nogle holdt med
Jøderne, men Nogle med Apostlerne.J-pG.

14.4. *Du (o: den helligaand) river ned hver

Mellemvæg,
|
Som gjør splidagtig lærd og

læg.Grundtv.SS.ni.320. de Ulykker, der 20

kommer udefra, dem er vi ikke Herrer over

. . men alt det splidagtige københavnske
Janhagel, det laver vi selv. EChristians.O.I.

297. Feilb. \\ i forb. som splidagtig med
sig selv. Matth.l2.25(se Splid sp.394''). jeg

. . rejser . . inden jeg bliver endnu mere for-

virret, oprevet og splidagtig med mig selv.

ThomLa.NL.261. jf.: De Breve, han sendte

mig, (vidnede) om hans splidagtigt-skiftende

Syn paa sig se\y. EChristians.NT.358. \\ 30

hertil: gplidagtig-gøre (sj., sætte splid imel-

lem. Eierk.XII.347), -hed (det at være splid-

agtig; splid. lCor.ll.l8(1907: SpUttelser;.

Holb.Kh.911. Kierk.XlV.201. TomSmidth.
Finmark.(1923).55). -bolt, en. se Split-

bolt.

I. Splide, en. se Split.

II. splide, V. ['sbli-ba; ogs. 'sbliSa]

(skrevet splidde. Eolb.Intr.1.447. LTid.1757.
38). præs. -er ['sbli^bar, 'sblib'ar (Høysg. 40

AG.95)] præt. spled [sble?&] (Høysg.AG.95.

jf. Feilb.) ell. splidede (Holb.Hex.II.3);
part. (delvis sammenfaldet m. part. af II. split-

te^ splidt (smst.IV.4. Høysg.AG.95. Feilb. se

ogs. ndf.) ell. spildet f'spliddet: Eolb.Intr.I.
232. sa.Ep.y\85). (ænyd. spUde (DMag.Ul.
258. Kalk.IV70.V979) og spleide, fsv. spUta;
fra mnt. spliten (præt. splet) ell. holl. splijten,

jf. nht. spleissen (præt. spliss^; besl. m. II. spal-

te. Spjæld osv.; jf. I. Splid, splidre, II. splitte 50

II ofte i forb. m. ad, jf. adsplide) I ) (nu kun
dial. ell. (i forb. m. DroUen^ foræld.) spalte;
kløve; sønderrive; splitte{lI.l).(enkanon-
kugle) splidede træed saaledes, at af de mang-
foldige træstykker, som førdtes udi luften, 12
eller 13 . . omkomme eller bleve saarede. Holb.
DNB.305. Jordskielvet begyndte 9 Mile der-
fra ved Bierget Coq, som til deels er aabnet
til deels spUdt &d.LTid.l727.32. Feilb.

||

brugt (oftest i ønskemaade) i eder. drollen eo

splide mig (ad) olgn., se Drol(l)en. jf.: de
overgivne Matroser beder . . at Dievelen vil

annamme dem og splidde dem ad. LTid.
1757.38. (1. br., jf. u. II. spUtte I.2:; Sø-

manden gaar ombord, sigende „Splide
mit Brams ej 1" eller en anden morsom
og for Søfolk ejendommelig Ytring, hen-

tet fra Livet paa Søen. SvClaus.KuUuraben.

(1927).71. 2) (nu næppe br.) drive en gruppe,

samling væsner fra hinanden ell. fjerne

(personer) fra hinanden, sætte splid mellem
olgn.; splitte, med min Doctor-Hat splidede

jeg deres Corps de Bataille did.Holb.Hex.il. 3.

omendskiønt Personen havde været frem-
med for mig, skulde jeg dog holde det for

en Samvittighed at spliide tvende saa høyt
foreenede llieTteT.sa.KR.III.9. dend Span-
ske Flode . . blef slaget og af Guds Væjr og
Vind spUdt a^å. Slange.ChrIV21.

Splid-fane, -flag, se Split-fane, -flag.

-fuld, adj. (sj.) splidagtig, det splidfulde

i hans indre Tilstand. VThist.TVI.209. -gat,
et. se Splitgat. splidig, adj. ['sbli-bi] (a/Z.

af I. SpUd; sj.) som ligger i splid med hin-

anden; splidagtig. *Af spUdige Stammer
opstod et Folk.Rørd.(Hovedst.*/d913.5.sp.6).

PoUya929.10.sp.l. Splid-mager, en.

(sj.) person, der stifter splid. Kiettere og
SpUdmagere. Lrid.i732.2(?2.

splidre, v, ['sblibra] -ede. (sideform til

II. splide (maaske ved sammenblanding m.
splintre (splitre)^; sj.) l)d. s. s. II. splide 1 ; i

eder: det kan sågu være lige kært, om vinden
går i Øst eller Vest eller bagud. Der bliver in-

gen tjans for det, splidre mig. Svedstrup.EG.
11.117. 2) spildrende brugt som adv.: splin-

trende (se splintre å). Den fremmede (gæst

paa hotellet) var spildrende ionykt.Sved-
strup.EG.1.355. Hun er spildrende, edrende
spiltosset I smst.II.59.

I. Splids, en. [sbles] p. -er. (til I.

splidse; talespr., 1. br.) opsplidset sted paa
klædningsstykke; split.

II. Splids, en. [sbles] {til II. splidse;

jf. eng. splice samt II. Splejs; 1. br.) sam-
mensplidset parti, jf.: Manilaslæber . .

ca. 20 Favne . . med Øjesplids eller

KoYS. PolitiE.Kosterbl.*yd925.3.sp.2.

Splids-, i ssgr. se Splejs-.

I. splidse, V. ['sblesa] -ede. {enten egl.

sa. ord som II. splidse (splejse) ell. (snarest)

sammenblanding af slidse og II. splitte; 1. br.)

forsyne (klædningsstykke) med en split, slids;

slidse (1); maaske kun i part. splidset
(der kan være omdannelse af slidset^, fan-

tastisk tungede og splidsede Modedragter.
VVed.RF.115. Frants I's-Tidens posede og
polstrede, brogede og splidsede Klæder, sa.

HR.201. jf. opspUdse.
II. splidse, V. se splejse. Splidse-

horn, Splidsning, se Splejshorn, Splejs-

ning.

splinde, v. se II. splinte. splinde-,
i ssgr. se splinter-. Splinder, en. se I.

Splint, splinder-, i ssgr. se splinter-.

splindre, v. se splintre.

I. Splint, en. [sblen'd] (nu kun dial.

Splind. flt. -e ell. -er. Reenb.II.82.248.
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Slange.ChrIY1243. Borrebye.TF.319. Hinne-
rup.Juv.299. Noe-Nygdrd.S.80. Feilb. — nu
kun dial. Splinder. Moth.S671. UfF. — nu
næppe br. Splinte. Moth.S671). ftt. -er

['sblendar] {ænyd. splind, splinder (ogs. i

bet.: gitter, rækværk), splint(e), split (til bolt),

SV. no. splint, mnt. splinte, eng. splint, splent

;

m. h. t. formen Splinder ;'/. no. dial. spllndra,

eng. dial. splinder samt nt., holl. splinter,

eng. splinter; besl. m. II. splitte og videre

med Flint; jf. splintre)

I) større ell. mindre langagtigt, spidst
stykke metal, sten, glas olgn. ell. (nu
især) træ, der er revet, hugget, sprængt
løs; flis (1); ogs. i al alm. om træstump,
spec, især i flt., om stumperne, ruinerne af
ødelagt træbygning, skib, møbel osv. I.l) t al

alm. en Elffenbeens Fløyte meget net, som
er kun stødt en liUe Splint af Mund-Stucket
^&dk.KomGrønneg.I.76. *Da kom der Fienden
en Kugle . .

(
Omkring fløj saa vide de

SipUnteT.Blich.(1920).XXIII.30. *Fra de
skjønne velske Dage

|
Bragte jeg . .

|
En

Reliquie tilbage,
| . . kun en Splint af —

Bordet
|

I Lorenzos Osteri. Bødt.SamlD.191.
faa en Splint i FingeTen.Goldschm.II.345.

Der leveredes ikke Brændsel til Skolen, men
hvert Barn medbragte en Splint. Naar der

. . kun vare Faa i Skolen, frøs vi stun-

dom og harmedes over, at Degnens Søn
aldrig bragte SpUnt. Cit.l883.(SdjyAarb.l904.

4). Dagen efter var Skonnerten Splinter og
'&iX^ger.MylErich.S.48. af disse Relikvier

fik Slangerup . . en Splint af Kristi Kors.
AENielsen.Slangerup.(1921).12. Splinter fra

eksploderende Bomber. Pol. **/\ 1941. 2. sp. 3.

1.2) billedl. ell. i sammenligninger (se ogs. u.

bet. 1.3); spec. (især m. flg. præp.-led m. af} som
udtryk for noget smaat, ringe, en lille smule

(jf. bet. 3). »Den onde Lyst . . | Er lig den
Splint, der saarede Din Fod. Jacobi.Skr.184.
Jeg har haft mit Kors, det var kun en
Splint imod Deres. Bredahl.(OThyreg.B.142).
Samaria — dens Konge skal svinde bort
som en Splint (Chr.VI: skum; 1931: Skumj
ovenpaa Y&ndet. Hos.10.7. De fleste af For-
tællingerne er Splinter og Stumper, der er

faldet af under hans Arbejde med de større

Værker. KKNicolaisen.Andersen Nexø.(1919)

.

70. Man maa selv have en Splint af Char-
latanen i sig for at begaa sig ved Hoffet.

IsakDin.FF.246. 1.3) i særlige udtr. || efter

præp. i, i udtr. for at bryde, sprænge (ell.

være sprængt) i mange smaa stykker; ogs.

Silledl.) i udtr. for at tilintetgøre(s) , øde-

gge(s). *0m Phædrus nu omstunder saae,

I
Hvor heftig Mand og Qvinde

| Bemøyer
sig, for Rang at naae,

|
Sin Milt han loe i

STpiUnde.Reenb.II.248. Han havde kastet det
herlige Instrument voldsomt mod Dørstol-
pen, hvorfra det faldt til Gulvet i hundrede
S^]inteT.Kofoed-Hansen.L.124. Inden vi var
Halvvejen hjemme med det reddede Mand-
skab, var Skibet i Sp]mteT.Drachm.LK.82.

Jeg har kørt min Fars gamle Mølle i Splinter

(o: ved at lade den løbe løbsk). Elkjær.MH.211.
ofte i forb. som gaa (Reenb.II.82. Tandr.K.
272), hugge (Leth.(1800).162. Es.24.12

(1931)), ryge i splinter (SvGrundtv.FÆ.
11.55. 1. br.: ryge i splint. BerlTid.V1x1925.
Aft.TilU.sp.l), (nu 1. br.:) skyde i splin-
ter (o: splintre ved kanonskud. VSO. MO.),
slaa (Moth.S670. Slange.ChrIV.1243. Am.6.

10 11 (Chr.VI: slaae . . at det sprekker^. Feilb.),

springe (Grundtv.Saxo.il1.127. Heib.Poet.

VII.79) i splinter. || t forb. som der gaar
ingen splinter af en ell. noget, der sker

ingen skade paa, gaar intet tabt, sættes intet

til (af noget, for en), der gaar ingen Splinter

af mig ved den lia.nde\.Elkjær.MH.73. du
(er) let nok i Sindet til at kunne se dig om
efter en anden (pige), uden at der gaar
Splinter af dig af den Grnnd.KSech.MVm.

20 Der vilde ikke gaa en Splint af Bevillings-

magtens Ære og Myndighed (af den grund).

Pol.*y*1941.11.sp.2.
'2) om genstand, der ligner en splint (1).

2.1) (4f (foræld.) ell. dial.) tværkile ell.

split, der stikkes gennem aabningen paa en
bolt olgn. PWBalle.K.6. S&B. Larsen. Feilb.

2.2) {efter eng. splint; sml. I. Spjælke 1;

med.) skinne, der fastgøres paa et lem, som
er brækket, forstuvet olgn., for at støtte det.

30 Tode.SB.242. OrdbS.

3) (jf. Split 4; dagl., næsten vulg.) som
udtr. for mindste, ell. meget ringe, nuengde

eU. maal; især i forb. hver en splint, alt

(lige til den sidste rest); hver en smule; ikke
en splint, ikke den mindste smule; ikke

spor; ogs. som adverbielt led: ikke det mindste;

slet ikke. „Tål dog med mig." — „Ikke en

Splint." ZomGrønne^.//.365, jeg kunde ikke

se Splint af ham. Wied.K.23. Den Sag inter-

40 esserer mig virkelig ikke en Splint. Po/.**/i«

1921.5.sp.5. Nu er han i gode Hænder, og
det er godt det samme . . ellers ryger hver
en Splmt, han hår. Korch.NielsDros.(1924).

216. ikke have en splint i pennalhuset, se

Pennalhus 2.i.

4) om væsen, der er tyndt, magert (og
lille) eU. ungt, skrøbeligt; dels (især

jarg.) om dyr, især heste: Ræve, SpUnt er i

Rytteriet . . Betegnelser for grimme, tynd?

50 Heste. KLars.Soldatspr.l4. Fine og ædle Hop-
per af lettere Race skal først og fremmest
til en stærk Frederiksborghest. Føres den
til en lidt lettere, men ædel Hingst, faar

man ofte usælgelige SpUnter.BomholmsTi-
dende.*U1920.1.sp.7. \\ dels (dagl.) om liUe,

tynd (og kraftesløs) person; splejs; ogs. om
ung, umoden person ell. person, der er ny i en
tjeneste, uddanner sig til noget: spire (1.3.3).

(bokseren) var en lille Splint paa 31,6 kg.

60 DagNyh.^'/*1922.8.sp.5. hveranden Mand
(er) en Splind. Noe-Nygård.S.80. Mange Gan-
ge var Folk mindre høflige og uvillige over

for „Splinten" — det gængse Kælenavn for

Elever (o: trafikelever) — naar jeg bad om
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Billetten. Pol.y»1938.Sønd.27.sp.4. Feilb. (u.

splind^.

IL {Splint, en. [sblen'd] uden flt. (fra

ty., nt. splint, omdannelse (ved indflydelse fra

I. Splint^ af ty. spint, se Spint; fagl.) d. s. s.

Spint. Fleischer.S.366. Warm.Bot.304. Suen-

son.B.II.lS. blaa splint, splint (af naale-

træer), der pletvis er Uaafarvet p. gr. af

svampeangreb. Herh. Hush. 75. Suenson. B.

11.76. dobbelt splint, om kerneved med lo

een ell. flere aarringe; se dobbelt 2.i.

Splint-, i ssgr. ['sblend-] af I-II. Splint.

-bolt, en. [1.2.1] (4^, foræld.) d. s. s. Split-

bolt. Larsen, -brud, et. [LI] brud, hvor-

ved der dannes splinter; især (med.): ben-

brud, hvorved der er opstaaet et større antal

brudstykker; splintret brud. Amberg. Panum.
55. -død, adj. se splinterdød.

I. Splinte, en. se I. Splint.

II. splinte, V. [>sblen(2a] (dial. splinde. 20

Moth.S670. Feilb). -ede. (ænyd. splinde,

SV. splinta; afl.. af I. Splint; nu sj. i rigsspr.)

d. s. s. splintre. *Hist skal din (0: en masts)

splintede Fod
|

Stande til Tapperheds
mnde.Thaar.ES.171. TeknMarO. *Den (0:

en klippekyst) splinter Havets Flade, saa de

blanke Bølger bæve | og strør imellem Klip-

perne som Guld det gule Rav.JFt6e.Zon-
kyljer.(1919).12. || refl.: sønderbrydes i splin-

ter; springe i splinter. De skattede den (0: 30

en art agat) høit fordi den ikke let splinter

sig eller springer i Skiæl. Hinnerup.Juv.358.
Splinte-net, et. se Splintrenet.

Splinter, subst. ['sblen'cZar] (maaske
forkortelse af Splinterskid ; vulg.) diarrhé.
have spUnter

j

splinter-, t ssgr. ['sblen'dar-] af I.

SpUnt (SpUnter) ell. splintre
||
(nu kun dial.

splinder-, splinde-, splinte-. se u. -gal,

-ny. — sj. splint-, se splinterdødj. (ænyd. 40

splinderny ^Tvende splinder Ny Lystige
Laugs-Vjser. visetitel.1664), nt. splinter-,

sphnner-, splendernackt (-nackend), -nie,

}wll. splinternieuw ; til L Splint (og dets

sideformer); jf. bornh. spinter spaganda nyer
(Esp.321), t spinder-ny (Rostgaard.Lex.
S241c) samt (?) ænyd. spindefjendsk, meget
fjendsk; sml. ogs. u. splinterspankende

;

grundbet. enten: (nøgen, ny) til sidste splint,

stump (sml. I. Splint 3) ell. (nøgen, ny) som 50
en lige afhugget splint; jf. splitter-; dagl.)

især brugt som første led af adjektiviske ssgr. (i

reglen med lige stærkt tryk paa begge led)

ell. som adv. (ved adj. (part.)) m. forstærkende
bet. -død, adj. (sj., nu næppe br.) fuld-
stændig, helt død. der kom . . et Bud, at
hans yngste Broder var styrtet af Hæ-
sten, saa han blev liggende splindt død
Eaa Stæået. KbhAftenp.1773.sp.293. -flun-
kende, adv. i forb. splinterflunkende ny e'o

(ell. splinter flunkende ny. se u. flunke 3.i)
ell. (skrevet) som ssg. splinterflunkendeny,
brugt som en forstærket form af splinterny.
VSO.(u. Splinternyj. 8tratz.Marja.(overs.

1905).184. jf. Feilb. u. splinterny, -gal,
adj. (dial. splinde-. Feilb.). (jf. splintrende

gal u. splintre 4; nu 1. br.) overmaade vred,

lynende gal, ell. ganske tosset, forrykt; splitter-

gal. Vilken splintergal Galskab \ Smørialis'

s

Digtervandringer.(1823).48. hun er . . fuld af

Løgn og splintergal. Poi."/«1934.5'ønd.6.sp.4.

-nagende, adv. {jf. ty. dial. splinternagel-

neu samt splitternagende; nu 1. br.) i forb.

splinternagende ny (ell. splinter nagende ny^
ell. (skrevet) som ssg. splinternagendeny,

brugt som en forstærket form af splinterny.

FolketsNisse.^^/il868.3. en Haandkuffert og
en Reisetaske, begge splinternagende nve.

Gjel VG. 307. Cit. 1918. (Wanscher. KN. 127).

-net, et. se Splintrenet, -ny, adj. (nu kun
dial. splinder-. Moth.S671. Holb.Bars.II.13.

KomGrønneg.II.250. Høysg.S.340. JSneed.

11.288. Feilb. splinde-, jf. Kok.DFspr.I.

379). (jf. splintrende ny u. splintre 4 samt
spaanenyj fuldstændig ny. Tvende splinder

ny Elskovs ^\\SQr.(visetitel.l703). *Tre
smukke Bondemænd blev' sendt med Com-
mission,

|
At skaffe deres Bye en splinter

ny Patron. PFess.245. *disse Nankins Bukser
var saa nette, |

For fjorten Dage siden

s^^ni&[uye.PMøll.(1855).I.44. Splinterny er

han, lige fra Kaskjetten til Træskoene. .4n<

Niels.FL.1.15. en splinterny Fjedervogn.

JVJens.J.52. -nøgen, adj. (nu kun dial.)

ganske nøgen; splitternøgen. *det splinter-

nøgne U\.PMøll.ES.I.32. OrdbS.(Sjæll.).

-skid(e), en. {maaske til splintre (3) ; sml.

Splitterskidfe) ; vulg.) diarrhé. -spanken-
de, adv. f'-spanken, se ndf.). (jf. bornh. spin-

ter spagana nyer (Esp.321), dial. splinter

spannende ny (UnivBl.I.383(nordsjæll.). Fr
Grundtv.LK.219) ; om 2. led se spanken(de);

nu næppe i rigsspr.) i forb. w. ny , som forstær-

ket form af STplinterny. splinter spankende
ny. Gadeordb.* *hand da saa

|
Sig splinder

spancken ny fra Hovedet til Taa.lfolfi.

Paars.243.

splintet, adj. [isblen<fef] (jf. eng. splin-

ted, splinty; afl. af I. Splint ell. perf. part.

af IL splinte; ;/, splintret, splitret, splitrig;

fagl., især geol.) som (let) danner splinter
ell. er fuld af splinter; især om brudflade:

som bestaar af (halvløsnede) smaasplinter.

Deigtruget maae ikke være giort af blødt

eller spUntet TTæe.OeconH.(1784).II.113.
Uss.AlmGeol.3. Bruddet (af lakridsrod) er

trævlet og groft spUntet.PharmDan.(1933).
427. Splint-fang, et. [LI] (fagl.) ind-

retning, hvori træmassen renses for splinter

(ved papirfabrikation). Hannover&8mith.Pa-
pir.87. -fri, adj. især (fagl.) i flg. anv.:

i) til I. SpUnt 1, om glas: som ikke kan
slaas i splinter; splintsikker. HFB.1935.530.
spUntfri Bilglas. PoZ."/i»1940.27.sp.3. 2) til

IL Splint: om tømmer: frit for splint, splint-

frie Planker. Levtn. Wagn.Tekn.431. Kusk
Jens.Søm.80. -fyr, en. (til II. Splint; fagl.)

fyrreved, der næsten kun bestaar af splint.
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Bentzien.Naaletræer.(1862).30. •hngge, v.

(til IL Splint; tøm.) hugge splinten af (tøm-

mer). MO} FagOSnedk. -hol, et. [I.2.i]

(^, foræld.) d. s. s. Splithul. Larsen.

splintre, v. ['sblendra] (nu kun dial.

splindre. Moth.S671. Reiser.17.290. Feilb.

UfF. jf. afsplindre u. afsplintre^. -ede. vis.

-ing (MHSaxtorph.CliniskChirurgi.I.(1878).

279. SvGrundtv. D&H.). {ænyd. splindere

(jf. ænyd. forsplindre, se forsplintrej, nt.

splintern, lioll. splinteren, eng. splinter; af.,

af Splinder, nt. splinter osv. (se u. I. Splintj;

jf. II. splinte samt II. splitte)

I) sUxa, hugge, sprænge noget itu, sadledes

at det bliver til lutter splinter, (egl.: tynde,

langagtige) smaastykker, stumper; slaa, hug-
ge, sprænge i splinter, i stumper og styk-

ker; (især tidligere) spec: hugge træ (ved)

til splinter, kløve i smaa tynde stykker; i pass.

ogs.: gaa i splinter, i mange smaastykker;

gaa i stumper og stykker. I.l) t egl. bet. De
giøre deres Fakler af let tørt Træ, som de
splintre. i2eiscr.Y28i. *Thor skal splintre

Korset med sin Hammer. OeW.iVJ9.352. *See

hisset! nu splintres jo Sldhet\Blich.(1920).

XXI.186. Lynet slog ned og splintrede til

Roden det gamle mægtige Egetræ. flC^nd.
(]919).Y134. splintre et Stykke Fyrretræ.

VSO. * Spilled vi Kegler, saa Kuglerne
|

sprang og splintrede Bagvæggen?JFJens.
Di.32. (han) nøjedes med at sende Vasen
mod Væggen . . hvor den splintredes. Jesper
Ew.PF.83.

II
(dagl. ell. dial.) i eder. Nu

skulde da ogsaa den Onde gale og splintre

Dit forbandede Bæst . . saadan som Du
kiører. JHelms.G.56. da haar A Delen (o:

djævelen) splinter'me e Feng'. PoU'/il941.
Sønd.5.sp.2. 1.2) uegl.

|| O m. h. t. him-
mel, sky, der (ligesom) sønderbrydes af lyn,

storm olgn. Et blaahvidt Zigzaglyn spUn-
trede Himleii. Rønberg. OK. 157. jf.: Langt
oppe kommer Solen frem gennem en blæst-
splintret Sky. LindskovHans.NH.173.

\\ ©
om stærk ell. gennemtrængende lyd, der bryder

stilheden, „flænger luften". Luften . . splintres

af et øredøvende Brag. INalbandiån.Den
storeJammer.(1917).116. Det jublede et Sted
i Skoven. Stilheden splintredes. FBer^s^røm.
(Pol.**/il941.10.sp.6). part. splintrende
brugt som adj.: som „skærer" gennem luften;

ogs.: lydende, som om noget splintredes. *Fenjas
og Menjas splintrende Kvæmsang.JyJens.

Di.ll. der (hørtes) et Knæk, en splintrende

Ljd.TomSmidth.Finmark.(1923).79.
\\ (1. br.)

omblik: gennembore; knuse. „De kan gaa ind,"

sa' (fruen), men kastede i det samme et

splintrende BUk paa hans store Træsko.
S. forstod Meningen og rystede ilfærdigt

Træskoene af sig foran J)øxQn.Aakj.VB.135.

II tD splitte et hele i smaa partier; sønderdele;
ogs. som udtr. for aandelig splittelse. PalM.
Y112. han følte sit Indre delt og sin Evne
splintret i Brudstykker. Brandes. 1.343. I det
øvrige Hellas spUntredes Landsdelene i Byg-

der eller Bystatei. FrPoulsen.DG.63. jf.: *Det
var som Uro Hjertet skulde splintre. PaZJf.Y
212.

II ta m. h. t. aandelig kamp, kritik olgn.

Hvad han angriber, splintres af hans overlegne
og dybsindige Kritik. Brandes.III.391. hvor
der rejstes et Kloster eller en Kirke, var der
bygt en Mole, mod hvilken den raa Magt
splintredes. GBang.EK.1.140.

2) (fagl.) især om træ: gaa i splinter,

10 t smaa stumper ell. danne splinter (fx.

ved brud). Træet er haardt, og Negerne . .

giøre deraf de Mortere, hvorudi de støde

deres Riis og Maiz, saasom det splintrer ikke.

Reiser.IV.174. Dette Træ vil gierne spUntre.

VSO. (teaktræ) er tilbøjelig til at splintre.

SkibsMask.l2.

3) (dagl., til dels dial.) egl.: flyve, fare
som splinter fra noget, der sprænges, ell.

køre saa voldsomt, at der flyver splinter
20 af køretøjet ell. vejens sten; i videre anv.

(jf. flintre B): styrte, fare af sted. i det
samme, Motoren fo'r rundt, splintrede

aflange Gnister ud fra den og antændte en
D\in\>nnke.Ekstrabl.y*1921.Aft.l.sp.l. Resten
splintrede af Sted i vildeste Karriere.

AStrøm.0.182. Nu kom baade han selv og
Mændene hjem fra Marken, splintrende alt

det. Remmer og Tøj kunde holde. sa.LY68.

UfF.
30 4) (jf. splinter- samt splitrende; dagl.)

part. splintrende brugt som adj. ell. (næ-
sten kun) adv. til betegnelse af en høj grad:

vældig; umaadelig; fuldstændig. Me-
steren stod spændt med Fingeren paa By-
ens Puls og konstaterede med Fryd splin-

trende Feber. Brodersen. S. 115. man blev

splintrende uenig med h&m.TomKrist.(Pol.
**U1939.10.sp.2).

II
især i forb. som: splin-

trende flunkende ny, se flunke 3.a.

40 splintrende gal, helt forkert, gal; om per-

son dels: fuldstændig forrykt, tosset; splitter-

gal; dels: meget vred; lynende gal (i hovedet).

Sehand.SF.205. Er du blevet aldeles splin-

trende gaÅ?Holstein.T.47. Banken har baaret
sig splintrende galt &d. Rode.SF.48. Den
gamle er splintrende gal i Knolden. Tom
Krist.EA.67. splintrende nøgen, (1. br.)

splitternøgen. Det var saa hedt den Nat, at

jeg laa splintrende nøgen. Pol.*/tl932.1.sp.6.

50 KAbell.E.88. er I splintrende skrup-
skøre? CPHansen. Toms Bedrifter. (1930) . 53.

splintrende tosset, (1. br.) fuldstændig

tosset; splittertosset. Jeg tror, du er splintrende

tosset, Tøs. HRaage.PalaisErotica.(1919).29.

KBokkenh.U.39.
{Splintre-, t ssgr. (ogs. Spliiite(r)-. se

u. Splintrenetj. (efter eng. splinter- (i splin-

ternet(ting)^, til splinter, se u. I. Splint) ^
-dæk, et. dæk, som beskytter mod spræng-

60 stykker fra granater. Scheller.MarO. -net,
et. (tidligere Splinter-. Harboe.MarO. Funch.
MarO.II.124. Splinte-. SøLex.(1808). VSO.
MO.). et paa et krigsskib udspændt net, der

skal opfange granatsplinter ell. splinter, der

XXI. Bentrykt '/< 19A2 26
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sprænges løs fra skibet. Funch.MarO.II.124.

Rørd.GK.159. Scheller.MarO. -iskot, et.

skot, der skal opfange sprængstykker af gra-

nater, -skod: Scheller.MarO. -skærm, en.

skærm, der skal opfange sprængstykker fra

granater. Scheller.MarO.

»plintret, adj. ['sblendraf] (afl. af I.

Splint ell. perf. part. af splintre; fagl., især

geol.) d. s. s. splintet. en uformelig, yderst

haard, i Bruddet, som Marmor, tæt og lo

splintret Beenma,sse.Viborg.(PhysBibl.V134).

en meget fiinkornet splintret Steenart.

GForchh.DG.27.
\\

(med.) om benbrud, i forb.

som splintret brud. Sal.II.832. Maaneds-
skr.f.Dyrlæger.LIII.(1941-42).262. jf.: det

havde lykkeligviis været et usplintret
Brud i OveTaTmen.Oehl.HrS.(1817).97. f
splintrig, adj. (jf. holl. splinterig, afl. af

splinter, se I. Splint) bestaaende af ell.

mindende om splint (II). (ærtens) Stilk 20

synes at indeholde saa ganske lidet splint-

rigt eller vedlignende mod den egentligere

Kornhalm. PhysBibl.XXVI. 196. Splint-
ring, en. [II] (fagl.) aarring i veddets

splint. SaUVI.264. -side, en. [II] (fagl.)

yderside langs et bræts kant, der indeholder

en del splint. ForstO. KKristensen.Husbyg-
ningslære.IL(1920).26. -sikker, adj. [I.l]

(fagl.) d. s. s. -fri. Splintsikkert Glas. HFB.
1936.116. -træ, et. [II] (fagl.) træ, hvis 30

vedmasse udelukkende bestaar af splint. Sal.*

XXII.40.
II

ogs. d. s. s. II. Splint, SpUntved.
Landbo.*II.587. -udtrækker, en. (fagl.)

spids pincet ell. lign. redskab, hvormed splin-

ter trækkes ud (af hænderne osv.). FagO
Snedk. -ved, et. [II] (fagl.) d. s. s. II.

Splint. Landbo.IV.339. Møbelsnedkeri.fl937j.
7.

II
hertil Splintyed-bille ^Egens Splint-

vedbille. (Lyctus linearis G.). smst.40).

-værn, et. [I.l] ^ værn, der skal opfange 40

granatsplinter. Bl&T.
Split, en ell. (i bet. 3; dial.) et (Bornh

os.), [sbled] (nu især dial. Splitte. Bor-
réby.PA.21. Funch. MarO. 1.60. MDL.543.
FagOSnedk. FrGrundtv.LK.119.

jf.
Moth.

S671. VSO. Feilb. — nu ikke i rigsspr.

Splid. Roding. jf. u. Split-. Spilde. Cit.1815.

(FynskHjemstavn.1939.152). Feilb.). flt. -ter
ell. (i bet. 3; dial.) d. s. (BornhOS.).
(asnyd. splitte; fra nt. splitt, splett, mnt. 50

splete, jf. eng. split og ty. spliss(e); til II.

splitte)

I) om aabning, spalte af lignende form som
den, der dannes ved (begyndende) kløvning,
spaltning af noget; dyb, langagtig, spids-
vinklet sprække, spalte ell. udskæring.
I.l) i al alm. giør . . en slet Staf, saa tyck
som en Tommelfinger . . og giør en Split i

den eene Enåe. HesteL.(1703).A6^. Saadan
en Piil haver hverken Splitte eller Feder, eo

og bUver aftrykt fra Buen. Reiser.IV73.
Foran i Skaglene ere passelige Splitter, i

hvilke Hestenes Svingle aettes.JPPrahl.AC.
22. Distancesignalernes Vinge er kendeteg-

net ved en Sitlit.Sal.*XXI.381. 1.2) (jf. Pen-
nesplitj spalte, revne, skaaret (slaaet) paa
langs gennem spidsen af en fjerpen ell.

(nu) en staalpen, guld(fylde)pen. en-

hver Pen (har) en Siplit.Éjort.Denda.Bør-

neven.*(1840).50. giøre, skiære SpUt i en
Ten. VSO. Man maatte selv tilskære sig sin

Gaasefjer, og der hørte betydelig Øvelse til

for at faa en god Split sat i.TroelsL.VIII.51.

en sjælden Gang kunde der imellem Penne
findes saadan en ganske enkelt, hvori Ma-
skinen havde glemt at slaa ST^Ut.KLars.SF.
182. jf.: Tidt sad jeg (0: uforskammetheden)
i Splitten af Recensentens Pen, naar han
kaglede over et selvlagt Æg.Rahb.Tilsk.
1796.581. 1.3) om indsnit, klip ell. spids-
vinklet udskæring i klædningsstykke,
der gør klædningsstykket mindre stramtsid-

dende, giver friere bevægelse, letter af- og
paaklædningen olgn.; især om udskæring paa
ærme, bryst ell. ryg af kjole, skjorte, særk ell.

forneden i siderne af skørt, nederdel, skjorte

(jf. Slids 1), forneden midt paa ryggen af
(herre)jakke, frakke; ogs. om det parti foran
paa herrebukser, der er til at knappe op og i.

s^liti skyTt.Moth.S671. Den Bomulds-Kappe,
som bliver baaren af Ædelmænd (er) uden
Folder omkring Halsen . . og med en eneste

Splitte, som en europæisk Serk, hvorigiennem
de . . stikke Hovedet. jBeiser./Tr35. (en)

Skiorte, med et lille blaat F i Splitten.

Oehl.VII.223. det er . . Smeden . . Nu kan
jeg kende ham paa Splitten i Bukserne.
Schand.O.II.184. hendes Krænkelse gik ud
over Legationsraadinde S. og en blottet

Split paa hendes B^yg. Bang.S.275. Hofte-
linien (paa jakken) viser, at den er uden
Split. B.T.^*/iol921.6.sp.l. 1.4) spidsvink-
let indskæring i et flags udadvendende
kant; ogs. om hver af de flige, der dannes ved

saadan(ne) indskæring(er). Ingen Skipper
(maa) føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og
Giøs med STj^]iti.Forbud^yil741. Danske Kon-
ge-Flag . . er et rødt Flag med hvidt Kors i

Midten, og 2de røde SpUttei. SøkrigsA.(1752).

§808. (johannitternes fane) havde en lang

spids flig gående ud fra den øverste halvdel

som en halv split. ADJørg.II.22. en flyvende

Fane med flre SyMtter. Sal*V51 5.
\\

(dagl.) d.

s. s. Splitflag; i forb. som flage med split.

Retten til at hejse fremmed Flag eller til at

flage med SpUt. PoL "/, 19()7. 6. AxRosendal.
SP.28. 1.5) om spalte, kløft olgn. i legems-
del (jf. splittet 2.2^; især (vulg.) om den kvin-

delige kønsaabning (Vulva). Cit.l708.(NkS4°
821.95). Feilb.

|| (1. br.) om munden. Krist.

Ordspr.317. 1.6) {efter engf. split; dans.,gym.)
akrobatisk øvelse (i dans, gymnastik),
hvorved benene føres saa langt ud til siderne,

at de kommer til at ligge langs med gulvet

(sml. Spagat^. OrdbS.
2) om (del af) redskab, der er forsynet med

ell. danner en split (1). 2.1) (fisk.) stok,
der er delvis spaltet paa langs, saa der
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er dannet en split (l.i), hvori de for maddingen
rensede kroge fæstes for at hænges til tørring.

MDL. et Hundrede Kroge „paa Split", op-

hængt for at tenres. Af saadanne Bagger
(se III. Bakkeø eie Fiskerleierne Legio.

Fiskeriredsk.(1872).27. UfF. 2.2) om stift,

jærnkile, der ender i to flige, som fjedrer

fra hinanden, ell. om omhøjet stykke staal-
traad olgn., hvis to ender efter at være stukket

igennem noget kan tvinges fra hinanden, ell. lo

t al alm. om lille træ-, jærnkile, der stikkes

gennem hul i enden af bolt, jærnstang (fx.

aksel), gennem en krampe olgn.; ogs. om de

to flige af stift, koffertnitte osv. Moth.S671.
i stæden for Lundstikke giøres en Knub paa
den eene Ende af Bolten og en Splitte med
en Brikke for den ernden. Borrehy.PA.21. den
forreste (ring paa hagploven) befæstes med
en Pind eUer Spm.JPaludan.Møen.II.(1824).
225. Splitbolte med et aflangt Hul og en 20

dertil hørende SpUt. SkibsbygnK.487.

3) (nu vist kun dial.) tyndt, ved kløv-
ning, spaltning dannet træstykke; især

(ofte koll.) om stykker af form som tykke spaa-

ner, fx. brugt til beklædning af møllevinger (i

st. f. sejldug) og underbeklædning af tagsten (jf.

Splittagj. EPont.Atlas.III.179. ForklMurere.
72. AarbTurist.1926.188. Feilb.(u.2.sipMe).
parallelt med Loftet nagles tynde Træsplit-
ter, ikke saa tykke som Baandstager, til disse 30

Lægter, og det saaledes frembragte Træ-
værk kan modtage og beholde et Wurf
(o: lag) af Kalk eller Gibs, som atter be-

dækkes med Maling eller Tapeter. Piøi/en.^.

250.

4) (sj.) i forb. som ikke en split, ikke

det mindste; ikke spor; ikke en splint (se

I. Splint 3). *det er langtfra lige fedt,
|
om

du da ikke kan en SipUt. Pol.^/il928.7.sp.4.

Split-, t ssgr. I) (nu ikke i rigsspr. 40

Splid-, se u. SpUt-bolt, -fane, -flag, -gat.

Splitte-, se u. SpUtboltj. af SpUt 1-2 (jf. dog
-ius). 2) se u. splitter-, -anker, et. (bygn.)

et slags tofliget bygningsanker. Bl&T. -ar-
met, adj. (herald.) om kors: hvis arme er kløf-

tede, har split. ADJørg.n.83. KvEU*',1912.3.
sp.l. -bolt, en. (ikke i rigsspr. Splitte-.

Funch.MarO.1.60. Splid-. Roding.). (jf. Slut-,

SpUntbolt
; fagl.) bolt med et hul i den ene en-

de, hvorigennem der sættes en split til at fast- 50

holde bolten. SøLex.(1808). ForklTømrere.132.
SkibsbygnK.487. -brænder, en. {eng.

splitburner; foræld.) d. s. s. Fladbrænder.
S&B. D&E. -bøg, en. (gart.) bøg med
dybt indskaarne blade. AxLange.FP.22. -fa-
ne, en. (sj.) d. s. s. -flag. Splid-: ADJørg.
11.54. -flag, et. (nu ikke i rigsspr. Splid-.

Roding). {cenyd. splitteflag, nt. splitt-, spleet-

flagge, holl. spleetvlag; jf. Kongeflag) flag

fned split (1.4); især om det danske orlogs- eo

flag og statsflag; ogs.^ om signalflag med split.

Forordn.(Kvartudg.)^^/7l748.§3. De skandi-
naviske Folk ere . . de eneste, der fra gammel
Tid af have . . ført dette Splitflag (o: Dane-

brog).Wors.DE.94. Skibe, der . . fører dansk
Splitflag. Bek.Nr.l03*/d927.§2. -forkert,
adj. se splitterforkert. -fas, en. (især dial.

-tos), (vel til II. splittej <Jk i Vhombre; ruxvnlig

i flt., om lave kort (i forsk, farver), der ikke er

led i en række, suite; styrvolter. Spillebog.

(1900).45. Feilb.(u. splittefos^.
||

(sj.) som
nedsæt, personbetegnelse, -fos: Rørd.Overs.af
Runeberg.-FændrikStå^1901).123. -gat, et.

(nu næppe br.). d. s. s. -hul. Splid-: Roding.
-holt, et. (ty. sphtt-, spleissholz; vist til

Split 3; fagl.) kort fyrreplanke, hvoraf der dan-
nes staver til store kar i bryggerier, brænderier

olgn. MO.^ e.br. -hal, et. (jf. -gat samt
Splinthid; fagl.) det hul i bolt olgn., hvori

splitten (2.2) indsættes. Larsen. Kværnd.
-kile, en. (fagl.) split (2.2). TeknMarO.
en Mekaniker havde glemt at sætte en Split-

kile i Akselen, saa det højre Hjul gled af

i Sta.TteTi.Pol.y»1929.2.sp.3. -kradser, en.

(foræld.), „et Værktøj til at rense Løbets
Sjæl efter Hærdningen; eller naar den er

indvendig angrebet af Rust o. s. Y."Mil
TeknO. -krog, en. (fisk.) fiskekrog, der

(foruden modhage paa spidsen) har en mod-
hage paa skaftet. Fedders.FF.il. -nagle
(Kværnd. OrdbS.) ell. -nitte, en. (jf.
Kuffertnagle; fagl.) nagle, nitte, hvis stift er

todelt, saaledes at de to dele (fiige) efter

naglens indsætning kan bøjes (slaas) til

siderne og holde naglen fast. Bl&T. OrdbS.
-pind, en. (fagl.) indretning (i sin sim-
pleste form en sammenbøjet metaltraad), der

danner en bøjle, hvis ben (fiige) kan stikkes

gennem et hul i noget, som skal fastholdes,

og derefter bøjes fra hinanden. Værkt.64.

splitre, V. ['sbledra] -ede. (sv. splittra;

fra hty., nt. splittern, mni. sphtteren, afi. af
ty. spUtter, se splitter-; jf. spUdre; sj.) d. s. s.

II. splitte 1. hun rev og splittrede det (9:
et brev) i meere end hundrede Stvkker.
Biehl.DQ.U.149.

splitrende, adv. [hhledrdno] (ogs. split-

ter(e)n(d)e^ (vel omdannet af splitter- (s. d.),

jf. bælgende, kuUende ; sml. sv. dial. splitande

(ny) (Rietz.656), no. splittende, adv.; 1. br.

uden for dial.) forstærkende ved adj. som
gal: splitter-. *saa bliver vi splitternegale
vi to. KaiFlor.Hombæk.(1940).60. splitte

-

rendes g3il.Feilb.(u. splittergal/

t splitret (GWad.Terminioryctognostici.

(1798).20) ell. splitrig, adj. (ty. splitt(e)-

rig, afi. af splitter, se u. splitter-) d. s. s.

splint(r)et. (fedtstenen er) spUttrig i Bruddet.
VareL.(1807).I.320.

Split-rytter, en. (no. dial. splitrøtte

(Frit2ner.I.499), nt. splettruter, sml. ty.

schlitzreiter, pigebarn, oldn. fu6rytta, dron-

ning i skak; egl.: kvinde, der rider overskrævs

paa hest; i videre anv. m. tilknytning til

Split 1.5 ; nu kun dial.) som nedsæt, betegnelse

for kvinde, især utugtig kvinde. Comoedieforre-
stillende Friherre von Friske. (1676). 11. Moth.
S671. Cit.ca.l700.(NkS4°821.20). MDL.

26«
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Feilb. -sejl, et. (fagl.) en møllevinges beklæd-

ning, lavet af splitter (3). SprKult.1.56. -spin-
del, en. (fagl) spindel (II.I.2), der er forsynet

med en split. FagOSnedk. -stift, en. split

(2.2) af form som en stift. TeknMarO. -svans
(LSal.XI.91) ell. -svans-lavet, en. ;»J

affutage til feltskyts med en paa langs delt

lavetsvans, hvis to dele kan svinges ud til hver

sin side. Sal.*XXII.41. -tag, et. (ty.

spliessdach; til Split 3; hygn., foræld.) tegltag 10

med tykke spaaner under fugerne. ForklMu-
rere.71.

I. ISplitte, eT). se Split.

II. splitte, V. ['sbleda] -cdo; part. -et

ell. (nu kun dial., til dels sammenfaldet med
part. af II. splide, s. d.) split (Pflug.DP.474.

Kraft.(KSelskSkr.III.267). Feilb. jf. Moth.

S672.). vbs. -else (s. d.) ell. (nu især i bet. 1)

-ning (vAph.(1764). VSO. MO. D&H.J.
(ænyd. d. s., glda. splitthæ (Rimkr.), sv. dial. 20

splitta, nt., (gl)holl. spb'tten, eng. split; besl.

m. II. splide, splejse; jf. Split)

I) (jf. splintre 1) spalte, kløve ell. rive

noget igennem (især: paa langs) i to ell.

fiere dele, undertiden spec: i smaa tynde

stykker, splinter; ogs.: bryde, sprænge, rive

i stumper og stykker ell. frembringe en

spalte, rift, split i noget (se især u. bet. I.2

samt u. opsplittej; undertiden i pass. ell.

(nu næppe br.) refi. (se u. bet. I.4J; dele sig, 30

skilles ad (paa langs) i to ell. flere dele ell.

gaa i mange smaa stykker ell. (se især u. bet.

l.i) kløves, revne. I.l) i al alm. Ved Hoai-
kang . . har Vandet split det Bierg Tai, og
giort et Hul 300. Roder dyh.Pflug.DP.474.
Træet blev splittet ved Lynild. VSO. Konge-
Sønnen fik en lille Øxe . . Han kløvede og
han splittede (0: brænde). SvGrundtv.FÆ.I.

54. *Da splitter den (0: bølgen) Skrog og
Master | Under sit skummende Trav.iZecfce. 40

LD.74. Hunden . . splittede Træstykkerne
til Spaaner i sine fraadende Tænder.JFJens.
M.I.15. *Jord, du skal splittes i tusinde
Stykker,

|
slynges du skal fra din vanlige

Kreds. Rode.D.48. || m. h. t. legemsdel (jf.
bet. l.s). nogle Tænder (blev) af hans Mund
udslagne, og det venstre Øre splittet.

Slange.ChrIY1243. naar de gribe din Haand,
knækker du og splitter (Chr.VI og 1931
afvig.) dem hver Skulder. £2.29.7. || splitte 50
smaa(t) (se smaa 12.ij ell. (sj.) itu (Blich.

(1920).X.39) ell. (jf. u. bet. 2.2; nu sj.)

fra hinanden (ell. hverandre: en Steen-
Klippe blef splittet fra hver andre. P/Zuo.
DP.263. srnst.810).

\\ (jf. u. bet. 1.3-4, 2.2-3

aarnt adsplittej i forb. m. ad. efter Anseelse
splittes et saadant Fahrtøy ad ved mindste
retskafne Vind. Klevenf.RJ.144. hvis Jorden
splittedes ad og toTda.mipede.IsakDin.FF.
427. i rigsspr. nu især (jf. bet. 2) m. h. t.

genstand, der bestaar af flere dele: pille fra
hinanden (paa en voldsom maade). der rives
og slides i Stilladserne . . indtil ogsaa de ere
splittede a.d. Brandes.B.393. de løbske heste

havde splittet vognen ad
] 1.2) m. h. t. klæd-

ningsstykke, sejl olgn.: rive igennem, sønder-

flænge i to ell. flere dele ell. rive i mange smaa-
stykker; ogs.: rive, skære osv. en flænge ell.

split (I.3) i. Forhænget i Templet splittedes

i to, fra det Øverste indtil det Nederste.

Matth.27.51. Storraaen brast tvært over,

saa at Seilet splittedes. FCOis.PM.43. Hun
fik sin Kiole splittet heelt igiennem. F/SO.

(han) kløv op ad stejle Klipper . . splittede

sine Klæder, og slog sine Lemmer tilblods.

GSchutte.OE.109. jf. splittet 2: et Par saa-

kaldte wellingtonske Beenklæder, der vare

splittede fra Knæerne ned til Foden, og som
han ikke havde knaipiiet.Kloppenborg.Er.95.

II
splitte op, (jf. opsplitte; nu 1. br.) for-

syne med en split ell. slidse. Den (0: skøde-

frakken) var splittet op h&gipsia,. Folkedragter.

46.
II

(;"/. eng. split my windpipe! samt u.

bet. 1.8 og u. II. splide 1) ^ i eder som
splitte mine bramsejl! Det (0: bange)

var jeg sjelden, splitte mine TopseillCMe-
vitzARecke.Lodsen.(1851).57. Hjemmet.1909.
1031. 1.3) (i rigsspr. især spøg.) m. h. t. levende

væsen: sønderrive; ofte i forb. m. ad. *Der-

paa i tusinde Parter
|
Constablen splittedes

a,d.JHelms.NY79. (katten) splitter mig, om
jeg rør ham ! Wied.L0.196. Den river og split-

ter mig ad, giv mig en til, sagde manden,
da han fik en dTa.m.Krist.Ordspr.405. jf.:

du var hidsig, og hun blev trodsig, I var jo

ved at splitte hinanden levende ad. JPJac.
1.10.

II (jf. eng. split me! samt u. bet. I.2;

især dial.) i eder. Vil I ikke tage mig til

Skrifte og Alters i morgen, skal ieg den
Mand splitte mig reise til K : havn og nok lære

edei det.Cit.l767.(AGarboe.Agersø.(1938).87).

Jeg skal Knagen splitte mig ikke holde Dig
tilbage. Thyreg. UdvFort.1.9. JørgenNiels.D.

84. ellipt.: splitte mig! før gaaer Jack Stea-

dy, splitte mig, heller ikke \id.Tode.S.81.

Feilb. 1.4) t videre anv. m. h. t. hvad der uden at

udsættes for direkte ydre vold, men ved anden
ydre paavirkning ell. if. sin natur, ved en ud-

viklingsproces olgn. deler sig, spalter sig, revner

ell. (jf. bet. 2) opløser sig; ofte i pass. *Taagen
splittes, Isen hnsteT.Hauch.SD.1.259. *Solen

splitted de snetætte Tanger. Stu^k.11.32. jf.:

Da den sidste Lyd af Vognens Hjul splittedes

af Stormen.Pont.LP.VIII.247. forene de

stridende Parter om praktiske Lovarbejder,

der kunde aflede Interessen og splitte

Uvejret. UgensTilskuer.il. (1911/12). 63.sp.2.

i forb. w. ad: Naar (muskater) vil blive mod-
ne, bliver de fulde af gule, Guld-gule og Pur-
pur farvede Pletter, da splittis de &d.Pflug.
DP.487. Naar (ormen) døer, splittes den ad
efter Længden. LTtd.i737.2S8. ||

(nu næppe
br.) refl. *Jeg seer hvor Luften splitter sig,

|

Hvor Elementer føre Krig. Storm.SD.224.
Den Tilvæxt i Tykkelse, Straalen (i et

springvand) faaer, alt som den stiger . .

ender sig med, at Vandstraalen splitter sig i

utallige I)Ta.a.hei.Ørst.I.44. *Den gamle Muur
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sig splitter, | Hiemsøgt af Regn og Vind.

Oehl.XXIY136.
2) m. h. t. en samling af enheder eU. en

samlet masse: opløse ved at anbringe delene paa
forsk, steder, over et større areal, fordele dem
ell. ved at drive enhederne lort fra hinanden;
sprede (paa en voldsom, pludselig elU uheldig

maade). 2.1) (dagl.) m. h. t. bunJæ, dynge, jeg

havde samlet kvaset i en dynge ; nu har bør-

nene splittet mig det hele
j ||

(dial.) m. h. t. hø, lo

møg olgn. spUtte Høet o : sprede, udstrøe det,

ved Hielp af Riven. VSO. Feilb. UfF. 2.2) m.
h. t. flok, gruppe af levende væsener: jage fra

hinanden; adsprede i mindre grupper; jage paa
flugt i forsk, retninger; især m. h. t. hsr,

folkemasse olgn.; ogs. uegl.: opløse en familie,

et samfund og føre medlemmerne til forsk,

steder; (nu 1. br.) i pass. ell. (nu næppe br.)

refl.: løbe, gaa ell. rejse fra hinanden; opløse

sig. dersom Tinget . . SpUttis, da maa det 20

igen sættis samme D&g. DL.l—7

—

4. *naar
en Koehiord | Herhen og derhen splittes af

Frygt for den rasende Bremse. Bagges.Gieng.

Till.50. *Konningen splitter de samlede
EæTe.Oehl.Digte.(1803).17. Folk stod i Klyn-
ger . . og løb den Risiko, at Politiet spUttede

deTn..HSeverinsen.D.139. splitte for alle

vinde, se Vind. || i forb. m. ad. de Svenske
(kom) ofver dem, sloge, forjagede og split-

tede dem ad. Slange.ChrIV1102. *Ei saa 30

roligt de sad, da i Spidsen for sine Parther
|

Nys deres Phalanx han slog, splitted som
Avner den ad. Eolst.11.153. Der kom en enlig

Arbejdsvogn rumlende og splittede en Klynge
Smaabøm ad, saa de løb til forskellige Sider.

KLars.GY.7. refl.: *Sig Skaren splitter ad
i iilsom Y\vi^\Bredahl.Y.133.

\\ (jf. u. bet. l.i;

nu sj.) i forb. splitte fra hinanden (hver-
andre), (han) fik . . Seyer . . over de Dan-
ske . . hvilke han splittede fra hverandre 40

og jog paa 'F\vi%t.Schousbølle.Saxo.88. Lad
os (0: nogle vildfarende) ikke splittes fra

hverandre, thi saa komme vi nok aldrig

mere s&ramen. Heib.Poet.II.364. 2.3) m. h. t.

helhed af anden art: adskille, dele, partere ud,

sprede, saaledes at helheden ødelægges, gaar
tabt. Hun var Frugt af . . Gaardmandens
sene Ægteskab med sin Tjenestepige, en
Skandale og Ærgrelse for Familien, allen-

fals fordi det sphttede Arven, det Gifter- m
ma.B.\.Schand.BS.165. det er beklageligt, at
den (0: en kunstsamling) nu skal spUttes.

Pol.**/tl939.4.sp.3. jf.: en udpræget spUttet
Skrift (o:.hvis bogstaver ikke er forbundne,
skrevet i sammenhæng). AlfrLehm.G.50. her-

til: det, der var ham mest forhadt af Alt:

Tysklands Splittethed og det Mettemich-
ske Styre. Brandes.V1.382. splitte for alle
vinde, se Vind. || i forb. m. ad. Strofen om
Frode fredegod er uhjælpelig splittet ad. 60

AOlr.DH.II.241.
|| splitte op, (jf. op-

splitte; især Qi) især m. h. t. samfund,
landomraade. Tyskland . . var splittet op
i småfyrstedømmer. HRue. Litteraturogsam-

fund.(1937).75. De gamle menigheder split-

tedes op.Grønb.SV148. splitte ud, (sj.)

d. s. Italien var splittet ud i mange Stater.

0Bang.EK.II.17. 2.4) iiden obj.; i forb.

bøssen splitter, (^, foræld.) om fejl ved
bøsse, der ytrer sig ved, at kuglerne faar af-

vigelser i hajde- ell. sideretningen. MilTeknO.
S&B.

3) (især m) overf. anv. af bet. 2. 3.1) dele,

opløse en gruppe personer i forsk, partier
ell. smaagrupper, der erindbyrdes ueni-
ge, ikke arbejder sammen. Ministeriet var
indbyrdes splittet. Ugens Tilskuer. II. (1911f
12).2.sp.3. Hos Barber L. opstod der altid paa
det mest kritiske Tidspunkt en indbyrdes
Strid, der i et Nu splittede Gemytterne. Søv-

berg.KK.1.61. jf.: Den stærke Kongemagt,
som Norge., for at bøde paa Splittethed og
mangehaande Svækkelse, saa høiligen behø-
vede. Allen.I.30. 3.2) m. h. t. kræfter, arbejds-

indsatser: lade virke isoleret, hver for sig

(i sK f. i samarbejde); m. h. t. interesser,

tanker: lade gaa i forsk, retninger, distrahere

(i st. f. at samle dem om det vigtige, væsentlige,

koncentrere dem om noget bestemt); sprede.
*Vi vil ikke | . . splitte vore Kræfter, men

|

Forene dem. Heib.Syvs.134. *De store (mu-
iifcjNumere de kjeder mig,

| Jeg ved ei ret,

— de Interessen siplitter.VKorfitsen.EYlSG.

man maa ikke splitte, men samle Stem-
merne. Z)<fejff. Han havde ikke bestemt sig

for noget Fagstudium endnu . . havde disse

farlige litterære og musikalske Interesser,

som spreder og sTpUtter. Røriberg.GK.148. jf.:

Splittethed spUder Stemmer (9: ved poli-

tiske valg).Tilsk.l918.I.313. 3.3) m. h. t. livs-

førelse, karakter: berøve fasthed, enheds-
præg; bringe modsætninger ind i. jf.: Hans
Stil splittes som hans Væsen under Be-
givenhedernes tragiske Gang. Nathans.GB.
145.

II
især i part. splittet brugt som adj.:

delt ml. forsk, interesser, modstridende følelser,

meninger; som mangler koncentration, karak-

terfasthed, helstøbt livsariskuelse; præget af

indre modsætninger, (han) var af en svag og
spUttet K&ra.kteT.Pont.LP.YII.88. Han følte

sig sørgmodig, træt, apMttet. KaiHolb.FC.IY
121. jf.: Baggesen, der trods al sin Split-
tethed var et grublende Hoved. Brandes.

1.271.

IIL splitte, V. ['sbleda] -ede. {afl. af

Split) I) (fisk.) anbringe fiskekroge i en

split (2.1). Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.1874.294.

2) ^ forsyne eU. fastgøre en bolt med en
split (2.2). Funch.MarO.II.124.
Splitte-, i ssgr. I) af I. Splitte, se

Split-. 2) af II. splitte, se Splitteliste. 3) se

splitter-, -bolt, en. se SpUtbolt. -liste,
en. [II.3.2] (sj.) splittelsesliste. Aftenp.^*/t

1912.5.sp.l. Splittelse, en. vbs. til II.

splitte; ogs. om den tilstand at være splittet;

splittethed; især i flg. anv.: I) (nu sj.) til II.

spUtte 1: splitning. Moth.S672. 2) til II.

splitte 2(8). Det danske Jernbanenets Split-
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telse ved ^/cergfc-j Overfarterne har altid væ-

ret et væsentKgt Minus i Henseende til Rejse-

\iå.JernbaneT}^lil935.7.sp.4. Valdemar Sejrs

Tilfangetagelse og Rigets Splittelse. Oi^nis.

LiU.160. 3) til II. splitte 3. 3.1) til II.

splitte 3.1-2; især om indbyrdes uenighed.

naar I komme sammen i Menighedsforsam-

ling, er der Splittelser (1819: Spliidagtighedj

iblandt edeT.lCorJlJ8(1907). Lutherdom-
men betyder for Poul Helgesen . . Kirkens lo

Sf]ittelse.OFriis.Litt.230. \\ hertil il. a.

Splittelses-liste, (især polit.) en af en del af

et parti opstillet særliste til et valg (DagNyh.^*/a

1912.A.l.sp.2. jf. Splitteliste;. 3.2) til II. split-

te 3.3, om mangel paa fasthed, koncentration.

Jeg havde jo selv noget af denne Splittelse

i mig: Jeg elskede den stille Præstegaard,

men kunde ikke tænke mig at leve der ud
over nogle Dsige.Buchh.FD.79.

splitter-, i ssgr. ['sbledar-] I) (dial. 20

Bplit(te)-. se u. -forkert samt Feilb. u.

splitter-gal, -nøgenj. (ænyd. d. s. (i splitter-

gal, -nøgen, -rasend, -vild^, sv. splitter-;

laant fra ty., nt. splitter-; til f splitter,

splint (Moth.S672), hty., nt. splitter, der er

besl. m. 1. Splint; grundbet. enten: (nøgen, ny
osv.) lige til sidste splint, stump ell. (nøgen,

ny osv.) som en lige frakløvet splint; sml.

splinter-, splitrende; m. h. t. split(te)- jf. sv.

splitt-, eng. split- (i splitnew), til Split 3; 30

talespr.) brugt som 1. led af adjektiviske ssgr.

(i reglen udtalt m. lige stærkt tryk paa begge

led) ell. som adv. (ved flg. adj. (part.)) m.
forstærkende bet. || ofte brugt i forb. m. andre
forstærkende ord (led), fx. kan (foruden de

ndf. medtagne) nævnes splitter flunkende
nøgen (Korch.Godtfolk.(1920).138), spUtter
pinende gal, ravruskendespUtterpinendegal
(se ravruskende 1), ravsplittergal (s. d.),

skrupsplitter-forkert, -pinegal (se u. skrup- 40

2). 2) se Splitterskid.

splitterende, adv. se splitrende.

splitter-forkert, adj. (jf. -gal 2 ; 1. br.)

Man smykker sin Dame med Sløjfer af blaa
|

Illusioner— og véd, de er splitterforkerte. Th
Barfod.GS.46. Opfattelsen var split-for-
kGTt\Bogtrykkerbladet.l937.140. -gal, adj.

(nu ikke i rigsspr. -galen. Høysg.S.340. Ew.
(1914).IV.26). I) om person: helt tadbelig, for-
rykt, sindsforvirret; helt fra forstanden. Holb. 50
Bars.III.6. *„Ti stille, eller jeg skriger højt!"

I
„Jeg troer, ved Gud, De er splittergale."

Hostr.DS.97. Hun var jo gal. Splittergal. £r!!

Krist.DH.120. 2) om forhold: helt forkert, urig-
tig ell. udsprunget af en forvirret hjerne: tosset,

vanvittig. Kunde jeg kun faae fat paa dend
Knægt, og høre hvordan sammenhengen er.

Det er jo noget splitter galt Tøi. Holb.HP.
11.2. *naar I bliver Bager kaldt

| Og bager
ikke, det er splitter galt. rode./.i55. *Forson e'o

dig helst med det splittergale,
|
at A. skal

synde og B. betale. HoJs<ein.Æ.70. -na-
glende, adj. og adv. {jf. ty. splitternackend;
dannet (med partidpiumsendelse) til dial.

nagen, nøgen, ty. nackt; jf. u. II. nagende)
I) (1. br.) som adj.: splitternøgen, det var et

splitternagende Fruentimmer . . hendes
Klæder var henne (0: borte, væk)\Pol.^^/7

1934 Sønd.4.sp.3. 2) som adv. i forb. splitter-

nagende nøgen (ell. som 1. led af ssg. splitter-

nagendenøgen^, (jf. splitterravende) brugt som
forstærket form for splitternøgen. Drachm.EO.
207. De gaar nøgne derinde . . Splitter nagende
nøgne ligesom Adam og Eva efter Syndfloden.
Wied.(Tilsk.l911.I.405). dér kom nu deher
tre store Drenge farende inde fra Haven, spUt-

ternagendenøgen hver &a.. Brodersen.L.75.
Split-terne, en. \. terne med stærkt

kløftet hale; dels om kentisk terne, Sterna

sandvicensis (ell. cantiaca), dels (nu ikke i

rigsspr.) om andre ternearter (jf. Kjærbøll.

592 og Feilb.). Schade.Mors.(1811).181. Lehn
Schiøler.DF.1.233. jf. Kjærbøll.588.

splitterne, adv. se splitrende.

splitter-nøgen, adj. Naar de toer

dem, staa Mænd og Qvinder splitter nøgne
hos hver anåre. Pflug.DP.1069. han lod sig

ei nøie med, at tage Overklæderne fra de
Fangne, som andre Søerøvere giorde, men
han trak dem ud splitter nøgen. Suhm.Hist.
1.454. Oehl.XXIX.255. Schand.PR.230. -pi-
ne-gal, adj. brugt som forstærket form for

splittergal (2). VortLand.yiil904.3.sp.2. Ro-
de.SF.173. -ragende, adv. se -ravende.

-rasende, adv. (jf. rasende 2; nu næppe
br.). Min Mave dend er gal, og Splitter

Rasend Yild. Jernskæg.D.79. -ravende,
adv. (1. br.) i forb. som splitterravende nø-

gen, splitternagende nøgen (se u. -nagende 2).

AlbDam.B.58. splitter-ragende nøgne er

åe.Schand.SF.302. -skid(e), en. (omdannet

af Splinterskid(e)? vulg., 1. br.) d. s. s. Splinter-

skid(e). „Barnet med Splitterskid," — tilgiv

Ordet, det er et godt og betegnende, æld-

gammelt dansk Ord. Altsaa: Ungen havde
flere Gange gjort i Bxixeine. HKaarsb.M.I.
174. -tosset, adj. (jf. -gal 1) helt tosset.

„Tror I, at jeg er blevet en lille Smule
splittertosset?" — „Ja, du kan ikke være
rigtig vel ioiwavet." Holstein.T.49. TomKrist.
LA.99. -vild, adj. (nu næppe br.) helt ude

af sig selv (af raseri). Nysted.Rhetor.57 .

splittet, (part.) adj. ['sbledai] (nunæpp
br. split, se under bet. 2.2). \)ial alm. som perf.

part. af IL splitte bru^t som adj., se u. IL
splitte. 2) som afl. af Split ell. som mere
selvstændig anv. af perf. part. af IL spUtte,

i flg. spec. anv.: 2.1) (fagl.) til Split 1.4, om
flag: forsynet med split, et splittet Korsflag.

SaUV516. 2.2) til Split 1.5 (ell. II. sphtte

1): spaltet. Om en Hest haver en split eller

spaltet Bo\.HesteL.(1703).B3r. Forfødderne
. . med 5 Tæer, alle splittede, eller uden
Svømme-Hud. HJWille. Sillejord. (1786). 137.

især (vet., foræld.) i ssgr., der angiver mun-
dens form hos heste: kort-, lang-, vel-
splittet (se Viborg&Neerg.HB.58. Viborg.
HY.39. PWBalle.R.5).
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iSplit-tromle, en. (fagl.) en med
spalte forsynet tromle, hrugt ved (kryds)-

spoling af garn. Hannover.Telistil.il.279.

-træ, et. [3] (1. Ir.) d. s. s. -ved. SécB.

-tørv, en. (ænyd. d. s. (Vider.II.28); til

Split 3 éll. II. splitte 1; dial.') langagtig

hedetørv, der er tyndere ved kanten. Cit.1724.

(AarbVends. 1939. 144). SAFJelstrup. Jorde-

brug.(1820-21).307. MDL. -adtrækker,
en. (fagl.) værktøj, hvormed splitter

trækkes ud af bolte. Bl&T. -ved, et. [3]

(jf. -træ; fagl.) de stykker træ, der frem-

kommer som affald ved savskæring af brædder,

planker, tømmer og især anvendes som op-

tændingsbrænde. Varefortegnelse tilLov^U 1908
omToldafgifterne. (1908). 188. Fag OSnedk.
spo, V. (ofte (skrevet) spaa. sendf.) -(e)de.

{ænyd. spaa, spode, sv. dial. spo, spudå,
spoå; fra nt. spoen, spoden, mn<. spoden, jf.

skytte liggende valse, hvorom undertraaden er

opviklet, ell. om en paa spindelen (paa en
spinderok) anbragt rulle, hvorpaa det spundne
garn vikler sig, og om rulle, hvorpaa garnet

opvindes i spinderier;, ogs. om rullen, valsen

med det opviklede garn paa. Cit.l705.(Kbh
Dipl.VII.748). Til deres Væven have de
Skyttel og Spole af . meget grovt Arbeide.

Reiser.IV.62. *en hemmelig Kraft i Væv-
(2.2) 10 stolen virked,

|
Spolen fløi og Islætten randt.

Hauch.DVII.135. Hvor Bedstefader . . sad

paa Væverstolen,
|
der tier Væven, og tom

er Spolen. JFJens.Z)t.»97. SyStrikkeB.U. i

udtr. for at spolen løber tom, saa vævningen
maa standse (jf. ndf. 1.30): Ved Urdas
Vande Norner

| Fra Væven træde; |
Thi

løbet er af Spolen
|
Den Kjækkes Livstraad.

Hrz.D.IV268. \\ billedl. ell. i sammenlig-
ninger, hendes rare lange Fingre, som dreie

hty. sputen, eng. speed (jf. Speedj; dial.) I) 20 sig snart den, snart hin Vei, ligesom en

refi.: ile; haste; skynde sig. Da . . kappe
des de tvende,

|
Hvad Partie sig best kand

8ii&ae.Wadsk.Lu£pl.A3^. Spaa sig, løb, see

til, at han kan udrette noget, jeg selv har
ingen Tid dQTtil.Sku£sp.II,5.34. dæk nu
Bordet, og spaae dig. Riber.II.168. smst.115.

NBlich. VP. 166. Blich. (1920). XXX. 128.

JHSmidth.Ords.143 {„BiMges sielden undta-
gen i praes. og imp."). MDL.535. FDyrlund

S-pole. Sku£sp.X.102. nu er der noget tilfæl-

digt, noget som gaar saadan og saadan, en
Spole, der tilfældigt lader sin Traad rinde

af til den Side, hvor han er. Lauesen.MF.43.

(dampskibsskrv^ns) roterende Blade, der er

saa store som Spolen (0: det tendannede
haleparti) paa en B.ya\&sk. JVJens.RF.36.

jf.: 1ste Tur (i „væve vadmel") kaldes Spole.

Legéb.I.c.ll. DanmSanglege.265. sml. ovf.

Uds.58. Feilb. Esp.322. 2) f t forb. spo paa 30 1. i3ff.: Literaturhistorien render af Spolen

en, faa en til at skynde sig; skynde paa en.

Moth.S672.
spodsk, adj. se spotsk.

t Spog, et. s^hg.Høysg.AG.35.138.
(ogs. Spok. se bet. 2). fit. d. s. (ænyd., glda. d. s.;

fra mnt. spok, spuk; jf. spøge. Spøgelse) \)egl.

om overnaturligt ell. stort, mærkværdigt udseende
væsen; spøgelse; uhyre; vidunder; mon-
strum. Moth.S702. i videre anv. (maaske ved

indflydelse fra ord som I. Drog, Fjog, I. Slogj 40

som nedsæt, personbetegnelse: døgenigt; drog;
usling, et gammelt Spog (0: en gam-
mel ægtemand). PoulPed.DP.(1937).77. Hun
holdt ham ikkun for et Spog og Skumpel-
skud. FrHorn.PM. 136. Wadsk. Skuepl. Fort.

I3f(se u. III. sode 2). jf. NyerupRahb.III.
318.IV9. 2) løjer; sjov. Veltænkende be-

klage ham, Slettænkende drive Spok der-

med. Skuesp.IX.495.
I. ISpol, en. se I. Spole.

II. S$poI, en. se I. Spor.

I. Spole, en. ['sbo'le] (ikke i rigsspr.

SpoL LCNiels.Va.l{co Sol), jf. JTusch.166
(bornh.)). flt. -r. (ænyd. d* s. (i bet. 1 og B),

glda. spolæ (i bet. 1), mnt. spole (nht. spule);

af usikker oprindelse; jf. II. spole)

I) rør- ell. valseformet legeme (red-

skabsdel), hvorom noget vikles op. i.l)

(sml. I. Bobine^ valse ell. rør (af tagrør,

træ, pap ell. metal), hvorom garn, traad eo

vikles op; især om rulle olgn., hvorom
islætten vikles, hvorefter rullen anbringes i

skytten (tidligere ogs. om selve skytten, jf.

Skydespole 1), ell. om den i en symaskines

Igen (med sine mange spekulationer over

„Aladdin") I JVJens.(PoWU1916.7.sp.4). da-

gene var rullet af tidens spole. Z/inwemonn.

LN.35. 1.2) cylinder, bestaaende af en træ-

ell. jærnkerne, der er omviklet med strøm-

førende traade. HJespersen.Elektroteknik.il.

(1901).36.38. to induktivt koblede Spoler.

Collins.Radio-Bogen.(overs.l922).161. primær,
sekundær spole, se primær, sekundær.

2) om rør, rørlignende genstand, der anven-

des som ell. minder om en spole (l.i). 2.1)

(dial.) 2( tagrør, Phragmites communis Trin.

(som afskaaret i bestemte længder brugtes til

væverspoler; jf. Spolerør^, ell. dyndpadde-
r'okke, Equisetum limosum. JTusch.166
(bornh.). BornhOS. jf.: den bølgende S pol-
skov, som alenhøj titter frem af det graasor-

te Vand. EBirk&JEure.IngridKlo.(1907).13.

2.2) (zool., nu 1. br.) den nederste hule del af fjer,

50 der tidligere brugtes som væverspole; fjeder

-

pose (1). Eielsen.NHM.9. CLStrøm.Natur-
hist.Læsebog.II.(1842).72. CGram.Husduen.
(1910).85. 2.3) (foræld.) lille rør paa hjælmen,

hvori hjælmbusken fæstedes; rørken (2). saa

vendte Bladet sig, og blev siddende imellem

Spolerne i B.]elmen.Grundtv.Saxo.I.103.

Først hans haaromflagrede Hjelm i Spolen

(Gertz.(Wilst.Il.(1909)): i Kammenj han
ramte. Wilst.Il.VI.v.9. D&H.

3) (især dial.) forholdsvis kort og tyndt, rundt

stykke træ ell. jærn; nu især om tværtræ,
tremme, fx. i stige, hæk (II.l), høsthaver, stol,

seng. Moth.S672. de smaa Daadyr . . hvis

Fødder ere ikke tykkere, end en tynd Spole
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til en T&ndstikkei. Reiser.V210. Hekkerne i

(faarestien) bør være opretstaaende, og deres

Spoler saa tæt staaende, at Faaret just kan

stikke Snuden ind imellem dem. Abildg.SVi-

horg.F.44. Maleren . . slyngede Benene sam-

men om Spolerne paa min Stol. CBernh.NF.

11.247. sikken Seng . . Og saa var der Trem-

mer paa Siderne. Lene stak Fingrene ud mel-

lem Skolerne. Skjoldb.L.52. Esp.322. Feilh.

4) {efter lat. radius; anat., foræld.) d. s. s.

Spoleben. Saxtorph.0.6. Anai.(1840).1.211.

II. spole, V. ['sbo-la] -ede. vbs. -ing

(Amberg. VSO. MO. jf. Parallelspoling; ell.

-ning (OpfB.^VII.527. jf. D&H.), sml.

Spoleri. {ænyd. d. s., mnt. spolen, nht. spu-

len; afi. af I, Spole; især fagl.) vinde,

vikle garn, traad omkring en spole (l.i).

Moth.S673. Det spundne Garn haspes og

spoles. Hallager.92. *Lad Gangbrættet knir-

ke, lad Valsen gaa, |
Spol Islætten op,

medens Kammene slaa.Gjel.Br.lSS. Spolen

(i en symaskine) spolet fuld af Garn. Sy
StrikkeB.15. jf.: Saa væve vi Rutter (o:

i legen: væve vadmel),
\
Saa spole vi Tutter.

Qymn.II.22. DanmSanglege.265. spole af,

d. s. s. afspole; refl., m. subj., der betegner

traaden olgn.: vikle sig af; løbe af. (man er)

altid kørende, man suser paa Villavejene . .

faar at se hvor ('^Iwis-^Stjernerne bor, som
paa et Bændel der spoler sig at.JVJens.Fra
Fristaterne.(1939).40. || billedl. store fede

Edderkopper . . dolker Myg og Møl, spoler

hvid Gaze paa dem. KnudPouls.BD.152. hun
handler og siger anderledes, end man venter
. . fordi hendes Hjernevindinger er spolet

modsat vore. Buchh.Su.1.210. refl. ell. intr.,

om roterende bevægelse olgn.: jeg svømmede
. . jeg tærskede hele Søen i Skum, spolede
rundt paa et Sted. JVJens.M.1.53. En spin-

kel og fin Violinklang . . spolede sig frem
gennem megen Musikstøi.Leck Fischer. Leif
denLykkelige.(1928).138.

III. spole, v. se spule.

Spole-, i ssgr. fSpol-. se Spol-orm,
-skammel samt u. Spole-rok, -rør og u. I. Spo-
le 2.1/ (fagl, spec. væv.) af I. Spole 1 ell. II.

spole, -apparat, et. apparat, der udfører
spoling; især om apparat paa symaskine. Opf
B.WIII.434. SyStrikkeB.15. -ben, et. (jf. I.

Spole 4, Spoleknogle, Spiller (1) ; anat.) den
(korteste) af de to underarmsknogler (Radius),
der kan rotere om sin længdeakse. Bramsen&
Drejer.ZoologiogBotanik.(1841).6. VoreSygd.
1.67.

II
hertil Spolebens-muskel, -nerve,

-pulsaare ofl.
||

(nu næppe br.) lille spole-

formet ben bag hovleddet; hovseneben. GollO.
-bænk, en. d. s. s. Spindelbænk. Hannover.
Tekstil.II.243. -bserer, en. redskabsdel, der
bærer spolerne paa en spolemaskine. Han-
nover. Tekstil.l1.279. -dreng, en. (foræld.)
dreng, der udfører spoling for en væver. VSO.
VI.722. AarbFrborg.1939.1.107. -garn, et.

garn, der opvindes paa (er opvundet paa)
væverspole ell. symaskinespole. Moth.S672.

VSO. SyStrikkeB.15. -hjul, et. (nu især

dial.) (hjulet paa en) spolerok. vAph.(1764).

VSO. UfF.(sdjy.). -holder, en. holder til

spole(r) paa radiomodtager. PolitiE.Kosterbl.

**/tl925.2.sp.2. -kasse, en. kasse, hvori

garnnøglerne anbragtes under spolingen, ell.

kasse med to rum til fulde og tomme spoler.

vAph.(1764). VSO. UfF. -knogle, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -ben. Viborg&Neerg.

10 HB.19. -kone, en. (nu sj.) kone, der er en

væver behjælpelig med spoling. vAph.(1759).

VSO. -knrv, en. kurv til lignende brug som
en spolekasse. Elkjær.MH.23. -maskine,
en. maskine til opvikling af garn paa spoler

(i spinderier, væverier). NordConvLex.V.363.

Hannover. Tekstil.l1.483. -muskel, en. [1.4]

(nu sj.) muskel paa spolebenet; spolebens-

muskel. PhysBibl.1.102. -nerve, en. [1.4]

(anat.) nerve til spolebenet; spolebensnerve.

20 Anat.(1840).I1.139. Panum.36. -orm, en. se

Spolorm, -penge, pi. {ænyd. spoUepenge;

sml. Rendepenge ; især foræld.) særlig betaling,

der ydes væveren for spoling af garnet. Moth.S
673. VSO. UfF. -pibe, en. (nu kun dial.)

spole ell. spolepind, -spindel. NordConvLex.
V363. UfF. -pige, en. (foræld.) pige, der

udfører spoling for en væver. vAph.(1764).

647. VSO. -pind, en. pind i skytten, hvor-

paa spolen sidder, ell. den pind paa spole-

30 rokken, hvorpaa spolen anbringes, ell. om
selve garnspolen (uden garn). Bornh.Sam-
linger.III.(1908).105. UfF. -pulsaare,
en. [1.4] (anat.) spolebenets pulsaare; spole-

benspulsaare. Panum.36. Spoler, en. flt.

-e. (nu 1. br.) person, der udfører spoling (for

væver, i væverier). Cit.l705.(KbhDipl.VII.

751). EPont.Atlas.II.432. Amberg.
spolere, v. [sbo'leJro] -ede ell. (nu ikke

i rigsspr.) -te (Wess.227. PalM.VII.267.
40 Drachm.D.88). vbs. -ing (Bl&T.). {ænyd. spo-

l(i)ere, plyndre, berøve, ty. spoliieren, fr. spo-

iler, eng. spoil; fra lat. spoUare, til spolium,

bytte, fra fjenden taget rustning, afflaaet dyre-

hud, besl. m. gr. spolås, dyrehud, og med II.

spalte) I) t røve noget fra en; (ud)plyndre.
Moth.Conv.S300. 2) (talespr.; jf.: „blot i dag-

lig Tale." VSO.) tilføje ødelæggelse, skade, af-

bræk; ødelægge. 2.1) (nu kun m. overgang

til bet. 2,2-3; m. h. t. alvorligere skade, der

50 anrettes paa ting ved vold, ulykker: bevirke,

at noget ødelægges i bund og grund, gaar i

stykker, synker i grus olgn. (bøgerne blev)

deels ved Ilden fortærede, deels ved Van-
giemme og Tidens Ælde spolerede. Tycfton.

AB.c4r. Anno 1236 blev Clausholm . . ind-

taget og ynkeligen spoleret. JDTid.i74i.454.

B., som ikke ganske vilde spolere denne
skjønne Mumie, skar den op fra Ryggen og
undersøgte den saaledes. Ørsf.£r./.23. Alt,

60 hvad Pøbelen forefandt, blev spoleret. VSO.
2.2) m. h. t. levende væsen ell. legemsdele;

dels (nu især spøg.) om tilføjelse af alvorlig

legemsskade; dels om forringelse af sundheds-
tilstand, sansevirksomhed, skønhed; i videre
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anv. om forringelse af arbejdsevne, arbejds-

lyst, bibringelse af unoder, økonomisk rui-

nering; spec. om (ødelæggelse ved) forkælelse

ell. om morahk fordærvelse, (han) spolerer

mig en engelsk Hest til 600 Specier. Heib.

Poet.VII.48. vi blev nylig enige om ikke at

drikke Punsch for ikke at spolere vore

Jå&ver. Hostr.G.47. Efter at Du har siddet

ved Dit Sytøj hele Dagen, har Du formodent-
lig siddet oppe om Natten og spoleret Dine
smaa Øjne for min Skyld. Bøgh.111.104. Li-

vingstone . . forekom os noget spoleret af

FoTgudehe.BMiinter.E.1.64. Dagen efter kom
jo den Bombe og spolerede h&m. Rørd.RH.
119. 2Ji) om tilføjelse af skade, vanrøgt, fejl

under fremstillingen olgn., hvorved tingens

(nytte- ell. skønheds)værdi ell. brugbarhed ned-

sættes. Det er Synd at kaste et saadant
Tørklæde paa Gulvet; som er fuldt af Støv
, . Det er reent spoleret. Jacobi.(Skuesp.IY

153). Silketøiet var spoleret (o: ved at sys

til sko).HCAnd.ML.14. Han spolerer Gaar-
den rent og kompakt for Dig. Wied.Thum.57.
(han) er som en Draabe Petroleum, der gan-
ske spolerer den ellers jævnt gode Suppe.
Buchh.UH.54. 2A) m. h. t. (smukt, godt,

glædeligt) forhold: gøre afbræk i; bevirke, at

noget mislykkes, bliver slet, gaar i skudder-

mudder, falder uheldigt ud. Han spolerer

aldeles sin Yremtid. HCAnd.SS.Y63. mit lyse

Foraarshumør var spoleret. ^ons.JD.IiS.
Jernbanen spolerede Idyllen. JacAnd.Er.l.32.
ISpolen, et. flt. -ér. dels (især nedsæt.,

sj.) vbs. til II. spole; dels (fagl.) konkr.: sted

(del af fabrik), hvor det spundne garn spoles.

BerlTid.*'/iil927.Aft.l.sp.l.

Spolerias, en. [sboUeJrius] (dannet til

spolere, sml. bomh. dannelser som spikkele-

rius, person, der spekulerer meget (Bomh
OS.) samt Fiffikus, Umulius osv.; nu sj.)

person (især: barn), der er slem til at
ødelægge ting. (drengens) virkelige For-
navne vare: Jens Julius . . men han blev
aldrig kaldt andet end Spolerius, fordi han
var saa slem til at spolere og ødelægge.
JKrohn.Spolerius.(1884).3. IFalbe-Hansen.
Svensk-danskOrdb.(1912).327.sp.l.
Spole-rok, en. ^Spol-. Pram.(Riber.

11.36). Penia.1806.380. jf. UfF.). (til II.

spole; jf. Spelterok; dial.) speciel lille rok
(ell. alm. rok, hvorpaa der blev foretaget visse

cendringer), brugt til at vinde islætlen om
spolerne. Moth.S 673. NordConvLex.Y 363.
Feilb.BL.60. KBirkGrønb.BS.301. FrGrundtv.
LK.183. Spolerske, en. (til II. spole;

fagl.) kvinde, der er beskæftiget ved spoling
i uldspinderier olgn. Amberg. Kbh.*''/tl904.4.

sp.5. Pol.*/ il940.7.sp.2. Spole-rør, et.

(ogs. Spol-j. (til I. Spole; dial.) tagrør,

Phragmites eommunis Trin. (der skaaret i

3-4 tommer lange stykker brugtes som spole-

pinde; jf. I. Spole 2.1^; ogs. om selve disse

spolepinde. Kvæmd. Spol-: Bomh.Samlinger.
III.(1908).105. -spindel en. spindel paa

rok, hvorpaa spolen er anbragt. Amberg.
-stativ, et. (til I. Spole 1; fagl.) stativ,

der bærer spolerne i et radioapparat. PolitiE.

KosterbU/v>1925.2.sp.2. -strop, en. (fogl.)

strop i spolen i et i daase anbragt sejlgarns-

nøgle, hvori det ophænges. Hannover. Tekstil.
11.514. spolet, adj. \afl. af I. Spole; fagl.)

vist kun [-|sbo*(')l8<] i ssgr. som en-, tospolet,

som bestaar af, indeholder en, to spoler (1. 1.2).

10 Mange Afbrydere (i elektriske anlæg) er dob-
belte eller „tospolede", d. v. s., de afbry-

der samtidig Ledningsforbindelsen i Plus-

og Minusleder. Land60./ir42i. en énspolet

Tre-Ghder-Spole. Collins. Radio-Bogen, (overs.

1922).156. Spole-ten, en. (jf. Spelteten;

dial.) spole (især i skyttel). VSO. UfF.
-trold, en. {til II. spole (jf. -dreng, -pige^

og egl.: lille person (jf. Buksetrold^, som
kun egner sig til at spole, sidde ved en spole-

20 rok, sml. sjæll. spolegump t lign. bet. (Junge.);
ell. til I. Spole 3, jf. sv. dial. spole, lang og

tynd dreng, uerfaren yngling || dial. (sjæll.))

nedsæt, betegnelse for en svag, kraftesløs per-

son; skifting; usling, han er dog ellers ingen
SpoletTold.Pont.S.38. -tvist, en. (til I.

Spole 1) Y langtraadet pudsetvist, fremstillet

af kasseret, opspolet garn. Ugeskr.fRetsv.

1915.A.628. Spol-orm, en. (nu 1. br.

Spole-. Moth.S672. Amberg. Sønderby.To

30 Menneskermødes.(1932).95. PoUU1934.Sønd.
20.sp.4). {æda. spolorm (Harp.Kr.321); fra

mnt. spolworm; til I. Spole, egl.: orm af

form som en spole; sml. Skolorm 2 ; især zool.)

rundorm (snylter) af familien Ascaridæ, spee.

om slægten Ascaris (hvortil bl. a. den hos

mennesker snyltende Ascaris lumbricoides;

jf. Menneskeorm 1). Lægen. 11.375. Am
Møll. Sundhedsl. 801. Lieberkind. DVI. 302.

303. -rok, -rør, se Spolerok, -rør. -skam-
^ mel, en. (til I. Spole l.i ; nu næppe br.)

om de til islætten hørende skamler (2.i).

Penia.1806.380. -skov, en. se u. I. Spol©
2.1.

Spondé (Saaby.'' skrevet Sponde: Madv.
LatSprogl.*(1897).309. Spondee: Recke.Vers-

lære.lll) ell. (nu oftest) Spondæ (S&B.
jf. Glahder.Retskr.), en. [sbwn'de-, -'dæ']

(især tidligere ofte Spondeus (Spondæus).
Høysg.A0.195. JBaden.Gram.285. CAThort-

50 sen.Metrik.I.(1833).163. Eeib.Pros.III.438).

flt. spondeer, henholdsvis spondæer, {ænyd.

spondæus (Søren Poulsen Gotkender. Prosodia
Danica.(1671).346), sv. spondé, fr. spondée,

eng. spondee, ty. spondeus; fra lat. spon-

deus, gr. spondeios, adj. til spondé, drik-

offer (hvorved foredroges langsomme melodi-

er); metr.) versefod, bestaaende af to lange

ell. trykstærke stavelser ( ). Oehl.XXXI,
366. Oehlenschlåger (begynder) ottere . . et

60 jambisk Vers med en Spondæus. Hjort.Krit

Lit.II.lO. VilhAnd.Horats.L82. sponde-
isk (CAThortsen.Metrik.II.(1834).247. Re-
cke.Verslære.150. Saaby.'') eU. (nu oftest)

spondæisk (jf. Glahder.Retskr.), adj.

ZZL Bentrykt •/• I94i 27
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[sbcDn'deMsg, -'dæJis^] (nu næppe br. spon-

daisk. vAph.(1759). S&B.). (metr.) adj. til

Spondé, Spondæ.
sponne, v. se III. spaane.

spontan, adj. [sbmn'ta^n] (fra lat.

spontaneus, til sponte, frivilligt; især fagl.

ell. O) som sker, opstaar uden ydre

paavirkning, ud fra iboende aarsager,

af egen drift, frivilligt, af sig selv.

Primon.Lexicon.(1807).253. Disse Bevægel- i_o

ser kan foregaa, uden at nogen ydre Ind-

virkning paa Amøben gør sig gældende:

Bevægelserne siges da at være spontane (fri-

villige). Boas.Zooi.*2. Der lød et spontant

Bifaldsklap. FrPoulsen.MD.146.
I. Spor, en. ^Spore. VSO.II.86. jf. smst.

VI.726. Spol. TrondhSelskSkr.il.236. Sti-

boU.SF.37). (jf. ænyd. spor(d)er (flt.), styk-

ker af tør fisk (Kalk. IV 72. Y 980), sv.

dial., no. spor(d), spol, oldn. spor5r; kun 20

(som efterligning af) no.) fiskehale (if. VSO.
spec. halefinne). Forordn.^*/»1753.I.3. vAph.

Nath.II.385. med en liden Vidie bindes to

og to (fisk) sammen efter Sporene. ZSeisfc

Skr.X.179. (ørreden) har en kløvtet Spor
eller Rnmipe.Miilertz.RadesygensNatur.(l799)

.

24.

II. Spor, et ell. (nu kun dial.) en (Blich.

(1920).1. 4. Heib.Elv.95.in(se u. bet. l.ij.

jf. Feilb. samt Fodspor^, [sbo^r]. Spbi.Høysg. 30

AG.28.34.138. flt. d. s. ell. \ -er (LTid.1750.
363). {ænyd. glda. d. s. (Rimkr.M.65), sv.

spår, no. spor, oldn. spor, eng. spoor, ty.

spur, holl. spoor; besl. m. sparke, I. Spore,
II. spørge)

I) (især fagl. ell. (o) et i vejbane, jord, sne
olgn. frembragt aftryk (mærke) af gang-
redskab ell. befordringsmiddel. I.l) et enkelt

aftryk ell. en (sammenhørende) række af
aftryk, som et (gaaende, løbende) menneskes io

fod (fødder) efterlader sig (som fordybning(er)
i blød grund, ogs. (jf. Fod 3.ij som afsat
smuds paa en ren flade olgn.); fodspor.
deres fødders spor (1871: Tnn).Jud.6.4
(Chr.VI). en Hob smaae Mænd (0: svart-

alfer) . . løbe henimod dem, over Sneen,
saa let, at der slet intet Spor kiendtes. Oe/il.

PSkr.II.8. *Gaa paa den sikkre Vei,
| Sværm

og forvild dig ei,
|

Jæger, iagt du dig
tage!

I

Men har du tabt vort (Heib.Elv.95. 50
111: \ot) Spor, | Lyt til vort Jægerehor.
Heib.Skuespil.III.(1834).395.412. *1 Elle-
skoven . .

I
opdager jeg . . et Spor,

|
Et

dybt og tydehgt af — Dine Fødder. Bød«.
D.(1856).66. *l Græsset Fodens lette Spor
jeg skuer. PalM.AP.137. Indbrud . . I Sne
udenfor Huset Spor som af Tiassko. PolitiE.
^*ltl924.4. blindt spor, se u. bUnd IO.2.
træde et spor (op), se træde. 1.2) til-

svarende (række af) aftryk af et dyrs ep
gangbevægelse, dets fod (fødder); især

(jæg.) om aftryk af vildtets fødder og (naar
talen er om hundens søgen) den derved hæn-
gende lugt (fært) ell. spec. om denne (jf.

Lugtsporj; fod (3.2); undertiden (jf. bet. 2.i

og 4) i videre anv., om de mærker, et dyr har

efterladt sig paa sin færd (rester af maaltider,

ekskrementer olgn.) (Lieberkind.DVIX.46).

Moth.S674. Jeg havde seet i Sandet Spor af et

Dyr, og jeg kunde let kiende, at det var
Spor af en lille llunå.JSneed.IX.24. Ligge
Hønsene stille og man mærker paa Hunden,
at den har Spor af dem, saa raaber man
tout \i%?LU.Werfel.Jagtb.59. med Bagbenene
. . træder (hesten) i Forbenenes Spoer.PIF
Balle.RD.58. Hundene tabte Sporet. At jage

i Sporet. F/SO. Jagtherren og hans Selskab

har sat Hundene paa et friskt Spor. Drachm.
KW.207. optage sporet, se optage 1.4.

koldt spor, se II. kold 1.8. || sporene
skræmmer, (efter lat. vestigia terrent (Ho-
rats), med hentydning til Æsops fabel om den
syge løve, ved hvis hule alle spor førte indad)
anv. m. overgang til bet. 3.4: de foreliggende

tegn (kendsgerninger, erfaringer) lader ane
fare, virker afskrækkende. BiskopFr.Nielsen.
(1911).246. Sporene skræmmer — . Erfa-

ringer om Virkningerne af Forbud . . mod
Alkoholnydelse i Finland, Norge og Sverige.

Dænckermortensen.(bogtitel.l921). 1.3) af-
tryk ell. mærke af et befordringsmid-
dels hjul, meder) i jord, sne olgn.; især

om (hvert af) de to sammenhørende mær-
ker (fordybninger), som kørsel (med
vogne) frembringer hen ad en (blød) vej-

bane (jf. Køre-, Vejspor;!; ogs. om en (blød,

smal) vejbane med (et par) saadanne for-

dybninger, spec. (forst.) om en nødvej
(Forstå. Fleuron.SK.73. jf. Brændespor^;
endvidere om afstanden mellem de to

sammenhørende fordybninger (hjul-
spor) ell. mellem vognens (højre og
venstre) hjul (MilTeknO. PWBalle.K.7.
FrGrundtv.LK.211) ; spec. i (fagl.) udtryk

som følge (VSO. Sal*XXI1.48), holde
(KbhAftenp.l784.Nr.ll&12.3.sp.2. PWBalle.
K.36. VSO.), køre i spor (VSO. MO.),
køre med hjulene (mederne) i vejbanens (to)

kørespor; om befordringsmiddel: have den her-

til svarende afstand ml. hjulene (ell. mederne);
spore (V2.i); om (bred-, smalsporet) vogn:

være bred, smal i sporet (VSO. MO.
FrGrundtv.LK.211) ofl. *Vognen vugged i

dybe Spor. Winth.ND.207. *Tversover Spo-
ret listig vi svinge —

|
Jeg er en Kudsk med

Genie!^r2.7>j/r.7.37. paa smalle Veie, hvor
Sporet løber i Miåteii.PWBalle.K.71. Fra
Hareskov løber en Række Stier og smalle
Vejspor imod Syd ned gennem ung, tæt
Skov. De hedder „De smaa Spor". Fieuron.
SK.67. Sporene gled bagud fra mine tyn-
gende Meder. TomSmidth.Finmark.(1923).15.
Brede Spor efter Bilringe . . Smallere Spor
efter GyUeT.TomKrist.Vi.76.

\\ (jf. Bølge-,

Skibsspor; 1. br.) om kølvand. vAph.(1759).
sml.: et Skib, der løber igjennem bølgende
Vande, efter hvilket man intet Spor kan
finde. Fisd.5.20. Saa mangen god Sømand
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tabte sig selv
|
paa Bølgen som f6r. | Hav-

bølgen stiger saa øde og tung
|

i det vejløse

STpoT.JVJens.Dx.23.
\\

(sport.) paa vædde-

Isbsbane: første spor, inderste bane(del);

uden for denne: andet spor osv. Cyclen.

*/*1934.8.sp.3. II
(sj.) om keglebane: de

tvende Hære (stod) ved hvert af den
lange Keglebanes Endepunkter, med Sporets

hele Længde endnu imellem sig. Drachm.
STL.46.

2) videre (konkr.) anv. af bet. 1. 2.1) (jf.

Gnav-, Knop-, Slidsporj et efterladt mærke

,

frembragt ved en tings bevægelse eU. tid-

ligere tilstedeværelse paa vedk. sted (egl.

sadledes, at et mærke ell. en række af mærker
viser vedk. tings (persons, dyrs) bevægelses-

retning); spec. (med overgang til bet. B.i) i

forb. bære spor af. (om forb. (ikke) spor
til se u. bet. 4.i). *med Staven et Drag . ,

|

Gav han ham . . (og) paa hans Ryg opsvul-

med et Spor af den gyldene Domstav.
Bagges.NbW.163. Oehl.PSkr.II.89(se u. sam-
menrulle^. Bladene (i bibelhistorien) bære
hyppige Spor af Læsernes Ymgre.PMøll.
ES.I.205. Baronessen blussede og hendes
Øine bare Spor af Ta&iei.Winth.Nov.26.
To af Deltagerne (i legen „sporjagt") er

Ræve; de . . drysser . . langs deres Vej
Papirstumper. Ved Hjælp af disse Spor skal

. . de andre finde Ræ\eiie.Sal.*XXII.49.

II (jf. IV spore 3 og Sav-, Skaarspor; især

fagl.) om mærke af et (skasrende) redskabs

brug; hugget mærke, fure, snit olgn. Moth.
S673. At hugge Spor for Een o: afsætte

Mærke, hvor der skal hugges. Der er netop
et Qvarteer imellem hvert Spor. VSO. FagO
Snedk. Feilb. Paa Væggen eller Loftet som
skal overtrækkes hermed (o: med puds-
masse) maa alt Træet forud hugges i Spor,
dog ikke for dybt, og helst saaledes at Hug-
gene vende imod hin&uden. HCLund.Samler.
I.(1803).176(jf. sporhugge;. 2.2) (jf. Bund-,
Kile-, Ovn-, Sejle-, SpUspor ofl.; ^, 0^
hulrum, der omslutter enden af et

aflangt, cylindrisk legeme, fx. en opret-

staaende stolpes fod (2.2) (jf. Fodleje^; ogs.

om den redskabsdel, hvori dette hulrum findes;

saaledes til en spilstamme, aksel i smørkerne
olgn. (jf. Spor(kugle)leje;. SøLex.(1808).
Funch.MarO.II.124. LandmB.II.462.

\\ 4>
$pee. d. s. s. Mastespor. Moth.S673. Harboe.
MarO.279. Wolfh.MarO.308. Bardenfl.Søm.
1.78.

II
d. s. s. IL Kattespor. VSO.

\\
(møl.)

langjærnets nederste del (tap). Den gi.By.
1930-31.101. 2.3) (jf. bet. 1.3 og 2.*) fure
eU. flade (bane), hvori eU. hvorpaa
noget bevæger sig; saaledes om savsnit i en
skærekasse: Haandv.183. om kaliber (I.2) »

vdlse: Wagn.Tekn.158. om fure i en sl^estens

slibeflade: smst.255. 2*4) (jf. bet. I.3 og
2.i) om'(hver af) de to sammenhørende,
parallelt løbende striber af stærkere
(haardere) materiale, hvorpaa et befor-
dringsmiddel(s hjul) løber, og som tjener

til at (skaane kørebanen og) gøre vogntrans-

porten lettere (fx. hugne sten paa en (jord)vej,

flade jærnskinner paa en træbro, træplanker

for jordkarrer. Sal.*XXII.48); især om to

sammenhørende skinr^er for jæmbane- ell.

sporvogne olgn.; skinnespor; jærnbane-
spor; sporvejsspor; ogs. om omraade (stræk-

ning af banelegeme) med saadanne spor

(jf. Sporplads^; ofte (især fagl.) i forb.

10 som gaa (DSB.Tjen.1.27. JembaneT.^'il935.
9.sp.2), hoTpTpe(Pol.**'tl940.7.sp.5), komme
(smst.*U1938.16.sp.3), løbe (VortLand.^'t
1904.3.sp.l. LokomotivT.1939.95.sp.l), sprin-
ge(JernbaneT.^/i\1935.3.sp.2), være (Ram-
busch.JE.128. LokomotivT.1933.95.sp.l) af
spor(et), kaste, sætte (en vogn) af
spor (et) (DSB.Sign.III.123. LokomotivT.
1941.55.sp.2), bringe, hjælpe, sætte,
trække (en vogn) i ell. paa 8por(et)

20 (JernbaneT."/itl937.9.sp.3. Pol.**/xl941.5.

sp.3) ofl. OpfB.^II.76. DSB.Banebygn.20. at
lægge nye Spor (til en sporvogn) .Pol.**/il941.

7.sp.l. blindt (se blind b), bredt (jf.

Bredspor^, dobbelt (GFUrsin.Dampmaski-
nen.(1839).84. jf. Dobbeltspor;, enkelt
(Rambusch.L.52. jf. Enkeltspor;, frit (DSB.
OrdreQ.105), smalt (D&H.II.290. jf. Smal-
spor; spor ofl.

3) videre anv. af bet. l(-2), uden (tydelig)

30 konkr. bet. 3.1) (især QJ) af bet. l(i), t alm.

i forb. m. gen. eU. poss. pron., om skæbne

-

udvikling, livsvandring, livsvej, (vid-

nesbyrd om ens) adfærd ell. handlemaade.
Vi ledes let fra Dydens S]poT.SalmHus.
313.3. *Til samme Himmel gaaer vor Gang,

I
Adskilles end vort Spoj. Ing.RSE.VI.94.

*saae vort Blik, det svage
| I Fremtids

dunkle Spor (0: skæbnens veje) — | . . Maa-
ske du ej tilbage

|
Ham (0: den døde søn)

io ønsked meer paa ioxå]Bødt.SamlD.287 . 1626
var han Alumnus ved Kommunitetet, der-

efter tabes hans Spor. EhrencrM.F.1.142.

II
tsccr i præp.-forb., i udtryk som (følge,

komme) i (ens) spor, som udtryk for umid-
delbar efterfølgen (og aarsagssammenhæng):
i følge med; sammen med; som følge af. (ofte

om noget ondt, ulykkeligt). *l Dødens Spor
Udødelighed vinker. i?etn.208. *naar han
hjem fra Striden fo'r,

|
Opvoxte Kirker i

50 hans S]?bT.Grundtv.PS.V421. *Hvor Nød og
Trængsler Foden har i Sporet;

|
Der er el

heller Døden uvelkommen. Bredahl.II.59. det
Onde voxede i Sporene paa Slægt efter

Slægt. Kofoed-Hansen.L.156. Hvor Reforma-
torerne rykker frem, følger Prenteme i deres

Spor. OFriis.Litt.242. || spec. som udtryk for

efterfølgen, efterlignelse af ens eksempel, i

forb. som gaa, træde, vandre i ens

spor olgn. (jf. Fodspor 1). Sandt nok I Jeg
M (9: oversætteren) ikke Spor i Spor (3: træ-

dende nøjagtig i de traadte spor)
| Dig (o:

fabeldigteren Phædrus) haver fulgt: Det ikke

I
Kom mig ti\f&s.Reenb.II.413. Jeg følger

dine (0: Jesu) Spor. Stub.16. Opklaret Gang

27<
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i ædle Fædres Spor,
I
Med lige Værdighed i

Borg og UyttG.Grundtv.PS.VIMS. *de, som
gaa i Herodes' Spor,

|
Dem møder da og

hans T\&gG.sa.SS.III.107. Den ny Over-

sættelse følger ham (o: Luther) i Sporet.

Brandt.CP.327. OFnis.Utt.218. 3.2) (jf. let.

3.1 og 3.8; især Q3^ a/ hel. 1 og 2.4, i særlige

(præp.-)forb., som udtryk dels (i hest. f.) for

den rette, dels for den ved et adj. nærmere

bestemte retning ell. udviklingsgang for ip

en tanke, adfærd olgn. følge sporet . . at

gøre det til ende, som mand har sat sig for

at gøTe.Moth.S673. (Henrik lisen) opgav
de gamle Spor for at gaa egne Veje. OThyreg.

B.227.
II

i forb. som bringe, føre, komme,
løbe, vige (ud) af sporet olgn. komme af

STpoTet.vAph.(i759). Man undskylde denne
lange Digression! Min Kjærlighed og Be-

undring for denne Mand . . har ført mig lidt

ud af Sporet. VKorfitsen.GM.81. *endda er 20

vi frejdige i Hu, | viger ej ud af Spor . .
|

det har slet ingen Hast for den, som tror.

Ottosen.S.35. vi havde af Adjudanten faaet

et diskret Vink om ikke ved Spørgsmaal at

bringe Kejseren i Forlegenhed eller faa ham
til at løbe af Sporet i en Diskussion. FrPouJ-
sen.F.93. Buchh.Su.1.88. || i forb. bringe,

fore ^en sag, en person osv.), komme (ind)
i ell. paa et andet, nyt, bedre, galt
spor osv. (en præst) er forpligtet til at lede 30

sine Medmennesker . . paa rette Spor.

Kofoed-Hansen.LD.46. en god Anvisning
blev givet til at lede Sagen ind i bedre . .

STpoT.Brandt.CP.228. Bevægelsen kom dog
ind i et helt andet Spor ved Indblanding
af Biskop 'NikolsLUS.DanmRigHist.1.739. H.
drejer Samtalen ind paa et andet Spor.
LindskovHans.NH.213.

jf. bet. 3.3: hendes
Mistanke svæver paa et ganske andet Spoer.
Biehl.(Skuesp.III,3.21). 3.3) (bet. 3.1-2) med 40
særlig forestilling om efterforskning af
(et spor, der fører til) noget eftersøgt,
(opsporing af) en person, en sags rette
sammenhæng osv.

||
(nu mindre br. i

rigsspr.) i forb. faasporpaa(en ell. noget).
Moth.S673. ved Marstrand, fik hånd spoer
paa Kong Christians Skibe, hvilke hånd
opsøgte. EPont. (KSelskSkr. II. 119). Denne
antiqve Steen, har jeg ingen Spor kundet
faa ^&å.Thurah.B.86. Goldschm.Hjl.il.818. sq
AntNiels.FL.I.119.

\\ især i udtryk som
bringe, føre, lede, sætte (en), gaa,
komme, være paa det rigtige ell. paa
(et) galt spor (KMRahb.13. Pont.LP.
VIII.72), paa spor efter (Moth.S674.
Horreb.II.385. HarNiels.VS.135) ell. (nu
I br.) af (Heib.Pros.XI.463.465. Schand.
Fort.342) en ell. noget ell. til noget (Horreb.
11.358. Byskov.M.229), abs. (om det rette

spor): paa sporet (LTid.1737.334. Winth. eo
HF.72. ErlKrist.DH.149) ell. paa (et)
gpor (Skuesp.IX.288. Schand.AE.41. Pol.
y*1941.3.sp.5), ca gaa (VilhAnd.HP.24.
JohsDam.FS.S) ell. komme (Heib.Poet.III.

494. Pont.BH.30) en ell. noget paa sporet
olgn. den lærde J C. Avenarius har hiulpet

ham paa Sporet. LTid.1736.580. dersom man,
bedre end hidtil, lagte (0: lagde) sig paa
Spor efter Jord-Arternes forskiellige Natur.
Borreby.PA.il. Doctor Rhubarbini, som
gaaer paa Spor efter (o : gør kur til) Madame
Yla,minia,.Sku£sp.IY487. Have et godt Spor,

arbejde med Hæld paa at opdage, faae fat

pa.a.Leth.(1800). (hvis) jeg paa en pæn
Maade kan faa Direktøren paa Spor efter

den Kasse, saa gør jeg det. ErlKrist.DH.151.

3.4) (jf. bet. 2.1 og 4; især CPj om forhold,
der er en kendelig eftervirkning af,
skyldes, vidner om en vis virksomhed,
paavirkning olgn.; navnlig i forb. m.
præp. af (i udtryk som bære spor af,

udslette sporene af ofl.) ell. efter (se

efter 4.4^1 ell. f paa ^Vi fandt Stykket i det
Heele middelmaadigt ; men altid Spoer nok
deri paa en Forf., som kunde levere os noget
tn\åkomneie.KritiskJournal.l772.272) ell. m.
gen. (poss. pron.) ell. (nu især) i (refl,.) forb.

sætte (sig) spor (Schand. 0.11.124. Brøn-
dum-Nielsen.GG.111.170) olgn. Skrifter . .

hvori de have fundet saa kiendelige Spor af

Alderdom og Svaghed. J*S^need./.iS2. Hans
Ansigt bar Sporene af den Sorg, som for-

tærede ham,/S'ams./.96. *En Strøm af Lys
er Heltens Spor,

| Og Guddoms-Kraft er i

hans Ord! Grundtv.SS.I.430. Nogen Hast
bærer Bogen af og til Spor &i. Brøchner.

(Brandes.Br. 1.181). Alle Aarstider har afsat

Spor i vore SalmeT. HeeAnd.AH.79. Martial,

hvis Spor i Holbergs Forfatterskab nu skal

toiiøiges. BilleskovJ.H. 1.24. \\ om forb. (ikke)

spor til se bet. 4.i.

4) (jf. bet. 2.1 og S.i) om ting ell. forhold,

der er et vidnesbyrd om, et kendetegn paa
en persons, en tings, et forholds (tidligere)

tilstedeværelse (paa vedk. sted), en (tilbage-
bleven) del, levning, antydning (2) af
noget; især (i forb. m. præp.) i nægtende
udtryk som ikke ^det mindste, fjerneste,
svageste, f sagteste (Mynst.Betr.1.393))

spor (af) olgn., ikke den mindste smule, det

mindste, ringeste (af). 4.1) i al alm. *Dog
stundom de finde et vidnende Spor

|
Om

fordums Beboer . . ( Hist halvfaldne Væg-
stump end faldende sta,&T.Pram.Stærk.l32.

jo færre Spor paa Hjerne og Nerver der
findes i Dyreclasserne, desmindre gives no-

gen egentlig fuldkommen Søvn. NyeHygæa.I.
(1823).346.

II
i forb. m. præp. til, nu (min-

dre br., men) især med forestilling om middel
til opsporing, om antydende kendetegn ell.

vidnesbyrd, i den hedenske Historie findes

faa Spoer til Forfølgelses Geist.Suhm.I.261.
Hele Klosteret blev . . undersøgt; men der
fandtes intet Spor til den farlige Flygtning.
Ing.EM.III.211. intet Spor til noget levende
Væsen foruden mig hørtes, saa langt mine
Sandser kunde række. CBernh.NF.I.185. Om-
endskjøndt man i dette hele Terrain hidtil
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ikke har landet det ringeste Spor til plato-

niske Bjergarter. GForcM.DG.J^. Indbindin-

gen er træplader med spor til læderbetræk

og spænde. Palæografiskatlas.Da.afd.(1903).

Nr.xx. Neergaard.J.II.759. m. flg. åt-scetn.:

de (havde) fundet Gruberne tomme og intet

Spor til, at der havde været nogen lang-

varig . . BoUg for Røweie.Ing.EM.II.llS.
Der er da heller intet Spor til, at den juri-

diske Professor har haft nogen Indflydelse lo

paa Lovgivningen her i Jj&ndet. HFRørd.
VnivH.III.347. \\ nu især (næsten kun i

udtryk med (en vis) nægtende bet.; jf. bet. 4.2)

m. præp. af, om en (ganske) lille ell. sidste

del af noget. *See hvert et Spor af Vintrens

Barskhed mgelRahb.PoetF.II.33. en reen
Marionet-Keiser, uden mindste Spoer af hi-

storisk og individuelt Liv. Heib.Pros.VII.239.

PalM.AdamH.III.216(se u. Rygtemord;.
(klitten) indeholder ikke Glimmer eller dog 20

kun saa at sige Spor deraf. Andres.Klitf.il 5.

Svovlsyre, hvortil er sat et Spor af Salpeter-

syre. P/»armZ)an.Ci933;.i99. 4.2) (især tale-

spr.) anv. (som forstærkelse af en nægtelse)

i forb. ikke spor (af), ogs. (især jarg., spøg.,

vulg.): ikke det spor ^det generede ham
ikke det Spor. PLevin.HL.355. AndNx.FL.
100), ikke et spor (Bergstedt.UK.86) ell.

(jf. bitte(r)ste u. II. bitte 1; med superl.-

endelse) ikke det sporeste (Cit.l889.(NkS 30

8°591). KAbell.M.20. BerlTid."/*1938.Sønd.

é.sp.l), dels (uden skarp adskillelse fra bet.

2.1 og 3.*; t forb. som ikke spor af penge,

vrede osv., dels i forb. m. adj. (med ell. uden
præp. af: Schand.SexFortællinger.(1886).135.

Hun var . . ikke Spor af køn egentlig. 22ørd.

LB.108. de er ikke Spor fattige. £Ztrfc.

MedFjerkost.(1931).73), m. subst. uden præp.
af (Du har sgu ikke Spor Forstand paa '^en-

neskeT.ErlKrist.DH.160. *Hvad tror han, 40

der er ved et Bal, Monsør,
|
er Pigen ikke i

Spor BumøT? KMunk.SD.25) ell. knyttet til

et verbum olgn. ^det forstaar han sig ikke

spor paa, sj. ikke spor af paa, se DF.VII.
120) ell. anv. abs. som en forstærket nægtelse,

m. bet.: ikke en smule (ikke det mindste, rin-

geste, bitterste). \\ uden skarp adskillelse fra

bet. 2.1 og 3.4: *En Domprovst paa hvis

glatte Kinder
|
Man ikke Spor ai Rynke

'ånder. Rahb.Synt.125. *det skiønne Para- 50

diis,
I
Hvor der er intet Spor af jordisk 'i'iød-

tarli.Oehl.PSkr.il.300. der (var) ikke Spor
af Smil tilbage. PDrachm.D.43. \\ Jeg er ikke
Spor af Politiker. Drachm.DG.12. *en prægtig
Fyr; men Kunstner? — ikke Spor. sa.DJ.I.
292. Jeg har ikke fjerneste Spor af Had til

bæster. Schand.O.1.180. „Er der gaaet Dem
noget imod?" — „Ikke Spor.'' Pont.LP. VI.9.
Han blev gift Aaret efter, hun havde ikke
Spor. KLars.KÆ.lO. Hun fulgte med, stadig io

grædende. Hun lagde ikke Spor af Mærke til

. . de Mennesker, de kom torhi. AAndreasen.
DN.134. ikke spor af madam Andersen, se

Madamme 1. jf. Vogel-Jørg.BO.282.

Spordom

III. ISpor, en. se Spurv.
ISpor-, i ssgr. [isbo()r-] af II. Spor,

især (jf. Skinne-; navnlig jærnb. og sporvejs-

spr.) II. Spor 2.4; til dels ogs. (tillige) af
lY. spore; om Spor- som (sj.) sideform til

Spore- se u. Spore-mager, -vinge.
|| foruden

de ndf. anførte kan nævnes mere tilfældige

ell. let forstnaelige ssgr. som Spor-dannelse
(i vejbane olgn.), -krads (se I. Krads l.i^,

spec. (især jærnb.) til II. Spor 2.4: Spor-
anlæg, -arbejde, -fletning (jf. Fletning 2.1^,

-forbindelse, -forgrening, -føring (jf. Linie-

føring 2), -gruppe, -kurve, -lægning, -længde,
-mellemrum, -midte, -omraade, -ordning,
-overbygning, -par, -signal (jf. Signalmast;,
-skinne, -stilling, -strækning, -system, -type.

sporadisk, adj. [sbo'ra'dis^, -'ra'dis^j

(af gr. sporadikés, til gr. spefrein, saa,

(ud)strø (jf. II. Sporej; især fagl. ell. CJ)
som (kun) optræder (forekommer, viser sig)

med (betydelige) mellemrum (m. h. t. sted ell.

tid); spredt (optrædende, forekommende);
spec. (med.) om smitsom sygdom, der kun
optræder med spredte tilfælde: ikke epide-
misk. JBaden.FrO. Hubertz.Cholera-Epide-
mien.(1855).47. Almen (Ulmus montana) er
meget udbredt paa Bomholm . . i det øvrige
Danmark optræder den sporadisk i Skovene.
CVaupell.S.42. KliniskOrdbog.(1921).229.
S»por-afIøb, et. det forhold, at een ell.

flere (jærnbane- ell. spor)vogne løber af sporet.

Rambusch.JE.38. JernbaneT.^/iil935.3.sp.l.

jf. Spor åiløbning. Sal. XVI. 526. -af-
stand, en. afstand ml. to spor (hvor to ell.

flere spor løber jævnsides), regnet fra sporenes
midtlinier. Paa fri Bane er Sporafstanden . . nu
fastsat til 4,25 m.DSB.Banebygn.41. Kbh.s
Sporveje.(1936).63. -areal, et. omraade
(areal), der optages af eet ell. flere spor (til-

lige omfattende en efter vognbredden bestemt
strimmel uden for (yder)skinnerne). Loko-
motiv!. 1934. 82. sp. 2. Kbh.sSporveje. (1936).
70. -bane, en. (1. br.) spor (skinner, plan-
ker osv.) brugt som kørebane (i vej, bro osv.);

ogs. d. s. s. Skinnebane (-vej). LandbO.IV.
339.593. -benyttelse, en. spec. om forsk,

jærnbanetogs (fastsatte) benyttelse af de forsk,

spor. BerlKonv.XX.147. -bi, en. (ty. spur-
biene; af II. Spor 3.3 og lY spore I.2;

biavl.} bi, der flyver ud for at opsøge et

passende sted for sværmen. Fleisclær.B.124.

Bretton. Biavlen. (1861). 30. -bredde, en.

sporvidde. VorStand.l939.80.sp.l. (jf. bred-

(2), smalsporet; overf., m. h. t. tankegang,

aandsretning olgn.: den upolitiske 5 Mands-
forening . . har udsendt et Slags Budskab til

evt. Folk af samme Sporbredde andre Steder

i Landet. JembaneT.^*/tl937.8.sp.2. -brem-
se, en. (jf. Skinnebremse; spec. om en i spo-

ret anbragt bremseindretning til opbremsning af
vogne, der ved rangering løber ved deres egen

vægt. BerlKonv.XX.148. -cykel, en. d. s. s.

Skinnecykel. JernbaneT.^*'tl935.12.8p.2.

Spordom, en. se Spørgdom.
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I. Spore, en. ['sboTa] (nu ikke i rigsspr.

Sporre. Holb.Søhist.93. jf. Esp.322). flt -r

ell. (nu sj.) d. s. (især i best. f.: sporene.

Moth.S675. Holb.Hh.L558. vAph.(1764).

JBaden.DaL. jf. PNSkovgaard.B.155). (glda.

d. s. (Brandt.RD.1.108. Mand.145. Brøn-

dum-Nielsen.OG.III.210), sv. sporre, no.

spore, oldn. spori, eng. spur, ty. sporn (oht.

spore, mnt. spore^; besl. m. II. Spor)

I) et paa en rytters (støvle)hæl an- i_o

bragt metalredskab, hvormed hesten

drives frem ell. tugtes, opr. en til hælen

fæstet metalspids, senere et metalredskab be-

staaende af to bv£de grene med en kort stang

(hals), der bærer et takket hjul (jf. Hjulspore

og I. Kringle B; ogs. en kugle ell. knop; se

Danse-, Knop-, Salonspore^, og indrettet til

at fæstes paa hælen med søm ell. skruer i

grenene (faste ell. slagne sporer; se III. slaa

38.9 og Skruespore), ved spænderemme (jf. 20

Spændespore^ ell. ved en flad pig, der stikkes

ind i en paa hælen siddende (spore)kasse med
fjedre („kassesporer"). IJ) i al alm. (de hen-

rettedes) Tienere lod man . . hænge, og een-

deel af dem med Støvler og Sporer, fioife.

DE.II.74. ingen Geistlige eller Studiosi

maatte bære klingende Sporer.swsi.SSi. For-
gyldte Spore, væbnet vel

|
Med Staalhjul,

skinned paa hans B.3dl.Rahb.Synt.200. *(naar)

den løbske Hest
|

. . i Mulen føler Bidslets 30

Jern,
|
Og Sporens skarpe Ring i Bugen , .

(

Saa traver den og gaaer i Skridt igien. Oehl.

XI1.57. et Par Si^oieT. PWBalle.R.210. Land-
væsenselev Benediktsen fra Skaftegaarden
kom ridende med Sporer. Tfied.LH.i7. (.2) i

særlige udtryk, med overgang til overf. anv.

(jf. bet. 2). jf. fægte I.3 (og SaUXXII.49):
de Franske (blev) slagne udi den Bataille,

som blev kaldet Journée des eperons, effterdi

de Franske fegtede mest med Sporene (0: 40

flygtede). Eolb.Intr.1.391. || om rytteren: hin-
ge sporen, sin spore (Ing.DM.^83) ell.

sporerne (PWBalle.R.211), hugge spo-
rerne i hesten(s sider) (Grundtv.Kvædl.
125. PalM.AdamH.1.171), give hesten af
sporen (Høysg.S.269. Aarestr.ED.36. Esp.
322) ell. sporerne (Moth.8675. Leop.GK.
42) ell. give hesten sporen (Etlar.GH.II.
92), sporer (Mall.SgH.146) ell. sporerne
(Baud.KK.69) olgn. Her gav han atter sin 50
Ganger Spore og Tøile og naaede i stærkt
Trav snart til BoTie.Winth.SS.*(1858).205.

(jf. bet. 2) billedl.: ved mit Exempel haver
(jeg) satt unge studerende Personer udi
Activitet; men (det er) meer fornødent at
bruge Capsuun og Tøyel end Sporer. 2?oi&.
Heltind.I.b3^ . Apollo giver mig paa saa mange
Maader af Sporerne — baade som Digternes
og som Patienternes ^ytt&r. Ew.(1914).IV.
355. Omgivelsen . . jager Spottens Sporer i eo
hendes Side for at jage hende o-p. Kierk.I.
159. t have sporen i siden paa ell. til
en, være en fjendtligsindet; have et horn (5.i)

» siden paa en. OecMag.1.13. VSO. | tjene

ell. vinde (Grundtv.BrS.139. S&B.) sine
sporer, egl. (foræld.): gøre sig værdig til

(ridderslaget og) ridderens gyldne sporer (jf.

Ridderspore 1); (for første gang) paa fuld-

gyldig maade lægge sin dygtighed (sit mod)
for dagen, vinde ry (og anerkendelse). Nord
ConvLex.'VI.362. de Tider, da P. Hansen
tjente sine journalistiske Sporer. /psen.LP.
17. Her (0: ved Kap Horn) har Nationernes

. . forvovne og eventyrtørstende Ungdom
tjent sine Sporer. KnudAnd.H.143.

\\ om
hesten: føle, lyde, lystre sporen ofl.

vAph.(1759). MilTeknO.(u. Sporestædig^.

S&B. (jf. bet. 2) billedl: Han følte Sporen i

sin Side. En skjøn Dame var Kampdommer
ved Tonrneringen. Schand.AE. 178.

2) (især [3) overf., om hvad der virker

(fremaddrivende, ansporende, ogs.: foruro-

ligende, smerteligt) paa en person(s følelse,

virksomhed) paa lignende maade som rytte-

rens spore paa hesten: (hvad der har en)
fremaddrivende, ansporende (foruro-
ligende) kraft ell. evne; drivfjeder; til-

skyndelse; ansporelse. (især m. præp.
til). Saa bliver Ære-Kiærhed . . en Spore,

der driver os til at hade alle Laster. LTid.
1746.699. Æren har rigtig nok en stor Spore;
men Mad og Drikke har en endnu større.

Bagges.L. 1.24. *Det var et Vink, det var en
Spore, som

|
Mig skynder til min egen Lykke.

Oehl.PSkr.II.374. alt dette har kun været
mig en Spore for at stræbe \idere. Hauch.
SR.1.223. Den Spore, en Kvindes lidenskabe-

lige Beundring kunde være for en Mand,
havde han maattet savne. Pont.LP.VIII.
195. Koloniernes Tab blev i det hele en

Spore til Selvprøvelse og Selvbesindelse for

Sparåen. HAPaludan.Sp.176. || m. gen., til

angivelse af det ansporende forhold. *Den
Feige . . lystrer Frygtens Spore

|
Til Flugt

fra Kampen. Bredahl.II.43. Flertallets Dags-
orden vil svække Lysten til at sælge hos alle

de Godsejere, som dertil behøve Lovgiv-
ningens Spore. Lehm.IY228.

3) om hvad dér (i form) minder om
en spore (1). 3.1) om sporelignende redskab

ell. organ hos levende væsener; saaledes om
en paa fodtøjet anbragt jærnpig, i ssgr. Is-,

Klatrespore. || spec. (jf. Hanespore 1) om
en hos (hannen af) forsk, hønsefugle
(hushanen, fasanen) forekommende, fra be-

nets (løbets) bagside udgaaende spids
horndannelse (indeholdende en benkerne),

i alm. tjenende som vaaben. Moth.S675. vAph.
Nath.III.280. *At byde Gjester mange,

|

Den Hane skulde gaa,
|
Han havde Been

saa lange
|
Med krumme Sporer paa. Boisens

Viser.324. Rich.SD.58. en Hønsegaard, hvor
Hanerne spankede stolte omkring med Kam
og Sporer og andre mandlige Prydelser.

Wied.LH.93. Boas.Zool.*587.
\\

(zool.) om
lign. spidse horndannelser hos forsk, fugle,

dels om (lang bagtaa med) stærkt forlænget
bagklo hos lærke (jf. Lærkespore 1), spore-
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værling ofl. Kjærbøll.348. dels om en (som
angrebsvaaben tjenende) hornspids paa for-

kanten af visse fugles vinge (især hos hyrde-

fuglene; jf. Vaabenfugl samt Spore-gaas,

-vibe, -vinge, -vinget^; vingespore. Brehm.
FL.494.554.560.586. Sal.*XXII.49.

||
(anat.,

vet.) kegleformet hornudvækst bag paa
hestens ko dele d (skjuU af hovskægget).

Viborg&Neerg.HB.53. PWBalU.R.ll. Grunth.

Besl.15.
II

(zool.) en paa flagermusens hæl

siddende bruskknogle, der strækker sig ud i

og understøtter flyvehuden; sporeben; spore-

brusk. Lutken.Dyr.^46. 3.2) paa plante, træ.

II
(bot.) et til opbevaring af blomsterhonning

tjenende hult vedhæng paa et kron- ell.

bægerblads nedre del (jf. Lærkespore 2,

Ridderspore 2). Tychsen.A.1. 142. Lange.

Flora.Lii.
II

(gart.) en ved (spore)beskæring

dannet kort frugtgren (dværggren); frugt-
spore; sporegren. PhysBibl.XlV.187. Berl

Tid.*lil919.26.sp.3. skære paa spore, d.

s. s. sporebeskære. Gartner-Tidende.1930.37.

3.8) redskab med et (skærende) hjul (jf.

Sporekniv^; spec. (jf. Sporebakkelse ; bag.)

om kagespore (klejnespore); sporejærn.
Svedstrup.EG.il.346. 3.4) 4^. et til stød-

angreb indrettet fremspring i et krigsskibs

forstævn; væder. OpfB.^II.328. Bardenfl.

Søm.1.16. 3.5) (med.) et i tarmlysningen af
de sammenvoksede tarmvægge dannet
fremspring, som hindrer tarmindholdets

naturlige passage, naar dette udtømmes gennem
en paa legemets overflade udmundende aab-

ning (Anus præterruUuralis). TRovsing.Un-
derlivskirurgi.II.(1915).626. 3.6) m. forsk, i

rigsspr. nu 1. br. og spec. anv.
\\ ii Spore (er)

den dobbelte Sappe med Traverser. Afil

TeknO. S&B. \\ JjjJ paa lavetter: d. s. s. Spade
sp.81**. OpfB.*IV,3.55.

II
for at beskyt-

te (kysten) har man . . anlagt 22 Sporer

(paa Tydsk „E6fteT'').Andres.Klitf.263.
\\

om sporelignende klippe. Pamassets Spore.

FrPoulsen.OD.47. jf. smst.39.
\\

(især dial.)

om nøgleben hos en fugl (fx. gaas, due).

S&B. UfF.
II. Spore, en. ['sbo-ra] flt. -r. {sv. spor

(t spora), eng. ty. fr. spore; fra gr. sporå,

saaning, sæd, til gr. spefrein, saa, (ud)strø

(jf. sporadisk^; især bot.) et af en enkelt
celle (ell. faa celler) bestaaende legeme,
der staar i formeringens tjeneste, og

som findes hos de blomsterløse planter
(sporeplanterne) ; ogs. (zool.) om lignende

legeme hos visse encellede dyr (især forsk, syg-

domvækkende parasitter, sporozoer). Nord
ConvLex.V.364. Rostr.BP.3. KoldRo.Sporepl.
5. Boas.Zool.H55.

III. Spore, en. se I. Spor.

IV. spore, V. ['sbo'ra] (nu ikke i rigsspr.

sporre. Eolb. Usynl. II. 1. FrGrundtv. LK.
211). -ede. vbs. (1. br.) -ing (i bet. 1: vAph.
(1759). i bet. 2.i: PoU*'a941.5.sp.4. i bet. 3:

ForstO.). (ænyd. d. s., sv. spåra, no. spore,
ty. spiiren, spuren, mnt. sporen, jf. sv. dial.

spåra, trampe (i sne olgn.), no. dial., oldn.

spora m. lign. bet.; til II. Spor; jf. sporlig

og VI. spore)

I) (især fagl. ell. Qj) søge, finde, følge
et spor; opsøge, finde noget ved at følge
et spor. (ofte i forb. m. præp. (efter) ell.

adv. (især opj; jf. efter-, opspore^, i. I) (især

jæg.) til II. Spor l(i-2). Moth.S674. Hundene
spore YMtQt.vAph.(1764). *Det fjerne Glam

10 ..
I
Af en sporende 'Rw.nå.Winth.Digtn.158.

*Lær Eders Hund at spore Hiort og Hare!
CKMolb.KlintekongensBrud. (1845). 131. Vi
sporede stadig — Se det er vel Mus det her?

Og jeg viste paa nogle Prikker ud over en
tilfrossen Gxtiit.Fleuron.S.8. underveis træf-

fer han over et ganske frisk Maarspor . .

Han er hældig nok til, i Udkanten af en . .

Skov at spore den ind (jf. indsporej.Bh'cfe.

(1920).XV1.219. *den Hund er vandt at

20 jage,
I
Og spore Harer OTp.Helt.Poet.202.

1.2) (af bet. 1.1^ svarende til IL Spor 2.i og

3.3-4: (følge et spor for saaledes at) opsøge,

finde en ting, en person; ogs. i forb. spore
efter (en) (Etlar.GH.II.74) ell. (især) spore
(en) op. da hånd havde ladet begge sine

Pistoler i Flugten falde, sporede hans For-

følgere ham deTved.LTid.1728.575. *Der er

ei noget Dyr paa Jorde | Saa fredløst eller

saa forfulgt,
|
Det kan sig jo et Leie spore.

M CKMolb.Dæmring.(1852).91. man mener at

kunne spore Gerningsmændene (til atten-

tatet) til Udlandet. PoL"/ii2939.i.sp.5. spore
op: Holb.Usynl.II.l. Giuseppe . . vidste at

spore mig op, hvor jeg saa flyttede hen.

Hauch.MfU.104. VKorfitsen.F.llO. \\ opdage,

finde noget ved hjælp af syns-, høre- og lugte-

sansen; se sig spejdende, vejrende om. Ulven
har en saa stærk Lugt, at han kan spore et

Aadsel Mile borte. LSmith.DN.60. *I grønne
40 Rug der græssed

|
Det stolte Dyr (o: en

hjort) . .
I

Sin ranke Hals det reiste,
|
Det

spored og blev 'VB.QX.Winth.HF.112. jf. bet.

1.3: Et Par Dage efter sad jeg i samme Kafé
. . sad . . urolig og sporede rundt. Jeg følte

Forandring — hvad var der sket? JFJens.
IM.IO. 1.3) af bet. l.(i-)2, m. h. t. en vis ud-

viklingsgang, en sammenhæng, et (dunkelt)

forhold olgn.: følge (i udviklingen) indtil
et vist maal; (søge at) udforske, naa til

so erkendelse af, opdage. Moth.S674. *(Tycho
Brahe) spored i det Høie

|
De tause Stjerners

G&Tig.Heib.Poet.III.131. jeg beundrer den
Skarpsindighed, med hvilken Du har vidst

at spore en saa forsigtigt skjult Utroskab.

Kierk.XIV274. (forf.) sporer det danske
Fattigvæsen helt tilbage til før Reforma-
tionen. Pol.**/iol940.4.sp.4.

II
(nu mindre br.)

i forb. spore efter noget ell. spore noget

op. Moth.S674. Grandskeren, der giennem
60 Naturen sporer efter dens dannende Haand.

Jacobi.Skr.140. »tilsidst
|
Mig lykkedes at

spore Sager op, |
Som ikke sees af Mængdens

matte 0yQ.Oehl.PSkr.il.111. Dalund er . .

intet mindre end tilbøielig til at spore efter
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Andres Forelskelse. XterA;.F/7/.42. 1.4) (af

bet. l.(i-)8^ uden (tydelig) forestilling om be-

vidst forsken: erkende (en eftervirkning, et

spor (4.i) af); (svagt kunne) mærke
(sanse, føle). *Synlig vi kan

|
Spore i Stad

og i Land |
Forsynets vaagende Øie.Salm

Hus.4.3. *Guds Forsyn spores ved enhver,

Stub.70. *Liv
I
Er end at spore i den varme

Eånnd. Rahb.J d'A.193. *1 ret fornuftig Poe-

sie
I

bør aldrig spores Phantasie.
)
Hvad lo

Dievlen rager Phantasien
|

den mindste

Smule Voesien? Oehl.Digte.(1803).266. No-
gen Virkning . . har jeg endnu aldeles ikke

kunnet spore. Brandes. Br.1.136. Der sporedes

et Udtryk af Skuffelse i hendes Ansigt.

HSeverinsen.SM.213. \\ (1. br.) i forh. spore
til, mærke (noget, det mindste) til. Man var

. . i vort Hovedqvarteer fordoblet opmærk-
som paa de fjendtlige Bevægelser, men flere

Dage gik hen uden at man sporede til noget 20

Mistænkeligt. Hrz.JJ.III.77.

2) (fagl.) til II. Spor 1.8 og 2.4. 2.1) m. h. t.

hjulenes stilling paa en vogn olgn. (set

i forhold til vejbanens hjulspor). \\ spore
en vogn olgn., ogs. spore (hjulene) af

(BerlTid.^*U1934.M.13), give hjulene den
rette stilling, saaledes at forhjulene og bag-

hjulene følger samme spor; ogs.: give højre

og venstre hjul(par) den (til vejbanens hjul-

spor svarende) rette indbyrdes afstand. Fr 30

Grundtv.LK.211. UfF. ||
om en vogn(s, en

cykels hjul): spore (lige), følge samme
spor med for- og baghjul; ogs.: følge (vej-

banens dobbelt)spor. Cyclehb.91. UfF. 2.2)

m. h. t. vogn paa skinnespor: spore af ell.

ud, (bringe til at) løbe af sporet; afspore.

(jærnbane-)Yogiien sporede ud (og) væltede.
VortLand.''/il905.2.sp.3. et Øjeblik efter spo-
redes (lokomotivet) a.i.NatTid."/il926.M.3.
sp.l.

3) (til II. Spor 2.1, om savspor ell. hugget
fordybning (fure, mærke); jf.: (en) Spore
kaldes en lang skure, som bønder gør i bar-
ken på en bul, som skal slinges, fra den ene
ende til den anden efter sn6r, at træet kand
slindes Uge.Moth.S674

|| fagl, dial.) save ell.

hugge en fordybning (som begyndelse til

et dybere indsnit). ForstO. Træet (der skal
fældes) „spores", som det hedder: man gør
et Indhug, ret dybt, paa den Side Træet 50
skal falde, og saa begynder Savningen i

samme Højde paa modsatte Side af Stam-
men. PoUyil936.8.sp.l. „at spore en Træsko
i Munden" (d. v. s. at hugge en Fordybning
som Begyndelse til Træskoens Hulhed, saa
at Naveren kan faa yed).FortNut.XII.186.
Feilb. UfF.
V. spore, V. ['sbo-ra] -ede, vbs. (sj.)

-ing (HSeverinsen.SM.20). (no. d. s., sv.
sporra, eng. spur, ty. spornen; af I. Spore) eo
I) (især fagl. (rid.) ell. (3) bruge sporerne
(sporen) for at drive hesten frem, sætte den i

gang, i (stærk) fart, styre ell. tugte den;
især trans., i udtr. spore hesten, sin hest,

40

ogs. m. adv. ell. præp., især til angivelse af

ridtets retning. Moth.S675. *i sin Skræk
|

Forglemte han at spore væk,
| For i Gallop

at komme hori. Bagges. Ungd.1.182. Med
disse Ord sporede han sin Hest, og reed sin

Ne\.Blich.(1920).XV.96. Ridder Ivar . .

sporede taus sin Hest midt ind i Klyngen.
CBernh.NF.IX.78. Kejseren . . sporede

Hesten frem, saa alle Hjulets Spidser rispede

hen under Bugen. SMich.Dø.37. uegl.: *Han
vendte Hesten om og . . spored den med
Støvlens Eæl.Winth.SS.58. jf. bet. 2: spore

Pegasus, se Pegasus 2. sml.: vor „Rytter"

(0: Poul Rytter) vil spore sin Ganger til et

mere lyrisk lraw.PLM0ll.KS.II.282. 2) (jf.

I. Spore 2; CPJ overf.: virke som en spore;
fremdrive; stimulere; anspore, (især med
obj., der betegner en person(s følelse, virksom-

hed), ofte i forb. m. præp. til^. (jeg) drives

og spoeres . . af Længselen, jeg har efter

at see min Herskerinde. Biehl.DQ.11.151.

Midler . . til at . . spore Fordøjelses-Kræf-

terne med.PhysBibl.il.98. *Det sporer mig,

i Stæden for at standse. Rahb.Nath.149. saa-

danne Yttringer sporede . . min Forfænge-
lighed. FrMjffei&.jE<Lw./.28(?. jeg vilde gjærne
spore Dem til selv at tænke og ikke løbe i

Halen paa „Bildungsfilistre". ^cÆand.TF.//.
64. den Ild i Blodet, der . . sporede hans

Yilie. Nathans.GB.295. || (jf. an-, fremsporej
i forb. m. adv. an (EMikkels.JD.213) ell.

frem. *Lad Ærens Krans og Magtens dyre
Glæde |

end have sporet frem den unge
'hlLand.Ploug.ED.50. Ingen Ærgjærrighed har
sporet ham irem.HWulff.DR.347.

VI. spore, V. ['sbo'ra] -ede. {no. d. s.;

dannet til Sporvogn; talespr., jarg., nu 1. br.)

køre i sporvogn. Dagbl."/i2l869.3.sp.2.
*Mon Dirigenten vil ha', man skal hente

|

i Landauer ham? — Han kan „spore" herud
(0: til Frederiksberg have). Drachm.Fest-Spil.

(1888).53. Dania.II.318. ved Femtiden spo-

rer (han) ud til sin Bolig paa Strandvejen.

PoWU1904.1.sp.6. Egeberg.P.58.

Spore-, i ssgr. (jf. Spor- og sporen-

stregs^. I) a/ I. Spore; saaledes af I. Spore 1

foruden de ndf. anførte forsk, mere tilfældige

ell. let forstaaelige ssgr. som spore-agtig,

-form(et), -gren, -hals (jf. I. Spore l).

2) (bot., zool.) af II. Spore; saaledes ogs.

mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr. som
spore-bærende, -dannelse, -dannende, -form-

(et), -frembringende, -hob, -hylster (jf. -hus,

-sæk^, -kapsel, -løs, -masse, -pulver, -støv.

3) af (ell. m. tilknytning til) VI. spore, se

Sporehus u. Sporhus. -aare, en. [I.l] (ty.

spornader; jf. -blodaare; vet.) ydre blodaare

i hestens side (Vena thoracica externa). vAph.
(1764). Viborg.HY.83. HKrabbe.HestensAna-
tomi.(1885).227. -bakkelse, en. [1.3.3]

(nu ikke i rigsspr.) kage, hvortil dejgen ud-
skæres med en kagespore; især: klejne. Moth.
S675. VSO. jf. JSMøll.FH.II.270. -bal-
drian, en. [I.3.2] (jf. -blomst^ 2^ Centran-
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thiis DC. (hvis blomst har et langt kronrør

med spore). Kjærholl.FB.Ul. BerlKonv.XX.
148. -ben^ et. (zool.) hos flagermuseri (se

I. Spore 3.1 sluin.). Brehm.Patied.U9. -be-
skære, V. [1.3.2] (gart.) beskære (frugttræ)

paa spore. Gartner-Tidende.1930.37. -blod-
aare, en. [I.l] (vet.) d. s. s. -aare. Viborgd;

Neerg.HB.46. -blomst, en. [1.3.2] spec.

(^) d. s. s. -baldrian. HDKntUzen.Havebog.
(1863).35. -brusk, en. (zool.) hos flager-

musen (se I. Spore 3.1 slutn.). DanmPattedyr.
136. -dyr, et. [II] (zool.) især i flt., om dyr,

der paa et vist udviklingstrin formerer sig

ved sporer (sporozoer). BerlKonv.XX.148.
-foged, en. {ænyd. d. s.; af 1. Spore 1;

foræld.) (streng, brutal) ridefoged, vi holdt

af hinanden og glemte Sporefogdens Svø-

be og Sult og Nød, imens vi vare sam-
men. Etlar.Vaabenmesteren. (1856). 80. smst.

106. CPalM.0.386. -frngf, en. [II] (bat.)

hos visse bregner (Marsiliaceæ) : en i et af

bladfligene dannet sporehus indesluttet frugt-

hob (samling af sporer). Sal.XII.432. -fro,
en. [I.3.i] (zool.) afrikansk springpadde af

slægten Xenopus, som har tre af bagfodens

tæer omsluttede af forhornede spidser. BøvP.
11.452. Ueberkind.DY.V1.17.83.85. -gaas,
en. [I.3.i] \ afrikansk andefugl (gaas) med
kraftig vingespore, Plectropterus. Brehm.FL.
586. BøvP.II.413. -gren, en. [1.3.2] (bot.)

spore (dværggren) paa frugttræ. Warm.Bot.

97. -Søg, en. [I.3.i] ig. tropisk skrigefugl

(gøg), hvis bagtaa er forsynet med en lang,

spids klo; Centropus. Brehm.FL.345. BøvP.
11.157. -halet, adj. [I.3.i] (zool). Hos de
sporehalede Kænguruer træffer vi . .

en gaadefuld Hornspore i Spidsen af Halen.

BøvP.II.517. -hjal, et. [I.l] (jf. -kringle,

-stjerne^ en spores hjul (1.6). vAph.(1759).
Schand.IF.61. Elkjær.HA.51. -hug, et. [I.l]

(jf. -stik, -sting, -stød, -tryk og Sporenstreg

(1); rid. ell. m) hug (stød) med sporen. Am-
berg. Ridepidskens Flanketræk kappedes med
Schinklernes Si^0Téhug.Gjel.R.121. -hus, et.

i) [II] (jf. -frugt, -leje, -sæk; bot.) hos spore-

planter: lukket gemme, beholder, hvori spo-

rerne (ell. sporesækkene) findes, naar de ikke

sidder frit (Sporangium) . Rostr.BP.8. Lange.
Flora.Lii. 2) se Sporhus. -jærn, et. spec.

[1.3.3] (bag.): kagespore (klejnespore). Moth.
S675. CMiiller.Koge-Bog.(1785).23. Const.

Kogeb.118. Feilb. -kasse, en. [I.l] (fagl.)

rum med fjedre (paa en ridestøvles hæl) til

anbringelse af en (kasse)spores pig. Lundb.
PolitiE.Kosterbl.*/xil924.1.sp.2. -klirren,
en. [I.l] (især tS). *Hærbud udgaar. Bonde-
trællen

I
Slæbes op til Godsets Gaard;

|

Sporeklirren, Pidskesmælden,
|
Lænsmands-

Tale hæs og h&aTd. Drachm.I)M.146. Der er

noget Fordringsfuldt . . i den Maade, han
gaar paa . . Hans Sporeklirren har Noget . .

som tTodseT.Schand.IF.19. jf.: Sporeklir-
rende og med Haanden paa Kaardehæftet
sparkede han Døren oip.8mst.227. HSeverin-

sen.D.14. -knast, en. [I.l] (jf. -knægt;
rid.) en paa en ridestøvle(s hæl) anbragt
læderknop, hvorpaa sporen hviler. S&B. Cit.

1903.(OrdbS.). -kniv, en. [1.3.3] (biavl.)

et med et skærende hjul forsynet redskab til

afskæring af vokstavUr til bikube. Biavl.91.

-knægt, en. [I.l] (jf. -læder, -stol, -strop

og Knægt 6; rid.) en paa en ridestøvle(s

hæl) anbragt læderstrimmel, hvorpaa sporen

10 hviler; ogs. d. s. s. -knast. Skomageren.(1832).
56.81.86. MilTeknO. VSO. -kringle, en.

[I.l] (jf. I. Kringle 6; poet., arkais.) d. s. s.

-hjul. Grundtv.PS.IV364. -kølle, en. [II]

(bot.) kølleformet opsvulmet modercelle for

sporerne paa visse svampe (Basidiomycetes)

;

basidie. LSal.VII.335. -leje, et. [II] (bot.)

hos visse svampe: et sammenhængende lag af

(frit siddende) sporebærende organer (Hyme-
nium). Warm.Bot.505. Rostr.Flora.il.*(1925).

20 172. -læder, et. [IH] {ænyd. d. s., ty.

spor(e)nleder; ;/. -knægt; n^.) spec. om
sporerem (til spændespore). Moth.S675. Spæn-
desporer med STpoTelædeT.MR.1825.103. VSO.
-mager, en. [I.l] (-f Spor-. Cit.l719.(Kbh
Dipl. VIII. 483). Cit. 1735. (AarbVejle. 1927.

222)). {ænyd. spor(e)mager; jf. glda. spore-

smith, -smeth; foræld.) haandværker (smed),

der fremstillede sporer (stigbøjler olgn.). Moth.
S675. Hallager.230.233. Vedt.Nr.124**/»1923.

30 ;/. Sporemager-Smed.Jtf/2.27S5.i2.

t Sporen-streg, subst. f'Spore-. Wing.
Curt.490. jf.: Sporestræg, et. Moth.S675).
(ænyd. sporenstreg (et), sporehug, anv. overf.

om kraftig tilskyndelse, opmuntring (jf. I.

Spore 2); fra ty. spornstreich, slag, hug med
sporen; af ty. spom, spore (se I. Spore^, og

streich, slag, hug, stryg (besl. m. Streg og

stryge^) I) hug, slag med sporen (sporerne)

i hestens sider. Moth.S675. 2) (sv. i (fullt)

40 sporrstråck (tidligere ogs. spårenstrek ofl.);

fra ty. in (vollem) spor(e)nstreich
; jf. -stregs)

i forb. i (fuld) spore(n)streg, (ridende)

i fuld fart (egl.: saa stærkt som hesten kan
drives frem med sporerne); sporenstregs.

de komme strax rendendes i fuld Spore-

streg. Wtng.(7ttrt.49<?. jf. (som fingeret per-

sonnavn): *Junker Sporenstreg. C/irBorup.
PM.154. -stregs, adv. [•sbor(8)n|sdrai's]

ft spore-. Moth.S675. — tidligere ogs.

50 (skrevet) -strægs. smst. -striks. Bøeg.S.65.

m. ty. form: -streichs. Gylb.TT.22. -streich.

Tychon.Vers.306. — ved omdannelse under-

tiden -strengs. RUss.U.44. Sødb.GD.64.
KMunk.H.74. FynskeAarb.1940.190. (spøg.:)

sporvognsstregs. Oi2un^.P(S.i7. AxRosen-
d!al.SP.104). (sv. (t) sporenstreks, no. spo-

renstreks; fra ty. spor(e)nstreichs, gen. (m.
adv. anv.) af spornstreich, se -streg (2);

jf. snorenstregs; talespr. (jf. Levin.)) I) m.
&o h. t. bevægelse fra sted til sted (ridt, løb,

gang, rejse, forsendelse): i fuld fart (ga-

lop, løb); over hals og hoved; i huj og
hast; nu især (med overgang til bet. 2):
ad den lige vej mod maalet (m. bibel.: uden

XXI. Rentrykt » . 194J
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tøven (nølen), skyndsomt); lige, direkte

(og øjeblikkelig, hurtig). *Eeii vel-

bereeden Knabe, |
Som rendte Sporen-

Stregs her frem,
|
Hvad Hesten kunde trabe.

Cit.l717.(NkS4°820.68). (han) gik sporen-

stregs ind i Stuen. Grundtv.Snorre.1.147. Nu
iler jeg sporenstregs ud til min Skjønne.

Hrz.III.109. Tilbage! sporenstregs gennem
Haven, ind ad Gangdøren, op ad Trappen.

Drachm.F.1.300. Hr. B, sendte sporenstregs lo Flora.II.*(1925).240ff. 3) (fagl, især jærnb.)

0, især højtid., arkais.) af I. Spore 1. Moth.

S675. de sporede RytteTe.Holb.Hh.1.339.

Cit.l787.(Nystrøm.OF.II.34). (hans) sporede
Ræl.ThitJens.VA.n.206. 1.2) (bot., 1. br.) uf

1. Spore 3.2. (bægeret er) sporet (calcaratus).

Drejer.BotTerm.75. 2) (bot.) af II. Spore;

især i ssgr. [-|Sbo"(')ra<], om sporeplante:

som har sporer af en vis (ved 1. led angiven)

art; fx. brun-, lys-, mørk-, rødsporet, se Rostr.

sin Søn . , hen til hans Onkel. HomoS.Hjob.

(1928).93. 2) uden (tydelig) steds-bet.: uden
tøven (nølen); hurtig; øjeblikkelig;

straks. *(jeg) Gav . . mig sporenstregs til

Værket.
|
Jeg recenserte mangen Bog. Winth.

NDigtn.123. (jeg) bad ham . . sporenstregs

gøre FoTsøget.VilhMøll.MT.74. en Mand . .

der sporenstregs telegraferede tilbage: Alt

parat. Hørup.IlL123. Wied.LO.253.

af I. Spor (1.3, 2.3-4); i ssgr. [-^shohdt], dels

om vejbane, jærnbanelinie olgn.: som har
spor af en vis (ved 1. led angiven) art; dels

om vogn olgn.: som frembringer (m. h. t.

sporvidde svarer til) spor af en vis art (jf.

vidsporet^. de tosporede Tricycler (o: som
frembringer to spor (LI.3) ved at have et højre

og et venstre hjul). HistMKbh.3R.Il.428.
\\

især om jærnbanelinie olgn., dels som udtryk

Spore-piber, en. [I.3.i] \ piber 20 for sporvidde, i ssgr. som bred-, fuld-, nor

(pibelærke) med meget lang klo paa bagtaaen,

Anthus Richardi. Sal.XlV.312. -plante,
en. [II] (bot.) især i flt., om planter, der ikke

frembringer blomster (og frø), men formerer

sig ved sporer (blomsterløse planter, krypto-

gamer). NordConvLex.Y.364. Rostr.BP.l. Kold
Ro.Sporepl.l.

Sporer, en. (jf. Sporfølger; 1. br.) især

af YV. spore 1, om person ell. dyr, der

mal-, smalsporet, dels som udtryk for antal

af sideløbende skinne-par, i ssgr. som dobbelt-,

en-, enkelt-, fir(e)- (VorStand.l940.313.sp.l),

tresporet ofl.

Spore-tilstand, en. [II] (sj.) anv.

overf. om vegeterende tilstand, dvaletilstand.

Saa forsvandt de (fattige) igen, faldt hen i

en Slags Sporetilstand og holdt den gaa-

ende af ufatteligt Mt.AndNx.PE.III.223.
sporer, har særlig evne til at spore. 30 -tryk, et. [I.l.i] (rid., 1. br.) tryk (i hestens

Moth.S674. VSO. jf.: Har man Mistanke
om, at der har været anvendt Gas (0: ved

et luftangreb), udsendes særlig uddannede
G&ssipoTeie.PoU*/il940.12.sp.3.
Spore-rem, en. [I.l] (jf. -læder; rid.)

læderrem til fastspænding af (spænde)spore.
vAph.(1764). VSO. Elkjær.HA.172. -sla-
ger, en. [I.l] (rid.) hest, der slaar bagud,
naar rytteren bruger sporen. PWBalle.RD.49

side) med sporen. Molb.HO. VSO. (kongen)

standsede . . Hesten med et Sporetryk.

Elkjær.HA.19. -vibe, en. [I.3.i] \. den til

vibernes gruppe hørende Hoplopterus (spino-

sus) (med en spore paa vingens forkant; jf.

-vinget/ Brehm.FL.494. Lieberkind.DV.VIl.
352. -vinge, en. (^ Spor-. VareL.(1807).

111.80). [1.3.1] (jf. Kirurg 2.\) \ en til

familien Parridæ hørende sydamerikansk fugl
stik, et. [I.l] (jf. -hug, -sting; især rid.) 40 med vingespore, spec. (Parra) Jacana. Funke

stik (i hestens side) med sporen. PWBalle.
RD.72. -sting, et. [I.l] (nu kun poet.,

arkais.) d. s. Moth.S675. VSO. -stjerne,
en. [I.l] (m, 1. br.) d. s. s. -hjul. Gjel.R.lO.

-Stol, en. [I.l] (rid.) d. s. s. -knægt. Bl&T.
-streg, -stregs, se Sporen-streg, -stregs.

-strop, en. [I.l] (rid.) en i sporegrenenes
ender fastsiddende strop, som ved sporens
fastgørelse føres ind under foden (støvlen)

(1801).1.188. SaUXXIl.49. -vinget, adj.

[ 1.3.1] (zool.) som har vingespore; spec. i

forb. sporevinget vibe, d. s. s. Sporevibe.

BøvP.II.419. -værling, en. [I.3.i] \
værling af gruppen Plectrophanes (med stærkt

forlænget bagklo), spec. P. (ell. Emberiza)
lapponica. Kjærbøll.346.348. Sal.*XXV483.
Spor-forstærkning, en. spec. om

(sporreparation med) udveksling af skin-
Bl&T. -stædig, adj. [I.l] (rid.) om hest: 50 neme i et spor med sværere skinner. DSB.
som bliver stædig (genstridig), naar rytteren

bruger sporen; som ikke vil lystre sporen. Mil
TeknO. PWBalle.R.154.211. -stod, et. [I.l]

(jf. -hug, -stik; rid.). vAph.(1764). VSO. tB

-støvle, en. [I.l] Riddernes Sporestøvler
dundrede klirrende . . paa den nedslagne
S\otshTo.Ing.EM.llI.56. -sæk, en. [II]

(bot.) lukket gemme, der indeslutter sporer

(jf. -hus/- spec. hos (sæk)svampe ofl.: aflangt

Banebygn.16. -fri, adj. () (sj.) som er

uden spor (II. 1. 3); sporløs (1). *(det) sporfrie

(hav-) Dyb. Falconer. Skibbrudet. (overs. 1790)

.

3. 2) [1.2.4] om jærnbanevogn olgn.: som be-

finder sig uden for et (gennemkørende) togs

sporareal (og saaledes giver dette fri passage;

jf. Frispormærke/ JernbaneT.^^/i\1936.10.

sp.2f. -følger, en. [II.I.2] (jæg.) hund, der

er afrettet til (god til) at følge et spor; (god)
(sækformet) legeme, hvori (sæk)sporerne dan- to sporhund (sporer). NatTid.y»1909.M.Till.4
nes (i alm. i et antal af 8). Rostr.BP. 17.67

f

Lange.Flora.Lli. Sal.*XXII.62S.
sporet, adj. I) [isbo-r9<] af I. Spore:

forsynet med spore(r). I.l) (jf. besporet;

sp.4. -grav, en. en ved udgravning dannet
fordybning (forsænkning) med skinnespor (til

jærnbane). GI. Kongevej er ført ind over
Boulevardbanens Sporgrav.DagfiVj/Zi.^/iil^lS.
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2.sp.3. Bjarnhof.LE.92. -halsende, part.

adj. [1 1.1.2] (jf. standhalsende og haard-

mundet 1.2 samt II. halse 1; jæg.) om (grav)-

hund: som halser (giver hals), naar den er

paa frisk spor. VigMøll.nJ.34. -hagge, v.

[II.2.1] (fagl., nu næppe br.) hugge indsnit,

skaar (II. 1), i (bjælker ell. brædder). HCLund.
Samler.I.(1803).176. -hund, en. I) {ænyd.

d. s., oldn. sporhundr, jf. ty. spiirhund; af

II. Spor l(i-2) og TV. spore 1; især fagl. ell. O)
(jagt- ell. politi)hund, der er afrettet til at

følge et spor; sporfølger; sporer. I.l) t al alm.

Moth.S674. Uauch.LDR.179. Drachm.DM.
143. VortHj.111,4.9. jf. bet. 1.2: du render

mig i Hælene som en anden Sporhund.£W
Krist.DH.175.

\\ (jæg.) uegl, i udtr. den
hvide sporhund, om sneen, hvori et (an-

skudt) vildt kan spores. VigMøll.HJ.153.
Dania.III.232. 1.2) (jf. II. Spor 2.i og 3.4,

IV spore 1.2-4^ person, der (ivrigt, nys-

gerrigt, snildt, hensynsløst) eftersporer en ell.

noget. Hvis det var muligt, saa havde jeg

allerede udfundet det. Jeg er en af de bedste

Sporhunde i hele YalenciA.Hrz.XIII.Md.
Jeg har ikke indviet ham i min Lidenskab
— men han er en Sporhund, han vejrer en

Kvinde og siger: hun bliver skæbnesvanger
for Dig. I>rachm.F. 1.201. Domingos Disciple

(o: dominikanerne) bleve i Tidens Løb Do-
mini canes, Vorherres Sporhunde, og deres

Symbol blev en Hund med en brændende
Fakkel i ^ILunden. FrNiels.Kirkehstorie.I.

(1902).838. 2) [II.2.4] (jærnb.) stoppeklods,

hund (5.3) paa et skinnespor; skinnesko. Berl

Tid.**lil940.M.10.sp.4. -hos, et. (med til-

knytning til VI. spore ogs. Spore-^. (jarg.)

d. s. s. -vogn. GJørg.GF.6.
Sporing, en. vbs. til IV og V spore.

Spor-jagt, en. (a/ II. Spor l.(i-)2 og

IV spore l(i); jf. Støverjagt) I) (1. br.) jagt,

hvorved man (med en sporhund) følger et spor.

Drachm.VD.66. 2) (jf. -løb og II. Spor 2.i

;

sport.) leg, hvorved en ell. fiere deltagere skal

opspores v. hj. af visse efterladte mærker (pa-

pirstumper olgn.). Sal.*XXII.49. jf. Spor-
jæger. CLembcke. Spejderbogen. (1923). 223.

-jærn, et. (sport.) et ved sporingsøvelser

bl. spejdere anv. jærn, der sættes under fod-

tøjet og efterlader sig tydeligt aftryk. CLemb-
cke.Spejderbogen.(1923).225. -krans, en,

paa jærnbanevognes hjul olgn.: fremsprin-

gende kant (flange, styrekrans), der griber

ned om skinnens (indvendige) side (jf. -ril-

le^ og skal hindre hjulet i at løbe af skinnen.

NordConvLex.V363. Regl.Nr.76"/il934.§17.
-krydsning, en. (jf. Skinnekryds(ning)j.

DSB.Banebygn.21.30. -kugle, en. (jf. -lad-

ning, -patron ; jæg.) sporlysprojektil. Da.Jagt-

tidende.1930l31.401. -kugleleje, et. [II.

2.2] (jf. -leje^ et med kugleleje udstyret

spor (til roterende aksel). lngBygn.1939.154.
sp.l. -laas, en. laas til aflaasning af et spor-

skifte (jf. Sporskiftelaasj. DSB.Sikr.lII.21.
Ugeskr.fRetsv.l923.A.1017. -ladning, en.

(jæg.) ladning med sporkugle. Da.Jagttidende.
1930/31.401. -leje, et. [II.2.2] (jf. -kugle-

leje, -pande og Fodleje^ leje med et spor, hvori

en (staaende) aksels (nedre) ende hviler. Tekn
MarO. ARHolm.Maskinelementer.(1935).92.

09 sporlig, adj. ['sbo-rli] (;'/. ty. spiir-

lich; af IV spore 1(4)) som kan spores,
har efterladt sig (visse, svage) spor;
(svagt, (ikke mere end) lige netop) kende-

10 lig- Moth.S674. Alt om mig her aander Græ-
kenland, og Grækeraand er, trods Tidens

og Skjebnens Vexel, endnu stedse sporlig

hos Menneskerne her, som Romeraand his-

set.Gierlew.Italien.il.(1807).168. Fordøjelsen

havde . . været tvær; jeg havde . . uden
endnu ret sporlig Virkning taget en Indgift

. . Rhabarber. MarA;wan.MF.53. I Svejstrup

er der et firkantet Voldsted, men kun søndre

Grav er sporlig. Trap.*//.557.

20 Spor-lygte, en. d. s. s. Sporskiftelygte.

Bønnelycke.Lt.233. -lys, et. især (jf. -kugle,

-projektil; til II. Spor 2.i ell. IV spore 1)

i ssg. Sporlys-projektil, ijj projektil med en

sats af magnium, aluminium ell. fosfor, der

tændes af flammen fra patronens krudtladning,

saa at projektilets bane bliver synlig i mørke.

LSal.XI.95. -løb, et. [II.I.1-2, 2.i] (sport.;

1. br.) sportsleg af lign. art som sporjagt (2).

Arbejdernes IdrætsKlub afholder . . Sporløb.

30 Da.Idræts-Blad.l899.9.sp.l. -løs, adj. (ty

spurlos; < Molb.HO., jf.: „nyt Ord?" Le-

vin.) I) [II.l] (jf. -fri 1; (O, nu 1. br.) uden
spor. I.l) om vej olgn., hvor (synlige) spor

ikke findes ell. overhovedet ikke kan fore-

komme (frembringes), nu drog han med
Caravanen over Ørkenen . . Ikke mødte de
fjendtlige Stammer paa den sporløse Vei.

HCAnd.BUB.*(1845).50. Sporløs Snee.VSO.
*det sporløse Ya,nd.Hauch.(SkolenogHjem-

0 met.(1852).31). Rowel.Br.458. *Det er Lær-
kernes Tid!

I
Ad sporløse Gange

|
iler deres

Sange
|

gennem en Luft, som er sitrende blid.

Holstein.T.45. 1.2) om gang, som ikke frem-
bringer spor. VSO. (jf. bet. 2) billedl.: var
(skuespillerens) Vandring gjennem Drøm-
mens Egn,

I

Som nu er endt, en sporløs

Gang i S&ndet? CKMolb.SD.215. 2) (jf. II.

Spor 2.1, 3.4^ overf.: som ikke efterlader ell.

har efterladt sig (kendelige) spor, (kendelige,

50 varige) eftervirkninger; i forb. som (for)-

svinde sporløs ell. (nu næsten kun) som adv.:

forsvinde sporløst, sporløst forsvunden, om
hændelse olgn.: gaa, glide sporløst hen (over

en) olgn. disse Ting hernede . , fare (ikke)

sporløst forbi ned i evig Glemsel, iift/ns^.

Betr. 1.151. der ere saa mange Dage, som
svinde sporløse lien.sa.Jubelf.4. FDreier.

FFr.25. Kan Modermærker fjernes sporløst?

TidensKvinder."/7l930.31. mange Begiven-

60 heder, der raaaske gik ret sporløst hen over
Hovedet paa os andre, gjorde et dybt Ind-

tryk paa Rose. NatTid."/*1941.3.sp.l. jf. II.

Spor 3.4: Ingen har nogensinde viist sig for

mig i saa grufuld en Skikkelse som (denne

8*
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kvinde). Det var langtfra ikke Udtrykket

af nogensomhelst frygtelig Lidenskab eller

Last; tvertimod, det var snarere den fuld-

komne Mangel og glatte Sporløshed af

Begge.Blich.(1920).XX.125. -maal, et. et

sldnnespors maal vinkelret paa sporet; spor-

vidde. Signal . . „Kør" . . plantes i Spormaals

Afstand fra nærmeste Skinne.DSB.Sign.il.

15. Spormaalet er det russiske Normalspor-

maal, 1600 mm. LokomotivT.1934.267.sp.2. ip

(konkr.) om maaleredskab: For at sikre sig,

at et Spor faar den rette Sporvidde, anvendes

et Spormaal, der bestaar af en Jernstang

med StoTpTpekn&steT. Landbo.IV340. -ma-
fiaer, en. se Sporemager, -net, et. (jf. Jærn-

bane- (2), Skinnenet;. Rørd.GD.232. Hoved-
banegaardens Spornet. LokomotivT.1922.309.

sp.2. -næse, en. (af IL Spor I.1-2 (2.i, 3.4)

og lY spore 1; ;/. ty. spurnase; 1. hr.) egl. om
en sporhunds næse; uegl. (jf. Sporhund I.2 og 20

L Næse 5.3^ om (en person med) sporsans: Hi-

storierne er holdt i en saadan Almindelighed,

at ikke selv den fineste Spornæse vilde kunne
komme paa Spor efter Originalerne.DJocoft-

son.(Tilsk.l917.I.228). -ovn, en. (jf. IL
Spor 2.2 og Ovnspor; nu næppe br.) masovn
med ovnspor og en uden for ovnen anlagt (for)-

herd. Slange.ChrIY232. -pande, en. [II.2.2]

(jf. Fodpande og 1. Pande B.s) (metaludfo-

ring i) sporleje. TeknMarO. -patron, en. 30

(jæg.) patron med sporladning. Da.Jagttiden-

de.1930/31.401. -plads, en. plads ell. omraa-
de (ved en station), hvor skinnespor(ene) fin-

des, (stationsforvalteren) gik ud ad Sporplad-
sen med sin Lygte i 'Ha,aknåen.Ohlsson.S.43.

DSB.OrdreK.44. -projektil, et. (jæg.)
sporlysprojektil. Da.Jagttidende.l930f31.401.
-ramme, en. (jf. Kurveramme^ transporta-

belt skinnepar (af 3-5 meters længde) fæstet

til (jærn)svellerne (færdigmonteret til brug). 40

LandbO.IY592.
I. Sporre, en. se I. Spore. II, sporre,

V. se IV spore.

Spor-renser, en. I) skinnerenser (især
om arbejder, der renser sporvognsskinner).
Kbh.sSporveje.(1936).53. 2) (jf. Skinnerenser
2; 1. br.) d. s. s. -rømmer. S&B. -rense-
éll. -rensnings-vogn, en. vogn, der (kø-
rer paa sporvognsskinnerne og) renser sporet
ved en udsprøjtet vandstraale. Kbh.sSporveje. 50
(1936).71. -rille, en. den fure (rille) i et

(forsænket) skinnespor, hvori sporkransen
(flangen) løber. LandbO.IY.340. DSB.Bane-
bygn.17. -rist, en. (jærnb.) d. s. s. I. Rist 3.4.

Sal.*II.605. -rykker, en. redskab, hvormed
et (jærnbane)spor ell. en enkelt skinne forskydes
(rykkes ind) paa tværs af sporets længde-
retning (jf. Skinnerykkerj. -rømmer, en.
d. s. s. Skinnerømmer (jf. Sporrenser 2).
Rambusch.L.107.177. -sans, en. (af II. eo
Spor 1.1-2, 2.1, 3.4 og IV spore 1; jf. -næse;
især (S) evne til at finde og følge et spor, (op)-
spore en ell. noget (især: viden, oplysninger).
ved en snu Sporsans (var han) i Stand til

at sætte Generalen au fait med alle Detailler

paa G&&Tden.Schand.UM.182. Jeg har . .

listet mig til at rejse fra hende; hun har
Sporsans som en Hund; hun har altid vidst

at træffe mig igien.sa.TF.I.217. Brandes.

VII.577. Bogan.II.92. -skifte, et. (jf.

I. Skifte 2) om (indstilling af) en i et skinne-

spor indlagt konstruktion, der indeholder en
bevægelig del, hvorved der kan dannes for-

bindelse til et andet (derfra udgrenet) spor;

(fagl. betegnelse for:) skiftespor. NordConv
Lex.V.364. DSB.Banebygn.22. De Spor, vi

. . skulde rangere paa, havde Sporskifter,

der trækkes paa Stedet med et simpelt

E.a,åndta,g. Buchh.UH.183. engelsk, medgaa-
ende, modgaaende, ret sporskifte, se II.

engelsk 3, medgaa 3, modgaaende, Y. ret

1.1.
II (jf. II. Spor 3.1-2^ O overf. om

(forhold, tidspunkt, der betegner) en stærk

og gennemgribende ændring m. h. t. skæbne,

levevis, adfærd, følemaade, livssyn olgn. da
(Johs. Jørgensen) havde passeret dette Spor-

skifte (0: overgangen til katolicismen), —
som virkelig var et Sporskifte, — brød han
Staven over det meste af sin hidtidige Pro-

dnktion.MJepsen.PeterNansen.(1912).81. Fra
den Bredsdorffske Kres gled Baggesen paa
det første af hans Banes mange Sporskifter

over i en anden: den Bernstorffske Kres.

YilhAnd.Utt.il.729. ofte lykkedes (det) os

ved et uventet „Sporskifte" at ramme
Sia,m\iii\g\ieåerne.ETJssing.MinLivsgerning.I.

(1939).79.
II

hertil (især jærnb.) ssgr. som
Sporskifte-aflaasning (om (laasning af) en

aflaasningsindretning (sporskiftelaas), der fast-

holder et sporskifte i en bestemt stilling. Sal.

XYI.533), -anlæg, -apparat, -betjening,

-buk (trækbuk med et med en vægt forsynet

haandtag, hvorved et sporskifte indstilles.

JernbaneL.44), -haandtag, -hus, -hytte
(DSB.0rdreK.19. jf. Sporskifterhyttej, -kur-
ve (SaUXXII.54), -laas (laas, som aflaaser

et sporskifte (jf. Sporlaas^, event, tillige om-
stiller det. DSB.Sikr.111.21. jf. -aflaasning^,

-lygte (lygte, der viser et sporskiftes stilling

(jf. Sporlygte;. 0pfB.*II.77. Bønnelycke.Lt.

137), -mast, (lille mast, der bærer spor-

skiftets signaler. Ohlsson. S. 160), -nøgle,

(nøgle til sporskiftelaas. smst.161), -post

(post (II.l.i), hvorfra sporskifte betjenes (ved

centralbetjente sporskifter). JernbaneT.^U1935.
2.sp.4), -signal (DSB.OrdreK.44), -sikring
(om (sikring af sporskifte ved) et særligt an-

læg, der tjener til at sikre, at et sporskifte er

rigtigt indstillet og aflaaset. Sal.XY1069.
JacPaludan.EY.62). -stang, -svelle, -træk
(Sal.XYI.533. jf. -buk;, -tunge (d. s. s.

Sportunge. Rambusch.L.186. DSB.OrdreQ.
105), -tømmer (særlig lang svelle til anv. i

sporskifter. DSB.Banebygn.30), -viser (sig-

nalapparat, der viser et sporskiftes stilling.

DSB.Sign.1.36. OpfB.UI.77) ofl. -skifter,
en. (apparat ell. især) person, der betjener et

sporskifte. Holst.ForRomantik ogHistorie.XI.
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(1873).314. de faste Sporskifteres smaa Trae-

hytter (paa stationspladsen). VilhHans.J.2.

DSB.Sign.III.78. Kbh.sSporveje.(1936).68. jf.

Sporskiftehytte: Sporskifterhytte. Jern-

baneL.56. -skiftning, en. betjening af et

sparskifte. Ugeskr.fRetsv.1891.29. DSB.Sign.
111.78. -skraber, en. et (især tidligere

anvendt) skovUignende redskab til rensning af

(sporvejs)s^por. -skrift, en. (af II. Spor
l(i-2), 2.1; skol.) skrift, hvorved eleven (ved i'o

indøvelse af skønskrift) skal føre skrivered-

skabet (pennen) efter visse punkter (punk-
terede linier) i forskriften. CollO. Folkeskolen.

1928.198.sp.l. -skæring, en. sted ell.

(spor)parti, hvor et spor skæres af et andet;

sporkrydsning. JembaneL.44. DSB.Sign.lll.
9. -sløjfe, en. se u. I. Sløjfe 2.3. -sne,
en. [11.1(2)] (især jæg.) om (jævnt, frisk)

stielag, hvori (vildtets) spor kan følges (jf.

Haresne^. Moth.S674. Det er fortræffelig Spor- 20

snee id&g.Blich.(1920).XXV11.194. Sporsne.

Baud.(bogtitel.l898). Naar der er falden et

jevnt Lag Snee om Natten . . er det Tid at

gaa paa Sporsnee.Bogan./.26(?. -spær-
re, en, et. (jf. -spærring, -stopper^ særlig ind-

retning, der tjener til ai spærre et skinnespor

(spec. hindre indkørsel paa et af et andet tog

benyUet spor). Sal.*XX11.55. DagNyh.^^U
1931.7.sp.5. -spærring, en. (jf. -spærre^

det forhold, at et skinnespor er spærret for en 30

vis trafik (for at give fri gennemkørsel for et

bestemt tog) eU. især (p. gr. af trafikforstyr-

relse, reparationer olgn.) for trafik overhovedet.

DSB.Togregl.9. Regl.Nr.76"U1934.§45. jf.

Sporspærringssignal. DSB.Sign.lll.48.
-sten, en. i) (ty. spurenstein; af II. Spor
2.1; nu næppe br.) sten, paa hvis overflade

der findes aftryk af en ting. Funke.(lSOl).
111.6. 2) (ty. spor-, spurstein; af II. Spor 2.2

(egl.: sten, som ved smeltning afsætter sig i 40

ovnsporet); bjergv., mineral.) d. s. s. II.

KobberbUk. Brunnich.M.233. Wagri.Tekn.
8. -stof, et. (fagl.) magnium osv. til spor-

(lys)projektil. Da. Jagttidende. 1930/31. 402.

-stopper, en. (jf. -spærre^ fast spærring

(fx. bestauende af opadbøjede skinnestykker

med en tværbjælke), anbragt, hvor et spor ender

blindt. DSB.Banebygn.57. -streng, en. d. s.

8. Skinnestreng. LokomotivT.1922.309.sp.2.

Sport, en. [sbcojd] fit. (i bet. l(-2); om 50

forsk, former for sport; 1. br.) d. s. (Aeh-
tonFriis.DØ.111.172) ell. (m. eng. form, nu
næppe br.) -s (Schleisner.AsphyxienogDøden.

(1868).78. WHovgaard.Sport.(1888).ii og 76)
ell. (især i bet. Z) -er (Haven.1927.58). (Jra

eng. sport, af eng. (t) disport, fornøjelse, mor-
skab, fra oldfr. desport, til desporter, more
(sig), adsprede (sig), af lat. dis-, fra hinanden
(se Y. dis-), og portare, bære, bringe (se appor-
tere. Portør^/ grundbet.: det at vende opmærk- io

somheden bort fra alvorlige beskæftigelser, ad-
spredelse, tidsfordriv, morskab (sml. bet. 2 samt
adsprede, divertere m. lign. bet.-udvikling)

;

jf. sporte, sportslig)

O (jf- Flyve-, Fod-, Is-, Lejr-, Luft-,

Ride-, Ro-, Sejl-, Ski-, Skyde-, Skøjte-,

Sne-, Spejdersport ofl.; fra omkr. midten af
19. aarh., jf.: man kan regne Sportens Op-
komst herhjemme fra Aaret I8QQ.WH0V-
gaard.Sport.(1888).36. sml: Omkring 1880
var Ordet Sport ikke almindelig kendt i vort
Fødeland. Det benyttedes kun om de øverste
Rangklassers Hestevæddeløb ved Eremita-
gen en Gang om Aaret, maaske i Forbindel-
sen Sejlsport af enkelte Grosserere. lEose«-

krant2.H.57) en (efter visse gældende regler

udøvet, systematisk, men uden erhvervsmæs-
sigt øjemed dreven, især i fri luft udført)

virksomhed, der kræver et vist maal af
legemlig anspændelse og færdighed,
og som udøves med det formaal at skaffe
udøveren den tilfredsstillelse ell. lyst-

følelse, der ligger i at overvinde de
med virksomhedens rette udførelse for-
bundne vanskeligheder, kappes med
andre, overgaa dem i konkurrencer, især til-

lige: udvikle sin legemlige dygtighed, styrke,

hurtigJied, smidighed, sundhed; anv. dels i

videre bet., om systematisk dreven legemlig

virksomhed (af ikke fagmæssig art), gym-
nastik, idræt (3) i olm., dels i snævrere bet.,

som modsætn. til gymnastik og idræt, om saa-
dan virksomhed, udført blot til adspredelse og
morskab ell. af kappelyst ell. (professionelt)

rekordjagen (jf. Sal.XVl.536. JPMiiller.Mit
System.* (1904). 12. Aarsskrift 1936. Rofor-
eningenKvik. 50. NatTid.**/* 1937. Till. 7. sp.

1); især om en række (særlig udformede)
arter af saadan legemsbeskæftigelse (sports-

grene) som egentlige legemsøvelser (gang, løb,

spring, svømning, brydning, vægtløftning osv.),

vaabenøvelser (fægtning, skydning osv.), fri-

luftsbevægelser (-øvelser, -lege) som spejder-

idrætter, lejrsport, boldspil, ski- og skøjteløb,

slæde- og cyklekørsel (til dels ogs. motor-
kørsel), roning, sejlads med sejlfartøj (til dels

ogs. motorbaad), ridning, lystfiskeri, lystjagt

olgn., i forb. som drive, øve (Letterst.tidshr.

1937.491) sport, dyrke sport(en), ski-

løb er en yndet sport. JNHøst. Meyer.*
om Aftenen i nogenlunde stille Veir pleiede

(jeg) at drive den Sport, som kaldes „at
slaa SmnV\Draehm.SS.^37. (gymnastik) er

den Sport, som er bedst skikket til at samle
og fængsle den store Mængde. Ttdssfcr./.

Sport.1884.286. Til Sport paa Fiskeriets Ora-
raade kan kun henregnes Fiskeri med en
Snøre og kun Fiskeri efter B.or&sk. smst.294.

WHovgaard.Sport.(1888).l. Andreas drev
megen Sport, cyklede, gjorde Gymnastik.
EBrand.UB.8. megen Jagt her i Landet
drives kun som Fornøjelse, som Sport.

Frem.DN.472. Hvad er Sport? . . Sport er

Forsøg paa Overvindelse af Vanskeligheder,
man opsøger for at overvinde dem . . Dette
Svar præciserer det Karakteristiske ved
Sporten: At den har Maalet i sig selv . .

Sporten er en frivillig Øvelse i en Færdighed,
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der har sit Maal i sig se\\.Pol."/»1915.6. jeg

(driver) Dans som Sport . . Jeg har deltaget

i Turneringer. B.T."/tl939.16.sp.l.

2) (opr. hørende til ordets grundbet. (ad-

spredelse, morskab); nu især følt som videre

(uegl.) anv. af bet. 1 ) legemlig ell. aandelig

virksomhed, som man driver med særlig iver

(forkærlighed), paa en (næsten) systematisk

maade, vedholdende, for at kappes med andre,

sætte rekord olgn.; ogs. om hertil svarende til-

bøjelighed, virkedrift, kappelyst; yndlings-
beskæftigelse; rekordjageri; mani. (alm.

i forb. som det er en ren, en yndet sport,

der er gaaet sport i det olgn.). De egentlige

Baller holdtes dengang i Klubberne, hvor

Alle søgte hen, der havde Lyst til den

Slags „sport". Plenge. Livet iKbh. (1873). 95.

Der gives baade legemlig og aandelig Sport,

og blandt de forskjellige Grene af den sidst-

nævnte Slags Sport maa vistnok Skakspillet

betegnes som noget af det Bedste. Tidsskr.

f.Sport.1884.385. *At omgaas Slanger, er en
farlig SpoTt. Drachm.DS.114. Da han havde
været oppe at slaas med en tre, fire (gade-

drenge), blev han kjed af denne ensformige

S^OTt.Schand.IF.296. hun drev det som en
Slags Sport at sætte Splid mellem Forlovede.

Pont.LP.V97. For mange Børn er det en
yndet Sport at putte Knapper, Glaskug-
ler . . ind i Øregangen. Mailand.Hvadenhver
tunghørbørvide.(1917).24. Med Aarene blev
det at lægge Skilling til Skilling en Sport
eller Mani, der tog Magten fra ham (o:

Holberg), noget rent pathologisk. T/i^MtiJ-
ler.Holbergportrætter.(1918).46. Der var ingen,

der lagde Skjul paa disse „Berlinerrejser"

(o: fosterfordrivelsesaffærer), tvertimod syn-
tes der at være gaaet Sport i denne Sag.
AStrøm.0.183.

3) (eng. d. s., egl. i forb. sport of nature,
et lune af naturen, lat. lusus naturæ (jf.
Naturspil samt Spilartj; biol. ell. (især)
gart.} pludselig optrædende forandring i en
races beskaffenhed, en artstype, især om (del

af) en plante (skud), som har en fra det

normale helt afvigende karakter (form, farve);
knopvariation; knopmutation; ogs. om
en paa denne maade dannet varietet. Pol.**U
1909.5. CMatihies.DF.il.118.120. HavebrL.*
11.32. Madame Butterfly . . Sport af Ophelia
med smukkere BlomsteT. Prisliste fraVilvorde
1933-34.33.

Sport-, i ssgr. se Sports-.

Spor-tap, en. [II.2.2] den del af
en aksel, der sidder (bevæger sig) i et spor-
(leje). LandmB. 11.125. ARHolm. Maskin-
elementer.(1935).92. -tavle, en. I) tavle,

hvorpaa en jærnbanes kurveforhold er an-
givet; (nu.) kurvetavle. DSB.Banebygn.51.
2) Uivle i signalhus med oversigt over en
stations spornet med automatisk angivelse af,
om de forsk, spor er besatte eller ej, m. m.;
tableau. LokomotivT.1938.87.sp.l.
sporte, V. ['sbrnjda] -ede. {eng. sport;

af Sport (1); talespr.) drive sport; øve
sport. I min Tid diskuterede vi, nu sporter

de (0: studenterne). BerlTid.^y»1922.Aft.4.sp.

2. JacPaludan.S.157. Tidligere øvede man
jo sport for at dygtiggøre sig til livets dag-

lige dont; nu sporter man for sportens skyld.

WesenbL.(Letterst.tidskr.1937.491). (sj.) m.
obj.: *De der dengang sprang om Bolden
gal,

I

sporter nu et aandigt Ideal. Bergstedt.

10 IY49.
Sportel, en. ['sb<»)jd(8)l] flt. sportler.

(fra ty. sportel, af lat. sportula, gave (sportel),

egl.: en lille kurv (spec. med madvarer, givet

til klienter olgn.), dim. af lat. sporta, kurv;

især emb.) (penge)ydelse, der tilfalder en ved

en bestemt lejlighed; tilfældig (ekstra)ind-
komst; løs indtægt; kendelse; ogs.: drik-
kepenge; især (nu næsten kun) om penge-

afgift, der (skal) betales for en bestemt (i

20 enkeltmands interesse udført) embedsforret-

ning, og som tidligere udgjorde (en del af)

vedk. embedsmands løn, men nu indgaar

direkte i statskassen; gebyr; kendelse, (i

alm. spr. nu kun i flt.). Moth.S676. ofte

(blev) et Lehn . . 6 eller 7 gange bortgivet

i et Aar, hvilket gav skiønne Sportler i det

Kongelige CBiJicelie.Holb.DH.1.629. Det Li-

det, Amtmanden derfor er tillagt (er) en
Slags Sportel for hans Fuldmægtig. /Stømpe.

30 VI.118. (nogle af) Toldkammerets Embeds-
mænd . . have deres Indkomster ved sær-

skilte Sportler af de gjennemsejlende Skibe.

PAHeib.US.514. *Det var for Tinglæsning
|

En Sportel for hø].Grundtv.SS.Y353. den
visse Løn giver Eders Naade mig for den
visse, men Sportlerne for den uvisse. Tje-

neste. Bredahl.lV.18. (vægternes) Hovedind-
tægt bestod nærmest i Sportler, saasom ved
at lukke Døre og Porte op for Folk, der

40 kom for sent hjem. Dawds.ZZ.269. Jesp.

Levned.9. \\ om værdigenstand, ydelse in

natura. Kiødet og Haarene tilfalde Svendene
i Almindelighed, som et Slags Sportel. Ji*'

Bergs.G.463. alt Affald af brændbar Art
hørte til de Sportler, der tilkom (plads-)

FoTvalteien.Tops.SF.ll. \\
(nu ikke i alm.

spr.) om hvad der tilfalder (falder af til)

et dyr. (hunden var) tilfreds med Brød og de

Sportler, som faldt af i Kjøkkenet. Zielscn.

50 A.55. jf.: *svære Embedspligter mig (0:

musvaagen) have fængslet hist
|

. . mine
Sportler falde bestandig saare smaa:

|
Af

Rotter næsten ingen, af Muus kun ganske
faa,. Blich.Træk.36.

|| hertil ssgr. som Sportel-
beskatning (beskatning, hvorved afgiften

bestaar i sportler (jf. IL Skat 1). Sal.XVI.
536), -journal, -kasse (MR.1779.748. Buchh.
S.152), -kasserer (kasserer for en (offentlig)

sportelkasse. VSO.), -lønnet (Bek.Nr.27"/»
60 1872. Schand.0.1.5), -reglement, -regn-

skab, -takst (EPont.Atlas.in.263), -væ-
sen ^Juridisk Formularbog og Practisk

Haandbog i det danske Sportelvæsen. 5t/l-

ling.(bogtitel.l857). Bergs.GF.1.263) ofl.
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sportlig, adj. se sportslig.

Spor-trekant, en. system af tre spor,

der løber sammen i tre spidser og to og to

er forbundne ved et sporskifte, spec. anvendt

som drejekurve. Sal.*VI.405.

S'ports-f i ssgr. (sj. Sport-, se u.

Sports-elsker, -fisk; jf. sportlig u. sportslig^.

især af Sport 1, fx. Sports-aand (jf. Aand
1), -anmelder, -bedritt, -begiyenhed, -bog
(Drachm.F.I.241), -brug. (i forb. til sports- lo

brug. Fleuron.HFR.196), -dyrker, -elsker

f'Sport-: GyrLemche.FS.66), -fest, -fisker

fSportsfiskeren. tidsskrift-titel.l926ff.), -fi-

skeri (PoU*'»1928.n.sp.4. jf. Lystfiskeri;,

-flyver (HCJacobsen.Saaflyver vi.(19Z4).23),
-flyyning (BerlKonv.XX.150), -folk (folk,

der (ivrigt, regelmæssigt) dyrker ell. øver

sport, den hvide Vinter, som alle Sports-

folk . . saa længe har sukket eiteT.Riget.**/i

1913.1.sp.l), -forening, -forevisning, -gal, 20

-galskab (0Thyreg.UA.131), -gren (WHov-
gaard.Sport.(1888).44), -hal, -helt, -hytte
(hytte (i bjerge olgn.) til brug for sports-

folk, paa sportsudfiugter. Tømrer-ogBygnings-
snedkerarbejde.(1940).171), -idiot (seW det

sportsglade Hellas har ikke været frem-

med for Begrebet Sportsidiot. JLHeib.(Edda.
1917.11.5). NBang.OU.145), -idioti (Vilh

And.Litt.IV479), -interesse, -interesseret,

-journalist, -kamp (WHovgaard. Sport, io

(1888).74. VortHj.IV,1.104), -klub, -kon-
kurrence, -kreds, -kvinde (JVJens.RF.
100. jf. -mand, -pigej, -litteratur, -læge
(læge, der særlig beskæftiger sig med sports-

folks (legemlige) sygdomsforhold, de ved træ-

ning, kampe osv. opstaaede skader olgn. Bl
&T.), -mand (person (mand), der ivrigt,

regelmæssigt driver ell. øver sport, især: del-

tager i sportskampe olgn. (jf. -folk, -kvinde,

-pigej. *8tundom faaer man Væddeløb 40

aparte, |
Naar vore Sportsmænd hist paa

Plainen starte. VKorfitsen.KF.171. Schand.
AE.59. tidligere ogs. (skrevet) m. eng. form:
S ports man. Afet/er.* Brandes.KP.90. jf.:

Sportsmans-Dragt (Bergs.PP.*274: Sommer-
dragt^. Ber3s.PP.2s4;, -medarbejder (ved
et blad), -mæssig ^det . . er (ikke) sports-

mæssigt at skyde mere end en Fugl i hvert
Skud. Weismann.Jagt.259. jf. sportsUg;, -nyt,

-opvisning, -park, -pige (DagNyh.*fiol924. 50

8.sp.2. jf. -kvinde, -mand;, -plads (for en
sportsklubs medlemmer, en skoles elever olgn.),

-præstation, -raseri, -redaktør, -referat,

-referent, -resultat, -ridning f'Sportsrid-

miig.CBalle.(bogtitel.l889). jf. Ridesport;,
-roer (Esm. 1.107. jf. Rosport;, -sag, -sejr,

-side (i et blad), -slang, -sprog, -stævne,
-trænet, -udtryk, -ydelse, -øvelse ofl. \\

om (hvad der vedrører) udstyr til sportsbrug
olgn., spec. forsk, beklædningsdele, der (især) lo
anvendes af sportsfolk, er særlig egnede til

friluftsbrug, af særlig praktisk indretning:

Sports-artikel (i flt.: Krak.1930.11.1374),
-beklædning, -benklæder (jf. -bukser),

-bluse, -bukser (Bang.L.18. til kvinder:

Sy Strikke B.73. jf. -benklæder;, -bælte,
-dragt fFlonel til Sportsdragter. WHovgaard.
Sport.(1888).58. JakKnu.A.60), -fodtøj,

-forretning, -frakke, -jakke, -hue ^de saa-
kaldte Sportshuer, flade Kasketter, som sys
af Dragtens melerede Stof med betrukken
Skygge. VortHj. 11,3. 151. OlafHans. LL. 32),
-klædt, -magasin, -redskab(er), -rekvisit-
(ter), -skjorte (VortHj.11,3.149. SyStrikke
B.185), -sko (WHovgaard.Sport.(1888).58.
Bergs.FM.30), -strømpe, -sæt, -tøj ofl.; ogs.

om føde- og drikkevarer, egnede for sportsfolk

(ved sportskampe, under anstrengende bevægel-

se i fri luft olgn.), spec. om læskedrikke (soda-

vand): Sports-brus (BerlTid."/*1932.M.12.
sp.5), -vand (GadsMag.1935.596). || om befor-

dringsmidler til sportsbrug, ved konkurrencer
olgn.: Sports-(automo)bil, -flyvemaskine,
-maskine (især om flyvemaskine. Fleuron.
HFR.193. om automobil: JVJens.K.28),
-vogn (d. s. s. -automobil. NatTid.**U1909.
M.Till.4.sp.2. JVJens.G.176).

\\ (1. br.) om
(avl olgn. af) dyr, der er genstand for sportslig

behandling; især (fagl.) om (avl af) dyr, der

(ikke er nyttedyr, men) opdrættes og forhandles

for deres særlige racetræk (skønhed, særegen-

hed), som gør dem egnede til deltagelse i kon-
kurrencer (udstillinger); fx. m. h. t. kaniner:

Sports-avl (VortHj.111,4.21), -race (smst.

22); (sj.) om fisk, der er genstand for sports-

fiskeri: „The black bass" (Micropterus Dolo-
mieu) . . er meget anset som „Sportfisk".
BøvP.III.313.
sportslig:, adj. ['sbcoj^dsli] (sj. sport-

lig, Kaper.^). (af Sport (1); ;/. eng. sporty;
især O ell. fagl. (sport.)) som vedrører,
hører sammen med sport; sports-. Jum-
peren (kan) være syet . . paa Nederdelen,
hvad Paris navnlig ynder, medens det
sportslige London foretrækker Overdelen løs.

Pol."/*1926.6.sp.6. en Skole, hvor de baade
lærer Vaabenbrug og værdifulde civile Fær-
digheder af sportslig og anden Art. GadsMag.
1932.161. jf. sportsmæssig: (den) sportslige

J&kke. DagNyh.yiol934.Sønd.5.sp.2.
ISpor-tange, en. bevægeligt skinne-

stykke, hvorved det ene skinnespor i et spor-

skifte sættes i forbind. Ise med det andet. OpfB.*
1,1.133. Bønnelycke.Lt.192. -advidelse,
en. (anlæg af) skinnespor med større skinne-

afstand end den normale (anvendt i kurver).

DSB.Banebygn.20. -vej, en. I) [ILl] (sj.)

vej med spor (dannede ved gang ell. kørsel).

Goldschm.NS.NyR.1852.1.151. 2) [n.2] 2,1)

[IL2.3-4] (nu mindre br.) skinnevej i olm.,

fx. jærnbane-, tipvognespor olgn. en Beret-

ning . . om en Spor-Vei (rail-way), hvorpaa
Vognene af sig selv rulle ned. KbhSkild.1828.

sp.l583. Thiele.Breve.223. Om Sporveie med
særdeles Hensyn til deres Anlæg i Fædre-
landet. GP17rsin.f'6ogttteI.2S39;. VSO. MG.
Skarpet . . føres ved Hjælp af en Sporvej
fra oven hen til }i\in^diigen.FrOpffer.BV142.
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Anlæg af Sporveje til Benvttelse ved Heste-

kraft. JtfoHZ^. 1^367. 2.2) [11.2.4] (især fagl,

errib ) skinnevej til (person)trafik inden for et

mindre (især en bys) omraade, med (forsæn-

kede) skinnespor i vejbanen (gaden), til

kørsel med (spor)vogne, som drives med
dampkraft, hestekraft ell (nu) elektrisk kraft,

og som optager og afsætter passagerer ved sær-

ligt markerede stoppesteder; ogs. (især i fit.)

om det samlede anlæg af saadanne skinneveje lo

med tilhørende (vogn)materiel ell. om den

institution, hvorunder disses anlæg og drift

sorterer (fx. i forb. Københavns Sporveje.

TelefB.1941.sp.2242). Lov^^ilSSB. *bli'r det

saadan ved, ja, pas bare paa, saa gaaer
|

Der Sporvei gjennem Luften inden hundred'

A&T.Rantzau.D.Nr.ll. en middelstor Spor-

vej som Københavns Sporveje. Z&ft.sSpor-

veje.(1936).76. (han) er ansat ved Si[)ot-

ye'iene. BerlTid.''/6l936.Aft.7.sp.3. \\ hertil (jf. 20

Sporvogns-^ ssgr. som Sporvejs-anlæg, -ar-

bejder (JesperEw.PF.128), -billet, -direk-

tør, -drift, -folk (AndNx.PE.IV124), -for-

bindelse, -funktionær (Krak.1895.82), -kør-

sel (OpfB.^VIII.104), -linie (smst.II.194),

-net (sporvejs skinnenet), -omnibus (ældre

betegnelse for Sporvogn (jf. Sporvognsomni-
bus;. if. BerlTid.^y10 1913. M. Till. l.sp. 6),

-passager, -remise, -selskab (OpfB.^VIII.

104), -skinne, -sløjfe (se u. I. Sløjfe 2.3J, 30

-spor, -tog (sporvogn med bivogn(e); ogs. om
en række af saadanne vogne med kort indbyrdes

afstand (jf. Sporvognstog;. PoUU1921.6.
sp.5), -trafik, -væsen ofl., se spec. Kbh.s
Sporveje.(1936).

Spor-vidde, en. et (dobbelt) spors

tværmaal ell. tilsvarende hjulafstand paa en
vogn; til II. Spor I.3, m. h. t. alm. hestevogn

ell. andre køretøjer, der ikke kører paa skinner:

VigMøll.HJ.96. Færdselshjulenes Sporvidde 40

^0: paa en kartoffeloptagningsmaskine) er

indstillelig efter Rækkeafstanden (0: afstan-

den ml. kartoffelrækkerne).Maskinbogf.Land-
mænd.*(1937).531. || spec. [II.2.4] (jf. -bred-
de^ m. h. t. jærnbane og sporvej: afstanden
ml. sporets to skinner (maalt fra skinne-
hovedernes inderkanter); ogs. om vognens til-

svarende hjulafstand. Cit.l860.(Kbh.sSpor-
veje.(1936).18). DSB.Banebygn.9. som længde-
angivelse: Toget . . raslede forbi . . nogle 50

Sporvidder horte. Bønnelycke.Lt.l92. -vif-
te, en. vifteformet spornet (skinnenet). DSB.
Banebygn.70. Buchh.UE.175. -vinge, en.
ae Sporevinge, -vis, adv. {ty. spurweise;
af II. Spor 3.4; sj.') (kun) med enkelte,

spredte (svage) spor; spredt (og svagt); spo-
radisk. Bredsdorff.Afh.48. Kun sporvis op-
træder Sakses arkæologiske Grublerier.SBnx.
AP.Y19. -vogn, en. vogn, der kører paa et

spor (jf. Elevatorsporvogn^. Som Trække- eo
kraft benyttes ved Sporvogne Mennesker,
Heste eller Stude og Lokomotiver, de første
kun ved mindre Arbejder og paa korte Af-
stande, de sidste sædvanlig kun ved meget

store Jordmassers Transport paa lange Af-
stande. La«dmjB.7.2S7. i alm. spr. kun (jf.

Sporvejsomnibusj om en vogn, der bruges

til (person)trafik paa en sporvej (2.2) i en
vejbane (gade); ogs. (talespr.) med mere
ubest. bet., om sammenhørende hovedvogn og

bivogn(e) (i udtryk som nu kommer der en
sporvogn^, ell. om sporvejene som trafik-

middel (i forb. køre med sporvogn osv.).

Vogne (maa ikke) holde . . saa nær ved
Sporet, at Sporvognene ikke kunne passere.

Bek.^yiol863. VKorfitsen.F.76. Sporvogne og
Omnibusser (i Paris) ere proppede, stoppede
og garnerede med Menneskei. HCAnd.(1919)

.

Y.138. vi kjørte (i London, 1876) ovenpaa
en Sporvogn, min Debut i denne Retning,
men det var lidt kiøligt. NWGade.OB.241.
Se, der er fire Heste for Sporvognen, det er

den, jeg skulde været med. Esm.1.44. saa er

det vel bedst, du faar Penge med til Spor-
vogn i Dag.GJørg.GF.6. elektrisk sporvogn,
se elektrisk 1.3. || køre paa (Esm.1.88) ell.

(nu alm.) i (HCAnd.BH.113.157) ell. (især)

med sporvogn, ogs. tage med (en)
sporvogn olgn. HCAnd.BH.83. Esm.IStif-
telsen.(18S6).25. LeckFischer.HM.193. tage
en sporvogn, (talespr.) vælge en sporvogn

som befordringsmiddel; stige op i og køre

med en sporvogn. PDrachm.K.61. de ta'r

vist Sporvognen. Z^&eJLM.5S. || spøg. talem.

man skal aldrig løbe efter en Sporvogn eller

en Kvinde; der kommer straks en anden.
KLars.GHF.I.168. || hertil (som sideform til

ssgr. med Sporvejs- til dels spec. talespr.)

ssgr. som Sporvogns - billet (Kbh.sSpor-
veje.(1936).132. LeckFischer.HM.il), -folk

(DommensDag.(1908).87. Herdal.Løg.(1935).

264.361), -forbindelse, -funktionær, -hest
(til hestesporvogn. Schand.8F.240. JakKnu.
A.l), -klokke (en sporvogns signalklokke

(paa ældre tiders hestesporvogn en ved kuskens
plads hængende klokke med knebel, hvorfra en
snor ell. læderrem hang ned). Bang.L.181.
R0rd.LL.ll8), -konduktør (Rantzau.D.Nr.

54), -kort (kørekort til sporvogn. Pol."U
1939.1.sp.5), -kusk (paa hestesporvogn:

HKaarsb.SK.lO), -kørsel (Kbh.sSporveje.

(1936).20), -linie (OpfB.UL194. Scherfig.

Fu.7), -motor, -omnibus (ældre betegnelse

for Sporvogn (jf. Sporvejsomnibus^. CMøll.
PF.381), -passager, -penge (penge til spor-

vognsbillet. JacPaludan.F.112), -remise, -ru-
te, -selskab (OpfB.Win.103), -skinne,
-sløjfe (se u. 1. Sløjfe 1.3^, -spor, -stands-
ning (om driftsuheld: NatTid.^'/t 1941.2.

sp.3), -stoppested (JVJens.H.6), -stregs
(se sporenstregs^, -takst, -tog (om (ræk-
ke af) sporvogn(e) med bivogn(e) (jf. Spor-
vejstog;. NatTid.^yel941.2.sp.3), -trafik,

-tur (Rantzau.HumoristiskeSange.fl864-68J.
Nr.l5), -ulykke, -ventesal ofl.

sposk, adj. se spotsk.

Spot, en. [sb(od] uden fit. {ænyd., glda.

d. s. (fk. ell. intk.), sv. spott, m. ell. n. (ogs
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m. bet. „spyt''), fsv. spottær, m., og spot,

sput, n., oldn. spottr, m., spott, n., ty.

spott (mnt., oht. spot^; til spotte (ell. maaske
sideform til Spyt, jf. iet.-udviklingen af I.

Spe); jf. spotsk, spottelig samt Haad, I.

Haan, I, Smæde || især O)
1) det at spotte ell. spottes ell. (mere

konkr.) om spottende ord, miner, ad-
færd (se ogs. bet. B). Hvo som revser

en Spotter, henter sig Spot (1931: Haan^.
Ords.9.7. I Almindelighed vare Indfaldene

(i Norske Selskab) langt mere Spøg end Spot.

NyerupRahb.VI.294. Spot over det Helfige.

Hjort.KritLit.il.104. (kommandantens) Al-

vor, der kun viser sig desto stærkere ved
Don Juans parodierende Spot. Kierk. 1.103.

den barokke Skiften mellem Sværmeri og
Spot (Brandes.E.24: Irom) i Byrons for-

tællende Digtning. Brandes.IY10. ofte i (mer
ell. mindre faste) forb. m. attrib. adj., fx. bi-

dende (Hjort.KritLit.il.184. VilhAnd.Litt.

III. 697), bitter (Bredahl. 11. 32), blodig

(PalM.IL.II.420. Lehm.1.51), &n(Heib.Poet.

IV.212), kaad (NPWiwel.NS.157), svi(d)en-

de (Rosendal.D.1.327. Norrild.Da.Litteratur-

hist.(1939).lll) spot.

2) (jf. Haan 2; nu sj.) hvad der er

genstand for ell. anledning til spot

(1), foragt, latterliggørelse; ogs. om
(ulykkelig ell. uheldig) omstændighed,
tilstand, der bringer spot (1), skam,
vanære med sig; navnlig som præd. (jf.

forb. som være, blive til spot u. bet. 3.3).

Ej fy skiem dig for en Ulykke. Det er en
Spot for en Pige at stille sig saadan an.

Holb.Er.1.5. *Ved Folkes Laster du og spot

dig høilig glæder. FrHom.PM.56. *Snart
skal vi hevne paa Frode vor Spot. Oehl.XXX.
71. Er det ikke en Spot, at de umælende Dyr
skal beskæmme dig? smst.V11.93. \\ i forb.

som være (blive) ens spot ell. (nu især)

en spot for en, være genstand for ens spot

(1), haan. jeg er en Orm og ikke en Mand,
Menneskens Spot (1931: til Spot for Men-
nesker^ og Folks Foragt. Ps.22.7. huad er

det dog en spot, for alle ærlige folklRost-

gaard.Lex.S247b. fra hin tid af blev vi . .

en spot for alle vore ndihoeT.ADJørg.Valde-
marSejr.(1879).12. være hvermands spot, se

u. Hvermand 2.

3) bet. 1-2 i særlige forb. 3.1) i forb. m. ord

af lignende bet. Spot og Haan vises af de
Hoffærdige. iSiV.27.29. Dette ansaae han for

en stor Spot og Ya,næie.Hauch.TVI.88. se

ogs. u. Had 2, Skændsel 1. om forb. m.
Skade (bl. a. spot og skade følges ad^ se

IV. Skade 4. spot og skam ell. (sjældnere)

skam og spot (Kingo.SS.111.353. vAph.
(1759)). det er os en ævig Spott og Skam,
at gaae med u-forrettet Sag tilbage, fioift.

Hex.II.2. Det er en Spot og Skam, som
han behandler oa.VSO. Feilb. (se ogs. eks-

empler u. bet. 3.3). spotogspe (spe og spot),

se 1. Spe. 3.2) i særlige forb. som obj. for ver-

ber.
II
drive spot (med noget), ^7/. II. drive

7.1 og 8) drive gæk med; have til nar; spotte.

hvor har den forbandet Kielling reedet mig
til, og drevet Spot med mig.Holb.Bars.V.3.
drive Spot med . . Religion. Forordn.*'/*

1799.§5. den Spot, det evige Væsen driver
med Mennesket. ZierÆ./.2ii.

|| gøre (en)

spot, (nu næppe br.) bringe skam over;

beskæmme, giøre sine venner %pot. Rostgaard.

10 Lex.S247b. Jeg kand aldrig faa af mit Hoved
den Spot hun giorde mig for otte Uger siden

udi Kircken, hvor hun smukt sans facon
satte sig oven for mig. Holb.Vgs.1. 3. vAph.
(1759). gøre spot af en, {ænyd., glda.

(Suso.70) d. s., oldn. gera spott at ell.

um; nu næppe br.) gøre nar af; spotte. Rost-

gaard.Lex.S247b. Gram.Nucleus.118. vAph.
(1759).150. II

have spot af, (nu næppe
br.) blive spottet for, have skam af noget.

20 jeg faer mage det så, at jeg har ingen
spot derz,i.Moth.S676. vAph.(1759). \\ lide
spot (for noget), (nu 1. br.) blive spottet.

Moth.L147. Har jeg lidet Spot og Fortræd,
saa har jeg og faaet en anseelig Hevn.
Holb.HP.III.l. *Sandhed lider ofte Spot.

|

Mange til dens Væld sig stjæle. Hrz.D.1.212.

II
lægge spot paa olgn., (jf. lægge sp.

344^'^, 349*^; nu næppe br.) bringe skam
over. (den) som ikke giør sin næste ont;

30 og ikke legger spot paa (1871: driver Spot
med; 1931: bringer Skam overj den som
er ham næT.Ps.l5.3(Chr.VI).^S.3) i særlige

forb. styret af præp. \\ i forb. af, i ell. paa
spot, (nu sj.) i spottende hensigt; for at

spotte; ogs.: for spøg. Man siger . . paa Spot,

at der er ingen bedre Syge end at foræde
sig.Holb.Ep.il.100. „Lappeskrædderen", „Sy-
naalen", som ogsaa vittige Hoveder i Spot
for hans Tyndhed, kaldte h&m.HCAnd.

40 AV.35. Han giorde det af Spot.ifO. jl lægge

for at spotte ell. sadledes, at en bliver spottet,

for spot, se u. II. lægge 4.2. || til spot.

til haan. Pflug.DP.629. jeg vandt hannem
over (0: i en disput) til hans Spot. Jens
Sør.1.38. Hånd er opstanden, det er got,

i

Den grumme Død til evig Spot.Brors.

42. Til Spot gav man ham en Krone paa.

MO. *Du sad i Bolt og Fangejern til

Spot for vilde Drenge. Pont.(UdeogHjemme.

50 (BerlTid.)"Uil918.3.sp.l). især i forb. som
blive, være, (nu 1. br.:) gaa til spot
(for en), blive, være osv. genstand for ens

foragt ell. haan. Herrens Ord blev dem til

Spot, de have ikke Lyst til det. Jer.6.10.

Han gaaer til Spot og Vidunder for alle

¥olk.Høysg.S.44. Den, du elsker, blev til

Spot for alle Mennesker, blev en Fabel over

hele Byen. Heib.Poet.V329. *Blev nu til

Spot diie (0: Danmarks) tusindaars Min-

60 der? Lemb.D.124. *Hvo ei rede la'r sit

Haar, |
Sine Negle skjære,

|
Han til Spot,

som Konrad, gaåer. Bastian.nr.10.1. være
(blive) til spot og spe, se 1. Spe. gøre,
have (CSPet.LiU.681), stille (Oversk.DS.

XXI. Eentrykt "/. 1M2 29
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11.472. Heir.6.6(1907)) ell (nu næppe Ir.)

sætte en ell. noget til spot, gøre til gen-

stand for spot; gøre til skamme, sæt (1931:

gørj mig ikke til Spot for Daaren. Ps.39.9.

(han har) giort alle mine Anslag til Spot.

Suhm.II.186. "»Din Taabelighed giør dig til

en Spot
I

For Hoffets Qvinder. OefeLZ7/.

187.
II

lægge (Gram.Nucleus.1365. vAph.

1772.111.392) ell. regne en noget til spot,

lægge en noget til last; regne en noget til

skam. Hånd regnede sig det til en spot.

Moth.S676. det, som Herskabet kalder Ære
og Respect, kand regnes dem af andre til

evig Spot, Skam og Skiændsel. Holb.DR.IY7

(jf. Vogel-Jørg.BO.564).

4) {efter ty. spott i sa. let.; sml. spot-

billig, -køb, -pris oft.; sj.) om noget skam-
meligt, urimeligt, latterligt ringe; spec.

om lav pris. *for alle Kroner
|
Betales noget

;

selv de nye Throner, |
Skiøndt for en Spot 20

man ofte slaaer dem til
|
Paa Despotismens

Assistentsauctioner. Bagges. V.241.

iSpot-} i ssgr. i reglen af Spot 1 ; om veks-

len mellem ssgr. m. spot- og spotte- se u. spot-

te-, -billige, adj. (efter ty. spottbillig; jf.

Spot 4; især T, nu 1. ir.) meget (skammeligt,

urimeligt) billig. Ludv. jeg (har) spotbilligt

købt nogle aldeles henrivende Guldborter.

KMich. H. 136. BerlTid.yiol927.Aft. 11. sp. 3.

uegl.: Vi slider de daglige Tanker hurtigere, 30

vi ledes ved de spotbillige Reaktioner.

JVJens.EE.168. -byde, v. (jf. ty. spott-

gebot, spotlilligt tilbud, samt Spot 4; dial.)

skambyde. UfF. *Tilforne kunde jeg (0: en
kornpuger) mig længe lade tigge,

| Og dyrt
betale til og have Tak endda.

|
Nu derimod

mit Korn kan hele Uger ligge,
| Og spotte-

bydes kxm.HMikkels.D.95. -digt, -dros-
sel, -tngl, -fuld, se Spottedigt osv.

-køb, et. (efter ty. spottkauf
; jf. Spot 4 40

samt Skamkøb; nu sj.) urimeligt billigt køb;
røverkøb, (især i forb. for spotkøb^. Amberg.
(de) Besiddere, som have deres Eiendomme
for Spot-Kiøb, staae sig meget goåt.Olufs.
NyOec.1.58. NPWiwel.R.154. -latter, en.

(jf. -le; nu 1. br.) spottende latter; haanlatter.

den Tort, i Paasyn af en stor Menneske-
mængde og under dens Spotlatter, at blive

transporteret af ToUtiet. Oversk.L.140. smst.

139. *Først Spotte-Latteren
|
Indtager, 50

river hen,
|
Saa trodses Dydens Bud. Salm

Hus.317.4. CFrim.AS.223. Leth.(1800).217.
-le, V. (jf. -latter, -smile; 1. br.) le spot-

tende; haanle. De statsautoriserede Akade-
mikere . . stod paa Gangen og spotlo ad
den folkelige BihehpTsest. Bergstedt.UK.39.
(sj.) m. obj.: *En nybagt Præst, der mest
var Kujon,

| spotlo bestandig vor Ekspedi-
tion. MylErich. Is. 112. -mule, -navn,
-ord, se Spottemule osv. -penge, en, eo
(efter ty. spottgeld; jf. Spot 4; nu næppe br.)

i forb. for en spotpenge, for spotpris.
Paverne . . solgte Misdædere Syndsforladelse
for en Spotpenge. iSc%<te.C722.J.32. OecMag.

VIII.246. t -pille, en. skamstøtte. Denne
Spot-Pillere (0: Ulfeldts skamstøtte). Borre-

bye.TF.865. -pris, en. (efter ty. spott-

preis; jf. Spot 4 samt Skampris) meget

(skammeligt ell. latterligt, urimeligt) lav pris.

Behag at se paa Vårene! Spotpris og ægte.

Goldschm.III.268. (fjenderne) havde . . taget

. . hans bedste Heste, som de gav ham en
Spotpris iox.GyrLemche.S.IV.181. jf.: Histo-

rien i Christenheden (blev) en stadig Slaaen

af paa Prisen af det at være Christen. Til

Sidst blev det en saadan Spotpriis . . at

Menneskene neppe gad have med Christen-

dommen at giøie.Kierk.XII.457. \\ især i

forb. som (købe, sælge) for ell. til (smst.XIV.
193. RSchmidt.HT.120) (en) spotpris, (stu-

dene) maa sælges for en ringe og Spot-Pris.

at. 1735. (AarbMors. 1919. 76). Leth. (1800).
217. flere Mosestykker . . ville kunne faaes

for S^otipms.BUch.(1920).V187. gode Aftryk
af flere Sager, som jeg har kjøbt for en Spot-

priis. flCJ[nd.Breve./.i7(?. de to Diamant-
knapper . . havde han maattet . . sælge for

Spotpris. Pon<.LP.y//7.57, -salg:, et. (dan-

net efter -køb, -pris; sj.) spotbilligt salg. Vilh

And.Horats.I.127. -sang:, en. se Spottesang.

spotsk ell. (tidligere alm.) spodsk,
adj. [sb(ods^] ell. (især gldgs. ell. dial.)

[shmg] (jf. UnivBl.1.365. Arkiv.XVII.82
samt skrivemaaden sposk. Holb.LSk.III.lO.

Sposkhed. Helt.Poet.207. f spottisk. Gram.
Nucleus.264. Slange.ChrIV1227). intk. og

adv. d. s. ell. (nu sj.) -t (Moth.S677. vAph.

(1764)); gradbøjn. (1. br.) -ere, -est fmed
sit spodskeste Smil. EBrand.UB.74). (ænyd.

spotsk, spo(d)sk, spot(t)isk, spaattisk (ogs.

i bet.: latterlig, naragtig), sv. spotsk (f spot-

tisk), jf. fsv. spotz; sml. nt. spottsch (mnt.

spottich, spotzichj, ty. spottisch (f spottig);

til Spot (som haansk til Haanj; jf. spotte-

fuld, spottelig, indspotsk || skrivemaaden
spodsk er den alm. indtil slutn. af 19. aarh.

(se fx. vAph.(1759). JBaden.OrtO. VSO.
MO. SvGrundtv.), spotsk er eneste form hos

Moth og Amberg og opføres i Saaby.^^ som
sidestillet form \\ i rigsspr. nu især [^) som
indeholder , udtrykker

,
ytrer spot, ell.

som er tilbøjelig til, i humør til at

spotte; haansk; spydig; dels om person;

dels om ytring ell. mine, adfærd. Den Spodske
(bruger) Gniieglosei.Reenb.il.56. *den spod-
ske Gøg. Holb.Metam.49 (jf. Spottegøg^. Hvor
spodsk skulde ikke de andre Planeters Ind-

byggere see os over Skuldrene, om de vidste

det? Eilsch.Font.211. Give spodske Oid.vAph.
(1764). *De Hofmænd ginge spodske ind

|

Alt paa de høje Stole. Grundtv.PS.III.236.
Ansigtet . . ømt og spotsk i fristende For-
ening. iVaf7ians.ilfP.i4i. Dyveke . . opdager
Dronningen, smiler STpotsk.KMunk.ChrII.39.
ofte i forb. som spotsk latter (Argus.l771.Nr.
42.2. jf. Spotlatter;, mine (Holb.Tyb.III.4.
Bagges.Ungd.I.211), smil (Winth.SS.38. KM
Kofoed. Bornholmskesærlinge. (1934). 176).

||
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(nu 1. br.) i forb. m. over. den, der er spodsk
over alle, finder jo altid mange Efterstræbe-

re. Høm.Moral.II.66. hvor sposk hun er over

min Skabning, saa er jeg dog forlovet med en
smuk ung Verson.Holb.LSk.III.lO. Slange.

ChrIV643.
\\ f lade spotsk ad (vAph.

(1759)) ell. om, over noget, lade haant om;
gøre nar af. Det skeer vel fleer end mig,

hvor spodsk mand herom lader. fleW.Poe^

207. det lader hun spodsk om. Rostgaard.Lex. lo

S247c. lade spodsk over samme Moder, som
noget latterUgt. LTid.1738.587. Spotsk- eU.

Spodsk-hed, en. (ænyd. spotsk-, spods-

hed; til spotsk) 1} QJ diet at være spotsk;

spottelyst; spottéri. (hun) skal faae Tid at

fortryde sin Spotskhed. KomGrønneg.III.157.
Spotskhed over Guds Ord. LTid.1757.291.
Hrz.AG.68. „Hæ, hæ, hæl" sa' W. og saa . .

uforstilt spodsk op paa Fattigforstanderen.

Denne var øjensjmligt irriteret af Proprie- ^
tærens Spodskhed.^aÆ/.FB.S. 2) (nu næppe
br.) spotsk ytring; spotteglose. *0m man . .

med Kaarde ikke gik,
|
Adskillig Spodsk-

hed man . . at høre &k.FrHom.SomnPoet.
107. „den naadige Frue vil desuden ikke

længe skiænke os Æren af hendes Nær-
værelse; Hun har Indretninger at giøre

hiemme i Hendes Huus." — „En smuk
S^odakhedV'Skuesp.VII.220. jf. VSO.
Spot-skrift, et. se Spotteskrift. -smi- 30

le, V. (jf. -le samt haansmUe; sj.). „Vi takker
dig for din Tjeneste . ." siger Kongen spot-

smilende. ThiUens.VA.II.88.
spotte, V. [isbrndd] -ede. vbs. jf. Spot,

Spottéri. (glda. (PLaale.nr.276.881.1107.

Mand.73), æda. (Fragm.4. Mariakl.) spottæ,

SV. spotta (fsv. ogs. sputta^, spotte, spytte,

oldn. spotta, ty. spotten (olU. spotton^;

muligvis besl. m. spjætte; ;'/• bespotte, spot-

telig
II

uden for bet. l.i og forb. spotte med 4o

noget (u. bet. \.z) især Qj)

I) vise sin ringeagt (for en ell. noget)

i optræden ell. (især) i ord, oftest paa en
maade, der tilsigter at virke saarende,
krænkende; navnlig om latterliggørelse, gøren

nar af en, som har vist sig underlegen, skrøbe-

lig, uheldig, ell. om kaad, fræk, vrængende om-
tale af, hvad der betragtes som ophøjet, ærvær-
digt, helligt osv.; undertiders med noget svækket

bet. (jf. bet. 2) om den stærkeres overlegne ube- 50

kymrethed over for ell. upaavirkethed af den sva-

geres angreb, anklage, had osv. (jf. forhaane,
II. haane samt PEMull.*371). I.l) abs.; især:

gøre nar af noget helligt, føre blasfemisk tale

eU. (itær i iridremissionske, iroeride kredse)

føre ugudelig tale, bande og sværge. Andre spot-

tede, og sagde: de (0: disciplene, der talte i

fremmede tungemaal) ere fulde af sød Viin.

ApG.2.13. Han talede . . om sand, uskrømtet
Gudsfrygt, og naar har Han spottet, eller 60

naar har Han hyldet? Mynst.Mall.lO. Læser
Du det ^t romaner), saa leer du derad, hører
Du Andre tale derom, saa spotter Du. Kierk.

1.211. De Lystige . . gjorde spottende

Bemærkninger. NPWiwel. NS. 219. spotten-

de Blikke. sa.yL.52. A vil ikke have Folk
til at staa og bande og spotte i Bu-
tikken. Zirfc. Z). 6i.

II
t forb. som man

skal ikke spotte, man bør ikke gøre nar

af, skæmte med, udtale sig letsindigt om
forhold, der i sig selv er alvorlige (ofte m.
bibet. af, at man i saa fald udsætter sig

for skæbnens gengældelse). Om han (0: en
matros) bad om at komme i Land, fordi

hans Forældre var døde? Nej, man skal ikke

spotte. Det hævner sig.Gravl.0en.13O. Du
skal ikke spotte, naar Koen giver 6—6 Potter

Mælk, skal du ikke sige, at den intet gi'erl

HPHansen. De gamle fortalte—.1. (1939). 123.

1.2) i forb.m. obj. vore Fjender spotte (1931:
haaner^ os. Ps.80.7. Spot mig ikke Hr. Jero-

nimus, hvad kand jeg dertH? Holb.Mase.
III.4. *De spotted den grædende Enke.
Storm.SD.143. Fattig, ringe, spottet, saa-

ret,
I
Han (0: Jesus) har baaret ! Torne-

kronen. Ing.RSE. VII.95. bli'er (du) af

Fjender spottet,
|
Af Venner selv forraadt.

Hauch.SD.I.221. *(gud kan) spotte vor
Kl3ige.JVJens.Di.*79. Spot nu min (0: en
spaakones) Kunst, om De tøx.ErlKrist.DH.
186. Den der spotter Andre, han spotter
sig se\\.Kierk.II.145. Saa følte han, hvor
naive disse tanker var og begyndte at spotte

sig selv. MKlitgaard.MS.28.
\\ (1. br.) som

ytringsverbum: Er du blevet vaabendjærv,
spottede (den unge pige).Gravl.DD.63.

|| (jf.

bet. 1.1^ om blasfemisk optræden, vantro ytrin-

ger olgn. Gud lader sig ikke spotte. Gal.6. 7. en
Kreds af kløgtige Hoveder, der have sammen-
svoret sig om . . at spotte det Hellige. Kierk.

VI.90. de formastelige Ord, hvormed han
spottede Gnd.NPWiwel.NS.161. (man skul-

de blot lade) være at spotte Himlen med
Trods og Tvivl og Bekl&geheT. KSech.MV92.
1.3) t forb. m. præp.-led til angivelse af den
ell. det, som spotten gaar ud over.

||
(nu sj.)

i forb. m. af. Hun spotter kun af hans
Qval og Yme.Holst.TJE.60. jf.: En vis Spot-

ten af Konvenients hørte til denne Tone
(0: hos søofficererne). Oehl.Er.IV92. \\ i forb.

m. med. Moth.S678. spottes haanlig med
Skrivt og Gud,

I
Saa huk. Abrah.(Rahb.

Min.1790.1.287). Hvor Du (0: den heUig-

aand) lyser. Mørket flyer,
|
Al Uteerlighed

Dig skyer,
|
Spotter med din Naade. Grundtv.

SS.I.624. (Holberg) havde spottet med Avi-

serne. SfeJpe.ZJ./riO. (jf. u. bet. 1.1; % forb.

som man skal ikke spotte med det ell.

deterikke(noget)atspottemed. Iler

ad det (fx. en krøblings uheldige frierfærd),

men man skal nu ikke spotte med den
slags

I
talem. (diaX.) du skal ikke spotte

med de døde grise olgn. Krist.Ordspr.317.

Feilb.
II

i forb. m. over. tomme Hoveders
og kolde Hierters Spotten over det Agt-

værdige. lfj/ns<.BiS./.276. hun troer, jeg

spotter over Alle, kun ikke over hende.

Kierk.VI.222. han søger en Art Trøst for

»•
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den Afhængighed, i hvilken han lever, ved

alle Vegne at spotte (Bråndes.E.129: rail-

lere> over Kvinderne. Brandes./Y93. jf.: I

Begyndelsen kunde hun . . søge at spotte

Ejnar over, at han hang efter mig. KLars.

AH.181. 1.4) t » foi"^- spotte (en) ud,

(jf. haane ud u. II. haane slutn., skamme
ud M. skamme 2) spotte paa særlig efter-

trykkelig maade. Deri du (o: en skrædder)

ligner og en Gud, |
at spottes ud. Trojel.1.86.

2) være modstandsdygtig, upaavirke-
lig ell. overlegen i forhold til noget; ikke

lade sig paavirke, overgaa, svække,

tæmme af ell. indordne under noget;

modstaa; trodse; ogs.: vise, hvor ufuldkom-

ment, utilstrækkeligt noget er; gøre til skamme.

*jeg spotter Spyd og Pile,
|
men ei din

Skiønheds Smile.Trojel.I.154. *Traaden var

. . tyk som et Reb . .
|
Spottede Saxe og

Knive og SvssTd.Grundtv.PS. 1.371. hun lig-

nede . . et væligt Føl, der spotter enhver

Tømme. Hauch.VZ.20. Den storartede Natur-

Dekoration spottede de malede Coulisser.

HCAnd.SS.VII.189. Det synes at være en

Gift, som spotter al vor (o: lægernes) Kunst.
Drachm.lJB.314. (der forsikres ikke mod)
Oprør, Jordskælv og lignende Begivenhe-

der, som . . kan antage et alle Hjælpekilder

spottende Omiang.JurFormularbog.'^éSO. det
spotter al (enhver) beskrivelse, se u.

Beskrivelse 2.
||

(nu næppe br.) i forb. m.
med. *denne Gran . . |

Som spottede med
(o: ikke lod sig vælte af) Bækkens diærve
Bølger. i2ein.i72.

spotte-, i ssgr. (især Q}) af spotte (1)

ell. (undertiden muligvis) Spot (1) (ofte efter

tilsvarende ty. ssgr. m. spott-^; foruden de

ndf. medtagne kan nævnes Spotte-lyst, -lysten,

-syg, -syge, -tone; undertiden vekslende m.
ssgr. m. Spot-, se u. Spotte-digt, -drossel,

-fugl, -fuld, -mule, -navn, -ord, -sang,

-skrift, -vise samt u. spot-byde, -latter, -vis.

-byde, v. se spotbyde. -digt, et. (ænyd.
spottdict; jf. -kvad, -rim, -sang, -vers, -vise)

digt, hvori nogen (ell. noget) spottes; smæde-
digt; satire. Mynst.Bispepr.(1850).10. CSPet.
Litt.238.988. -dragt, en. (sj.) dragt, som man
iføres til spot. *I Spotte-Dragt,

| Med glad
Foragt

I
De haane dig, Forsoner I Boj/e.J.Z).

11.122. -drossel, en. (nu næppe br. Spot-.
Fleischer. VIII. 1011. NordConvLex.* Y 464.
S&B.) (ty. spottdrossel; jf. -fugl 1) \ om
forsk, amerikanske drosselfugle, hvis sang
efteraber andre fugles sang; især om Mimus
polyglottus. Brehm.FL.104. Liéberkind.DV.
IX.417. -fugl, en. (f Spot-, i bet. 1:

Fleischer. VIII.1011. NordConvLex.*V.464. i

bet. 2: Moth.S677). (ænyd. spotful (Ste-

phanius.NomenclatorLatino-Danicus.I.(1645).

292), ty. spottvogel; jf. Smædefugl) I) fugl,
der efteraber andre fugles sang; spec. \. om
spottedrossel. Brehm.FL.104. *Her (o: i zoolo-

gisk have) maa Du da . . ind og se . .
|
hvor

Spottefuglen endnu kan le
| og Tigerkattene

spnnge.Drachm.UD.241. JVJens.Di.78. Den
mest udprægede Spottefugl blandt danske
Fugle er Stæren. LSal.XI.100. 2) (jf. -gøg,

-mule^ nedsæt., om person, der spotter;

spotsk, satirisk, kritisk person, den kimsen-

de Næse vidner om en u-forstandig Spotte-

fugl. Hørn.Moral.II.25. Gaae Fanden i Vold
din Spotte-Fugl! 5ol5.T?/&.7.4. *Den frosne

Spottefugl Yo\ta,iTe.Oehl.PSkr.I.359. e.alm.

10 -fuld, adj. (ogs. spot-. Moth.S677. Oehl.

ND.153. Boye.Brødr.105). (ænyd. spottefuld

(ASVedel.Tragica.(1657).96); til Spot; jf.

smædefuld, spefuld samt spottelig) I) (til

Spot 1 ; nu sj.) som indeholder, udtrykker, ud-
taler spot, er tilbøjelig til at spotte; spotsk. Som
en sta.si.hest (o: stodhingst), er en spottefuld

(1871: spottende^ ven, hånd hviner under
hver, som sidder åer^d.9..Sir.33.6(Chr.VI),

Resten af dit Vers er fuld paa begge Sider

20
I

Af spottefulde Oxå.Graah.PT.1.262. De
var saa muntre og lystige og spottefulde.

Rist. J. 117. 2) (til Spot 2) f skamfuld;
forsmædelig. Moth.S677. Gram.Nucleus.1953.
-glose, en. (jf. -navn, -ord; nu især i flt.)

ord, udtryk, der indeholder spot, tilsigter at

spotte; skose; stikpille, den 24 i samme
Maaned, gav min Sal: Broder Alphonso mig
een Spotte-glose, eller Stikpille udi Selskab,

som jeg har antegnet for ikke at forglemme
30 at hevne mig. Holb.Didr.1.8. man giør tu-

sende Spottegloser over (hans urimelig-

heder).Biéhl.(Skuesp. VI.259). med en vittig

eller uvittig Spotteglose kan (Goldschmidt)
giøre os til Latter i Læseverdenen. (?rMndft;.

Dansk.II.692. De Utaknemmelige, som nu
kun har Spottegloser til den (o: to elsken-

des fortid).Gjel.W.140. Feilb. 'gøg, en. (no.

dial. spottegauk; jf. Spyttegøg; nu 1. br.)

d. s. s. -fugl 2 (tidligere ogs.: „grønskol-

40 Ung"
, jf.: Frøkenen af Jalousie, og Spot-

tegøgen (Gozzi.Opere.III.(1772).356: il Ra-
gazzone^ af Hævngierrighed, vil styrte Dem
i Bund og (^x\må.Skuesp.X.156). S&B.
-kvad, et. (jf. -digt osv.; 1. br.). satiriske

Spottekvad over Akademiet og dets Tvang.
Schand.0.1.86. -latter, en, se Spotlatter.

spottelig, adj. ['sbodali] (ænyd. spotte-

lig, spaattelig, sen. oldn. spottligr, ty. spott-

lich; til Spot ell. spotte; jf. bespottelig samt
50 spotsk; nu sj.) som udtrykker, rummer, vidner
om spot, ell. som giver anledning til, fortjener

spot; spottende; forsmædelig; vanærende; i

videre anv.: som volder en ærgrelse, sorg;

ærgerlig; kreperlig; skammelig, denne var
den, som vi havde før til latter, og til et

spotteligt (1871: haanende^ ordsprog. Ftsd.

5.3(Chr.VI). de Islendere . . dictede spotte-
lige Viser om (Tangbrand).Holb.Intr.II.8.
jeg har selv hørt ham giøre sligt spotteligt

60 Løfte (o: at han inden 24 timer vil ægte en
anden end sin trolovede). Holb.UHH.IV3. et

spotteligt Øgena.yn. Grundtv.Saxo.il.130. de
Taarer, som denne spottelige Vaabenstil-
stand har kostet.sa.Dansk.il.183. jeg ud-
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talte mig spotteligt om Kendsgærningemes
A$gnd.Gravl.Ell€n.(1935).13. || (jf. Spot 4)
som udtr. for, at noget er meget ringe (saa

ringe at det er skændigt, ærgerligt), kun ni

Mænd have begyndt Frafaldet fra Kong
Christiern, en spottelig ringe Hob. CPalM.O.
444. spec. om pris: spotteligt Bnd.GHMiiller.
Dånisch-deutschesW6rterbuch.(1800) . „Hvad
koster det Vadmel?" — „Ti Daler, Det er en
spottelig Pris; men jeg veed aldrig mine lo

levende R&Sid." Bredahl. 111. 74. Forresten

kjøbte det kongelige Bibliothek denne Bog
1871 for 4 Mark — det var alligevel en
spottelig Priis. CElberling. Breve fra en Bogel-

sker.(1909).81.

Stpotte-mnle, en. ^Spot-, Moth.S677.
vAph.(1759)). {ænyd. spot(te)mule, ty. spott-

maul; nu kun arkais., sj.) egl.: mund, som
spotter ell. udtrykker spot, spottende grimasse.

vAph.(1759). oftest meton.: person, der spot- 20

ter; spottefttgl; spotter. *En Spotte-Muule
dadler alt,

|
Sin Næstes Ære skænder,

|

Hvad vel er giort, udtolkes galt,
|
Han

Hvidt til Sort om\eTider.Reenh.II.43. *Lad
Spottemulen . . med Skumle-tand os slide.

AlbThura.Betænkn.CP. *Ned med hver en
Spyttegøg

I
og hver Spottemule 1 VilhAnd.Stu-

dentersangen.(1922).12. -naTn, et. fSpot-,
se ndf.). (jf. -glose, -ord^ spottende navn ell. be-

tegnelse, det Navn (0: Korfitz Ulfeld) . . er 30

bleven forhadet, foragteligt og til et Spotte-

Navn og Ordsprog blant den gemeene Almue.
Holb.DH.II.896. EBertels.D.84. det Navn
Jøde staaer i de hedenske Skrivter, som et

Spotnavn paa den dummeste Overtroe.

Horreb. II. 172. HCAnd. (Berl Tid.**'x* 1925.

Sønd.l.sp.5). (øgenavnet „doktor Hjælpeløs")

bruges endnu paa Langeland som Spotnavn
for Læge.HBrtx.AP.1.103. -ord, et. fSpot-.
Amberg. Ing.EE.^1.(1833).109. KnudPouls. w
(Po\.*U1941.Sønd.l2.sp.2)). {jf. ænyd. spodtz

ord samt Spotte-glose, -navn; nu 1. br.) spot-

tende ord, udtryk. Pernille: „Heeder han (0:

doktor Cosmoligoreus) og saaledes om Vin-

teren, naar Dagene ere korte?" . . Leonora:
„Du maa lade være dine Spotte-Ord, Fer-

iiiUeV' Holb.Philos.1.2. Han kunde ei troe

at Freds-Forslaget var andet end et Spotte-

ord fra en Fiende, der havde ham i Hæn-
derne. Mall.SgH.67. lad mig . . kærtegnes af 50

dine Spotteords Sl&g.KMunk.EI.28.
Spotter, en. f(t) Spottere. Gram.

Nucleus.lOOo. Eilsch.Term.42. FruentTid.

1770.nr.41.1.sp.2). flt. -e. {glda. spotter(e),

ty. spotter (f spotter); (il spotte; jf. Bespot-
ter) person, der spotter; spottefugl;
navnlig (jf. Religionsspotter) om person,

der bespotter gud, religionen, det hellige ell.

ophøjede. Hvo som revser en Spotter, hen-
ter sig Spot. Ords.9.7. her vilde Spotteren m
selv andægtigen udraabe: Gud. Bagges.DY
IX.286. *Kun lidet agted Du den (0: østen-

vinden),
I
Og lidet den end koldere Vind

I
Fra Spotterens Læbe, | Naar det gjaldt

at kæmpe for Menneskers Yel. Hauch.SD.
1.94. For den almindelige Bevidsthed staar
han (0: Voltaire) den Dag idag som den
store Spotter. jBrandcs.Foft, 7.24. I| ordspr.

der kommer (ell. gaar^ ofte ild i spot-
terens hus olgn. Mau.9492. FrOpffer.BY
61. Feilb. se ogs. Vogel-Jørg.BO.90. I^pot-
teri, et. flt. -er. {ty. spotterei ; vbs. til spot-

te; især nedsæt.; nu 1. br.) det at spotte;

navnlig om vedholdende spotten ell. (mere
konkr., især i flt.) om spottende ytringer
olgn. Gram.Nucleus.801. Forfatterens Hen-
sigt er ved sit Spotterie at giøre noget til,

at Paris kunde renses fra den store Mængde
Narre. LTtd.i762.3iO. CFnm.SS.12. Satiri-

kere . . der skrev Spotterier over de unge
Romantikeres Udskejelser. Brandes.VI.324.

II
spec. (jf. Religionsspotteri^ m. h. t. spot

over gud, religionen osv.; bespottelse, visse

ugudelige Selskaber ere blevne forstørrede,

som ordentlig kom sammen, og ved Spot-
teriet søgte at forhærde sig i Lasterne. LTid.
1725.588. jeg frygter . . at han ikke er rigtig

religiøs! . . Jeg kan endogsaa mærke, at
han ofte morer sig over Dr. Holms underlige

Spotterier. Schack.121. EJes8en.RI.71.

Spotte-rim, et. (jf. -digt osv.; 1. br.).

PoulPed.DP.(1937).8. -sang, en. (1. br.

Spot-. Ing.KE.U.(1833).88). {ænyd. d. s.; jf.

-digt osv.; 1. br.) sang af spottende indhold.

Loke den Niding . .
|
Sprang mellem de Slag-

ne med STpottesang. Oehl.NG.374. Nationsd-
musik afvexlede med . . Spottesange over
Modpartiet.6roWscAm.A^jS'ilf./.55. nu er jeg

bleven en Spottesang for dem (Chr.VI: deres

strengeleeg; 1931: en Haansang for dem^, og
maa tjene dem til Snak. Job.30.9. -skrif^
et. ^Spot-. Amberg.). {ænyd. spaatskrifft; nu 1.

br.) skrift, hvori der spottes over noget; satire;

skandskrift. Eilsch.Term.42. et hjemligt Spot-
teskrift over Religionen. VilhAnd.Litt.il.621.

-vers, et. (jf. -digt osv.; 1. br.) (vers af)
smædedigt, -sang. Harald krævede (skjalden)

til Regnskab for nogle Spottevers. iiosenj./.

425. -vis, subst. og adv. se Spotvis, -vise,
en. f'Spot-, Foersom.L.27. Holst. FF. 36).

{ænyd. d. s.; jf. -digt osv.; nu 1. br.) vise med
spottende indhold. *den store Cæsar | Blev
ikke vred, da vi sang Spotteviser

|
Ved hans

Triumph. Hauch.DV1.144. Paa den Dag . .

skal du istemme denne Spottevise om (1871:
denne Sang imod^ Babels Konge. E8.14.4
(1931).
spottisk, adj. se spotsk.

Spot-vis, subst. og adv. ^Spotte-. Holb.

Hh.II.311. Høysg.S.20). I) (nu næppe br.)

som subst. i forb. paa spotvis, paa en
spottende maade. (Remus) hafde opirret sin

Broder . . da hånd paa spot-viis sprang
over de nye Yolde. Holb.Intr.1.37. 2) (nu
1. br.) som adv.: paa spottende vis, maade;
ogs.: ironisk, naar de laster hinanden, kand
mand alleene troe dem, men, naar de roser,

er det alleene Sfotym.Holb.Vgs.III.4. snart
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spotviis og snart for Alvor . . har (man)

kaldt Grundtvig en ?iotet.Mart.Forsv.91.

spotvis kaldte (Ibsen) Danmark for Konge-

riget København og Omegn. VilhAnd.fPol.

^*/»1941.9.sp.2). -vise, en. se Spottevise.

{Spove, en, ['sbå'va, 'sbo*v9] (om sidefor-

mer som Spaa(er), Spare ofl. se u. Regn-

spove^, flt. -r. iænyd. (no.) spove, spo(e) (om
andre ænyd. former se u. Regnspovej, no. dial.

spove (jf. HStrøm.Smdmør.I.(1762).254. Top lo

JNorge.l4H.54.21H.142), spoe, spue (jf.

HStrøm.Søndmør.I.(1762).254f. vAph.Nath.

VII.551), SV. spov (dial. ogs. spove, spuv^,

oldn. sp6i; vistnok lydord (se dog FalkT.

EtymWb.1128), jf.: *Heiloens tyri lyr

der høris, Spoens sTpoen.Arøboe.Hexaeme-

ron.(1661).208 samt: Ordet Spove er en

Gjengivelse af Stemmen, et vellydende højt

fløjtende po-i, som det kan lyde for nogle.

Frem.DN.408. delvis m. tilknytning til III. 20

spaa, se u. Regnspove || ordet er vistnok

optaget fra no., jf. VSO. samt DSt.1909.63)

\ sneppefuglenNumenius; regnspove. Moth.
iS679(spoue). vAph.Nath.VII.551. Brehm.
FL.515. man har hørt Spoverne ude i B^egn-

åisen.JVJens.DanskNatur.(1910).3.sp.3. Lie-

berkind.DYVn.359.361. dobbelt spove,
(nu næppe br.) d. s. s. Dobbeltspove. jf.

Kjærbøll.494. rød spove, (nu næppe br.)

d. s. s. Rødspove. VareL.(1807).ni.lO.
|| 30

hertil bl. a. Spove-fløjt (ErlKrist.MM.25),
-fløjte (om lokkefløjte, der bruges ved spove-

jagt. Jagtog Fiskeri.1935. 376. sp.l), -jagt,

-plyster (se u. Plyster^, -slægt (BøvP.I.

650), -træk (JVJens.M.I.167).
I. SSpraa, propr. se Sprogø.
II. spraa, v. [shW] ^spraae. VSO.

(„i to Stavelser"), jf. Dania.IX.37. spraade.
Grundtv.RS.66. jf. u. bet. 2). -(e)de. (ænyd.
spraa(e)s (om æg); sammenhørende m. 1. led 40

af Spraais samt rimeligvis m. verber som
no. dial. spra, spræ, sprøjte, sprudle (jf.
oldn. sprænaj, mht. spræwen, spræjen, glholl.

spraeyen, sprøjte olgn., samt sprude; egl. vel

lydord, jf. II. sprade, sprage osv.; sml. ogs.

I. Spryde, sprød, sprøde ; nu kun zool. (i bet.

1.1^ ell. dial.) om foreteelse, hvortil der knytter

sig forestillingen om, at noget haardt, stift ell.

skørt, sprødt gennembrydes, sprækker, revner,
aabner ell. udfolder sig (med en svagt knasende 50
lyd), „at gøre eller blive skørt". Moth.S679.

jf. Kværnd. især i flg. anv.:

I) m. h. t. (udruget) æg. I.l) i pass., i

forb. som ægget spraa(e)s, der gaar hul
paa ægget. Moth.S679. Kalk.IV80{„i Ros-
kildeegnen"). Flemløse.165.

\\ i forb. som
ægget er spraa(e)t, et spraa(e)t æg (jf. adj.

spraad u. Spraaisj. Rostgaard.Lex.S247c.

Ægget er sprkt. EHHagerup.^61(sjæll.). Æg-
gene (0: i en hønserede), var spraaede, der eo
var Kyllinger i dem.Wied.LH.105. enkelte
Reder (o: af skallesluger) med haardtrugede
eller spraaede Æg.OrnitholFT.XXX.173. 1.2)

upers. i forb. som det spraar ell. der

spraas (OrdbS.), der er ell. bliver spraa-
(e)t for kyllingen ell. ægget, der gaar (er

gaaet) hul paa ægget (saa kyllingen kan kom-
me ud). Det er aabenbart, at paa de tvende
Haneæg, der tykdes hinanden mest ulige,

spraadede det dog for den samme Baselisk.

Grundtv.RS.66. Svalefar . . klarede paa egen
Haand Udrugningen og var allerede mager,

da der blev spraaet for Æggene. KMunk.
(NatTid.**fil936.9.sp.6). UfF. 1.3) hugge
hul paa ægget \\ uden obj. kyllingerne be-

gynder at spraa. UfF. jf. Thorsen.177. især i

forb. w. f or (jf. u. bet. I.2): Moderen (maatte)

ofte „språ" for (gæslingerne), det vil sige, pik-

ke Hul, hvor Skallen var begyndt at briste.

FrGrundtv.LK.103. jf. Dania.IX.37. \\ m.
obj.; (sj.) uegl.: I Jylland slog et Par kolde
Frostnætter sig paa Æggene og spraaede
dem, før Anden endnu for Alvor havde
begyndt at Tnge.Fleuron.IN.68. 1.4) om
ægget: revne; sprække. Rostgaard.Lex.S

247c. MDL. Kværnd. LollGr.63. i forb. m.
for: *Som Æg udruget

|
Skal Bolden buget

(o: den askekugle, hvoraf fugl Fønix genfødes)

I

For Unge s]^TSiSi.Grundtv.PS.VI.312.

2) {maaske (delvis) til dial. spraade, sætte

stiver til, spile (FortNut.V.172), sv. dial.

språta, afl. af I. Spraade) m. h. t. øje(laag):

aabne; spile op. *Knap arme Mand fik

Tiid eet Øie ret at spraae,
|
Før med det

andet alt i Paradiis han saae (0: han blev

myrdet). TBruun.1.17. Rietz.661. \\ uden obj.:

faa øjnene op. *Han gnier Øinene og troer

han drømmer,
|
Men endeligt Krabaten

rigtigt spraaer. TBruun.II.408.

3) overf. 3.1) bryde frem; komme for da-
gen;begynde at skimtes. *(i vore tider) Man
over Siegvart og Werther græder;

|
Seer i

hver Franskmand en Stats-Forræder,
|
Ja,

alt vor egen Omveltning spTa.a,e.TBruun.II.

12. * Frelseren i sin Moders By
|
Prædiken

holdt om Pagten ny,
|
Sagde det højt: med

ham i Vaar
|
Spraade (Grundtv.SS.II.228:

Oprandt^ Guds Riges Gylåena&T.Grundtv.
SS.V471. 3.2)ladekomme for dagen, bry-
de frem; i forb. w. for (jf. u. bet. 1.2-4^.

spraa for en tanke, en hemmelighed. Dania.
IX.37. OrdbS.(sjæll). \\ upers. (jf. bet. l.t):

*Naar Verden os til Haande gaar, j Vi blandt
det Tal os skriver,

|
Som haver maaled rigtig

naadt
| Og Lycken selv i Haande ; (

Men mer-
cker ej, at da er spraadt,

|
For Siælens Vee

og Y&anåe. Sort.PSkan.87 (jf. smst.103).

I. Sipraade, en. ['sbrå'da] flt. -r. (sv.

dial. språte, pind, kæp, oldn. sproti, skud
paa træ, kæp, mnt. sprote, oht. sprozzo (nht.

sprosse, se Sprosse^, oeng. sprota; besl. m.
1. Spryd, I. Spryde; jf. u. II. spraa 2)1)
(dial.) spire; skud. Feilb.(u. sprod^. 2)
(fagl.) om (hver af) de tværstænger, der
gaar fra skyderen paa en paraplys (para'
sols) stok til stiverne og holder paraplyen
udspændt. CollO. S&B.

II. spraade, v. se II. spraa.
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L Spraas, et. se II. Sprag.

IL Spraas, et se I. Sprog.

Spraa-iS; en. (I. led vel et til II. spraa

tvarende adj. m. bet. „som (let) sønderbrydes

(med en knasende lyd)", sml: språd (eU.)

spry, spryd . . sprø, sprøg . . Er det, som ei

er seit, men let brydes. Moth.S679. jf. Kalk.

IV80a*, hvoHil f Språ- . . Spry- . . Sprøhed.

Moth.S679; jf. sprød
i|

sml. Skraa-, Skrad-,

Skrålis; nu kun dial.) d. s. s. Skrogis. det

meget lis som ligger i Beltet, er til deels løs

Spraae-Iis og deels I>ny-Us.BerlTid.**M767.

3.sp.2. de nydelige Krystalslotte af Spraais

i Lergrøfterne. /n^.Levne/./.48. MDL. Vejens

Spraa- Is knaser under hans Støvler. ZaA;

Niels.B.196. Kværnd.
Siprad-basse, en. se Spradebasse.

I. !i»prade, en. ['sbra-8a] flt. -r. ino.

sprade, jf. sv. sprått, no. dial. sprett % sa. bet.

(se u. I. Spræt 2); dannet (i slutn. af 18.

aarh.) som forkortelse af Spradebasse (ell. til

Sprader opfattet som flt.? jf. MO.); især gldgs.

ell. dial.) spradebasse. *At bruge Munden
med Forstand,

|
Er meer end Spraden . . kan.

Tode.1.257. FGuldb.I.251. Jean de France .

.

maa gives som en Type, som Spraden, denne
gamle Maskeskikkelse, der bukler sin Paryk
for Spejlet og danser nedad Gaden, isteden-

for at gåaL.Brandes.XIII.344. (en) stor-

talende Sprade. Pont.NovelUr.III.(1930).404.

Bregend.UH.I.192. Feilb. IL sprade, v.

[•sbra'ba] -ede. {ænyd. 8pra(a)de, no. spra-

de, ;'/. nt. (sik) spradden, bryste sig; er

vistnok egl. sa. ord som sv. sprada(s), lapse

sig (jf. oldn. sprabka, sprælle), ell. som sv.

dial. sprata (og språta^, brage, sparke, stolt-

sere; afledninger er spradle, spratte, jf. ogs.

sprælle, sprætte) egl.: vise sig, optræde,
virke paa pludselig, voldsom, opsigt-
vækkende maade. I) (nu næppe br.) m.
særlig tanke paa lyden: give en række
skarpe, smældende lyd. Moth.S682.

||

næsten kun (jf. sprage l.i^ om ildens knitren,

smst. *Vesuvius endnu sig ey vil slukke

lade,
I

Men holder ved endnu med lut-

ter Ild at 8pTaLde.Wiwet.(LTid.l752.56).

SkVid.II.187. Med Træepinden kaster man
Udet deraf (o: af linolien) paa Ilden, og

naar det da ikke sprader mere, saa er Mas-
sen færdig. JFBergs.HK.901. 2) (nu næppe
i rigsspr.) m. særlig tanke paa bevægelsen:

gøre voldsomme bevægelser med arme
og ben; sprætte; sparke og sprælle;
spee.: skrabe, kradse med fødderne i jorden

(MDL. Feilb.). „gøre hoie trin". Moth.S680.
*Det kunde stikke mig min Hest hånd skulle

sprade,
|
Naar jeg kom ridendes op ad en

Kiøbsted-gade,
|
Der sad jeg ret en skiøn,

hver Kiøbsted-mand mig saa |
Hånd sagde

spottelig: lær Hesten først at g&&.Sort.

HO.22. »Du vilde Gied, Lig stille nu | For
Saxen, dig skal Klippe; | Hvi sprader og
hvi spretter Du,

|
For Du dit Rag skal

a]ifpe? Cit.ca.l700.(NkS^822.6). Feilb.
||

sprade op, kradse op. *Her Gråsvend han
sprader op Jord med Fod:

|
„Så lidt awter

æ Tulle Vånsens stor' Ord." | Her Gråsvend
han sprader op Jord med Sværd. DgF.III.

324. Skattegraveren.1884.1.146. 3) (jf. I.

Sprade, Spradebasse, Sprader; nu sj.) m.
særlig tanke paa den sindstilstand, karakter,

som finder u4tryk: optræde paa en ind-
bildsk, forfængelig, lapset maade (med

10 sprættende, stoltserende, skabagtige bevægelser,

højrøstet, brovtende tale osv.); ofte i forb. m.
præp. som af, med, om til angivelse af det,

man praler af, vigter sig med. Vi har kun Stilk

og Blade, |
Dog friit aff Troen sprade. Kingo.

SS.IY.220. *Jeg Forsters Kroner vil til Forster

overlade, |
Med Kongers høye Stand jeg agter

ey at sprade. JEfeK.Poef.S6. *0g dermed kom,
som een af Rigens største Mænd, | I Sa-

len spradendes vor Juncker Smedde-Svend.
20 LThura.Poet.320. (man skal blot) Sprade om

fremmede Stæder og Festninger, jo værre de-

res barbarske og u-vanlige Navne lyder, jo

større Anseelse give de.KomGrønneg.Y119.
Jeg . . synes kun at sprade,

|
Men vejer

mine Ord.Grundtv.PS.V549. Hvilken San-

ger, og slet ikke spradende!
| Og han gaar

med en stor Diamant. iZicft.iVD.Iil. j| ved

personifikation. Somme Blomster sprade meer
og somme minåre. NyeDigtninger.(1868).405.

30 D&E. II
(sj.) som udtr. for vrede. 1 (o:

en konservativ person) spruder og spra-
der, hver Gang I hører nogen Opfindel-

se, Forbedring, Anslag o. s. f. nævne. Oecon
Joum.1758.506. Sprade-basse, en. (i[

Sprad-. Børn.Moral.1.45). (ænyd. spra(a)-

debasse, no. spradebasse; af II. sprade (3)

og I. Basse (2.2); ;/. Sprattebasse, I. Sprade,

Sprader samt (i lign. anv.) Springbasse (1),

dial. sprættebasse (Feilb. LollGr.39), sprade-

40 kok (MDL.), SV. språtthok; ofte som gengivel-

se af fr. petit-maitre, jf. Holb.Ep.III.421.

LTid.1748.451. ||
gldgs. ell. dial. (MDL. Esp.

21. Feilb. UfF.)) (ung) mandsperson, der gør

sig bemærket ved raske og voldsomme (skabagti-

ge) bevægelser, stoltserende gang, støjende og

brovtende ell. affektert tale, indbildsk, vigtig op-

træden ell. (natmlig) overdrevent pyntelig ell.

moderne klædedragt (og som har en overfladisk,

letsindig, upaalidelig karakter), „den, som er

50 stolt og opblæst, og véd ei hvad fdd band
vil ståe på . . en som taler store 6rd." Moth.

S680. Er det Himmelens Villie, at en gam-
mel Frue (skal) gifte sig med en ung Sprade-

basse ?ifoi6.Forv.20 se. Spradebassen hilser

med en tvungen og med Stolthed blandet

Høflighed, som maae vise den, han hilser, at

det skeer af blot ^&&de.SorøSaml.II.24.

Jeg var . . da saa langt fra enten at ville

eller at kiinne skrive Vers, som en Sprade-

M basse er det fra at sye sine egne Klæder.

Ew.(1914).111.239. han var ikke nogen
egentlig Modejunker (langt mindre Sprade-

basse); men han var dog stedse klædt paA
nyeste F}i<ion.Blich.(1920).XIII.124. Leop.
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EB.179. jf.: Et Par Spradebasser af Stang-

og Spidshjorte . . kom farende, Hinderne
løb dem imøde. Bogan.il.26. Nprader,
en. f(t) Spradere. PAHeib.II.134). flt. -e.

(ænyd. spradere (Lyndsay.Dialogus.fovers.
1591).189r); til II. sprade (3); jf. I. Sprade,

Spradebasse sa7nt (m. lign. let.) sv. f sprat-

tare, nt. spratzer, slesv.-holst. spretter, no.

dial. spralar; foræld, ell. dial. (MDL. Feilb.))

spradebasse. *En artig Abe, net og strunk lo

. .
I
Klæd udi Sølv og Guld, til Prunk,

|

Som anden Gek og Sprader. jReen&.7/.444.

Modgang, dybe Sorger . . kunde gjøre Spra-

deren til en U&nd.Blich.(1920).XXVII.88.
Han er den kedsomste franske Sprader i et

Par Sko. Leop.PC.43. sprade-vorn, adj.

[II.3] (især dial.) tilbøjelig til at sprade; lap-

set. Amberg. Feilb. han var dem for selvglad

. ogsaa for spradevorn i Dragt og Væsen.
Vejrup.KM.69. 20

spradle, v. (i bet. 2 ogs. spralde, spral-

le. Moth.S680. Rietz.660. Esp.322). -ede.

(vel dannet til II. sprade (som sprudle til

sprude, spragle til spragej; jf. (i bet. 2)
SV. dial. spralla (og sprattla, sprassla^,

no. dial. spra(d)la, spraila, spraddla, spratla,

sprasla, ty. dial. spraddeln, spratteln, sprat-

zeln (bet. 1-2^, oht. spratalon, eng. dial.

sprattle; sml. ogs. sprælle samt jy. spradre,

sprælle, dial. spraldre, gaa itu med en Icna- 30

sende lyd (VSO.), bralre op (UfF.)) I) (jf.

III. spragle^ f d- «• «• H- sprade 1. Veden
(af bævreasp) giver liden Varme og spradler

meget i Ilden. DDidrichsen.Skovbog.(1803).
165. 2) (dial.) d. s. s. II. sprade 2. Moth.
S680. Rietz.660. Esp.322. Feilb. 3) (dial.)

d. s. s. II. sprade 3. Feilb.

I. Sprag, et ell. en (i bet. 1: Moth.S681.
i bet. 2: Aakj.VVF.61). [sbra?q] flt. d. s. (til

sprage; jf. sv. dial. sprak, n., brag, støjende 40
tale; vistnok besl. ell. ideritisk m. II. Sprag;
næsten kun dial.) 1} spragendelyd. Moth.S
681.

II
især om ildens knitren. *kun Vin-

dens Rusk i Dør og Tag,
|

i Stuen Baalets he-
de SpTa,g.AxJu^l.Gn.65. 2) (m. h. t. bet.-ud-

viklingenjf. II. Knag (2), I. Knæk(3))spræ/fc-
he, revne (spec.: i hærdet staal. Feilb.).

Huset viser en Ko paa Baasen,
| et Sprag i

Gavlen, et Knæk i Aei.sen.Aakj.(Foraars-
bogen.(1917).7). kun ved en enkelt Lejlig- 50
hed har vort Venskab truet med at slaa
et 8^T&g.sa.EE.104. uden (en) sprag:
*jeg vandt dig som Ven,

| og dit Venskab
blev uden en Sprag. so.FFJP.ei. *Din Bavta-
sten . . skal staa uden Sprag og Mén. sa.
HÆ.73.

II. Siprag:, et. [sbra^q] ^f Spraag.
spr^ag eller s^xbg.Høysg.AG.35). uden flt.

(ænyd. spraag (Kalk.lY.78 u. Sprog (sprok);,-
maaske delvis sa. ord som I. Sprag (m. h. t. eo
bet.-udviklingen jf. Knas 2, MI. Kvasj; sml.
dog ogs. sv. f sprag, m., afskaaren gren, sv.

dial. spragg(e), m., spragga, /., samt (m.
lign. bet.) no. dial. spræk, sprek, oldn. sprek,

oeng. spræc, oht. sprahhulla; ;/. ogs. Spregne,
II. Sprok; næsten kun dial.) hvad der er

tørt og frembringer en knasende lyd,
naar det sammentrykkes ell. brændes;
især om smaapinde, kvas (ell. affald ved

fremstilling af langhalm: AarbSorø.1940.107).

„småe pinde og diClige, som duer ikke me-
get". Moth.S681. „Grenebrænde."Grøn6ergf.
Da.-ty.Eaand-Ordbog.(1826). VSO. Sprag og
Kvas knasede og kn3dkkede.Rist.FT.ll.

isprage, v. ['sbra-qa] -ede. vbs. -ning
(i bet. 1.1: vAph.Chym.III.398. Tychsen.A.

11.60), jf. I. Sprag. (ænyd. d. s., jf. æda.
(tilnavn) Sprageleg, Spracaleg (Saxo.Gesta

Danorum.I.(1931).288), oldn. Sprakaleggr

;

sv., no. dial., oldn. spraka; besl. m. II.

Sprok samt 1. Sprog; egl. lydord, jf. II. spraa,

II. sprade, spradle, III. spragle samt brage,

knage osv.) vise sig, optræde, virke paa plud-

selig, voldsom, opsigtvækkende maade.
I) (nu 1. br. i rigsspr.) m. særlig tanke paa

lyden: give en række skarpe, smældende
lyd. Moth.S681. I.l) om ild (ell. om hvad
der brændes, opvarmes): brænde med en
knitrende lyd; ogs.: sprude gnister,
eksplodere, sprænges af varme; ofte i

forb. m. ord af lign. bet. som flunke (se u.

III. flunke 2), knage (FrGrundtv.LK.127),
knase (KGudmundsson.Den storeKamp.(overs.
1933). 206), knistre (PhysBibl.XII.221),
kmtie (MylErich.DenjydskeHede.(1903).330.
Lunde.F.93), sprude (PhysBibl.XII.221. Jok
Hans.Neropolis.(1899).238) ofl. Thi som
Tjørne sprage (1931: som Tjørnekvistes
Knitren^ under Gryden, saa er Daarens
Latter. Præd. 7.6. spragende Gnister. JPJac.
1.191. „Sprager" Ilden i Kakkelovnen, vil

det snart give Blæst. JKamp.Da.Folkemin-
der.(1877).396. *Alle Kogelamper sprager,

|

Luften hænger tyk af Os. MylErich.Is.l65.
Ildens tørre 8^TSigen.ErlKrist.BT.215. upers.:

Det spragede opmuntrende i Ovnen et Par
Gsinge.JacPaludan.EV41. \\ spec. (kern.,

foræld.; jf. III. spragle^ om (vandholdigt)

stof (salt), der udsættes for stærk varme:
sprænges i smaapartikler under stærk
knitren; forknistre; dekrepitere. Salpete-

ret . . med hvilket man lader de metalliske

Materier spTdbge.vAph.Nath.V368. Tychsen.A.
11.60. jf. (i sa. bet.): Afspragning.uJ-pA.
Chym.III.398.

\\ (1. br.) i forb. m. retnings-

adv. ell. præp.-led. Udi en stærk . . Ild sprager

(safiren) fra hinanden i mange smaa Stykker.
BrUnnich.M.31. *Hver en Gnist, der fra

Jernet spTa,geT.Gelsted.JomfruGloriant.(1923).

44. (krudt) skader værre dem, som bruge
det, end Fjenden, det sprager bagud af

B,øiene. ThitJens.VA.il.82. \\ m. h. t. stærk

solvarme. *Varmen sprager
|
i din Ager. Berg-

stedt.III.49. I Solvarmen sprager Buskene.
AchtonFriis.D0.il1.18. I.2) (jf. Spraaisj om
is, der brister under fødderne, det var mor-
somt, naar det rigtig vUde „knage" og
„sprage" (naar man løb paa is).FrGrundtv.
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LK.200. den klingre, spragende Lyd af det

tynde, bristende Glar (o: is paa vandpytter).

KnudPouls.BD.13. U) (1. br.) om andre lyd-

indtryk, den kloge Smed (krøb) gennem en
stor Egekævle, (saa) det knagede og spra-

gede i Klodsen. NordsjællF.111.185. || om
boblende ell. brusende lyd. stranden sprager.

Moth.S681. Madderet paa Bunden sprager og
sender Bobler tHyeirs. AchtonFriis.DØ.1.109.

2) (sj.) om synsindtryk (jf. II, spragle^. lo

Løvet . . spragede i alle Farver. Thuborg.Mig
ogJohannes.(1937).70.

3) (jf. Sprager; didl.) om persons optræ-

den, tale osv.: sprade (11.3). „tale store

6Td".Moth.S681. MDL.(u. spraage;. Feilb.

ISprager, en. flt. -e. {sv. dial. sprakare

(og sprake^; til sprage (3); jf. Sprader; dial.}

storsnudet, vigtig person. MDL. VSO.
(jy.). Feilb. En Mand kom ned mod ham
med et bøst Udtryk i Ansigtet . . Hvad 20

var det for en vigtig Sprager? £WS^m<.5.46.
ISpragl, et. [sbrBq'i] {nydann. til sprag-

let ell. II. spragle; O, /. &r.) det at være
spraglet, ell. noget, som er spraglet.

Silkestoffernes Glans og Spragl. F.Kaaye.

Arabella.(1910).26. Solen tegner et Spragl af

Pletter hen over Jorden. JVibe.(DagNyh."U
1922.4.sp.2). jf. spraglet 2: Over disse

Følelser et Spragl af galante Festers Munter-
hed (0: i Frankrig ca. 1720).Tilsk.l929.I.38. 30

L Sipragle, en. ((ti (roden i) spraglet

som Broge (1) til (roden i) broget; nu næppe
br.) spraglet kreatur, forløbne Spragle (til-

tale til en spættet ged) I Biehl.DQ.11.391.
IL spragle, v. ['sbreqla] -ede. vbs.

(sj.) -ing ^Det lader sig (vise) hvorledes

der i hans (0: J. P. Jacobsens) Billede af

det sjælelige Liv trods Krusninger og Sprag-

linger paa dets Flade er en Enfold og Sam-
menhæng, en Lov som i et Værk af Naturen. 40

VilhAnd.Litt.IV223), jf. Spragl. {dannet til

(roden i) spraglet ell. afl. af sprage (og

identisk m. III. spragle^- ;/. sv. dial. sprackla,

gøre spraglet; iscer (jj, 1. br.) I) gøre spraglet.
Moih.B3il. *Men da ingen Ædelsten er til

i Verden, ganske sort, |
Maa du skaffe sorte

Slaver til at bære Skatten fort;
| Og for ret

at spragle denne smuktindsprængte Farve-
flok,

I
Saa lad fyrgetjrve Hvide følge disse.

OeU.PSkr.ll.2n. Vaarblomster spraglede 50

Gxdis&et.EChristians.0.1I.44. \\ uegl. »Laan
mig, du Perle mellem blide Muser (3: J. L.

Heiberg) . . \
Hvert Sommerfugletræk i

Dannersproget,
| Til med lidt Glands at

spragle Sangens Tsikl Bagges.Danf. 1.13. Cit.

1878.(Brandes.Br.III.277). 2) s pragles ell.

(sj.) spragle i bet.: være, blive spraglet.
Moth.B342. *De Blomster . . spragle (OeM.
Digte.III.(1823).48: spragles^ meget skiøn-

nere derinde. Oehl.Digte.(1803).59. Bakke-«
dragenes Skove spragledes i stedse stærkere
¥&rxer.Kidde.AE.I.152. jf.: asiatiske Kvin-
der spraglede op paa Markedspladsen og
fik Gelon til at vende sig. FrNygaard.SS.116.

IIL spragle, t-. ['sbrsqla] -ede. vbs.

-Ing. {afl. af sprage (som spradle af sprade
osv.); jf. II. spragle samt jy. sprægle, sprutte

(om lys), SV. dial. sprackla, brage, fare vold-

somt frem, gaa ustadigt, oldn. sprqkla, sprælle,

ty. duU. sprackeln, splintre, springe, sprutte;

nu ikke i rigsspr.) d. s. s. sprage 1, især (kern.,

foræld.) om (varidholdigt) stof (salt), der ud-
sættes for stærk varme: sprænges i smaa-
partikler under stærk knitren; forkni-
stre; dekrepitere. naar fsaZi^ kastes paa Glø-

der decrepiterer det eller spragler det og slaar

omkring sig. Tychsen.A.1.27. jf.: en saadan
Grad Qd, at Potasken ikke smelter eller

hortsTpr3Lgler.Funke.(1801).II.631. || om
bobling olgn. Det udfældte HarpLx er vand-
holdigt og holder sig i denne Tilstand blødt

indtil Vandet ved længere Opvarmning er

bortgaaet saa at Massen flyder rolig uden
Spragling. WCZeise. Organiske Stoffers Chemie.
(1847).283.

fSpragle-, t ssgr. vist kun i tilfældige m
ssgr. til II. spragle ell. spraglet, som fx.:

*SprAglehlomster. Rahb.Nath.103. Bukser
og Støvler af S^r&gleskind. KnudRasm.
MS.1.27. *den spragle-spetted Tiger.

BDiderichsøn.Friderichs-Berg.(1705).C3f.

spraglet, adj. [>sbrcql9<] {ænyd. d. s.

(i flt. ogs. spragle^, no. spraglet(e) ; vist dannet

af et subst. m. bet. „plet", der foreligger i

bornh. spraggla (BornhOS.), jf. sv. dial.

språkk(e)I, sprakkla, språke, no. dial. sprekla,

mht. spreckel; sml. jy. spregelt (Feilb.II1.502
tt. spraglet^, bornh. spraggluer (BornhOS.),
skaansk spra(j)led, språjled (RietzMO), sv.

språcklig (fsv. spræklotter^, no. dial. sprek-

lutt, isl. sprekléttur, mht. spreckeleht; vist-

nok egl. sammenhørende m. III. spragle,

sprage osv. (m. en lign. bet.-udvikling som
indsprængt (se u. indsprænge 3, ;'/. spranget^,

snil. dial. f sprakelig, urolig, sprælsk (MDL.),
sv. dial. spracklog, bragende, sdjy. spræggel,

spruttende, opfarende (Feilb.), jy. spreglet,

revnet? ^Ann' Mari' satte en spreglet, hanke-
løs Kaffekop hen til Kresten. Aakj.VB.20))
I) hvis overflade frembyder flere for-
skellige farver, der er fordelt, ind-
sprængt, mellem hinanden i (relativt

store) felter ell. pletter; ogs. (og nu især):

som fremtræder med stærke, ,,skrigen-

de" farver, (om forholdet til ord som blak-

ket, broget, buntet, haglet, indsprængt,

spættet s. d. samt PEMull.*247f. Molb.

NTidsskr.III.67). jf. ogs. ssgr. som graa-,

rød-, sortspraglet samt smaaspraglet (Adr.

*l\1762.sp.l0), storspraglet (smst. JVibe.

Rullesten.(1918).46). han (skilte) de brogede

og spraglede (1931: stribede og blakkede^

Bukke, og alle spættede og spraglede (1931:
blakkede^ Geder. 1Mos.30.35. spraglede La-
qyeier.Holb.llJ.I.l. De Historiske Bøger
ere alle udi flammede eller spraglede Bind.

sa.Ep.III.261. *I Marv af Biørne, | Og Blod
af Trolde, j Og spraglet Edder, |

Skal Spydet

XXL BoittTkt "/, IMS M
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kiøles. Ew.(1914)JIL65(jf. Oehl.XXIV35).

Den (o: slangen) var spraglet, blaa
|
Paa

Ryggen, guul paa B\i^en.Oehl.XXXI.231.

Stærkt spraglede Farver |
Hun allermeest

var huld; |
Saa bar hun Sort og Guult og

Rødt,
I

Græsgrønt med Sølv og Guld.

Winth.HF.67. Østerlændere i spraglede Kaf-

t&neT.Stuck.F0.112. \\ At klæde sig sprag-

let vilde se naragtigt ud. PEMull*248. Hun
havde . . havt stor Lyst til at gaa spraglet lo

kld3åt.Goldschm.FYI.333. || den sprag-
lede sæl, (zool.; nu alm.:) den spættede sæl,

Phoca vitulina. SkrivterafNaturhistorie-Sel-

skabet.I,2.(1791).98. ZoolDan.1.67 . jf.: en

stor STpTågletsæl.KnudRasm.MS.I.309. 2)

(jf. broget 2) dJ overf.: afvekslende; liv-

lig; iøjnefaldende (ell. iørefaldende), et

muntrere, mere spraglet Fællesliv (o: i re-

næssancetiden) . TroelsL.XIII.130. (harmoni-

kaen) sendte sine spraglede Toner ud over 20

Yejen. NJeppesen.R.22. den spraglede ægyp-
tiske Polytheisme forargede Persernes puri-

tanske Stvænghed.Østrup.(Verdenshist.I.321)

.

Chesterton . . har en spraglet Fantasi. Tom
Krist.(Pol.*U1935.16.sp.4).

sprak, præt. af II. sprække.

spralde, spralle, se spradle.

I. ISprangf, en (oftest uden art.), [sbreq,']

(i nyeste tid optaget fra no. dial. sprang (se

herom Dedekam.Hvi,tsømfraNordmør.(1914). 30

33ff.), oldn. sprang
; ;/. fsv., ældre sv. spraang-

ning, spra(n)gning, sprengning (Fatdburen.

1907.111ff.), ældre sv. spronge-, sprenge-

stycke (smst.), sv. dial. språngelaken ofl.

8sgr., om (forsk, genstande med) knyttet

mellemværk; vistnok sammenhørende m. sv.

sprang (ty. sprung^ i bet. „den adbning ml.

de adskilte rendingstraade, gennem hvilken

skyttelen føres", der vel er identisk m. sv. dial.

sprang, revne, sprække (sml. ogs. ty. f sprang-, 40

sprengwerk, gitterværk), og m. sv. sprang,
spring, se u. II. Sprang; muligvis dog (se

Aarb.1935.32) sammenhørende m. ty. spren-
gen i bet.: isprænge (med farver, pletter,

mønster osv.), sml. sprange, spranget, sprang-
let; arkæol. ell. haandarb.) betegnelse for en
primitiv fletteteknik (jf. Slyng 2.3^; ogs.

om resultatet, det flettede stykke. Bronce-
aldernettet (0: om et haarnet) adskiller sig

noget i Mønster fra den øvrige Sprang. Vore 50

Damer.^'>/il917.2.sp.l. et Stykke Sprang. For<
Nut.VII.213. der kan . . flettes Sprang
ganske uden Redskaber, blot det er muligt
at fæste Traaden til et fast Punkt. J.ar6.

1935.35.

II. Sprang:, et. [sbrBix'] fU. d. s. {fra
no. sprang (ell. sv. sprang, fsv. sprang, jf.
mnt. sprankj, vbs. til springe ; sml. I. Sprang

;

næsten kun hos no. ell. skandinaviserende for-
fattere) I) spring; hop. Med dristig Sprang 60
(ulven) dog tilsidst fremskyder sig. Rein.l5.
Se, Vildtet i et dristigt Sprang

|
forkynder,

Somren end er lang. BEggers.FraSlugtog
Bakkekam.(1911).22. at pirre-op netop i det

Sekund, naar en Dreng i Sprang befandt

sig ovenover Baalet. Vejrup.KM.24. 2) (blom-

sters, knoppers) udspring; især i forb. som
staa i ell. paa sprang. Roser og Gede-
blad stander i Spr&ng. Røse.MD.170. Bøgen
stod grøn, og Egen paa Sprang. Gt/rLemcAe.

K.120. Alle Knopper staa paa Sprang. Cft

Kjerulf.FE.156. 3) fremspring. Paa sligt

et løvrigt Klippesprang
|

har Martha
staaet mangen Gaiig.Rich.II.195.

III. sprang, præt. af springe.

sprange, v. ['sbreria] præt. -ede. vbs.

jf. I. Sprang, (dannet til I. Sprang ell. (gen)-

optaget fra no. dial., oldn. spranga, ænyd.
sprange, sammenfaldet m. f sprange, sprede

(Moth.S682), isprænge med farver (smst.B

342), der hører sammen m. sprænge, sprang-

let, spraglet osv. (jf. u. I. Sprang, sprang-

let); arkæol. ell. haandarb.) udføre sprang.
VoreDamer.^^U 1917. 2. sp. 1. Aarb. 1935. 29 ff.

spranget, (part.) adj. ['sbrBiiai] {perf.

part. af sprange ell. dannet til I. Sprang ell.

(gen)optaget fra ænyd. spranget (spronget,

sprunget) (Kalk.IV.74. DgF. 1.414.416.420.

III.723. jf. VoreDamer.^'>U1917.3), sv. dial
sprangad, fsv. sprangadher, oldn. sprangaSr;
sammenfaldet (ell. muligvis identisk) m. f
spranget, broget (Moth.B342), der hører sam-
men m. sprænge og m. spraglet, spranglet,

jf. u. I. Sprang, sprange; arkæol. ell. haand-
arb.) prydet med ell. (nu navnlig) frem-
stillet ved sprang, sidskjørtet Gyldenstyks-
kjole med Kniplingshaandstrømper og med
spranget Lia. JPJac.(1924).I.114(jf. smst.

366). dette sprangede Net. ForeDamer.^*/*

1917.1.sp.l. en Ramme med brikkede og
sprangede Baand. DagNyh.*/ii 1932. 10. sp.4.

Aarb.1935.43. spranglet, adj. [^shrei\ht]

{jf. ænyd. huidspranglet samt nt. sprenklig,

sprenkeld, oversaaet m. prikker (sml. II.

sprinklet^; sideform til spraglet ell. f spran-

get (se 1. 28); nu kun dial.) spraglet.

Itostgaard.Lex.S247c. en tydsk Comedie-
Spiller,

I

Der sig med sprangled Dragt og
sverted Mund fremstiller. FrHorn.PM.135.
TJfF. ISprang-væv, et. ['sbren,-] (arkæol.

ell. haandarb.) d. s. s. I. Sprang. BerlKonv.
XXIV469.
sprank, præt. af springe.

I. ISprat, subst. se II. Sprot.

II. i^prat, subst. se u. I. Spræt.

III. sprat, præt. af sprætte (ell. spratte^.

sprate, v. ['sbra'cfe] -ede. (jf. dial.

spraate, sludre (UfF.); vel dannet som spøg.

variant til prate; maaske med tilknytning til

sprade, spratte osv.; sj.) tale, snakke
(længe og højrøstet); vist kun i forb. som:
(den gamle kone) kan sgu baade prate og
sprate, naar det Sind falder over hende.

Pont.FH.136.
spratte, v. ['sbrBda] præt. -ede ell.

sprat (OrdbS.(sjæll.); sammenfaldet m. præt.

af sprætte;, (ænyd. d. s. (Kalk.IV80b"), sv.

dial. spratta (bet. 2), ty. dial. spratzen,
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sprassen (bet. 1-2^/ vel afl. af II. sprade (som
sprutte af sprude) ell. sideform til sprætte;

nu kun dial.} I) d. s. s. II. sprade 1. For-

resten brændte dette Veed temmelig levende,

dog sprattede Lvien.PhysBibl.XII.225. M om
den lyd, der fremkommer, naar papir eU. tøj

rives i stykker. Feilb. 2) d. s. s. II. sprade 2.

•dend green, hvor de (o: spurvene) sig

satte
I
Var med fugle-Uim besmuurt,

| Der
de tuEole, flagre, spratte. Reenb.Æ.105. Sprat- lo

ter med hænder, heen. Rostgaard.Lex.S247c.

ChrFlensb.DM.II.8. 'han drejer Øjnene,

spræller og sipi!itteT.Cit.l811.(Aakj.StStB.I.

54). 'Længe laae jeg i en Krog uden mindste
SpiatUiJX.UCAnd.D.7.

|| (jf. Sprattebasse;

om spradende gang. Feilb. \\ spratte op,
svinge ell. kaste i vejret (med hurtighed).

Leth.(1800). ISpratte-basse, en. (til

spratte (2) ;
;/. dial. sprættebasse (u. Sprade-

basse^ samt (til sprate^ spraatebasse, sludre- ^
hoved (UfF.); nu kun dial.) spradebasse. Chr
Borup.PM.25. smst.*(1785).7.

spreche, Siprech-staldmester,
se II. sprekke, Sprekstaldmester.

L Spred, subst. [sbre^d] (jf. nt. de
flass (o: hørren) liggt in 'e spree olgn.; tH

sprede; fagl. eU. dial.) vist kun i forb. som
ligge paa spred, ligge udspredt (som led i

en bestemt behandling). Naar (hørren) havde
ligget paa Spred, blev Freet tærsket af. ^ar& 30

Vends.1929.196.

n. ISpred, et. se I. Spryd.
HL Spred, et. se u. Himmelspræt.
Spred-, t ssgr. ['sbre(-)6-] til sprede (jf.

Sprede-^; se Spred-holt, -stilling, -træ.

sprede, v. ['sbre-ba] ff spræde. LTid.
1741.530. jf. u. udsprede), præt. -te ['sbre'da]

(tieUigere ogs. skrevet -de. Matth.25.24(Chr.
VI). Holb.Paars.237. jf. u. ad-, udsprede^,

t -ede (Moth.B339. LTid.1741.530. Bre- 40

dahl.IV40), (nu kun dial.:) spridde (Bren-
derup.§192. Flemløse.167. jf. u. ad-, ud-

sprede); part. -t [sbre^d] ell. f spred fspréd.

Høysg.AG.137) ell. f -et (Moth.B339. Holb.

Eh.1.172. JPPrahl.AC.63. Olufs.NyOec.I.

216. MR.1838.182) ell. (nu kun dial.)

sprtdt (Flemløse.167. jf. u. udsprede^, vbs.

-ning (s. d.) ell. (sj.) -else (i bet. 2.4: HBrix.
(BerlTid.y1x1941.Aft.8.sp.2. jf. Ad-, Udspre-
delse ofl.), jf. I. Spred. (glda. sprede (Heil 50

Kv.34; præt. spredde. Fragm.62), æda. spre-

thæ (Harp.Kr.28.49.113.155ofl.), sv. sprida,

fsv. spredha, no. spre(de), no. dial. sprei(d)a;

vel fra mnt. spreden, spreiden (hoU. spreiden,

oht. spreiten, oeng. sprædan, eng. spread^)
I) bevirke, at noget, der har været

samlet, sammenfoldet, sammenbundet,
sammenhængende osv., anbringes, for-
deles, udstrækkes over et større om-
raade (og derved opløses i mindre partikler 60

ell. faar en mindre tæt eU. tyk konsistens, en
mitulre kompakt formation); ogs. m. h. t.

hvad der dannes, skabes, bliver til samtidig
med, at det udspringer, udstraaler, udbreder

sig fra et udgangspurikt, et kraftcentrum o$v.

I.l) m. h. t. noget usammenhængende, der har
været samlet paa et enkelt sted (i en bunke,
et bundt, en beholder, en samlet flok); ogs.

(jf. bet. I.a) m. h. t. flydende eU. luftformigt

stof, der udsprøjtes (i draaber) ell. udbreder

sig i luften, da var allerede Stridsskriftet fær-

digt til at kunne spredes blandt Hoved-
stadens Borgere. Molb.KC.ll. *Korn for Dine
Kyllinger Du %^reåeT.PMøll.(1855).I.59. Hun
(o : en dame, der spaar) spreder Kortene med
øvet Haand, overvejer med en Finger mod
Læben. Buchh.UH.39. at sprede Blomster . .

ved Heltens Hjemkomst. BilleskovJ.H.1.89.

Ved Anslaget springer Bomben, og Gasind-
holdet s^Teåe%.VorStarid.l940.295.sp.l. uegl.:

*Saa stor er Kunstens Magt! Hvad vUdt
Naturen spreder,

| I rolig Harmonie for-

eener åen. Bagges. V.102. *Alt hvad er spredt
for den Vandrendes Øie | Rundt i vort
Land, det har samlet sig her (0: i Hellebæk),

I
Komrige Dale med grønklædte Høie,

|
Indsø

med Hav og de deUigste Træer. Hauch.SD.
1.192.

II
sprede græs (UfF.) eU. hø (D&H.),

udbrede græs paa marken, engen til tørring;

vejre (jf. Høspreder^. jf.: Græsset . . bliver

vel spredet og vel adskilt. JPPrahl.AC.62. det

spredte 'Rø. Olufs.NyOec.I.218. sprede hør.
1. (fagl.) udbrede hør i fri luft, for at den kan
indsuge fugtighed. Moth.B339. FrGrundtv.LK.
263. 2. (jf. Spreder 2 slutn.) forene hørbund-
ter til (brede) baand ved maskinspinding.

D&H. sprede møg, se Møg 1. sprede ro-
ser paa ens vej, for ens fødder, se I. Rose 1.4.

sprede smitte, bevirke, at et smitstof (og den
derpaa beroende sygdom) udbredes. Udsvævel-
ser, der spredte Smitte i vide Kredse. EEhlers.
FolkesyphilisiDanmark.(1919).ll. at sprede
Smitten videre. PoU/iil938.9.sp.5.

\\ jf. ad-

sprede: Det kan ikke ligge sammen; det maa
spredes ad. F50.

|| jf. omsprede: Papirerne
spredte han om paa hele Gulvet. F50.
Deres Hoved-Haar . . er bundet ved Enderne
med sorte Silke-Baand, som giør at Haaret
ikke spreedes alt for stærk omkring.
LTid.1738.335. *(kunstnerens) Værker spre-

des vidt omkring, |
Takket være Homeman

og Bing (o: musik- og bogforlæggere)\ PFaber.
VV113.

II
;/. udsprede: sprede ud, som

Møg paa Ageien.vAph.(1759). VSO. (han)
havde i den ene Haand et Bundt Fotografier

spredt ud i en Yiite.HSeverinsen.D.165.
||

abs.; dels (navnlig landbr.) m. h. t. kom (frø)

ved saaning: *Du er som Himlens Fugle . .

I
De sprede ei, de høste ei.Winth.HF.54(jf.

Matth.6.26). Det gjaldt jo om at saa saa-

ledes, at der alle Vegne kom det samme Lag.

Rasmus Klokker „spredte" med Fege^ge-
len. FrGrundtv.LK.245. dels (jæg.; jf. Spred-
ning sp.477**) m. h. t. hagl ved skydning: Bøs-

sen spreder. Æaper.* 1.2) m. h. t. (bevægelige)

dele, led, lemmer olgn., der normalt ligger

samlet ell. tæt op ad hinanden: skille ad
(saa at der dannes en aabnirig, en vinkel).

80*
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Samme Aar døde et Menneske, fordi hun

ikke kunde sprede Benene saa meget, at

hun kunde faa Barnet uå.Elfelt.NB.175.

HeUeristningshaanden spreder alle fem

(fingre) \iå.JohsBrøndst.(PoU/2l941.10.sp.2).

II
(bogtr.) forøge afstanden ml. ord ell. skrift-

tegn i sats; udspærre (mods. knibe sp. 830*^).

Naar en Linje skal spredes, reguleres først

Mellemrummene foran Komma med et tyndt

S-p&tie. Selmar.^53. 1.3) m. h. t. noget sammen- lo

hængende, sammenrullet, sammenfoldet osv.:

brede, spile ud (saa at det dækker en større

flade, yder større modstand, kan overses i større

udstrækning), sprede (nu alm.: brede^ et

klæde over noget. Moth.B340. fiskerne spre-

der deres garn til tøTnng.Feilb.(u. spredsel^.

Sprede So]leJie.IdrætsB.I.377. uden tydelig

forestilling om bevægelse: (egene) spreder

endnu deres vilde Kroner over Slottets 'Plæ-

ner. FrPoulsen.(Pol."'/iil940.12.sp.l). II
især 20

(jf. udsprede^ i forb. sprede ud. man . .

spreder Servietten fuldkommen lige nå.Bor-

detsDækning.*(1898).9. Nøddemassen hæl-

des straks op paa en oliesmurt Plade og

spredes nå. Bagning.90. (sejlet) blev . .

spredt ud over Gin\vet.HSeverinsen.D.47 . [I

spec. m. h. t. vinger: udfolde (til flugt ell. til

beskyttelse), (ofte i billedl. udtr.) *Lavere de (o

:

kirkeklokkens toner) sprede deres Vinger,
|

Sænke sig med Solen dybt i Hav. Grundtv.PS. 30

VI.581. *Spred Vinge, Korsets Banner I sa-zSjS".

1.449. atter spreder Rovfuglen de vældige
YmgeT.ThitJens.VA.il.64. jf.: *stolte Paa-
fugl spreder R&le.Rahb.Synt.lSS. (Signe til

Hagbard:) *iil afsted, letsindigskiønne Fugl!
|

Spred ud for Vinden dine lette Vinger,
| Og

syng dit Sværmeri paa andre Kyster. Oe/»L

VI.212. *De (0: englene) sprede deres Vinger
ud,

I
Naar alle Øine sig lukke. Ing.RSE.VII.

246. 1.4) m. h. t. sanselige fænomener som lys, 40

skygge, farve, duft, klang: (frembringe og)

udsende; give udbredelse i rummet.
Ellens mørke Blade Vellugt sprede. Lund.
ED.185. *l Østen stiger Solen op:

|
Den

spreder Guld paa Sky. Ing.RSE.VII.237.
Hør, hvor Fløiter og Strængene

|
Sprede

Tonerne søåt.Winth.1.264. En Hængelampe
spredte et mat Lys omkring i Cellen. ^PTTi-
wel.NS.171. jf. udsprede: Lamperne spredte
deres milde Petroleumslys ud i det blaa 50
}iøTke.AaDons.DU.183. jf. bet. 1.5: *Du
(0: Jesus) spredte Kundskabs Straaler ud

|

I Mørkheds skumle B,ige.VKHjort.F.I.54.

II
spec. (fys.) om spredelinse, prisme olgn.:

bryde lysstraalerne, saaledes at de udbredes
over et større rum. OpfB.^III.269. Himlens
blaa Farve forklares ved, at de blaa Straaler
spredes mere end de Tøde.MKnudsen.Fysik.
(1923). 717. 1.5) (jf. radio-, rundsprede^ m.
h. t. efterretninger, kundskaber olgn. ell. eo
aandelige bevægelser, moder olgn.: udbrede;
lade forplante sig; give (vid) udbre-
delse; navnlig i pass. *Den Tidende om
Pest strax spreddes over Landet. Holb.Paars.

237. sprede Kundskaber. Dtfefl. at sprede

Kendskab til hans (o : Kierkegaards) Skrifter.

KBirkGrønb.SF.196. Nyheden om hendes
Plan spredtes hmtigt. IsakDin.FF.292. jf.:

Svenskerne har anderledes end vi Danske
forstaaet at værne om deres Nationalitet

og sprede den ; neppe havde de faaet Skaane,
før de oprettede Universitetet i Lund.
Bogan.II.167. sprede frygter olgn.) ud,
(nu alm.:) udsprede, den Observation, som
nogle her i Byen spreder ud, at (osv.). Gram.
Breve.256. *I)et er ei godt . .

|
At slige

Rygter spredes ud blandt Folket. Hauch.
MS.32. (jeg vil ikke) sprede Rygter ud i

Utide. MLorentzen.(PoUU1941.10.sp.6). 1.6)

m. h. t. følelse, stemning, tilstand olgn.: for-
volde (i vide kredse), (især i forb. som sprede
sorg, ulykke olgn.). *(Ole Lukøje vil) Para-
plyen brede

|
og Uskylds Hygge om Lejet

s^Teåe.Ill.Børneblad.III.(1873/74).168. spre-

de Glæde om sig. D&H. (russerne) har især

ved Luftangreb spredt Død og Ødelæggelse
blandt den civile Beiolkning. Pol.*/iil939.1.

sp.6. Dødsbudskabet har naturligvis spredt

stor Sorg i det lille liiem.smst."M940.2.sp.6.

jf. udsprede: *(solen) spreder Liv og Vel-

lyst ud
I
Fra Syden indtil Norden. JSagfgfes.

8V.13. *Den Fryd, som Naturens og Kjerlig-

heds Gud
I

Her trindt om mig spredede ud.

BredahUV40.
2) m. bibet. af, at noget opløses, svækkes,

ødelægges, fjernes, ophæves ell. forsvinder;

adsprede; splitte, (om forb. som sprede
for alle vinde se u. Vind; om modsætnings-

forb. m. samle se samle 2. 1-2^. 2.1) i al alm.

HanB arf er vidt sipiédt. Moth.B339. (Jesus)

drev dem alle ud af Templet . . og spredte

(Chr.VI: spildte^ Vexelerernes Penninge.

Joh.2.15. Pavemagten . . førte Bruno til

Baalet og spredte hans Aske i Tiberens Bøl-

ger. Brøchner.(Brandes.Br.1.214).
II (1. br.)

i forb. m. adv.; jf. adsprede: (han huggede

liget) i 14 Stykker, som hånd sprædede
ad her og åex.LTid.1741.530. »Vinden er

grusom imod hendes Suk,
(
Spreder dem ad

mellem Løvet. Hrz.D.1.185. jf. bortsprede:

siig til Eleasar . . at han skal tage Ildkarrene

ud af Branden og sprede Ilden langt bort
(Chr.VI: udspreed ilden bort; 1931: strø

Gløderne ud noget deTha,).4Mos.l6.37. jf.

hensprede: *Dens (0: falskheds) onde Raad
med Hvirvelvind

|
Han (0: gud) spreder

hen, som Awner. Boye.AD.II.122. 2.2) m. h. t.

samlet flok ell. skare; opløse; faa til at

forsvinde; navnlig m. h. t. menneskemængde,
der er samlet i en bestemt hensigt (fx. demon-
strationstog, militære formationer olgn.); ogs.

(navnlig i pass.) m. h. t. kreds af mennesker,
der opløses ved bortrejse olgn. (Jerusalems)
Indbyggere bleve (efter kapitulationen) spree-

dede over adskillige Steder udi Asia og
Europa. Holb. Hh. 1.172. Menneskemængden
blev spredt af Politiet. PoI."/.i938.i<?.sp.f
Hans Skolekammerater var spredte til
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alle Sider bort fra den lille By. Schand.
BS.296. TomSmidth.Finmark.(1923).80.

jf.

adsprede: Sprede den Fiendtlige Hær ad.
vAph.(1764). »Nu falder snart det gule
Blad,

I
og Skovens Fugle spredes ad.Piot*^.

11.173. Af vore fælleds Bekjendte har jeg
ingen seet . . Ferien har spredt dem ad.
Brochner.(Brandes.Br. 1.206). 2.3) m. h. t.

taage, skyer olgn., der spærrer ell. hindrer
udsyn, orientering, adgang til lys og sol osv.; i'o

ofte i billedl. lultr., m. h. t. hvad der bevirker

uklarhed, tvivl ell. virker forstemmende, tyn-

gende, hemmende. *(digterens) høie Kald det
blev . .

I
At sprede Nutids Taage, Døg-

nets Dwast. Bagges.Gieng.69. Forrige Kum-
mer . .

I
Spredes, som i Luften

| Solstraaler

brede
|
Skyerne STprede.Oehl.11.295. Ved sine

Qvad han spreder Kongens Mismod. Heib.
Poet.II.296. vort Liv farer bort som Spor af

en Sky og spredes (Chr.VI: forgaaer^ som en 20
Taage. Visd.2.4. for at sprede den uhyggelige
Tavshed, gav (bispen) en lille Historie til

Bedste. EChristians.Hj.90. Skyerne var ved
at spredes af en kold Blæst. Søiberg.KK.II.
109. 2.4) m. h. t. (virkningen af) virksomhed,
kræfter, energi, interesse ell. krav, byrder osv.:

rette mod forskellige maal ell. fordele
over et større omraade, et længere tids-
rum, og derfor gøre mindre koncentreret,
mindre energisk ell. mindre anstrengen- 30
de, tyngende, (ofte med mindre udpræget fo-
restilling om bevidst handlen fra subjektets side

og undertiden m. tings-subj.). flere Vælgere har
spredt deres Stemmer i Stedet for at holde
sig til de af Partierne foreslaaede Lister.

Sal.*XXIY442. jeg spreder bare mit Arbejde
over et længere Tidsrnm. HowaU.DB.106.
(visse ejendomsbesiddere) kunde faa Lov til

at sprede ét Aars Afdrag over tre Aar. Pol.

^*/il941.7.sp.5. det kan ikke nytte at sprede *o
kræfterne paa for mange opgaver paa een
gang

j II
m. h. t. angreb ell. modstand, rettet

mod subj. (Holberg) blev senere i Christians-
sand en bestandig Lovtaler over det smukke
Køn og spredte . . saaledes lykkeligt Stor-
men imod sig. Brandes.1.116. |{ m. h. t. sind,

tanker, der kredser om en enkelt sørgelig gen-
stand: give ny retning (og dermed opmuntre,
lette); adsprede, (rejser) sprede (nu alm.:
adspreder^ Sindet. Goldschm.V1.204. (hun) 50
tog lidt Arbejde mellem Hænderne for at
sprede Tsi,nkeme.MylErich.S.61.

\\ uden obj.;

især m. h. t. person, der beskæftiger sig med
for mange ting paa een gang. Han havde ikke
bestemt sig for noget Fagstudium endnu . .

havde disse farlige litterære og musikalske
Interesser, som spreder og spUtter. Rønberg.
OK.148. Chr. Winther . . kunde (vel bedre)

blive klar over sig selv, naar han var borte
fra de mange spredende Forhold i Køben- éo

\\A\n.OFnis.(Winth.Sknfter.I.(1927).xxiii).

3) (sj.) intr.: være udbredt ell. adskilt.
Som et tætpakket Vildtnis, spredende over
en Snes Tønder Land, laa nu den tidligere

saa berømte ll&ye.Christma8.UT.28. Naar
man lægger flere Kasser eller Genstande i

ét Slæng (Strop, Længe), maa man passe,

at de to Parter spreder forneden, og at
Stikket ligger lige midt paa foioyen. Kusk
Jens.SømJ20.

4) refl. sprede sig, være ell. blive spredt
(uden tydelig forestilling om et handlende sub-
jekt). 4.1) svarende til bet. 1 || svarende til

bet. 1.1. Kuglerne sprede sig over en større

eller mindre Del af S\dyen.EPryt2.Haand-
skydevaaben.(1882).76. (m. overgang til bet.

4.2) om flok, skare: Da Maaltidet var endt,
havde man spredt sig rundt om i Skibet
for at besee det. VKorfitsen.GM. 19. Frem-
gangsmaaden at sprede sig mere, naar Ild-

virkningen . . vokser (er) baade logisk og
nødvendig. /S'ai.*ZZ//.66. jf.: Her ser jeg
en Sti sig dølge

|
Under Græsset, matte Spor

I
Sprede sig af sjældne Fod. Grundtv.PS.I.

39.
II

svarende til bet. I.2-3. rødderne spre-

der 8ig.Moth.B339. jf.: Han er den Sten,
der med et Plump falder i Vandet, mens
Ringene spreder og spreder sig omkring ham.
Schyberg.(Pol.**/il941.9.sp.6). træet spre-
der sig vit \id.Moth.B340. man kand ligne

Savoyen . . med en Blære, der hæves og
spreder sig vidt ud, men som er tom inden
tn. Holb.Ep.IY290. \\ svarende til bet. 1.4.

Man kalder Lynild . . en stor og meget klar

Lue, som glimtvis fremskyder sig i Luften,
spreder sig allevegne om i en Haandvending,
men hører strax op.vAph.Nath.VIII.134.
hendes Kinders Rødme spredte sig ud over
hele Ansigtet. (S'oms./.iO. Fyrrelundens Ung-
træer duftede. Selv i vindstille Vejr spredte
Duften sig. Elfelt.NB.90. || svarende til bet.

1.5. Rygtet havde spredt sig om Ringen
og dens M.agt.Hauch.SD.II.301. denne ita-

lienske Humanisme . . spreder sig over Al-

perne tU Frankrig, Spanien, Tyskland (osv.).

OFriis.Litt.204. 4.2) svarende til bet. 2. || sva-

rende til bet. 2.2. Musiken tier, og Mængden
spreder sig. VKorfUsen.F.65. (1. br.:) (per-

sonerne paa scenen) sprede sig &d.Hauch.
DY II1. 231. PalM. 11.183. \\ svarende tH

bet. 2.3. Jeg har drømt fra den Stund,
jeg hertil kom,

| Og nu først spreder sig

Taagen.JIetT). Poe<.Z.3i5. || til bet. 2.4;

især: have (for) mange interesser, be-
skæftige sig med (for) mange ting ad
gangen, (polakkerne) spreder sig altfor

stærkt og spilder deres Tid og deres Ev-
neT. Brandes.X.30. Ole Borch . . spredte

sig over indbyrdes meget forskellige Fag.
CSPet.Litt.649. man kan jo ikke sprede sig

altfor vidt, naar man, som jeg, har et stort

Hus at passe. Leop.GH.75.
5) part. spredt brugt som adj. (om til-

standen; uden tydelig forestilling om, at en
handling har fundet sted): som optræder,
forekommer (uregelmæssigt, tilfældigt) for-
delt (med større ell. mindre mellemrum)
over et relativt stort omraade; spora-
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disk; i videre anv.: som optræder i for-

holdsvis ringe antal, med relativt lav

hyppighed, ell. som foregaar uden fast

plan, bestemt maal (og derfor er uden

større virkning, letydning osv.). 5.1) i al alm.

Moth.B340. *En deilig Hule, hvor Naturen

har
I

Gavmild forenet al sin spredte Skiøn-

hed.Oehl.PSkr.11.112. De spredte Iagttagel-

ser danne et Kaos, som skal ordnes. Høffd.

Psyk.21. Ligesaa ringe Betydning for den lo

danske Skuespilkunst maa vi vistnok tillæg-

ge de spredte Besøg af tyske Skuespillere.

TroelsL.VII.142. De tidligere Ministres og

Politikeres Modstand var spredt og plan-

løs. H^Pa?udan,/Sp.223. (Hjort) samlede . .

sine vidt spredte Afhandlinger. BiogfrL,*

X.271.
II

spredt bebyggelse, se Bebyg-
gelse, spredte pæle, se I. Pæl 1. || som
adv. ell. (nu sjældnere) som tilstandsheteg-

nelse (m. kongruensbøjning). *fjernt vi spred- 20

te gaae paa 3oxd.Winth.SS.13. (de) arbei-

dede spredt og uden Oversigt (0: ved brand-

slukningen). Gjel. M. 487. (citater findes i)

Feilbergs ordbog spredt (o : hist og her, pas-

sim). Kort.l43. i forb. m. part. (ofte veks-

lende m. ssgr. m. spredt-, s. d.) som fx.:

de faa, spredt liggende Ga&Tde.MylErich.S.
130. Stuen . . var stor og spredt møbleret.JF
Jens.D.79. 5.2) (bat.) om plantedele: anbragt

uden tydelig orden om en akse (nu især om 30

blade ell. sJcud, hvoraf der kun udgaar eet fra

enden af hvert led paa stænglen) (jf. skruestil-

\et). Drejer.BotTerm.144. Lange.Flora.Lii.

5.3) J" om (tonerne i en) harmoni: beliggen-
de saaledes, at andre toner i samme har-
moni kan indskydes mellem dem (mods. eng
('II.l slutn.), tæt). MusikL.(1801).238. Sal.

1.388. 5.4) egl. {^) om opstilling, formation af
tropper med (uregelmæssige) mellemrum mel-
lem styrkens enkelte led (hvorved disse kan 40

operere med en vis frihed og frembyder et min-
dre kompakt maal for fjendens ild); ofte (jf.
bet. 5.1) i videre anv., om hvad der optræder,

finder sted uden orden, fast plan ell. rækkefølge.
Soldater i spredt Flugt. Schand.RP.383. i en
spredt Skyttekæde.DÆH. spredte Formatio-
ner. -SaL*ZZ//.66. spredt (i spredet.Mi?.
1838.182) fægtning, se Fægtning 1. spredt
kantonnement (mods. sammentrængt kan-
tonnement, se u. sammentrænge 1^. Regimen- 50
tet skulde ligge i spredt Kantonnement. i2is<.

ED.44. Sal.X.167. spredt orden (mods.
sluttet orden u. II. slutte 9.4/ Skyderegl.43.
„Spredt Orden" bestaar i, at man pludsehg
farer ud paa en lang Linje . . og kaster sig

pladask . . ned paa Jorden. Thuborg.Mig og
Johannes.(1937).59. i videre anv.: de danske
Runestenes rigeste Tidsrum, hvor . . Stenene
flokker sig i Skarer inden for visse Omraader
. . og i mere spredt Orden træder frem i de e'o

fleste af Landets andre Egne. Brøndum-Niel-
sen.(NordiskKultur.VI.(1933).128).

\\ talem.:
marchere spredt og slaa samlet, se Vogel-Jørg.
B0.386 (jf. MilTidsskr.1892). 5.5) (jf. bet. 2.4

slutn., bet. 4.2 slutn. samt tankespredt; især

Qj) om person (ell. karakter, sind): somnærer
(for) mange interesser, ikke kan samle
sig om noget. *Det spredte Sind, som mange
Lyster føder. PalM.Y412. Af H. C. Andersens
Forældre var Faderen — den Sindssyges Søn
— utilfreds og ræsonnerende, urolig og spredt.

KLars.HCA.il.
Sprede-, i ssgr. især af sprede 1 (jf.

Spred-/ -bræt, et. spec. [l.i] (landbr.):

bræt under udløbene paa en saamaskine, der

leder og fordeler den af saahjulene udkastede

sæd. LandmB.1.566. -evne, en. navnlig:

I) [l.i] (gart.:) (sprøjtevædskers) Spredeevne
(deres Evne til at fugte Planternes Over-
flade med et jævnt sammenhængende Lag).

HavebrL.*I.538. 2) [I.3] (mal.) en (olie)-

farves evne til at kunne stryges ud over et større

ell. mindre areal. Zinkhvidt har betydelig

større Spredeevne end Blyhvidt./S'aL*ZZ//.

65. -glas, et. [I.4] (1. br.) d. s. s. -linse.

Kaper, -greb, en. [l.i] (landbr.) greb til at

sprede (møg) med. LandmB.1.495. Feilb.

-linse, en. [I.4] (fys.) (konkav) linse (2.2),

der ved brydning spreder de lysstraaler,

som passerer den (mods. Samlelinse/ OpfB.^
111.269. MKnudsen.Fysik.(1923).664. -mid-
del, et. spec. [1.1] (landbr.) om stof, der til-

sættes sprøjtevædske for at forøge vædskens
vedhængning. Tidsskr.f.Planteavl.1926.705.

Spreder, en. fit. -e. en ell. noget,
der spreder, kan sprede, tjener til

spredning. I) om person (personifikation)

ell. dyr, plante. Sprederne . . udsprede Gjød-
rången.Begtr.Fyen.827 . m. angivelse af, hvad
der spredes: Planter, der tager Fuglene i

deres Tjeneste som Spredere af deres Frø.

NaturensY1914.110. Wiborg var . . en Spreder

af europæisk Kultur og gennem lange Tider

den mest internationale By i Finland. Pde
HemmerGudme. Finlands Folk iKamp. (1940)

.

242.
II

navnlig om person, der ødsler sine

(penge)midler bort, „strør om sig" med penge.

hun holdt sammen paa det lidet, der endnu
var efter to Generationer af Spredere. £mil
Rasm.DL.37. især i talem. efter en (god)

samler kommer en (god) spreder, se Samler
1.2. 2) (jf. ssgr. som Ajle-, Gødnings-, Hø-,

Lys-, Pulver-, Sandspreder; fagl.) om forsk,

redskaber ell. apparater, der tjener til spred-

ning; i dieselmotor: PSchrøder.Maskinlære.

III.(1918).257.
II

navnlig om (gennemhullet)

skive olgn., der anbringes paa sprøjte, vandkan-
de olgn. for at sprede straalen. HavebrL.'II.377.

II
om flammespreder. Ugeskr.fRetsv.l940.A.

386. UfF.
II (jf. sprede hør u. sprede l.i;

maskine, der (ved hørspinderi) forener

hørbundter til (brede) baand. Hannover. Tekstil.

11.465.
II

(væv.) d. s. s. Spændetræ 1. OrdbS.
Sprede-rør, et. spec. [l.i] (gart.) om

del af sprøjte. HavebrL.*II.378. -tæppe,
et. [I.3] (jf. no. sprede, spreie, holl. sprei,

fris. spred(deken) i lign. bet.; 1. br.) tæppe,

der bredes over en seng; sengetæppe. VortHj.

,
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111,1.112. Det traditionelle kedelige, vatrede

hvide Spredetæppe. Pol.*^fif>1912.8.

Spred-holt, et (Harhoe.MarO. ofl.)

ell. t en (Funch.MarO.lI.57). flt. -er. {vel

efter holl. sprei-hout, til holl. spreiden, sprede;

jf. (m. lign. bet.) ty. f spriet-holz, -block,

holl. t spruit-hout, -blok, hvis første led er

holl. spruit, se u. I-II. Spryd; sml. Spredtræ)

^ gennemhullet stykke træ ell. metal, gennem
hvilket takkelagedele (navnlig: hanefødder) fø-

res for at holdes klar af hinanden; flynderblok.

SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.1.79. \\ heHil

Spredholt-flynder. VSO.
i^predning^, en. (iscer Q) ell. fagl.) I)

som vbs.: det at sprede ell. spredes. Moth.B340.

I.l) til sprede 1. || til sprede l.i. Solen (be-

gyndte) at skinne under Spredningen (o: af

høet).Olufs.NyOec.I.217. Aikommet adsaas

og spredes ud over det størst mulige Areal .

.

nogle Arter ere meget bedre udrustede til

Spredning end &ndie.Warm.Bot.614. Spred-

ning af Grus i glat FøTe.(bogtitel.l932). || til

sprede 1.2 ; spec. (bogtr.) m. h. t. ord ell. skrift-

tegn i sats. Selmar.^302.406. || til sprede 1.4;

spec. (fys.) m. h. t. lys(straaler). MKnudsen.
Fysik.(1923).717. |j

til sprede 1.5. Nyheden
havde hun med sig til Spredning, Bangf.L.

315. 1.2) til sprede 2(4). Handlingen bevæ-
ger sig ustandset og uden Spredning frem-

ad. Brandes. 7/77.527. (Kaikåf) forlangte

Selvregering, Spredning af Stjrrelsen, repræ-

sentativ Forfatning osv. smst.X.SSd. der maa
gennemtvinges en Spredning af Trafiken. Pol.

^*/xl941.7.sp.l. 2) liden tydelig forestilling om
handling: det at vcere (ligge, optræde) spredt

ell. den maade, hvorpaa, den grad, hvori noget

er spredt; spredthed; udbredelse; iscer i en

række specieUe fagl. anv., hvoraf kun de vig-

tigste anføres ndf. der er Spredning i Isen.

SeheUer.MarO. Udflyttergaarde laa enkeltvis

i jævn Spredning og holdt sig for sig selv.

AU)Dam.TS.12. Saadanne . . Taabehistorier

kan godt være gamle og have betydelig

S]^Tediiing.ArthChrist.(Molboer.l7).
\\ ^ om

vinkelafstanden ml. dele af takkelagen. Hane-
fod . . en Tovstrop, hvis Tampe . . staa fast

med en vis Spredning. 5aI.F777.454.
j| ^

m. h. t. fordelingen af træffere paa en skyde-

skive. Kuglernes Spredning . . er et Maal for

den Nøjagtighed, hvormed Geværet træffer.

EPrytz.Haandskydevaaben.(1882).76. \\
(mat.)

m. h. t. den maade, hvorpaa det statistiske

materiale fordeler sig over de opstillede rubrik-

ker. Spredningen omkring Gennemsnittet af

en Samling Iagttagelser. Bjerke&Colding-Jør-
gensen.Statistik.(1941).58. ISprednings-, i

(fagl.) ssgr. især af Spredning 2. -eentram,
et. ^ det punkt paa en skive, hvorom træfferne

af samtlige skiid grupperer sig symmetrisk;

træfningscentrum. Sal.*XXII1. 844. -cir-
kel, en. ii cirkel med spredningscentret som
centrum og omfattende halvdelen af træfferne.

EPrytz.Haandskydevaaben.(1882).77. -felt,
et. (fys.) m. h. t. magnetiske kraftlinier, se

Sal.*XXII.65. -kreds, en. [1] (fys.) Lyset
fra et Punkt i Genstanden forener sig ikke
paa Nethinden til et virkeligt Punkt, men
kun til en lille Lysplet, en Spredningskreds.
AKrogh.Fysiol.119. -midtpunkt, et. ^
d. s. s. -centrum. EPrytz.Haandskydevaaben.

(1882).77. -punkt, et. [1] fx. (fys.): tænker
man sig . . de spredte ^it/s-jStraaler i lige

Linie forlængede tilbage, vil der bag Linsen

10 findes et Punkt, hvor de vilde samles, og
dette Punkt kalder man Spredningspunktet.

OpfB.UII.270. II CO til sprede 1.5. Tyrkiske
Tropper rykkede ind i Kermanshah, der var
et Spredningspunkt for den tyske Propa-
ganda. ^rtftCAns<.P.75(?. -radius, en. ^
radius i spredningscirklen. EPrytz.Haand-
skydevaaben.(1882).77. -tal, et. spec. (forst.):

det tal, som for et træsamfund udtrykker

middelafvigelsen fra træernes gennemsnitlige

20 tværmaal ell. fra deres middelhøjde. ForstO.

Spred-stillingy en. (gym ) til sprede
1.2: stiJlirig med (stærkt) spredte ben. Gymn.
1.115.

spredt, part. adj. se sprede 5. Q)

spredt-, i ssgr., især m. (præs. ell. perf.)

part. (ofte vekslende m. særskrevne forbindel-

ser; jf. u. sprede 5.1 slutn.), fx. spredt-lig-
gende, -stillet, -voksende ofl. en lille

spredt-bygget, mennesketom Bj.Tom
30 Smidth.Finmark.(1923).67 . de spredtplan-

tede Træer omkring Smedjen. /EGarkirup.

Mørket.(1917).158. ig -hed, en. det at være

spredt; navnlig m. h. t. arbejde, sttidier, interes-

ser ell. (jf. sprede 5.5^ karakter olgn. i Bylivet

og under dets Spredthed havde (menneskene)
glemt '^åtwcen. Brandes.Y303. Koncentration
er kun gradvis forskellig fra Spredthed. Høffd.
Psyk.370. al den spredthed og lunefuldhed,

der præger hans opførsel. ViggoChristiansen.

40 Chr.Virssindssygdom.(1906).32.

t Spred-træ, et. d. s. s. -holt. VSO.
(O spredt-Tis, adv. spredt, planløst,

uden orden ell. i ringe antal, sjældent; spora-

disk, en spredtvis optrædende Sygdomsfore-
komst. Brandes.Ess.il.144. TroelsL.IX.194.

Jydskhedeme . . findes spredtvis og regelløst.

LJae.RE. 34.

ISpregne, en. (ogs. Spren, Spræ(ge)n,
Spræken ofl. Moth.S684. Aagaard.TL.189.

50 JTusch.198.333. Feilb.III.507). flt. -r. (jf.

SV. dial. sprakved, sprake, nt. sprickel, sprie-

kel, spreckel, sprackel, ty. spricke(r) ofl.

(om tørstetræ); vist besl. m. (I og) II. Sprag;

dial.) S( tørstetræ, Frangula alnus MtU.
(Rhamnus frangula L.). JTusch.198. Feilb.

III.507. jf. AxLange&Seeberg.Sdjy.Planter.

(1927).47. II
ogs. om bregne, spec. ørne-

bregne, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Feilb.III.507.

L sprekke, se II. sprække.

II. sprekke, v. ['sbrBge] (ogs. skrevet

spreche, sprække^, -ede. vbs. (sj.) -ning
(se u. bet. 3). {ænyd. sprecke, jf. glda. syæ
spreek, tale; fra ty. sprechen, nt. spreken;
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//. Sprekker, Sprikvort samt Speaker, I. Sprog,

II. sprokke) \)tale; snakke. Feilb. UfF. især

(jarg., spøg.): tale tysk (navnlig: paa ufuld-

kommen, gebrokken maade ell. so7n udtryk for

hovenhed olgn.); undertiden ogs.: tale paa

(andre) fremmede sprog. Grønb.SV.113. M.

var den eneste, der kunde etpar Brokker af

Jødesproget, han gav sig til at sprække op,

saa Kromanden forbavset saae sig om.Rørd.

Va.226. oftest i forb. sprekketysk. *Sprekke lo

Tydsk, og Eeder fiette,
|
Knebelbarter op at

sætte,
I
Vinder ikke Skaane Land. Reenb.II.

196. Man sprekkede tydsk og parlerede

fransk. Blich.(1920).XXI.191. KLars.KV.33.

2) (nu næppe i rigsspr.) tale højrøstet ell.

brovtende; prale. *Hand sprekket af hånd
var saa stærk. Schandrup.Kl^. jf. Achton

Friis.DS0.il.174(nordsjællandsh). m. obj.:

(æselet, der ved sin skryden har jaget vildt op)

Sprekker store Ting, og praler
|
Om hans 20

Skraal og store 'Qx-am. Reenb.I1.196. 3) {jf.

ty. ich spreche brugt som forsikring (Qrimm.
Wb.X,1.2815) og sprechen abs. om domme-
ren ell. parterne i en retssag (smst.2832f.);

haandv., foræld.) om haandværksmester: an-
tage e?i svend ved at tiltale ham paa særlig

maade, med udtrykket „jeg sprekker (jeg)".

Cit.l748.(CNyrop.Haandv.52). det ved Skoe-
mager-Lauget i Kjøbenhavn indførte, saa
kaldte, Sprechen . . afskaffes. Eesfcr.V»2757. 30

Sprechningen.CiVj/rop.Haandv.225. Sprelt-
ker, en. (/ro mnt. spreker; til II. sprekke 2;

jf. Forsprekker samtænyd. grot-, lovsprecker;

nu næppe br. uden for dial. ssgr. som Brov-
ten-, Tyskensprekker (Feilb.III.913.IV63))
pralhans. *Dend tredie (røver) var uden
tvil

I

Een Praler eller Sipreckei.Schandrup.
TI''. ISprek-staldmester, en. (fra ty.

sprechstallmeister; i cirkus-spr.) talestaldme-

ster; cirkusfunktionær, der giver meddelelser 40
til publikum, taler med klovnerne osv. Made-
lung.SH.40. oftest i ty. form: Sprech-stall-
meister. Meyer.' Pol.**/d938.5.sp.2.

ISpren, en. se Spregne.
sprengle, v. se I. sprinkle. Sipren-

kre)ler, se II. Sprinkler.

»pret, et. se I. Spryd.
Sprich"wort, et. se Sprikvort.

ISprid, et. se I. Spryd.
I. fSprikke, II. »prikke, se I. Spræk- 50

ke, II. sprække.

Sprikvort, et ell. f en (Wess.60).
['sbrig(|)va)rd, ogs. 'sbreg-] (ogs. skrevet m. ty.

form: Sprichwort. Holb.Bars.II.7. Bøgh.DD.
1861.118. Kidde.H.137. — nu ikke i rigsspr.

Sprikord. Bregend.HS.47). fit. -er (Holb.
Jul.l2sc. Rahb.E.I.317. KLars.Ix.33) ell. (nu
næppe br.) d. s. (jf. Wess.191). {ænyd.
spri(c)kord, sprichwort; fra ty. sprichwort
(hall. spreekword^, af sprechen, tale (se II. e'o

sprekkej, og wort, ord (se Oxå); spøg.)
ordsprog; mundheld; talemaade. Den
skiønne Helene var af de slags Qvinder,
om hvilcke man siger i Sprichwortet: Den

er god at locke, som efter vil hoppe, ffoift.

Mel.1.5. *jeg ikke kan en Helte-Sprikvort

finde. | Jeg uden Sprikvort døer. Wess.60.

jeg (holder) mig til mit gamle Sprikvort:

Naar Enden er god, er Alting godt. Hrz.Lyr.

1.329. Eybert købte en Buket og overrakte

Jakobe den med et galant Sprikvort. Pon*.

LP.U.300.
Spring:, et. [sbrea'] Høysg.AG.36. fit,

d. s. {glda. d. s. (Suso.44), sv. spring, løb

(^sprang, spring), no. spring, vandspring
(sprang, spring, se II. Sprang), ty. spring,

kildevæld, vandspring ^sprung, spring, se

Sprung^, holl. spring, eng. spring, spring(en),

kilde, løvspring (foraar), planteskud, spring-

fjeder ofl.; vbs. til springe)

I) til springe 1, om (den enkelte) sprin-
gende bevægelse, som et levende væsen ud-

fører. I.l) til springe l.i; bl. a. i forb. som
gøre (Moth.S687. Høysg.S.52. Kaalund.FB.
nr.31) ell. (sj.) give (MylErich.S.66) et

(højt, langt, skævt) spring, et spring i

vejret, til siden, tage trappen i eet f^to

osv.) spring (vAph.(1759). Gylb.Novel.II.

129. Bergs.PS.VI.137) olgn. Holb.UHH.
II.2. (han) kastede sig i et Spring paa sin

Hest og reed deTiT&.Tullin.III.lSS. han var
Skoven paa fem eller sex Spring nær. Blich.

(1920).XIII.100. med høie Spring fløi hun
ned ad Ti&^ipen.Gylb.Novel.II.158. det at

springe op i Veiret fra den Plet, paa hvilken

man staaer, og falde ned igjen paa samme
Plet, er det vanskeligste af alle Spring.

Kierk.VII.316. *Han løb og sprang, og som
han var i Springet:

|
For Djævlen! raabte

han. Drachm.PT.40. Ved Spring forstaas alle

de Bevægelser, ved hvilke Legemet ved et

rask og kraftigt Aftryk mod Underlaget . .

kastes opad og som oftest tillige fremad . .

for efter endt Stigning atter at dale ned med
Yødderne.Gymn.I.iei. (jf. bet. 6.1) billedl.:

Den sceniske Virksomhed gav imidlertid

ikke gode Resultater, og han gjorde da
Springet over Lamperækken ned i Parkettet

og blev dramatisk Kxitikex. Østrup.Er.31. jf.

bet. 2.1: *den flyvende Daare
1
som voved

Atlanterhavs-Springet (0: flyvningen over

Atlanterhavet).TomKrist.DigteiDøgnet.(1940).
57. 1.2) til springe I.2; bl. a. i forb. gøre
(høje, lange) spring (Holb.KR.III.5. Ing.

DM.19. Kaalund.FB.nr.il. Søiberg.KK.I.

18), sætte over grøften i et (mægtigt)
spring (Goldschm.Hjl.il.206) olgn. En Myn-
de jager efter en Hare, som har 100 Spring
ioTud.Sylvius.Geom.lS. (leoparden) griber sit

Rov i STpTmget.Schytte.IR.il.329. Tusserne
er . . ikke i den Grad indrettede til Spring
eller Svømning som FTøeTne.Frem.DN.555.
Græshoppens SipTing.Job.39.23(1931). He-
sten laa fladt hen ad Jorden i Springene.

Elkjær.RK.41. talem.: „Gjør mig det Spring
efter!" sagde Folen til Grisen. Mau.9518.
(sj.) u^gl. om fugls flugt: *Hvad skal jeg sige,

naar jeg seer,
|
At alle Skove vrimle,

|
De
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mange Fugle-Spring (SalmEus.19.4: Fug-
lesving^ der skeer

| Op under Herrens Himle?
Brors.74. 1.3) til springe 1.3, om et dyrs sprin-

gende bevægelse i vand ell. op over vandfladen.
Under Springet holde (flyvefiskene) Bryst- og
Bugfinner vandret nds^^ændte. Brehm.Krybd.
364. JVJens.Intr.107. spec. (fisk.) om en
flsks springende bevægelse efter madingen:
Det er (ved bækørredfangst) yderst vanske-
ligt at faa Bid eller som det kaldes Spring,
naar Fiskeren staar saaledes, at Skyggen af

den smalle Medestang falder ud over Vån-
det.BMøll.DyL.III.159. 1.4) (landbr.) til

springe 1.4: handyrs (især større husdyrs)
udøvelse af en parringsakt; bedækning.
Moth.S687. Begtr.SjælUI.390. et Spring af

en graa Hingst paa en hvidfødt Hoppe giver
et Føl, som har Moderens Farve. Viborg.HY.
135. Paa Færøerne . . er man meget om-
hyggelig for at fjerne Vædderne, idet man
nemlig mener, at Ulden forringes, naar ud-
voxne Handyr bruges til Spring. Proscft.

Faarets ogSvinetsAvl ogPleie.(1863).18. Spørgs-
maalet om, hvor mange Spring Dyret bør
h&we. LandmB.11.70. jf. Feilb. 1.5) til springe
1.1-2 og 1.5, i særlige præp.-forb., med over-

gang ttl bet. 6.
II

i spring, m. h. t. bevægelse,

der udføres med hurtige, lange, kraftige spring

fremad, i hurtigt løb (galop), i forb. som fare

(af sted), løbe, køre, ride i spring (Moth.S
687. Ing.VS.I.152. Winth.X.169.173. Gravl.

Espen.(1933).47), i rigsspr. nu især (m. h. t.

begyndende (hurtigt) løb): sætte i spring
(Rich.BD.ll. Hørlyk.UT.180), i lange spring
(JVJens.Br.42), især tidligere ell. dial. (jf.

Firspring og fuld 5): gaa, løbe, ride i fuld
(JJuel.121. Høysg.S.279. Caroline.(1773).4)
ell. fuldt (vAph.(1764)) ell. fulde (Myl
Erich.S.78. Feilb.) spring. *paa eengang
foer

I

Frem imod os i store Spring et Vild-

syim.PalM.KH.48. Han red en anden Vej
. . nu gik det i Spring, saa han naade snart
ud til Fnnsessen.SvGrundtv.FÆ.1.87. andre
Pattedyr . . bevæger sig i Spring, i Sæt.
Ldeberkind.DVX.46.

\\
(sidde ell. især staa)

paa springet (Moth.S687. VSO. MO.
Drachm.F.1.476. Pont.DR.V91) ell. paa
spring (Høysg.S.296. VSO. JVJens.NH.
205. OThyreg.MS,82), ogs. (især i bet. 2)
være (lige) paa springet (FrSneed.1.348.
Bagges.L.1.285. MylErich.S.179) olgn., om
(rov)dyr: ligge paa spring (jf. HarNiels.
TT.V.IO), 1. egl.: ved saglig legemsstilling

(holdning) og anspændt opmærksomhed være
parat til at springe frem, af sted, begynde at

løbe; i alm.: være rede, færdig, parat til, være
lige ved at gaa, drage af sted, sætte sig i bevæ-
gelse (og virksomhed). *„Ak, skynd dig dog
(af sted) med Brevet!"

|

— „Jeg staaer paa
Springet! lige ret paa Springet !"BredaW.
VI.92. »snart en pragtfuld Bygning sig af-

slørte . .
I
Paa Trappen stode Tjenere paa

Spring. PalM.AdamU.il.16. Ja vi gaar saa-
mænd nu ret med det samme. Frk. Volmer-

sen og jeg har allerede længe siddet paa
Springet. £!s»i.//.27. „jeg stod lige paa Sprin-
get," sagde Sagføreren og rejste sig op.Leop.
EnungKvindesRoman.(1930).61. uegl.: *En
Salighed, som staaer paa Spring (o: er udsat
for at gaa til grunde)

\
For Tyvens Haand,

for Luens Sving. CFrim.Poet.108. formedelst
deres meget korte Levetid, staae (de) be-
standig ligesom paa Springet (o: rede til at

10 dø).Bagges.NK.173. Der var aldrig saa god
en Dag, uden det onde laa paa Spring. £1-

kjær.RK.8. 2. med nærmere angivelse af den
indtrædende bevægelse(s retning), virksomhed,
tilstand, især ved præp. til m. flg. styrelse,

(nu) oftest en inf., ell. (nu sjældnere) m. inf.

uden præp., ogs. nærmere bestemt ved et ved
og tilknyttet sætningsverbum ell. (især talespr.)

ved præp. for m. inf., olgn.: være lige ved
(at gaa, sætte sig i bevægelse, begynde en vis

20 virksomhed, indtræde i en ny tilstand); ogs.:

være lige paa nippet til (at gøre ell. blive

noget). Jeg stod just paa Springet og vilde

gaaet hen til ier.KomGrønneg.II.171. saa
drive vi det for vidt og vi er paa Springet
at blive Na.TTe.Ew.(1914).III.310. *da stod
hun stille,

|
Forsagt . . og som paa Spring

til ¥l\igt.Hrz.Svh.25. (en) ung Pige, der
staaer paa Springet og skal til Dands.
Kierk.X.43. han stod paa Springet til at

30 blive Yice-BTa.ndma.ioT.Schand.VV133. Læ-
rer Madsen havde længe siddet ligesom paa
Spring med en BemæTkning. JakKnu.A.88.
Aile tre stod de paa Spring for at komme af

Sted.GJørg.GF.45.
\\ (jæg.) spec. til bet. 1.3:

skyde (en hare) paa spring o: idet dyret

jages op af jægeren. Bogan.II.45. Frem.'U
1927.omslag.3.

\\ f (be)give sig til springs,
{ænyd. d. s.) springe af sted; fare op, af sted.

*AJle Dyr, derinde vare,
| Skrækkedes for

40 denne Fare,
|

Meente, Skoven stod paa
Fald.

I
De til Springs sig ud begive, fieenft.

11.195.

2) til springe 2. 2.1) (jf. Sekund-, Sene-
spring^ til springe 2.i, i al alm. om en tings

pludselige bevægelse (af forholdsvis stor ud-
strækning) fra et sted til et andet. *Snart vippe
vi oppe

I

Paa Bølgernes Toppe,
|
Snart nær-

mes vi Grunden i flyvende Spring. Siu6.42.

(en) Bolds Spring. vAph.(1759). (sejsmograf-)

50 Pennen flyver i vilde Spring hen over Papiret.

PoU*/til940.1.sp.4. talem. (med overgang til

bet. Q) : det var et spring af en lerovn, se Ler-

ovn, jf.: Det var et Fandens Spring af et

Brygger- Kar. ifoJft. UHH. I. 5. SvGrundtv.

(GadsMag.1929.587). || i skakspil om springe-

rens bevægelse (jf. Sidespring 1^. Springeren

bevæger sig i Spring fra hvidt til sort eller

omvendt. Ruben.Skak.[1933].9. 2.2) fnu O ell.

fagl.) til springe 2.2, om en vædskes, især

6« vands, bevægelse (strømmen, sprudlen)
frem ell. ud fra en beholder, fra jorden, spec.

som en straale (gennem luften), fruentimmer
(søger) med slige skandaløse (o: overtroiske)

udveje . . at blive af med det utidige salte

XXL Bentrykt "/, 1942 SI
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vands (o: urinens) spring. Cit.l751.(DSt.

1920.151). Er en Arterie læderet, strømmer
Blodet rask frem i STpnng.JPBlich.Chir.il.

153. (gid) vi kan have i alt Fald dette ene

Springvand i Byens Hjerte i stadigt Spring I

Pol.*/»1923.4.sp.6.
II

især konkr., om det fra

grunden fremvældende, fra en vandledning

(lodret) udstrømmende vand ell. stedet, hvor

vandet strømmer frem : væld; kilde(spring);
vandspring; springvand. *denne lille lo

Flod (o: en rendesten) . . tvende Spring

og Hoved-Kilder har,
|
Een gaar fra Va-

skerset . .
I
Fra Bryggerset . . den anden,

Holb.Paars.197. Alle de Stæder, som ligge

omkring Al-Hede, have Overflødighed af

Spring, rindende og staaende Y&nd.OecMag.
111.104. Oehl.NG.(1819).328. Bergs.OF.I.

144. Kurt strækker sig ved Kilden . . drikker

og læner sig lyttende over Springet. Drachm.
DD.84. tilledl: PalM.T.156. (Valborgsnat) 20

har . . tilført Forsker og Tænker en Styrke-

drik af Naturvældets vidunderlige Spring.

Drachm.HI.89. ordspr.: i spring skal aa
stæmmes, se stæmme.

||
(nu næppe br.) om

tidevande: flod(I.1.2); flodtid; især: spring-
flod. Moth.S687. Vente paa Springet. vJ.pL
(1764). sa.Nath.III.342. 2.3) <a springe 2.3

:

pludselig vinddrejning. SøLex.(1808).
Vinden stod i hastige Spring mellem Vest-

Syd-Vest og Yest-^OTd-Yest.MylErich.S.130. 30

Feilb.

3) (jf. Neglespring; sj.) til springe 3:

bristning; sprængning; eksplosion.
*Lidt efter lidt

| Jeg vænned mig til Bom-
bers Spring,

I

Og saae dem ganske nær mig
tidt

I
Med roligt B\ik.Bagges.Ep.l04.

4) (jf. bet. 5; især Qj; 1. br.) til springe 4:

(en plantes, et træs) udspring; løvspring;
i forb. i spring(et): en herhg Skov, hvor
Bøgen netop staaer i Spvinget. Bille.Italien. 40

11.162. *Vaarfriske Danmark
|
med Bøgeløv

i SpiinglRich.BD.l. *Hvert Aar hænder den
samme Ting:

|
Skoven knoppes og staar i

Spring. Stuck.S.23. B.T.'>U1922.3.sp.l.

5) til springe 5. 5.1) (jf. bet. 2.2 og 4; sj.)

til springe 6.1: (første) fremkomst, frem-
brud; udspring; ophav; kilde. *naar vor
Afkom seer tilbage

|
Fra Fod-Spor af op-

klared FUid,
|
Skal den velsigne Christians

Dage,
I
Som Springet af sin gyldne Tiid! 50

Ew.(1914).III.142. 5.2) (holl, eng., ty., sv.

d. s.; jf. Senterspring og Fremspring samt
springe (frem) 5.2) 4>- krumning (i lang-
skibs retning) af et fartøjs dæk, lønning
og ræling, saa at fartøjet hæver sig for og agter.

vÅph.(1759). Harboe.MarO. Drachm.Py.39.
Dækket har stærkt Spring. Scheller.MarO.
II (sko.) m. h. t. fodtøj: Pol.'/il942.10.sp.6.

6) til springe 6. 6.1) til springe 6.1. || om
adfærd, handling, beslutning, der indfører eo
noget nyt, er præget af initiativ, dristighed,
beslutsomhed, at giøre hvad man kalder et
halsbrækkende Spring fra det Kiedelige til

det llLorsomme.Grundtv.BrS.69. Kierk.XV.

697ff. Det kan være heroisk nok, naar man
har gjort det store Spring . . ind paa den
eneste rette Livsvei, at kaste Alt bort.

Kofoed-Hansen.KA.ll.353. (man faar) Lyst
til at slaa til Alt det . . der kaldes det Pas-

sende. Men . . de faa Kvinder, som vover
Springet, bliver de ikke latterligere og grim-

mere end de, der lystre pænt og artigt?

Schand.TF.11.250. det hændte en sjælden

Gang, at en nybagt Svend vovede Springet

og tog med Damperen til Hovedstaden.
AndNx.FL.79.

\\ (jf. ty. ein sprung ins dunkle,

eng. a leap in the dark) i forb. et spring
ud i mørket (Brandes.MB. 17. NatTid.*U
1941.5.sp.6), i det uvisse, en Beslutning,

der dog maa tages hensynsløst som et Spring
ind i det \J\isse.EBrand.Br.II.116. Starten

af en Krig er . . et Spring ud i det uvisse.

PoU^Uil939.14.sp.2.
\\

gøre store (høje,
mange) spring., (nu lidt gldgs.) som ud-

tryk for livlig, fri, kraftig livsudfoldelse, virk-

somhed, set i forhold til vedk.s personlige,

sociale, (nu især:) økonomiske forhold: slaa

store slag (1.14) olgn. (især i nægtende udtryk).

*0! havde hånd studeret,
|
Hånd havde

kundet kiørt med mangen Præst i ring,
|

I Verden havde hånd giort mange høye
Spring. .ffoZ6.Paars.26. *Min Musa siunger

ey om slige ringe Ting;
|
Thi, skiønt hun

icke giør, som andre, høye Spring,
|
Saa

kand den dog ey vel i Bagateller hænge.
smst.34. han . . eier (ikke) Andet end sin

Lønning som Officeer, og dermed skal han
ikke gjøre store Spring. Hrz.XI11.51. MO.
HBegtr.ChristenKold.(1916).38. jf.: *det er

sgu ingen Ting,
|
Det er ei værdt for SUgt

at gjøre store Spring.
|
Vær rolig, siger jeg.

Heib.Poet.1.38.
\\ (jf. TankespringJ m. h. t.

tanke, tale olgn. ved et og andet hemmeligt
Spring i Tanken overlade (mange skribenter)

til Læseren selv at gjøre sig klart, hvad der

er dunkelt for Forieitteren.PMøll.ES.II.40.

Et Spring i Talen kan virke comisk. Kierk.

VII.449. At giøre et Spring i en Slutning

(ved at overspringe et nødvendigt Mellem-
led). VSO. Det bedste ved en Middag er dog
Kaffen; og ved et Spring i Tankegangen
talte han om Karlsbad og i det hele om
Brøndknrene. Bang.SG.136. hun . . talte . .

I

ivrigt og i lutter Spring. Blaum.Sib.106.
Spring i Tempus (0: vekslen ml. præsens og

præteritum i norrøn prosa). Rubow.SP.48. \\ ^
d. s. s. Springmelding. Pol.''/\tl941.Sønd.ll.

sp.2.
II
(nu 1. br.) med overgang til bet. 6.2 : (faa

ell. være) et spring forud for ell. ior&n,(faa)

et forspring for, (være) et godt stykke forud for

(m. h. t. udvikling, dygtighed olgn.). vi (ser)

hvordan Preusserne har begyndt at forbedre

deres Agerdyrkelse, og hvilket et Spring de
Svenske har faaet forud for os, i dette Stykke.

OeconT.III.lOO. vAph.(1764). Vi var et stort

Spring foran (0: foran englænderne m. h. t.

landbrug).Bregend.HH.II.97.
\\ (jf. bet. 6.2)

om hurtig (voldsom, pludselig) fremgang (i
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I

livet), forfremmelse, avancement. „Min Mand
er bleven Bormester" . . „Hånd er Pocker
heller, det var jo et Fandens Spring af en
Kåndstøher." Uoli.Kandst.111.4. Det er dog
et Dievels Spring paa engang at springe liige

fra et Bagbeest til en Junker. sa.jffP./7.S.

Det har været omdisputeret . . om det netop
skulde have været M., der gjorde dette store

Spring (o: springavancement). JacAnd.Er.II.
21. 6.2) til springe 6.2. || om forandring, især

stigning, opgang, m. h. t. antal, pris, grad.

Aktiemarkedet (viste) Fasthed over hele

Linien, og der fandt store Spring opefter

Sted, særlig i Skibsgrmpi^eii. NatTid.**/»1920.

Aft.8.sp.4. En Gros-Priserne har fra Januar
til Februar gjort et nyt Spring i Vejret.

Pol.y»1941.13.sp.l.
II (jf. Lyngspring; m. h. t.

udvikling, (organisk) sammenhæng. Glidning

og Spring i Sprogomdannelsen. T/iorse«.^/ft.

ll.l. For Ungfaarenes Vedkommende ere

Afbrydelser i Henseende til Ernæringens
Ensartethed — hvad man kalder „Spring i

Ernæringen" — særlig uheldige. »Sai.F/.sSs.

han foretrak organisk Vækst og historisk

Udvikling fremfor Spring og bratte Brud.
BiskopFr.Nielsen.(1911).356. fra nu af ud-
vikler hans Prosa sig uden Spring. i?u6ot/;.

SP.49. spec. i udtr. som naturen gør in-
tet spring, (;/. lat. natura non facit Sal-

tum; se Arlaud.119; lign. i andre spr.) som
udtryk for naturens (og udviklingens) orga-

niske sammenhæng (uden brud ell. bratte

overgange; jf. Evolution^. *Den Gud, som
intet Spring i Skabnings Raden taaler.

Tullin.1.195. Suhm.II.80. Verdens-Regjerin-

gen gaaer ikke tumultuarisk i Spring, Ver-
dens-Udviklingen er ikke . . revolutionair

men e\ol\itionaii. Kierk.XIL45. Frem.DN.
31. jf. 1. Flæng 3 og Spræng: at det . . blev
i Flæng og Spring med Barnefødsel, at

snart var det Qvinden, snart Manden, der

fødte BøTB.Kierk.P.XI,2.211. 6.3) om af-
stand ell. mellemrum (fremkaldt ved spring

(6.1-2)^, m. h. t. art, tid olgn. ell. (især fagl.)

om (synlig) afstand (mellemrum) ml. ting i en
række.

\\ (jf. bet. Q.i) om en (for tanken eksi-

sterende) afstand (væsentlig forskel) m. h. t.

art (ogs.: sandsynlighed, rimelighed olgn.). Fra
Venskab og Højagtelse er kuns et lidet Spring
til Kjerlighed. råfiei&.)SA;./.74, (man maa)
indrømme, hvor stort et Spring der her er

imellem det Tænkelige og det Sandsynlige.
HNClaus.Arv. 7. „naar De har tilstaaet det
ene Tyveri, kan De ligesaa godt tilstaae det
andet med" . . „Nej hør, der er dog et Pok-
kers Spring fra nogle Stikkelsbær til en
Tegnebog."" Hostr.EF.IV3. vi (var) altid sam-
men før i Tiden, det kan jeg jo nok forstaa,

vi ikke kan være nu. Men derfra og til, at
det kun er en meget sjælden Gang, er der jo

et langt Spnng. B.T.**/tl939.8.sp.l. \\ m. h. t.

tid. At der ligger et længere Spring i Tid
mellem Øst- og Vestpartiets Fuldendelse . .

er lidet tToUg;t.VLorenz.RD.29. Verdenshist.

1.36.
II (jf. Kvart-, Kvint-, Oktav-, Terts-

spring^ j^ toneafstand (interval), der
er større end en sekund. Thielo.M.82.

Geb.MusK.12. EAbrah.T.33.
\\ om rumlig

afstand. Paa dette Sted findes desværre et

Spring (o: en lakune) i Brevbogen. Brandt.

(Kirketid.1845f46.818). man rykkede tæt
sammen (o: ved et bord) for ikke at behøve
at skrige op, saa der hist og her blev store

10 Spring mellem Naboerne. CiÉføZLPF.459. Fra
Bænken har man, gennem et Spring i Hæk-
ken ovre paa den anden Side af Vejen, et

Indkig i Haven. Wied.HCAnd.3. Smitten op-

staar med . . store Spring. NaturensY1912.
157. Fod- og Meterstaal fra 1—16 mm med
Vio Spring (o: i forsk, tykkelser, varierende

med */io mm), Klavertraad fra 0,10—10 mm
med */io Spring, sælges. Pol."/»1941.11.sp.2.

II
spec. (landbr., gart.) dels m. h. t. plante-

20 bestand: tomt mellemrum (i roe-, kar-
toffelrække olgn.); bart ell. tyndt bevok-
set sted (i sæden). Spring i Rugen. G^eZ.

GL.64. LandmB.III.37. Udtynding, hvor
Planterne (o: kommen) staar tæt, og Hen-
plantning i „Springene" i fugtigt Vejr maa
tilr3iSides.HavebrL.*II.36. Feilb. UfF. dels i

udtr. spring i vipperne ell. aksene,
række af ubefrugtede kerner i et (korn)aks.

Olufs.Landoecon.188. Rostr.Sygdommehos dei
30 Markendyrkede Planter. (1871). 6. Tidsskr.f.

PlanteavU898.139. SaUXX.484.
\\

(geol.)

forskydning af lagene, saa at de ikke lig-

ger i samme højde i de to sider af en spalte i

jordskorpen. Puggaard.MøensGeologie.(1851).
126. GForchh.Danmarksgeogr.Forhold.(1858).
38. Uss.AlmGeol.20.

7) m. konkr. bet. i særlig fagl. anv. 7.1) om
sted, hvor et spring (1) foregaar.

\\ (jf. Sprin-

ger 3.4 og Springmaal; 1. br.) om maal
40 (L1.2) i langbold. DSt.1922.102. UfF. \\

(jæg.) d. s. s. Dyrespring (Vildtspring), (i

dyrehaven) anlægges . . adskillige Spring,

hvor Dyrene uden fra kunne springe ind i

Yi&\en.Schytte.IR.lI.310. \\ (fisk.) fangst-
indretning til ørredfangst olgn. eier jeg

begge Bredder af en Aa ved Udløbet, kan
jeg bygge et Fiskespring tværs over, hvori

alle Fiskene maa g&a.Bogan.I.59. Forelle

-

spring. Op/B.*/Tr5i7. man (har) indrettet

50 Trækasser til deres (o: ørreders) Fangst,

som kaldes Ørredspring.^PJus^.iVa^ur-
hist.(1802). 380. Sal* VIIL 151. 7.2) (ty.

sprung, d. s.; jæg.) samling af to ell. flere

stykker raavildt (i alm. en familie);

rudel. VigMøll.HJ.191. Frem.*U1927.om-
slag.3. 7.3) (jf. bet. 4; landbr., dial.) spire

(fx. paa kartoffel); planteskud (paa træ).

LTid.1759.143. Jeg har . . ofte seet (heste)

staae paa Bagbenene, sætte Forfødderne op
60 paa Træstammen, og saaledes afgnave

Knopper og Sprmg. Blich.(1920).XXII.104.
LandmB.I.190. Feilb. 7.4) (;/. eng. ty. hoU.

spring, tov (varp), eng. spring, springfjeder,

ty. springer, en i tøjet fastsyet bøjle, samt

3V
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20

springe 2(-3)) om ting (redskab), hvormed

noget bringes (drejes, trækkes) i en vis stil-

ling, trækkes elL holdes sammen (ved fjeder-

kraft) olgn.
II 4> tov (varp), der føres ud

fra et skibs agterende for at dreje skibet

ell. holde det i en bestemt stilling. Han (o:

chefen paa et orlogsskib) skal altid, naar

han ligger til Ankers . . have en Pert-

Line klar til at gjøre Spring paa sit Toug.

SøkngsA.(1752).221. *Min Forstavn stod lo

paa Grund, mit Spring blev atskudt.Oehl.Tord.

(1821).42. Harboe.MarO. „Najaden" . . laa

med Spring paa Kjæden, opsvajet med
Bredsiden vendt imod Land. BerlTid.^'/BlSOS.

Aft.l.sp.6. Schéller.MarO.
\\

(dial, foræld.)

snore(værk) til at snøre bullen sammen
med foran paa brystet. Eedebo.108. Aarb
KbhAmt.1935.40.

||
(sko.; 1. br.) elastik

paa en (fjeder)støvle. HjælpeO.{„S\&gelse-

egnen").

j^pring-, i ssgr. ['sbren,-] (se dog Spring-

fire, -forbi, -om^. af Spring ell. springe

(jf. Springe-^, især af Spring 1.1-3, springe

1.1-3, fx. (foruden de ndf. anførte) ssgr. som
Spring-bevægelse, -evne, -konkurrence, -kunst

ofl. -Bhe, en. (zool.) abe af den i Amerika
levende slægt Callithrix. Brehm.Patted.94.

BøvP.III.23. -agurk, en. [3] (jf. -æble

samt Sprøjteagurk; nu næppe br.) ^ den til

græskarfamilien hørende plante Ecballium ela- 30

terium (L.) A. Rich. (med opspringende frugt);

æselsagurk. Schaldem.HB.il.166. -agurke:
Moth.S687. jf.: Man vasker Ansigtet ofte

med frisk Spring- eller Eselsagurksaft.
Frank.KL.146. -antilope, en. (zool.)

d. s. s. -buk 1. BerlKonv.XX.153. -appa-
rat, et. f'Springe-. Bergs.MS.II.355. Sal.

XVI.278.546). spec. (zool.) om et hos visse

insekter (der ikke er udstyrede med springben)

forekommende bevægelsesorgan, ved hjælp af 40

hvilket de udfører deres spring (jf. -gaffel,

-stav;. Landbo. IV340. Bergs. MS.U. 88.

-aTancement, et. [6.1] avancement, der

foregaar med et spring, ud over den nor-

male (anciennitetsbestemte) opryknings form.
Springavancementer indenfor Hæren.Po?.**/io
1906.3. JernbaneT."/2l934.6.sp.l. jf. spring-
avancere. DagNyh. "/n 1934. Sønd. 13. sp. 1.

-bal, en. [2.i] (jf. -stød; billard.) bal, der

(stødes sadledes, at den) springer (over en 50

forhindring), -balsamin, en. [2.i, 3] (jf.
-frø, -korn 2, -urt; ^ vild balsamin, Im-
patiens Noli tangere L. (med opspringende
skulper). Lange.Flora.^(1851).158. Rostr.Flo-
ra.I.^*(1925).220. -balsaminer Viborg.Pl.

(1793).174. JTusch.113. -bane, en. (tidli-

gere ogs. Springe-, Cit.ca.l725.(NkS4° 820.

104)). {ænyd. d. s.; især sport.) bane, hvor der
springes (af en gymnast, en (rytters) hest).

DagNyh.^*/d922.5.sp.4. smst.^hl933.20.sp.2. eo

-basse, en. (nu næppe br. i rigsspr.) I ) (jf.
I. Basse 2.2 og Spradebasse; springsk, ustyr-
lig person. *(i) et Jordisk Paradiis

|
. . der

hør ikke til Springbasser og Vildhierner.

[Langebek.JNyePrøve afSkrive-Frihed. (1771).
16. BornhOS. 2) (jf. -bille og I. Basse 2.3;

zool.) d. s. s. Smælder. vAph.Nath.VII.385.
OFMull.ZoolPr.61. -ben, et. ('Springe-, jf.

MO.). I) (anat.) d. s. s. Rulleben. Saxtorph.

0.9. Ugeskr.fRetsv.l940.A.1026. 2) (jf. -pote;

zool.) hos springende dyr (kænguru, frø,

græshoppe, loppe osv.), om lange, kraftige, til

spring særlig egnede (bag)ben. PhysBibl.XXI.
118. Bergs.MS.*I.513. -benet, adj. (sj.)

som har springben, springer let, hurtigt;

overf.: den springbenede Jens Baggesen.
HBrix.DD.183. -bille, en. tidligere spec.

(zool.) d. s. s. -basse 2. Schade.Mors.(1811).
213. -bind, et. [7.4] (efter eng. spring port-

folio; fagl.) mappe ell. bind (4.1 ), hvori løse

blade fastholdes ved en i bindets ryg an-
bragt fjeder. Jesp.TS.76. Pol.*/iil939.2.sp.3.

-bjælke, en. [7.4] (bygn., foræld.) fritlig-

gende bjælke (over bindingsværkshuses styrte-

rum), som bærer og sammenholder tagfoden.

Trap.*V111.392. Feilb. -bræt, et. (nu
næppe br. Springe-. JNHøst.*III.(1850).

236). (især gym.) et til afstød (opspring) ved

spring (over snor, hest olgn.) anvendt red-

skab, bestaaende af en aflang træflade, der

med den ene ende hviler paa en fjedrende

stang, som i begge ender understøttes af træ-

klodser. SvGrundtv.Till.46. S&B. i sammen-
ligninger: (artisten) satte af fra en skraat-

stillet Granitsten som fra et Springbrædt.

VKorfitsen.GM.23. Schand.TF.II.25. \\ overf.

Men kære Doktor! er De der? Jeg staar lige

paa Springbrædtet (0: er færdig, parat til

at gaa, staar lige paa springet). KMunk.I
Brændingen.(1929).54. især om hvad der

tjener en person til at komme i gang med en

(aandelig) virksomhed, komme frem i livet

(til en (bedre) livsstilling), gøre karriere, det

ene Slægtled (sparede) Penge op for at give

den næste Slægt et Springbrædt til at løfte

sig op i et højere Samfundslag. VVed.BB.440.
Pladsen skulde være mig et Springbrædt til

noget større. Buchh.VandaVenzel.(1939) .114.

Han sætter af paa Fantasiens Springbræt.

JohsWulff.T.56. -brønd, en. [2.2] (ænyd.

d. s.; jf. springende brønd u. springe 2.2;

især foræld.) springvand (med (kunstnerisk

udsmykket) kumme olgn.); fontæne. Pflug.

DP.156. nCAnd.DB.43. *1 Gaarden, hvor
Springbrønden stod

|
af Malm med Sten-

ramme ora. Ploug.NS.189. Springbrøndene
plaskede paa alle Toxxe. SMich.Dø.69.

\\

billedl. *Da Han var ung og i de Unges
Gilde (han)

|
sit Lunes friske Springbrønd

frit lod sipille. Ploug.ED.21. -buk, en. spec:

I) (jf' -antilope; zool.) navn paa forsk, anti-

loper, dels (nu næppe br.) d. s. s. Skovbuk 1

(Lutken.Dyr.^104), dels den sydafrikanske
gazelle Gazella ell. Antidorcas euchore (holl.

springbok;. Brehm.Patted.632. BøvP.II.306.
Buchh.FDK.15. 2) (gym.) springkasse; plint.

VSO. MO.
II

ogs. (tidligere) om en buk,

hvorover linedanseres line er spændt: S pr in-
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gebnk. CBemh.NF.1.62. jf. Feilb. 3) (dial.)

d. 8. 8. -gaas 1. UfF. jf. Springbug i sa.

het. Moth.S687. -børste, en. (zool.) især

i flt., om to lange, som springapparat tjenende

vedhæng paa springhalernes hagkrop. Lutken.

Dyr.^361. -dag, en. [6.i] (især foræld.) om
hver af de i DL.2—13—Iff. fastsatte dage:

Mortensdag C^^n), Voldermisse (^U) og

Bartholomæi dag (**^»), der er skel ml. (af-

slutter) 3 aarsafsnit, for hvilke der m. h. t.

naadensaarets beregning (af tiende- og natu-

ralieafgift) gælder forsk, regler, af hvilke de

i det enkelte tilfælde kommer til anvendelse,

som gælder for det aarsafsnit, hvori naadens-
aarets begyndelse falder. Sal.XIII.119. Kirke
Leks.III.338. -dans, en. (især tidligere

alm. Springe-. JJuel.94.167. Holb.MTkr.396.
Junge.180. AntNiels.FL.in.75. jf. VSO.
MO.). (ænyd. springedans ; i egl. bet. især

foræld.) dans, der udføres med (livlige, kraf-

tige) spring (polskdans of,.); ogs. om hertil

svarende melodi. Moth.S688. *Konning Alki-

noos bød nu Laodamas træde til Spring-

dands. Wilst.Od.VIILv.370. pludseUg gik Mu-
siken over i en besynderlig vrængende Tone,
og det Hele endtes med en Springdands i

den allerlaveste Fjællebodstil./«5f.L.7/.72.

selv over Galliarden eller Springdansen hvi-

lede der en vis Al\oi.VortHj.I,3.69. || i

sammenligning ell. uegl., om noget, der fore-

gaar hurtigt, let, livligt. Denne Puls . . Galope-
rer i een s^pTingeda.ns.JRPaulli.JM.65. *Top-

f>ens Springedands, og . . Rumlepottens
øierlige Knwrr. Bagges.Ep.55. den Reise er

for dig som en Springe-Dands. Grundiv.
Snorre.II.77. Vejret er over os, og det er en
Springdans af Lyn, et ustandseligt Himmel-
brag, et stormende Sus af Vand.JFJens.

Sk.88. jf.: *Hvad ikke vi sanser, | I Luften
springdanser, | Som helst vi attraa.

Grundtv.SS.Y.267. \\ ordspr. mø ell. en
pige (skal) kendes i et dejtrug og ikke
i en spring(e)dans, se u. Dejtrug, Mø
(Ll.i). ven kendes i nød og ikke i en
8pring(e)dan8 (jf. IL Nød 2.^). Mau.
11296. PAHeib.Sk.in.9. CBernh.NF.IX.
115. jf.: I Nød skal man kjende Sine, og
ikke i Springedands. smsi.Z//.220. -done,
en. [2.1, 3] (jf. -fælde; jæg.) done, der virker

ved en elastisk opspringende mekanisme.
BMøll.DyL.IL124. -dyr, et. spec. (zool.)

om springende dyr (med en for saadanne sær-

egen bygning). Springharen (er) ikke saa
udpræget Springdyr som de øvrige Spring-
mus. 5oi.Xy/.547.
springe, v. ['sbreixe] præs. -er ['sbrer^'er]

Høysg.AG.95.140. præt. sprang [sbrBrj,'] (smst.

95) ell. (nu dial.) sprank (Pfiug.DP.197.
Æréboe.12. RasmWinth.S.57. Reiser.Fyrgier-
lige Ildebrand. (1784). 42. KLars.KY.56. jf.

Esp. §175,e. \UnivBl.I.391. Dania. IX. 39.

Thorsen.96. Flemlese.159. Feilb.); flt. (i rigs-

spr. nu poet., arkais.) sprnnge ['sbror^a] (Holb.
JH. II. 333. Schousbølle. Saxo. 503. Blich.

(1920).XIY59. Hauch.TVII.135. Risi.P.153.

jf. Rubow.SP.8.16.24.69ofl.); part. sprunget
['sbron,9<] ell. sprungen ['sbroii(a)n] (Høysg.
AG.95) ^sprungen især som fk.: Hjort.KritLit.

1.15. Schand.BS.51. Thorsen.Afh.11.14. ogs.

(nu især dial.) efter være m. subj. i intk. eU.

flt. og efter have: Høysg.AG.95. Buchh.EG.
192. Flemløse.159. Feilb.), m. best. /. og flt.

sprungne (Luxd.Dagb 1.67. Bredahl.V.157.

10 Rist.ER.5. JørgenNiel8.D.6). vbs. (især fagl.)

-ning (til bet. 1.2 : PWBalle.RD.81. LSal.
XI.104. til bet. 1.*: PhysBibl.II.177. Viborg.

S.24. til bet. 3: Springningan af en Glas-
kolbe. Brandes. F//.455^, ;/. Spring samt
IL Sprang, Sprung. (ænyd. glda. d. s., æda.
springæ, briste, revne (AM.), sv. springa
(især i bet.: løbe), no. springe, oldn. springa,

bryde frem, briste ofl., ty. holl. springen,

eng. spring; besl. m. gr. spérchesthai, ile,

20 skynde sig, sperchnés, hurtig; jf. II. Sprinkel,

I. sprinkle, IL sprække, sprænge)
I) som udtryk for et levende væsens (hur-

tige, kraftige) bevægelse fra stedet.

I.l) om person: ved en kraftig bevæ-
gelse med kroppen, i alm. afstød med
den ene fod ell. begge fødder, føre lege-
met fra stedet, dels opad (med forestilli7ig

om en kraftigere, længere bevægelse end ved

et hop), dels (i en bue gennem luften) bort

30 fra stedet (fremad, til siden, tilbage, nedad
(fra en højere plads)), spec. med forestilling

om bevægelse efter særlige regler, ved akrobat-

kunster, gymnastiske øvelser, (spring)lege,

dans olgn. (ofte i forb. m. adv. ell. præp. til

angivelse af bevægelsens retning: springe op
(i vejret), frem(ad), til siden, tilbage, bag-
læns, ned, over osv.; i flere tilfælde med
overgang til bet. 1.5 og Q.i). *En Linedanser
springer jo | For bare Mad og Klæder.

40 Falst.209. *Tommeliden sprang ind (o: i

prinsessens mund) med Hielm og Stang,
(

Hun mærked i Munden det knap engang.
Oehl.XIV31. Den Knokkelmand snoer sig

behænde; |
Med Flikflak han springer fra

Grav til GT!i\.Ing.RSE.VI.48. En Fjerde-

part af disse hundrede Tellingstedter faldt,

og de Øvrige sprunge paa de omvendte
Spyd tilbage over Graven. Blich.(1920).XV
76. Pludselig greb han Taklen og sprang ud

so af Lugen for at fire sig ned. HPHanss.T.68.
han (undgik ulven) ved selv at springe i

Vejret. TomSmidth.Finmark.(1923).81. Unge
Mænd sprang med utrolig Sikkerhed fra Stok
til Stok (o: paa tømmerflaaden).Buchh.FD.
88. (jf. ndf. sp. 49P\ 492'-"-*') m. obj.: (han)

sprang som en Gemse de bredeste Grøfter (i

alm. spr.: sprang . . over osv.).Aakj.Bondens
Søn.(1899).93. || om udspring i vand (med
svømning, badning olgn. som formaal). nogle .

.

ei) sprunge udi Søen^a; fra skibene). Holb.DH.I.

250. den Tid, mange Mennesker bruge, naar
de ville i Vandet, førend de springe ud. Kierk.

11.31. *(fra) den svenske Strand . . | Tor-

denskjold i Søen sprang,
|

Kuglerne om-
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kring ham seing.GRode.FU.77. (jf. Rosenk.

Vennernes Fest. (1826). 80). Myl Erich. S. 95.

springe over Bord. Scheller.MarO. spec. som
udtryk for selvmord: Saa springer jeg i en

TøTyegT&v.AntNiels.(Folkekal.l865.135). han
. . sprang i YioTden.VilhAnd.Litt.II.883. \\

om hurtig opstigning paa ell. nedstigning fra

hest, vogn olgn. hun sprang ned af Asenet.

Jos.15.18. jeg snublede . . ved at springe

af Baaden paa YeeTgehToen.Molb.Dagb.157. i_o

Mange sprang væbnede til Hest, andre

fulgte . . til Fods. sa.DH.11.409. Han sprang

paa en sporvogn og kørte til Klampenborg.
AnkerLars.KL.71. Hun . . sprang helst paa
Toget, naar det allerede havde sat sig i

G&ng. Bjarnhof.LE.91. Saa en Aften springer

en Betjent af Cyklen, da han ser dem.
LindskovHans.NH.187. Jeg springer ikke

mere af Sporvognen i fuld YåTLPoU^/aWél.
6.sp.5. springe i land, i sadelen, se Land 5.2, 20

I. Sadel 2. (jf. sp. 490'', 492'" og jordspringe

samt springe buk w. I. Buk 3.2^ m. h. t. gym-
nastikredskab: der var ikke een ved hele

Bataillonen, der saadan kunde springe (i

alm. spr.: springe over^ Træhesten som han.

Bregend.BU.70. \\ om hurtig bevægelse til ell.

især fra et leje ell. sæde (liggende, siddende

stilling). Jeg springer af Sengen. RasmWinth.
S.IU. Rahb.Synt.77. (hun) samlede Nat-
tøjet om sig og sprang tilbage i Sengen. Æri 30

Krist.DH.25. || spec. i forb. springe op,
især med forestilling om pludselig aktivitet,

beslutsomhed olgn. Raguel sprang op og kys-
sede ham. Toft. 7. 7. *Vaagner, vaagner, dan-
ske Helte!

|
Springer op og spænder Belte!

Grundtv.PS.IV464. De forfærdede Gjæster
sprang op fra deres SædeT.Blich.(1920).
XXIV49. *da jeg vilde tale, sprang hun op
og løb afsted.Winth.D.(1828).149. (1. br.)

uegl.: give en sindsstemning (vrede olgn.) 40

kraftigt udtryk (i handling); fare op. * Tilgiv

min Hidsighed, min vise Sultan! . .
|
Den kol-

deste Natur jo springer op,
|
Naar Nogen

rører ved dens friske S&aT.Oehl.PSkr.II.206.
springe op som en løve og falde ned som et
faar, et lam, se I. Løve 3. springe op og
falde ned paa, (dagl., (vulg.) jarg.) ikke
ænse (det mindste); bryde sig pokker om.
Monies.OgFandenlo!(1930).39. Det vil jeg
springe op og falde ned ^ei3i.BerlTid.^^/iol934. 50
Sønd.4.sp.2. (1. br.) m. anden anv.: „Du er da
vel ikke med i Banden." „Jo, det kan du
springe op og falde ned på (0: være sikker
paa), jeg eT.''TomKrist.LA.134.

\\ med over-
gang til bet. 1.5 og IIL hoppe 1, om mindre
bevægelser (paa stedet), hoppende, dansende
gang, fx. som udtryk for livsglæde olgn. (der
er) en Tid til at sørge, og en Tid til at springe
af Glæde (1931: danse). Præd.3.4. Min El-
skedes Røst! see, der kommer han, sprin- e'o

gende (1931: i Løb^ over Bjergene, hop-
pende (1931: i Spring; over Eøiene. Højs.
2.8. *Saa sang hun og hopped, saa sprang
hun og sang. Bagges.Ungd.il.101. Der (o:

i hjemmet) var jeg saa munter og saa glad,
|

Der sprang jeg tidt i Engen. Hauch.RF. 1.141.

Peter han var ligeglad,
|
han hoppede og

sprang
|

. . hele Dagen lang. Cit.l893.(Danm
Viseb.II.161). || spec. om (spring)dans: Den
maa være Steen og Stok,

|
Som der ikke

springer,
|
Naar Fiolen klinger. LandsJt/eP.

V.5. (jf. sp.490") m. (indholds)obj.: du unge,
spring en Dands. »Sfuft.S^. * Hansen og Hanne
. . en Hopsa ST^Tang.PalM.AdamH.II.200.
Wied.LH.27 (se u. Sekstur^. LCNiels.VLM.8
(se u. Rej 2). stakket dans er snart sprun-
gen, se u. Dans l.i.

||
(med overgang til bet.

1.5) om ilsom, voldsom bevægelse (i spring):

kaste sig; styrte; fare. (ofte i forb. springe

(ind, løs) paa, springe til olgn.). det Men-
neske, i hvem den onde Aand var, sprang
ind (Chr.VI: op) paa dem, og overvældede
dem. ApG. 19.16. han var vist falden ned,

hvis ikke Moderen var sprungen til, og
havde grebet ham. Oehl.HrS.(1817).201. Saa
springer han til sine Heste to —

|
De stode

just tøired' paa Brinken. Blich.(1920).XXI.
185. (voldsmanden) sprang paa mig og stak
mig et vældigt blaat Øje. Duelund.N.49.

(jf. ovf. sp.490") m. obj.: (bokseren) har . .

specialiseret sig i Hooks (o: haarde stød),

som han springer ind (0: giver modstanderen
i et spring) fra lang Yrastand. Idrætsbladet.
''U1935.4.sp.l.

II
uegl., om bevægelse, der

minder om et spring, der Elisabeth hørte

Mariæ Hilsen, sprang Fosteret i hendes Liv.

Luc.1.41. Brandes.Br.11.21. naar man er

med Barn, saa beholder man det, hvis det

ikke lige springer fra en.LeckFischer.HM.
23. (jf. bet. 1.2) om billede, figur (i vaaben-

skjold): Af en aaben kronet Tourneer-Hielm
springer en fyldig JomtTue.Reenb.I.216. jf.:

elegante Herrer, som sprungne ud af Mode-
kobberet. fiCAnd. ZS. ///. 9<?.

II
i (andre)

særlige forb., talem. olgn. springe saa let som
den fugl, der kaldes koen, se Ko 2.i. springe

saa væver som fisken paa panden, se 1.

Pande 1. springe af kagen, se Kag 1. springe

af sit (gode) skind, se Skind 2.3. naar pengene
i kisten klinger, straks sjælene ud af skærs-

ilden springer, se u. 1. Kiste 1.4, II. klinge 1.3.

springe fra beghætten, pikkelhuen, rushæt-
ten, se Beghætte, Pikkelhue (5), Rushætte,
springe fra raaen, se II. Raa 2. springe i

bugter, i kreds, i reb, se Bugt I.2, Kreds
2.2, I. Reb 1.2. springe paa ell. over borde
og bænke, over et halmstraa, over ilden,

klingen, sin egen skygge, se I. Bord 2,

Halmstraa 1, I. Ild 2.i, I. Klinge 3, I.

Skygge 2.1. springe (lige op) til loftet, se

I. Loft 1.2. springe til pølse, se Pølse 1.2.

springe badut, se badut. (jf. ovf. sp. 490",
49P^) m. obj.: springe buk, reb, tov, se 1. Buk
3.2, L Reb 1.2, Tov.

1.2) (jf. bet. l.i) om dyr med gangredskaber
(ell. ydre organ med lign. anv., jf. Spring-
apparat;, især firbenet dyr (som hjort (jf.

letspringende^, hest, hare, frø ofl.): ved en
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kraftig bevægelse med kroppen (afstød
med (bag)benene) hæve sig helt ell. med
forkroppen (fra jorden), i alm. tillige:

bevæge sig bort fra stedet (fremad),
især med gentagne afstød og i fortsat
bevægelse fremad (i spring, galop, meget

hurtigt løb). *da (katten) i det samme saae,

I
en Rotte lod han Muusen gaae, | og graadig

efter Rotten ST^Tang.ThielosArier.11.36. *mig
fra Skyen Løver som

| Jordlopper tyktes, lo

der sprang om i tørre S&nd.Oehl.Aml.(1847).
33. Foran den høie Stentrappe holdt der

en lukket Herskabsvogn . . To muntre Heste
sprang utaalmodig i Skaglerne. /ngf.L./Tr245.

*I Salen derinde laa Kejserens Kjol,
|
men

Katten sprang op paa den samme Stol.

Hostr.SpT.III.14. *TUskovs, tilskovs i Hui
og Hast

I
Han (o: ræven) med sit Bytte

sphngeT.Rich.SD.SG. *Da springer en skræm-
met Hare op

|
Bag en Skræppe. sms<.87. 20

*01e sad paa en Knold og sang . .
|
Faar og

Beder omkring ham sprang. Aakj.Derude fra

Kjærene.(1899).131. * Hinden . . |
springer for

de hæse YiMnåe.KMunk.C.Sl. Alle Hunde
hadede ham. Sommetider sprang de paa ham
uden Naxsel.JesperEw.PF.M. springe i ell.

til tøjet, se Tøj. || spec. om hund: springe
o p , sætte forpoterne op paa en (som udtryk for

glæde). TomSmidth.Finmark.(1923).68. ikke

springe op! !

|| (fagl.) om (væddeløbs)hest: 30

(begynde at) galopere; om travhest: imod
reglerne slaa over i galop; spec. i forb. som
springe (godt) af, starte (godt) i galop

(Pol.*/iol937.4.sp.2), springe an i galop
(PWBalle.RD.71.84.217. Kandanus.BK.140.

jf. anspringe 2) ofl,. Begge Ungtraverne sprang
sig alle Chancer fra, og den roligt travende
Burgoyne . . \a,ndt. Trav-TidendesJulenum-
mer.l929.21.sp.2. B.T.*yiil931.11.sp.4.

\\ (jf.

bet. 1.1^ uegl., om billede, figur i vaabenskjold 40

olgn. *l Skjoldet springe Løver, og Hjerter

staae i BT&nd\Winth.D.(1828).110. Søiberg.

KK.I.126. Grønb.SV.54.

i.3) om dyr i vand: gøre en kraftig
(svømme)bevægelse hurtigt fremad (ell.

til siden) i vandet (jf. III. slaa 32.i^, spec.

med fortsat bevægelse op over vandet.
Sølvfarvet Lax med Kiæmpe-Kræfter sprin-

ger. i2ein.34. af og til sprang en Fisk, og
satte den blanke Flade i . . Bevægelse. jBiic/i. 50

(1920).XII1.140. der sprang en Fisk op
(Chr.VI: der opsprang en fisk^ af Floden.

Tob.6.2. (laksene) springe over Strømhvirv-
ler, Vandfald og Stemmeværker . . slaa med
fuld Kraft imod Vandet og springe derved
12—14 Fod i YeiTet.Brehm.Krybd.342. Snart
vil Fisken (0: laksørreden) kun springe efter

(0: i et spring snappe efter, bide paa) Flue . .

snart kun nappe i Orm. Bogan.1.60. springen-

de Marsvin. BerlTid.yil940.M.26.sp.5.

1.4) (jf. bespringe, indspringe; vet., landbr.,

dial.) om handyr hos pattedyr, især husdyr
(hingst, tyr, orne, væder): udføre en par-
ringsakt; (m. obj.:) bedække, bukkene,

som sprunge paa qvæget (1871: sprang
Kvæget; 1931: sprang^, vare brogede. 1Mos.
31.10 (Chr.VI). Viborg.S.48. Omboende Bøn-
der kunne faae deres Køer sprungne gratis

eller for moderat Betaling. Blich.(1920).
XXII.92. LandmB.II.256. Feilb. UfF.

1.5) (jf. bet. 1.1 og 6.1; især talespr., til

dels lidt gldgs. (spøg.) ell. dial.) om person:
bevæge sig hurtigt af sted, ile, løbe, skynde
sig (i alm.: i et bestemt ærinde, paa en ivrig,

tjenstvillig maade; ofte m. præp. efter til

angivelse af det eftersøgte ell. til om bevægel-

sens maal). jeg maa springe til Vindvet, at
see, hvem det er.Holb.Bars.il.2. I det samme
kommer en Pige springende efter mig og
siger: vil Monsieur ikke være saa god at
komme ind til min Jovair\ie.Prahl.AH.I.12.
*En Syster ad Drengen paa Timen sprang
til.Grundtv.SS.il. 77. saa sprang jeg herind
for at spørge Fruen, om Fruen dog ikke
syntes det var bedst, jeg alligevel lavede
en Kop The. Nans.KV114. De tænkte slet

ikke paa at løbe, før Manden sprang efter

Fisken.Søiberg.HK.153.
||

(jarg.) løbe sin
vej; undløbe; stikke af. DSt.1920.85. Skal
man sidde over (i skolen) og alligevel gaar,
saa er man sprunget eUer spæn't. BeriTid.

^^/zl934.Sønd.5.sp.4. Næppe havde han atter

indtaget sin Plads mellem de andre Elever
(paa et optagelseshjem), før han „sprang",
d. V. s. flygtede. Poi.»Vi«i935.i2.sp.2.

|| nu
især om en underordnet, tjenende person; dels

som opfordring, (lempelig) befaling, i udtryk
som: Henrich spring du ud efter et Thee-
Bord med nogle Koipper.Holb.Kandst.il1.4.
hvad er det som ligger paa Vejen? . . Spring
een hen og see hvad det er.sa.Jep.1.8. PA
Heib.Sk.II.127. spring Du ud, liUe Tuk, og
vær en velsignet Dreng 1 hjelp den gamle
Kone\HCAnd.(1919).II.244. Hør du, Peter,

spring strax hen til Schneider og køb en
Flaske Bourgogne til halvanden Krone —
men skynd dig, min Gut. Pont.Sk.56. Crom-
well, spring efter et Sjal til Dronningen.
KMunk.C.14. dels m. bet. af tjenstiver, ær-

bødighed, (slaveagtig) lydighed, især i forb.

springe for en, ogs. uden tydelig forestilling

om bevægelse fra stedet („være dreng for en''

,

„lystre en blindt"). Opvarterne sprang, naar
han kaldte. Hrz.JJ.111.9. Kommissen (vil)

bukke og springe for hende som for en Stads-

frue. Pon<.;SZ:.25S. Der var noget ved (hende)

som straks lod Konduktører og alle den
Slags Folk springe. Bang.L.294. Rønberg.OK.
139. har man kun det, som klinger, man
faar vel den, som springer, se II. klinge 1.3.

;'/..• der har saa mange for mig sprunget saa

længe efter Vognen (0: været tjenere), til de

selv ere komne ind i den. Skuesp.V.160. \\ m.
subst. som præd. Tror du, jeg skal springe
Lakaj for dig hver ^at.ErlKrist.DH.84.
især i udtr. springe soldat, (jf. bet. 6.2

og udtr. staa, ligge soldat u. Soldat 1; især

., dial. ell. spøg.} gøre soldatertjeneste



496 springe springe 496

(eksercits); Uive ell. være soldat (ofte med fore-

stilling om noget nødtvungent, ubehageligt).

Manden (o: herremanden) er vred paa
Dig, og Du kommer til at springe Soldat.

Blich.(1920).XXVL3. smst.87.100.272. VSO.
(„Jydsk"). JacPaludan.TJR.176. Gravl.Espen.

(1933).58. De Fattige, der maatte springe

Soldat, tjente . . paa liiwatiå. ArthChrist.P.

99. Skautrup.EtHardsysselmål.I.(1927).305.

jf.: slaviske Fiskergutter fra Lussin og Lissa lo

(har) ofte maattet springe Sømand paa
Dogernes B\iå.Tilsk.l927.I.340. \\ (jf. bet.

6.1 og II. fare 2.1 ; talespr., mindre br.) uden

forestilling om bevægelse fra stedet, som udtryk

for hurtig (ilsom) paaklædning; i forb. m.

præp. i. Jeg sprang i Klæderne (klædte mig
hurtig paa).y<SO. Jeg sprang i Klunset og

skyndte mig nå. Duelund.N.44. Brodersen.S.

59.
II

i udtr. springe (en) til hjælp ell.

(nu næppe br ) bi (jf. bispringe^, komme 20

(en) til hjælp; hjælpe; bistaa. LTid.1727.601.

Regimentskassen (0: selskabets pengebehold-

ning) begynder at vise . . Tegn paa . . Slap-

pelse . . i hvilken Anledning Du maaskee
kunde, som man siger paa gammel Dansk,
„springe den til Hjælp". Dod<.fi.224.

2) om ting i (hurtig) bevægelse. 2.1) i al

alm.: bevæge sig, føres, kastes (hurtigt,
pludseligt) fra et sted (til et andet),
ogs. spec. op i vejret ell. op og ned (i hop- 30
pende bevægelse). Skibet springer, dypper
op og neå.vAph.(1759). En Tarm, som er

spendt, springer med en anseelig Kraft tH-

h3ige.Kraft.VF.158. Ganghjulets Axel (kun-
de) føre en let Viser, som sprang (0: flyttede

sig i et ryk) ved hvert halve Secund. GFUrsin.
Uhre.(1843).142. »Æblerne triller og sprin-

ger over Græsset. Holstein.D.50. de modne
Kærner, der sprang frem under „SlagvoUen".
Skjoldb.SM.99. Elevatoren ramlede i Bund, 40

saa Servicet hoppede og sipramg. ErlKrist.

DH.136. (banen) var haard . . og Boldene
sprang regelmæssigt. CncA;ei.l935.82.sp.2. la-

de propperne springe, se Prop 1.2. (jf. bet.

1.2) om springeren i skak: Springeren . .

springer . . eet Rum frem og to til Siden.
Legeb.I.c.20. jf. bet. 2.2 : guldæblerne springer
(i et springvand), se Guldæble (1). jf. bet. 3.1

:

springe i luften, se Luft 1.2. med overgang
til bet. 6.2 : mens Aarerne overbrede sprang 50
frem (0: svulmede op, traadte stærkere frem)
i hans skælvende Tmdinger. Bang.SF.135.

II
om lukkeindretning, dør olgn.; især i forb.

springe op ell. i. i det samme sprang alle

Dørre op. ApG.16.26(OGuldb.). *De vUde
Vinde fnøs i Harm,

|
Op sprang hvert

Vindve fra sin K^rm. Rahb.Synt.77. *Efter
dem sprang Døren tiL.Ing.DM.27. (han) lod
Kapslen paa sit Guldur springe (0: springe
op).JacPaludan.UR.22. naar Uret slaar, eo
springer en Lem op og en Gøg kommer frem
og kukker. PolitiE.Kosterbl.y»1925.1.sp.2.

(jf.

fig. bet.-gruppe og bet. B) om laas, spænde
olgn.: Grimeskafterne (kan fæstes) i Grimen

. . ved den saakaldte Springkrampe, der

springer op, naar Tryk herimod anvendes.
PWBalle.R.32. Ved bevægelsen sprang hen-

des bælte oip.MKlitgaard.GM.20. laasen

sprang i ell. op, se Laas l.i. jf.: *op fløi

Porten, Laasen sprang (0: sprang op). Bagges.

NblD.357.
II (jf. bet. 3) som udtryk for plud-

selig løsrivelse (fra helheden), især i forb.

springe af (ell. ha.), springe af, som Splin-

ter af Træ.vAph.(1759). Hader hug, så Stark-
ads hoved sprang fra kroppen. J.Oir.i)fl.//.

149. Sølv-Herreur . . et Stk. Emaille sprunget
af Skiven mellem 4- og 5-Ta\let. PolitiE.

Kosterbl.^'/»1923.1.sp.l. underkastes Kedlen
. . en pludselig Varmegradsforandring, sprin-

ger Rustskallen Sit.SkibsMask.130. springe

af sporet, se II. Spor 2.4. uegl., m. overgang

til bet. 6: Ordene sprang med Kommando-
klang fra de stramme L3dher.Nathans.P.226.
m. obs. anv.: springe, (pludselig) gaa af,

løsnes olgn. håret springer for Ragekniven.
Moth.S685. naar der springer en Seleknap.
Sundhedstid.1903.229. Kniber det med at

faa Mærseskødet for, saa lad læ Stor- eller

Fokkebras springe (kaste los). KuskJens.Søm.
249. spec. (o): lade ens hoved springe,
lade en henrette (ved halshugning), dræbe.

Holb.DH.II.77. Han har foragtet Repu-
bliken! . . hans Hoved maa springe. /ng,

EF.VI.106. Det kalder jeg tappert at . .

tænke paa Noget, som vor Chalif vilde lade

Eders Hoved springe for, hvis han vidste det.

Goldschm.K.168. CPalM.0.374. \\ om elek-

trisk strøm, gnist olgn. Hauch.SD.IL228(se u.

Gnist 1.3J. *Solen staar op i et Skybrud,
|

og ud af det regnkvalte Gry
|
springer der

et eneste Lyn. JVJens.Di.63. Bliver Strøm-
men (stærkere), vil den „springe over" mel-

lem saadanne Punkter eller Spidser. D/SjB.

Tjen.1.35. Flammerne sprang to Gange . .

over paa Shameen- Øen. Pol."/iol938.1.sp.2.
(uegl.) om rygte: *Saa langt det springer om
Land og Vove, | At Hjalmar vandt hendes
Tro og Love. Hrz.T.19. \\ uegl. om hjertets

(voldsomme) bevægelse (ved stærk glæde,

spænding). *Hiertet kand i Livet springe,
|

Fordi hånd os sin egen Søn har skenket.

Brors.139. (hjertet) Pikkede (ikke), nej, det

hoppede — det sprang (0: af nervøsitet).

AnnaBloch. Fra en andenTid. (1930). 86. 2.2)

om vædske: flyde, strømme, vælde (frem,
ud) , især: med kraft, i stor fylde. Sidse-
Mile slog Guldvæven saa haardt,

|
Saa Mel-

ken af hendes Bryster sprang. 4&mftiV«/er

Rahb.III.361. *Voverne (0: vandet fra mølle-

dammen) . . bruste
| Og over Hjulet sprang.

'Winth.HF.30. hun gravede med sine Hæn-
der en Grav i den haarde Jord, saa at Blodet
sprang hende ud af Yingrene. HCAnd.(1919).
111.407. *Saa unge Folk vi kan dog ikke dø,

I
naar Blodet springer rødt og rask i Aaren.

KMunk.C.71. Taarerne springer dem i Øy
nene.HHLund.GF.il. arbejde, slide, saa blo-

det springer af (PoV/iil941.10.sp.l) ell. frem
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nnder neglene (KLars.SA.23) ell. ud af neg-

lerødderne olgn., se Neglerod (1), slide (3.1 ).
||

i udtr. for (stærk) sved. Sveeden springer af

Kroppen (o: paa elefanterne). Pflug.DP.624.
*Den kolde Sved af Pande

|
Mig udi Angsten

sprang. Oehl.NG.(1819).96. Ing.KE.II.31 (se

u. Angstsvedj. I de følgende dage gravede
jeg, saa sveden sprang af mig.MKlitgaard.

OM.156. sveden sprang mig ud af alle porer,

se Pore 1. || om (vand i) kildevæld, vand-
spring. 7. Hiorte, som sprang med Vand.
Pflug.DP.190. *Hist springer ud saa klart et

Væld
I
Af hviden S&nd. Grundtv.Kvædl.327.

Dette Springvand springer el.Heib.Dv.ll3.

Da sprang der frem en Kilde, den sank igjen

i Hav,
I
Det var de Danskes Taarer, der flød

ved Heltens (o: Knud Lavards) Gi&v. Hauch.
SGr.l2. den Dag i Dag springer der ved Hes-
leraølle en Kilde, der i Vandmængde over-

gaar selv Hågle^lde. AFang.IK.45. jf. bet. 2.i

og Guldæble: Paa Kongens Fødselsdag sprin-

ger det (o: springvandet paa Gammeltorv) med
Guldæbler. Springvandet paa Amagertorv
sprang . . første Gang "/, 189å. Trap.*L711.
springende brønd, (især foræld.) spring-

brønd; ogs.: kilde(spring). Pflug.DP.193.
EPont.Atlas.L519.II.282. OpfB.UV.199.

\\

om lignende anlæg med strømmende vin (ved

tidligere tiders kroningsfester olgn.). Luxd.
Dagb.1.417. MR.1815.107. Inde paa Ride-
banen var der (ved Chr.VILs kroning) ind-

rettet et Vinspring, der sprang med rød og
hvid Vin til Bedste for de Lysthavende.
VKorfitsen.F.97. \\ billedl. Dog Livets Kilde
springer, hvor evig den BpTSing.Ing.HD.136.

hans Tale . . |
Der springer klar af Tankens

dybe Sø.Hau^h.Lyr.77. Skal jeg mod Him-
len see med Smiil paa Mund,

| Saa springer

Sangens Væld i samme Stund,
| Og Tanker

faaer jeg, som til Vers sig slynge. PoZM.
Myih.Digte.*(1857).216. sa.AdamH.1.248 (se

u. Springvand 3). 2.3) (især ^) om vinden:
pludselig forandre retning, dreje sig;

alm. i forb. springe om (Grundtv.Saxo.IL16.
PalM.T.119. TeknMarO. ogs. med tilføjelsen

i ell. til nord osv.: MCBech.U.137 . Scheller.

MarO.), abs.: springe (Moth.S685. SøLex.
(1808). Drachm.SS.106. Scheller. MarO.),
med nærmere bestemmelse: springe nord-
lig(ere) osv. (JensSør.II.2. Blich.(1920).

XXIX.2. Drachm.SS.^110), springe til

(LTid.1729.204. ArchivSøvæsen.L85) ell.

paa nordvest osv. (JensSør.11.16. ASølling.
Sømandsliv.(1925).26). Mod Aften (var)

Vinden stik imod . . | I Morges, ret i Dag-
ningen, sprang Vinden,

| Og i et Øieblik, saa
fik vi lættet. Thaar.PB.22. Hvis Vinden
springer om paa en Vesten . . saa er den Is

fløjten. Droc/im.PTf226. Det blæste . . stød-

vist med springende Paalands^^nd. MylErich.
S.114.

3) (jf. bet. 2.1 og 4j som udtryk for brist-
ning (egl. om den ved bristningen frem-
kaléUe bevægelse, adsplittelse af helhedens dele).

3.1) briste; sprænges; i alm. m. forestilling

om ødelæggelse: gaa itu, i stykker. \\ om
(spændt) reb, streng osv. Moth.S685. Holb.
Usynl.II.6(se I. Kvint 2). Sadelgiorden . .

springer
|
Før jeg har rigtig sat mig fast.

Bagges.Ep.l33. Hun vilde sye, men Traa-
den STpT&ng.Hrz.D.1.129. Fjæderen . . sprang.
GFUrsin.Uhre.(1843).55. knyt paa Liren

|

den sprungne Streng. Stuck.S.72. Springer et

10 Stagsejlsfald, vil Sejlet af sig selv løbe et

Stykke neå.Bardenfl.Søm.II.51. en maske
springer, se I. Maske 1.2. talem.: gaa ikke

for højt, saa springer kvinten, se I. Kvint 2.

II
om (skør) ting, der udsættes for pres, tryk,

stød olgn. (i alm. spr. nu især om haarde
ting (glas olgn.) ell. om en ting, der sprænges
som ved en eksplosion (jf. flg. bet.-gruppe), et

indre tryk olgn.). Hånd derpaa Gunnilds
Ryg begynte braf at smøre . . |

Men til

M Ulycke sprang hans Messingknapped stok.

Holb.Paars.181. Store Blodstrømme randt
hende ud af Mund, og det mente alle, at

hun var sprungen af M.øåe. Grundtv.PS. I.

487. Uplettet skal du (o: Dannebrog) svinge

I
Dig over Verdens Søe,

i
Til Nordens Brynier

springe,
| Og Danmarks Hjerter åøQ.lng.

Julegave.(1816).95. De klinked saa Glas-

sene sT^T&Tig. Søtoft.Panth.83. Saasnart (dan-

serinden) træder ind. Alverden klapper . .

I
Ja Rygtet siger . .

|
Hver Aften sprang

af Klap et hundred' Handsker. PalM. D.
44. Syng, Moder, syng, som om dit Bryst
skulde spnnge. Schand.AE.374. Aareknuder
. . kan „springe". Ponum.553. Kedlen sprin-

ger. iSc^dier.itfarO. (der) sprang . . et Dæk
(o: paa bilen). JacAnd.Er.II1.25. Huden
springer som Glas (under barberingen). Pol.

**/-il941.5.sp.6. der sprang en pære (o: gløde-

lampe)
j

alle propperne (o: de elektriske

40 sikringer) sprang
j
(vulg.) trans.: faa til ai

briste (springe), hvad saa med den Kedel,

De 8TpTaing?Pol."U1934.Sønd.l2.sp.4. sprin-
ge i flint, se Flint 1. springe itu, se itu

2.1. springe læk, se III. læk. der sprang

en læk (i skibet), skibet sprang en læk, se

I. Læk. springe i splinter, se I. Splint 1.3.

springe i stykker, (i) sønder, se Stykke,

sønder. || spec. som udtryk for eksplosion,

sprængning, fremkaldt af særlige eksplosive

50 stoffer, den første Virkning af en Passion

kand holdes for uskyldig, efterdi den kand
ligesaa lidet hindres, som Krudet at springe,

naar Ild derudi kommer. Holb.Ep.II.205. den
Skade, som ved det sprungne Krudttaarn
er skeet.Skr.(MR.)'/»1780.§6. (hun) har mi-

stet Livet, da Slottet sprang (i alm.: sprang

ell. sprængtes i lvitten).NPWiu)el.NS.134.

Donse Krudtmølle . . var sprunget i Luften .

.

Tre Mennesker dræbt paa Stedet . . Møllen

M sprunget allerede flere Gange (før).Drachm.

SF.112f. (nu) især om granat, mine, bombe
olgn.: Minen . . har sin fulde Ladning, | Og
venter Eders Vink kun, for at springe. Pitc/».

(1920).VL266. En Granat gik .. tæt hen over

XXI. Bentrykt "/« 1M2 82
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dem . . Den sprang. Rist.ER.204. Ved Ansla-

get springer Bomben. VorStand.l940.295.sp.l.

lade en mine springe, se II. Mine 3.1 og 4.

m. anv. svarende til nuværende brug af

sprænge: man havde ladet Huuset springe

af Krud, som der under var lagt. Holb.

HelUnd.II.146. LTid.1725.707. springe i

luften, se Luft 1.2. (1. br.) trans.: Under
Krigen blev 13,000 franske Broer sprunget

i Lvitten.AWinding.fPol. "U1941.11.sp.6).

3.2) spec. i forb. springe op, pludselig

aabne sig; jf. bet. 4: efter to eller tre Dage
pleiede de (o: knopper) at springe oTp. Reiser.

11.508.
II

især med forestilling om en uønsket,

uheldig, skadelig bristning, dels om en sam-

menføjet ting, i udtryk som springe op i

limningen, se Limning 2. dels som udtryk

for bristning af huden med indtrædende blød-

ning, i forb. som saaret springer op
(Levin. EBrand.UB.144) ell. (med udvidelse)

saaret, næsen osv. springer op at bløde
(begynder pludselig at bløde; se ogs. lY bløde

l.i}. hans næse sprang op at hløde. Moth.
S686. HCAnd.(1919).IY82. Fallada.B.454.

4) (jf. bet. 2.1 og 3) som udtryk for planters

udspring: blomsternes (knoppernes) ell.

(m. h. t. træer, spec. (bøge)skoven) bladenes
udfoldelse (jf. løv-springende, -sprungen^;
især i forb. springe ud, ogs. (navnlig poet.)

abs. springe (Røse.Bygevejr.(1892).110. Thøg
Lars.Limfjords-Sange.(1925).12. Fleuron.S.

56). blomsterne, træerne springer ud. Moth.
S686. *Mens Dagen nu længes, Marken
springer ud,

|
Smykket med Urter saa feire.

Hrz.D.IY115. * Roser, tidlig sprungne
|

Frem med Bud om Sol og Y&a,T.Aarestr.SS.

11.147. *Mai er yndig og frisk som en Brud;

I
Fuglene synge. Bøgen springer uå.fKH

With.]Børnebog.(1865).97. *Frøken Nenny,
ung og prud, elsked mig, da Vaar sprang ud.
SophClauss.F.48. Vintergækken (og) Eran-
this . . tør springe i Blomst, lige saa snart
Vinteren løsner sit Tag.HeeAnd.AH.33. (jf.
Ask 1) talem.: *Springer Eg inden Ask

|

Gi'er Sommeren Vask;
|
Springer Ask inden

Eg
I

Bli'r Sommeren hleg.Bogan.II.103.
AarbHards.1934.32.

\\ overf. *Glæden sprin-
ger af Svøbet ud. Grundtv.SS.III.39. *Der,
hvor Amors Pile suse,

|
Springer Glædens

Roser udi Hrz.D.IV125. *Jeg vaagned' en
Morgenstund,

|
og Solen sprang ud som en

'Palia.e.FrNygaard.SB.30. jf. bet. 5.2: Mørket
var ved at falde paa. Enkelte Stjerner
sprang ud paa den dybe, blaa Himmel.
IsakDin.FF.26.

5) (især som uegl. anv. af bet. 2.1-2 og å)
som udtryk for en tings (særlige, pludselige)
fremtræden, tilsynekomst olgn.; olm. i

forb. springe frem ell. ud. 5.1) (især Cp;
(pludselig) opstaa, blive til; udspringe
(af), de øvrige Tider, som régel-ræt springerM af Imperativo, saasom: af t^g kémer
tygger. Høysg.AO.87. Esmeralda, den eneste
egenJig yndige og uskyldige Skabning, der

er sprunget ud af hans (o: Victor Hugos)
Fhmta,sie.Oehl.Er.IV249. *Den (o: oplys-

ningen) springer ud af Folkedaad. Grundtv.
PS. VI.232. paa Veien mellem Randers og
Viborg, medens jeg kjørte, sprang Sangen
„Jylland (mellem tvende Have)" frem. //C
And.SS.I.Suppl.44. han søgte at fange nogle

af de Billeder, der . . sprang frem i hans
Fantasi. Schand.TF.1.194. Mindet fra den

10 store Højstrupfest sprang op i hans Sind.

OlesenLøkk.NH.III.59.
\\

(poet.) m. h. t. en
persons ophav (afstamning). *Ubald ei af

Trælleblod er sprungen./n5f.l)Z)./¥7<3. *Langt
heller vil jeg døe, end besmitte det Blod,

|

Hvoraf jeg ud er spiungen.Hauch.LDR.195.
5.2) (jf. fremspringe 2.ij m. h. t. udstræk-

ning: naa længere frem end noget andet (som
danner baggrund); træde frem; rage frem
ell. ud. dette Laag . . maa springe et Par

20 Linier ud over Udsnidtets yderste Kant.
Paparbeideren.(1835).92. Odder, der sprang
ud i Søen fra det større Forbjerg, ifawc/t.

MfB.114. Et Hus springer frem foran de

andre. KMunk.Chrll.8. en lille . . Mand,
med en rund Topmave, der sprang menings-
løst frem i Rummet. KSech.MV9. 5.3) (plud-
selig) blive synlig (paa tydelig maade);
ogs. (m. overgang til bet. 5.2j; kunne op-
fattes, erkendes klart. Gjenstanden sprin-

30 ger slet ikke frem med eiendommelige Træk,
Læseren faaer intet Billede af den.Heib.

Intel.III.65. (Holberg) yndede at stille Mod-
sætninger skarpt overfor hinanden, forat

Problemet ret kunde springe frem ved det

stærke Sammenstød. Høffd.DF.4. I alle de

smaa Lejligheder springer Lys frem, og
slukkes Lys. PLevin.DG.99. Med et Knivs-

blad skrabede han i Lakken, og under den
sorte Farve sprang den grønne frem. Poi.

40 ^*U1941.12.sp.l.
II (jf. iøjne-springe, -sprin-

gende^ om ting, forhold, forskel: springe i

øjnene, være tydelig at se (ell. erkende);

falde (stærkt) i øjnene. Tingene er (i en frem-

med egn) ikke saa dagligdags, at man pas-

serer dem sløvt forbi; de springer i Øjnene.

KLars.Ci.l20. en Egenhed, der sprang selv

Børnene i Øinene. Pont.F. 1.220. De bør . .

aflaase Deres Cycle med en god stor forniklet

Kæde, som springer Folk i Øjnene. Cyclehb.

50 47. At denne historie er ægte andersensk
springer i øjnene. FBrandt.SK.122.

6) som udtryk for en særlig form for (især:

pludselig ændring ell. vekslen af) adfærd,

virksomhed, udvikling. 6.1) (jf. bet. l.i og 5)

som udtryk for en (fortrinsvis) personlig be-

stemt adfærd ell. virksomhed, (om part. sprin-

gende se bet. Q.i). \\ som udtryk for adfærd
ell. handling, der udføres hurtigt, energisk,

beslutsomt olgn. Den (private) Eiendom, der

60 saaledes er sprunget om med (o: handlet vil-

kaarligt med af myndighederne), er ikke

Smaating, men beløber sig . . til mere, end
2500 Tyldter Tømmer. Stampe.IV193. da jeg

saa ofte har staaet paa Springet at rejse
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videre, saa vil jeg ikke tale mere om Rejsen,

'førend jeg virkelig springer til. Rask.fMaga-
zinforReiseiagttagelser.I.(1820).188). da Tea-

terets Førstekraft en Aften blev syg, sprang
Frøken J. ind i hendes Uolle. AUenriques.
TG.26. (Johs.YJensen) har været Journalist,

fra han sprang ind i Litteraturen. FredeÆas-
mussen. JVJensen og Udviklingslæren. (1940).
26. springe til noget, (talespr.) give sig til

ell. gøre noget hurtigt, pludseligt, uden for- lo

beredelse olgn.; løbe til. Hvad vil I faae mig
til at troe? . . Jeg skulde saa lige springe

til at blive Skovrider. iVPiriweZ.JL.77. man
kan ikke springe til at blive Chauffør. filÆT.
man kan lige saa godt springe som
krybe i det, se krybe 2.3. || springe af
ell. (nu især) fra, (især talespr.) (pludselig)

ændre sin handlemaade ell. holdning, især

paa en efter andres mening dadelværdig

maade, uden tilstrækkelig grund, uden til- 20

børlig hensyntagen (til andre, til sagen);

„give op", „falde fra" olgn. Minnehold var . .

en Mester i, at springe af, saasnart Samtalen
. . tegnede til at vilde gaae ham paa Klin-

gen. Rahb.Charis.1806. 119. Kierk.XlV.165. i

Handlingens Øjeblik sprang han Ixd^.EHen-
richs.MF.1.72. Der var sivet Rygter ud om,
at Selskabet havde Genvordigheder; og en
Del Aktionærer, som havde tegnet Aktier
men endnu ikke indbetalt Raten, sprang af 30

og nægtede at betale. 4ndiVx.ilfJ.//.i83. || m.
h. t. tale, tanke, ofte med forestilling om uregel-

mæssighed, vilkaarlighed, udeladelse (over-

springelse) af mellemled olgn. springe fra en
Materie til en a.nden.vAph.(1764). For at
springe til Enden af Historien, kan vi berette

(osv.).Blich.(1920).VII.83. fra den sandse-

lige Bevidsthed springer man umiddelbart
til Gudsbevidstheden. Heib.Intel.111.57. At
springe i en Bog (læse lidt hist og her). VSO. 40

Vi springe nu (0: i fortællingen) et hundrede
Aar frem i Tiå&u.VKorfUsen.F.96. Hvor du
dog springer fra det ene til det andet ! ERode.
S.102. spec. (skol.) m. h. t. eksamination
(overhøring): Moth.S685. Han katechiserer

godt, men springer for meget fra det Ene
til det Andet. Mynst.Vis. 1.98. Vi læste Geo-
grafi hele Mandagen . . Martha hørte os, og
jeg skal love for, hun sprang omkring med
os . . fra Spanien . . til Rom (osv.).OOtt. 50

MedungeØjne.(1921).67. ^ afgive en spring-

melding, nord meldte 1 klør, men syd sprang
og meldte 2 hjerter

j || springe forbi
(Wess.125. se ogs. ndf.) ell. (i alm.) over no-
get, springe noget forbi (Gram.Breve.115.
Vodskov.SS.199) ell. (i alm.) over, m.h.t.
et enkelt led i en række (af ting, forhold

osv.): forbigaa, overspringe (2.i), nu især:

ved læsning, omtale olgn. Spring over Rihn-
Strømmen. Jeg kand ægre mig ihiel, naar 60

jeg hør tale om de Sager. Holb.Kandst.il.
3. springer mand den Dag over, var der
40 Dage til Executionen skeede. LTid. 2 726.

217. Heiberg springer ethvert Hensyn til

Kronologien over. Hjort.KritLit.il.233. Aa,
spring over de anstændige Jomfruer og læs
yideie.Hrz.DVIII.120. det er sjældent, et

Barn springer en Klasse over. VorUngdom.

1939t40.108. med alt det har vi alligevel

sprunget forbi det mærkeligste. ilfLoreniøe«.

(Pol.*/tl941.9.sp.3).
II

(med overgang til

bet. 6.2^ som udtryk for overlegenhed (fortrin

fremfor en anden) ell. (nu kun) hurtig kar-

riere, avancement. Min Mester er bleven
Borgemester, og derfor er jeg og sprungen i

Veyret, veed du icke at Tienerne regne deris

Rang efter Yi.enen.JRPaulli.Kandest.D6f.

H. . . sprang fra en Stilling som Overkon-
trollør tU Chef for Københavns Hovedbane-
g^diid. JernbaneT.'^*U1936. 3.sp.2. jf. Spring-

avancement: Officererne . . er oftest Under-
officerer, der var med Venizelos i Saloniki,

og som til Belønning sprang i Avancementet.
BerlTid.*'U1921.Aft.l.sp.l. især i forb. sprin-
ge forbi (nu helst m. præp. efterstillet) ell.

(mindre br.) over (Moth.S686. D&H.II.
106), overgaa (en); have fortrinnet (for en);

nu kun: forfremmes (avancere) forud for en

(ældre ell. tidligere overordnet) kollega. *ingen
vist, som er dig lig i Alder, | Dig sprang
forbi i Styrke og i Yæxt.Grundtv.PS.II.307.
*Har du det følt, hvor dybt det smerter . .

|

Naar Yngre springe dig forbi? Hauch.SGr.80.
Kongen . . gjorde ham til Kapitainlieute-

nant, det vil sige, lod ham springe forbi 48
af disse Ferskvandsofficerer, der studere deres

Sømandsskab omkring paa Kjøbenhavns
Gåder. Etlar.SB.381. da hans Kontorchef
døde, sprang en langt yngre Fuldmægtig . .

ham lorhi.Schand.SF.48. i pass.: han blev

forbigaaet af en anden, „sprungen forbi",

som det hedder, og han fik sin Afsked. iZisi.

FT.231. Pol.**/iol906.3. (1. br.:) den nye
Inspektør, rask yngre Mand . . sprang (0:

sprang forbi) to Politiassistenter, der søgte

samti^g. ORung.SS.110. 6.2) som udtryk for

(hurtig udvikling, især pludselig indtrædende

ændring af) et natur- ell. skæbnebestemt ud-

viklingsforløb, (om part. springende se bet

6.i). springe i lykke (0: uformodet vinde

lykken). Moth.S685. sygdom springer paa,

men kryber af, se krybe 3.1. || især med fore-

stilling om pludselig (til dels gentagen) skiften,

spec. stigning, opadgaaende udvikling, feberen

springer (o: skifter karakter). Moth.S685. jf.

VSO. Modet . . sank efter hvert Arbejde,

jeg udgav . . men sprang mærkværdig let

op igien.Schand.O.I.219. Fra V* Million Væl-
gere sprang man (i Frankrig 1848) pludselig

til 9V, mUion.Munch.(Verdenshist.V103).
Edmunds raabte højt op, som han var gal,

og hans Stemme sprang over (0: „slog over").

JVJens.EE.28. Kornpriserne sprang svært
i Yejret. KFabricius.G.66.

\\
(svarende til

(ved videre anv. af) en række forsk, udtryk

som springe i klæderne (bet. I.5 slutn.),

springe i flint (u. bet. 3.i), springe i blomst
(u. bet. ^), om fjeder: springe tilbage olgn.
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(u. bet. 2.1^, om vinden: springe (om) i nord

fu. bet. 2.a) ofl.; især i visse faste forb. i fagl.

spr.) navnlig m. præp. i og flg. subst. i ubest.

f., som udtryk for (pludselig ændret) udvik-

ling, hun havde maattet gaa ud af Stuen for

ikke at springe i Latter. Pont. UE.*56. Tænk,
saa var Vejret sprungen i Tø\ Buchh.EG.192.

Lammene bestaar endnu mest af Hovede,

Ben og Hale og et langt Stykke Navlestreng,

der er sprunget i Kxøl. KnudPouls.fPol.'U lo

1921.7.sp.6). Pludselig hører jeg en Motor
springe i Gang. FlyvningHær.204. springe
i (ell. med^ lyng, se I. Lyng 1. herefter

(1. br.) udtr. som: Skulde vi ikke have Lov
til . . at lade disse 76 Tønder Land ligge

og springe i Busk? . . Bønderne kan gaa

fra Jorden . . men de kan ikke lade den
springe i '^\iBk\MartinAHans.N0.59. Først

naar Jorden er fuldstændig udpint, faar Fel-

tet Lov til atter at „springe i Skov".(S'aJ.* 20

XXII.655. — springe i sved (jf. udtr. sve-

den sprang af hans pande olgn. u. bet. 2.2).

ikke længe efter sprang han i en voldsom
Sved, der reddede hans Li\. Pont.UE.*43.
Pelle sprang i Sved; han følte sig stærkt til-

skyndet til at løbe sin Yei.AndNx.PE.1.87.
AaseHans.Vr.43. jf.: (han) sprang i at svede.

Bønnélycke.(PoV/il937.Sønd.4.sp.4). 6.3) (jf.

bet. 1.5 („løbe sin vej, stikke af"), bet. 2.2

og 3.1 samt ryge 4.3 ; især talespr.) som ud- 30
tryk for, at noget ophører med at være til stede

ell. for haanden, i den tidligere (normale) til-

stand; især om brugsgenstand, fødevarer olgn.:

forbruges; gaa med; ryge; sættes over
styr. (ofte i forb. lade (en (penge)seddel, en
flaske vin osv.) springe^. *En Side Flesk,

min gode Ven
| Vi lade gierne springe.

JFriis.209. Her kommer en stor hob Penge
at springe i disse I)a,ge.Holb.LSk.II.2. Nu
blev der holdt Raad om Midler til Reisen. 40
Mit Uhr maatte springe. JJPaZudan.JEr.64.
Frisk Hr. Kadet! lad springe til et Par
Pund Kiød, at de gode Folk kan spise med
os. Rahb.(Skuesp.IX.121). *M.oåeT (sagde):

|

„Skal min sidste Trøie springe
|
Blir han dog

til Bogen holåt." Grundtv.EvædLxi. Om saa
den sidste Dyne skulde springe. FS'O. *lad
den springe den Lap (0: femdcderseddel) \ til

en Flaske Tokajer./S'c/iand./S'Z).37. Det første

der maatte springe, var Pelles Vinterfrakke. 50
Han satte den (0: paa laanekontoret) en Dag
uden at Ellen vidste det.AndNx.PE.il1.227.
guld er aldrig saa rød, det maa jo springe for
brød, se Guld 1.3. knibe paa skillingen og
lade daleren springe, se IIL knibe 3.1. || m.
videre anv. en Handlende staaer paa Nippet
til at springe (0: gaa fallit). Blich.(1920).
XXIX.145. der (maa) gjerne springe en
Times Tid hver Dag fra det jordiske Arbejde
for at tøve hos Jesus. VBeck.LK. 11.184. Saa 60
sprang altsaa ogsaa den Udvej. LecfeFiscAer.
HM.121. 6.4) (svarende til bet. Q.i-i) part.

springende, om udvikling, forekomst olgn.

Springende Noder i Bassen. Thielo.M.54. Na-

turen har . . vist sig at være baade mere
konservativ og mere springende, end Darwin
mente. Høffd.LT.41. I Danmarks Bøgeskove
er denne aparte Urt ikke nogen Sjældenhed,
men den optræder oftest faatallig og sprin-

gende, idet der ét Aar kan være mange
Planter at finde, et andet Aar slet ingen.

MentzO.Bill.341. Blandingen af trinvis og
springende InteTwa,l.EAbrah.T.33. || især om
tale, tanke olgn. De to Herrer var blevne
varme . . under den springende Deh&t. Rist.

ED.120. (patientens tankegang er) springende,

han har Vanskelighed ved at samle sig til

bestemte Oplysninger. KPont.Psychiatr.I.SS.

gennem hans springende Forklaring faar

Daniel et Indtryk af den Katastrofe, der
truer ha,m.PLevin.DG.288.

||
(egl. til bet. 1,

2.1^ i udtr. det springende punkt, se

Punkt 1.1. jf.: Stridens springende Moment
er, om Løjtnantslønningerne har været saa
stærkt fremme under Ministeriet D. Vort

Land.^*/d906.1.sp.7.

ISpringe-) i ssgr. navnlig af springe

1.1-2, især (mods. Spring-j i mindre faste

ssgr., til dels som (mindre br.) sideform til

Spring- (se u. Spring-apparat, -bane, -ben,

-bold, -bræt, -buk, -dans, -ged, -stok, -tid,

-tov, -vand, -vej, -væld, -øvelse^.

Sipring-ebbe, en. (mods. -flod; 1. br.)

laveste ebbe. S&B. -edderkop, en. (jf.

-spindel ; zool.) edderkop af familien Salticidæ

(som springer med støtte af en særlig sikker-

hedstraad). vAph.(1764). Bergs.MS.II.131.
Lieberkind.DVIII.378.

springe-færdig, adj. spec. [I.4]

(landbr., nu næppe br.) om handyr, hingst

(VSO. MO.) ell. hundyr, hoppe (Moth.S
689): som er gammel nok til (at udføre, resp.

modtage) bedækning.

Springer, en. ['sbrerior] Høysg.AG.140.

^(t) Springere, i bet. l.i: Luxd.Dagb.1.27.

i bet. 1.2: Ew.(1914).II.77.315. i bet. 2.2:

Cit. ca. 1700. (Thott 4° 1525. 276). N v Haven.
Orth.169). flt. -e ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s.

^disse Lufte-Springer (cv) Finger). BDide-
richsøn.Friderichs-Berg.(l705).B3f) . (ænyd.
springer(e); til springe)

I) om person. I.l) til springe l.i: person,
der springer ell. kan springe (højt, langt);

nu især (jf. Badut-, Kunst-, Luftspringer)

om gymnast ell. cirkusartist ell. (ballet)danser,

der udfører (særlige) spring (Pol.^/al927.9.

sp.l. DagNyh.*/il933.20.sp.l); tidligere spec.

om linedanser, (springende) akrobat, gøgler

olgn. Holb.Hh.II.450. Seet den engelske

Springere, der er ei saa god som den forige en-

gelske Linie-Dantzere. Luxd.Dagb.1.27. Blich.

(1920).XIX.104. Winth.HF.214(se u. IIL
Lad i.l). 1.2) (jf. bet. l.i slutn. og Bæk-,
Gadespringer; nu næppe br.) til springe l.i

og 1.5: (ung) springfyr, spradebasse,
laps. det skulde være en Ulykke . . om
visse Springere, som have lært at leve i

Paris, skulde indbilde Folk, at . . Jalousis
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var latterlig. Tullin.II.329. Verden vil meget
sildig blive frie for Springere, Spradebasser
og St&ds-Jniikeie.Argus.l771.Nr.48.4. unge
Springere, som De og jeg, Leander, burde
altid følge Moden. Skuesp.X.290. VSO. til et

ham: Du rett unge Springer og store Narr.fiei-

ser.Fyrgt€rligeIldebrand.(1784).28. 1.3) (jarg.)

til springe 1.5: (restaurations)gæst, der
gaar uden at betale for sin fortæring.

Tjenerf.16.65. 1.4) (emb.-jarg.) til springe i'o

6.1: tjenestemand, der gør spring-
avancement. Rigsdagst.F.1906/07.sp.3031.

en Springer, der har gennemført sin Karriere
med Syvmilestøvler. GadsMag.1931.631.

2) om dyr. 2.1) til springe 1.2-3: dyr, der
kan udføre (høje, lange) spring, (i alm.)

bevæger sig i spring; spec. (jf. Klippe-,

Pil-, Sandspringer; zool.) om forsk, sprin-

gende dyr (med springben ell. scerligt spring-

apparat).
II
om landpatiedyr. Africansk Sprin- zo

ger (o: springhare). Funke. (1801). 111. 652.
*Du brune Hjort ved Træets Rod,

|
Du

Skovens raske Springer. CZMo». 5D. 33S.

(gnaverne er) Løbere eller Springere . . Svøm-
mere, Klatrere o. s. y.Frem.DN.453. især

om hest, som er dresseret til at udføre spring

(over forhindring) ell. (tidligere) til at bevæge
sig med særlige kunstspring, i springende
gang (jf. Danser 3), ogs. (højtid., poet.; nu
sj.) om rask (galoperende) hest i alm. Moth. 30

S690. *Jeg paa min Springer gallopeerte,
|

Rask den foer som en Fugl afsted. Bojges.
Årrest.l8. han (satte) sin sværtbelæssede
Hest i et tungt Fiirspring . . medens Otto
paa sin lette Springer travede ham forbi.

Ing.VS.I.152. de kongelige Beridere med de
tre mærkværdige Heste, Springeren, Dandse-
ren og Steileren. VKorfitsen.F.82. (jf. LSmith.
DN.366. VSO.). (hesten) har taget flere

Førstepræmier . . Den er en Springer. 40

ACWestergaard.Spionen.(1925).68. \\ om kryb-

dyr fDen grønne Fiirbeen, eller den saa
kaldte ^i^xmgQx.Raff.(1784).248) ell. insekt,

fx. jordloppe (vAph.Nath.III.483. jf. IL
Hoppe^, kakerlak (smst.VII.552), stankelben

(sa.(1759)), græshoppe (Ps.l05.34(1931); se

u. Springtrold^ ell. (nu især) bille af familien
Cicindelidæ (jf. Markspringer^. Kielsen.NB.*
132. Brehm.Krybd.455. || om (flue)larve i

(fordærvede) madvarer, spec. (zool.) d. s. s. 50

Ostespringer. Moth.S690. Blieh.(1920).XIV
91. I Sommertiden ville Springere let sætte
sig i Flæsket. MR.1850.439. de saakaldte
„Springere" i Ost. Boas.Zool.*365. \\ om hav-
dyr, fisk (jf. Dyndspringer^, især (fisk.) tun-

fisk, Thynntis (vulgaris) (Krøyer. 1.238. Fi-
skeriredsk.(1872).20), sildehaj (Tidsskr.f.Fi-
skeri.1874.307) ell. (zool.) delfin, spec. Delphi-
nus delphis. vAph.Nath.V11.553. Springeren
boltrer sig af Kaadhed— medens en ung Sæl eb

løfter sit Hoved. Drachm.HI.206. Lieberkind.
DVXI.464. jf.: *de fyldige Delphiner,

|
Som

fulgt' af Springeren i Kamp mod Hvalen
gaae. PHFrim.SK.15. 2.2) (nu næppe br.) til

springe 1.4; d. s. s. Springhest 1. Tak . .

for den Gunst, min Hoppe nød | Hos din
høybaame Springer. fieen6./.2S. HMikkels.
D.156. VSO. se ogs. ovf. sp. 504**. tidlig sprin-

ger tidlig helmis(se), se Helmis 2. jf. Mau.
10991.

3) om ting. 3.1) (jf. Kavaler 4.i, Ridder 4.2^

til springe ^1.2 og) 2.i: en (med et heste-

hoved udstyret) skakbrik („officer"), der
bevæger sig med to skridt (rum) paa
langs ell. paa tværs og eet vinkelret
derpaa (ell. eet skridt og to vinkelret derpaa).

Holb.MTkr.161. Skak.(1773).8. PalM.Adam
H.II.106. Sk^k.(1916).7. 3.2) (jf. Minut-
springer; fagl.) til springe 2.i, om (del af)
redskab, der bevæger sig pludseligt, ved et

slag, en fjedermekanisme olgn. man seer . .

Timen at vises formedelst en Springer igien-

nem et Hull paa Sifer-Bladet (paa et lomme-
ur). LTid.1746.172. (man maa) menagere
Springerne og Skruerne (0: paa skydevaaben)
at de ikke for meget slappes og slides. iSø-

krigsA.(1752).§507. Musikkat.95.
\\

{ty.

springer; foræld.) fangejærn, fodlænke, be-

staaende af to ved en jærnlaas ell. bolt for-

enede jærnbøjler (om en fanges fødder);

springfjeder (II). Cit.l758.(AarbVejle.l938.

221). Han fandt ham endnu belagt med
alle sine Lænker; en Springer imellem Be-
nene. Biehl.Cerv.LF. 1.94. MR.1832.159. Ar-
kivMus.1.482. 3.3) (fagl.) til springe 3:

krystaldannelse i kalk, der fremkalder
bristninger i pudsen; i ssg. Kalk-
springer. HFB.1936.46.304. 3.4) (jf. Spring
7.1; 1. br.) om (bi)maal i langbold. Cit.

1837.(DSt.l922.103).

Spring^erske, en. (1. br.) kvindelig
springer (l.i). Pol.'/»1938.4.sp.6.

Springe-snor, en. (nu næppe br.)

snor ell. reb anv. ved øvelser i (højde)spring;

ogs. om springtov. MR.1853.287. Holst.R.

t -v»rk, et. {efter ty. sprengwerk; jf.

Sprængværk og Sprinkelværk) Et Springe-

verk, d. e. et Gitterværk med Forziringer

af Løvverk o. s. y. Hallager.230.

Spring-finger, en. [2.i] (med.) (syge-

lig tilstand i en) finger, hvis bøjning ikke fore-

gaar jævnt, men (standsende og derefter) med
et knæk i en hurtig bevægelse. Ugeskr.f.Læger.

1924.546.sp.l. -fire, en. [sbreii'fi-ra] {mu-
ligvis (ved omdannelse af Springfyr?^ egl.:

den, der springer af sted paa alle fire; „I sim-

pel daglig Tale." VSO.; nu (dagl., spøg.) især

gldgs., prov.) (lille) springfyr, da Hr. Fuld-

maBgtigen var saadan en lille Springfire

og gik i Skole. Oversk.Pak.(1845).9. denne
Springfire, der knap havde Skæg paa Hagen.
ReumeH.Skøn-Jomfru.(1908).158. -fisk, en.

{ænyd. springefisk, delfin; nu 1. br.} sprin-

gende fisk ell. havdyr (delfin); springer (2.i).

vAph. (1759). De Danslee Hjælpeambulancer
1914-21. (1923). 61. L -fjeder, en. {ty.

springfeder; jf. springe 2.1 ) fjeder (1.3), <fer

ved sin elasticitet udøver et tryk, tjener til
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fastholdelse og adbning af et lukke olgn.;

nu spec. om spiralfjeder (hvis endeflader

støttes af udspændte gjorde) i sengebund ell.

(især) madras. Springfér kaldes en jern

får på vindve skader, som holder dem lukt.

Moth.S688. hele Rader Tænder (bliver) ind-

sat med en Spring-Feder. LTtdJ747'.94. Ci-

garetetui, Sølv, med Springfjeder.PoiifijB.

Kosterl)l}*/il923.1.sp.l. hertil (jf. Springma-

dras 2): Springfjeder(s)madras. D&H.
Bl&T.

II
i sammenligning. KSelskSkr.IX.

577. Det var ligesom en stærk Springfjeder,

der længe med Vold havde været sammen-
trykket i min Sjæl, nu . . udvidede sig med
dobbelt STp3sndkTa.ft.Hauch.MfU.122. (naar)

det nye Græs var frisk grønt paa Sletten,

da var det som at ride paa Springfjedre.

KBlixen.AF.102. \\ overf., om (hvad der

fremtræder ligesom med) elastisk kraft; spænd-

stighed; drivfjeder. Attraae efter Gevinst og
Ærekierhed (er) de Springfiere, som . . sætte

det hele politiske Legeme i Bevægelse.
Junge.52. Høffd.Psyk.382. II. -fjeder, en.

(jf. Spring 7.4; foræld.) fjeder (II); springer

(3.2). VSO. -flod, en. fit. (1. Ir.) -er (EN
Claus.Read.2) ell. (nu næppe br.) -e (AW
Hauch.(1799).752). (ty. springflut; ;/. springe

2.2; især geogr. ell. 4>) en under særlige for-

hold til en usædvanlig højde (hurtigt) stigende

vandstand; spec. (fagl.): højeste flod (1. 1.2),

indtrædende ved ny- og fuldmaanetid (mods.
Ebbe, Springebbe, Nipfiod^. Springfloed eller

høye Vande. Lrid.i723.3S6. jeg har to Gange
forud i min Levetid seet den Ting (o: en
hvid sky med en sort pose) komme, og vidste,

at der vilde blive en forfærdelig Storm med
Sjiringnod. HCAnd.(1919).III.246. Storm og
Høivande falde sammen og bevirke Spring-
flod. GoWsc;iw..C/ioL33..Pawisen./.33.

II
overf.,

om hvad der (i kraft ell. fylde) minder om
springflod. Nu fulgte en ny Springflod af

Andagtsbøger, Prædikensamlinger og ¥o-
stillQT. Brandes. 1.150. *en flygtig Tanke får

hans Hjærte til at gløde,
|
og Blodet sin

Springflod igennem Brystet sikr. Rørd.DT.*
261. -flue, en. (zool.) flue af familien
Borboridæ (af hvilken flere arter er udstyrede
med springben). LSal.XI.102. -fod, en.

(1. br.) (dyrs) springben. Nemnich. VSO.
-forbi, et. [sbrerifrnribi'] (egl. til springe
1.1 og 1.5, jf. ogs. springe 6.1 ; 1. br.) det at

springe forbi noget, overspringe, gaa uden om
noget, hvad tvinger stemmebåndene til at
gå fra det ene extrem (fuldstændig sammen-
lukning) til det andet extrem (fuldstændig
å.bnelse)? Nærmere ved sammenlukningen . .

ligger dog den stilling, de indtager, når en
tonende konsonant artikuleres . . Hvorfor
da foretage dette spring-forbi? Ferner.224.

II
spec. som stednavn. Trap.*II.294. -form,

en. [2.1, 3] (kog.) kageform med løs bund.
TidensKvinder.y1x1932.36. -fragt, en. [2.i,

3] (bot.) frugt, som mekanisk udslynger sine

frø (p. gr. af saftspændingen i frøgemmet ell.

spændingsforskel i vævene af den ved mod-
ningen udtørrede frugt). Drejer.BotTerm.117.

Sal.*XXII.71. I. -frø, en. (zool.) den med
særlig lange (spring)ben udstyrede frø Rana
agilis Thomas (R. dalmatina Bonap.). Frem.
DN.550. DanmFauna.I.SO. II. -fr«, et ell.

(i bet. 2) en. [2.1, 3] I) (bot.) frø af en spring-

frugt. Amberg. ||
(tidligere) spec. om frø af

kristpalmen, Ricinus communis L. Funke.

10 (1801).II.187. 2) Sf (spring)balsamin, Im-
patiens (noli tangere) L. (no. if. Viborg.PI.

(1793).174 og VSO. jf. JTusch.113). Lange.
Flora.727. Rostr.Flora.l.^*(1925).220. -fyr,
en. [1.1,5] (jf. Springer 1.2, Springfire, Spring-

gaas 2, Springinsfeld, Springom 2 og Flink-,

Friskfyr; talespr.) spøg. ell. nedsæt, betegnelse

for en rask, væver, livlig, flygtig (ung) person;

ogs. (m. bibet.): (mode)laps, dameven olgn.

ChrBorup.PM.82. *Han er en Modens Spring-

20 fyr og ioT^øi(dn.Hrz.AG.20. jeg har (en)

Mistanke om at der er en ung Springfyr, som
sidder i Baghaanden (o: som frier). Heib.Nei.

(1836).63. Hostr.S.5sc. en ung og smuk
Springfyr, en Militær maaske; — Du svær-

mer jo for '[]n\iormQr.Drachm.E0.274. Wied.
L0.187.

II
med særlig tilknytning til springe

1.2 (og 2.\): Loppen, Græshoppen og Spring-

gaasen vilde engang see, hvem af dem der

kunde springe høiest . . det var tre ordentlige

30 SiprmgijrQ.HCAnd.(1919).U.186. -fælde,
en. [2.1, 3] (jf. -done; sj.) (vildt)fælde, der

virker ved en elastisk opspringende meka-
nisme. Amberg. -gaard, en. ^ aflukket

plads til springøvelser. Schøller.Ridning.I.

(1909).271. Rytteriets Springgaard. jFZr/uning

Hær.234. Kompagniet har Feltidræt i Spring-

gaarden, hvor der er høje Plankeværker, vi

skal kravle over, dybe Skyttehuller, vi skal

ned i, og Stolper, ad hvilke vi balancerer

40 løbende over smaa Afgrunde. ^afTid.*'/»

1939.4.sp.3. -gaas, en. I) (jf. -buk 3^ lege-

tøj, dannet af brystbenet af en gaas (en and),

der ved en i en snoet traad befæstet pind (hvis

forreste ende klæber ved en klat beg og plud-

selig løsner sig derfra) bringes til at gøre et

spring; ogs. om lign. legetøj af andet materiale

(fx. af metal). Moth.S688. Gaasebrystet (blev)

under Qvintus's Hænder og Tænder saa godt

skeletteret, at Husets yngste Søn erklærede

50 det uden videre Behandling, tjenligt til en

Springgaas. Blich. (1920). XIX. 55. HCAnd.
(1919).I1.186ff.(jf.-ijx slutn.). Buchh.FD.
27. NatTid.^*/i2l937.11.sp.3. Rietz.660. Fr
Grundtv.LK.123. \\ i særlig anv. Fanden giøre

mig til en Springgaas, om du ikke skal faae

det betalt Ma.mselOehl.PSkr.1.49. Povl Kusk
betragtede den unge Stamherre med delta-

gende Opmærksomhed. — „Der er nok ikke

Beg paa Springgaasen idag. Grev Vilhelm

60 (o: De er nok ikke i humør)."'Schand.UM.46.

(jf. Thiele.III.il) anv. ved vejrprofeti: Spring-

gaasen var begavet med Spaadoms-Kraft;
man kunde see paa Ryggen af den, om man
fik en mild eller en streng Yinter. HCAnd.
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(1919).IL187. Er „Springgaasen" brun . .

bliver (vinteren) ha&rd. CReimer.NB.566. 2)
(L hr.) om person: springfyr. Skal saadan
Springgaas understaae sig at slaae Kongens
Folk i deres Embedsforretninger? PMøii.£5.
111.86. jf.: Den samme Professor Springgaas
(o: en dansemester) tog aldrig Hatten af for

et Menneske, som gik indad med Fødderne.
Blich.(1920).XX.37. -gattel, en. (jf.

-stjært; zool.) gaffelformet springapparat (hos lo

springhalerne). Liitken.Dyr.^406. SRostr.LS.
48. -gardin, et. [2.i, 3] (1. ir.) (rulle)-

gardin med (spring)fjedermekanisme. Mada-
me steg ind (i portechaisen), Springgardinerne
blev trukne for. Leop.EB.28. -gedf en.

fSpringe-, Biehl.DQ.IIL295). (jf. Hoppe-
ged; nu vist kun dial.) overgiven, lystig (ung)
pige (Moth.S688. jf. VSO.) ell. (dial.) klod-

set, støjende person (UfF.). 'glaSf et. [3]

(nu næppe br.) glastaare (Moth.S688) ell. 20

(jf. -kolbe^ lille kolbeformet, tykvægget flaske,

der ved den mindste ridse i inderfladen for-

vandles til pulver („hologneserflaske"). MO.
-gnist, en. [2.i] (især fys.) (elektrisk) gnist,

der springer (over). SkibsMask.l52. Maskin-
bogf.Landmænd.*(1937).84. -grav, en.

(gym.) grube (grav), hvori nedspring sker.

MR. 1826. 145. Idrætsbladet. »/, 1939. 8. sp. 2.

-hale, en. (jf. -lus ; zool.) insekt af familien
Poduridæ, med et særligt springapparat 30

(springgaffel) i bagkropsspidsen. Brehm.
Krybd.674. WesenbL.Ins.l. -halt, adj. (jf.

-lam; landbr., dial.) især om dyr (med alvor-

lig, langvarig skade): stærkt haltende (egl. saa-

ledes, at dyret bevæger sig ligesom i spring

uden at kunne støtte (væsentligt) paa det syge

len). Stockfleth.S.23. Aakj.FJ.50. || om per-

son, -hjalt: Bregend.HH.1.100. -hare, en.

(zool.) den (tidligere) til springmusenes fa-

milie henregnede sydafrikanske gnaver Pedetes 40

caffer. Funke.(1801).1.108. BøvP.11.356. De
smaa Springharer var ude, og muntrede sig.

KBUxen.AF.92. -hest, en. I) {ænyd. d. s.;

til springe 1.4 ; jf. Beskeler, Springer 2.2;

landbr.) avlshingst. Moth.S688. F50. („Al-
mindeligt i Jylland"). MO. Bregend.TGK.
101. 2) lægl. 2.1) (1. br.) om gymnastikred-
skab: hest (3.2). Drachm.F.II.183. 2.2) [(I.2

og)^2.i] t d. s. s. Rendehest 2. Moth.S688.
-hilde, en. (landbr., dial., især foræld.) 50
hilde, der sættes om en hests forben, saa at

den kun kan bevæge sig springende ell. hop-
pende; hoppehilde. Moth.S688. Junge.384.
LandmB.1.190. ThitJens.VA.il.96. Rietz.

237. -holt, et. [2.i] I) {holl. springhout;

jf. -træ; væv., dial.) svingelformet træstykke,

der i vævens opbinding indgaar som led ml.

sølleskaft (hvormed det er forbundet i begge

ender) og skammel (hvormed det er forbundet
paa midten). Moth.S689. VSO. jf. MO. 2) t eo

^ bredt, krumt stykke træ, der anbringes i

bugten af et tov, naar dettes dele skal kunne
gaa paa hver sin side af en mast olgn. VSO.
t -hoste, en. (med.) krampagtig hoste; især

om kighoste. Agerbech.FL.208.232. -hval,
en. {ænyd. spring(e)hval ; zool.) delfln; sprin-
ger (2.1); Delphinus delphis. Holb.DNB.38.
Winth.XI.221. Bergs.Hl.249. -højde, en.

(fagl.) fx. : [2.2] Fontainen vil faae en Spring-
høide af 137 Fod.Trap.*VI.(1879).74.

||

[6.3] (geol.) størrelsen af forskydningen ml.

lagene (spring). Sal.XVI.544. -hør, en. [3]

S( d. s. s. Klanghør. OpfB.WII.443. Nytte-
planter.366. -ild, en. [2.i, 6] ^ (batteri)ild,

der udstrækkes i dybden ell. til siden ved
spring paa 50-100 m. (anvendt over for

udækkede, pludseligt fremdukkende styrker).

MUTidsskr.1925.231. Skydeinstr.113. -ins-
feld, en. {fra ty. springinsfeld, egl.: spring
(il) i marken, i krigen (jf. springe I.5 og
I. Felt (l-)2j, opr. vistnok som fingeret navn
(for en landsknægt olgn.); nu sj.) betegnelse

for en lystig, munter, rask ung person;

springfyr; friskfyr. Hrz.Lsp.236. Den yngste
Søn (er) en ung Springinsfeld paa 60 Aar.
Cit.l848.(Rist.OR.159). at mit Gods og min
Formue . . skulde tilfalde en ganske obscur
Springinsfeld af en Lieutenant, det var slet

ikke efter mit E.oved.EWolle.EtParKome-
dier.(1851).139. -kahel, et. [7.4] 4^ spring-
(tov). DagNyh."/i*1932.10.sp.2. -kamera,
et. [2.1] (fot.) sammenlukkeligt fotografiappa-

rat med en fjedrende mekanisme, hvorved
apparatets objektiv (lukker, søger) springer

frem paa plads ved tryk paa en knap. -kap-
sel, en. [2.1] opspringende kapsel (2) paa et

lommeur, (han) trak sit Guldur frem, lod
Springkapselen flyve op og viste mig Urets
forvrængede Ansigt. Bu^hh.UH.47. ErlKrist.

BT.189. -karse, en. [2.i, 3] (1. br.) 2f
(kronløs) springklap, Cardamine (impatiens)
L. Amberg. -kasse, en. (gym.) plitit. Gymn.
1.51. -kilde, en. (sj. Springe-. Pflug.DP.
172). [2.2] {ænyd. spring(e)kilde ; især geogr.)

kilde, hvorfra vandet springer i vejret. Holb.
Berg.82. VSO. MO. spec. i forb. varm ell.

hed springkilde: Steensby.Geogr.160. Sal.*

XX1I.71. -kile, en. [2.i] (nu næppe br.)

^ metalkile i geværlaas til fremkaldelse af
øjeblikkeligt aftræk. MR.1817.12. MilTeknO.
-Kiste, en. [3] {ty. springkiste (-kasten);

foræld.) ^ kasse med sprængstof (forbunden
med en række andre v. hj. af svovltraade) anv.

til forsvar mod entrende angribere (kapere).

Moth.S688. Harboe.MarO. -klap, en. fit.

(1. br.) d. s. (Egeberg.HS.53) ell. -per. (jf.

-karse og Eng-, Skov-, Vandkarsej ^ plante

af de korsblomstrede med flade skulper, der

ved modningen aabner sig med elastisk til-

bagerullende klapper; Cardamine. Viborg. PI.

(1793). 134. Hornemann.OP.*611. Warm.
Frøpl.240. -knap, en. [2.i, 3] (jf. -knop og
Murnælde, Sankt Petersurt^ S( plante af
nældefamilien, hvis støvdragere ved modnin-
gen springer op og udslynger støvet; Parie-

taria (officinalis) L. Hornemann.OP.492.
Drejer.FloraExcursoriaHafniensis. (1838). 53.

Warm.FrøpU85. -knop, en. [2.i, 3] Sf
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d. s. s. - knap. Viborg.Pl.(1793).203. VSO.
FloraogFauna.1895.34. -kolbe, en. [3] (nu
næppe br.) springglas („hologneserflaske").

Amberg. -korn, et éll. (som plantenavn)

en. [2.1, 3] (ænyd. d. s.) i) (nu ikke i rigsspr.)

om (frø af) en art vortemælk, Euphorbia lathy-

ris L. (med elastisk opspringende frøkapsler).

Moth.S688. Funke.(1801).II.439. FolkLægem.

II.15.111.102. 2) (jf. -urt; nu næppe br.) ^
d. s. s. -balsamin. vAph.Nath.VII.553. Vi- lo

borg.Pl.(1793).174. VSO. MO. -kraft, en.

(især ts) kraft, der muliggør ell. ytrer sig i

et (kraftigt) spring, en (ligesom) springende

bevægelse; især [1.1-3, 2.1, 3] om den kraft,

hvormed (spændte) muskler, fjedre olgn. vir-

ker. *Med Ord de tirre (løven), med Baand
de røve (

dens Lemmers Springkraft. CZ
Molb.SD.243. Drachm.DM.59. (pigernes) net-

te Sko fjedrer under dem og giver Foden
Liv og STpnng,kTa,it.Aakj.VB.108. || overf., 20

m. h. t. tankes ell. følelses ytringsform (til dels

med tilknytning til springe 2.2^. *hans Gran-
sker-Øje

I
sænktes i Naturens Skjød,

|
atter

let og uden Møje
i

Tanke-Vældet mod det

Høje
I
som med Springkraft Vej sig brød.

Rich.BD.152. Ofret af mit dyreste, min
Barndom, dette sidste Tab tvang min
Kærligheds Springkraft hem. Kidde. B. 179.

-kugle, en. I) f en af springere ell. line-

dansere (som haandvægt) anvendt kugle (til 30

forøgelse af springet, afbalancering af bevæ-

gelserne). Moth.S688 {„hxngtes i gamle dage").

Amberg. 2) [2.i] (nu sj.) en som legetøj an-
vendt elastisk kugle. Drengen (lod) en Spring-
kugle vippe op og ned imellem sin Haand-
flade og . . Gulwet. Markman. HD. 143.

-knrT, en. (rid.) en i en springbane an-
bragt lav kurv (af en olm. grøfts bredde), anv.

ved indøvelse af en ridehests spring. PWBalle.
R.198. t -kvarter, et. [l.^i og) 5] (jf. 40
-plads; skol.) frikvarter. Cit.l818.(AarbAarh.
1930. 91). Buur. Skoleliv iAarhus. (1919). 11.

-laas, en. [2.i] en ved fjederkraft op-
springende laas. en Kasse med Springlaas for

(som man) ved et Tryk paa Fjedrene skulde
ifaae til at springe Q^.Kierk.P.1.56. Person-
vognene maa ikke aflaases med Laas eller

Nøgle, men kun med Springlaase. BeA;.iVr.64

**U1896.§26. jf. -overfald: Haandkoffert
(med) to SipTingla,eLse.PolitiE.Kosterbl.^*/7l922. 50
2.sp.2. -lade, en. [3] (ty. springlade) J^
vindlade (i orgel) af en særlig konstruktion.
Amberg. HPanumB.ML.*479. -lag, et. [6.2]

(fagl.) et i stillestaaende søvand ved opvarm-
ning efter issmeltning opstaaende vandlag (ml.
det øvre ensartet opvarmede lag og det kolde
bundlag) med en meget stærkt (ofte flere

grader pr. meter) faldende temperatur (Meta-
limnion). Sal.*XXII.968. -lagen, et. (jf.
-sejl, -tæppe; fagl.) d. s. s. Redningslagen, eo
OpfB.HI.34. Pol."/d939.1.sp.2. I. -lam,
et. [I.4] (landbr., dial.) ung (halvaars) væder.
Prosch.FaaretsogSvinetsAvlogPleie.(1863).93.
MøllH.II.7. jf. Feilb. II. -lam, adj.

(landbr., dial.) d. s. s. -halt. HUss.IH.128.
UfF.
springle, iSpringler, se I. sprinkle,

L Sprinkler.

{Spring-line, en. (jf. Spring 7.4 og

Rorkæde é) ^ et i roret fastgjort tov, hvormed
roret bjærges, hvis det under sejladsen bliver

slaaet ud af rorløkkerne. vAph.(1759). Funch.
MarO.II.124. Bardenfl.Søm.I.127.
8pringling, en. se Sprinkling.

^pring-liiste, en. [6.2] (fagl.) proflleret

træliste, hvis led ikke løber i lige linier, men
danner (talrige, tætte) bølger og buMer (i barok-

stil). Stilart. 234. Vid Selsk Oversigt. 1932f33.

215. -lorgnet, en. [2.i] (fagl.) stanglorgnet,

der kan foldes sammen og springe op ved en
fjedrende mekanisme. PolitiE. Kosterbl. **/«

1925.1.sp.2. t -Inis, en. (zool.) d. s. s. -hale.

vAph.Nath.VII.554. Nemnich. -løb, et. (1.

br.) løb, der foregaar i spring (op fra jorden ved

hvert skridt). Panum.260. -maal, et. {nt.

springmal; jf. Spring 7.1 ; nu næppe br.) (bi)-

maal i langbold, første, andet, tredie Spring-

maal— at staa paa Springmaal. Deraf Talem.
at staa paa Springmaal, færdig, parat, paa
Nippet. Levin, -maatte, en. (alm. -matte.
Harboe.MarO.). ^ (nu næppe br.) skamfi-
lingsmaatte (maaske egl. til beskyttelse af spring

(7.4) paa ankerlcæden) . D&H. -madras,
en. I) (gym.) madras til (nedspring ved)

springøvelser. MR.1853.287. D&H. 2) [2.i]

springfjedermadras (til en seng). Bang.HH.
145. AaDons.DU.191. -majs, en. [2.i, 3]

2^ majs-sorten Zea Mays everta (de modne
korn ristes, til de springer op og krænger del

melede indhold ud). MentzO.Pl.42. SaUXVI.
449. -mal, en. 4>- <^^** '"^^h der sættes i

dæksbjælkerne, for at man kan give skibet

spring (5.2). Funch.MarO.11.124. -maski-
ne, en. (jf. -stel; gym.) et sæt springstøtter

(med snor). MR.1826.145. ACMeyer.Idr.il,
6.46.52. -matte, en. se -maatte. -mel-
ding, en. [6.1] <jk i bridge olgn. spil: mel-

ding, der er højere end nødvendigt for at slaa

den foregaaende (makkerens) melding. Mak-
kers Springmelding 2 Spar over 1 Hjerter.

BerlTid.^*/iol941.Aft.4.sp.l. -mns, en. (jf.

-hare; zool.) gnaver af den især i steppe- og

ørkenegne levende familie Dipopidæ (med
meget lange baglemmer, springben). Bramsen
&Drejer.ZoologiogBotanik.(1841).32. Brehm.
Patted.454. DanmFauna.V.62. -muskel,
(1. br.) muskel, der bruges ved udførelse af

spring. Schøller.Ridning.I.(1909).292. Bare
kør til — vi (o: chaufførerne) skal sgu nok
faa lært dem (0: fodgængerne) at bruge
Springmusklerne. .lacPaludan. UR.41. -om,
en ell. (i bet. 1; sj.) et (Oehl.F.(1840).

87). [sbrerii(om'] flt. (1. br.) -mer (MC
Bruun.JSR.130. Amberg.). {til springe l.i

(og 5); jf. Kørom (1), Svingom; „I dagl.

Tale". VSO.; nu (dagl., spøg.) mindre br.)

I) lystig springen om(kring); især: (lille,

lystig) dans; svingom, saadan en Spring om,
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hvor Fruentimmer-Huerne gaaer i Løbet.
LTid.1737.392. PMøU.ES.111.44. Syng, Ka-
ren, en af Eders gamle Viser,

|
Og lad vor

Ungdom faae sig en Springom.^eiJ.Eiu. 76.
PalM.IL.II.170. jf.: (datidens) brugeligste

Dands var den engelske — nu degraderet til

Bondespringom under Navn af „Sex-
to\iT'\Blich.(1920).XXlX.5. 2) (sj.) om
person: springfyr, det Tilfælde (o: af diarrhé),

som driver den Selskabeligste at søge Een-
lighed, nødsager endog den raskeste Spring-

om paa et Øjeblik til en Vita sedentaria.

Tode.SJ.1.158. JFiUger.(Diod.)MS.6. -orm,
en. i) (zool., med.) indvoldsormen Oxyuris
vermicularis (der kan gøre springende bevæ-

gelser); børneorm. Apot.(1791).387. Brehm.
Krybd.760. Panum.357. 2) {penyd. d. s.

(Vider.11.387); vet.) form for snive (1.2),

hudsnive (med smaa bylder, fra hvilke der

udgaar ormagtige strenge (betændte lymfekar),

som undertiden forsvinder hurtigt igen). Moth.
S688. Viborg&Neerg.HB.58. LandbO.lV.306.

II
hertil Sprmgorm(8)-byld (Sal.XV1.297),

-saar (MøllH.V.317). -overfald, et. [2.i]

(1. br.) opspringende overfald paa en (kuffert)-

laas. PolitiE.Kosterbl.^*/d922.2.sp.2. -pad-
de, en. (zool.) især i flt., om de haleløse pad-
der (Anura). Frem.DN.548. DanmFauna.l.
45. -pels, en. (foræld.) en tidligere af grøn-

lænderne ved hvalfangst benyttet skindpels,

der omsluttede hele kroppen og snøredes sam-
men i brystet, og som var vandtæt og ved det

indre luftlag i stand til at holde bæreren oppe,

rmar han sprang i vandet. TrondhSelskSkr.Nye
Sml.1.285. KBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).

130. -penge, pi. f'Springe-. jf. VSO.).

[1.4] (landbr., nu l. br.) betaling for (en hop-

pes) bedækning. JPhHage.Kbh.sAmt.(1839).
217. Når føllet er faderen lig, så er springpen-

gene ikke fortrudt. Znsi.Ordspr.77. -pert,
en. [7.4] 4^ d. s. s. Hest 3.7. TeknMarO.136.
Ku9kJens.Søm.l57. -pind, en. (1. br.) en

i et fuglebur anbragt pind, som fuglen kan
springe op paa; siddepind. llornemann.IlF.5.
VSO. -plads, en. spec. [l.i og s] (jf. -kvar-

ter; skol., ikke i rigsspr.): legeplads ved skole.

HUss.lH.24. -planke, en. (gym.) planke,

der anvendes ved afsæt til længdespring. Berl

Konv.XX.156. -post, en. [2.2] (jf. -rør; nu
næppe br.) indretning (post, rør), hvoraf vand
(af sig selv) springer (op i vejret); ogs.:

vandpost; pumpe. Moth.S689. en blaae Straale

. . vældede ud af Bakkeheldet . . ligesom
af en Springpost. TMHm.//.19. Leth.(1800).

VSO. MO. -pote, en. (jf. -ben og Pote 1;

zool.l. Liitken.Dyr.^16. Sal.*XlX.481. f
-prik, en. [1, 2.i] d. s. s. -punkt. Moth.S
689. jf. VSO. -pnngdyr, et. (zool.) d. s. s.

Kænguru. Brehm.Paited.373. Sal*XXI1.76.

-pnnkt, en, et. [1, 2.i] (jf. -prik; nu næppe
br.) det springende punkt (punctum saliens)

i et æg (se Punkt l.i;. PhysBibl.V.102. -rem,
en. (jf. -tøjle; rid.) rem, der gaar fra hoved-

tøjet(s næsestykke) ned til buggjorden, og som

skal hindre hesten i at stejle ell. kaste hovedet

(halsen) bagover. Moth.S689. PWBalle.R.
107. MøllH.V173. -ring, en. [2.i] (fagl.)

ring med fjedrende lukkeindretning, spec. be-

staaende af fjedrende metal i to tæt sammen-
sluttende skruevindinger (anvendt som nøgle-

ring olgn.). NordConvLex.*V1.364. Guldkæde
med Karabinhage og Springring. PohYÆ.
Kosterbl.^y»1924. 1. sp. 1. Thaulow. M. 11. 436.

10 -rod, en. {ty. springwurzel; jf. springe 2.i

og 3 samt Sprængrod; sj.') (en rod, anvendt
som) et trolddomsmiddel, der giver adgang til

skjulte skatte, faar lukkede døre til at springe

op olgn. man (kan) kaste Springrod i et

stillestaaende Vand, hvorefter det . . lader

sig gjøre at fange Fiskene med Hænderne.
Werfel.Fiskerb.39. -rytter, en. {ænyd. d. s.)

rytter, der (hurtigt) kan springe paa hesten

(i fart), fx. om dragon, der kæmper baade til

20 hest og til fods (Leth.(1800).28); nu især

(rid.) om rytter, der lader hesten udføre

spring. vAph.(1759). Prinsen er en af vore
fineste Springryttere.PoZ."/7J937.-S'ønd.5.sp.3.

-rør, et. [2.2] (jf. -post; nu sj.) (vand)rør,

hvoraf vand springer (op). vAph.(1759).
PalM.V369(se u. I. mosetj.

springs, adj. se springsk.

ISpring-sejl, et. (fagl.) d. s. s. -lagen.

DagNyh."/il912.B.2.sp.6.

30 springsk, adj. [sbrei\'sg] (nu ikke i

rigsspr. springs. Moth.S690. PEMull.lsl.
148. jf. JHSmidth.Ords.147. flt. f d. s.:

Hørn.Moral.1.43). best. f. og flt. -e ['sbreri'sga]

(ænyd. springs (jf. formen lovs(e) u. løbskj,

nt. springsch (Levin.); til springe (1) ell.

Spring (1); jf. løbsk; (i bet. l-2j især talespr.)

1) om dyr, især hest: som (gerne) bevæger
sig i spring; (meget) kaad, livlig,

urolig; ogs. (med tilknytning til springe l.i)

40 om han- ell. hundyr: parrelysten; brun-
stig (jf. Tode.l.220(se bet. 2). VSO.i„Om
Koen og Hoppen")^. *min (hest) vil gaa paa
fire Been, | Er ikke springs. Sort. Poet.76. Jeg
vil siige Herren reent ud, at jeg vil heller

have Opsyn med 10 springske Heste end
mod en eeniste Jomhne. Holb.KR.111.5. Saa-

snart Rozinante merkede, at han var sat i

Friehed, (endskiønt den ikke var meget
springsk af sig) saa synes han ret at blive

iogl&å.Biehl.DQ.1.187. CReimer.NB.633. (med
overgang til bet. 2) billedl.: Bagges.Gieng.109.

2) om person(s bevægelser, adfærd, sinds-

tilstand): som (gerne) gør (raske, liv-

lige) spring, hurtige, livlige, kaade
bevægelser, giver udtryk for (ungdom-
melig) livlighed, munterhed, kaadhed;
vild; ustyrlig; kaad; til dels ogs. (jf. bet. 1)

med (bi)bet. af stærk kønsdrift: gejl (om
mandsperson: Moth.S690. VSO.). „Studen-

60 strup . . er Kydskheden selv." — „Jeg vil

ikke roese mig selv, men ingen af de Studen-
struper er synderlig springsk." fl'oi6.22J./Tr7.

Kiærligheds unge Gudinde,
| Saa springsk

og saa kaad som en Geed,
|
Tog Himlenes

XXI. Eentrykt "/• 1942 33
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hinkende STaed.Tode.I.220. denne brogede,

springske og kisteglade Folkemasse (ved

kamevalkt i RomJ.RudBay.EP.III.lll. *Du
har dog til Brud mig taget,

|
dengang jeg

var ung og springsk,
|
nu faar Du beholde

mig
I
som jeg eT.I)rachm.VS.97. Stener blev

ganske springsk af Henrykkelse, han kastede

Benene ivejret og kom løbende imod mig

paa Rænåer. Buchh.UH.185. jf.: Hugo havde
. . straks forelsket sig i hende, og det med en

Voldsomhed, en Springskhed, der i Be-

gyndelsen forskrækkede hende. Pont.HK.17.

II (jf. let. 3; sj.) overf., om stejl hakke. Ods-

herreds springske Bakker. VilhAnd.FM.157.

3) med videre anv., især (med tilknytning) til

springe 6, om tankegang, stemme olgn.: i høj

grad (livlig, lystig og) springende, hans

stærke Stemmes springske, hastige Tale.

Pont.F.I.169. lyttende, under Frøken Em-
mys noget springske M.nsik.Bang.Udv.384.

Trods alt det springske . . i hendes Tanke-
gang kan der dog paavises en vis Ensartet-

hed i hendes Bevidsthedsindhold. ZPoni.
Psychiatr.1.50. Hans Stil er springsk og
robust som Manden sel\. Pol.^/»1921.3.sp.4.

II jf. springe 2.i: Navnet Aldershvile var

strøget, og over Laagen stod nu „Stær-
kassen" med store springske (o: uregelmæs-

sige, (ligesom) springende) Bogstaver. J.«d

Nx.M.38.
ISprins-skammel, en. [2.i] (væv.,

nu næppe hr.) skammel (2.i) i væv. Moth.
S689. jf. VSO. MO. -sko, en. (gym.) en
særlig (fx. med pigge i saalen) udstyret sko
til brug ved spring. PolitiE.KosterU.**/il923.

l.sp.2. BerlKonv.XX.156. -skøde, et. (jf.

Spring l.i) 4> skøde, hvormed et (mesan)-
sejls skødbarm hales ud til bommens nok.

Funch.MarO. 1. 98. Bardenfl. Søm. 1. 100. 181.

-spidsmus, en. (zool.) insektæder af fami-
lien Macroscelidæ (med lange springben, i

øvrigt ydre lighed med en spidsmus). Nord
ConvLex.Y.367. Boas.Zool.*636. -spindel,
en. (sool., nu næppe br.) d. s. s. -edderkop.
ZoolDan.III,2.76. -stang, en. (m. h. t.

danske forhold især gym.) d. s. s. -stok.

6 Springstænger til Høidespring. JlfS.i826.
145. Marsklandet, hvor jeg med Springstang
saa ofte har sprunget over Digerne. Bagger.
Digtn.104. Gymn.1.55. -stav, en. (jf. -stokj
spec. (zool.) om (hver af) grenene i spring-
halernes springapparat (springgaffel). Wesenb
L.Ins.2. -sted, et. spec. (jf. -grav; gym.)
om et særlig til (ned)spring indrettet sted paa
en sports- ell. legeplads. Smaasløjd.20. -stel,
et. (gym.) d. s. s. -maskine. Gymn.I.51.
-sten, en. [3] (ikke i alm. rigsspr.) flinte-

sten (?). Sandgravens vilde Bjergskrænter
med deres sorte Springstene og sølvglimtende
Granitbrokker. JPJac.77.i7. -stikke, en.

[3?] (foræld.) d. s. s. Lyspind. RMejborg.
Jonas Stolts Optegnelser. (1890). 90. Sal. III.
1038. -stjært, en. (zool., nu næppe br.)

springhalernes springapparat (jf. -gaffel^.

KSelskNyeSkr.il.301. jf. VSO. MO. -stok,
en. (tidligere alm. Springe-. Holb.Intr.1.657.

Grundtv. Saxo. III. 117. PalM.AdamH. 1. 48.

MO.). (jf. -stang, -stav; m. h. t. danske for-

hold nu især gym.) lang (tynd, let) stok, som
man bruger for at udføre særlig lange ell.

høje (stang)spring. Moth.S689. fire kongelige

Løbere (med) den lange, hvide Springstok

med den store Guldknap i Haanden. Fic/i.

10 D.92. Springstokken har . . spillet en vigtig

Rolle i visse Egne med mange Digegrave.

OpfB.*II.137. SaUXXII.76. -strofe, en.

[6] (æstet.) i forb. lyrisk springstrofe,
strofe, der bestaar af et billede og et (dertil

svarende) hjerteudbrud (uden ydre formid-

ling). HBrix.DD.208. -stykke, et. (jf.

dial. (sjæll.) springstykker, løshuggede is-

stykker, som man springer rundt paa) spec.

(foræld.) i best. f. navn paa en folkelig

20 (spring)dans. AntNiels.GamleNielsen.(1888).

16. Griiner-Nielsen.ÆF.2. -stød, et. [2.i]

(jf. -bal; billard.) stød, der bringer en bal til

at springe (over en forhindring). Billard.

(1933).22. -støtte, en. (jf. -maskine, -stel;

gym.) især i fit., om to paa korsfødder hvi-

lende opstandere, der bærer en (med en sand-

pose i hver ende forsynet) tværsnor, over

hvilken (højde)spring udføres. Ejortø.FSk.

110. Elkjær.Landfast.(1938).61. -snr, adj.

30 (rid.) om hest: uvillig til at springe, en skønne
Dag er (hesten) naaet frem til at kunne sprin-

ge IVa Meter uden at være springsur, og
saa kan det gaa løs med Konkurrencerne.
BerlTid.^'/il941.Aft.4.sp.l. -taarn, et.

(sport.) højt stillads (taarn), hvorfra særlige

(ud)spring udføres (ved svømning, faldskærms-

øvelser olgn.). DagNyh.*'»1936.12.sp.2. HFB.
1936.92. -tavl, en (MO.) ell. et (VSO.).
('-tavle (en). Moth.S689). [2.i] (ænyd. d. s.;

40 nu vist kun dial.) brætspil (1-2); møllespil

(2); tavl. VSO. MO. Feilb. -tid, en. (i bet. 1

ogs. Springe-j. (ænyd. springetid, i bet. 1)

1) [1.4] (landbr.) tid (tidsrum) for husdyrs

(køernes, faarenes) bedækning. Begtr.Sjæll.II.

435. SAFJelstrup. Jordebrug. (1820-21). 291.

384. Springe-: Moth.S689. Abildg.&Viborg.

F.7. VSO. MO. Wied.Silhuetter.(1891).17.

2) [2.2] (jf. -ebbe, -flod; geogr., 4^) tids-

punkt for højeste højvande og laveste lav-

so vande (ved henholdsvis fuld- og nymaane).
Mincke. SøemandsHaand-Bog. (1 756) . Fort. a".

StBille.Gal.il.26. KuskJens.Søm.317. -tov,
et. (jf. Hoppetov, Springesnorj tov, som
man hopper over, idet det svinges rundt (af

vedk. selv ell. af andre); sjippetov, en lille

Pige med S^ringtow. B.T."/il936.26.sp.2.
Springe-: VSO. ClaraAndersen.Kastanie-
baandet.(1861).22. -trold, en. (jf. Sprin-

ger 2.1 ; sj.) om græshoppe: Han talte; Græs-
60 hopper kom og talløse Springtrolde (1871:

Høskrækker; 1931: Springere). Ps.l05.34(AC
Lars.S.209). -træ, et. [2.i] (væv., dial.) d. s. s.

-holt 1. Moth.S689. VSO. TJfF. -trøje, en.

[1.5] (nu næppe br.) „let og kort Trøie, hvori
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man frit bevæger sig". VSO. -tor, en. [l.s]

(jf. -vej ; 1. br.) kort tur; sviptur; til angivelse

af vejlængde (afstand): Fjenneslev og Si-

gersted, der kun ligger en Springtur fra

hinanden. JErBnx.ÆP.Fi9. -tyr, en. [1.4]

(landbr.) avlstyr; hedækningstyr. Amberg.
Blich.(1920).XXII.92. LandbO.IY.340. -tæ-
ge, en. (zool.) tæge af familien Saldidæ;
strandtæge. vAph.Nath.VIII.12. DanmFauna.
XII.173. -tæppe, et. (fagl.) d. s. s. -lagen.

OpfBMV.643. Beretning omKhh.sBrandvæsen
1933-34.(1934).29. -t»J, et. [1.4] (landbr.)

hovedtøj med lange liner, anvendt til en
hingst ved bedækning. Sal.XVI.550. -tøjle,
en. (rid.) d. s. s. -rem. Gjel.R.119. IdrætsB.
11.823. -urt, en. [2.i, 3] (ænyd. d. s.) S(

d. s. s. -balsamin. JTusch.113. VSO. MO.
(u. Springkom/
SpringTand, et. ['sbreiVivan'] (sj.

Springevand. Dumetius.III.45. Wadsk.96).
flt. d. s. (Winth.Nov.119. BerlTid.^*U1940.

M.13.SV.1) ell. -e (Pflug.DP.837. Hauch.
TVII.182. HCAnd.(1919).III.58. Kidde.AE.
11.69). (ænyd. d. s.; til springe 2.2 ; jf. Spring-
væld samt Vandspring)

i) (nu næppe br. i rigsspr.) vand der
strømmer (springer) frem ell. op, af en
kilde (Holb.Plut.il. 1. VSO. FrGrundtv.LE.
235) ell. (i alm.) et kunstigt anlæg (jf.

bet. 2), fx. (tidligere) om trykvand, der

ledes (ind i huse) gennem vandledninger.

Machine til et Spring-Vand udi et Gemak
eller Lyst-Enus. LTid.1725.94. Reent Spring-
Vand er af all Slags Drik den allerbedste.

Spectator.364. den Bekvemmelighed, at have
Springvand i de højeste Etager. Politivennen.

1799f1800.1355. mods. Pumpevand, t forb.

pumpe- og springvand: MR.1714.270.
Adr.*/il762.sp.ll.

\\ (jf. Vandkunst; sj.) om
anlæg til frembringelse af trykvand. NyeHy-
gæa.II.(1823).265.

2) (jf- Springbrønd og Vandspring^ vand-
straale(r) , vandmasse, der springer
(højt) i vejret, især fra et kunstigt anlæg
(med vand fra højereliggende steder ell. fra
et vandværk olgn.); nu alm. om hele dette

anlæg med kumme, indfatning, dekora-
tive figurer ol^. (anvendt til pryd paa
torve, i parker osv.). Dette Springvand sprin-

ger ei. Heib.Dv.ll3. et lille Springvand, der
dreves i Veiret ved Luftens Tryk. Hauch.
MfB.51. *see paa Sletten hist det høie Spring-
vand,

I
Hvis Straale taber sig i Luftens

Hvælving,
| Og draabeviis som Perler falder

n()å.PalM.AP.43. De to store Springvande
plaakeT.Jørg.Itali€nsk.(1932).142. \\ i sam-
menligninger. Græde kan de alle; deres Øine
ere som Springvand, man kan sætte i Gang,
naar man wti.PAHeib.Sk.III.56. Grundtv.SS.
V168.

II
hertil ssgr. som Springrands-bassin,

-brønd (Drachm.BK.51. jf. Springbrønd;,
-figur, -kumme (Amberg. HFB.1936.328),
-pumpe (smst.xLiv) ofi.

3) (især af bet. 2) uegl., om hvad der

ligner et springvand, over Stenværket . .

steg nu og da en Røgsky til Vejrs og brast
i et Springvand af Klippestykker. .4nd^x.
PE.I.71. jf. Ildspringvand: At giøre et

Springvand af Dd. OeconH.(1784).III.366.

II
overf., om tonevæld olgn. (musik-)Stykket

var brillant— et sandt Springvand af Toner.
Gjel.RS.I.196. Rørd.Va.231. jf.: »Da skal
alle Glædens Springvand springe ! Pailf.

10 AdamH.1.243.
Spring-vej, en. [l.^i, 2 og) 5] (tid-

ligere ogs. Springe-. Moth.S689. RaKb.E.
1V.6). (jf. -tur; talespr.) kort stykke vej,

som hurtigt, let kan tilbagelægges (ligesom i

spring, i rask gang, i galop, ogs.: med tog,

automobil olgn.); alm. i forb. (det er) kun
en springvej (HCAnd.Breve.1.252. ESkram.
HG.104) ell. især ikke nogen (Holst.VI.
334. WSchorn.DaVoldenestod.(1905).47) eU.

20 ingen springvej. Oehl.PSkr.II.370. *„To
stive Mile." —

|
„O slig en Springvei gaaer

jeg gierne." sa.Kanarifuglen.(1813).12. *De
kan troe,

|
Til Østerbro | Er ingen Springvei

Ydknmdigeii.Heib.Poet.V156. Det er nu ingen
Springvej fra „Palazzo Corea" til Kolosseet.

Vejen gaar Bakke op og Bakke ned. Brolæg-
ningen er viiæ\n.Bergs.EU.242. det er lige

her i Nærheden, en lille Springvej. CiføK.
LM.9. det er ingen Springvej at ride fire Mil

30 paa Yoxmiådi&gen.Baud.MandsMod.(1879).
16. CReimer.NB.636. (JJ -vis, adv. (og adj.)

(ænyd. d. s., ty. sprungweise) (bevægende sig,

fremtrædende, foregaaende) i spring. I) til

Spring l.i(-3) (springe l.i(-3)). Moth.S689.
Springvis snege vi os frem mellem de om-
fangsrige Pilestammer. Tretow-Loof.PaaJagt
iRumcenien.(1904).38. Sheikens Arabere løb
springvis frem, medens de skiftedes til

at vedligeholde Jlden.Wren.ØrkenensKurér.
AO (overs.l928).141. 2) til Spring 6.1-2 (springe

6.1-2): (paa en) springende (maade); ogs.:

spredt; sporadisk; med (store) mellemrum.
lidt springviis gaaer det (0: i en samtale)

fra Urolighederne i Spanien til . . vor Kron-
prindses Foiloyelse. Brøchner.Br.40. de en-

kelte Genier . . Kunstnere og Helte, der
springvis opstode i Slægten. CIPe^.0.22. den
tmstne Udvikling foregaar i Kontinuitet og
ikke springvis. iZtUze6.yF.2i5.

|| (1. br.) som
50 adj. en springvis Gennemgang af Anstal-

tens Historie. ABuntzen.MytterietiBørnehuset.

(1909).48.JGeismar.DeEngiftesLykke.(1930).
127. -vorn, adj. (talespr., nu sj. i rigsspr.)

tilbøjelig til at springe; (idelig) springende;

til springe ^l.i, 5 og) 6.1: Hans Snakketøj
var . . ligesaa springvom og kviksølvlebendig

som han se\\.CMøll.F.12. -væld, et.

f^Springe-. Blich.Snkl.lO). [2.2] ({j), iscer

højtid., poet.) vand (væld), der springer

M frem ell. op (af en kilde, et springvarid).

gennem Sand og Kiselgrus . . strømmer
Kildens rene, køle

|
Springvæld i det blanke

Ki\is.Drachm.SB.155. Mellem store Blad-
planter . plaskede Springvældet med sin

33^
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enstonige . . Lyå.Galsch.SR.154. jf. Spring-

vand 2 03 3: *der maa altsaa være som et

Springvæld,
|
jeg ikke kendte i min Følelse.

JakKnu.Va.19. Den fine skønne Musik . .

isprængtes øresplintrende Drøn af Fyrvær-
keri, rene Springvæld af tordnende llå.Thøg

Lars.T.119. -æble, et. [3] (nu næppe br.)

Sf d. s. s. -agurk. OHMynst.Pharm.I.371.
•øvelse, en. (især gym.). Hauch.MfB.198.
Gymn.1.6. Springeøvelserne skulle især \q

udvikle Forpartens Muskler (0: hos hesten).

IdrætsB.II.775.

I. Sprinkel, en. se II. Sprinkler.

II. Sprinkel, et ell. (sj.) en (jf.

D&E.). ['sbren,'gr(9)l] sprinkel (d. v. s. ^T^nn-

kel).Høysg.AG.41. best. f. sprink(e)let; fit.

sprinkler ell. (nu 1. ir.) sprinkeler (JJuel.

429). (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: bur ell. fængsel

med gitter for. Ez.l9.9(1550)), glda. sprin-

kel, (jærn) sprænckell; vel til jy. (flt.) sprin- 20

ker, tværlister paa møllevinge, nordfris. sprenk,

tremme (i stakit, stige), jf. ty. sprenk-, spreng-

werk (se u. Springeværk^ samt ænyd. sprank-
værk, gitter; besl. m. springe; maaske egl. sa.

ord som nt. sprenkel, spile, østfris. sprenkel,

spile, klemme, samt ty. (mnt.) sprenkel

(sprinkel), done, oeng. sprincel, vidjekurv;

jf. Spræng 2 samt II. sprinklet || bet. 2-3

beror muligvis paa omtydning af en ældre

flt.-form sprinkel til bet. 1 ell. paa forkor- 30

telse af ssgr. som Sprinkelværk; nu (uden
for ssg. Sprinkelværk^ sj. i rigsspr.} I)

tremme (i stige, bur, stakit osv.) ell. hver
af de stænger, lister, hvoraf rækværk,
gitter olgn. bestaar; ofte i flt. m. sa. bet.

som bet. 2. de stode som Vægtere ved Dørren
eller Sprinklerne . . af de geistUge Dom-
hviVise. Holb.Kh.l71. Jeg ser mig selv sidde
. . paa det nederste Trin af vor Havetrappe
og gennem dets jernstøbte Sprinkler stirre 40

ned paa nogle blege Græsstraa. Pon<.Z),25,

(han) stak sin Haand ind mellem Sprinklerne
(0: i et bur i Zoologisk have) og mødte en
blød Mule.Aakj.SVVIII.133. jf.: Katedra-
len i Sevilla blev bygget i Løbet af Aarhun-
dreder. Der gror Græs oppe i Stensprink-
lerne mellem Spirene. JFJens. /M. 35.

||

spec. om hver af stængerne i vinduesgitter ell.

vinduesindfatning (vinduessprosse olgn.). hånd
seer ned udaf vinduerne, kiger igiennem 50
sprinklerne (1871: Vindues-Gitteret). fiø;s.

2.9(Chr.VI). vindverne ere med jernloger
eller Sprinckeler ioi\&Tede.JJuel.429. han
(saa) Lyset strømme ud gennem Vinduet
over hans Hoved. Han kunde se Sprinklerne
mellem RndeTne.8øiberg.L.247. 2) (jf. Gad-
der; nu næppe br.) hvad der er lavet af,
bestaar af tremmer, stænger, gitter-
(værk); spec. om vinduesgitter. (han)
saae Ulven ved Fængslets Sprinkel. Holb. éo
MFbl.198. *Tit forekom som et Feeslot

|
Mig

med sit Gitter, sin Port, ædle Charlotte, din
Gaard . .

j
Hverdagslivet sig ei voved ad

Sprinkelet må.Oehl.Digte.II.(1823).377. *Si-

seras Moder af Vindvet udkeg,
|
Og gjennem

Sprinklet hun overlydt skreg. Grundtv.SS.V

615(jf. Dom.5.28). jf.: hans grundmurede Pal-

lads med JeTiispTiiikelet.Oehl.Øen.(1824).

II.7. 3) i mere ubestemt anv., om hvad der
bestaar af tynde pinde olgn., er spin-
kelt, skrøbeligt osv. (jf. sprinkel-agtig,

-værkj. *En Kottage, skjør og spinkel,
|
Aa-

ben, luftig, fuld af Sprinkel. Z)racÆm.D.75. jf.

bet. 2: et Pindesprinkel til en Potte-

blomst. Blich.(1920).XXX.40.
Sprinkel-, i ssgr. af 1. Sprinkel

(Sprinkler) ell. (hvor intet andet ndf. angives)

af II. Sprinkel (spec. til II. Sprinkel 3 i be-

tegnelser for noget tyndt, skrøbeligt), -agtig,
adj. (jf. II. sprinklet; sj.) som ligner sprinkel-

værk, bestaar af pindeværk, sprinkelagtige

Møbler. Skjoldb.PL.II.37. -ben, et ell. (i

bet. 2) en. (jf. ty. sprenkelbein samt Skrinkel-

ben; især dial.) I) oftest i flt., om lange,

tynde ben. *trinde Maager staar i dybe Tan-
ker

I
paa deres rosenrøde Sprinkelben.

AaBerntsen.FS.32. 2) tyndbenet person. Feilb.

Sprinkeler, pi. se II. Sprinkler.

Sprinkel-feber, en, [I] (foræld.) syg-

dommen sprinkler (II). Apot.(1791).261. Sal.*

XXn.77. -fingrer, en. (sj.) lang, tynd

finger, (han) ventede med sine Sprinkel-

fingre borede ind i sine Haandflader. Bang.
SF.82. -stange, en. (sj.) om hver af stæn-

gerne, tremmerne i (gitteret for) et bur, en

fælde olgn. *(digterne) sidde rolig i den Krog,

I
Hvori Censurens Musefænger

|
Med Rotte-

sax og Sprinkelstænger
|

Meer, end min
gamle Kat, dem jog.Bagges.Danf.1.160. -syg-
dom, en. [I] (foræld.) sygdommen sprinkler

(II). RasmWinth.S.103. Buchhave.(Landhuus-
hold.lV478). -syge, en. [I] {ænyd. sprinkel

siuge; foræld.^ d. s. en hidsig grasserende

Sprinkelsyge. Rhode.LaalF.I.271. NRasmSø-
kilde.HolstenshusogNakkebølle. (1875-78). 121.

Feilb. (u. sprinkel 2). -værk, et. {ænyd.

d. s.; jf. Springe-, Sprængværk samt Spinkel-

værk) 1) (i rigsspr. foræld.) gitter(værk) ; ræk-

værk. Siseras Moder saae ud af Vinduet, og

skreg overlydt igjennem Sprinkelværket

(1931: Gitteret). Dom.5.28. blant andre (0:

lærde kvinder) tales om den Babyloniske Før-

stes Samuels Dotter, hvilken inden for et

Sprinkelverk docerede ipublicé. Holb.Kh.651.

Eilsch.PhilBrev.287. *(jeg) titted giennem
Sprinkelværket ind (0: til Ewalds grav).Oehl.

Digtn.I.124. (jeg) tittede ud gjennem Sprin-

kelværket (0: paa Rundetaarn).Bergs.GF.I.
119. Feilb. Haven, Gud os gav her neden,

|

Grænser op til Herrens Eden,
|
Aandelig det

til os vifter
I

Gjennem Sprinkelværkets
mtteT.Grundtv.PS. III. 422. jf. smst.224.

samt (herefter): Gennem Sprinkelværkets Rii-

tei. FLØstrup.(bogtitel.l940). 2) (oftest ned-

sæt.) hvad der ligner, minder om et gitter-

(værk), netværk, fletværk, ell. hvad der bestaar

af spinkle og skrøbelige pinde, stænger, bjælker

osv.; pindeværk; ogs. i al alm. om usolidt,
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skrøbeligt bygningsvcerk, møbel, maskine osv.

min forskandste Muur er intet Sprinkel-

værk. Baljes.¥237. en dygtig Søemand . .

vilde taget i Betænkning at vove sig paa
dette Sprinkelværk af Still&ds.JJPaludan.
Er.8. man (er) en Kende benovet ved Tan-
ken om, hvad der vel kunde ske, om noget
af det tynde Sprinkelværk (o: en flyve-

maskines dele) gik itn.Cit.ca.l924.(Flyvning

Hær.140). *Udsigt til . . | et Sprinkelværk

af KTamT.TomKrist.YR.28. jf.: En gammel
Fordvogn . . paa høje sprinkelværks-
agtige E]nl. Søiberg.(Pol."/*1935.Sønd.l.sp.

1) (jf. sprinkelagtigj. Den kæmpemæssige
Ruin, der . . løfter sine . . Mure op over

den moderne Bys Sprinkelværkshuse.
Pont.F.II.191.

II (1. br.) om spinkelt, skrøbe-

ligt væsen. Synge kan hun ikke, og saa skal

man see paa det lille Sprinkelværk. SCJ.nd.
SS.II.307. Haandgribellgheder imellem den
stærke Karl og hun, Sprinkelværk. ^JJcm-
ningsen.KA.127. et lille Sprinkelværk af en
Skødehund. Fallada.B.416. \\ overf., om kunst-

færdigt opbygget, indviklet, subtiU system

olgn. Realismen bryder igennem Alanus'

skolastiske Sprinkelværk. OFms.Lttt.i 77. jf.:

Sprinkel værkslogik.iS'c^nd.TF.//.53.
L sprinkle, v. ['sbreii^fø] (1. br. (skre-

vet) gpringle. se u. Sprinkling. — nu næppe
br. (skrevet) sprengle. Moth.B341). -ede.

vbs. -ing (s. d.). (ty. (og nt., holl., fris.)

sprenkeln (sprinkeln), eng. sprinkle; ;/. II.

Sprinkler; besl. m. springe, sprænge osv.; nu
især fagl. ell. dial.) I) stænke, sprøjte (væd-

ske ild over noget). Moth.B341. Man sprinkle

ofte om Dagen koldt Vand i Øjnene, og va-

ske dem dermed. Tode.0P.25. Da sprinklet

(o: åugbestænket? maaske dog til bet. 3 ell. til

I. sprinklet^ Morgenrøde udaf Havet steeg,
|

Den unge Vandrer sig til Vuggen sneeg. Tode.

1.196. Isdiamanter, der . . sad sprinklede ind

i . . Træers GTeTie.FrPoulsen.R.128. FeiW.

jf.: *Solen stænker som fra Messing | og fra

tusind brudte Skår. | Hvorfor skal den ikke

sprinkle | fra Metallet i dit Håx? TomKrist.
Mirakler.(1922).46. \\ {fra eng. sprinkle; jf.

I. Sprinkler; fagl.') om overrisling af en byg-

ning (v. hj. af scerlige apparater) i tilfælde af

brand. Sprinklerne . . anbringes paa Vand-
rør, der lægges under Loftet i det Lokale,

der skal „sprinkles". Op/B.*/¥64i. 2) (dial.)

udsprede, (ud) strø (fx. gødning). MDL.
3) (jf. I. sprinklet; nu næppe br.) gøre
plettet, broget; marmorere (1). Moth.B
341.

n. sprinkle, v. [*shTeT\gl9] -ede. (ty.

t sprenkeln; afl. af II. Sprinkel; nu sj.)

lave gitter ell. sætte gitter om, tilgitre.

Moth.B341.S690. |l hertil maaske (jf. II.

sprinklet^: den lille Mose i Bratdal er ved at

sprinkle sin Flade i ls.AlhDam.TS.191. (luf-

ten) slaar stivnende kold Rim ned paa Græs-
straa og Sten, sprinklende Istraade over
Vandpytterne, smst.238.

I. Sprinkler, en. ['sbreriOjfor] (1. br.

(skrevet) Springler. Tidsskr.f.da.Sygehuse.

1929.264.sp.l). flt. -e (Sal.IIl.532. OpfB.HY
641) ell. (m. eng. form) -s (ForsikrO. Han-
nover. Tekstil.ll.321). (fra eng. sprinkler; til

1. sprinkle; iscer fagl.) bruse (til fordeling

af en vandstraale) ; spee. (i flt.) om over-

rislingsapparat bestaaende af gennemhullede
vandrør, hvis tilloddede aabninger smelter i

10 tilfælde af ildebrand. NatTid."/nl924.Aft.7.
sp.5.

II
hertil ssgr. som Sprinkler-anlæg

(OpfB.*lY641), -system (IngBygn.1939,152.
sp.2), -taarn (PDrachm.KM.51).

II. ISprinkler, pi. ['sbreri'^ter] (1. br.

Sprinkeler. sprinkeler (d. v. s. sprinkelerj.

Høysg.AG.42. RasmWinth.S.102. Agerbech.

FL.78(men Sprinkler. sa.FA.lI.83). — sj.

(skrevet) Sprenkeler. KomGrønneg.III.358.— KU kun dial. Sprinkel, en. som sygdoms-
20 navn: LTid. 1741. 365. POBrøndst. B. 22.

FeiU).). (ænyd. sprinck(e)ler (og sprinklingen
samt (i ent. som sygdomsnavn) sprinkel ; vel fra
nt. sprenkeln (sprinkeln), flt. af nt. sprenkel
(sprinkel), plet (i huden), mni. sprinkel,

fregne (jf. jy. sprinkel, et liUe stænk gødning
olgn. (Feilb.)), afl. af et ord, der foreligger i

holl. sprank, gnist, glholl. spranke, plet, og

besl. m. I. sprinkle; sml. ogs. bomh. spinkel

(spinklesjoga), sprinkler (Esp.321), ænyd.
30 spinckler samt mnt. spinkel, fregne; i rigsspr.

foræld.) pletformet udslæt; navnlig om
hududslæt ved visse epidemiske syg-
domme (spec. plettyfus); ogs. som navn paa
selve sygdommen (jf. Flækfeber^. Moth.B341.
epidemiske Febre med eller uden Udslæt af

Sprinkler. JCLange.B.290. der komme mørke-
røde Pletter ud paa den syge, især paa Bry-
stet, Underlivet og Ryggen, og kaldes
Sprinkler, og det er af disse. Sygdommen

40 (o: forraadnelsesfeber) ofte faaer Navn af

Sprinkler, Sprinkelfeber, eller Flekfeber.

Apot.(1791).261. *I Huuset, hvor jeg boer,

grassere Sprinkler. Baljes. Y235. OLBang.T.
450. (jeg) har ligget og gispet af Sprinkler

og D]ævelslii&b.Thyreg.UdvFort.II.117. Feilb.

UfF. II
(;'/. nt. de blauen sprenkeln) Liget

saa modbydeligt ud, bedækket med de saa-

kaldte sorte Sprinkler.BBZ)/«Ip./.62.

I. sprinklet, (part.) adj. ['sbreri^tof]

50 (ænyd. 8princk(e)let, jf. ty. sprenklich(t),

sprinklich(t) ofl., mrU. sprinkelich, sprinkelt

ofl.; (perf. part.) til I. sprinkle (3) ell. afl.

af mnt. sprinkel osv. (se u. II. Sprinkler^;

jf. spranglet, fsv. spræklotter ofl.; fagl.)

plettet; spættet; spraglet. vAph.(1759).

Nemnich. Gaasens Brystben siges at være
sprinklet, og man spaar om Vinterens For-

løb af dets mørkere og lysere Pletter. iSal.*

XXII.77. (dalmatiner-hunde) hvis sorte

M Pletter i hvidt Haarlag gør dem sprinklet.

smst. I7/F. (springlet). rødspringiet.sm^t.
IL sprinklet, adj. [*sbTei\gl9t] {til II.

Sprinkel; nu 1. br.) I) som bestaar af ell.

er forsynet med, omgivet af tremmer
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ell. gitter(værk); navnlig om vindue: til-

gitret (ell. : med smaa ruder og mange spros-

ser). Moth.S691. sprinklede Ymduer.Biehl.

DQ.II.271. *mit Øie (falder) |
Giennem den

sprinklede Port hen paa din Gravs Monu-
ment, OeftLZX.2i9. en Gade med smaa
Palæer, sprinklede Vinduer og snørklede

Trapperækværk. Jørgr.yZ).77. 2) som min-
der om, er formet som et gitter, sprinkel-

værk olgn. Leth.(1800). VSO. jf.: Hegnet er lo

tyndt og sirUg sprinklet som et Gitter. Jør^.

Liv.IY.131. 3) spinkel og skrølelig (af

tygning). Ulddamaskkjolen . . altid højt op-

løftet over de sprinklede Ben. GyrLemche.

SJ.80. Tre trøskede Trin førte op til en

sprinklet Veranda. EChristians.O.II.79.

(Sprinkling:, en. ['sbrerigiZen,] (1. br.

(skrevet) Springling. Tidsskr.f.da.Sygehuse.

1929.264.sp.l). vbs. til I. sprinkle; især (fra

eng. sprinkling; fagl.) i mere konkr. anv., 20

om sprinkleranlæg: I Magasinkælderen ind-

rettes Sprinkling med Alarmanlæg. ^aiTid.
^*U1930.M.ll.sp.4.

I. Sprit, en. [sbrid] fit. (om bestemte

kvanta ell. sorter; nu næppe br.) d. s. (se

1. 50) ell. -ter (Amberg.), (no. sv. sprit,

(nord)ty. sprit (spriet), eng. sprite; (vel gen-

nem fr. esprit, se Esprit^ fra lat. spiritus (se

Spiritus^; sml. II. Sprut; jf. III. spritte, Sprit-

ter
II

uden for fagl. spr. først alm. i slutn. 30

af 19. aarh.) I) spiritus (2), spec. (fagl.)

om det stærkeste og reneste produkt med
over 95 "/o alkohol. I.l) (denatureret) spiri-
tus (2) til teknisk brug; især om koge-
sprit. Amberg. NordConvLex.V367. (barbe-

ren:) „Sprit og brillantine (0: i haaret), hr.?"

MKlitgaard. MS. 52. Kemisk-teknisk Haand-
bog.(1938).135ff. jf. Spiritus sp. 364': (natur-

historielæreren) sætter dig i Sprit — mel-
lem de andre Bløådyi.GJørg.GF.43. (fiske- 40

nej stod i Sprit.Po?."/.294i.7.sp.2.
i|

(I
br.) om (ell. m. tanke paa) spritapparat.

vi varmer Kaffen paa Sipritten. FalkRønne.
K.23. 1.2) om spirituøs, alkoholholdig
drik.

II (Y, foræld.) om stærk (drue)bræn-
devin (jf. Druespritj. Meyer.^ jf.: stærkt
Fransk Brændeviin eller saa kaldet Sprit og
Ydinå.MR.1834.194. f om en enkelt flaske;

i p.: rød Muscat-Viin, Potten 3 Mk. 8 Sk.,

delicate nye Engelske Spridt, 100 Stk. 24 Sk., 50
sælges . . udi ViinMelderen. J.dr.*/62762.sp.23.

II
dels om drik indeholdende kogesprit

(radium (2) olgn.), dels (jarg., spøg.) i al

alm. om spirituosa. FolketsNisse.'/il861.10
(se u. bet. 2). *jeg sidder alene

( og tømmer
en Flaske med taalelig S]?ht.HSeedorf.DD.
82. (vagabonden) Trængte til varme, trængte
til kold brændende sprit, der skolder svælget,
og heder indvoldene o^.Herdal.Bisser.(1933).
38. Herren ønsker en Spritter — for Sprit, eo
det er vist det, din lille Violtud lugter mest
til. LindskovHans.NH.34. 2) (nu næppe br.)

overf.: aand(righed); liv(fuldhed); esprit
(2). Der strømmer mere „Sprit" fra den Mands

Mund i en Time, end der kommer Sprit

i Berlinerfritz's Hals i en Madmed. Folkets

Nisse.*M861.10. Det „Sprit" og den „Spænd-
kraft", som er i ham, har maattet have
Luft. Dagbladet. "Ai 1865. l.sp.l. Meyer.
HjælpeO.627. jf.: Han har slugt en De
moderne Sprit, der har gjort ham tosset

Panden. ZakNiels.B.75.

II. Sprit, en. se II. Sprot.

III. Sprit, et. se u. I. spritte.

Sprit-, i ssgr. især (jf. Spiritus-; fagl.)

af I. Sprit (1); saaledes (foruden de paa
alfabetisk plads behandlede) fx. Sprit-behol-

der, -blandet, -blus, -brænding, -damp, -dunk,
-dunst, -fabrik(ant), -fabrikation, -fad, -fla-

ske, -handel, -industri, -kulør (se Kulør 2.2),

-lager, -sort, -tilvirkning, -udvinding, -ap-
parat, et. (jf. -koger, -lampe samt Spi-

ritusapparatj kogeapparat, hvori der anven-
des sprit. Bergstrøm.KD.25. HSeverinsen.SM.
67. -bakkelste, en. se u. Sprutbakkelse.

-fernis, en. (især mal.) spiritusfernis. Ma-
lerfaget.fl935J.91. -flamme, en. flamme
fra brændende sprit (spec. anv. til des-

infektion af kirurgiske instrumenter olgn.:

YortHj.II,1.205). Dugen blaanede i Skjæret
af Spritflammen under en lille, blank Kob-
berkjeddel.G/ei.E.59. en Pande, der kan
holdes varm over en Spritflamme. Poi.*/i

1940.10.sp.2. -gæring, en. (kern.) gæring,

hvorved der dannes sprit; alkoholgæring. Opf
B.WI.143. Kemisk-tekniskHaandbog.(1938).
156. -holdig, adj. (jf. alko(hol)holdig,

spiritusholdigj. Den spritholdige Drik (9:

sherryen) havde været stærkere end Kut-
terens Matros. Z)rac^m.Fr.i63. -hætte, en.

(foræld.) hætte besmurt med sprit olgn., der

anvendtes mod utøj. Riget. "U 1912. 4. sp. 2.

-kandidat, en. (jf. Spritter 1 samt Ra-
diumskandidat; til Kandidat 1 slutn.; jarg.)

fordrukken person (som er forfalden til nydelse

af kogesprit). Det er kun for pæne Rejsen-

de, ikke for Spritkandidater ! FæriøseJonna.

(1938).95. -koger, en. d. s. s. -apparat.

Gravl.0en.80. -kompas, et. spirituskom-

pas; vædskekompas. OpfB.'I.107. -lak, en.

(jf. Spirituslak; især mal.) d. s. s. -fernis.

PHald.MalerietsTeknik.(1934). 31. 'lampe,
en. (jf. SpirituslampeJ lampe, der brænder

sprit (navnlig til opvarmning (fx. i sprit-

apparat) ell. desinfektion). Brandens Op-
staaen (kan skyldes) Benyttelse i Kahytter
eller Lukafer af Spritlamper eller Benzin.

SkibsMask.285. -motor, en. (fagl.) spiri-

tusmotor. SkibsMask.143. -smagler, en.

person (ell. fartøj), der smugler sprit (1.2).

Duelund.N.39. -smugleri, et. Hage.*375.

-smugling, en. Indsmugling af Spiritus

og spirituøse Vædsker (Spritsmugling).LovL.
X.1406. -tablet, en. (fagl.) tablet af tør-

sprit. Bl&T.
I. spritte, V. ['sbrida] {vist sideform til

sprætte; jf.: „I Vendsyssel bruges . . sprit-

te for: sprætte." FS^O. samt dial. sprit, spræt
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I

(Krist.Ord8pr.236); stnl. sv. spritta, sprætte,

eng. sprit, spire, no. dial. sprita, sprudle, sv.

no. dial. spritla, sprudle, sprælle ofl.) I) (jf.

I. sprinkle 1; nu næppe hr.) stænke, dersom
man vil have dem (o: mannagryn) meget
Vox-gnule, spritter man lidet Vand paa dem
under Gnidningen. OeconJourn.1758.395. 2)
{vel efter sv. sprittande t lign. anv.; jf. dog
ogs. I. Sprit 2; sj.} part. sprittende, sprud-

lende (af liv, kraft, varme). *med sprittende i'o

Livskra.it.Bergstedt.IVSl. Smaapiger, Ung-
dom og sprittende Blod. sa.D.25.

IL spritte, v. ['sbride] {vist sammen-
blanding af stritte og sprede; jf. dog sv.

spreta (med fingrama); sj.) stritte (ud til

alle sider), med de sprittende Fingre skjult

i sorte Handsker, der var en halv Tomme
for l&nge.Wi€d.BS.172. jf.: (føllet) stavrede

med vidt udsprittende Ben hen til Mo-
deren. sa.Silhouetter.(1891).139. 20

IIL spritte, v. ['sbrida] -ede. {dannet

til I. Sprit; jf. Spritter) I) (fagl.) afvaske
(en legemsdel, et instrument) med sprit. Er
den Patient ST^Tittet? DagNyh.*'^/tl934.4.sp.l.

Sygeplejersken sprittede Armen og førte var-

somt Kanylen ind. LisElkjær.Jegtrorikkepaa

Jer1(1939).116. jf.: et overfladisk naalestik i

jodsprittet hud. Ugeskr.f.Læger.1940.1025.

sp.2.
II
spritte et instrument af.OrdJiS. 2)

(jf. Spritter 1; jarg. ell. vulg.) drikke sprit, 30

være forfalden til nydelse af radium
olgn.; ofte i forb. spritte den.

Spritter, en. ['sbridar] flt. -e. {spøg.

dannelse til I. Sprit eU. III. spritte 2; jarg.}

I) dranker, der er forfalden til nydelse
af (koge)8prit (spec: radium (2), billig

portvin, forstærket m. sprit olgn.). Spritterne,

Radiumskonsumenteme, kan godt være ube-
hagelige Gæster (0: paa et svendehjem). Pol.

*/tl928.4.sp.2. Ekstrabl.**/*1939.4.sp.l. 2) et w
glas af en (stærkt) spirituøs drik; en „gen-
stand". Herren ønsker en Spritter. Lindsfcov

Hans.NH.34. Skal det være en lille Sprit-

ter! Værløse.Jonna.(1938).156.

Sprit-vask, en. spec. (med.): afvaskning

af huden med sprit. LeopMeyer.FP.21. Fin-
sen. Huden ogHaaret.(1933).49.

Spro, propr. se I. Sprogø.
I. Sprog, et. [sbråJq] (jf. Sprog. Nv

Haven.Orth.166. „langt å". SvGrundtv.) ell. 50

(gldgs. ell. dial.) [sbrooq] (Høysg.AG.138. jf.

APhS.VI.101.110. Thorsen.82. Brenderup.

§62. Feilb.). (nu kun dial. Sprok. Jernskæg.
D.63(men Sprog, smst.65). Pflug.DP.589.
Kyhn.PE.71{S^Toket). se ogs. sp. 526* samt u.

II. sprokke ; jf. sdjy. til sproks (se u. bet. 2),

sjæll. språek (Gravl.E.53)). best. f. -et ['sbrå^-

q9(] (jf. APhS.VI.llO) ell. (gldgs. ell. dial.)

['sbr(oq'9<] (Høysg.Anh.25. jf. Feilb.), tidligere

ogs. skrevet sprogget. Reenb.II.162. LTid. 60

1743.212. jf. Høysg.2Pr.4; flt. d. s. (hvortil

best. f. -ene ['sbrå^ane] ell. (gldgs. eU. dial.)

[•sbroiq'ana] Høysg.2Pr.l6) ell. f -e (CP
Rothe.MQ.II.217. jf. Lind-sprdge. Høy8g.2Pr.

16 og u. Ordsprog; ofte skrevet sprogge.
Reenb.II.26. Slange.ChrIV1478. LTid.1742.
526) ell. t -er (Wing.Curt.Fort.bl*. LTid.
1731.573. Clitau.PT.Fort.4. jf. u. Ordsprog;
ofte skrevet sprogger. Reenb.Æ.19. LTid.
1732.784. Slange.Chriy.1482. sprokker. ;/.

u. Ordsprog samt: (flertal af „sprog") udsiges
som sprokker, fornemmelig i Ord-sprokkemes
for Ord-sprogenes hog.NvHaven.Orth.166).

{ænyd. sprog, spraag, spro(c)k, spraack
(ogs. som fk.), jf. glda. bisprogh, bisprok,

ordsprog, bursprog, bursprock (se Bursprog^,
SV. sprak, no. sprog, sprak; vistnok fra holl.

spraak (glholl. sprakej (bet. 1-3), vbs. til

spreken, tale (se II. sprekke, jf. sprage,

II. sprokke samt Sprikvort^; i bet. 1-2 dog
muligvis fra nt. spraak eU. hty. sprache
(ænht., mhi. ogs. sprach mfl.); i bet. (2-)3

muligvis til dels sammenfaldet m. et ord,

laant fra (ældre) nt., hoU. sprok(e), side-

form til nt. 8prok(e), holl. spreuk (mnt.,

glholl. (skrevet) sproke^, ell. fra ty. (mht.)

spruch (i mellemtyske dial. ogs. sprochj
||

formerne sprog (spraag) og sprock (spraack)

findes som vekselformer hos flere ænyd. for-

fattere og er rimeligvis forskellige forsøg paa
at erstatte den holl. ell. nt. form med former, der

passede mere organisk i da.
||

paa hjemlig

udvikling (jf. I(-II). Sprag^ eller ældre laan

beror muligvis skaansk sprag (Rietz.660), sv.

dial. sprak, livlig samtale, jf. sv. no. dial.

sprakk olgn., løst rygte, nys mfl., oldn. spraki

(se Arkiv.XLVIII.277). \\ bet. 1 (der foreligger

allerede ChrPed.II.77) har (uden for bibl, høj-

tid.) fortrængt de ældre nordiske ord Maal (II.5),

Tunge, Tungemaal ; det nordiske ord for bet. 3
er Ordkvæde; sml. ogs. I. Sige)

I) system af tegn, der udtrykker
(menneskeligt) bevidsthedsindhold; især

otn saadant system, hvor de enkelte tegn (ord)

opbygges af artikulerede lyd ell. skrifttegn; un-
dertiden ogs.: det at (kunne) meddele sig
ved et saadant tegnsystem. \\ m. h. t. bru-

gen af præp. i 09 paa foran ordet gælder flg.:
1° i udtr. for et givet sprogs anveruleise i tale ell.

skrift bruges nu i rigsspr. næsten kun paa,

medens tidligere i var alm. (se u. IIL i I.3

slutn.): hånd talede til dem paa ebraiske

sprog (1819: i det hebraiske Sprog). ApG.
22.2(Chr.VI). *(de fik besked) enhver oppaa
sit Sprok. Kyhn.PE.22. Schleicher . . har

konstrueret en hel sammenhængende t«xt,

en lille fabel, på dette sprog (o: indoeuro-

pæisk). VilhThoms.Afh.1.83. jf.: Tie paa syv
Sprog.Vogel-Jørg.BO.562. oversætte i, paa
ell. til et sprog, se oversætte 6. 2** » udtr. for

henhøren til sproget som system, organisme,

bruges nu i reglen i. Hvad der . . i ét

Sprog gives ved Afledning kan i et andet
udtrykkes ved Sammensætning. NMPet.Ordd.
9. 1 (ogs.: paa^ alle sprog vrimler det af

saadanne udtryk. Sandfeld.S.*124. i de nor-

diske sprog og folkemål er (der) en lang

række forskellige r-lyd.MKri8t.FS.134.
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l.l) indhegrehet af alle eksisterende
tungemaal, og hvad der er fælles for dem, ell.

tale (talevirksomhed, taleevne) uden
særlig tankepaa noget enkelt tungemaal.
det er ved Hielp af Sproget, at vi lære at bru-

ge Fornuften, og at giøre os tydelige Begreber

om Tingene. JSneed.IIUlS. *Sproget har ei

Ord for dette Uelwed. Rahb.MSt.92. Sproget

er en Naturgjenstand og Kundskaben derom

velsignet Du mit Hjerte naaer.HCAnd.SS.
XII.337. *For Folk, som taler alle Sprog,

er det nu lige fedt. PFaber.W3. Rasmus
Rask kunde 23 Sj^T0g.KLars.GY27. Voterne
(synes) at være gåede ind under den varægsk-
slaviske stat; og efterhånden har de skiftet

s^jog.AOlr.DE.II.106. forvirre sprogene,
sprogenes forvirrelse, forvirring, se u.

forvirre l.i, Forvirrelse l.i (jf. Sprogforvir-

ligner Naturhistorien. ÆasA;. C7d«;.//.377. en vis lo ring^. || et sprogs aand (jf. Aand 7.2 samt

salvelsesfuld Tale om Sprogets dybe Liv og

organiske Væsen er udbredt nok. Madv.S.2.
Sproget (er) det Medium, hvorigjennem
Individet knytter sig som Medlem sammen
med Slægten som selskabelig Fornuftslægt.

smst.5. hvor kjærUge Væsener der end om-
gave ham, saa var der dog i mange Hen-
seender, i alle barnlige Forhold, intet Sprog
muligt mellem ham og dem. Goldschm.1.42

Sprogaandj ell. geni (se I. Geni B). det

levende Tungemaal saa at sige besiæles ved
et høiere Livsprincip, det, vi kunne kalde

Sprogets Aand — en Evne til at opfatte,

bevare og reproducere det, som eiendomme-
ligt tilhører Tnngem&alet. Molb.NTidsskr.IV
610. et Sprog er ikke et Register over Ord.
Ordene er det døde Raastof, hvoraf Sprogets
Aand rejser Boliger for Folkets Tanker.

(dyrene) tie . . stille, de savne Sproget
| 20 Hørup.I.204. || almindeligt sprog, se u. al-

og se saa enfoldigt hen i T&aiget. Kaalund.
238. Spørgsmaalet om rigtigt og urigtigt i

Sprogets Yeiden.Byskov.M.GB. (man skelner)

mellem sproget som en menneskelig funk-
tion, som praktisk sprogudøvelse, tale (pa-

role), og sproget som et traditionelt system
af sprogtegn . . sprogsystemet (la langue).

AaHans.Indl.tilnyda.grammatik.(1938).10.
\\

talem. sproget er givet menneskene, for at

mindelig l.i. fremmed (Holb.Orthogr.94.
KLars.SF.71. Byskov.M.4), primitivt (Madv.
S.29) sprog, (ud)dødt, gammelt, helligt,

klassisk, lærd, henholdsvis (nu)levende, ungt,

nyere (Rahb.StiiU6. OFriis.Utt.297), mo-
derne (PHans.^II.714. Moderne Sprog.tids-

skrifttitel.1905), se u. død, uddød, gammel ost'.

II
m. prægnant bet., især i flt., om (kyndighed,

kundskaber i) fremmede sprog (tidligere ofte i

de kan skjule deres tanker, se Vogel-Jørg. 30 best. f. flt. om hovedsprogene ell. de klassiske

BO.530.
1.2) det specielle system, den særlige

norm (ell. den særlige udformning,
anvendelse af systemet), der (i en given
periode) er fælles modersmaal for en
større eller mindre gruppe personer,
som tilhører samme folk ell. bebor
samme geografiske omraade (navnlig:
samme stat); nationalsprog; almindelig'

sprog; nu spex. i ubest. f. flt. om fremmede sprog

som skole-, studiefag), (han) rejste Udenlands
paa nogen Tiid, for at lære Sproggene. LTid.
1733.482. mange . . have anvendt nogle Aar i

Skolerne paa Sprogene og Veltalenheden.

JSneed.III.184. „Har De da lært Sprog?" . .

„Hun mener fremmede Sprog, som Italiensk,

Spansk." Ifr2.//.256. jeg kunde jo noget
Sprog, men var forsømt i Syntax og Mathe-

vis m. tanke paa det højere, fælles rigs- eller 40 matik. Drachm.EO.229. Anna havde gode
skriftsprog, men ofte medomfattende en række
mere eller mindre skarpt afgrænsede dialekter

(sprogarter); undertiden ogs. (m. overgang
til bet. 1.3; især i ssgr. som Almue-, Bonde-,
Folkesprog^ om dialekt ell. dialektgruppe,
sml. PEMm.*263f. (ofte i forb. som be-
herske, forstaa, have, kende, kunne, lære,
skrive, tale et sprog ell. sproget^. Det Meso-
potamiske Sprog er et underlig Sprog, jffoift

Anlæg for Regning og S-pTog.AaDons.S.31.

jf. sin 4.2 slutn.: Jeg har været 10 Aar under
Malicien, og skulde icke forstaa mine Sprog.

Holb.Jep.1.6. jeg maatte læse . . den grimme
Ælling og det paa Tydsk . . Men det er ogsaa
ganske anderledes med mine Sprog ude end
hiemme.HCAnd.BC.il.4. Hun . . førte sig

godt, klædte sig godt, talte Sprog, spil-

lede Kl3i\eT.Drachm.F.I.286. 8oya.AV.21.
\\

Ul.1.14. tydsk . . var Struensees Sprog. 50 (delvis til bet. I.3J m. h. t. sprogets renhed
NyerupRahb.VI.241. de to Mundarter (o
dansk og svensk), hvilke man iøvrigt kan
være berettiget til fortsat at kalde Sprog,
forsaavidt de hver have en høi Uddannelse.
0rst.II.97. »Sproget først giør Folk til Folk.
Oehl.XII.168. *Langt højere, ædlere, finere
Sprog

I
Skal findes paa fremmedes Tunge.

Grundtv.PS. Y.64. Endnu den Dag i Dag er
Jydernes Sprog en egen Mundart. ilfoift.DJ?

(for fremmedelementer), korrekthed, udtryks-

fuldhed, skønhed osv. (ofte i forb. som berige,

(op)dyrke, forbedre, lutre, polere, reformere,

rense, slibe sprogetj. Enhver maa derfor

gierne for mig fremture i saadan Sprogenes
Reformation og Renselse. Holb.Ep.III.394.
vi have i alle slebne Sprog Skrifter nok, i

hvilke de farligste Meeninger ere indklædte
i en forførerisk Stul.JSneed.1.53. Ønsker

1.79. Talen er således fælles for hele Menne- eo man at skrive sit Sprog rigtigt, da bestræbe
skekønnet. Sproget ejendommeligt for et
hvert Folk, og Målet særeget for enhver
enslig TeTaon.Rask.Retskr.2. *Du danske
Sprog, Du er min Moders Stemme,

|
Saa sødt

man sig allerførst for at tale det rigtigt!

FGuldb.DS.*(1813).40. „Jo, Pokker netop",
sagde A., idet han for at give Antithesen
Vægt berigede Sproget med en ny Ven-
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åing. SHeegaard.FO.93. (en række filosoffer i

18. aarh. begyndte) et stort Arbejde paa at

uddanne Sproget, for at det kunde blive et

skønt og let bøjeligt Redskab for Tanken.
Dahlerup.SprH.84. SprogetsRøgt. Byskov.M.

45(jf. Sprogrøgt;.

1.3) om den udformning ell. anvendelse
af det nationale sprog (ister hestaaende i brugen

af visse særlige ord, særlige udtale-, bøjnings-

former, særlige syntaktiske konstruktioner), {o

der er karakteristisk for en særlig kreds,
et særligt milieu (fx. en profession, stand,

personer af samme alder, køn, dannelsestrin,

personer af samme familie, paa samme arbejds-

sted osv.) ell. en særlig stilart ell. talesitu-
ation (fx. højtidelig, daglig tale, prædikener,

forordninger, breve, annoncer, bestemt littera-

turgren, bestemt sindstilstand hos den talende

osv.) ell. en bestemt person i }ians almindeli-

ge maade at tale paa, i et bestemt litterært 20

arbejde, bestemt (sprogligt) aktstykke;
ogs. om en persons udtalelser, særlige udtryk
eU. særlige tone at tale til en i ved en bestemt

lejlighed, (jf. talrige ssgr. som Avis-, Bame-,
Bibel- (1), Børne-, Dame-, Embeds-, Forret-
nings-, Gade-, Kancelli-, Klasse-, Køkken-,
Lov-, Pøbel-, Rets-, Soldatersprog^. hvad er

det for et sprog, som du finder ipt? Moth.
S691. hver Profession, hver Videnskab har
sit SpT0g.Sehytte.IR.II.31. „De er i den »>

Alder, at De kan tage sig en Mand." —
„. . det tænker jeg endnu ikke paa." — „Aa
det Sprog kiende yi."" Skuesp.VlI.llO. det
figurlige Sprog, som er saa herskende i den
gamle historiske Poesie. £ng«Zsi.7.26. det
dannede Sprog. Hjort.KritLit.il.Fort. Nog-
le Befalinger, udtalte i et dæmpet Sprog af

Svend underrettede Gjøngeme om Veien.
Etlar.DV.254. Hvert menneske har sit sprog,
som ikke i hver enkelthed er ganske som 40

noget andet menneskes. t/esp.Fon.609. (jeg

sagde) at hvis han igen slog paa Bilen,

skød jeg . . Det Sprog har han aabenbart
forstaaet, thi fra det Øjeblik blev der roligt,

JacAnd.Er.il1.40. Georg Brandes' Sprog er

af mandlig Natur, uaffekteret, søgende det
simpleste og klareste Udtryk for Tanken.
Nathans.GB.131. || m. h. t. forandring, om-
slag i udtryksform, tone (eU. mening, tendens).

Da Faderen hørde sin Søns kiekke Svar, 50

forandrede han Sproget, enten af Undseelse
for sig selv, eller Høiagtelse for h&m. MaU.
SgH.197. Han taler et ganske andet Sprog
nu end før (0: har nu andre meninger). Leth.

(1800). *Saa kolde blev hans før saa varme
Blikke,

|
Saa skarpt hans Sprog, der før var

Melodi. PaiJ/. 17.293. || t forb. føre et (vist)

sprog. *aldrig nogen Tyv kan føre saadant
Sprog. Wess.53. Der traf jeg flere Svende og
Drenge; de førte et lystig Sprog. ilC^nd. 60
ML.33. (jeg) vilde være bleven dybt skuffet,

hvis Nogen havde forudsagt mig, at min
blide og sværmeriske Inga en Gang vilde føre

et saadant Sprog. G;ei.W.9i. || have frit

sprog, se I. fri 3.6 (samt Nar I.3 slutn.).
\\

i forb. m. tale: 'Man Hofmænds fine Sprog
hos Konger tale m&ae.NordBrun.ET.lO.
*Nei, det er Uret, Frøken, at De taler

|
Et

saadant Sprog. Hrz.1.104. denne Person taler

simpelt S^^xog. Byskov.M.65. jf.: hvorledes
Reflexionen, for at tale i hans Sprog, er

bleven til Kjød og Blod hos h9.m.Hjort.

KritLii.l1.269.
\\
gudernes sprog, guder-

nes tungemaal (se Gud sp.289"^). Gudernes
Sprog er mit (0: en digters) Modersmaal.
Biehl.(Sku€sp.V1.380). Trojel.11.70. Rektor
(under læsningen). *Pas på i din bog! | Det
er gudernes sprog. Hostr.SD.1.184.

|| (jf. sp.

528**^) m. tanke paa stilens ell. foredragets,

udtalens større ell. mindre grad af gennem-
arbejdelse, renhed (for fremmedelementer ell.

sprogfejl), forstaaelighed osv. Sprogget (o: i

gode digte) er gandske reent, og frit for alle

Latinske . . Oiå. LTid.1739.3. at foredrage
Hoved-Grundene af en Videnskab i en vis

Orden, uden at bekymre sig om Sproget og
Stilen. JSneed.l.98. I det mindre korrekte
Sprog er ogsaa g og d bortfaldne i Midten
og Enden af Oid.NMPet.Spr.1.223. »Man
være kan en duelig Jurist,

| Og bomre stærkt
i Sproget. Hrz.GB.51. see nu ikke for meget
paa Sproget eller Tonen i Brevet, jeg for-

staaer mig ikke paa at skrive efter Regler.

HCAnd.Breve.1.8. Rigtigt Sprog og godt
Sprog. Byskov.M.45.

\\
(m. overgang til bet.

1.4; isoer poet., højtid.) i forb. m. gen., der

angiver den karakter, aandelige virksomhed eU.

tilstand, sindsstemning osv., som præger talen,

stilen, udtalelsen. *det er Stoltheds Sprog,
at rose frygtet Magt. NordBrun.ET.8. (hans)
Tale . . er naiv . . Det er Følelsens blotte

SpTOg.Batt€ux.SkiønneKonster.lY(overs.l774).

135. Klart er Kjærlighedens Sprog. Grumttv.
SS.1Y339. et saadant Hjertesprog, ikke fyn-
digt som Tankens Sprog men skjelvende i

Stemning, høres vel stundom i Verden.
Kierk.l'V.125. hjertets sprog (sml. Hjerte-

sprog (1)^, se 1. Hjerte 2.3 og 2.5.

1.4) om den maade, hvorpaa tegnsyste-
met finder udtryk (realiseres), de enkelte
tegn dannes; dels m. h. t. modsætningen ml.

lydligt og skriftligt formede tegn (jf. Tale-,

Skriftsprog^, dels om (konstrueret, inden for

en snævrere kreds vedtaget) meddelelsesform,

hvor lyd, ord eU. hele meddelelser er omsat til

symboler af anden art, fx. chifre, gestus, bil-

leder, sigruder, ell. ombyttet m. andre lyd,

bogstaver, ord, meddelelser (frit konstruerede

ell. allerede eksisterende med anden funktion)

(jf. fx. Billed- (1), Finger-, Frimurer-, Løn-,

P-, Røver-, Tegn-, Øjensprog^. Det mundtlige
Sprog bør efter Quintilians og andre store PU-
lologers Paastand være Grunden til det skrift-

Uge.Høysg.Anh.4. den Døvstumme danner sig

et mimisk Sprog, i hvilket han ved enkelte

Tegn udtrykker hele Begreber. Molb.F.55.
det skrevne Sprogs Forhold til det talte.

Madv.OB.1.4. i en Familie hvor man taler

XXI. Bentrykt >*/• 1M2 34
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et eget Sprog, og vel bruger Modersmaalets

Ord, men forstaaer noget Andet derved.

Kierk.VII.143. en ændring i det levende

sprog (o: talesproget). Brøndum-Nielsen.SF.
145. ofte i forh. som aftalt (se u. II. aftale 1),

hemmeligt (MeddRytt.13. jf. u. hemmelig sp.

1143) sprog.
II

i videre anv., om meddelelses-

ell. vidtryksformer, der ikke kan analyseres i ord

og sætninger (jf. ssgr. som Blomster-, Gebær-
de-, Mine-, Øjensprog^. jeg anstrængede alle lo

min Sjæls Kræfter paa at forfiine, at styrke og

at udviide Pantomimens Si^TOg.Ew.(1914).

IY300. *„De taler og |
Med Øinene? .

." —
„Det er et meget udbredt Sprog,

|
Det tales

vist af yLMoneT." Heib.Poet.VII.80. || tavs-
hedens sprog, det stumme, tavse
sprog olgn. Aldrig har . . den reeneste Til-

staaelse af et andet Fruentimmer, gjort mig
halv saa lykkelig, som dette stumme Sprog
af min Arendse. Ew.(1914).IV319. forstod 20

kun Taleren dette Taarens tause Sprog.

Grundtv.Udv.il. 19. *ogsaa Taushed er et

Sprog;
I
Den lignes ved en lukket Bog,

|

Hvori man smukke Ting kan finde. Ifeift.

Poet.IX.234. Markedsskuespillerne gik . .

ikke ud paa at skabe en selvstændig panto-
mimisk Stil, det stumme Sprog blev kun
benyttet som en Slags Nødhjælp i disse

„Halvpantomimer". Kulturminder.1939.26.
||

om haard behandling, prygl olgn. du lyder 30

helst Sproget af min Klinge, (han fugtler R.),

Bredahl.III.27. * Kuglen peb og Sværdet
sang

I

til Kartovers Brag;
|
Tydsken maatte

lære
|
det danske Sprog den Bag. Ploug.I.

104.
II

(æstet.) om kunstneriske udtryksformer,
navnlig i musik (jf. Tonesprogj eller billed-

kunst. Allegorien kan anvendes i det egent-
lige Historiemaleri, ved at oversætte de
nøgne historiske Facta i et idealistisk Sprog.
Heib.Pros.II.289. en ny Bygningskunst blev 40
(i middelalderen) det Sprog, hvori man ud-
talte sine Følelser. GBang.EK.1.222. Musik
er nu engang ikke (som billedkunst) et inter-

nationalt SY)rog.StSprO.Nr.l83.16. jf. Vogel-
Jørg.BO.430. Enkeltheder i Bygningen gen-
giver Tidens almindelige F orm sp ro g. Poi.
'/iol941.14.sp.4.

II (jf. Natursprog^ om dyre-
nes lydfrembringelser som umiddelbare udtryk
for indre tilstande ell. (især i folketroen) fore-
stillet som en slags indbyrdes tale. Dyrenes 50
Siprog. Eilsch.PhilBrev.36. da forstod han
Fuglenes Sprog. HGMøller.DenældreEdda.II.
(1870).114. jf. : *Endog

|
Hunden forglem-

mer sin søvnige Vane,
| Kradser paa Døren;

et talende Sprog Ifirø.D./.JSi.
|| Q3 om det

forhold, at visse fænomener minder
om ell. tillader slutninger om („taler"
eller „siger noget" om) forhold, der ikke
(i øjeblikket) er direkte tilgængelige for
iagttagelse. Sygdom taler til os om Døden, éo
men vi ville nødig forstaae Sproget. iVord
Brun.Fast.A8v. især i forb. m. tale: Hvæl-
vede Sale

I
Diærvere tale,

|
Tale til Siæ-

len et ædlere Sprog,
|
End den forkuende.

fugtige Krog. Oehl.XX.70. aldrig før (Mi-
chelangelo) var der lagt saadan Vægt paa
det Sprog, Muskelspillet taler. Brandes.MB.
5. Det stumme Sprog Trelleborg taler un-
derstreger . . en Grundejendommelighed
ved dansk . . Folkekarakter. JFJens.^PoL
*/»1940.10.sp.2). Personlisten (i et fastelavns-

spil) tæller blot 4 Personer. En Kends-
gerning, der taler sit eget Siprog. StSprO.Nr.
174.36.

II
(poet., sj.) om lyd, der (uden at

udtrykke noget) minder om tale. *Tilsidst

fik Rokkens duse Sprog
|
Dog Dvale paa

hans Øienla,a,g. Bødt.183.

2) (;'/. ænyd. ssgr. som hore-, skøge-sprock,
udtryk(s-maade), der er karakteristisk for

skøger (PHelie. Skrifter. IV (1934). 12. 304),
samt forb. som ænyd. holde sprog (med en),

samtale, raadslaa (med en), sdjy. komme til

sproks, komme paa tale (Kok.DFspr.1.379),
svarende til lignende udtr. m. ty. sprache, nt.

holl. spraak (og spr6k(e), spreukj) om den en-
kelte taleakt; samtale ell. meningstil-
kendegivelse (jf. Bursprog^.

|| (jf. nt. he
will nig mit de sprake herut, ty. er will

nicht mit der sprache heraus olgn.; dagl.}

i forb. frem ell. (nu oftest) ud (nu sj.

herudj med sproget, i udtr. for, at en

person skal (henholdsvis: ikke vil) fortælle,

hvad han ved, røbe, hvad han tænker olgn.;

dels uden verbum i udraab som frem (Skuesp.

11,5.1. Bredahl.V179.VI.214. Bønnelycke.Sp.

203), herud (VSO.II.559. Drachm.PV31),
ud med sproget! Leth.(1800). Naa da! . .

ud med Sproget! Hvem er denne . . Dame?
Winth.IX.13. Hvad er der i de Daaser? Ud
med Sproget, for liielveåe\ErlKrist.DH.66.

Feilb. dels i forb. m. maadesudsagnsord, i udtr.

sow maatte (HFEw.VT.II.89. Drachm.EO.
49) ell. (sj.) ikke turde (Winth.VI.259) ell.

(især) ikke ville ud med sproget, siden du
ikke vil ud med Sproget, faaer jeg selv besvare
mit S^ørgsmdk&l.Grundtv.Snorre.111.123. Hrz.

1.30. Han maatte vist have gjort et eller

andet, for baade Anna og Moderen var saa

oprevne, og de vilde ikke ud med Sproget.

AaDons.S.44. dels i forb. som komme (se II.

komme 63.3^ ell. (hyppigst) rykke ud med
sproget. *er der Noget,

|
Som jeg partout

fortie vil,
|

Saa faaer man mig, ei selv

isøvne, til
|
At rykke ud med Sproget, ffetft.

Poet.XI.78. Drachm.1.36. Nathans.HD.II.
145. (nu sj.:) Tal reent ud med Sproget.
ChievitzARecke.FA.97,

\\ (jf. ænyd. (han)
tog sitt sprog iT3iTa.4Mos.23.7(1535). vist Jj

egl. til bet. 3 efter lignende udtr. m. ty. 1
spruch i Luthers bibelovers. (ell. efter tilsva-

rende hebr. udtr.); i (efterligning af) bibl.,

især foræld.) i forb. tage til sit sprog,
fremføre en udtalelse; begynde at tale. Da tog
han til sit Sprog og sagde (1931: han frem-

satte sit Si^rog). 4Mos.23. 7. *Niels Kudsk
tog til sit Sprog og raabte: Rj^lPrahl.
BJ.6. da Værket var fuldbragt, tog han
atter til sit Sprog, og s&gde. Grundtv.Saxo.
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11.77. »Aron tog til SpTOget.sa.SS.IL107.

jf.: Job blev ved, at tage paa sit sprog
(1871: at fremføre sit Billedsprog^, og sagde.

Job.27.1(Chr.VI).

3) (uden for ssgr. nu foræld.) en enkelt
(sammenhængende og afrundet) udtalelse,
ytring; navnlig om kortere, fyndigt for-
muleret ytring, der (kan) anvendes, citeres

(spec: som devise, mundheld, valgsprog osv.)

m. henblik paa andre stttiationer end den, lo

hvori den oprirtdeligt fremkom, ell. som (inden

for en vis kreds) er gængs som udtryk for

en almengyldig betragtning, erfaring, sand-

hed, leveregel osv.; ord (6); tankesprog;
sentens (jf. ssgr. som Fynd-, Kerne-, Liv-

(2), Mund- (1), Orakel-, Ord- (1-2), Rim-,
Skæmte- (2), Tankesprog^. Hav vilUe til at

høre al gudelig fortællelse, og lad ikke for-

standige sprog (1871: Tankesprog^ gaae dig

foThi.Sir.6.37(Chr.VI). Frankrig er nok en 20

messe værd. Var kong Hendrik den fierdes

sprog, da hånd bléf Pavelig af kalvinsk.

Moth.M128. Der faldt af hans (0: konger^s)

Mund . . de dybsindigste Sprog og Indfald.

Slange.ChrlY.1479. »Endnu dog klang med
Ærefrygt i Øret

|
De dunkle Sprog fra Isis'

Helligdom. Bød<.72. det gamle Bys pro g (0:

Paris's devise). BerlTid. "/. 1925. Aft. l.sp. 1.

Især i Nordeuropas Byer yndede man i den
senere Middelalder , . Hussprog, anbragte 30

over Døre og Forte. Sal.'XI.903. Tusinde bi-

dende Spottesprog bleve af ham (9: Val-

demar Atterdag) hæftede paa Munkekappen.
NPWiwel.NS.156. gammelt sprog (jf.

gammelt ord u. Ord 5.i^. Est Deus ia nobis
— og mangfoldige flere andre gamle Sprog.

Bagges.L.1.385. *Der stod et gammelt Sprog

I
Paa Hornet . . |

Der stod. Ifald dig brøster

for din Brøde
|
Din Lykke, Bonde! gak til

de høie Guder,
|
Giv dem det bedste. Oefti. 40

ND.375. fyndigt sprog, se fyndig 3.1.

kraftigt sprog, (jf. Kraftsprog) spec. om
trylleformel olgn. *Jeg har havt en Foster-

moder, der var klog, |
Men ikke ret from.

Jeg har lært af hende | Hemmelige Tegn
og kraftige Siprog.Hrz.VI.llé. jf.: „Mand
skal spise for at leve, og icke leve ifor at

spise." . . „kom lå mig kysse dig for det eene

Ord, det er det kraftigste Sprog (fr. orig.:

la plus belle Sentence^, jeg har hørt i mine 50

I)sige."KomGrønneg.I.97. stærkt sprog,
d. s. stærke Sprog han kendte og som han
haabede skulde virke bindende paa Magterne
selv om de ikke var godvillige. JVJens.C.43.

II
spec. om bibelord, skriftsted (ofte i forb. som

et sprog af bibelen, den hellige skrift osv.).

det Sprog (orig.: den Passage^, hvor Chri-

stus siger til sine Disciple, at de maa bære
Sværd. Holb.DH.*I.327. Suhm.1.240. *Hver
Søndag tog Kaptajnen | sin gamle Bøn- 60

nebog,
I
og læste i Kahytten | en Text

og nogle STprog. Rich.Il.325. om det tekststed,

hvorover der prædikes: Hannem (9: dimis-

prædikanten) skal foreskrives et vist Sprog

af den hellige Skrift at forklare. Fund.
(Kvartudg.)*y,1732.§40. jeg (maatte) i Kir-

ken og vie et Par Folk over det Sprog: Alt,

hvad I gøre, det gører i den Herre Jesu
Kristi '^a.yn\Grundtv.B.I.68. om de skrift-

steder, man lærer i skolen ell. ved konfir-

mationsforberedelsen: *for det Første gaaer
jeg hjem,

|
At læse lidt paa mine Sprog til

Fræstm.FJHans.PS.II.163. PalM.IL.I.402.

jf. Bibelsprog 2: Man seer neppe noget
Skand-Sknvt, hvor jo enten et Bibelsk
Sprog er taget til Thema, eller og man
giør Lignelser af Bibelen. FrHom.PM.53.

Reskr.**/»1738.§7. (et) skriftens sprog, se

Skriftsprog 2.
|| (1. br.) om ordsprog (2).

Hjælp Dig selv, saa hjælper Vorherre Kg!
Dette Sprog lærte min Fader mig, da jeg

var Uile.JohsSteenstr.JLG.259. de Korrige-

ringer (Peder Laale) har foretaget af enkelte

danske Siprog. HBnx.AP.V27. jf. sp. 533**«^

samt u. Ordsprog 2: *Stadfæstelsen paa gam-
le Sprog,

I

at Lykken dog
|
er bedre end

Forstanden.Grundtv.PS.IV213. UfF. jf. Ord-
sprog 1 sZw^n,; f blive til et sprog (sprok).

Kyhn.PE.54 (se u. Hvissel 4 slutn.).

II. Sprogf et. se II. Sprag.

Sprog-, i ssgr. ['sbrå(-)q-] gldgs. ell. dial.

ogs. ['sbrmq-] jf. Siprbg-kbnsten.Eøysg.AG.
1. Sprdgmæstere. swsf. 4. (især sprogv. ell.

æstet.) af I. Sprog, navnlig (jf. dog -ms)
i bet. 1 \\ af de talrige ssgr. medtages ndf.

paa alfabetisk plads kun de vigtigste; desuden
kan nævnes: \\ uåiryk for videnskabelig eU.

pædagogisk beskæftigelse med, indsigt i sprog,

ell. person, der har en saadan beskæftigelse,

indsigt, som fx. Sprog-analyse, -besbrivelse,

-besfaiver, -betragter, -betragtning, -grubler,

-kendskab, -optegnelse, -spekulation, -stude-

rende, -studium, -time, -tænker, -tænkning,
-undersøgelse, -undervisning, -øvelse, sami
betegnelser for (dyrkere af) videnskabelige di-

scipliner som Sprog-biolog(i) (Sandfeld.S.*10),

-fysiolog(i) (Jesp.Fon.5. jf. Rask.Udv.II.375),
-psykolog(i), -teoretiker, -teori || betegnelser

for (person, der besidder, noget, der henhører til)

praktisk ell. kunstnerisk tilegnelse, beherskelse,

udøvelse ell. forbedring, fordærvelse, rensning,

dyrkning af, forandring, udvikling af sprog

(ell. stil), fx. Sprog-beherskelse, -berigelse,

-dyrker, -dyrkning, -forandring, -forbedrer,

-forbedring, -fordærvelse, -fordærver, -for-

nyelse, -forædling, -omdannelse, -opdyrkelse,

-opfindelse, -reform(ation), -rettelse, -sju-

skeri, -sluskeri, -tilegnelse, -udøvelse, -ud-

øver, -virksomhed, -ændring
||

(især polit.)

betegnelser for forhold vedrørende et sprogs

ydre stilling (som officielt sprog, rets-, skole-

sprog osv.) ell. sprogenes indbyrdes kamp i

omraader, hvor der tales flere sprog (spec.

m. h. t. sønderjyske forhold), fx. Sprog-bevæ-
gelse, -forbud, -forening, -forordning, -fri-

hed, -patent, -politik, -reskript, -spørgsmaal,

-tvang
II

endvidere kan nævnes: sprog-beslæg-

tet, -bommert, -ejendommelighed, -element

34*
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-enhed, -fag, -forhold, -forskel(lighed), -fæl-

lesskab, -gruppe, -institut, -interesse(ret), -ka-

rakter, -kilde, -kultur, -kursus, -materiale,

-mode, -omraade, -overlevering, -pedanteri,

-periode, -præg, -race (se u. I. Race l.i^, -regi-

on (se u. Region 1^, -rytme, -skole, -skønhed,

-stadium, -struktur, -synd, -tegn, -tilstand,

-træk, -type, -vane, -vanskelighed, -vending

osv. -aand, en. (efter ty. sprachgeist; ;'/.

sprogets aand u. I. Sprog 1.2 ; sprogv., især

gldgs.) aandeligt princip (indbegreb af ansku-

elsesformer og udtrykstendenser), der opfattes

som grundlæggende for den ejendommelige ud-

formning af et givet sprog. Madv. GB. II. 90. jf.

SvClaus.NM.32. -art, en. (ænyd. sprockart

(DGrammat.III.259.272); vel efter ty. sprach-

art; jf. Mundart; egl. (jf. Art 2-3j om et sprogs

særlige natur ell. om den særlige maade, hvor-

paa et sprog tales (og skrives) af en bestemt

kreds af personer; undertiden (jf. Sprogklas-

se osv.) opfattet som hørende til Art 5.1 ) I)

(sprogv., især gldgs.). sprogform betragtet som
variant, særlig realisationsform af en højere,

mere omfattende norm; dels (navnlig i ældre

tid) om ligeberettigede sprog inden for en sprog-

klasse, dels (og især) om folkemaal, dialekt

betragtet som en afart af det officielle rigs- ell.

skriftsprog. vAph.(1764). Af de øvrige gamle
germaniske Sprogarter er den møsogotiske
. . den vigtigste. Rask.Udv.1.83 (jf. u. Sprog-
æt). VilhThoms.GS.102. Sprogarten paa
Se]eTø.Thorsen.(bogtitel.l894). 2) (sj.) den
særlige form af et sprog, der anvendes i et

bestemt tidsrum, en bestemt litteraturgren, af en
bestemt forfatter osv. (Hertzes) Lyst og Evne
til at eftergøre de forskelligste Stilformer
og Sprogarter, fra Folkevisen til Baggesen
og ^é[\mz.n.VilhAnd.Litt.III.455. -atlas,
et. (jf. -kort^ kortsamling, der angiver sprog-

lige fænomeners geografiske udbredelse, Wen-
ckers tyske sprogatlas. Zor<.2. -avl, en. (jf.
Ordavl; sj.) det at skabe nye ord ell. forbin-

delser i et sprog. Per Sprogvild: Dansk
SfTog&\l.(bogtitel.l901). -begavelse, en.

(jf. -geni, -nemme, -snilde, -talentj I) be-

gavelse for sprog. Børn har altsaa en større

Sprogbegavelse end voksne. Byskov.M.33. 2)
person, der har (usædvanlige) evner for sprog.

Han havde vist glimrende Evner som Sprog-
heg&\else.Aakj.EE.147. -behandling, en.
den maade, hvorpaa man taler ell. skriver et

sprog, (karakteren i) Dansk Sprog og Sprog-
historie med Sprogbehandling (regnes tre-

dobbelt). Regler forSkoleembedseksaminer under
detfilos.Fakultet.(1929).46. spec. om en for-

fatters skrivemaade, stil: der er dog en vis
Bredde i Sprogbehandlingen, en vis Magt i

Følelsens ^Udtryk. Brandes.111. 7. AFriis.B.
35. -bevidsthed, en. (ty. sprachbewusst-
sein; jf. -følelse, -sans, -takt) bevidsthed om
sproget; del af bevidstheden, som omfatter de
sproglige fænomener; især: sum af (umiddel-
bare ell. rnere reflekterede, systematiske) erfa-
ringer og iagttagelser vedrørende sproget (sprog-

brugen), der muliggør en præcis forstaaelse og

anvendelse af et givet sprog (modersmaalet).
Hvad der for den moderne umiddelbare
Sprogbevidsthed . . maa staa i det mindste
som tre (ord) viser sig . . at være forskellige

Former . . af ét og samme Ord. Wim.(Vid
SelskOversigt.l898.125).AaHans.Indl.tilnyda.

grammatik.(1938).82. -billede, et. (1. br.)

I) helhedsindtrykket af en forfatters, et litte-

10 raturværks sprog og stil. Umærkeligt skifter

hele Sprogbilledet (o: i folkeviserne). OFriis.

Litt.85. 2) det billede, der ligger til grund for

et sprogligt udtryk, ell. selve det billedlige ud-
tryk, den billedlige anvendelse, man maa vælge
en ganske anden tankegang, et ganske andet
sprogbillede, end i det fremmede ord. Sel-

mer.FO.1.77. smst.lO. -blander, en. (for-

æld., især nedsæt.) person, der blander mange
fremmedelementer ind i sit sprog, man maa

20 gaae en Middel-Vej imellem Sprog-Blandere
og utidige Vwcister.Holb.Ep.IVAOO. Amberg.
D&H. -blanding, en. I) (1. br.) forvirret

blanding af flere sprog, der tales paa samme
tid og sted. *Leiren

|
Af uforstaaelig Sprog-

blanding dump
I

Forvirret hTusev.Rahb.

Jd'A.13. 2) (jf. -blander^ det forhold, at to

(ell. flere) sprog sammenblandes, ell. (navn-
lig) at der indblandes fremmedelementer i

et sprog. NMPet.Spr.1.296. LJac.SprF.20.
30 -blomst, en. sprogligt udtryk, der sam-

menlignes med en blomst; næsten kun (ned-

sæt.) om kunstlet, unaturligt (alt for „blom-
strende") udtryk ell. (iron.) om meget uskønt,

groft, vulgært udtryk, grov sprogfejl olgn.

Sprogblomster. Humoristiske Ordforklarin-

ger. CAndersen.(bogtitel.l892). det (var) skam
ikke sødt duftende Sprogblomster, der ud-
veksledes. Skovrøy.EF.114. Man kan . . i

Absalons Testamente . . støde paa Sprog-

40 blomster som „cappa forata": en foret

Kappe, „equus blaccatus": en blakket Hest.

CSPet.Litt.75. -broder, en (nu næppe br.)

d. s. s. -frænde, vore nærmeste Sprogbrødre
(o: svenskerne). FGuldb.DS.*(1813).39. Levin.

Betragtninger over da.Sprog.(1846).17. -brug,
en ell. (1. br.) et (PoU*/itl934.13.sp.2. smst.

*yiil935.10.sp.3). (jf. Ordbrug; brug, an-

vendelse af sproget; navnlig (især i best. f.)

om anvendelse af sproget, der er den gængse,

50 føles som den naturlige inden for (tone-

angivende kredse i) et givet sprogsamfund.
Høysg.S.310. Det var ikke min Sag at give

Love . . men ikkun at giøre mine Lands-
mænd opmærksomme paa den beste Sprog-
brug. JBoden.Graw.6i«'. den færdige og aner-

kjendte Sprogbrug feiler ikke.Madv.GB.il.
56. Naar noget ubetinget er Sprogbrug, er

det uden videre rigtigt. Byskov.M.69. || om
den enkelte persons (sædvanlige) maade at

60 bruge sproget paa ell. om den enkelte anven-
delse af sproget, (man bør) ikke uden vi-

dere betegne de bedste forfatteres (afvi-

gende) sprogbrug som „sprogfejl". i)ama.//.
332. han (var) en Abekat, og hans Sprog-
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brug rettede sig efter de Folk, han var
ihla,ndt.AaDons.S.113. en sjælden sprog-

brug
i
•bygnings, en. I ) et sprogs gramma-

tiske bygning ell. indretning (lyd- og form-
system, ordføjning osv.). at opfatte Sprog-
bygningen og filosofere over den, som
en Erfaringsgienstand./2as&.Z7di;.//.375. den
egentlige sprogbygning, hele den morfolo-

giske side. VilhThoms.SH. 5. 2) (1. Ir.) om
den maade, hvorpaa en taler ell. skribent op- ip

bygger sin fremstilling (konstruerer sætninger

osv.), ell. 07H selve konstruktionerne. Man vil

altid . . lægge Mærke til hans rene Sprog-
bygninger og hans logiske Ræsonnements.
HWulff.DR.316. -dannelse, en. (nu 1. br.)

I) frembringelse ell. opstaaen af et sprog ell.

sprogligt fænomen; spec. om udviklingen af et

højere skriftsprog. Madv.S.8. en alt for hastig

. . Nyhedslyst i Sprogdannelsen. MDL.F//.
Barnets Sprogdannelse er hodig. LJac.SprF. 20

144. 2) sproglig form; sprogligt fænomen.
RuneindsWfterne kan efter deres natur ikke
afbilde denne sprogdannelse (0: øgenavne).

AOlr.DH.I.186. 3) (jf. -kultur; det at ha-

ve lært sprog (som led i den højere dan-
nelse). MO. Grevinden, som havde faaet en
solid praktisk Sprogdannelse og var musi-
kalsk, dyrkede da Bogen og Pianoet. /ScTiond.

UM.158. 'dragt, en. (til Dragt 3.4^ et

litterært arbejdes sproglige form („iklæd- 30

ning"). (Worm) gengav (Skåldatal) i dansk
SpTogdrast.CSPet.Litt.eOS. Axel Olrik (har)

gendigtet Sakses latinske Vers tilbage til

den olddanske Form (i moderne Sprogdragt).

EThoms.DL.131.
I. ISprose, propr. se I. Sprogø.
II. sproge, V. se u. II. sprokke.

sprogrelig, adj. se u. sproglig.

Sprog-elsker, en. (jf. Filolog; nu
1. br.) elsker af sproget ell. af sproglige studier. 40

Høysg.S.aS^. MO. CSPet.Litt.399.

-sproget, i ssgr. [-|SbråJqa<; ogs. -|Sbrå"-

q9<] (a/2, af I. Sprog; jf. ty. -sprachig; især O
ell. sprogv.) I ) som har (taler, foregaar paa, er

skrevet paa) et vist (ved 1. led angivet) sprog; i

ssgr. som: dansksproget . . Skole (i Sønder-
jylland).Tilsk.l933.II.389.engelskspT0gQ-
de Digterværker. PoI.*%294i.9.sp.3. frem-
medsproget (s. d.). tysksprogede Sko-
ler. Fl€nsbA.*''/»1922.3.sp.3. den tysksproge- 50

de Epigramlitteratur. Bt7i€sA;ot;J.ff./.i8. jf.:

Endnu i 64 var denne gamle ærkedanske By
(o: Flensborg) trods sin Tysksprogethed
dansk af Sind. KMunk.Vedersø—Jerusalem.

(1934).24. 2) (jf. u. sproglig; som taler (an-
vender) et vist (ved 1. led nærmere angivet)

antal sprog; i ssgr. som: ensprogede Tekster

(0: paa sumerisk) (der) ikke som de tve-

sprogede bod paa en semitisk Oversættelse.
Sal.*XXII.578. Som studeret Mand . . er 60
han tospr oget.OFriis.Litt.220. Vir trilin-

guis, den tresprogede Mand, var Humanis-
mens Ideal, smst.203. Antallet af dansk-
talende, tvesprogede (0: som baade taler

dansk og tysk) og tysktalende Husstande i

hver Kommune i Nordslesvig. iVa<Tid."/»
1906.3.sp.3. Blicher har været tvesproget
lige fra Barndommen. Z)(S'<.7927.3. Den første

af Salmeoversættelserne . . udgav han i tve-

sproget Tekst. VilhAnd.Litt.il.328. jf. Tve-
spiogethed.Sandfeld. Balkanfilologien. (1926).
33.

Sprog-familie, en. (jf. -æt) betegnelse

for en større enhed ved inddeling af sprog; spec.

om underafdeling af sprogæt, omfattende flere

sprogklasser ell. sprogstammer. Den finniske

SpTOgta,miU.e.Rask.Udv.II.23. de sprogfami-
lier, som hører til den j afetiske sprogæt.

MKrist.GN.il. -fejl, en. fejl mod spro-

get (sprogbrugen ell. grammatikkens regler).

Høysg.Anh.3. Jeg veed Mennesker, der gjen-

nemlæste mine Digte blot for at finde Sprog-
feil. HCAnd. ML. 92. (han) talte (dansk)
uden iørefaldende SpT0gfeil.Schand.BS.28.
-figur, en. (nu 1. br.) sprogligt udtryk ell.

konstruktion med et særligt præg. Denne
Sprog-figur (0: historisk præsens) kan vel

ikke alle steder bruges, men er dog . . gængs
i alle Sprog. Høysg.S.240. *At Viddets Genier

i lette Sprogfigurer
(
gaae frem. OvStaffeldt.

DenpoetiskeKonst.(1826).4. MO. -filosof,
en. (en) nyere tydsk Sprogphilosoph. M0I6.
BlS.2SamUII.349. Sneedorff var udpræget
Sprogfilosof — ikke Grammatiker ILoiies-

gaard.Sprogfilosoferen.(1925).100. -filoso-
fi, en. filosofi, tænkning, der beskæftiger sig

med sprogets væsen; videnskabelig disciplin,

hvis opgave er filosofisk analyse og definition

af sprogvidenskabens grundbegreber og meto-

der. Rask.Udv.II.376. Sandfeld.S.'lO. -filo-
sofisk, adj. HolgPed.(Rask.Udv.I.xxxiii).
-fod, en. (jf. Ordfod; metr.) rytmisk enhed
i alm. prosaisk sprog. Recke.Verslære.l2.

HBrix.GT.37. -folk, pi. (talespr., 1. br.)

sprogmænd. Nutidens Dansk (staar) Old-

sproget saa fjernt at Sagaerne udenfor
Sprogfolks Kres kun er tilgængelige gennem
OyeTSiBttelseT.JVJens.(IslSagaer.I.8). KBirk
Grønb.SF.113. -forbistring, en. (0/

SvClaus. optaget fra sv. språkforbistring,

sprogforvirring; jf. forbistre ; især jarg., navn-
lig hos skandinavister) det forhold, at et oprin-

deligt fælles sprog spaltes i flere, der ved selv-

stændig udvikling fjerner sig mere og mere fra

hverandre (navnlig om et saadant forhold be-

tragtet som en uønsket udvikling), den voksen-

de sprogforbistring i Norden. SvClaus.(Tidens
Stemme.^ynl936.2.sp.3). sa.NM.9. Rigsdagst.

F.1938/39.sp.989. jf.: Den eneste Tilsætning,

han (o: en skuespiller) har givet Mr. Jackson,

er en dansk-amerikansk Sprogforbistring,

der ikke er lykkedes. NatTid."/»1941.5.sp.6.

-forklarer, en. (sj.) person, der giver sig af

med sprogforklaring; spec: etymolog. Rask.

Udv.1.43. -forklaring, en. forklaring af

sproglige fænomener; spec. (nu sj.) om etymo-

logi. Rask.Udv.I.30.II.370. Hag.* VII1.450.

-form, en. I ) den maade, hvorpaa et sprog
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jorrms, fremtræder inden for et iestemt geogra-

fisk, kronologisk ell. stilistisk omraade, hos en

iestemt klasse af individer ell. et enkelt individ.

den gammeldanske Sprogform i tredie Te-

node. NMPet.Spr.I.61. Græsk Ordføinings-

lære, især for den attiske Sprogform, ifadv,

(bogtitel.1846). Prosa er den Sprogform, der

er meest fjernet fra Mnsikken. Kierk.1.51.

De sagde engang et mismodigt Ord til mig
om Tørhed i Deres Sprogform. 5randes.Br. i'o

1.338. 2) om de forsk, former, et sprogs ele-

menter kan antage under brugen (bøjnings-

former olgn.) ell. (nu navnlig) i løbet af sprog-

udviklingen. Dichm.Sprogl.iv. Rask. Udv.II.

378. dette Ord (o: „tiltrænge") er en iblandt

de ny norske Sprogformer, som vi bør OTp-

ta.ge.Ejort.EritLit.II.LZVii. Levin, en histo-

risk grammatik, hvori samtlige overleverede

ældre sprogformer tages til hjælp for at for-

klare de nn\æTende.Sandfeld.S.'4. -for-
sker, en. (jf. -gransker, -mandj. Amberg.
Rask.Udv.II.372. Sandfeld.S.*6. -forsk-
ning, en. udforskning af sproget; sprog-

videnskab; lingvistik (tidligere undertiden

spec. om sprogfilosofien i modsætning til den
egentlige sproglære). Rask.Udv.II.369.371. den
lustoriske sprogforskning. VilhThoms.SH.64.
(1. br.) i fit., om denne forsknings resultater:

i sine Skoleprogrammer nedlagde (Thorla-
cius) en Skat af lærde Sprogforskninger. 30
PEMiill.Isl.129. -forTirring, en. (jf.

sprogenes forvirring u. Forvirring l.i^ egl.

om den i 1Mos.11 omtalte spaltning af spro-

gene i Babel; i videre anv. om forvirret blan-

ding af flere sprog ell. om forvirret, unøjagtig
brug af et enkelt sprog, den ulykkelige Sprog-
Forvirring ved Babel Eilsch.G.120. i (14.
aarhundrede) forøgedes kiendeligen Sprog-
forvirringen i Danmark. PEMiill.Isl.56. Snart
vare de i en livlig Samtale paa afbrudt 40
Fransk, Italiensk, Tydsk og undertiden lidt

Dansk i en babylonisk Sprogforvirring.
Ing.LB.III.69. AWinding.Vag.44. -frem-
med, adj. I) som taler, er skrevet paa ell.

stammer fra et fremmed sprog. Denne, os
meget mere sprogfremmede Literåtui. Molb.
(MO.). 2) som er fremmed for et sprog; som
ikke stemmer med sprogbrugen; sprogstridig.

bogen vrimler af sprogfremmede konstruk-
tioner

i
-frænde, en. (jf. -broder, -fælle; 50

især højtid, ell. hos sprogrensere) person, der
har (taler) et beslægtet sprog. Lader os ikke
staae tilbage i Begj ærlighed efter at benytte
vore Sprogfrænders (0: svenskernes) Kunst
og Videnskab. Ørsf.y/.3. vore nærmeste
Sprogfrænder udenfor Norden (0: englæn-
derne). Molb.BlS.2Saml.III.389. Allen.DS.I.
245. -fælle, en. (1. br.) person, der taler

samme sprog som en anden (andre), (flam-
lænderne vil) vedligeholde eller skabe For- eo
bindeiser med deres Sprogfæller i Holland.
Brandes.XI.226. Grønb.LN.lO. -færdig-
hed, en. færdighed i at tak og skrive et

(fremmed) sprog, en . . fast og øvet Dømme-

kraft (er) ingenlunde . . uadskillelig forenet

med Sprogfærdighed. Birckner.II.287. Er-
hvervelse af praktisk Sprogfærdighed (i

engelsk, fransk og tysk). Studieplaner tilSko-

leembedseksamen under detfilos.Fakultet.(1926).

6. -følelse, en. (jf. ty. sprachgefiihl ; se nær-
mere Indogerm. Forschungen.LV (1937). 1 ff.}

I) (1. br.) om (sympatisk) følelse, indstilling

over for et sprog. Impulsen hos Syv var
ialfald den samme nationale Sprogfølelse

som hos 'Rei\n.CSPet.Litt.882. 2) (jf. -be-

vidsthed, -takt sarat følelse for sproget u.

Følelse 5 slutn.) evne til umiddelbart at

erkende („føle") et sprogligt fænomen som
afvigende fra ell. overensstemmende med en
given (navnlig: den „korrekte", „anerkendte")

sprogbrug, som mere ell. mindre rammende
olgn.; ogs.: den derpaa beroende evne til præcis

udtryksform ell. sproglig forstaaelse; i videre

anv. om umiddelbar, ureflekteret erkendelse af

sproglige fænomener i al alm. Tydskland eier

en Lessing, en Wieland . . og i disses udøde-
lige Værker denne finere Sprogfølelse, denne
Gratiernes Critik . . som man troede ned-
gravet under Athenens ^uineT. Bagges.Ungd.
II.*4f. Præpositionerne, der efter Sprogfølel-

sen krævede et Ord efter sig med Udseen-
de af '^oraen.Madv.BemærkningeriAnl.aflat.
Sproglære.(1841).40. (de voksnes) associa-

tioner er fastere, de har en mer eller mindre
stærk sprogfølelse, som man plejer at kalde

det. Sandfeld.S.*13. jf.: Thi ikke Forstandens
sønderlemmende Undersøgelse, men den dybe
Sprogfølelses Trang til at udtale sig, føder i

Begeistringens Omfavnelse den nye Tankes
sproglige Legeme. Levin.Betragtninger over da.

Sprog.(1846).16. -føring, en. (jf. Føring

sp. 459*^^) udtryksmaade; stil (navnlig m. h. t.

sprogets rytmisk-melodiske linieføring, dets

særlige holdning eller tone), (vi) have villet

styrke modersmålets unge venner . . ved at

bruge en af Danmarks ypperste sagamænds
(9: historikeren Allens) sprogføring som et

slags trylleværn . . mod gammel hjemmetysk
slendrian. HDahl. 100 danske Ord. (1868).Fort.

(Poes) „Ulalume" er teknisk særdeles ypper-

ligt, i Sprogføring og Rim. NMøll.VLitt.III.
677. Rode.R.83. -geni, et. (jf. -begavelse,

-talentj geni (1.1) for at lære sprog ell. (navn-

lig; jf. I. Geni 2) person, der har en usæd-
vanlig sprogbegavelse. Tiodolf skulde være et

saa stort Sproggenie, at han havde lært

Græsk i Mellemtiden mellem 2den og 6te Aet.

Heib.Pros.III.273. hun er et meget stort

Sproggeni (det skal alle Russere være).

ERode.JP.32. -geografi, en. undersøgelse

af (ell. læren om) sproglige fænomeners geo-

grafiske udbredelse. HolgPed.(Tilsk.l927.II.

372). -gransker, en. (nu især højtid.)

sprogforsker. Rahb.Stiil.9. Danmarks største

sproggransker, Rasmus Kr. Rask. VilhThoms.
Afh.I.118. -granskning, en. (nu især

højtid.) sprogforskning (hos Rask spec. om
kritik af en forfatters sprog: Rask.Udv.II.
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367;. NMPet.Spr.L285. jf.: Sprog-Grandsk-
ning (titel paa et fingeret bidrag til en

dansk ordbog). PAHeib.(ForSandhed.II.189).

-greUf en. (nu 1. br.) underafdeling af

sprog(stamme), de nedertydske . . Sprog-

grenes TaÅ. Bredsdorff.Afh.44. den østjydske

og den vestjydske Sproggreen. Afi)L.^/F.

S&B. •grænse, en. (jf. -skel^ grænse mel-

lem omraader med forskelligt sprog, forudsat

. . at Man (vil) indrømme en Forstandighed lo

og en Dygtighed udenfor den tydske Sprog-

grændse. HNClaus. (Da.Folkeblad.lS38l39.74.

sp.l). Paa tværs af alle Sproggrænser har

hele (folke)'ViseT . . vandret fra Land til

L&jid. 0Friis.Litt.81 . -historie, en. (frem-

stilling af) et sprogs skæbne ell. (især) indre

udvikling gennem tiderne; ogs. i al alm. om
historisk sprogforskning, et for . . Sprog-
historien uundværligt . . Værk. MO.^Lix. den
i Slesvigs Sproghistorie siden saa berygtede 20

Christof Henrik Y\?.c\xQx.AXlen.DS.L165. Pe-

tersens fortræffelige Sproghistorie. Levin.Gr.

IL59. sproghistorien kan lære os, hvilken

udtale der er den bedste. Jesp.Fon.87. -hi-
storiker, en. person (videnskabsmand),
der dyrker sproghistorie. Madv.GB.IL81.
LJac.SprF.17. -historisk, adj. en høiere

og videre national Interesse, end den blot

linguistiske og sproghistoriske. J/DL.zr///.
Denne Anvendelse af Ordet er sproghistorisk 30

set urigtig. KNyrop.OL.Ill.37 . -kamp, en.

(jf. -strid; især hist.) kamp ml. to eU. fiere

sprog, der tales inden for samme omraade,
ell. strid, der angaar saadanne sprogs indbyrdes

stilling. Nationalitet og Sprogkamp i Belgien.

Schiem.ES.1.260. den slesvigske Sprogkamp.
Allen.DS.n.l73. O -kender, en. (jf.

-kyndig, -lærd^ person, der har et særligt

(grundigt) kendskab til (et ell.) flere sprog.

Amberg. Heib.Pros.V1.316. Sprogkjenderen 40

Kr. Molbech. HSchwanenfi.In.236. -klasse,
en. d. s. s. I. Klasse 2.6. Enhver Menneskeæt
(eller Sprogæt) inddeler jeg igjen i Folke-

klasser (Sprogklasser). Rask. Udv.l1.246. Den
gotiske sprogklasses indflydelse på den &n-
ske.VilhThoms. (bogtitel. 1869). -kort, et.

(jf. -atlas^ kort (II.4), der viser de forsk,

sprogs udbredelse inden for et landomraade
ell. angiver sproglige fænomeners udbredelse.

Levin.Gr.11.1. ADJørg.lY.20. -kundskab, 50

en. I) summen af en persons viden og kunnen
m. h. t. (fremmede) sprog (som grundlag

for praktisk sprogfærdighed), en Dansk og
Norsk Jurist maae i Særdeleshed, i Hen-
seende til Sprogkundskaben, forstaae meere
end det Sprog, hvori Loven er forfattet.

Nørreg.Privatr.1.51. MO.^Lxxvi. han maa
have god Sprogkundskab. Ellen Jørg. HH.
95.

II
nu især i fU. udbredte Sprogkund-

skaber. J?as^. Z7dv./.26. mine . . Sprogkund- 60

skaber i Tydsk. Brandes.Br.L64. 2) (nu 1. br.)

videnskabelig beherskelse af et sprog; sprog-

kyndighed, sprogforskning, grammatik som
fag. (lydsystemets undersøgelse) er Grund-

volden for al virkelig Sprogkundskab, fias/r.

Udv.11.375. Det Øvrige af den latinske

Sprogkundskab angaaer de enkelte Ords Be-
tydning. Madv.LatSprogl.*l. S&B. -kunst,
en. I) (ænyd. sprog-, sprock-konst ; efter ty.

sprachkunst, ;/. lat. ars grammatica; foræld.)

egl. om (paa øvelse, studium beroende) færdig-

hed i at anvende sproget paa rette maade
(grammatisk, ortografisk korrekt); især i videre

anv., om studium, videnskab, der (for at

kunne give regler for den rigtige sproganven-

delse) undersøger og fremstiller sprogenes

grammatiske bygning; ogs. om fremstilling af,

lærebog i denne disciplin; sproglære; gram-
matik (1-2). Sprdg-kdnsten er en vis og sta-

dig maade at tale og at skrive paa. Den
danske Sprog-kdnst . . deler sig i tvende
Parter: Etymologia . . og Syntåxis. fl^øt/s^.

AG.l. (han) forestiller et kort Begrib paa
en overeensstæmmende Sprogkonst af det

ebræiske, caldæiske, syriske, arabiske, æthio-

phiske, coptiske og græske Sprog. LTid.
1742.527. JSneed.lX.180. Ørst.11.105. 2) be-

hændig, rutineret anvendelse af sproget, sprog-

lige virkemidler. Poesien var kommen til at

bestaa i en Sprogkunst og en Ordleg. Bran-
des.Y301.

II
t flt. Poesien har bevaret de

gamle udvortes Sprogkonster, Rim, Verse-

maal, skønne Ord, Sammenligninger.FDreier.

(NkS2°1579.4). Brandes.Vil1.68. 3) (jf. Ord-
kunstj kunstnerisk behandling af sproget;

stilkunst. Der er Intet saa raat og græsse-

ligt . . at jo Sprogkonsten kan mildne det.

Bagges.DYXl.434. det, jeg kaldte Stilens

Konst, eller hvad vi med et andet og mere
betegnende Udtryk kunne kalde Sprogkonst.
Molb.NTidsskr.lY615. Rode.R.65. -kunst-
ner, en. person, der anvender sproget m^d
færdighed og indsigt, begge (0: stilisten og

taleren) ere Sprogkonstnere. 3foI&.^TwfesArr.
1Y614. MO.

II
nu især (jf. -mester 3, Ord-

kunstner^; skribent, hvis sprog (og stil) er

fremragende, den store Sprogkonstner Myn-
ster. Levin.Betragtninger over da. Sprog. (1846).

3. Ved Christian Richardts Død mister Dan-
mark . . sin ypperste Sprogkunstner i bun-
den Stil. Brandes.II.483. -kyndig, adj. (jf.

maalkyndigj kyndig i sprog. Moth.S691.

Høysg.S.a4^. hans sprogkyndige Moder havde
lét saa hjerteligt af den lille Kone, som . .

talte et forfærdeUgt Tysk. Schand.YY67. (1.

br.) i forb. m. vbs.: vore Dialekters nøiere,

sprogkyndige Grandskning. MZ)L.xr. || sub-

stantivisk, det maa enhver tilstaae, at der

kunde af en Sprog-kyndig optænkes et nyt
Sprog en^\i.Høysg.lPr.l8. MDLjrr. f om
tolk: Ashraf . . lod ved den Sprogkyndige
melde, at Generalen skulde tage sig i Agt for

selv at komme i L&nd. Reiser.11.217. -kyn-
dighed, en. (jf. -kundskab; det at være

sprogkyndig; tidligere isasr: sprogvidenskab.

al Videnskabelighed og al Sprogkyndighed
var indskrænket inden Klostermurene. JtfoU.

SA.ll. den danske Sprogkyndigheds Fader
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(o: Peder Syv).Molb.UV77. Rask.Udv.II.

240.

sproglig, adj. ['sbrå(Ocili] {vistnok

dannet omkr. 1840 (endnu ikke i VSO.VI.

(1848). jf.: „nyt Ord". MO.) til I. Sprog (1);

jf. SV. språklig, ty. sprachlich (fra 1. halvdel af

19. aarh.); ældre dannelser er f sprogelig,

som angaar sproget (Rostgaard.Lex.S25Sb),

ænyd. (adv.) sprockeUge, ordsprogsvis (sml.

u. ordsprogUg^; jf. lingvistisk) som ved-

rører, stammer fra, sigter til, bygger
paa, er en bestanddel af sproget, de

Anskuelser . . som ligge til Grund for sprog-

lige Spørgsmaals (betragtningsmaade) i mi-

ne specielle philologiske Arbeider. Madv-S".

2. hun er i en sproglig Vildfarelse. Zierfc.

V12. Derfor skaber Sprogkunstneren saa ofte

han „med blindt Instinkt" følger sin umid-

delbare sproglige Følelse, og feUer netop saa

ofte han kommer ind paa en sproglig

Ahstråction.Levin.Betragtninger over da.Sprog.

(1846).16(jf. Sprogfølelse;, forholdet imel-

lem Svensk og Dansk, historisk og sproglig.

NMPet.Br.l55. den, der blot har alminde-

lig sprogUg åa,nne\ae. VilhThoms.SH.64(jf.
Sprogdannelse 3^. Særlig stor Usikkerhed i

det sproglige følte Holberg paa Grund af

sin norske Føåsel.Dahlerup.SprH.78.
||
(skol.)

om linie, retning i gymnasiet ell. om (studen-

ter)eksamen: hvor hovedvægten lægges paa un-

dervisningen i klassiske sprog f'sproglig-histo-

risk. Bek.Nr.37^yd884.§7. klassisk-sprogUg.

LovNr.62^*U1903.§3. Scherfig.FF.108; ogs.:

gammel-sproglig. BjKornerup. FS. 252) ell.

moderne sprog fnysproglig, s. d.); ogs. om
person: som gaar i ell. er udgaaet fra et saa-

dant gymnasium, (han) skulde være sproglig

Student Aaret etter. KBokkenh.U.159. to af

de sproglige dumpede i tysk stil
|| (jf.

-sproget samt særsproglig ; 1. br.) som sidste led

af ssgr. som enkelt-, fler-, mange-, to-,

tre-sproglig osv., som har (taler, er forfattet

paa, tager hensyn til) et enkelt, flere osv. sprog.

den store Gruppe af flersproglige terminologi-
ske Ordbøger, som i mangfoldige Tilfælde

maa erstatte Savnet af enkeltsproglige, natio-

nale. VGrundtvig. Begreberne i Sproget. (1925).
91. to-, mangesprogUge. sms^.92. flersproglige

Lande som Finland, smst. I. Sproglig-
hed, en. (sj.) især i flt., om sproglige

spørgsmaal ell. problemer. Rask.Br. 1.62. VVed.
(Tilsk.l918.U.51).

II. ISprog-lighed, en. (jf. Ordlighed;
nu 1. br.) lighed mellem sprog ell. sproglige fæno-
mener; spec. om sproglig analogi. Amberg.
Skulde (formen) uden at forstyrre Sprog-
Ugheden optages, måtte det . . blot være
som tilbagevisende 7ossessiw.Rask. Udv.II.82.
VSO. MO. -liv, et. I) sprogets liv (dets

varierende fremtræden, realisation ell. dets

forandring, udvikling, vækst gennem tiderne).

det forbigangne, eller (som man siger) for-

ældede Sprogliv. ilfO.^/.F//. Det gjelder om
at have naturlig Sprogsands, til med hele

sin Sjel at iagttage S^ioglixet. Levin.KS.52.

det sprogliv jeg har prøvet at forstå noget
a.y. Jesp.Levned.212. 2) (sj.) det, at der er liv

(kraft, anskuelighed) over sproget, stilen i et

værk. (ordbogen) vilde vinde . . i SprogUv,
Mangfoldighed og overbevisende Kraft, naar
den . . tog Skriftsteder af gode . . Forfattere

til Hielp. MO.^/./F. -lov, en. I) (hist.) lov,

der angaar sprogforholdene i lande, landsdele

10 med flere forsk, sprog. Hjelholt.Denda.Sprog-
ordning.(1923).71. 2) regel, der sammenfatter
sprogbrugen paa et vist punkt ell. angiver, hvilke

lyd ell. former der paa andre sprogtrin svarer til

en given lyd ell. form. FGuldb.DS.^(1813).51.
Molb.BlS.2Saml.IlI.320. De internationale

Helgennavne blev . . omformede efter danske
Sproglove. Dahlerup.SprH.43. -lyd, en. arti-

kuleret lyd, der indgaar i et givet sprogs lydsy-

stem. Sproglydene opstaae, idet den fra Lun-
20 gerne udstødte Luftstrøm over Stemmeridsen

træder ud i Munden. Levin.Gr. 1.4. MO. (man
ved ikke) hvad der skal opfattes som en selv-

stændig sproglyd, og hvad der kun er en un-
derordnet varietet. Jesp. Fon. 403. -lærd,
adj. (jf. -kyndig ; nu 1. br.) som besidder (stor)

lærdom i sprog; næsten kun i substantivisk anv.

:

sprogmand; sprogforsker. vAph.(1759). Sve-

rigs store sproglærde fra forrige århundrede.

Joh. Ihre. VilhThoms.Afh.il.54. -lærdom,
30 en. (jf. -kundskab, -kyndighed; nu 1. br.) lær-

dom i sprog; tidligere ogs.: sprogvidenskab. Ety-
mologi og Kritik som er den rette og egentli-

ge Anvendelse af Sproglærdom. Rask. Udv.II.

377. nordisk SpToglæTdoni.Molb.BlS.2Saml.
III.363. -lære, en. (jf. -kunst; lære (L2.i)

om sprog; grammatik (1); navnlig: frem-

stilling af et enkelt sprogs (lyd- og) bøjnings-

system samt ordføjning; grammatik (2) ; under-

tiden ogs. om sprogbygningen, sprogsystemet.

40 Høysg.S.a5^. Latinsk Sproglære. Madv.(bogti-

tel.1841). VilhThoms.GS.23. (nu sj.) i flt.: in-

gen Sproglærer eller Ordbøger. Rask. NSO.
304. Levin.Gr.1.2. -lærer, en. (ænyd. d. s. i

bet. „sproglære" (DGrammat.1.112) ; jf. -me-

ster 1) person, der giver undervisning i sprog.

FGuldb.DS.*(1813).50. „Ellen og Helene ere

det samme Navn," svarede Comtessen: „Det
har min engelske Sproglærer sagt mig." Gylb.

(1849).1.220. Krak.l930.1.841. jf. Sprog-
so lærerinde. J5randes.Br./.24.

|| f om for-

fatter af sproglære; grammatiker, ligesom alle

andre Sprog-lærere, kan (jeg jo) have taget

feyl i noget. Høysg.S.a5r. PEMull.Isl.97.

-løs, adj. (jf. maal-, ordløs ; 1. br.) som ikke

har noget sprog; som ikke kan udtrykke sig i

ord; maalløs (II). MO. lytte til Naturens sprog-

løse T&le.JacPaludan.TS.283. jf. JVJens.IM.
37.

II
hertil Sprogløshed, (med., foræld.) sy-

gelig mangel paa taleevne; afasi. ConvLex.XVI.
60 16. -mand, en. (jf. -iolk) person, der giver

sig af med sproglige studier; sprogvidenskabs-

mand; filolog; lingvist, strenge Sprogmænd,
der . . bestræbe sig . . for at holde Moders-
maalet reent. FGuldb.Indblanding affremmede
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Ord.(1835).14. Sprogmanden I. Levin. Bra»-
des.II.218. En sprogmands leyned.Jesp.fbog-
titel.l9Z8). -mester, en. {penyd. (ilt.)

sprog mestere; ;'/. Sprokmester) I) (j^. Par-

ler 1; nu næppe br.) person, der underviser

(privat) i (nyere, fremmede) sprog; sproglærer.

•Der Forstriæl giøres paa Balberer og Doc-
tores,

!
Som paa Sprogmestere og lærde Pro-

fessores.fioi5.Paars.i70. den Kongel. Dan-
ske Sprog-Mester i det Engelske Sprog, Hr.

C. B.LTid.1754.295. Eeib.Pros.X.166. 2) f
sprogkyndig; sprogforsker; lingvist. Høysg.
AG.4. vor islandske Sprogmester Hr. Rask.
Orundtv.DYI.297. 3) (1. br.) skribent, der paa
mesterlig maade behersker sproget; frem-

ragende stilist; sprogkunstner, han holdt

(Cicero) for den heste latinske Sprogmester.
Ew.(1914).IV227. (Miltons prosasknfter) er

skrevet af en stor Sprogmester og Poet.

NMøU.VLitt.II.693. -minde, et. (nu 1. br.)

d. s. s. -mindesmærke. Ørst.III.24(se u. -ud-

vikling;. JohsSteenstr.Etnografien.(1902).52.

•mindesmærke, et. (jf. -monamentj
skrift, der (paa typisk, fremragende maade)
repræsenterer en given periodes sprog. Ud-
givelsen af gammeldanske Sprogmindesmær-
ker. NMPet.Spr.I.Fort.5. VilhThoms.Afh.lI.
13. -monument, et. d. s. MDLjz. et

bestemt sprogmonument (a: Chr.III's bibel).

Wim.(Aarb.l868.311). -nemme, et. (jf.

-begavelse osv.) nemme (I.l) for sprog;

sprogtalent. (Chnds) lette Sprognemme erfare

vi . . deraf, at han . . skal have lært gotisk.

Oehi.DL.24. Han har det hos Nederlænderne
saa hyppigt forekommende Sprognemme, ta-

ler f. Eks. saavel Norsk som Svensk. Brarides.

XI.228. HHLund.0F.12. -organ, et. (nu
I. br.) taleorgan. NTreschow.Anthropologie,

(1803).240. sprogorganeme med deres ner-

ver, ben, muskler osv. Jesp.Eng.kasus.(1891).
8. -prøve, en. tekststykke, der er udvalgt og
gerigivet som prøve paa en vis periodes, en egns,

en enkelt forfatters sprog. NMPet.Spr.I.Fort.
II. Molb.NTidsskr.IY695. Allen.DS.II.689.

-regel, en. (jf. -lov) grammatisk regel.

Høysg.lPr.5. de i en sund Fornuft grunde-
de almindelige Sprog-Regler. JS'n€ed./Z.27P.
Molb.BlS.2Saml.11.133. Barnets Sprogregler.
(bogtitel.1903). -ren, adj. (sj.) ren for

sprogfejl ell. (stødende) fremmedelementer, et

Foredrag, der er . . tydeligt, sprogreent.
Molb.BlS.2Saml.Ill.137. BTDahl.Da.StiUæ-
re.(1889).13. -renhed, en. (nu 1. br.). være
saaledes Herre over Sproget, at Sprogreen-
hed og Sprogrigtighed forud ere givne. Molb.
NTidsskr.lV.672. BTDahl.Da.Stillære.(1889).
9. -rensende, part. adj. (jf. -rensning osv.).

sprogrensende (puristiske) bevægelser. (Sond-
feld.S.*183. -renser, en. person (især: for-

fatter, skribent), der er en tilhænger af sprog-
rensning; purist (2). de saa kaldne Sprog-
^ensere. Holb.Ep.lV396. Sprogrenserne . .

forkludrer Forestillingeme om, hvad det er at
skrive rent, fordi de gør en ringe Ting næsten

XXI. Eentrykt "/, 1942

tU det hele. Hørup.1.207. sprogrenseren Dahls
Dansk hjælpeordbog. Jesp.if.57. -rense-
ri, et. (nedsæt.) d. s. s. -rensning. LoUes-
gaard.Sprogfilosoferen.(1925).81.122. Bl&T.
-rensning, en. det at rense et sprog for
fremmedelementer (ell. andre uorganiske be-

standdele); tendens, bevægelse i denne retning;
purisme (2). Jeg haver skiemtet med Hollæn-
derne, som udi denne Sprog-Reensning af alle

10 ere de hidsigste. J7oi6.Æp./Y3S6. NMPet.Spr.
1.8. Dahlerup.SprH.83. \\ hertil fx. Sprog-
rensnings-arbejde, -bestræbelse, -bevæ-
gelse, -strid, -ret, adj. (jf. -rigtig; nu 1. br.)

i overensstemmelse med sprogets hele bygning
ell. en given (den bedste) sprogbrug, eens-
tydige Ords sprogrette Adskillelse. ilfoIJ.JB.

14. Det bør sig, at man anvender Moders-
maalet sprogret. SophClauss.l00Taels.(1927).
26. -rigtig, adj. d. s. Batte.Bib. 1.188. de

20 nyeste sprogrigtigen dannede Ord. Jf0.*/./z.
hertil: -rigtig-hed, en. Suhm.TS.II.105.
hverken i skolen eller ved universitetet tales

og skrives Latin af de fleste med lethed, ynde
og sprogrigtighed. NMPet.Afh.il.223. Wiu^el
18. -røgt, en. bestræbelse for at fremelske eU.

værne om renhed, skønhed, udtryksfuldhed
olgn. i sproget. Sprogrøgt — Arbejdet paa
at berige og forædle vort S^iog. Je8p.(Tilsk.
1902.204). Byskov. M. 46. Dansk Forening

30 for nordisk Sprogrøgt. PoJ.**/ie 2942. 3. «p. i.

-samfund, et. samfund (6.i), der er forenet

ved fælles sprog, disse sex Sprog-Samfund: det
Ebraiske, Græske, Latinske, Angelske, Tyske
og Høinordiske. Chrundtv. Christenhedens Syv-
stjeme.(1860).v. Den Ordenes og Formernes
normative Konstans som alle Sprogsamfun-
dets Medlemmer— for ikke at blive udstødt
af dette Sprogsamfund — maa respektere.
UnivProgr.1932.11.49. -sammenligner,

9 en. (1. br.) person, der dyrker sprogsammer^-
ligning. Jesp.Eng.kasus.(1891).7. HolgPed.
S.58. -sammenligning, en. spec. om
sammenlignende sprogvidenskab. NMPet.*Y
(1870).83. (Rasks) største fortjeneste gæl-
der sprogsammenligningens metode. HolgPed.
(Rask.Udv.Lxxzi). -sans, en. (jf. -følelse,

-taktj sans (Ll.i) for det sproglige udtryks nu-
ancer og overensstemmelse med en given (den
bedste) sprogbrug. Ørst.Il.lOO. Moth . . har

M været i Besiddelse af en reen og ufordærvet
national Sprogsands og Sprogtakt. ifold.De
da.Ordbogsarbeider.(1827).23. Brandes.Ess.I

.

263. Jesp.S.14. -skat, en. (højtid.) et

sprogs (nedarvede) forraad af udtryksmidler

(betragtet som noget værdifuldt, der bør værnes
og udnyttes); især (jf. Ordskatj om ordfor-

raad. Rahb.Stiil.96. Altfor ofte have vi op-
taget fremmede Ord med Tilsidesættelse af

vor egen Sprogskat. Ørs<.F//.54. Vogteren
60 af den franske Nations Sprogskat (a: direk-

tøren for Thédtre fran^is).Pol.*/itl936.17.

sp.l. -skel, et. (jf. -grænsej skel (Ll.i)
mellem sprogomraader. ved et Sprog-Skiel,

der i en skraa Linie strækker sig tværs over

86
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Jylland . . deler (jysk) sig saa at sige i to

jydske Sprogarter. MoJi.DfiJ.267. Sandfeld.

S.181. -slsegtskab, et. slægtskab (3.i)

mellem sprog. Sprogslægtskabet imellem Skaa-

ne og Siælland er oprindeligt. Molb.DH.1.207.

nolgPed.SN.24. -snilde, et. (jf. Ord-

snilde; især hos sprogrensere) sproghegavelse;

sproggeni. HjælpeO. (Saxo var) udrustet med
et . , enestaaende Sprogsmlle.jKosen6./.i47.

-stamme, en. ved inddeling af sprog:

underafdeling af sprogklasse (ell. sprogæt),

der atter hestaar af flere sproggrene (ell. sprog,

sprogarter), den gotiske, trakiske og indiske

STpiogst&mjne. Rask.NSO.305. Den german-

ske Sprogstamme. /Sand/eid.<S.*23(?. -stof,

et. (jf. -skatj det i et givet sprog, en given tekst

forhaandenværende forraad af sproglige ud-

tryksmidler, den i Anvendelsen af Sprog-

stoffet fornødne Kritik og Sm&g.Molb.
NTidsskr.IY615. det almindelige sprogstof.

Kort.l. -strid, en. (jf. -kamp; især hist.)

strid om to ell. flere i samme land ell. provins

talte sprogs indbyrdes stilling, den Sprogstrid,

som har hersket der (o: i Ungarn) ligesaa

heftig som i Sles\ig.Goldschm.NSM.I.54.
Hjelholt. Den da. Sprogordning. (1923). 38. 152.

den norske Sprogstrid. Pol.*^/iil937.14.sp.6.

-stridende, part. adj. (nu sj.) d. s. s.

-stridig. JCLange. Haandbog i Modersmaalet.

(1832).titelblad, -stridig, adj. (jf. -frem-

med 2) stridende mod sprogets bygning eller

mod en vis (den bedste) sprogbrug (mods.

sprog-ret, -rigtig^. De sige endog underti-

den, at Tanken tænker; men dette er ligesaa

usandt som sprogstridigt; Enhver vil indsee,

at det bør hedde, det Tænkende tænker.
0rst.III.136. VSO. MO. Let;in. („nyt Ord").

Sprogstridige er . . de mange grove Islandis-

mer (o: i Grundtvigs nordiske sagaer). Rubow.
SP.40. -system, et. indbegrebet af et sprogs

(lydlige, grammatiske) elementer i deres sy-

stematiske sammenhæng. Rask. JJdv. 11. 375.

AaHans. Indl. til nyda. grammatik. (1938). 10.

-takt, en. (jf. -følelse, -sans ; nu 1. br.) evne
til at undgaa at støde an mod sprogreglerne ell.

en vis (den bedste) sprogbrug, at være i Besid-
delse af den sikkre Sprogtact, der er i Stand
til at tilegne sig (sprogets) Eiendomme i deres
fulde Udstrækning. Molb.NTidsskr.IYGlO. et

Citat . . der beroede paa en Egenhed hos den
paagjeldende Stilist, eUer paa en konstig Ab-
straction, ikke paa en uhildet Sprogtakt.
Levin.Gr.I.vi. Brandt.CP.327. -talent, et.

(jf. -begavelse, -geni, -snilde^ I) talent for
at lære (fremmede) sprog; undertiden ogs. om
anlæg for sprogvidenskab ell. særlig evne til

at bruge modersmaalet. med et sieldent og
overordentligt Sprogtalent blev (Baggeseri)
original som vittig Lyriker.MO.^I.LXXXii.
Mit Sprogtalent har tit svigtet mig, min
Inspiration været lammet.Aakj.EE.203. 2)
person, der har sprogtalent (1). En ganske
ypperlig Mand . . et stort Sprogtalent, en
stor Stilist. Hauch.V1.379. (Rask) var maa-

ske det største Sprogtalent . . der nogensinde
har le\et.VKorfitsen.EV250. -tone, en.

I ) (sj.) sproglig tone; sproglyd, (en vis klasse

af døvstumme kan) kjende en Sprogtone fra

den, der frembringes paa en anden Maade.
BiblLæg.IX.123. 2) den særlige tone, det

særpræg, som er karakteristisk for et sprog
ell. (navnlig) den sproglige udformning af et

skrift, et forfatterskab, med (J. Sneedorff)

10 slutter . . den hele ældre Sprogtone i den dan-
ske Stiil.Molb.(HistTidsskr.2R.I.618). Ewald
maa i ægte dansk Sprogtone . . staae tilba-

ge for Brødrene Frim&nn. Heib.Pros.III.403.
Navne, som skønnes . . ikke at være stem-
mende med dansk Sprogtone. Lot;iV^r.S9*V4

1904. §2. -trin, et. trin, stadium, i et

sprogs tidvikling, de ældste overleverede

sprogtrin. VilhThoms.SH.73. AOlr.DH.II.256.
-udvikling, en. et sprogs udvikling gen-

20 nem tiderne; tidligere navnlig om den maade,
hvorpaa et oprindelig skjult princip kommer til

udfoldelse i sprogets bygning (ofte spec. med
tanke paa skribenternes arbejde med at udvikle

(skrift)sproget til et stedse mere præcist og smi-
digt redskab for tanken); nu alm. om indbegre-

bet af de naturlige (uvilfcaarlige) ændringer, et

sprog undergaar i tidens løb. med den høiere

Sprogudvikling, med den forædlede Talebrug
og Skriftsprogets Dannelse, begynder . . den

30 Periode, hvori de grammatiske Former svinde

inå. MDL.viii. NMPet.Afh.II.228. Folke-

viserne maa følge med Sprogudviklingen.

OFriis.Litt.85.
||

(nu 1. br.) om resultatet

af udviklingen. Aartusinder ere . . forløbne,

førend man kom til den Sprogudvikling,

som sees i de ældste os levnede Sprogminder.
0rst.III.24. -verden, en. indbegreb af alle

sprog og sproglige fænomener med henblik paa
deres eksistens; i forb. m. indskrænkende be-

40 stemmelse dels om del af verden, hvor man
taler sprog af en vis type, dels om enkelt side,

omraade af sproget. Prosaformens Sprogver-

den. MoZ&.iVTidssfcr./¥645. der er tusinde

ting i sprogverdenen, der ikke kan forkla-

res af (latin).NMPet.Afh.II.240. de forskjel-

ligste Egne af Sprogverdenen. Madv. S. 3.

Brøndum-Nielsen. DD. 51. -videnskab ,

en. (jf. -kundskab osv.) videnskab om spro-

get. Rask.Udv.Il.364. Madv.GB.11.89. Sprog-

so vidensk&hen. Sandfeld. (bogtitel. 1913). Den
sammenlignende sprogvidenskab. iV^Jkf

Pet. Afh. 11.240. VilhThoms.Afh.1.62. her-

til: -videnskabelig, adj. Sprogviden-

skabelige Strøbemærkninger. Madv. (bogtitel.

1871). sprogvidenskabelige værker. Jesp.i^on.

12. -videnskabs-mand, en. sprogfor-

sker. Gravl.(FlensbA.^'/sl937.2.sp.5). t -vis,
adv. i form af et sprog (3); ordsprogsvis.

vAph.(1764). Leth.(1800).164. -værk, et.

60 I) (nu 1. br.) værk om sproget; (større)

sprogvidenskabeligt arbejde. Levin. Gr. II. 18.

ACLHeiberg.Eingo.(1852).197 . 2) værk, der

betragtes med hensyn til (ell. er ejendommeligt

paa grund af) sit sprog; især: skrift, som ud-
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mærker sig i særlig grad ved sprogbehandlin-

geri. Moll.NTidsskr.lY.637. (Molbechs) Over-

sættelse af Dantes „Komedie" (1851—63),

et Sprogværk af højeste Rang, rummende
hele Guldalderens Ordskat og Versekunst.

Rubow.(BiogrL.*XVI.ll). -æt, en. ved

sproginddeling: den mesl omfattende gruppe

af beslægtede sprog (inddelt i sprogklasser,

-stammer osv.). Inddeling i seks hinanden

underordnede Led: Sprogæt, Klasse, Stam-

me, Gren, Sprog og Sprogart. i2osA;.Z7dt;.//.

246. den finsk-ungarske sprogfamilie (eller

måske rettere spiogæt). VilhThoms.GS.l.

I. l^prog:ø, propr. ['sbrå(")q,e?] (nu ikke

i rigsspr. Spraa, Spro, Sproge, Sprovø,

Spreve olgn. jf.: Sprogø udsiges ligesom

S^TOge.NvHaven.Orth.166). (æda. Sprowæ
(Kalk.IY79)} navn paa en lille ø midt i Store-

bælt; i talem. gid du sad paa Sprogø
^Spraa. Rostgaard.Lex.S247c. jf. Grundtv.PS.

VII.206. Spro(e). Moth.S164. Overs.afHolb

Levned.58. Sprovø. Nysted.Rhetor.56), (ænyd.

d. s. (Kalk.Y982); nu 1. br.) som udtr. for, at

man ønsker en besværlig, ubehagelig person

langt bort, pokker i vold (jf. u. Bloksbjerg,

Hekkenfeldt 2). CollO. Krist.Ordspr.482. at

de rejsendes frivillige Ophold paa Sprogø al-

drig har været behageligt, kan ses af det

gamle Ord: „Gid han sad paa Sprogø".

Trap.*III.85. jf. : saadanne burde . . til S p r ø -

ve eller Hekkenfeld at henviises. Ct<.i732.

(KirkehistSaml.6R.III.597).

IL Sprog-ø, en. {jf. ty. sprachinsel)

isoleret sprogomra/ide, der har et fra omgivel-

serne stærkt afvigende sprog. Dannevirke.*/ii>

1848.2. sp.l. Allen. DS. 11. 541. Magyareme
danne . . en afsondret sprogø uden slægtskab

med de dem omgivende lc\)s..VilhThoms.

(TfF. Vil. 149). Brøndum-Nielsen. DD. 23.

-øre, et. (jf. -sans^ evne til at opfatte sprog-

lige (især: lydlige) nuancer ell. til at fastholde

og følge en given (den bedste) sprogbrug. Da-
nia.11.332. Den, der faar (Westrups afhand-

linger) i Hænde, mærker straks, at han er

kommen i godt Selskab paa Grund af det

smukke Sprog præget af et fint Sprogøre.

Ugeskr.fRetsv.l941.B.189.

L Sprok, en. [sbrmg] flt. d. s. (Moth.

S692) ell. (nu næppe br.) -ker (Amberg.),
{sa. ord som (ell. laant fra) ty. sprock; af
uvis oprindelse, maaske identisk m. II. Sprok;

jf. III. Brok, I. Sprot; nu kun dial.) oftest koll.,

om samling, klump, af de af græsstraa, træ-

splinter, sandkorn olgn. dannede rørformede hu-
se, hvori vaarfluelarverne lever; ogs. om
larve(r) af vaarfluen(Phryganea). „de ma-
diker, som findes på hafbredden, til at fan-

ge fisk med.'' Moth.S692. EPont.Atlas.1.690

(sjæll). MøllH.V1.147. Fedders.FF.42. Mud-
dergrøfterne, hvor det vrimlede med Sprok.
ErikkeRosenørn-Lehn. Min Vandrebog. (1926).
23. OrdbS.(fynsk). \\ om andre insektlarver.

„en bønne trm."Moth.S692. På Kbhvns amt:
sprok o: orm på elletræer. iCoZfc.iY7S.

IL Sprok, en ell. et (jf. EHHagerup.85.
Feilb.). [sbimg] (1. br. Sprokke. VSO. jf.

Leth.(1800). — Sprek(ke). MDL.543(sdjy.).
Feilb. UfF. Spryk(ke). Moth.S692). fU. -ke
(2Mos.5.12(ChrVl). JMHertz.lsr.112. jf.

Moth.S692. VSO.) ell. -ker (NvHaven.Orth.
166. lris.1800.11.181. MDL.542). {ænyd.(fU.)
8procke(r), sprycker; sa. ord som (ell. laant

fra) nt. sprok, spriik, mnt. sprock, ;/. no.

10 dial. sprek, tørre kviste, oldn. sprek, halv-

raaddent træ, oeng. spræc; besl. m. II.

Sprag og sprage og muligvis sprøg; jf. I.

Sprok; dial.) næsten kun i flt.: fællesbetegnelse

for (samling, bunke af) tynde og (knas)-
tørre (smaa)grene, kviste, plantestæng-
ler (anv. som brændsel) ell. korte straa,
stubbe olgn. Saa adspredde folket sig over
alt Ægypti land, at sanke sprokke for

halm (1871: Stubber at bruge som Halm;
20 1931: Ua.lmstiaA).2Mos.5.12(Chr.Vl)(jf.JM

Hertz.lsr.112). Sprokke eller Sprykke . .

afskar af vin ranker . . de træagtige
stilke, som druer sidder Tpa.Moth.S692.

sprokker kaldes halm-stub. NvHaven.Orth.
166. Sprokker o : gammelt Brænde (Især Gier-

debrænde). Iris. 1800. 11. 181 (fynsk). MDL.
543. Feilb.lll.510.1Vxxxix. UfF.
in. Sprok, et. se I. Sprog (og u. II.

sprokkej.

L Sprokke, en. sS II. Sprok.

IL sprokke, v. [isbrcoga] -ede. {kan
være dannet til ældre og endnu dial. former

af 1. Sprog (jf. dial. sprok, pralende ell.

skæmtende tale (sml. Sprokmester^, sdjy.

komme til sproks, komme paa tale) ell. om-
dannet af II. sprekke efter brokke {TV.2),

gebrokken, ty. perf. part. gesprochen (af
sprechen^ og former af 1. Sprog; især dial.}

tale (med nogen); især: tale med en i et

40 fremmed sprog, spec: tysk (uden egl.

sprogfærdighed i det, gebrokkent); ogs.: føre
pralende, brovtende ell. uanstændig, uhø-
visk ell. med eder fyldt tale. Sprokke een
til. Rostgaard.Lex.S253b. ForSandhed.il.155
(lollandsk). Blich.EB.37.41. Nu skal jeg ikke

sprokke, men „Flyveren" (o: et skib) var fak-

tisk en Ballie, der meget godt kunde rubbe
sig.KMunk.HJ.136. Feilb. UfF. sml: (han)
var en lille Hork (der) løb omkring . . paa

50 Slottet og sprogede Herrerne frisk an.iVP
Wiwel.NS.83. || iforb. sprokke tysk. Krist.

DF.136. Mikkel sprokkede tysk meget gelas-

sent. JFJens.FZ).5. Sprok-mester, en.

{jf. SV. dial. språkmåstare ; til III. Sprok (ell.

II. sprokke^; dial.) person, der taler meget, er

snakkesalig (og morsom, underholdende). Jun-
ge, jeg (o: en nordsjællandsk bonde) er saavist

itte kiæftbunden, men jeg er ellersens itte

partu nouen Sprokmester ikke. PNJørg.Bort-

e^ denogdevildeDyr.(1845).10. Feilb.

Spros-, t ssgr. se Sprosse-.

Sprosse, en. ['sbrmsa] (ogs. (især tid-

ligere) skrevet Sprodse. — dial. Sprøjse.

Blich. (1920). Vil. 75. XIV 64. SjællBond. 37.

36*
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Feilb. UfF. — f Sprysse (Sprydse). VSO.V.R
28). flt. -r. (fra ty. sprosse (oht. sprozzo^; sa.

ord som I. Spraade ; jf. I. Sprutning, I. Spryd,

I. Spryde
||
formerne Sprøjse, Sprysse er (lige-

som SV. sprojs, sprosse) laant fra ældre ty.

språutze, spriitze, spriis (nht. spreize^, besl. m.

mnt. spret, stang, osv. (se u. I. Spryd^) I)

(fagl.) tynd stang af træ ell. metal, der an-
bringes som støtte i en ramme olgn. *(ma-

lerier) Hvis Lærred favnevis er spændt paa lo

Sprosser, | Der sluttes ind af Rammens
gyldne Glands. Z)rocAm.Z)ikf.25. hans magre
(krops) Ribben tegnede sig under Huden
som Sprosserne paa en R&rye. CHans.S.130.

Krybben . . vendte ind til Stalden, og 3 Sprøj-

ser sad paa tværs over den ; her blev Kløver-

høet . . stukket ind under ; der fandtes ikke

Ræk. SjællBond.37 . jf.: Laagsiden i Torny-
stret bestaar kun af nogle Træsprodserog
Staaltraadstremmer. MeddRytt.143. spec. i flg. 20

anv.: I.i) lodret ell. vandret liste (af træ

osv.), der deler en vinduesrammes aab-
ning i mindre afsnit, hvori ruderne er ind-

sat; vinduessprosse; ogs. om tynd, rund
jærnstang, der ved et gammeldags blyvindue er

sat tværs over vinduet udvendig langs blyind-

fatningen for at styrlee vinduet. NytMaga-
zinf.KunstnereogHaandværkere.IY(1840).255.
VSO. Vinden ruskede i Vinduerne, saa Spros-

serne klirrede. /ScAand. TF./. 258. Skal der 30

være flere end 1 Rude i en (vindu£s-)Ra.m.-

me, deles den ved S^TOssei.Gnudtzm.Husb.
226. midt i (ruden) stod Sprosserne . . som
et Kors.JFJens. (Pol. "/, 1941. 14. sp. 1). jf.

:

lange og smalle Vinduer med bitte smaae
Ruder og BljaTpTøiseT.Blich.(1920).VII.
74. NPWiwelNS.l. Træsprods er. BornA
HaandvEr.92.127. I.2) tværliste, der danner
trin paa en stige. S&B. FagOSnedk. 1.3)

(lodret) stang i et gelænder ell. gitter (værk) 40
olgn.; baluster (1). brogede Baand har flag-

ret fra alle (balkonens) Sprosser som Elskovs-
vink og Stævnemødeløfter. JPJac. IL 365.
FagOSnedk. lA) tværliste, tremme i en stol.

Kierk.I.350. jf.: en mahogni armstol med
bred rygsprosse. Ti7sÅ;.2933.//.320. 2) overf.

2.1) (jf. Is(se)-, Mellem-, Øje(n)sprosse; sml.
I. Spryd 2; jæg.) ende (1.3.2) paa hjorte-
gevir. Frem.*/il927.omslag.3. 2.2) (med.)
vævstreng, gaaende fra væg til væg i hulrum i 50
vævet. Ugeskr.f.Læger.1931.&54.sp.l.
Sprosse-, i ssgr. (ogs. Spros-. se u.

Sprosse-hul, -nakke^. (fagl., især snedk.) af
Sprosse l(i). -Iml, et. hul i et rammestykke,
hvori en sprosse (kan) gøres fast. Spros-:
Arbejdsløn.55. -jærn, et. profiljærn anv. til

vinduessprosse. Gnudt2m.Husb.173.192. Fag
OSnedk. -nakke, en. (ogs. Spros-^. se
Nakke sp. 867". -samling:, en. det sted,

hvor to sprosser er samlet. FagOSnedk. ep
-sko, en. beslag til fastgørelse af den nederste
ende af en sprosse i et ovenlysvindue. HFB.
1936.372.

-sprosset, adj. (fagl.) som 2. led i'jsgr.,

hvis 1. led er et adj., der angiver antallet

ell. (navnlig) formen af (vindues)sprosser-

ne; fx.: de mangesprossede Vinduesfags
smaa RvLdeT.Schand.BS.172. *Bag Salens

Dobbeltfag (de spinkeltsprossede)
|

flyr

Lykkens Alfer rundt . Bergstedt.III. 71. T yn d -

sprodsede Ateliervinduer. Buchh.Su.II.44.
L Sprot, en. [sbrwd] (jf. ty. (dial.)

sprot(t), larve, samt ænyd. sprøt, sprit,

maddike, no. dial. sprett ; af uvis oprindelse;

sj.) sprok (I). Fedders.DyrerigetsNaturhisto-

rie.(1868).165. Sal.XVI.543.
IL Sprot, en. [sbrmd] (ogs. Sprut.

Adr."/,1762. sp. 15. Primon.Lexicon. (1807).
242. jf. VareL.*795 og Kielersprut. — sjæld-

nere Spryt (JWith.Deda.Fiskekyster.(1802).
26. Begtr.Fyen.823. Levin. jf. VareL.*795 og

u. Kielersprut;, Sprøt (Moth.S680. Pflug.

DP.1039. jf. u. Kielersprut;. f Sprit. Pri-

mon.Lexieon.(1807).242. Handels- oglndustrie-

Tid.1826.111. t (m. eng. form) Sprat. Sti-

bolt.SF.8). flt. d. s. ell. (nu næppe br ) -ter

(Amberg. u. Sprut;, (ænyd. sprot, sprut,

spryt, sprøt; fra (m)nt. sprot (holl. d. s.,

nht. sprott(e); og eng. sprat, sprot (oeng.

sprot;,- maaske egl. m. bet.: yngel (idet fisken

ansaas for en sildeunge) og besl. m. mnt.

sprute, sprote, spire, planteskud, holl. spruit,

eng. sprout, se I. Spraade; navnlig i ssg.

Kielersprot) især koll., om forsk, slags smaa
fisk af sildeslægten (der tilberedes som an-

sjoser ell. røges); især om (røgede) bris-

linger (Clupea sprattus). Delicate Engelske

Sprut. J.dr.^*/«2762.sp.i5. et Slags smaa rø-

gede Sild, som . . undertiden tilføres hertil,

og have Benævnelse af Sprut eller Sprot.

KancSkr.*yd820. Røgede „Ægte Sprott".

Pol.*^/i<,1920.9.sp.5.

Sprovø, propr. se I. Sprogø.

Sprud, et ell. en (Feilb.). [sbru?6,

sbruS] best. f. -et ['sbru^baf, 'sbruS'af] flt.

d. s. (hvortil best. f. -ene ['sbru'bena, 'sbru6'-

QToa]). (ænyd. d. s. (i ssg. æresprud, æres-

salut)) vbs. til IL sprude: det at sprude;

(enkelt) spruden. I) (sj.) til IL sprude 3.1.

*Geisers hede Sprud,
|
Og Heklas Brand.

Oehl.XII.267. 2) (dial.) til IL sprude 3.3:

larmende udbrud af vrede; postyr olgn.

Feilb.

I. Sprude, en. ['sbru-Sa] flt. -r. (ænyd.

d. s., SV. spruta; til II. sprude; jf. Klyster-

sprude (u. Klystersprøjte;,- nu kun dial.)

sprøjte (LI). Moth.S692. jf. Vandsprude.
Gram.Nucleus.1678. \\ om bruser, spreder
paa en vandkande. UfF.(jy.).

II. sprude, v. ['sbru'ba] (nu kun dial.

spryde. Borrebye. TF. 410. [Riegels.] Jule-

mærker.(1790).13. jf. u. be-, oversprude.

især i bet. 1: SønderjydenMikaelSteffensen.

(1918).44. MDL.542. Feilb.). -ede. vbs.

(1. br.) -ning (vAph.(1764). jf. Ildsprud-

ning samt u. ind-, op-, oversprude; ell. (nu
næppe br.) -else (jf. u. indsprude;, jf.

Sprud. (ænyd. sprude (og sprue;, spryde.
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8V. spmta, no. dicU. spmta, spiyta, mnt.

spruten, spire frem, osax. (ut)spnitan, old-

fris. spruta, oeng. (part.) a-sproten (eng.

sprout), ;/. (som afiydsform hertil) mnt.

spreten, mhi. spriezen (ty. spriessen); hesl.

m. Sprosse, sprudle, II. sprutte, I-II. Spryd,

I. Spryde og (vistnok) II, spraa, III. sprød;

jf. i. Sprude)
i) (nu kun dicU.) faa, sætte nye skud

ell. vokse, spire frem; ogs. om (blad-,

hlomster)kriop: folde sig ud; springe ud;
bryde, træet siprader. Moth.S692. MDL.(u.
spryde^. Knopperne spryder ganske fiut.

S»nderjyd€nMikaelSteffensen.(1918).44. Feiib.

(u. 1. spryde^.

2) bryåe frem (fra et hulrum, gennem (en

lille aabning i) et dække) og strømme af sted ell.

sprede sig med (stor) kraft og ofte (se især bet.

2ji-z) ledsaget af en brusende, sydende, knitren-

de lyd (jf. II. sprutte^. 2.1) (nu 1. br. i olm.

rigsspr.) om strømmende vædske, især vand:
bryde frem i en strøm ell. straale; sprud'
le, vælde frem; ogs.: (slaa med kraft mod en

forhindring og) sprede sig til flere sider
i straaler, draaber, tætte stænk, skvæt
olgn.; sprøjte (II.3); stænke (stærkt). Salm
Hus. 176. 3 (jf. Kingo. SS. lY 211). »Bølger
over Stavnen s^Tndei.FGuldb.SS.1.117. (han)
smeed . . Hornet til Dronningen, saa Vinen
sprudede og sprang i hendes Ansigt. Cfrundtv.

Saxo.II.119. *Hist henne spruder |
Et

Kildevæ\d.Eeib.PoetS.(1848).VIII.280.*blo-
dets hede stråle spruded af hans mund.
NMøll.Antig.75. (sj.) billedl., om lys(straa-

ler): en Sol af dybgyldne, sprudende Straa-
ler. yPJa<r.//.I<?9.

II
t forb. sprude op (jf.

opsprude 2) ell. ud (jf. udsprude/ hvor dei-

lige ere Kilderne, naar de sprude ud af

Klipperne. Bt>cA.//.3S. Et vand . . sprudede
op. RasmWinth.S.98. 2.2) (1. br.) om gnister,

glødende partikler olgn.: fare ud til aUe sider

fra ilden; iscer: sprede sig under en række
hurtigt paa hinanden følgende srruia knald;
knitre; sprutte; ogs. om ild ell. hvad der

brændes, steges osv.: brænde (steges osv.)

med (mer ell. mindre) stærk knitren, (om
forb. m. sprage s. d.). OecMag.II.31. *(han)
Optog Staalets sprudende Gnist i svampige
Tønder. Riber.II.67. Det var nu ganske
mørkt. Rundt om paa Arbejdspladserne
sprudede Yå^hlussene.Pont.LP.IYllé. »ma-
den paa panderne s'prader. Herdal.Nøgne
digte.(1933).18. 2.3) uegl. ell. overf. (jf. bet.

3.z)
||
fremkomme hurtigt, pludseligt,

eksplosivt ell. (og) i store mængder;
bryde, vælde frem; komme til udbrud, (en)
æltet Stamme, bevokset med Bregner,
men saa tæt og kraftig en Bevoksning, at
man maatte sige, den sprudede ud af Bar-
ken.JacPaludan.Markememodnes.(1927).180.
Navnet Kasimir laa i hendes Mund . . Luk-
kede hun Munden op, maatte hun formelig
are sig for, at Navnet ikke sprudede ud
for alle Ymdti.KMieh.SSP.19. Hvert Øje-

blik sprudede Latteren hem. Elkjær.HF.92.
jf.: Der blev en dæmpet Fnisen og Latter-
sprud en rundtom i St\ien.JakKnu.S.93.

||

om lidenskab, følelse, aandsevner olgn.: skaffe

sig afløb, komme til udbrud paa en pludselig,

stærk, eksplosiv maade; ogs. om hvad der

rummer lidenskab, følelse osv. (iscer person):

lægge dette for dagen paa en kraftig, pludselig

ell. tydelig maade (i sin optræden, sine ud-

10 talélser eU. i sit udseende); spec.: give ud-

tryk for voldsom vrede, stcérk ophidselse, gen-

nem en strøm af ord, vrede blikke, ved (lige-

som) at smaaspytte under sin tale olgn.;

især i forb. m. af. Kommissionæren sprude-

de som en Esse. Wied.LO.277. hun (maatte)

skaSe sig . . en Grund til at eksplodere og
sprude af Livslyst. JFJerw.ffF.3S. det Sprog,

som With taler . . ligefrem spruder af Ar-
rigskab. Aakj.En bristetDrøm.(1927).34. (Sha-

ia kespeare) kan lade en Sonet sprude af San-
selyst eller Lede i drøje Ord.NMøll.VLitL

11.641. Han formelig spruder af Trang til

at vise og forklare mig ilt. KMich.(Pol.**U
1934.11.sp.l). som ytringsverbum: „Foudre!**

sprudede han foThittTet.Blich.(1920).X.163.

jf part. sprudende anv. som adj. (jf. bei.

2.4). denne sprudende Tir&de.Hjort.KritLU.

11.169. en sprudende Intelligens. JFJerw.
(IslSagaer.I.16). ZA) (jf. bet. 2.3 slutn.)

30 part. sprudende anv. som adv., ofte m. rent

forstærkende bet.: gnistrende; flintrende.
sprudende hvidt sætter (lyset) sig som Stjer-

ner paa Rubiner og Diamanter. JPJa<;./.2S3.

De fandt ham . . til Sengs men . . sprudende
vaagen og oprømt. SophClauss.R.152. jf. bet

2.3: Paa Vejen var hun ude af sig selv,

sprudende arrig over hans Ligegyldighed.

JohsWulff.MG.45.

3) (ved et (stærkt) tryk) drive, presse noget

M tid (især gennem en snæver aabning) i form
af en straale; sprøjte; ogs.: sprede, slyn-
ge noget ud til aUe (eli. flere) sider bort fra sig

i straaler, draaber, tætte stænk, skvæt
olgn.; .ofte m. tanke paa den'Jedsagende lyd. 3.1)

(nu 1. br. og nu næppe om anv. af egl. sprøjter)

m. h. t. vædske. sprud (hesten) noget Brende-
vin i Næseborene saa skalt du see stor Lystig-

hed paa Eesteji.HesteL.(1703).C7*. *I Biær-

gets Rift hist Elven spruder Skum.i2etn.407.

50 »Lindormen spruded paa dem sin Gift.OeW.

XXXI1.159. »Klippen han (0: Moses) slog,

og den sprudede Yand.Grundtv.SS.11.124.
»Bølgen spruder |

Fraade hen over den gyn-
gende Bro. Blich.(1920).XI.83. Han dukkede
op (af vandet) som en Hval, sprudede Vand
fra sig og kravlede ind paa Isen. Elkjær.MH.
185. jf.: »Havets den stoere vandspru-
dende Hval.^iui.S. t sammenligning: i en
Maskine formes (metaJbaandene) til søde

60 smaa Bægre, som atter sprudes udTmed
Fart som Vand af en Vostetud. KMich.(Da^
Nyh.^*/*1923.9.sp.5). 3.2) (især m) om kano-

ner, vulkaner, fabeldyr olgn.: udsende, ud-
slynge gnister, glødende partikler, ild
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olgn. den utroelig Flamme
|
Som Hecia spru-

der ud fra sneefuld Bierge-Top. CeladonogClo-

ns.(1771).4r *Alle Skyer Flammer sprude,
|

Da er Naadens Time ude.GrundttKSS.I.éSS.
(en) Dampsprøjte, der spruder Gnister efter

iig. Cavling.A.1.119. jf.: Kuglerne peb og
Kardeskerne sprudede Død og Fordærv ud.

Woel.D.140.
II
navnlig (jf. ildsprudende^ i forb.

sprude ild. ubekiendte dyr, fulde med en
nyskabt forgift, eller dem, som sprude ild i'o

(1871: udpustede ildsprudende Aa,nåe).Visd.

11.19 (Chr.Yl). *Hecla spruder Ild. Zom
Grønneg.33. Borrebye.TF.410. *Grændel Trold
har vel igjen

|
Sprudet Ild paa Borgen.

Grundtv.PS. VI.571. PalM.TreD.332. JOlr.

SD.I.20. 3.3) (uden for forb. sprude gnister

især {3) uegl. ell. overf. (jf. bet. 2.3). medens
Tieck vilde forflygtige Ordene til Toner . .

vilde Gautier omvendt faa Ordene til at

sprude Straaler og FsLiyer. Brandes. VI.262. 20

især som udtr. for, at en person (pludseligt,

eksplosivt) faar afløb for sin lidenskab, følelse

(spec: stærk vrede) i ord, ell. at hans hele

væsen, udseende, adfærd vidner om, røber

indre spænding, energi, lidenskab (spec: stærk
vrede); ogs. som udtr. for at udtale, udslynge
meninger, paastande, vittigheder osv. i mængde.
*(hans) Øie funkler af en hæftig Ild,

|
Som

spruder Vellyst nd. Riber. 1.171. i Samtale
(kunde han) udtale sig med Fylde og Ild, 30
sprude Aand fra sig.Goldschm.VII.318. den
gamle Herres slebne Hofmandsvæsen for-

melig syntes at sprude Sarkasmer om sig.

Gjel.RS.1.58. Jeg var lige ved at sprude ud
med Spørgsmaalet: — Sig mig saa, hvad
De er, aah, hvad? KMich.(Pol*/id926.9.
sp.3). ofte i forb. sprude gnister ell. ild:
han sprudede Ild i Vrede imod Jøderne.
2Makk.9.7. * Hendes sorte Øine sprude

|

Gnister. Heib.Dv.209. „Mademoiselle vil spru- 40
de Ild og Flamme." — „Sig hellere Gift og
Ædder.'' Schand.IP.200. Ida var til dagUg
en sagtmodig Kone, men hun sprudede
Gnister, naar hun blev xied. Kirk.D.105.

\\

t uden obj., især i forb. sprude ad en, rase,

fnyse mod en (saa fraaden, spyttet stænker
paa ham). *Fryd dig! du Jesu Bruud,

|
Men

Satan spyt og spruud I Brors.i. Eøysg.8.81.
4) (jf. besprude; nu kun dial.) gøre vaad

ved at sprøjte ell. stænke; oversprøjte, 50
-stænke. *Don Roderigo blev, ret som mand
kunde sprude

|
Hans Ansigt fuld med Blod.

PoulPed.DP.(1937).64. vAph.(1764). Bornh
OS.

II
i forb. sprude over (jf. oversprude^.

vAph.(1759).

^prade-, i ssgr. (ogs. Sprnd-. se sprud-
rød og u. Sprudehvai;. af II. sprude, f -nul,
et. d. s. s. Sprøjtehul. vAph.(1772).III. Flei-
acher.IX.298. f hval, en. (ogs. Sprud-.
vAph.(1759)).

{jf. (ældre) ty. spriitz-, spritz- eo
wal samt Spruthval; til II. sprude 3.1 ) d. s. s.

Sprøjtehval. Sort.HS.Blr. Amberg. -ild, en.
(til II. sprude 2.2; sj.) sprudende ild. Amberg.
bilkdl. (jf. II. sprude 2.8/- troer I, vor unge

Frænde har mindre Sprude- Ild i Blodet, end
Nogen af os? Ing.VS.III.32.

\ ISprudeln, et. (fra ty. das sprudeln)
vbs. til sprudle: s prudlen. naar Upsals kiø-

lende Bekke, med et sagte Sprudeln forgieves

indbød mig til Seyji.Ew.(1914).I.300.

ISprudel-sten, en. ['sbruJ6(9)l-] (fra

ty. sprudelstein, hvis 1. led er sprudel, væld,

til sprudeln (se sprudle^; geol.) finkornet, af

aragonit bestaaende kalksten, der udskil-
les af varme kilder. NordConvLex.V367.
VareL.^795.

ISprud-hval, en. se Sprudehval.
sprudle, v. ['sbru&la] -ede. (fra ty.

sprudeln; besl. m. II. sprude; ;'/. Sprudeln,

Sprudelsten)

I) (især tP^ intr.: sprude (II.2); sprøjte
(II.3); næsten kun m. forestilling om den
bevægelsen ledsagende brusende, sydende lyd.

I.l) om vædske (strømmende vand, kilde): bry-
de, vælde frem, flyde af sted, sprøjte op
i hurtige og lette (brusende, sydende)
strømme ell. fine (brusende) straaler;

ogs.: ligge og bruse, syde; danne bobler;

moussere; perle. *sprudlende Bække
|

Snart dysse, snart vække
|
Camoenernes

Ynd\ing.Ew.(1914).III.88. *Høit sprudled

Skum mod Siællands 0. Oehl. XXIV 255.
*Jeg . . tømte mig et Bæger af sprudlende

Yæ\d.Heib.Poet.III.364. *I Bægret sprud-

lede den røde Yiin. Kaalund.SD.163. stød

jert Sværd ind i Hjertet, lad Blodet sprudle

af mit nøgne Bryst. KMunk.EI.61. billedl.:

*I det rige Naadens Ord
|
Sprudler Livets

Kilde.Grundtv.SS.III.165. Bønnens Kilde

(vil) sprudle med Glæde over Guds Naade.
Monrad.BV93. 1.2) (nu sj.) om gnister, glø-

dende partikler olgn.: sprude (II.2.2). *En
Gnistregn sprudler ned fra høie Luft. Rahb.

StJoh.3. det store, runde Krater, fra hvilket

engang Ilden havde sprudlet mod Skyen.

HCAnd.SS.II.24. jf. bet. I.3: Anekdoter, der

sprudlede som Raketter og belyste Samtalen.

smst.V130. 1.3) svarende til II. sprude 2.3

II
i al alm. om ting ell. forhold, der kommer

frem ell. til udbrud, den Lyrik, der overalt

sprudlede frem i Oehlenschlågers tidligere

Digte. Hauch.MfB.235. naar han sad i Peter-

sens Studereværelse . . sprudlede morsomme
Anekdoter fra li&Tn.Schand.O.I.189. med
Sigurd Hrings tronbestigelse sprudler over-

leveringen iTem.AOlr.(Aarb.l894.146). Lat-

teren sprudlede uafbrudt fra hendes Læber.

AaDons.DTJ.139. \\ om (lidenskab, følelse,

aandsevne hos) et væsen (især: person), kom-
mer den fjerde Uge . . da tager den (0:

hesten) i Almindelighed for sig selv, bruuser

og sprudler, sætter over Gjerder og Gryfter.

Ew.(1914).IV382. sprudle af Lune og Vit-

tighed. FiSO. *af Liv og Aand den stærke

Gubbe sprudled. (S'cftand.?7I>.21. (han) sprud-

lede . . af Yittighed. Brandt.CP.362. jf.

oversprudle 2: Italienerne besidder ikke

hvad Franskmændene kalde supréme bonton
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. . de lade hellere deres naturlige Lune
sprudle oyer. RudBay.EP.III.122.

\\
part.

sprudlende anv.somadj. det overalt sprud-

lende Liv. Kofoed-Hansen.KA.I.250. (Høyen)
var for rig og sprudlende en Natur tU at

indelukke sig bag en systematisk Filosofis

Skia.nkeT.JLUss.H.391. en livsglad, sprud-
lende og i høj Grad selskabelig Natur. Bran-
des.III.486. (hendes) sprudlende Lnne.Berg-
strøin.Ve.96. som adv. (jf. II. sprude 2.4); 10

Han var saa sprudlende fyldt af Historier.

KBokkenh.U.48. Præcis Kl. 6 kom J. B.,

sprudlende oplagt efter knapt to Timers
Sø\n.B.T."/,1941.39.sp.2.

2) (jf. be-, op-, oversprudle (1) ; nu næppe
br.) trans.: sprude (II.3); sprøjte (II.l);

især i forb. m. adv. *Hør Stranden kaage,
|

Og sprudle Taage,
|
Som skiuler åenlEw.

(1914).111.149. Han (o: løven) rejser sig!

Han fæster i din Nakke,
|
Den hvasse Tand. 20

I
I røde Strømme sprudler du Livet ud.

MCBruun.SlagetvedTripolis.(1797).5. »Han
(0: vingtiden) sprudler i utalte Straaler

| Sit

indre Liv i Verden \id.Oehl.PSkr.I.220. bil-

hdl.: denne Vise er ikke længer from; den
sprudler Spot og Satire. sa.Er. 1.49. Smi-
ger . . sprudled'

|
Sin Gift forlængst ind i

hans unge Øre.Bredahl.YlS.
sprnd-rød, adj. (til II. sprude 2.3-4;

sj., vist kun hos Pont.) sprutrød. Pont.F.1.42. 30

(hans viser) fik Pigerne . . til sprudrøde at
gjemme sig bag deres Spinderokke, sa. J7£?.29.

sprng, adj. se sprøg.

sprakke, præt. pi. af II. sprække.
I. sprukken, part. adj. [isbrog(a)n]

(ogs. (1. br.) sprukket som fk. Jorden (er)

tør og sprukket. BerlTid.**/il941.M.2.sp.l).

intk. og adv. -t ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s.

(Jernskæg.D.76. Glaset er sprukken, v^pft.

(1764)) ell. (sjældnere) sprukket ^sprukket 40

Bord og Bræt.Winth.HF.Ul. det klinger

aipT\ikket.HCAnd.(1919).IV405. et sprukket
(Chr.VI: brudt; Kar. 5tV.2i.25;; best. f. ogftt.

sprukne, {asnyd. d. s., æda. (flt.) sprugnæ
(AM.); perf. part. til II. sprække (sprikke);

jf. u. II. sprække 2.i) I) som har en ell.

flere sprækker; fuld af sprækker, jorden
er sprukken, fordi der haver ikke været
regn paa iorden. Jer.l4.4(Chr.VI). en spruk-
ken og ubrugelig Klokke. Thurah.B.63. Er 50

Stenen (0: paa en grav) revnet nu og væltet
bort?

I

Den var alt længe sprukken. Oe/ii.

11.275. utætte Lemme og sprukne Luger.
JPJac.1.32. det sprukne liOlt.HansPovls.
HF.42. billedl.: mens du (0: Madvig) de
sprukne Texter bøded,

|
gled det slukte Liv

forbi dit Syn. Ploug.11.169. \\ om hud. min
Hud er sprukken (1931: skrumper ind;. J06.
7.5. De tillave Pomade for sprukne Læber.
Rahb.(Sku£sp.X.430). Et Par sprukne og eo
slidte Næver. HotraK.Z)fi.65. 2) overf., om
lyd, især stemme(klang): skurrende (og med
ustabilt leje); ru (V2); rusten (3). med
svag og sprukken Stemme. JLange.Breve.

334. tynde, sprukne Klavertoner. Pon^LP.
VI.58. Da bevægede den Gamle Læberne,
men der kom kun en hæs sprukken Lyd fra

dem. Søiberg.HK.139. (han var) sprukken i

Mælet af Sentimentalitet og Yin. AaDons.S.
198. (sj.) som adv.: Hærget er han

|
af Syg-

dom, fa-um og taler svagt og sprukkent (orig.

49: og taler ganske SY&gt). KMunk.C.*53.
\\

(hans) Stemme havde trods sin Sprukken-
hed en besynderlig Bæreevne. ^oDons.S.
230. n. sprukken, perf. part. af II.

sprække. L sprukket, part. adj. se I.

sprukken. II. sprukket, perf. part. af

II. sprække.

Sprung, et. [sbroq,'] flt. d. s. (ænyd.

d. s. (Kalk.IV.77), jf. glda. afsprung, op-

rindelse; fra mnt. sprunk og nht. sprung, til

springen (se springe;,- jf. Udsprung) I) f
springende bevægelse; spring, jeg mig ikke

kand op-vippe ved et Sprung. S'orf.Poe^.75.

2) (væv.) det under vævningen (ved skafternes

bevægelse) frembragte mellemrum mellem
de to lag af kædetraade (over- og underfag),

hvorigennem skytten føres (jf. u. I. Skel I.2;.

VæverB.3. Sterm.Textil.(1937).15.18.

sprunget, perf. part. af springe.

L Sprut, en. se II. Sprot.

II. Sprut, en (undertiden i forb. m.
attrib. ord af intk.: den samme Tønde, som
(han) tapper sit Sprut &f.EHenrichs.MF.
11.133. alt det Sprnt. TomKrist.LA.232.

MKlitgaard.MS.73). [sbrud] {vel omdannet

af I. Sprit efter f'IV Sprut og) II. sprutte;

dagl., næsten vulg., ell. spøg.) spiritus-
holdige drikkevarer; spiritus Hun
rakte ham en Pægl,

| Og sa'e: Min søde

Chrissian, du øllede Gut, |
Her kommer jeg

med Kjærlighed, ja og med Sprut. Dan-
marks st/ngfendeMand. Nr. 1. (1883). 15. „Fa'r

var jo til en bedre Aften med Sprut bagefter"

. . W. gjorde Bevægelser, som skulde antyde
Proppers Futten mod Loftet. JFJens.D.42.

I Førstningen kunde jeg næsten ikke faa

Sprut ned — især Øl.AndNx.PE.II.204.
jeg (stjal) af provianten agterude og af skip-

perens sprut. ilfZI%aard.GM.45. ||
(sj.) om

enkelt drik, „genstand". „Kom hit. Student-

magersvend, og ta en Sprut med," raabte

den, som sad bagved Bordet. Gt/rLernet.

DeFyrstenbergBønder.(1905).221.

III. Sprut, en. se I. Sprutte.

IV. Sprut, et ell. (sj.) en (Søiberg.SD.

60). [sbrud] ff Spryt. Moth.S692). flt. d. s.

vbs. til II. sprutte (jf. II. Sprut). I) (især

dagl.) til II. sprutte 1-2. || til II. sprutte

1.1; ogs. om straale, skvæt, sprøjt. Vandet
stod i en Sprut op gennem Lemhullet. Søt-

berg.SD.60. (maagen) afleverede et langt

Sprut bagud og gik saa tilsøs. J.cWonPnts.

DØ.1.63. jf.: Blodspruttet (o: fra en blø-

dende næse og mund) og Raseriet blindede

h&m.Elkjær.RK.183. \\ til II. sprutte 2.2.

indtil Lyset pludselig flammede højt ivejret

og derpaa sank sammen med nogle klagende
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S^Tnt.Drachm.UB.248. (karbid-)liEmpen . .

slukkedes med et STprnt. Korch.LL.20. 2)

(dagl.) til II. sprutte 3.2. (han) saa længe

alvorligt grundende ud for sig, saa eks-

ploderede han i sraaa lystige Sprut. Tawdr.

K.187. 3) t til II. sprutte 4(i): det at sprøjte

(noget) ud. Moth.S692.
sprut-) i ssgr. (sj. sprutte-, se u. Sprut-

bakkelse. t spryt-. se u. Sprut-bakkelse,

-hval. t sprøt-. se u. Sprutbakkelse. sj. sprit-. i_o

se u. Sprutbakkelse^. især af II. sprutte; spec.

mærkes en del til II. sprutte 3.2 hørende ssgr.,

hvor sprut- har forstærkende let., fx. (foruden

de ndf. anførte) mere tilfældige ssgr. som: „Jeg
skal spille den Rolle," sagde Mutter sprut-
arrigt. ilfjff.//.236. de andre . . var sprut-
fulde af Nysgerrighed. J5re<)'ewd.jFT.22S. min
Ven Fuldmægtig B. viser sig i (døren)

sprutskoggerleende, saa det skralde-

de efter. [EWolle.JBrudstykker afen jy.Borger- 20

mandsDagbøger.(1873).59. -agnrkf en. (til

II. sprutte 4; sj.) 2( sprøjteagurk. Grønlund.

Frø.23. -bakkelse, en. (sj. Sprutte-.
Wadsk.lOO. f Spryt-. Moih.S692. f Sprøt-.
Kogeb.(1710).155.159. — sj. (m. tilknytning

til I. Sprit^ Sprit-, se ndf.). (jf. nt. spritt-,

spriittbackelsch samt ty. spritzgebackenes

;

til II. sprutte 4 ell. I. Sprutte; ;/. Sprøjte-

bakkelse; kog.) lille (Uød) kage (vandbak-
kelse), hvortil dejgen sprøjtes ud (i en form 30
ell. i særlige figurer). Tychon.Vers.308. Man-
gor.Kogeb.202. Tærter og Vaniljekranse og
Sprutbakkelser. Pont. SM. 78. NutidsMad.

[1931J.298. II
(nu især dial.) overf., som

skældsord. Han har et Stykke Troldhex i sig,

han er en Sprutbakkelse; fut, iui\HCAnd.
AY.15. Feilb. jf.: den nybagte Sprutbakkelse
af en Student, der for 24 Aar siden stod i

Deres Stne. Pol.*''/,1925.3.sp.5. om fordruk-
ken person: Gamle Spritbakkelse. Bers.G.269. 40

I. ISprnte, en. se I. Sprutte. IL »prate,
V. se II. sprutte.

t Sprat-h^al, en. (til II. sprutte 4)
d. s. s. Sprude-, Sprøjtehval. Amberg. Molb.
HO. Spryt-: vAph.(1759).441. -koge, v.

(til II. sprutte l.i ; talespr., 1. br ) spilkoge;

(jf. II. sprutte 3.2^ billedl.: koge (stærkt) af
harme. Forvalteren . . sprutkoger indvendig
paa Grund af Drengens vidt bekendte „Lu-
rendrejerier". Wied. TK. 4. -le, v. (til II. 50
sprutte 3.2; talespr., 1. br.) le, saa at man
sprutter derved; le voldsomt. Bjarnhof.Mølog
Rust.(1935).48. Duelund.N.lO.

I. t Sprutning, en. flt. -er. (vel

omdannelse af ænyd. sprut(z)ling, plante-
skud (Kalk.V.982), sprytUng (Moth.8692), ty.

sprossling (ældre: spriisslingj, mni. sproet-
ling, til ty. sprosse osv. (se Sprossej) ungt
skud paa en plante, de smaae Vand-
Sprutninger (0: vandgrene paa frugttræer), eo
Samtale mellem enBonde oq en Urteqaardsmand.
(1781).12.

IL Sprutnins, en. vbs. til II. sprutte
(s. d.).

sprat-rød, adj. (jf. sprudrød; dagl.)

vel egl. (til II. sprutte 2.2): saa gloende rød,

at der (ligesom) sprutter gnister, jf.: Solen . .

stod sprutrød bag Træerne. EChristians.O.
1.103. især (jf. II. sprutte 3.2^ om person:

helt rød, højrød, i ansigtet p. gr. af anstren-

gelser, ophidselse, vrede, skamfuldhed ell. (til-

bageholdt) latter olgn. Drachm.V1.451 . (de)

masede løs paa hinanden, stumme, forbitrede,

sprutrøde i Yioveåeme.Wied.LO.lSl. sprut-

rød af indeklemt Fryd. SvLa.HjG.233. hun
blev smækfornærmet og sprutrød i Hovedet.
KNordent.JL.I.289. sprutrød i kammen
(jf. rød i kammen u. Kam sp.ll40"). sprutt-

røde i Kammen af Harm og Fornærmethed.
AKohl.MP.III.208. jf.: den (0: en hane, der

sidder fast mellem nogle tremmer) var ganske
sprutrød i Kammen af bare Klemmelse!
Wied.TK.54. -slæber, en. [II] (jf. Slæber

1.2 ;
jarg.) spøg. ell. nedsæt, om tjener, opvarter

paa restauration. HRaage.VenustogetiNorden.
(1918).102. B.T."/,1932.9.sp.2.

I. iSipmtte, en. ['sbrude] ^t Sprute. i

bet. 1: Moth.S692. RasmWinth.S.98. — ogs.

Sprut, t bet. 1 : OeconE.(1784).1.243.272. i bet.

4: Amberg. MO. D&H. — f Sprytte (i bet. 1:

Moth.S692. Bøssel.Jordemoderkunsten.(1754).

104), Sprøtte (i bet. 1: Kogeb.(1710).159)).
flt. -r. (ænyd. sprotte (i ssg. bakkelsesprotte),

sprytte, sprøtte (alle i bet. 1), mnt. sprutte,

nt. spriitt; til II. sprutte) I) f sprøjte (I.l).

Bøssel.Jordemoderkunsten.(1754).104. Rasm
Winth.S.98. om kagesprøjte: Kogeb.(1710).

155. 2)(sj.) om avis, „sprøjte" (1.2). Sprutten

er et Blad, der er fuldstændig blottet for po-

litisk Farve. basar-avis.SkiveBorger-ogHaand-

værker-Stiftelse.(1879). 3) om levende væ-
sen, der sprøjter (kan sprøjte) noget ud af

sig; i ssgr. som Blæk-, Krogsprutte, jf. Ild-

sprutte ;
(jarg.) som forkortelse for Blæksprut-

te om aarsrevu: Sprutten. Lokal Blæksprutte.

Skive og Omegn, (bogtitel.1917). *„Sprutten"

er færdig, og Aaret er endt. Blækspr.1937.56.

4) (jf. Sprutbakkelse ; nu kun dial.) en slags

(blød) smaakage, hvortil dejgen er sprøjtet ud.

OeconH.(1784).I.254. (de lærte) at bage Sprut-

ter og Sipecier.Bregend.TGK.95. Feilb.

II. sprutte, V. [Isbrude] (^ sprute.

Moth.S692. — nu kun dial. sprytte, sprøtte.

smst.S693. Bøssel.Jordemoderkunsten.(1754).

104. Riegels.BrevetilHeiberg.(1797).9. Flem-

løse.62.172. jf. indsprytte og be-, oversprytte

(u. be-, oversprutte^j. -ede. vbs. (sj.) -ning

(Aarestr.SS.IY9), jf. IV Sprut. (ænyd. (ind)-

sprute, sprytte, sprøtte, nt. sprutten, sprut-

ten, mht. sprutzen (nht. spritzen^; afl. af

II. sprude; jf. I. Sprutte)

I) (1. br. i rigsspr.) slynges ud i stænk,

skvæt, sprøjt; sprude (II.2); sprøjte (II.3).

I.l) om vædske. Suppen spruttede ud over

den rene Dug. Dannebrog. ^^U 1907. l.sp. 2.

Trykket behøver ikke at være stort, før Isen

brister, saa Vandet sprutter o^.EBertels.D.

79. blodet sprutter af h&m. Feilb. 1.2) om
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gnister, glødende partikler olgn. Faderen
klemte Tobakken fast i Pibehovedet og
tændte den atter over Lyset. Der spruttede

Gnister og Gløder ned paa det gamle Bord-
tæppe. £?jS'evennsen.Z).25. jf.: Gruset sprut-

tede klangfuldt under (cykel-)Ringene.Ro-

stock.DenalvidendeKærlighed.(1919).112.

2) udslynge (en række) stænk, skvæt,
sprøjt, gnister olgn. paa en pludselig,
stødvis, eksplosionsagtig maade og un- lo

der smaa knald, fut; ogs.: knitre, futte
(som) under (ell. som et forvarsel om) ud-

sendelse af sprøjt, gnister osv. 2.1) m. h. t.

vædske; spec. (og især) om skrivepen, som
hænger fast, kradser i papiret, hvorved blækket

stasnkes ud omkring. *Haanden førte
| Den

rappe Pen, hvis Sprutten fast man hørte.

PalM.V.32. en Kaskade af Blækstænk, hvor
Pennen havde ST^rxittQt.IstedMøller.TabteTøi-

ler.(1896).227. billedl: Pennene hos disse 20

Forfattere . . enten slæbe . . eller spnitte,

eller have TændeT.Rahb.Tilsk.1797.534. Ros-
værdigt sjældent sprutter Oversætterens Pen
over vort Modersmaals mangfoldige Hiater.

Tilsk.1921.1.356. 2.2) m. h. t. gnister og andre
smaapartikler, der udsendes under stærk knit-

ren, ell. m. h. t. den hermed forbundne lyd. Ra-
ketten staar længe og sprutter, førend den
gior sin 'E&ect. Hørn.Moral.1.150. *At Ilden

spruttet stærk, sig ingen derom bryder;
|
Thi 3rø

Bachus sorgløs gior saavelsom glad. TFess.

171. Paa (bordet) spruttede et hjemmegjort
Speåelys.Dick.SØ.UO. Ild og spruttende Fedt
brændte hendes Fingre. ErlKrist.DH.188. her-

Hi (ell. til II. sprude 3.i): Hun trak een (o:

svovlstik) ud, „ritsch!" hvor spruddede den.

HCAnd.(1919).II.207. billedl: langt fra at

sprutte, brænder (vor kosrlighed) stille som
et Christiansfelderlys. Heib. Poet. 1. 353. den
spruttende og knaldende Effekt (i musikken). 40

Hjort.KritLit.II.220. || om lyd af maskiner,
især arbejdende motor. Rundt paa Markerne
om ham hoster og sprutter nu Traktorerne.
Fleuron. KO. 146. *Motorbaadene sprutter.

Røri.SS.22.

3) videre anv. af bet. 1-2. 3.1) (jf. bet. 1)
om (udtryk for) følelse, lidenskab olgn.:

pludseligt og eksplosivt komme til

udbrud, skaffe sig afløb, bryde frem.
de (slaa) om sig med begejstrede Floskler 50

. . Den Enthusiasme sprutter bort, og naar
de blive Embedsmænd, ere de indsnørede i

et Specialstudium.Goidsc/im.///.306. Tante
Pulle søgte at holde sig stiv— saa spruttede
Latteren fra hende, og Næseklemmeme tabte
B&l&ncen. Nathans.MP.236. jf.: saa sprut-
tede det onde Blod op i Kaptajnen, og hen
mod Styrmanden foer hz.n.MylErich.S.188.

3.2) (jf. bet. 2) især om person: være stærkt

opfyldt af energi, lidenskab, følelse (spec: eo
vrede) olgn. (saa det præger vedk.s udseende,
holdning ell. handlinger) ell. (være lige ved
at) lade sin overstrømmende energi, liden-

skab, følelse (spec: stærke vrede), opstemt-

hed ell. sin (tilbageholdte) latter, viden,

meningstilkendegivelse olgn. faa afløb, komme
til udtryk paa en pludselig, eksplosionsagtig

maade, i en række udbrud olgn.; ofte i forb.

sprutte af ^glæde osv.), ytre (sin glæde osv.)

paa en overordentlig levende maade; strømme
over af (glæde osv.). Cit.l721.(Kall.399a.

lOOr). Det er et Pokkers Pigebarn! Det
sprutter som Krudt og Salpeter. JJrz.X//.

251. Annette spruttede af Indfald og sprud-

lede af Kaadhed. Drachm.F.1.248. Helga, der

hele Tiden havde været paa Nippet til at

sprutte af Latter, maatte løbe ind . . for ikke

at le ham lige op i kimgtQt.AndNx.M..48.
Da Kaptajnen havde spruttet af, han fnøs

gennem Næsen som en Grønlandshval, saa
byder han mig til ^æåQ.MylErich.S.188.
Han er ladet med Jura, sprutter af Jura.

HBrix.(Tilsk.l922.II.178). Det spruttede i

hende af uligevægt både til den ene side og
til den anden. Hjortø.Kr.95. Mine Meninger
maatte jeg selv klare. Dem kunde jeg jo

alligevel ikke undgaa at sprutte ud med.
TomKrist.(Pol.*^/il940.10.sp.4). han skjulte

sit Ansigt i Skjorter og Gardiner, spruttede
dog lydelig ud i Ijntter.HCAnd.SS.YIlI.
403. Wied.LO.276. som ytringsverbum: „Hvad
Fanen — hvem er det?" spruttede ha,n. Rørd.

RH.131. „Hvad Fanden rager det Dem,"
spruttede R., rød i Hovedet. fi/Severtnsen.

SM.135.
II

pari. spruttende brugt som adj.:

overstrømmende, lige ved at sprænges af energi,

livskraft, lidenskab olgn. det spruttende Liv,

der var i Bjørnson. PARosenb.BB.20. Stifmo-

dersblomsten (har) en stor og spruttend«
Knop parat. HeeAnd.AH.134. jf.: Hans Bord-
dame bøjede sig mod ham med beundrings-
spruttende Øine.ErlKrist.Ler.(1930).202. (I
br.) som adv.: de var spruttende nysgerrige.

Bregend.HH.1.159.

4) m. obj., der betegner hvad der udslynges

(som) i sprøjt. 4.1) (nu næppe br.) udslynge

i en straale, i stænk, sprøjt; udsprøjte;
udspy. Ingen drikker uden hånd tilforne

igiennem Tænderne har spruttet 3 gode
JAundtnld. Pflug.DP.1083. alt som (blad-

lusene) sugede, reiste (de) Bagdeelen i Vei-

ret, og spruttede en giennemsigtig . . Draabe
nogle Tommer ud fra sig. Fleischer.B.550.

om sprøjtning med kagesprøjte: OeconH.
(1784).1.272. billedl: *Troer du, din usle

Skiærv berettiger dig til | At sprutte Gift.

Ew.(1914).I1.294. 4.2) (jf. bel 3; I br.)

slippe sin energi, lidenskab, latter osv. løs

(paa en eksplosionsagtig maade, i en række

udbrud). Hvis han vilde eller kunde samle
den Aandslivlighed, han daglig sprutter

bort, til et eneste Maleri, vilde han blive

en udmærket lAdiier.Goldschm.VI.404. Her-
furth spruttede igen Latter fra sig.fiucAA.

Su.11.68.

5) t * /<"'^- *<>*" sprutte (en, noget)

over, (jf. be-, oversprutte^ oversprøjte;
overstænke. Moth.S693.

XXI. Eentrykt »•/« ^941 96
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ISpratte-bakkelse, en. se Sprut-

bakkelse.

I. spry, adj. se III. sprød. II. spry,,
V. se II. sprøde.

I. Spryd, et. [sbryJb, sbryS] (nu især

dial. Sprød. Moth.S694. JensSør.II.lO. CollO.

Feilb.(u. sprøde;, jf. MO. S&B. f Sprid,

en (vAph.(1764)) ell. et (Amberg.). jf. u.

Bovspryd, f Spred, Spret, se u. Bovspryd^.

hest. /. -et ['sbryJ68<, 'sbry5'a<] p. d. s. lo

(hvortil hest. f. -ene ['sbryJbana, 'sbryS'anaJ^

ell. t -er (se u. Bovspryd^. {ænyd. sprød,

ogs. (i ssg. Bovspryd^ spryd, spridh, jf. sv.

spri(segel); fra (m)nt. spret, sprit og holl.

spriet, hesl. m. (aflydsform til) II. Spryd, I.

Spryde (se videre her om oprindelsen osv.) og I.

Spraade ; jf. II. spryde samt Spredholt
|| for-

men Sprød enten sa. ord som det u. I. Spryde
nævnte ell. omdannelse (af det indlaante ord)

herefter) I) om stang, stage. I.l) ^ (svær) 20

stang (rundholt), der udgaar fra sejlfar-
tøjs forstævn (og som i større fartøjer bærer

klyverhommen (med jagerhommen)); ogs. om
hele den liggende mast, der dannes af disse

tre rundholter; udlægger; bovspryd. Har-
hoe.MarO. Bergs.GF.II.383. Bardenfl.Søm.I.

77. 1.2) 4> stang (stage), hvormed et sejl (jf.

Sprydsejl; holdes udspændt, idet stangen gaar

langs sejlets diagonal fra en strop paa masten

(jf. Sprydstrop; til øverste, agterste hjørne af 30

sejlet; sprydstage. 8øLex.(1808). Harboe.
MarO. Hag.*VIII.452. 1.3) (dial.) lang og

tynd stok, anv. som rokkehoved ved spin-
ding af hlaar. Feilh.BL.102. 2) (vel overf.

anv. af bet. 1; sml. Sprosse 2.i; 1. br.) den
nederste ende (1.3.2) paa hjortegevir;
øjensprosse; i ssg. Øjenspryd. Sdjy.
Maanedsskr.III.(1926l27).52.
IL Spryd, et. [sbryJb, sbry6] best. f. -et

['sbryJSa^, 'sbryb'af] flt. d. s. (fra holl. spruit 40

(mnt. sprute, eng. sprout;, aflydsform til holl.

spriet (se u. I. Spryd;, men vistnok omdannet
efter I. Spryd

; jf. u. Spredholt) 4> orø forsk,

tove, hvormed buglinernes træk fordeles paa
et større stykke af sejlene. SøLex.(1808). især

i ssgr. som Bugline-, Kort-, Langspryd.
III. spryd, adj. se III. sprød.

Spryd-, i ssgr. ['sbry6-] (nu kun dial.

Sprød-, se u. Spryd-sejl, -stage, -strop.

Sprøde-, se u. Sprydsejl. Sprø-. se u. Spryd- 50

baad;. især (4>-) af I. Spryd I.1-2. -baad,
en. [I.I.2] (foræld.) haad, der fører sprydsejl;

sprydsejlsbaad. To og To Gaardmænd havde
i Fællesskab en Sprø-Baad: en stor, aaben
^Q\Vo^d.å.AGarhoe.Agersø.(1938).225. -bar-
dun, en. [I.l.i] 4>- ^ov, der afstiver bovspry-
det til siden; slingrehardun. Harboe.MarO.
Sal.III.467. -bolt, en. (jf. II. Spryd og II.

Bolt 2; foræld.) dobbelt lag af sejldug, som
tidligere blev syet paa raasejl ved buglineløjer- e'o

ten for at give sejlet større styrke. VSO.
I. Spryde, en ell. (sjældnere) et (jf.

Moth.S694. VSO.VI.740. Feilh. UfF.). (sj.

Sprydde. jf. VSO. VI.740. MO.II.947. —

ogs. Sprød(d)e. Moth.S694. MDL. Thorsen.

176. Feilh. Hallehy.88. SprKult.1.119. jf.

VSO. MO. Esp.484. UfF. Sprød. Rask.
FynskeBS.56. CollO. jf. VSO. MO. samt
MDL.606. sml. Sprøt. Junge.), flt. -r. (dels

svarende til sv. spr6t(e), pind, no. dial.

spraut, sprøyta, pind m. m., dels svarende
til no. dial. spryta, stillepind i fælde; besl. m.
I. Spraade og I- 1 1. Spryd (jf. ogs. Sprosse og
II. Sprot;, og videre m. II. sprude; grundbet.:

(ungt) skud, kvist olgn.; jf. II. spraa; nu
kun dial.) tynd stang (af træ ell. (nu ogs.)

jærn), anv. som del af redskab; spec. i flg. anv.:

I) (jf. bet. 2) tværtræ ell. jærnstang, holt
olgn., anv. i markredskaber, som trin i en
stige, som tremme i gitterværk olgn. Moth.
S694. For hver Spiil-Rum i Krybben bør
være en Gavl og tre Spryder . . Hækken bør
være halvfierde Qvarter over Krybben, og
tætte Spryder paa tre Tomme. [EJTorm.J
Ager-Dyrkning.(1757).47. CollO. UfF. 2)
stang (nu alm. af jærn), hvormed bag- ell.

forsmækken paa en vogn holdes paa
plads. Junge.405. MDL. VSO. VI. 740.

Thorsen.176. Feilh. UfF. Drengene kunde
entre Vognen i fuld Fart, men Tøsene maatte
nøjes med at holde fast i Vognsprøden og
stikke Benene ind paa Vognakslen. ^ar&Zfc^
Amt.1937.220. 3) (væv., dial.) stav- ell. stoklig-

nende indretning, hvormed stoffet ud-
spændes under vævningen. Moth.S694.
Rask. FynskeBS.56. Halleby.88. Esp.484.
Thorsen.177. Feilh. UfF. 4) (møl, dial.) om
forsk, bjælker i en mølles krøjeværk.
Feilh. SprKult.1.119.

II. spryde, v. ['sbrySe] (i bet. 2 ogs.

sprød(d)e. BornhOS.). -ede. (ænyd. d. s.

(UnderDannebrog.l935.99.sp.l) , isl. spryta (i

bet. 2); afl. af I. Spryd) I) (jf. I. Spryd l.i;

^, foræld.) anbringe bovsprydet paa dets
plads i et skib og fastsurre det med vulin-

gen. OrdhS. 2) (jf. I. Spryd I.2; 4^, dial.)

udspile et sejl v. hj. af en sprydstage.
UfF. spryde op, d. s. Fisker.SøO.

III. spryde, v. se II. sprude.

Spryde-, i ssgr. (ogs. Sprøde-, se u.

Sprydebjælke;, af I. Spryde. -bjælke, en.

(møl., dial.) d. s. s. 1. Spryde 4. Sprøde-:
SprKult.1.119.

Spryd-klampe, en. [I.l.i] 4>- klampe
paa bovsprydet til forstøtning for klyverhom-

men. Larsen, -rejsning, en. [I.l.i] 4>-

betegnelse for de dele, hvoraf hovsprydet bestaar.

Bardenfl.Søm.I.28. Scheller.MarO. -sejt, et.

[I.I.2] (nu kun dial. Sprød-, jf. VSO. MO.
samt sTpTødese]l.Feilb.III.509). (ænyd. sprød-

seyl) 4>- firkantet sejl, der udspiles med en

sprydstage. SøLex.(1808). Sprydseil og Fok
. . vare i Fjordmundingen „klavede ind".

Blich. (1920). XXIX. 2. Scheller.MarO.332.

II
hertil Sprydsejls-baad (især foræld.; om

sprydhaad. Cit.l826.(AarhHolbæk.l936.96)),
-rig(get), -rigning (0: smaksejlsrigning. Sal.

11.384) ofl. -stage, en. [I.I.2] (nu dial.



565 HpTjA»trop Sprække 666

Sprød-. CollO. jf. BornhOS.). 4> stage, hvor-

med et sejl udspiles. Forordn.(Kvartudg.)

*/,1725.§7. Drachm.SS.54. Scheller.MarO.

-strop, en. [I.I.2] (nu kun dial. Sprød-.

CollO. jf. BornhOS.). 4>- strop om masten,

hvori underenden af sprydet befæstes. Roding.

SøLex.(1808). Harboe.MarO. Scheller.MarO.

-træ, et. (jf. I. Spryd 1 og Spredholt^ ^
stang (nu af jærn), som hindes fast tværs

over vanterne for at hindre disse i at dreje 10

sig rundt. Roding. TeknMarO. KuskJens.
Søm.56.197.

sprys:, adj. se sprøg.

js»pryk(ke), subst. se II. Sprok.

i^prysse, en. se Sprosse.

L Spryt, en. se II. Sprot.

II. Spryt, et, en. se TV. Sprut.

ISpryt-bakkelse, -hval, en. se

Spriit-bakkelse, -hval.

Sprytling, en. se u. I. Sprutning. 20

I. Sprytte, en. se I, Sprutte. II. spryt-
te, V. se II. sprutte.

spræde, v. se sprede.

ISprægen, en. se Spregne.

L Spræk, en, et. se 1. Sprække.
II. Spræk, et. i ssg. Himmelspræk, se

u. Himmelspræt.
spræk-, i ssgr. (jf. sprække-^ af II.

sprække.
Spræken, en. se Spregne. 30

spræk-fnld, adj. (talespr., 1. br.) egl.:

saa fuld (fyldt), at det er ved at briste, revne;

jyropfuld. SvLa.(Pol."/iol902.2.sp.4). Hans
lille Krop var sprækfuld af Mod paa Livet.

AndNx.PE.1.85.
I. Sprække, en. ['sbrega] (nu ikke i

rigsspr. Spræk, en ell. et (Feilb. jf. u. bet. I2).
HesteL.(1703).B7r. *Igiennem Vegg og Loft

gaaer tusind Spræk og Hull.froi6.Metom.i9.

FritzJurg.(NBøgh.FJ.20). KBecker.S.I.6.14. «)

nu vist kun no. ell. bornh.: Sprikke. Pflug.DP.
226. Stockf.(SkVid.XII.Bl). Esp. 322). ftt.

-r. {ænyd. spreck(e) (ogs. i bet.: smerte), glda.

spreck, smerte, ældre sv. språcka (sv. spricka^,

no. sprekke og sprekk; til II. sprække)
I) mindre revne ell. kløft, opstaaet ved

bristning, smuldring, forvitring, for-
skydning af tæt sammensluttende dele
olgn. (om forb. m. Revne se I. Revne sp.950").
I.l) i al alm. om revne, der er fremkommet 50

i (overfladen af) ting ell. mellem tæt sammen-
sluttende dele; især om revne i mur, tag olgn.,

utæthed ved dør, vindue osv.; ogs. om den aab-
ning, der fremkommer, naar et laag, en lem
ell. en dør lukkes (aabnes) paa klem (jf.

Dørsprække;. PoulPed.DP.(1937).48. *Sa-
len var saa tet, | At mindste Sprecke var paa
Veggen ey at finde. So/fe.Paars.2i 5. Brand
er forvoldet ved en Sprække i en Skorsteen.
Forordn.'-Vnl799.§141. »Da pibler Vandet «>
ind af dybe Sprække (0: paa skibet). Oehl.

XXIV64. udenfor den halvaabne Dør stod
og kigede ind ad Sprækken en fattig Dreng.
ECAnd.(1919).lV.9. Blæsten klagede sig

som et Barn henne i Sprækken under Døren
ud tU Forstuen. Pon^.LP. F///.243. »Havet
smøg sin Gus, mod Efterår,

| ind ad hver
Sprække og hver utæt B,uåe.Rørd.JH.I.10.
Mange Stenhøjsplanter finder let Næring i

Sprækker mellem Sten. BerlKonv.XX.243.
billedl. : 1 andet Fald vil Sprækken i Partiet

let bUve en Revne, og hurtigere, end man
tænker det, vil Revnen udvide sig til en
KMt. Pol.**/»1904.2.sp.4. 1.2) lang og smal
revne, fordybning i jordskorpens faste lag

ell. i jordoverfladen. LTid.1726.142. *Vidt
oplod sig Jorden i gabende Sprækker. Protn.

Stærk.156. *Han trængte giennem Biergets

skumle Sprække. OeAi.ZZ/Z.i63. tæt ved
er i Klippen en Sprække hvor næsten al-

tid staaer Ydinå.Chr.VIII.(Bornh.Samlinger.
XVI.(1925).46). Gabende Sprækker (Spal-

ter) (0: i jordlag) ere ofte fyldte af senere

tilført Materiale. Z7ss.4iw6?eoi.29. jf.: hun
stod ved Kildes pr ækket.iV^ordA;tW.i§P.76.

1.3) revne (opstaaet ved bristning) i legemets

overflade, spec. (vet.) i hestehov. vAph.(1759).
Hoverne maa . . være veldannede, ifrie for

Ringe, Kløfter, Sprækker og andre Feil.

MR.1832.109. e. hr. 1.4) revne i plantedele.

der dryber . . ud af smaa Sprekker (i

en frugt) en tyk og derhos klar Balsam.
LTid.l722.Nr.5.6.

||
(bot.) om lang og smal

aabning, der fremkommer, naar en støvknap,

et sporehus olgn. brister. Drejer.BotTerm.93.
Rostr.Flora.II.*(1925).154.

2) naturlig spalte, kløft i legemet. 2.1)

(1. br.) om aabning, der danner indgang til

hulrum i legemet; spec. (uden for ssgr. som
Børsprække nu kun vulg.; jf. I. Skramme S)
om kønsaabning. \\ om de spalter, aabninger,

der dannes af munden, øjnene; nu især i forb.

som mundens, øjets sprække ell. i ssgr.

som Mund-, Øje(n)sprække (ErlKrist.

MM.25. Brodersen.L.160). *Fama . . |
Det

Liunild-løbend Dyr, som fuld af Sprecker er.

Holb.Paars.46. hvad kand være større Pine
for en Mand, som Naturen haver dannet
fuld af Sprekker, end at forbindes til en evig-

varende Taushed. sa.£p./.58. Øjenlaagene
aabnede sig en Sprække, men faldt straks

vibrerende sa,mmeii.Nans.KV132. 2.2) (anat.)

fordybning i randen af en knogle. Anat.(1840).
1.71.

3) kunstigt frembragt spalte-, revne-
lignende indsnit (jf. Sigte-, Skydespræk-
ke^; især om smal aabning (med lukkeindret-

ning) i en dør, hvorigennem aviser, breve osv.

kastes ind. (avisen) faldt ind ad Sprækken
i Morges. KMunk.H.9. Pol.'/tl941.7.sp.5.

4) uegl., om hvad der ligner, minder
om en revne, fx. om aabning i sky-, is-,

løv-, farvedække. Gennem en Sprække i

Træernes tunge Løvmasser kiggede et Stjær-

nebilled neå.Drachm.F.1.267. mal sort over
det altsammen, stængende sort, ikke en
Sprække maa der bUve tilbage, ikke en
Farve maa der skinne igiennem. EChristians.

36*
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Ej.335. den berømmelige Isvinter 1929, hvor
der ikke var en Sprække med Vand mellem
Kysterne. Pol.*yil940.7.sp.3.

II. sprække, v. ['sbrega] Eøysg.AG.95.

(nu vist hun no. ell. bornh. »prikke. Holb.

Paars. 212. sa.KandsLY7. Esp. 322). præt.

sprak [sbrBp] Høysg.AG.95 (hvortil (foræld.)

flt. sprukkc (Reenb.II.210)) ell. (især i bet. S)

sprækkede; part. sprukket ['sbrogai] (se u.

bet. 2
; ;/. ogs. u. I. sprukken^ ell. (i rigsspr. nu {o

vist kun som adj.) sprukken (s. d.) ell. (især i

bet. %) sprækket (Blich.(Aakj.StStB.II.415)).

vbs. (nu sj.) -ning (vAph.(1764). FrSneed.I.

277. jf. Læbesprækning. Apot.(1791).357.

VSO. D&H.). (ænyd. spricke, sprecke (ogs. i

bet.: smerte), sv. spricka, språcka, no. sprekke

(dial. ogs. sprikkaj; paa grundlag af glda. (se

Kalk.IV.75. SjT.15) præt. spra(c)k (hvortil de

(analogisk) dannede former glda. præt. flt.

sprukkæ (Kalk.IY.75), æda. perf. part. flt. 20

sprugnæ, revnede, sprukne (AM.)), der egl.

er en assimileret form af sprang, præt. af

springe, dannedes dels et stærkt verbum sprik-

ke (sprække), dels et svagt verbum sprække (ef-

ter forbilleder som: springe — sprænge, ligge

— lægge osv.); jf. I. Sprække || ordet er egl.

stærkt bøjet i bet. 1-2, svagt bøjet i bet. 3 (jf.

SBloch.Sprogl.221), og saaledes for en stor del

endnu, men undertiden fortrænges stærk bøj-

ning af svag, især i præt.; jf. i øvrigt Høysg. 30

AG.95. Rask.FynskeBS.85. Feilb. Thorsen.
111. UnivBl.1.387. Brenderup.§189.1)

1) (dagl., lidt gldgs.) næsten kun om væd-
ske: trænge (voldsomt) frem; springe, bryde
frem. Hvidserk tog saa fast i Skakbrikken,
at Blodet sprak ud under hans Nægle. ^Stt/im.

Eist.1.571. den dejligste gule Voks sprak ud
af Kroppen paa (bierne). CEw.Æ.1.23. \\ især
om svedperler (der træder frem paa panden).
sveden sprekker af )idira.Moth.S684. *Heel 40

svarlig blev da drukket, saa Sved paa Pan-
den sprak. OeM.ZZZ.ii4. *ud sprak Ang-
stens kolde ^VQå.Kaalund.125. Wied.LH.86.

II
billedl.: Sprækker ej af alle Porer

|
Sang-

forenings-Minder. Rich.III.152.

2) (p. gr. af forfald, forvitring, vejrligets

indvirkning osv.) briste, skilles ad, gaa
i stykker, idet der opstaar en spalte, revne,
ell. faa en ell. flere (nu især: mindre, fine)

revner, sprækker i sig , ell. (om tæt sammen- 50
sluttende dele) have forskudt sig, trukket
sig sammen, saaledes at der opstaar en utæt-
hed. 2.r) i egl. bet. dine lader (skal) blive
fulde til mættelse; og dine perser sprekke
(1871: flyde over; af most. Ords.3.10(Chr.
VI). *Thi vil jeg aldrig sørge meer,

| Om
ogsaa Himlen sprak som Leer. Brors.270.
*Med en gabende Kløft Steenbierget sprak.
Oehl.XXIX.286. *Ser I, hvor de gamle Mure
sipTække.Grundtv.PS.1.345. En Rude sprak, ^
en kna.k. HCAnd.(1919).III.356. *OIe slaaer
paa Tromme . . | Han slog til, saa Skindet
sprak.HCFrederiksen. Da. Læsebog. (1867). 74.

Bønnebogen . . stod og sprak i Bindet af

Yorsømmelse. KrJens.DF.154. jf. (m. tanke

paa lyden, der fremkommer, naar noget rev-

ner): »Vejrhanen vækkes!
|
I Øret mod Syd

I

som Æg, der klækkes,
|
det sprækker af Lyd.

Garff.GyldneGrene.(1934).ll. || om hud olgn.

fingre og tæer sprekker af valenhed. Mo^fe.

S684. Saaret sprekker. LTid.i726.72i. (hæn-
derne) bliver meget blødere og sprækker ikke

i Kulden (0: naar man gnider dem, efter at

de er vasket). Pol.*U1941.4.sp.4. jf.: jeg havde
Læbepomade paa, fordi jeg sprækkede af at

tude. KMich.LM.134.
\\
(nu sj.) om tøj. *For

hvert et mødigt Sting, du stak
| Paa en mig

høist nødvendig Frak,
|
Som sprak,

|
Tak!

Wess.263. Heib.Poet.V160. || i forb. som
øjnene sprækker, (dial.) som udtr. for,

at øjnene aabnes (paa klem, efter søvn), det

var ogsaa langt hen paa Morgenen, nu . .

Folks Øjne begyndte nok saa smaat at

sipT3skke.ErlKrist.K.207. UfF. \\ (jf. 1. spruk-

ken^ i forb. være sprukket, jeg (græmmer
mig) naar jeg hører, at en prægtig Bygning
er sifbrændt . . eller et forgyldt Crystallglas

er sprukket. ffol6.MTfer.24S. Der, hvor Ma-
lerierne havde hængt, var Væglærredets
Oliefarve afbleget eller sTpiukket.Schand.TF.

1.258. Pol.*/iil940.11.sp.2. || sprække af,

(nu 1. br.) løsne sig fra noget (og falde

ned). DFU.nr.8.22. Gipsen under Loftet

sprækker &f.VSO.I.110. 2.2) (jf. IL revne

1.2; i rigsspr. især gldgs.) uegl.; især om
person: (være ved at) briste, revne, sprænges

p. gr. af overfyldning, (indre) spænding olgn.

II
i udtr. for at forspise sig, fylde sig med

mad og drikke: *Længe labte de, og drukke .

.

I
Ja saa længe, til de sprukke. i2een&.//.2i(?.

forhungrede Mennesker . . holde ikke op at

æde førend de sprekke. i/oi&.JfTfer.^Si. Krist.

Ordspr.261. Æde, til Livet sprækker. Mom.
9485. Feilb. III. 1139. være færdig at

sprække (jf. ndf.). en Fraadser, der sad og

aad, saa han var færdig at sprække. Grundtv.

Saxo.II.58. Feilb.III.1139. || i udtr. som
sprække ell. være færdig (ell. \ed) at

sprække (af noget), (jf. briste sp. 1167^*^,

revne sp. 95P*^) være fuldstændig op-

fyldt af en stærk følelse, sindsbevægelse olgn.

hun er færdig at sprecke af Herlighed.

Holb.Vgs.V5. Jeg er færdig at blive tumme-
lumsk! jeg sprækker liSfeuesp. ¥79. en Amt-
mand, som er nærved at sprække af 'Niå-

k]æThed.Hostr.KG.IV3. (han) var lige ved
at sprække af Sorg og Skuffelse. JFJens. A^i?.

35. spec. (jf. revne sp.95V* og de der nævnte

ord) i udtr. for voldsom latter: Hun loe saa

hun maatte sprække. Bte7ii,DQ.//.i49. Lars

Kræmmer holdt sig paa Maven* og lo, saa

han var nær ved at sprække, ogfsaa spræk-

kede han. yoKøe.P.34. Hvor hår jeg let!

Jeg var lige ved at sprække. Poni.F.i.252.

især i forb. (være færdig at) sprække
af latter. Holb.Sat.I.B5^. *(de) næsten
sprak af Latter, | Da de fik see, at han bar-

fodet gik. 'Wess.167. heller sprække af Latter
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end drukne i GidAå.Grundtv.Mundsmag.
(1842).58. (han) var færdig at sprække af

Latter, fiostn^ar.AfL.i02. || (1. br.) om le-

gemsdel. *DeD Sag maa Hiertet sprekke (3:

briste) ved. Brors.84. *0m af Kløgt end
sprækker Panden, | Vittigheder mylre ud.

Grundtv.PS.VI1.239.

3) (nu diaX.) trans.: faa til at sprække
(2); frembringe en ell. flere sprækker i.

H0ysg.AO.95. SBloch.Sprogl.221. (med en {o

kniv) aabnes Aalene og sprækkes nedad, saa-

langt den er tyk.PCMøller. Hou.(1833).25.
Esp.323. sprække (o: bælge) ærter. Feilb.

||

spee. m. h. t. syning: skære op med kniv osv.;

sprætte op. vAph.(1759). sprække af,

(nu sj.) med en kniv osv. sprætte noget fast-

syet af. Moth.S684. Petit Maitren fnysede,

fordi han skulde sprække Galonerne af sin

ene Kiol. Argus.l771.Nr.29.4. sprække et

Kiolærme sd.VSO.I.llO. sprække fra, (jf. 20

frasprække 2 ; nu sj.) d. s. Moth.S684. Høysg.
S.230. VSO.I.llO. sprække op, (jf. op-

sprække 1) skære, sprætte op. Moth.S684.
vAph.(1764). De sidde paa de korslagte

Been, og nej, sye, det gjøre de ikke; men de
sprække op eller snarere, lade fremmede
Forskjærere gjøre dette Aibeide. Blich.MT.
45. den skrædder er aldrig født, der ikke
„sprækkede" op (9: maatte gøre sit arbejde

om).Dania.I.189. Feilb.
\\

(dial.) i ed. det m
kan sprække mig osse gærne være, vi sku
holdt paa den. Gravl.EP.21.
HL sprække^ v. se II. sprekke.

!Sprække> t ssgr. (jf. spræk-^ af 1.

Sprække ell. II. sprække, -dal, en. [II.2.i]

(geol.) dal (kløft), der er opstaaet ved, at den
sprækkede granit er fjernet ved erosion. VMil-
thers.BomholmsGeologi.(1916).l. AarbTurist.

1926.7. .fuld, adj. (jf. sprækfuld; fuld af
sprækker; fx. (geol.) til I. Sprække I.2 : (Kalk. 40

IV.80). (asfalt) findes især som Imprægnation
i sprækkefulde Kalksten. Uss.AlmGeol.77.
-færdig^, adj. (1. br.) som er nær ved at

sprække; revnefærdig; dels til II. sprække 2.1

:

Reol ved Reol, sprækkefærdige af Bøger.
Soya.AV30. dels tU II. sprække 2ji: fuld-

stændig opfyldt af en følelse ell. sindsbevægelse.

L. var sprækkefærdig af Lyst til at fortælle.

ThitJens.TS.178. (hun) var sprækkefærdig
af S&nglyst. AaDons.(Pol."/tl940.Sønd.3.sp. m
2). -STamp) en. [I.I.4] 3? sæksporesvamp af
familien Hysteriaceæ (hvis sporehuse ved mod-
ningens iruUræden aabner sig med en smal
sprække i længderetningen). Rostr.BP.67. sa.

Flora.II.*(1925).152f.

sprække^ adj. [isbrBgd^] (afl. af 1.

Sprække; 1. br.) som har en ell. flere sprækker;
især: fuld af sprækker. *en Hyttes spræk-
kede Kammer.G7ei.Bf.59. Danskekalkens øvre
Lag . . er revnet og sprækket. AFarig.IK.30. 60

Spræl, et ell. (nu sj.) en (Rdhb.(Thiele.
E.144). JHSmidth.Ords.147. Leop.HT.147.
jf. D&H.). [sbiTji'] flt. d. s. {til spræUe; jf.

sprælsk; dagl.)

1) det at sprælle; sprællen ell. (enkelt)
sprællende bevægelse; nu især (m. over-

gang til bet. 2) om sprællende bevægelser, som
ledsages af larmen og støjen ell. er udtryk for

kaadhed, vigtigmageri olgn. Moth.S680. *Nær
statlige Bønder . . |

Gaaer Lapsen . . med
vindige Spræl. 3fetsJirjgr.J5.i6. en Sprælle-

mand med rigtig meget Spræl. Reeke.SB.29.
alle hendes Bevægelser faldt saa stille . .

Heller ikke som hun gaar der . . paa Grus-
gangen, er der nogen Slags Spræl over hende
eller nogen Art af Gebærder. Bregend.HH.I.
199. billedl.: saadanne unyttige Spræl og
Spjæt gør vi i Skæbnens Hænder, naar den
for Alvor rykker i Traadene. IsakDin.FF.105.

2) handling, optræden, der er udtryk
for overstrømmende livslyst, kaadhed,
lyst til at more sig, vække opsigt, lave
postyr, staahej (i anledning af noget), ell.

udtryk for protest, forsøg paa at unddrage
sig noget; ogs. om (store, omstændelige) an-

stalter, forberedelser ell. mas, ulejlighed, staa-

hej (i anledning af noget); ofte i forb. gøre eU.

lave spræL Imorgen skal R. begraves, hvor-
ved vist . . vil blive en uhyre Spræl. i2a/»J.

(Thiele.E.144). den unge Herre havde gjort

et saadant Spræl, at den almindelige Op-
mærksomhed var bleven henvendt paa dem.
CBemh.V197. *En Skaal for dem, der ej gjør

Spræl,
I
Men er, hvad de skal være. Bøgh.DD.

1860.160. Julen . . var endnu ikke bleven en
Markedsfest med Spræl, Halløj og Reklame.
Bergs.FD.103. *altid, førend

|
I sanktionerer,

laver (I) en Del Spræl. KMunk.C.*73. jf. bet.

1: *Tummel og Spræl,
|
Glandsen derude maa

Studenten rolig
|
sige ¥&r\el. Hostr.SpT.I.l.

uegl.: alle (disse historier) udmærker . . sig

ved . . Sky for Spræl og store Ord. Bøgh.UF.
1.26.

II
gøre ell. lave spræl af noget,

gøre (for) meget ud af noget; gøre et stort
nummer af; gøre væsen af. VSO. *Sa gør

af Rom kun og paven spræl!
|
pris dem med

vældig stemme. Hostr.SD. 1.175. der blev
gjort stort Spræl af Peer Jægers Rigdom.
HFEw.Fort.287. »Hvorfor lave alt det Spræl

f
af en saadan Båg&tel? Blækspr.1919.8. |l

gøre spræl med ell. over noget, (nu sj.)

dels: vigte sig, prale med; dels: gøre ophæ-
velser over. han gjør Udt Spræld med sin

Slængkappe og de uægte Diamanter. /ny.

EF.VI1.63. det er ikke værdt at giøre saa

megen Spræl over det. JHSmidth.Ords.147.
(han) gjorde et forfærdeligt Sprel med
Skoletabellerne o. s. x.Hjort.B.1.399. || uden
spræl, uden praleri, poseren osv. ell. uden
vrøvl. *hun selv præstered uden Spræl

|
hvad

Dilettanter gør som til V&r&de. Drachm.DJ.
11.425. han er en beskeden Natur, uden
ringeste Spræl. MylErich.S.49. den gamle
Tysker (gaar) straks og uden Spræl, da
hans Fædreland kalder (9: ved krigens ud-

brud). Kehler.KK.82.
II

» forb. som der er

spræl i ham, han er kaad, livslysten, mun-
ter. Der var meget lidt Spræl i ham. Jeg
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tror, at det var sjælden, at han gik paa
Ka,ié.Pol.*/il931.9.sp.2. der er ingen spræl

i ham mere
j jf.: Dobbeltportrætet af de to

aldrende Søstre er der mere Spræl i.Poi.^Vs

1928.10.sp.5.

spræl-, i ssgr. ['sbrgl-j (i reglen med
Uge stærkt tryk paa begge led), af sprælle,

m. forstærkende bet. ved adj., se sprællevende;

som eksempler paa sjældnere dannelser kan

nævnes: Hun var Sprællivligheden selv. lo

Bergstrøm.Ve.92. Engstrøm er saa spræl-
ung som nogen Sinde. DagNyh."U1929.15.
sp.6. et Basunorkester holdt dem spræl-
vaagne hver M.Sind.AKohl.MP.III.154.

sprælle, v. [isbr^le] -ede. vbs. jf. Spræl,

Sprælleri. (ænyd. sprelle ; maaske egl. sa. ord

som SV. dial. språttla, jf. no. dial. spritla (og

isl. sprita, sprælle, spjætte med benene); i saa

fald afl. af sprætte; jf. sprælsk) gøre hurti-

ge, korte, pludselige og urolige (ledeløse, 20

dinglende) bevægelser med lemmerne, især:

benene (naar disse er hævet fra understøtnings-

fladen), ell. (for lemmeløse dyrs vedkommende)
med dele af kroppen; spjætte; sprætte
(om bet.-forholdet ml. sprælle og sprætte se u.

sprætte 1); spec. om fiskens bevægelser, naar
den tages op af vandet, søger at frigøre sig olgn.

I) uden obj. *Thi tog hånd (0: en hest)

ifrig paa
|

Ild-fnysendis om sig at sprette,

sprelle, s\aa,.Sort.Poet.68. (hun) er kold og 30

ligegyldig . . ved at angle med den sprellen-

de Oim.LSmith.DN.402. *Hinden . . spræl-

ler, og vil hurtig fra Jægeren flye. Oehl.XXX.
113. *Paa Moders Arm saa sjæleglad

|
Mod

Lyset Barnet sjiiælder. Ing.RSE.VI.144. Aa-
restr.SS.III.169. *en sprællende Gjede

|
han

fanged — paa elleve Fund. Schand.SD.87.
Barnet i Vuggen, der skiftevis spræller og
sower. PoU/»1941.10.sp.l. jf.: Nogle Høns,
der havde rodet sig ned i det hede Støv, 40
sprællede afsted og kaglede forfjamsket. JF
Jens.EE.142. || i forb. m. præp. med. Sprelle

. . med Benene.vAph.(1772).III. *Paa Sad-
len ..

(
Hun sprællede med Been og Arm.

Winth.SS.61. *I Garnet spræller Fisken med
sin Ea,le.Bødt.l24. Brandes. Br. 1.380.

\\

sprælle imod, ved sprællen gøre mod-
stand; ofte (jf. flg. gruppe) billedl.: mod-
sætte sig; stritte imod. Saameget som jeg

nu kunde sprelle derimod, at gaae i Skole 50
paa mine gamle Dage, saa var der intet andet
ioT.Ew.(1914).III.286. Theodor greb ham i

Nakken og holdt ham fast. Isak sprællede
af alle Kræfter imod. IIauch.III.376. (paa
hotellet) vilde de . . putte mig ud til Gaarden
(0: give mig et gaardværelse) , men jeg spræl-
lede imod og fik da Leihghed ud til Gaden.
HCAnd.BH.183. \\ billedl. ell. i sammenlig-
ning, den ubehagelige Tilstand, at maatte
spræUe som Fisken, der er kastet op paa e'o

Landet. Heib.Pros.X.213. sprællende Munter-
hed. Kiihle. Paludan-Miiller. I. (1941). 71. jf.

Spræl 2: han er ved at blive gammel; han
spræller ikke meget nu

j jf.: hun (0: en

kvinde) samlede sit urolige Afkom saa myn-
digt indenfor (sine vingers) Fang, at al

Udsprællen var forgæves. EChristians.NT.

12. II
m. subj.-skifte, om lemmer (arme, ben):

bevæge sig i hurtige, korte, pludselige og urolige

ryk, slag, spjæt, (drengen) sad . . henne foran

Claveret, hvor han med sprællende Fingre

accompagnerede sin . . Sang. EChristians.Hj.

20. Benene STprællede. Elkjær.M11.76.

2) m. obj.
II

m. refl. obj. og præd. ell. adv.

olgn., der angiver handlingens resultat. Fisken

. . har sprællet sig halv død paa det tørre

Sand. Heib.TR.nr.50.11. I (maa) hænge mig
op ved Benene og lade mig sprælle mig ihjel.

Bredahl. VI.226. sprælle sig tiset. Kaper.^
\\

i forb. sprælle noget af sig, ved at sprælle

(1) fjerne noget fra sig. Sprelle Klæderne
af sig.vAph.(1772).III. ved sine voldsomme
Bevægelser . . spræller (laksen) Skjællene af

sig. Krøyer.11.578. sprælle Dynen af sig.

S&B.
II

(dagl., spøg.) i forb. som katten
(se u. Kat 4.2j sprælle mig ell. (især)

sprælle mig, anv. som mild ed ell. forsik-

ring, „det maa De sgu dog ikke sige . . Abso-
lut ikke." — „Men jeg gør det sprælle mig
lige godt."StellanRye.LøgnensAnsigter.(1906).

111.

Sprælle-mand, en. {til sprælle 1;

opstaaet omkr. midten af det 19. aarh., jf.:

„Man sagde indtil omtr. 1840: Gliedermann."

Levin.) en (som legetøj brugt) mandsfigur af

pap olgn., hvis arme og ben spræller, naar man
trækker i en snor (jf. GUedermand, Le-

dedukkej. CBernh.NF.XIVxv. *En lille

Pige med Sprællemænd
|
ønsked ham glæde-

lig Fest (0: jul).Blaum.AH.307. i sammen-
ligning: Der var noget underUgt, ligesom af

en Sprællemand, over Knuths Bevægelser.

Bang.L.338. 1 Tankerne saa han sig selv . .

som en Sprællemand, i hvis Snore den ubøn-

hørlige gamle Dame . . trak. IsakDin.FF.

146.
II

overf.: (løjtnanten) var en lille, zirlig

Sprællemand med Snorefrakke. VKorfitsen.F.

130. I seks Aar har du (0: den regerende fyr-

ste) huseret i Firenze, og ingen har vovet at

løfte Haanden mod dig. Kejserens Slave

og Sprællemand. Rønberg. DE. 68. KMunk.
Sm.44.
ISprælleri, et. flt. -er. (sj.) vbs. til

sprælle; jf. (billedl.): et skinnende, grelt,

forkert, umuligt — men farvedejligt Sprælle-

ri af KuløxeT.Wanscher.(PoU/iil926.5.sp.6).

spræl-levende, part. adj. (dagl.) egl.

(om fisk): saa levende, at den spræller; over-

ordentlig livlig, kvik; spillevende. Sløvheden

og Matheden blev med ét smøget af Krop-
pen, vi blev sprællevende. Bangsted. EV.
100.

II
billedl., fx. om litteratur. Aristofanes

og Shakespeare er sprællevende den Dag i

Dag. Pol.'y,1921.7.sp.2. Stangerup.L.8.

sprælle-Torn, adj. (til sprælle; tale-

spr., 1. br.) tilbøjelig til at sprælle; overf.:

han gjorde jo U'godt ingen saadan Skarns-

streger mod Petrine (o: konen), om han
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ogsaa var noget hastiggal og sprællevorn

til Tider. IngvBond.UR.1.9.

sprælsk, adj. [sbreFs^] {afi. af Spræl
ell. sprælle ; først kendt fra slutn. af 19. aarh.)

om levende væsen: som (gerne) gør raske,
livlige, lidt voldsomme bevægelser,
især som udiryk for livslyst, kaadhed; om dyr

ofte: ildfuld i fioldning og bevægelser; urolig;
om person især: hvis optræden er over-
ordentlig livlig, kaad, overgiven, ustyr-
lig, ell. som er fuld af livslyst, lyst til

at more sig, lave postyr olgn. Larsen.*

(1888). en sprælsk Treaarsplag. ZoA;^i€ls.

Maagen.(1889).56. Pelle maatte af (vognen)
— hans Hjærte var blevet saa sprælsk ved
denne Efterretning. Forbi var det med al

Vxisheå.AndNx.PE.II.Gl. om Morgenen
fødte Fru M. . . en sprælsk Dreng. Ponf.
DR.*II.99. det forlegne, unge Menneske blev

sprælsk og fægtede med Arme og Ben.NJ
Berendsen.Erindringer.(1918).37. *Hinden . .

I
springer for de hæse Hunde,

|
sprælsk,

smidig, lystig, spillende af Liy. KMunk.C.
51.

II
(iscer spøg.) om ting: vanskelig at

holde styr paa. Hun var egentlig smuk med
sit røde sprælske Haar. UDahlerup.GT.52.

jf.: De gamle Frøkener rugede længe med
deres Viden . . men tilsidst blev den saa

sprælsk, at de maatte slippe den løs. KMieh.
HE.8.

II
om forhold: som vidner om, er ud-

tryk for kaadhed, livslyst, lidenskab. Hvorfor
havde Naturen dog ogsaa givet hende denne
sprælske Indbildningskraft. ZakNiels.Ki.l36.

hans Væsen var mere afdæmpet, roligere og
mageligere, lidt mindre sprælsk, Udt mere
sz.t.Leop.EB.277. Klokkeren (gav) sig til at

spiUe Julesalmer i en saa sprælsk Takt, at

Folk havde svært ved at holde sig stille.

Rørd.'Vi.86. (9 -hed, en. den tilstand ell.

det forhold at være sprælsk. (Heibergs) Vaude-
viller . . har deres egen elegante Sprælskhed.
KehXer.Overmennesker.(1929).132. Overmod
og Sprælskhed og Kælenskab og Dvaskhed
kom over (dyrene) i Ture som hos et Men-
neske. JørgenNiels.D.121.

ISpræn, en. se Spregne.
Spræng, et. [sbrBn,'] flt. (i bet. 2) d. s.

(Gnudtzm.Hu^b.145). {ænyd. d. s. (i let.:

overanstrengelse), oldn. sprengr, sprængning,
bristning, overanstrengelse; til sprænge) I)

virksomheden eU. forholdet at sprænge, spec.

sprænge (I.2), fare af sted olgn. *hvor i

Spræng de fremdrage,
|
Jordskiælv og Tor-

den de Vildmænd ledsage ! GVundfv.Soaio./.

276.
II

næsten kun (jf. ogs. sprænge 3 samt
i flæng og spring u. Spring 6.2^ t uåir. i

flæng og (i) spræng (ell. i spræng og
flængX se I. Flæng 3.i. 2) (7/. sprænge 6,

Spring 7.4 og Sprinkel samt ty. sprengwerk;
egl.: hvad der virker (ligesom) sprængende,
(ud)spændende; fagl., især bygn.} støttende
skraabjælke, skraastiver (sprængbaand),
i bindingsværk ell. (nu spec.) i sprængværk;
ogs. om hele konstruktionen: sprængværk.

Eerh.Eusb.80. Gnudt2m.Eusb.145. Tømrer-
ogBygningssnedkerarlejde.(1940).190.

Spræng-, t ssgr. ['sbrBn,-] af Spræng
ell. sprænge (jf. Sprænge-^, især sprænge

4(2); spec. (fagl., ^) i udiryk for (hvad der

vedrører) anvendelse af sprængstof, fx. for-

uden de ndf. anførte ssgr.: Spræng-ammuni-
tion, -brug, -hagl, -hul (jf. -brøndj, -projek-

til (jf. -kugle^, -raket, -teknik, -virkning ofl.

10 II
(især i talespr.; til dels med hovedtryk paa

begge ssg.-led) uegl., om ting ell. person, der

er til overmaal fyldt, (næsten) revnefærdig af

indre (fysisk ell. psykisk) spænding, vrede,

selvfølelse olgn. (jf. sprængende rød u. sprænge
4.1 slutn.); se spræng-fuld, -fyldt, -færdig,

-hed, -lærd, -mæt, -rød, -vigtig; med videre

anv. som forstærkende forled, i mere tilfældige

ssgr. som: den sprænggrønne Rug.Waag-
ner.Skøjerensynger.(1927).15. (digterens) Stof

20 ersprængmoderne,en Klassekamp.Friscft.

(Tilsk.l923.II.390). et spræng-sagligt ¥0-

leåra^. PDrachm.KM.25. -ansats, en. (jf.

Ansats 2.2; fon.) fast vokalansætning (med
sprængning af stemmebaandslukket). Jesp.M
Fon.*63. -baand, et. (af sprænge 6 ell.

Spræng 2; bygn.) skraastiver (i sprængværk);

spræng. Eerh.Eusb.78. FagOSnedk. -bar,
adj. (fagl.) som (let) kan sprænges; eksplosiv.

TeknMarO. SkibsMask.3.133. -bombe, en.

30 (jf- -granat og Sprængstykkebombe; især ^)
bombe med (stærkt eksplosiv) sprængladning.

Eørup.II.167. Spræng-, Brand- og Giftbom-
bemes Yiikinng.Tilsk.l928.I.305. i sammen-
ligning: en Overraskelse, der virkede som
en Sprængbombe paa hans Stemning. Po«f.

LP. VI.142. -brønd, en. ^ d. s. s. Mine-

brønd. Bl&T. -bud, et. (til sprænge I.2;

sj.) rytter, der rider (sprænger af sted) som
%lbud. Jørgen Bugge . . sendte . . et Spræng-

40 bud til Præstegaarden med Melding om, at

han var bleven syg. Pont.K.48. -bue, en.

[2] (bygn.) fritsvævende murbu£, stræbebue,

som i den gotiske kirkebygning spændtes fra

midtskibets mur over til stdeskibets ydermur.

OpfB.U.180. Sal.XVI.838. jf. Sehand.UM.
263. -buk, en. (jf. Mursprænger; isJ, for-

æld.) redskab (buk) med sprængladning til

sprængning af porte, mure osv. (petarde).

Sprænge-: Slange.ChrIV309.551. -bøje,
50 en. ^ (pæreformet) bøje med sprængladning.

Pol.**U1941.3.sp.5. -bøsse, en. ^ en med
en sprængladning fyldt vandtæt zinkæske,

især anvendt til sprængning under vand. Sal.*

XXII.88.
sprænge, v. [isbrgria] præs. -er

['sbrBiiOor] præt. -te (tidligere ogs. skrevet

-åe.~Grundtv.SS.I.484) ell. (nu kun dial.)

-ede (Pftug.DP.749. Eolb.Intr.II.92. Skuesp.

IX.249. JBaden.Eoratius.L281. jf. Moth.S
60 690. Feilb.); part. -t [sbr?i;'<i] (i best. f. og

flt. tidligere ogs. skrevet sprængde. Grundtv.

SS.I.563) ell. (nu kun dial.) -et (JJuel.381.

Slange.ChrIV530. PAEeib.R.Lviii. jf. Moth.
S690. Feilb.). vbs. -else (nu ikke i rigsspr.;
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til sprænge 4: Klippernes Sprængelse. fietser.

ni.9. LTU.1757.262. PoUtwennen.1801.2504)
ell. -ning (s. d.), jf. Spræng og Sprængsel.
(ænyd. d. s., glda. d. s. (i bet. B), sv. språnga,

no. sprenge, oldn. sprengja, ty. (mnt.) spren-

gen, oeng. sprengan; ajl. af (kausativ til)

springe, m. opr. bet.: faa til at (ell. lade)

springe; i bet. 1-3 og 5 som laan fra ty.; jf.

1. Sprang)

1) svarende til springe 1(2). I.l) f sprænge lo

en hest, (jf. bet. 4.4^ faa en hest til at

springe (af sted), galopere (af sted),

løbe stærkt. *Mon Piiger kun er skabt i

Land
|
At kaage, reede Senge?

|
Mon de

og ikke lære kand | Paa Jagt en Hest at

ST^reTige.Holb.Skiemt.Féf. 1.2) (af bet. l.i,

ved underforstaaelse af obj.; „Denne Sprog-

brug er . . lidet almindelig." VSO.; nu især

O (poet., højtid.)) om kusk ell. (især) rytter:

lade hesten(e) springe af sted, galopere (af 20

sted), løbe stærkt; køre ell. (især) ride i

stærk (voldsom) fart; ogs. om hest: springe,

galopere af sted; løbe, fare (af sted) i

stærk (voldsom) fart. (i udtr. komme
sprængende (Etlar.GH.1.34. Buchh.FD.21)
ell. i forb. m. adv. ell. præp.: bort, af sted
olgn.). Det skal være mit Raad . . at I sprin-

ger til Hest, og sprænger Siisteå.Grundtv.

DYI.278. *Det klapper under Hestesko,
|

Det dundrer over hule Bro,
|
Frem sprænger 30

rappe Skare;
|
Den Høvding ei de følge kan.

Ing.VSt.(1824).40. *Her sprenger over Mar-
ken hen

I
En Sværm af Ordonnantser.

Holst.LHbl.36. (hun) sprængte afsted, alt

hvad Hesten bære kxmåe.JPJac.I.124. Gan-
ger! . . Vejen strømmer

|
Hurtig bort dig

under Hoven.
| Stærkere dog frem du

sprænge. sa.Z>Z7.73. Af og til prøvede en
dristig Kusk at sætte Farten op og sprænge
forbi Bommen uden at betale. J.Jeppesen. 40

Fradetgl.Kbh.(1935).17.
jf. bet. 4.1 : *Af Ra-

seri fik Hesten Kræfter,
|
Den sprængte til,

saa Tøiret brast,
| Og jog afsted med Vin-

dens B.a.st.Kaalund.EF.127.

2) svarende til springe 2.1 (jf. bet. 3 samt
afsprænge^/ især (billard.) i forb. sprænge
en bal, støde saaledes (saa stærkt), at en
bal springer (i vejret og) ud over billardets

rand (banden). Spillebog.(1786).168. Chievitz.

NF.3(se III. Bande^. De sprængte den Bal, 50
saa den faldt ned paa Tæerne af ham.
Kandarius.LP.95.

3) (jf. be-, ind-, i-, oversprænge og sprængte
samt 1. sprinkle^ svarende til springe ("2.1 og)
2.2, som udtryk for at stænke ell. drysse noget
let og spredt paa en ting(s overflade). 3.1) (nu
især CP (højtid., poet.) ell. fagl.) sprøjte,
stænke en vædske, et (flydende) farve-
stof (pletvis) paa en ting(s overflade);
spec.: farve pletvis; gøre spættet, prik- eo
ket, plettet; dels m. obj., der betegner væd-
sken (sprænge vand osv. paa noget), dels m.
obj., der betegner tingen (sprænge noget med
en vædske). han sprængte (Chr.VI: spræn-

gede^ Galden paa sin Faders Øine. Tob.11.11.

siud (alunblandingen) i en Potte, og spreng
Hesten to gange hver Dag i Øynene. HesteL.
(17O3).Ad'', (hun) gav Befalning om at

sprænge ham (0: en besvimet) lidt Vand i

Ansigtet. Biehl.DQ.IY23. Staalet maa spræn-
ges med Vand, at det kan faae nogle Ruat-
TpletteT.Oehl.Robins.146. Offergoden sprængte
det varme Hesteblod paa Trællene som Ind-
vielse. HCAnd.(1919).III.279. *det Blod, der
nu er sprøjtet rundt paa Vægge,

|
Tærskel

og Stolper, som en Gode sprænger
|
Grav-

kamrets Sten med Tyrekviens Blod. Gjel.Br.

229. De slagtede . . Tyrene, og Præsterne
tog imod Blodet og sprængte (1871: stænktej
det paa k\teret.2Krøn.29.22(1931). (jf. bet.

3.2^ uegl.: *Han (0: gud), som . . Himmel-
teppet bredt udspender . .

|
Sprængte det

med Blommer Ma,re.Grundtv.RR.143. Ved
denne Import (0: fra Etrurien) blev det

hjemlige Metalarbeide gjennemsprængt
med nye Mementer.8ophMull.YO.345.

\\

spec. (jf. Sprænggitter
; fagl., især bogb.) som

udtryk for pletvis farvning af skind, papir,

snit (paa en bog); især (jf. flg. bet.-gruppe)

i part. sprængt anv. som adj. Sprænge en
Bog paa ^xdttet.vAph.(1759). Marmorbin-
dene s^xddnges. Hallager.125. Haandgern.436.
Sprængt eller stænket Papir. PapirL.350.
(bindene var) af Faareskind, der gærne var
„s^piængt". Aarbogf.Bogvenner.1921.11.

\\ (jf.

graa-, guld-, hvid-, rødsprængt ofl.) part.

sprængt, ogs. (som adj.) uden særlig fore-

stilling om behandlingsmaaden : plettet; spæt-
tet. *r)en (okse) af Natur var farved himmel-
blaa,

I
Med hvide Plette sprængt, som Stier-

ner man dem s&ae.Holb.Metam.61. (vælske

bønner) ere saa store, som Hasselnødder . .

og sprengte med adskillige FaiYei. Reiser.II.

415. jf. lyngsprængt: Bakker og Dale, krat-

sprængte Heder og Levninger af Skove.

Thyreg.Skildringer af detvirkeligeIÅv.(1875).44.
(dial.) om tøj, der er vævet af forsk, farvede

traade: VSO.VI.733{„i Vendsyssel"). Feilb.

3.2) (jf. saltsprænge; kog.) bestrø madvarer
(nu især kød) med salt (paa oversiden, med
ell. (jf. VSO.) uden indgnidning); salte let;

grønsalte. Moth.B340. Sild, som sprenges

med lidet Salt og lettelig røges.EPont.Atlas.

III.393. VSO.VI.733. MO. \\ især i part.

sprængt anv. som adj. *sprengte guule

røder. Cit.l711.(Thott4°1524.96). Saltet eller

sprængt Oxe)død. Adr.**Iil762.sp.9. sprengt

And.Tode.ST.il.83. Sprængt Lammebryst.
FrkJ.Kogeb.213. jf.: Vort Ugeblad skal hver-

ken være salt eller ferskt, men man kan . .

give det Navn af et sprængt Ugeblad. PJføW.
11.114.

4) svarende til springe 3. 4.1) i al alm.:

bringe (faa) til at springe (itu), briste

(p. gr. af tryk, stød, indvendigt pres olgn.).

den underjordiske Ild (havde) sprenget den
yderste Skorpe (af jorden). KSelskSkr. VIII.
191. Ingen lader ny Viin i gamle Læder-
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Flasker, ellers sprænger (Chr.VI: sønder-

river^ den nye Viin Læderflaskerne. Marc.
2.22. Dørre bleve oplukkede; nogle bleve

voldsomt si)T3sngte.Blich.(1920).VII.124. en
ung Rose, der nylig har sprængt sin Knop i

Foraarssolen og ikke ganske har udfoldet

sig. Hauch.ND.219. Huden kan sprænges ved
en ydre Vold. Panttm.553. Under Honnøren
var den vimse Kancelliraad imidlertid saa

uheldig at sprænge Skindbukserne. MylErich.

S.82. i det øjeblik (strubehoved-)lukket spræn-

ges, skynder stemmebåndene sig at nå
steramestillingen. Jesp.Afi^on.*75. Et i Utide
aflaaset Sporskifte var blevet sprængt. yilA

Hans.J.156. Generatoren var sprængt af

Fiost. Pol.**/il941.1.sp.5.
II

m. h. t. baand
olgn., der trækkes (rives, slides) itu. sprænge
Fortøjningerne. SeheUer.MarO. Koblingerne
sprængtes og Skinner og Sveller blev revet

efter Metall-Aarer.5oK>.MrA:r.27S. han borer
Huller ^t stenen), fylder dem med Krud,
og sTpTdsngeT.SchyUe.IR.il.160. de Stene ere

blevne sprængte med Krudt, som ingen
har kundet \ælte.FGuldb.Duellen.(1794).22.

Hvitfeldt . . sprængte sit Skib og fløi mod
Himlen med B&TiehTose.HCAnd.(1919).Y104.
sprænge en Torpedo. Scheller.MarO. de russi-

ske Hærstyrker . . havde rømmet Byen og

10 sprængt alle Broer bag sig. Pol.*^iol941.8.8p.2.

sprænge en mine, se II. Mine 3.i og ^.
\\

med nærmere bestemmelse ved adv. olgn. de (ste-

ne) som ere alt for store, borer man Hul i, og
sprænger dem i Stykker med Krudt. Borreby.

PA.17. (han) kunde tage (brandrøret) med
sig ned i Minen og anvende det til at sprænge
Kullet løs. TomKrist.SE.82. Oprydningstrop-
per er i Dag gaaet i Gang med at sprænge
de største Ruiner i City af Vejen med Dyna-

op (o: ved toguheldet). JernbaneT.^U1936.3. 20 mit. Pol.*/il941.2.sp.6. sprænge i luften,
sp.l.

II
sprænge et tog, (jærnb.) bryde

(sprænge) (koblings)forbindelsen ml. et togs dele.

DSB.Sign.III.113. Det elektriske S-Tog . .

blev i Morges sprængt ved Nørreport Station.

JernbaneT.yil938.8.sp.4.
\\

sprængt
glas, (mods. drevet glas^ glas, der først

efter afkølingen tilpasses (i kanten) ved af-

sprængning. Bille-Top.32. \\ med nærmere be-

stevimelse af den fremkomne tilstand, især i

se Luft 1.2.
II

m. resultats-obj.: frembringe

V. hj. af sprængstoffer. Broer var blevet kon-
strueret, Tunneler sprængt, Pol.yi«1941.14.

sp.4. 4.3) (især O ell. fagl.) paa voldsom
maade bringe en samlet flok (især af men-
nesker) til at dele sig, opløse sig; adsplitte;
sprede, under den iilfærdigste Flugt spræng-
tes (de) fra hinanden til alle Kanter. Engelst.

Forsv.313. et sprængt Folk, der har tabt

forb. m. adv. af (jf. afsprængej, op (jf. op- 30 baade Fædreneland og Modersmaal, er Jø-

sprænge 2) olgn. *Rosens Knop,
|
Der

just vil sprænge Bægret op. Winth.D.(1828).
57. *den Flis, der er^sprængt af ved eders

Hammerslag. iCM«nfe.C37. den forreste Ma-
skine . . sprængtes løs fra Toget. Danmarks
Jernbaner.I.(1933).470. Naar det frøs stærkt,

sprængte Kilden sig Vej forneden. £//e/f.

NB.212.
II

i sammenligninger ell. billedl.

Herren sprænger alle Gr&Ye.Ing.RSE.VII.

åeTne.Grundiv.(Brageogldun.in.(1840).324).
Soldaterne sprængte Pøbelhoben fra hin-

anden. VSO. Russerne stod forholdsvis langt

fremme paa venstre Fløj . . medens deres

Centrum var spT^n^.MilTidsskr.1905.31.
sp.l. En sprængt Flok (af agerhøns) kalder

altid sammen igen . . og ikke sjældent umid-
delbart efter, at den er splittet (ved et skud).

Haandbogf.Jægere.I.(1933).102. 4.4) (iscer

82. hans ubændige Selvfølelse vilde sprænge 40 talespr., dial. ell. fagl.) tilføje (alvorlig)
aUe Ba.nd.Hjort.KritLit.IIL124. *Man maa
rejse tilfods for at sprænge med Hast |

alle

Lænker, der binde til Hjemmet os fast.

Hostr.EF.1.4. mit arme Hjerte banker, som
det skulde sprænges. so.T.i^I. Schand.IF.
174. jf. bet. 4.4 (og II. revne I.2 samt spræng-
fuld, -fyldt, -færdig, -gal, -vigtig ofl.): hun
var nær ved at sprænges af nysgerrighed,
raseri osv.

j
spec. i præs. part. brugt som adj.

skade, ødelægge, fordærve ved (fysisk)
overanstrengelse. \\ m. h. t. en person,

især refl. sprænge sig (til dels ogs. (navnlig

dial.) m. bet.: foræde sig. vAph.(1759). Esp.

483) ell. pass. sé til, du sprenger dig ei derpå
siges (ironisk) til den som er låd. Moth.S690.
den Hidsighed paa Alt hvad jeg foretager

mig, hvorved Man i Studere-Kamret immer
staaer Fare for at sprænge sig. Grundtv.Udv.

ell. adv.: han kunde kun ligge i højre side- 50 VI.14. Ikke sjældent hændte det at en
leje — ellers fik han strax voldsom spræn-
gende hovedpine (0: en hovedpine, der føltes,

som om hovedet (næsten) skulde sprænges).

Vgeskr.f.Læger.1940.565.sp.2. jf. sprængrød:
Tobias var sprængende rød i Hovedet. iCa-

renChristiansen. TobiasNifinger. (1937). 35.
\\

(bomh.) intr.: smerte, værke (af kulde
olgn.). Esp.323. mine skorpede, vaade Hæn-
der sprængte af Smærte i Kulden. ^ndiVx.FL.

Mand kom tilbage til Bopladsen næsten
sprængt af at løbe. JFJens.iVG.29. Jægeren
var vant til at Hjortene var hurtigere end
han . . men ikke i Længden, de sprængte
sig dog før han var udtømt. sa.C.5i. jf. bet.

4.5: mine Nerver ere sprængte, jeg er en
tilintetgjort Mand. Bfanies.jB.245. Filip II.

havde sprængt sig paa sin Stormagtspolitik.

NMøll.VLiU.II.490. \\ m. h. t. stemme, den
16. 4.2) (jf. krudt-, mine-, opsprænge (1); bet. eo Tydske Præstes Stemme, hvilken hans Me
4.1^ spec. anv. om sønderbrydning, brist-
ning, fremkaldt (ved brug) af eksplosi-
ve midler (sprængstof). Biergmænd lade
sprænge Bierge og Klipper . . for at leede

nighed sagde, at hånd havde sprængt i hans
Vngdom. PvHaven.RR.501. skrig dog ikke
saadan, du sprænger jo din stemme

| jf.:

hun . . sagde med graadsprængt, ube-
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hersket stemme (at osv.).Eørlyk.MH.235.

II
m. h. t. ride- ell. trækdyr, især hest: øde-

lægge ved mislrug (overanstrengelse) ; køre,

ride fordærvet (til skamme); især part.

sprængt anv. som adj. (jf. bovsprængt^.

Om en Hest er s^xengt.HesteL.(1703).CP.

Viborg.HY.87. *Da holdt han stille og steg

af,
I
Og fri sin sprængte Ganger g&y. Ploug.

VYIII.196. deres hurtige Heste har de

s^Tængt. Brandes.X.442. Gravl.DD.82. 4.5)

overf. (om udtr. sprænge stemmen ofl. se u.

bet. A.i).
Il O om lyd, lys: pludselig trænge

igennem; flænge (II.l); kløve (Y1.4). *hvis

var den Røst, som sprængte
|
Den tause

Luft med saadant B.\im?Aarestr.SS.Y88.

jf.: Højsommeren med tung Varme og lyn-
sprængte Nætter. Leop.EB.33. \\ Q) om
skæbnetilskikkelser, der volder uro, pine,

splittelse i ens sind: splitte. *Nu brister i

alle de Kløfter, |
som fured og sprængte

mit Sind, |
Alverdens fagreste Blomster.

Stuck.S.55. Den Afsløring af et sprængt
Indre, som f. Eks. Fru Betty Nansen med
eruptiv Styrke gav Udtryk som Hedda
G&hler. PoUyiil928.10.sp.2. jf.: Saa lavede

de (revolutionære arbejdere) Obstruktion,

deres egen Sprængthed fik dem til at ville

sprænge det héle.AndNx.PE.IY189. || især

m. h. t. (igangværende) virksomhed, (for-

haandenværende) tilstand, gældende ordning,

vedtægt, regel, bestaaende (fast, ordnet) insti-

tution: (ligesom) sønderbryde, tilintet-

gøre, sætte ud af kraft ved pludselig, vold-

som, uregelmæssig adfærd (ell. tilskikkelse),

spec. ved at stille overvældende krav m. h. t.

rum (plads), økonomi olgn. Besætningen
kunde da sprænge Blokaden ved gjentagne
Udfald i April 1522, saa at ogsaa den anden
Beleiring maatte opgives. CPalM.0.419. Saa-
ledes sprængtes vore Forhaabninger. J5ran-

des.Br.I.142. Botanisk Museum . . er ved at

sprænges af Pladsmangel. iVafurens¥i92S.
383. Hvad nytter det at holde fast ved
læresætninger, som tiden forlængst har
sprængt. Svedstrup.SM.36. hvordan skal jeg

kunne (give højere løn) uden at sprænge mit
Bxiåget.LeckFischer.HM.62. Forhandlingerne
. . er sprængt. PoL"/2i942.i.sp.6. jf. bet. 4.3:

Reformpartiet sprængtes i Begyndelsen af

1^0b.EHenrichs.MF.II.301. || sprænge
(tal)lotteriet (VSO.VI.731) ell. (nu spec.)

(spille)banken, vinde (mere end) hele den
forhaandenværende pengebeholdning (og der-

ved gøre spillets fortsættelse umulig). Statens
Finantser vilde komme i en hæslig Knibe,
om Tallotteriet engang blev sprænget.PJ.
Heib.R.I.viii. Skuesp.IX.250. han (vilde)

sprænge Banken i Monte Caxlo. ERode.JP.
111. se videre u. II. Bank 3.2. tidligere ogs.

m. h. t. bankholderen i (hasard)spil (hvis
bank sprænges): Den sprængte Banquier var
den Eneste, der led noget synderligt Tab.
Gylb.VI.30.

5) {ty. sprengen; vel egl: (ud)spænde, fast-

holde i en bestemt (krum, vinkelformet) stil-

ling; jf. springe (frem) 5.2, Spring 5.2 og

7.4, Springer 3.2, Spræng 2; fagl., især tøm.)

danne en særlig (bygnings)konstruktion med
støttende skraastiver(e) (sprængbaand), ogs.

gitterværk (spring) olgn.; bygge, forsyne
med sprængværk. sprængte Broer (er) saa-
danne Broer, som vel have murede Piller,

men, i Stedet for murede Buer, Sprængværk.
10 ForklTømrere.l4. At anbringe Sprængværk

under en Bjelke kaldes at sprænge den.
NordConvLex.V.367. Gnudtzm.Husb.145.

\\

(haandarb.) om en særlig form for guld-

broderi. Det sprængte Arbejde udføres over
Pergament . . Formerne (udskæres) med en
skarp Kniv . . De udskaarne Stykker klistres

. . paa Stoffet (og overdækkes med guldtraad).

VortHj.III,1.43.
II

part. sprængt, om tøm-
merstykke: krum(vokset). ForklTømrere.16.
isprænge-, i ssgr. især af sprænge 4,

som en (i rigsspr. uden for ssgr. sprænge-
færdig, -værk nu 1. br.) sideform til Spræng-;
se u. Spræng-buk, -færdig, -kraft, -middel,

-rod, -værk.

sprængelig, a<2y. ['sbreixali] (a/ spræn-
ge 4; sj.) som (let) kan sprænges, de i et

ikke sprængeligt Kar indelukkede Stoffers

Gæring. Brandes.IV.84.

Sprænger, en. p. -e. spec: I) (bil-

30 lard.) til sprænge 2: stød, hvorved en bal
sprænges; ogs.: sprængt bal. Billardb.62.

2) til sprænge 4 (jf. Hjerte-, Mundings-,
Mursprænger^/ spec. (0) om en slags mej-
sel, hvormed noget sprænges (jf. Spræng-
kile;. Thaulow.M.II.249.
ispræng-farlig, adj. (1. br.) som rum-

mer fare for ell. ved sprængning, de spræng-
farlige Gaseksplosioner beherskes og ud-
nyttes i Bilens MotoT.PoU*/d934.(DSB-

40 Nr.)7.sp.l. overf.: en byrdefuld og spræng-
farlig Nutid slæbte (Østrig) paa. KMunk.HJ

.

245. -fed, adj. (1. br.) som næsten er ved at

sprænges af fedme; smældfed, en sprængfed,

kjoleklædt ReTie.JacPaludan.UR.265. -fri,

adj. (1. br.) som ikke (let) sprænges; som yder

sikkerhed mod sprængning (bombespræng-
ning), nede i (bank-) Kælderen . . er man
i garanteret spræng- og dirkefri Sikkerhed.

Pol."/d934.11.sp.l. -fuld, adj. (jf. -fyldt;

50 til overmaal (bugnende) fuld; overfyldt (og

nær ved at sprænges). Ædeorgier fulgte, til

Maven var sprængfuld. EMikkels.ØE.183.
uegl.: han er sprængfuld af Orientens talrige

overdrevne Høflighedsmanerer. Pol.*^/iil904.

2.sp.4. -fyldt, part. adj. d. s. den spræng-
fyldte Raadhushal. PoL*%i942.7.sp.2. uegl:

en Grevedatter, der er sprængfyldt af Lyst
til at opleve l:ioget. Bøgh.Udv.Feuilletoner fra

1879.(1880).22. et oprindeUgt Bondemaal
60 er sprængfyldt af landlige Lignelser. FtiA

And.HP.152. -færdig, adj. ^sprænge-.
PHans.KK.274. ThitJens.SK.il.191). nær
ved at sprænges. Fama blæser i Trompet
med sprængfærdige Kinåer. Beckett.(Belgien.
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(1916).84). jf.: hans første, lille bog . . der

som et sprængfærdigt frø gemmer spiren til

hele hans senere yirke.Letterst.tidskr.WSB.

106.
II

uegl., især om person, der er helt op-

fyldt (revnefærdig) af en sindsievægelse ell.

følelse, nysgerrighed, vrede, vigtighed olgn.

Fru A. afbrød, sprængfærdig af Iver, Paa-
trængenhed og Nysgerrighed. Børmeit/cfce.L^

145. han (var) sprængfærdig af indeklemt
Hidsighed og R&sen.Bers.0.71. jf.: de til lo

Sprængefærdighed fyldte Sortseere. T/ii<

Jens.SK.II.118. -gelatine, en. (fagl.) et

(i 1875 opfundet) sprængstof (af kollodiumuld

og nitroglycerin). OpfB.^V111.567. Hage.*

891. -gitter, et. (af sprænge 2.i ; hogb.) et

ved sprængning (af en bogs snit) anvendt red-

skab, bestaaende af en ramme med et væv af

messingtraad, hvorover en i en farveopløsning

vædet børste føres. OpfB.^VII.426. Værkt.76.

-granat, en. (jf. -bombe og Sprængstykke- 20

granat; især ^) granat med kraftig (stærkt

eksplosiv) sprængladning; især om tykvægget

granat, der navnlig skal virke ved sine spræng-

stykker og mod levende maal. Scheller.MarO.

SaUXVlI.73. (harpunen) sidder plantet i

Ryggen paa Hvalen, hvor dens Spræng-
granat i samme Sekund eksploderer. JBCrarMp

Niels.EnHvalfangerfærd.(1921).126. -hed,
adj. (sj.) om person: nær ved at sprænges af

(indre) hede. han sad sprænghed og bulden 30

i Hovedet. JFJens.CT.iJ'2. -hest, en. (glda.

sprenghest (ScriptMin.1.446)) tilnavn til

Margrete (f 1282), Kristoffer I's dronning
(vel egl., til sprænge l.i ell. 4.4, om voldsom
ell. dristig rytter(ske)). Holb.DH.1.339. Aarb.
1877.56. -hætte, en. ^ knald(kviksølv)-

hætte. Sal.*XXII.88. -højde, en. spec. ;jsJ

om sprængpunktets højde over maalhorisonten.

Scheller.MarO. Skydeinstr.9. -jærn, et.

(især foræld.) jærnredskab, hvormed noget 40

sprænges (af); spec. om et redskab, der i glø-

dende tilstand bragte glas til at springe løs ell.

briste (paa det af redskabet berørte sted); ogs.

om et stenhuggerværktøj, brugt ved afretning af

en stenblok. Sprengjern (Annulli ferrei) ere

tynde Jernstænger med en cirkelrund Ring
af større eller mindre Vide paa hver Ende
(til afsprængning af en glaskolbes hals). Tych-
sen.A.Il. 20. OHMynst.Pharm.I.178. Dengl.
By.1932-33.100. -kapsel, en. (fagl.) kapsel 50

med et letantændeligt sprængstof, som anbrin-

ges i en ladning af et mindre let antændeligt,

brisant sprængstof, der bringes til eksplo-

sion, naar kapslen eksploderer. Hage.* 891.

-karriere, en. (af sprænge I.2; 1. br.)

strakt, flyvende (sprængende) karriere, i

Sprængkarriere var (doktoren) bleven hentet.

Drachm.UB.362. sa.T.240. -kasse, en.

spec. (jf. -tønde; ^, foræld.) om en med
krudt fyldt kasse til sprængning af broer. 60

MilTeknO. -kegle, en. ^ den kegle(figur),

som de ved (granatkardæskens) sprængning
tidsiyngede kugler danner. Scheller.MarO.
Skydeinstr.21. -kerne, en. en ved støb-

ning frembragt fordybning (i støbegods) paa
det sted, hvor (deling ved) sprængning skal

finde sted. Jærn- ogMetalarbejderen.l927f28.
83. -kile, en. kile, som man driver ind
i en spalte ell. et hul for at sprænge ell.

løsne noget. Scheller.MarO. SkibsMask.136.
-klap, en. (fagl.) en øverst paa en luft-

ballons hylster anbragt strimmel, der (med
sprænglinen) kan rives fra, naar gassen
ønskes hurtigt udtømt (gennem sprængslidsen).

Scheller.MarO. OpfB.*II.460. jf. Spræng-
klapline. Bl&T. -kniv, en. ^ en ved
minestrygning anvendt særlig kniv, med en
sprængladning, som antændes ved berøring

med minens ankertov og faar kniven til at

skære ell. klippe ankertovet over (jf. -saks^.

Pol.**/tl941.3.sp.5. -kost, en. (af sprænge
3.1 og sprængte; foræld.) kost (af lyngris),

hvormed man stænkede vand (ell. sovs) paa
tobaksbladene. Dengl.By.1932-33.58. -kraft,
en. fSprænge-. KSelskNyeSkr.il1.308). (jf.
Slagkraft 1; fys.) den ved en sprængning
(eksplosion) udviklede kraft. Rothe.Nat.VI.56

OpfB.UY,3.88. jf. slagkraftig: spræng-
kraftig. Bl&T. -krater, et. (1. br.) en
ved en (mine)sprængning dannet tragtfor-

met fordybning. BerlTid.*U1916.M.l.sp.l.
-krndt, et. (fagl.) en sort (mindre sal-

peterholdigt) krudt, der p. gr. af de udviklede

luftarters store rumfang er særlig egnet til

sprængning; minekrudt. MilTeknO.147. Schel-

ler.MarO. i sammenligning: (han) var saa
ilter som Sprængkrudt. FZor/i<sen.GAf.9.

-kugle, en. (^, jæg.) kugle med spræng-
ladning. Amberg. MilConv.VII.543. Weis-
mann.Jagtleks. -kul, et. (fagl.) stift af træ-

kul med tilsætning af gummi arabicum, tra-

gant olgn., brugt til afsprængning af glas.

S&B. -lade, v. (især ^) forsyne med
sprængladning; i perf. part. brugt som adj.:

sprængladte Bomber. FlyvningHær.lll. jf.

(til Y. lade 6): sprængladet (0: sprængfyldt)
med Senasitioii.HBrix.AP.II.14. Under hele

Middagen havde hun været som sprængladt
af en overvældende T:^yhed. Pol.'/il934.Sønd.

24.sp.3. -ladning, en. (især ^) samlet,

indesluttet portion af sprængstof, der tjener t%\

at fremkalde en sprængning (eksplosion),

anbragt i et projektil, en mine osv. ell. ud-
vendig paa ell. i et hulrum i en ting, som
skal sprænges (træ, jærn, sten olgn.). Mil
TeknO. OpfB.UV.21. LindskovHans.NH.122.
-legeme, et. ^ et ved sprængning anvendt
prismeformet legeme af et særligt sprængstof

(trotyl), med en gennemboring paa midten til

sprængtraaden. Sal.*XXII.88. -levende,
part. adj. (1. br.) (spræng)fuld af livskraft;

spillevende; sprællevende. Hun var trodsig,

stridig, sprddTigleyende.JohsWulff.FA.47. Pol.

^^/sl935.14.sp.5. -line, en. (fagl.) line, hvor-

med en ballons sprasngklap rives fra; spræng-
snor. Scheller.MarO. -lærd, adj. (sv. språng-
lård (fra dansk), no. sprenglærd; „et ko-
misk Ord".lfO. „Talespr."Lmn.; ni* især

37*
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$pøg., iron.) overmaade lærd (grundlærd),

nu ofte med foresHlling om overdreven, over-

flødig lærdom, tidligere spec. praleri, lærd

vigtighed (J Baden. Da L. 581. Leth. (1800).

„urigtigt." LemnJ. Den berømmelige Peder

Paarses Histories Tredie Bog Med . . Spræng-
lærde Anmærckninger. Eolb.II.143. Apollo,

Minerva, eller andre Spreng-lærde Guder.

sa.UHH.Prol.lsc. tale i (eri) opskrued og

sprenglærd . . Tona. Ew.(1914).IY130. Er ip

det Viisdomsbogen, I har læst i . . saa maa
I være bleven bandsat sprænglærd. /n^.fiilf.

11.14. (Hostrups studenter) arbejder ikke paa

at blive og synes sprænglærde som den tyske

Stndent. Brandes.II.240. Du er en Viden-

skabsmand, en sprænglærd Vevson. Skovrøy.

Fort.142.
II

hertil Spræni»lærdhed (Am-
ierg.) ell. (oftere) Sprænglærdom (NMPet.
IV283. BiogrLex.XVIII.150). -mester,
en. (fagl.) teknisk leder af (mine)sprængnin- 20

ger. BerlTid.^*/,1936.Aft.8.sp.6. -middel,
et. (fagl.) middel til at fremkalde spræng-

ning; især (jf. Sprængningsmiddel^ om eks-

plosivt stof (sprængstof): OpfB.^IV20. Lov
Nr.l22*yd934.§l.

||
(apot.) om et til en

pille ell. tablet tilsat stof, der fremskynder pil-

lens opløsning i vand ell. anden vædske.

Sprænge-: PharmDan.(1933).403. -mine,
en. (jf. -bombe; 1. br.) overf., om adfærd ell.

ytring, der fremkalder ubehagelig overraskelse, 30

(vMrud af) vrede olgn. (hun) fik . . For-

nøjelse af sin underfundig anbragte lille

Sprængmine. Pon<.LP.F/,2i. -mæt, adj.

{sv. språngmått; 1. br.) til overflod mæt
(revnefærdig af mæthed). EMikkels.JD.116.
Sprængning, en. flt. -er. vbs. til

sprænge; ogs. (konkr.) om det herved frem-
komne resultat. vAph.(1764). især i flg. anv.:

I) til sprænge 3. I.l) (især bogb.) til sprænge
3.1. OpfB.WII.426. Snittets Sprængning. 40

Haandgern.436. 1.2) (kog.) til sprænge 3.2.

svagere . . Saltning i nogle Dage („Spræng-
ning"). J?ag.»F///.2<?5. 2) til sprænge 4.

2.1) (jf. Frost-, Hede-, Køl-, Muskelspræng-
ning ofl.; især Qi ell. fagl.) til sprænge 4.1.

Dørens Sprssngning. Ing.EF.Y76. Forskjel-

lige af Legemets Organer ere udsatte for

Sprængning. Pow«w.553.
||
(jærnb.:) Spræng-

ningen (af toget) var sket mellem 11. og 12.

Yogn. JernbaneT.^/il937.3.sp.4.
\\

(sml. bet. 50

2.8} uegl.; jf. spræng-fuld, -fyldt: Salen (var)
fyldt til Sprængning. PoL"/ii94i.7.sp.2. jf.

het. 2.2: Omkring Aaret 800 sker den for-

bavsende Eksplosion . . den Folkespræng-
ning, der med Et drev Nordens Befolkning
ud over hele den kendte Yeråen. DagNyh.
*^/il921.3.sp.2. 2.2) (jf. Dynamitspræng-
ning; især 03 ell. fagl.) t%l sprænge 4.2. Orlogs-
skibet Christian den Ottendes Sprængning.
Ing.EF.VIII.225. fra Dalen lød en Rullen, eo
Sprængning af KliY)Yiev.HCAnd.(1919).IV
237. Scheller.MarO.

|| konkr. Slusen, en
Sprængning i Fieldet. HCAnd.ISv.7. jf.: saa
drog han videre; over de høie, mægtige

Bjerge, gjennem Klippe-Sprængninger.
sa.(1919).III.61. 2.3) Qp til sprænge 4.5. Om-
væltninger, der . . true Stater med Spræng-
ning.HNClaus. N. 6. Londonerkonferencens
Sprængning. Schand.O.I.200. Det konserva-
tive Parti foran en Sprængning. Poi.^'/ii293S.

l.sp.5. 3) til sprænge 6; (haandarb.) konkr.:
(paa kvindehuer) forekommer rigtigt Guld-
broderi med Sprængning og Cantillesyning.

AarbTurist.1924.48. {Sprængnings-, t

ssgr. især (fagl. ell. tP^ af Sprængning 2(2);
saaledes Sprængnings-forsøg (OpfB.^VIII.
566. Scheller.MarO.), -maade, -middel
(OpfB.WIII.566. jf. Sprængmiddei;, -punltt

(jf. Sprængpunkt; overf.: Nervefølsomhed,
drevet til Sprængningspunktet paa Grund af

Sindets Udsættelse gennem de skiftende
Tider. Nathans.GB. 42), -skade (Bl&T. jf.

Sprængskade^ ofl.

Spræng-olden, en. (jf. i spræng og
flæng u. Spræng 1 og sprænge 3; forst.) koll.

ell. i flt., om bøgens frugter ((bøge)olden),
naar de kun forekommer paa nogle af træerne

(spredt) ml. andre træer, der er golde. Nord
ConvLex.*VI.366. Sal.*XXII.89. -olie, en.

(kem.) det olieagtige sprængstof nitroglycerin.

OpfB.W.586. Hage. '890. -papir, et. (af
sprænge 3.i; bogb.) sprængt papir. Bog-
vennen.1928.64. -patron, en. spræng-
legeme til anbringelse i et boret hul ved spræng-
ning af træ olgn. Sal.*XXII.89. -punkt,
et. )i^ det punkt (i et projektils bane), hvor
sprængningen finder sted (jf. -højde^. Scheller.

MarO. Skydeinstr.8. -ride, v. (af sprænge
1.2; 1. br.) sprænge af sted (til hest). ThitJens.
VA.II.48. jf. SpTængTidt.JVJens.CT.85.
-ring, en. (af sprænge 5; jærnb.) ring, der

valses ind i en rille i hjulringen (hjulbanda-
gen) for at fastholde denne i stillingen. Regi.

Nr.76^ya934.§17,5. -rod, en. (^Sprænge-.
vAph.Nath.VII.131. Amberg.). I) (foræld.,

dial.) om magisk rod: d. s. s. Springrod. de
gamle Sagn om Løsningsstenen og Spræng-
roden, som . . var knyttet til Ravnen og
Spætten. PieMron.5Pi2.i97. Feilb. 2) (no.

sprengrot, sv. språngort; navnet vist, fordi

man mente, at kvæget var ved at sprænges af

forstoppelse, naar det aad planten; især no.}

3f (rod af) gifttyde, Cicuta (virosa) L.
vAph.Nath.VII.131. FolkLægem.III.102. jf.

JTusch.60. -rød, adj. om person(s ansigt):

stærkt rød af livligt pulserende blod, anstren-

gelse, vrede olgn. (jf. sprængende rød u.

sprænge 4.i slutn.). Set. Peder sitrede af

hellig Harme. Hans Ansigt var sprængrødt.
Pont.K.12. JVJens.NH.224. „Æh væh,"
grinede Journalist E. med Taarer i Øjnene
og sprængrød af Hosteanfaldet. TowZnsi.
H.73. -saks, en. 4> (jf. -kniv;. Pol.**/*

1941.3.sp.5. -sats, en. ^ sats af spræng-
stof. Scheller.MarO. overf.: Hun skal ikke
narre mig med sine Drillerier. Spydighederne
er kun Forladning, Sprængsatsen ligger bag-
ved. Pø^A.Z)4.7//.23S.
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ISprængsel, en. ['sbrBix'sCa)!] {af spræn-

ge (3); nu sj.) sprængning (2.i); tidligere

$pec. (med.) om stærk smerte (som af spræng-

ning ell. bristning) i (ansigts)huden, russens

slimhirtde olgn. Oppe i Næsen feles en sønder-

rivende Smerte, som man kalder Sprengsel.

Tode.SB.91. I Ansigtet og i Næsen kiendte

han Sprængsel, Skiæren og M-wnen. Åfulertz.

RadesygensNaiur.(1799).81. || uegl. naar Ild-

hu og Offervilje fylder en Kunstnersjæl

til Sprængsel. EMunk. (BerlTid.*M933.Aft. 8.

sp.2).

i^præng-skade, en. (jf. Sprængnings-
skade; isasr fagl.) skade forvoldt ved spræng-

ning. LovL.VII.762. -skroe, en. skrue,

hvormed en fastsiddende (metal)del presses

(sprænges) løs. Scheller.MarO. -skad, et.

(jf. -skydej. spec. (0) om affyring af spræng-

stof ved (løs)sprængning af stenmasser. Kaper.

-sky, en. ^ røgsky fra en (projektil)spræng-

ning. Skydeinstr.39. -skyde, v. vhs. -skyd-
ning (S&B.). spec. (jf. -skud; ^): udføre prø-

veskydning med skyts for at prøve dettes styrke.

VictorHansen.Minder.(1927).83. -slid8(e>,
en. (fagl.) den af sprængklappen dækkede aub-

ning (slids) i en ballons hylster. OpfB.*IL460.
-snor^ en. (fagl.) d. s. s. -line. OpfB.*II.461.
-SOTS, en. (af sprænge 3.i; foræld.) sovs

(2), der (med en sprængkost) stænkedes paa
tobaksbladene (ved fremstilling af skraa).

Dengl.By.1932-33.76. -stof, et. fast ell.

flydende stof, der bruges til udforelse af
sprængninger med civile ell. militærtekniske

formaal (eksplosivstof). Skydebomuld, Nitro-

glycerin og lignende Sprængstoffer. Lot;**/i

1868.§18. brisante Sprængstoffer. Sc/ieZIer.

MarO. hertil ssgr. som Sprængstof-attentat,
-fabrik, -industri, -laboratorinm, -lager

ofl. II
billedl., om tanke ell. ytring, der frem-

kalder strid, uenighed, forargelse olgn. aande-
ligt Sprængstof. Poti^ LP. 7//. 23. (Ibsen)

fyldte (sine skuespil) med et poetisk eller

socialt Sprængstof uden Lige og lod dem
eksplodere et efter et.SvLa.(Skuepl.74).

-stykke« et. spec. {^) om afsprængt metal-

ttykke af et sprængprojektil(s hylster). Felt-

arb.6.
II

hertil (jf. Spræng-bombe, -granatj

Sprængstykke-bombe (VorStand.1940.292.
tp.2), -granat (OpfB.HY.533).
sprængte, v. -ede. {af (perf. pari. af)

sprænge (B.i); nu næppe br.) stænke tobaks-

bladene (med vand, (spræng)sovs olgn.);

sprænge (3.i). Cit.l830.(Dengl.By.l932-33.

65). smst.58.

SSpræng-traad, en. ^ tintraad, hvor-

ved et (brisant) sprængstof antændes. Sal.*

XXII.88.90. -tønde, en. spec. (^li, foræld.)

d. s. s. -kasse. MilTeknO. -vidde, en. ^
vandret afstand fra et sprængprojektils spræng-
punkt til dets maal. Skydeinstr.9. -vigtig,
adj. i høj grad vigtig; revnefærdig af vigtighed.

JVJens.LA.4. jf.: selvglad Sprængvigtig-
h&d.Brandes.IL413. -værk, et. fSpræn-
ge-. Sal.XVI.559. FagOSnedk.). (jf. Spræng

2, sprænge 6, Springeværk, Sprinkelværk samt
Hængeværk ; 0, tøm.) konstruktion med støt-

tende skroMstivere (sprængbaand) af træ ell. (i

nyere tid) metal, anv. ttl understøttelse af et

tagværks etageadskillelse, broer med stor bære-

vidde olgn. ForklTømrere.14. Herh.Husb.78.
Suenson.B.IL163. jf.: en større Sprænge-
værksbr o. Pon<.LP./Y77.
L Spræt, subsi, (i bet. 2: en), [sbreti]

10 (no. dial. sprett, spire, begyndelse, pind,

smaadyr, sprade, sv. dial. sprått, smidig
kvist, sprade; til sprætte) I) (nu ikke i

rigsspr.; „Hyppigt i Jylland." F50.J smaa-
buske, ris, purrer som lyng olgn. vækster,

der skyder op paa daarlige marker ell. udyrket

jord. »vore Marker djrrkes slet, | Til deels

begroed med Lyng og SpTet.OecMag.V25.

jf. Lyngspræt (jy. if. VSO.) samt ord (til

dels af andre ordstammer) m. lign. bet. (ogs.

20 om jord, der (pletvis) har en saadan bevoks-

ning) som: Sprøt. VSO. (jy.:) Sprat(te).
OrdbS. Hedespratter (flt.) Feilb.III.502.

Lyng-spratting, -spralder. MDL.339.
Feilb.II.478. Spratningshede.53faW/itess.
SJ.75. Hedesprakning. Aakj.VF.84. 2)
(no.) spradebasse. NordBrun.D.259.
IL Spræt, et ell. (nu ikke i rigsspr.)

en (Moth.S680. Rietz.661). [Bhred] flt. d. s.

ell. \ -ter (Bagges.V217). (vbs. til sprætte;

30 jf. Sprætning) I) (talespr., jf. VSO.) tH

sprætte 1: sprættende bevægelse, spræt-
ten, med benene (jf. Bensprætj, kroppen,

sj. (om fugl) vingerne, (især i forb. gøre (et,

mange) sprætj. Moth.S680. *Han . . af Be-
geistring vækket op, | Stak flux i Spræt, og
Spring, og Bop. Rahb.Synt.39. »Ulven . .

proved med afmægtigt Spræt | At sønder-

slide Dværges Lssn]ie.Oehl.NG.(lS19).315.

*Skumblomsterne spille | for Kjolens Rand
40 . .

I
Fisken gjør saa kaad og let | sit Spræt.

Heib.TJ.23. snart gik det (under dansen) paa
Tæerne, snart paa Hælene, saa sloge de
Spræt og saa vendte de lAø\le.0versk.L.31.

*Du stakkels Flue, hvad nytter det |
Du

gør de mange forgæves 'Spræt? | Du blir dog
hængende (o: i spindelvæven). Drachm.T.104.
(sj.) som udtryk for en persons (en sprade-

basses) hele optræden: *Lad du ham sine

høie Ord kun spildel | Med alt sit Spræt

50 han kommer dog loisilde.Aaresir.ED.183.
||

(jf. Senesprætj om uvilkaarlig, pludse-
lig, krampagtig (konvulsivisk) bevæ-
gelse; (muskel) trækning; sæt; ryk. (især

i forb. det gav et spræt i ham olgn.).

Moth.S680. *jeg længes at see de sidste

Spræt,
I

Af disse Morderhunde. OeW.flZ.
(1828).201. I det han traadte ind, gjorde

en indsæbet Person (paa barbersalonen) et

SipTæt.Bøgh.VF.1.6. naar jeg saa kaldte ham
60 ved Navn . . saa gav det et Spræt i Fyren,

som om han var en Søvngænger. DracAm.
UB.132. KulsvierB.34. 2) til sprætte (1 og)

2, i ssg. Himmelspræt. 3) (1. br. i skriftspr.)

til sprætte 3: (op)sprættende bevægels«
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ell. snit. *er en Søm dig ikke ret,
|
Heel

duelig jeg (o: en kniv) er til Spiæt.Winth.

111.271. med din Lommekniv gav du hver

Dag Udskæringen paa dine Sko et lille

Spræt, for at dine Fødder, der hovnede af

Frost, kunde være i dem. SaintExupéry,
Blæsten,SandetogStjernerne.(overs.l940).46.

Sprætning, en. flt. -er. {vbs. til

sprætte; jf. IL Spræt; nu sj.) sprættende
bevægelse (virksomhed). I) (jf. Senespræt- i_o

ning^ til sprætte 1; (tidligere) spec. om
krampagtig (konvulsivisk) bevægelse, (mu-
skel)trækning. Trækninger i Ansigtet, Spræt-

ninger og andre Forbud for Slag. OeconS.

(1784).nL9. Spretninger og Gysninger.

Rahb.E.I.251. 2) til sprætte 2: sprutten
olgn. vAph.Chym.IIL398. *min Pens . .

Sprætninger og STpTVitmngeT.Aarestr.ED.192.

sprætte, v. ['sbrgde] præt. -ede ell. (nu
dial. ell. spøg.; jf. spratte^ sprat [sbrgd] 20

(Moth.S684. Steners.Ode.49. vAph.(1764).

Heib.Poet.VII.62. Esp.323. UfF. spec. i

udtr. (han) sprat op ell. i vejret (se bet. 1):

Pont.L.6. Ypperstedt.DenforagtedeKærlighed.

(1935).123. i bet. 2: ErlKrist.St.l07 . i bet. 3:

Esp.323. Feilb.). vbs. -ning (s. d.), jf. IL
Spræt. (ænyd. d. s., sv. språtta (og (intr.)

spritta, hoppe (sprætte), fare sammen ell. op),

no. sprette, oldn. spretta (dels intr. (m.
præt. spratt^; springe (af sted), briste ofl.; 30

dels trans. (m. svag bøjning): rive over ell.

løs); vist besl. m. IL sprade; jf. I. Spræt,
spræUe samt spjætte, I. spritte)

1 ) (nu især talespr., men mindre br. i rigs-

spr.) om levende væsen: udføre en enkelt ell.

især flere (pludselige, hurtige) bevægel-
ser med (et af) benene (til dels ogs. armene

(jf. Feilb.), om fugl (nu 1. br.): vingerne) ell.

med (en del af) kroppen(s muskler), især

med forestilling om stive ell. stødende bevæ- 40

gelser, spjætten (ud) med benene (spec.

paa en uvilkaarlig ell. en selvbevidst, vigtig,

lapset maade; jf. Feilb.), om pludselige be-
vægelser ell. muskeltrækninger , i ryk,
stød, sæt (i alm. som udtryk for mindre
stærke (jf. VSO. MO ) ell. (nu især) mindre
hurtigt gentagne (færre) ell. stivere, mere
strittende (mindre ledeløse, dinglende) bevæ-
gelser end ved sprælle^/ ogs. m. subj., der
betegner legemsdel, muskel olgn. *Thi tog 50
hånd (0: hesten) paa

|
Hd-fnysendis om sig

at sprette, sprelle, alåa.. Sort.Poet.68. Tsaren
. . vendte øjne, treckede med arme og
skuldre, og sprettede for og bag ud med
beenene.JJueI.242. Men som hånd (0: en
fisk) heftig sprettede . . hug de hannem
Rumpen af med en Øxe.LTid.1733.398. *Saa
for en Ørn kun flyer med sprættende Vinger
en I>vie.Oehl.(1844).XVI.55. *Digtren bry-
ster sig og sprætter

|
Slaaer med Armene eo

som YingeT.Aarestr.SS.Y276. (skarnbassen)
faldt om paa Ryggen og sprættede med Be-
nene.HCAnd.(1919).IV143. Fødderne . .

sprættede omkring. QBehrend. Hedvig Holcks

Vandreaar.(1903).63. uegl.: *i Seilet den spø-

gende Vestvind
|
Sprætted med klappren-

de lLidi.sk. Oehl.PSkr. 1.395. trans.: sprette

klæderne af sig.Moth.S681. MO. MylErieh.
S.175. m. underforstaaet obj.: sprætte af sig,

m. h. t. sengeklæder: kaste af sig. D&H.
UfF. II

om person ell. dyr, der anstrenger sig

for at komme fri, stritter imod, hvad der hin-

drer bevægelsesfriheden. *Lettere redder af

Lossens Klo
|
Du det sprættende Rov,

|

End Baldur af mmieim.Oehl.ND.193. Jeg
sprætter som en Agerhøne i G&Tnet. Blich.

(1920).VII.22. Theodor bandt . . hans Hæn-
der og Fødder, og bar ham ind i det næste
Værelse, hvor han, trods al hans Sprætten,
spændte ham (fast paa en) Seng. Hauch.
GM.394. Bagger.11.415. uegl., som udtryk

for ivrig modstand (modstræben, stritten imod)

:

*alt hvad jeg (o: den evige jøde) stred, og
alt hvad jeg sprætted,

|
saa slap jeg dog ikke

ud af hans (o: digterens) Klo. Hostr.0.59.

Det hjelper os ikke hvormeget vi sprætte,

I
vi følge maa . .

|
den fine Etikette. Rantzau.

D.Nr.28.
II
som udtryk for uvilkaarlig, kramp-

agtig (konvulsivisk) bevægelse, muskeltræk-

ninger, ryk, sæt. (bl. a. i forb. sprætte op
ell. i vejret („fare op", „fare sammen"), det
sprættede i ham (HCAnd.AV.52. Ant
Niels.FL.III.143) olgn.). Moth.S680. 1 Søvne
sprætter den Syge ofte pludseligen af Skræk,
Funke.(1798).132. alle Musklerne ere paa
engang eller vexelviis Sædet for Krampe-
trækninger, Senerne sprætte o. s. v. Nye
Hygæa.I.(1823).81. *Kort sprætted den, før

livløs hang stivnede KioTp.Oehl.XXXI.279.
jeg hører nogen skoggerle udenfor Hytten.
— Jeg sprat . . i yeiTet.NatTid.^/iol922.

Sønd.8.sp.3. ved angivelse af en af pludselig

overraskelse fremkaldt (bevægelse og samtidig)

ytring: Emmanuelo . . sprat til: „I Provence".

Bang.Udv.145.
|| f det sprættende punkt,

det springende punkt (l.i) med det første spor

af livsvirksomhed hos et foster. Frankenau.
Sundhedspolitie.(1801).184.

2) (nu næppe br. i rigsspr.) som udtryk

for, at noget føres hurtigt, kraftigt (ofte med
ledsagende lyd) bort fra stedet, imod (hen paa)
noget; m. subj., der betegner det saaledes ud-

slyngede (ildgnister, smudsdele, vædskepar-

tikler olgn.) ell. den ting ell. person, der ud-

slynger det: stænke; sprøjte; sprude;
sprutte; ogs.: sprage, revne (lydeligt),

springe itu (med en smældende lyd); især om
ting, der udsættes for stærk varme, et bræn-

dende lys, (blæk fra) en pen olgn. *Lampen
sprettede, hvorved jeg dette skriver, fiose.

Ovid.II.52. Kastagnene sprætte i Ilden.

vAph.(1764). *I sit Kiøkken
|
Hørte han

Ilden sprætte, og kogende Kiedel at bruse.

Riber.II.99. Ved maadelig Ild springe og

sprette de (0: flusarterne) i smaae Fliser.

Brunnich.M.23. (tejstens) Æg . . see ud,

som man hist og her havde slaaet og sprettet

Blek paa dem. TrondhSelskSkr.1.266. *slig
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en Pen, der ei engang kan sprætte. Bo^gea.

Ep.410. MO. Lysene sprættede søvnig i

Stagerne. Lunde. HG. 36. Korch. Godtfolk. II.

(1924).lll.
II

(no. færøsk oldn. spretta,

spire frem, bryde, skyde frem) om noget

voksende: skyde frem; fremspire, den
21 aarige Capitain . . iførte sig sine bedste

Kisteklæder (og) fik det sprættende Skjæg
skrabet SLi.Born.MineHændelser.(1834).80.

\\

sprø, adj. se III. sprød.

ISprø-baad, en. se Sprydbaad.
I. Sprød, en, et. se I. Spryde.
II. ^prød, et. se I. Spryd.
IIL sprød, adj. [sbrø-d] ell. (dagl. ogs.)

[sbrøJ] (jf. skrivemaaden gprø. Moth.S679.
LThura.Poet.161. Begir.Sjæll.II.222. Zeppe-
Un.E.27. Fleuron.KO.51. sml. VSO. — nu
dial. 8pry(d). Moth.S679. „Udtales . . enkel-

I
kaste, slynge i vejret. Moth.S680. spec: lo te Steder spry." VSO. jf. BomhOS.). intk. og

ege himmelspræt med (jf. himmelsprættej
smst.681. jf.: *hvis ei feiled' Magt, | Var
Hæren bleven himmelsprættet.

| . . Vægter-
hæren gik, usprættet, hiem igen. ChrBo-
rup.PM.418.

3) egl.: faa noget til at springe itu, briste,

aabne sig, skilles ad (jf. II. sprække 2).

3.1) (nu ikke i alm. spr.) anv. trans, uden
adv. ell. præp.: skille ad; sønderdele;

adv. -t [sbrøJ&d ell. (dagl. oftest) sbrø^d] ell. (nu
sjældnere) d. s. (LTid.1725.538. Fleischer.

B.148. Éolst.R.). (ænyd. spryd og (maaske
delvis til sprøg^ spry, sv. sprod; fra ty.

sprode (ældre sprod, spr6(h)^; maaske besl. m.
II. sprude og egl. m. bet.: som brister let; jf.

,11. sprøde; sml. sprøg)

I) (uden for fagl. spr. især om visse spise-

varer) om fast, haardt legeme: som (trods sin

splitte (ad). *Don Qvixott . .
| Tår Møller 20 tilsyneladende haardhed, fasthed) kun gør

an for Kiemper, splitter, sprætter | Hver
Winge. Bagges.ComF.67. Jordsmonnet skrå-

ned. Klingehvas
|

og stålblank sprætted
Elven Lejet. Blaum.StS.114. || sprætte en
tønde, (no.) tage hul paa (begynde at bruge

af) en tønde(s indhold). *Usparende han
sprætted' juulspart 'YBnåe.Zetlitz.1.326. 3.2)

i forb. m. adv. ell. præp.; om en person ell.

(sjældnere) det af denne anvendte redskab

(jf. Opsprætte(r)kniv^. || sprætte op,
skille noget lukket ell. sammenføjet ad, især

ved opskæring i et enkelt ell. en række af snit,

fx. m. h. t. en (uopskaaren) bog, en (lukket)

konvolut (oftere dog: skære op) ell. især (søm
paa) tøj. han tog Hertugens Hatt af Ho-
vedet, og sprettede en Fold op, hvorudi
Brevet laae i)åvlt.Holb.DE.III.377. han
. . sprættede det venstre Side-Foer op
paa Johannes' Overfrakke. Hrz.JJ.III.75.

ringe modstand mod en af tryk, stød,

slag olgn. fremkaldt formændring og
heller ikke (som plastiske ell. seje legemer)

taaler formforandringer uden at briste,

gaa itu, knække, skilles ad; ogs.: som
let falder fra hinanden, skilles ad i smaa-
stumper, smuldrer, (dels m. forestilling om
beskaffenhed, der gør tingen (særlig) egnet til

sit formaal, dels som udtryk for en uønsket

30 egenskab, en fejl, lyde ved tingen), (i Sibirien

findes) det saa kaldede Mamant . . der er

Elphenbeen ligt . . dog er det meget sprød.

LTid.1725.538. Mange Neglikestokke ere .

.

sprøde eller skøre. Fleischer.HB.621. Visse-

aalen har . . tynd og sprød Rnd. Krøyer.III.

655. Linen (0: fiskesnøren) er sprød for Ryk,
men stærk og seig for jevnt Træk.Bogan.
11.118. Der lød Smaaknæk af sprøde Kviste
under rappe FøådeT.GyrLemche.S.III.lO.

Der hørtes en skrattende Lyd af en Kniv, 40 om noget spiseligt; især om skorpe, svær, smaa-
der sprættede o^.Schand.BS.434. jeg (lader)

dem ude i Køkkenet sprætte et Par Daaser
op (i alm.: aabne, lukke . . op).KMich.F.
117. (han) griber et Hefte og sprætter det

op med utaalmodig Distraktion. iVa^^n«.
GB.30. spec. som udtryk for raa, barbarisk

drabsmaade olgn.: Frierne (stod) saa tæt at de
ikke kunde røre Armene . . ellers havde de
sprættet Rygstykkerne op paa hverandre

kage olgn.: som trods sin haardhed, fasthed

let knækkes af teenderne, er let at tygge. Ka-
thrine bragte . . | Peberkager . . sprøde, og
krydrede. Riber.11.186. *de sprødeste Ka-
ger—

I
Krummen saa hvid som det hvideste

S&nd.Drachm.l001N.9. „Nu skal Herren
værsgo spise Gaas," sagde Jomfruen, „den
er dejUg sprød og brun over det hele." Leop.

TK.48. — (nu kun dial.) om sild: tilberedt.

HCAnd.(1919).III.133. en Tid, da man 50 gjort skør, mør (ved røgning olgn., jf. Sprø-

langs Middelhavets Sydkyster sprættede
Jøderne op for at finde Guld i deres Ind-

folde. Brandes.XIII.341. II
sprætte af ell.

fra (Moth.S684. Ludv.), fjerne (noget paa-
syet) ved at sprætte (en søm, en syning) op;
afsprætte, (han er) ifærd med, at sprette

Ordens Decorationerne af sine Klæder.
Bredahl.V211. sprætte Ærmerne fra Kiolen.

VSO. Jeg kan sprætte Sløjferne af den
grønne Kiole. Bang.SG.lOO.
Sprætte-basse, en. [1] se u. Sprade-

basse, -kniv (Kaper. D&H. UfF.) eU.

Spræt(te)-op-kiiiT, en. [3] (1. br. i rigs-

spr.) opsprætierkniv. CReimer.NB.239. UfF.

de-aal, -sild^. MDL. FeiJh. — (iscer fagl.)

om smør, dejg olgn.: som (paa grund af uiiU

strækkeligt fedtstof) er af usammenhængende
korisistens; løs og smuldrende, sprydt smør,

som ei er sammen hengende. Moth.S679.„om.
en Dej, der ikke lader sig ælte, fordi den ej

vil hænge såmmen."'Bredsdorff.(OrdbS.). Hus-
mødrene (har) klaget over, at (smørret) vir-

ker sprødt og „koTt'\Pol.y*1941.13.sp.5.
\\

60 (især fagl.) om metal, mineral (især mods.

smidig; se u. smidig l.i^. Jernet er sprøt.

Moth.S679. en haard og sprød Metal. LTid.
1761.399. tør og sprød Stenkul. Sousawr«.

Haandbog f. rejserideGeologer, (overs. 1798) . 107.
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(de) haarde, men tillige sprøde (bronze-)

Klinger (vilde sikkert let) springe, naar de

førtes mod hinanden med et Rng.Soph
Mull.VO.223. Uss.AlmGeol.2. sprød glas-
er ts, (mineral., nu næppe ir.) d. s. s. Sprød-
glanserts, -glaserts. Brunnich.M.198. \\ om
is ell. (1. Ir.) frossen sne. *vi krinkler og

snubler, hvor Sneen er sprød. iVJeppesen.

GS.29. Isen vil stadig ikke bære. Spilde-

vand fra Porcelænsfabrikken lunker Vandet
og gør Isen s^Tød.Pol."/i2l939.14.sp.5. jf.:

et Menneskes gode Vilje kan være sprød

som 'Nyis. EBertels.D.79.
\\

(nu næppe Ir.)

om jord(bund), jordart olgn.: ikke fast sam-
menhængende; løs og smuldret. Landet . .

havde en sprød Jord, og var hist og her

småigt.OGum.VH.II.209. nu bHver det

fede Møg . . ved den iblandede Jord, løst

og s]^Tø.Landhuushold.Y293. *Hist er en
Ager sprød, hvor . . Kornsæd

| Modnes be-

standig til Eøst.PMøll.(1855).I.239. jf.:

*Ald Verdens Herlighed, som Leer, er sprø

og skøøT.LThura.Poet.161.

2) CP overf.: sart; fin; spinkel; især om
sanseindtryk. Luften hang derude saa klar

og sprød og fuld af Frost, at den brast for

den mindste Lyd. AndNx.D.353. en sprød
Duft af Anemoner, Buckar og Tusindfryd,

af Mosegrund og Eng og Skov. Cavling.RS.
18. Ansigtshuden havde den sprøde, brun-
lige Tone, som er visse brunøjede Kvinders
EiendommGlighed.AlbDam.TS.140. || oftest

om lyd ell. stemme: spinkel; som let knæk-
ker ell. slaar over. "(jeg) hører i hver Draa-
bes Død

I
saa sprød, saa sitrende en Klang.

Stuck.II.80. Landsbykirkens sprøde Klokke-
kimen. 5'ilftc/i.Æ&.50. Hendes sprøde gamle
Stemme klikkede for hende. Egeberg.Van-
dringsmanden.(1909).28. *Stemmer skingre
og sprøde. PlaCour.A.44. jf.: *den køle,

sprøde Fred,
|
der aander fra en muldfødt,

sølvklar Kilde. Stuck.S.9.
\\ (1. br.) om per-

son(s natur, gemyt): ømfindtlig; fintfølende;

sart; vistnok ogs. undertiden (jf. ty. spro-

de): snerpet; knibsk; (dial.) hoven; vigtig

(OrdbS.). (Holberg vilde) just derved drille

de Sprøde; det morede ham, naar en Frue
fik Ondt ved at høre „adskillige modbyde-
lige Expressioner, som Canaille, Jomfrudom
o. desV\ NMPet.IY625. Eister var en meget
sprød og sky Natur, tilbageholdende, util-

bøjelig til at indlade sig med Fremmede.
Brandes.111.418. man husker navnlig (for-

fatterindens) spændstige og sprøde unge Kvin-
der med deres Higen efter at virke og leve.

NMøll.(BiogrLex.XIII.549). (sj.) om for-

stand, tænkeevne olgn.: (Krejdal) efterlod . ,

sig et filosofisk-fysisk-matematisk Værk . .

Pananalysis eller Verdens Dynamik . . Det er
ikke Læsning for sprøde Hjerner. Brøndwm-
Nielsen.(NatTid."/zl941.12.sp.4).

\\
(dial.)

om dyr, spec. hest: sky; urolig. BornhOS.
Sprød-, i ssgr. [isbrø8-] I) (jf. sprøde- 1)

af III. sprød. 2) se Spryd-.

I. SSprødde, en, et. se I. Spryde. II.

sprødde, v. se II. spryde. I. S^prøde, en,

et. se I. Spryde.

II. sprøde, V. ['sbrø-ba] ff spry.
Moth.S679). -ede. (af IIL sprød (1); nu
1. br.) gøre sprød; ogs. i pass. sprødes,
blive sprød (Moth.S694). de herlige Aftener,

naar man sprødede Hønen. OlesenLøkk.UG.
1.244. Kødet sprødes paa alle Sider (o: ved

10 spid-stegning) . TidensKvinder.*/il938.34. sp.3.

III. sprøde, V. se II. spryde.

!Sprø<le-, i ssgr. I) (ogs. Sprød-, se u.

Sprødesildj. til II. sprøde ell. III. sprød 1,

se Sprøde-aal, -hov, -sild. 2) se Spryd-.

3) se Spryde-. -aal, en. (nu næppe br.)

aal, der er gjort sprød ved stegning olgn.

AFJust.Naturhist.(1802).337. -hov, en. (nu
næppe br.) (heste)hov, der er (blevet) sprød,

skør. PWBalle.R.16. -sejl, et. se Sprydsejl.

20 -sild, en. (ogs. Sprød-. VSO.). (nu næppe
br.) røget sild ell. brisling; holstensk sild

(se u. holstensk 2). Moth.S680. AFJust.

Naturhist.(1802).374.

Sprød-glanserts, en. (fi/. sprodglanz-

erz; jf. u. III. sprød 1; mineral.) skørglans-

malm. Sal.*XXI.719. -glaserts, en. (ty.

sprodglaserz
; jf. u. III. sprød 1; mineral.)

d. s. NordConvLex.Y490. Sal.XVI.199.
-glimmer, en, et. (jf. Perleglimmer; wine-

30 ral.) navn paa gruppe af mineraler (clintonit-

gruppen), hvis tynde, udspaltede blade er skøre.

Sal.'XXII.90. -hed, en. (især CO) den egen-

skab ell. det forhold at være sprød; til III.

sprød 1: Moth.S679. Exempel paa stor

Sprødhed afgiver Glasset. AWHauch.(1799).
28. PapirL.375. -is, en. (1. br.) sprød is (se

u. III. sprød i;. HKaarsb.DT.133. Sprød-
isen nede paa lilngene. Lunde.Midsommer-
barnet.(1898).19. -ris, en. (nu næppe br.)

40 ris, der er behandlet saaledes, at den er blevet

sprød. ChMourier.Brød.(1821).211. -sejl,
et. se Sprydsejl. -sild, en. se Sprødesild.

-stage, -strop, se Spryd-stage, -strop.

sprøg, adj. [shTø^<i, sbrø^gf] (ogs. spryg.
Moih.S679. Esp.322. Rietz.662. — sj. sprug.
LTid.1724.78). intk. -t ell. (nu næppe br.)

d. s. (LTid.1724.78). {ænyd. sprøg (i ssg.

rustsprøg, skør p. gr. af rust), sprøy (og

spry; jf. u. III. sprød^; vistnok sammen-
so faldet af to ord(stammer), jf. dial. sprøg(ge)I,

meget skør, hidsig, opfarende (MDL.543.
Feilb.), sprøgle, smuldre (smst.), og nt. sprock,

sprockig, sprockelig, vissen, tør, skrøbelig,

sprockeln, sprockeln, tørre ind, sml. II. Sprok

II
i ældre tid kan sprøg være skrivemaade for

sprø (se III. sprød^ || dial.) I) sprød (III.l).

bakkelsen er s]pTøg.Moth.S679. Salt og Svo-
vel . . ere s^røge.LTid.1744.743. smst.1748.

755. Esp.322. Feilb. UfF. 2) (jf. III. sprød 2)
60 overf.: ømfindtlig; sart; sky; undselig;

ogs.: hoven; vigtig. UfF. || spec. om hest:

sky; urolig. Esp.322. Rietz.662.

Sprøjle, en. ['sbrmilo] flt. -r. (fra nt.

og ænht. spriigel (nht. spriegelj; af uvis
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oprindelse; fagl.) bejle af træ, jærn olgn.,

hvorover noget udspændes. || om bred plade

af træ ell. (nu) joirnbaand, hvormed læderet i

blæsebælge udspiles. VSO. Wilkens.MT.32.

II
om træbøjle olgn., hvorover kalechen, taget

paa lukkede køretøjer udspændes. MilTeknO.
Maksiraumsmaal . . for større Drosker: 1)

Fra Bagsædets Overflade til Kalechens
Sprøjle 110 cm. BerlTid.^*/*1924.M.16.sp.l.

Tagsprøj lerne (Spærene) er sammenlimet
af afvekslende Lag Eg og Fyr. Kbh.sSpor-
veje.(1936).118.

I^prø^se, en. se Sprosse.

Sprøjt, et. [sbrmi'd] (dial. Spøjt(e).
MDL.544. Feilb.III.523(u. 1. spøjte;;. flt.

d. s. (vbs. til II. sprøjte) I) det at sprøjte
(især: en enkelt gang) ell. den mængde af
noget (især: en vædske), som sprøjtes ud,
sprøjter op; skvæt; kraftigt stænk. *det
flotte Sprøjt, hvormed han helt behændig

|

udspyttede sin Skx&&. Schand.UD.36. det er

Storm, saa der staar Sprøjt halvvejs ind over
?iomena.den.FOAndersen.EtBrud.(1891).22.
han (vilde) trække sig tilbage fra Sprøjtet
af en forbikørende Yogn. Buchh.S.12. Man
hælder forsigtigt Lagen . . ned langs Karrets
Side, den maa ikke pøses i et Sprøjt ud over
Kødet. Pol.*^/»1940.6.sp.5. Moder og Datter
plaskede omkap . . Vandet stod i ét sol-

glitrende Sprøjt om deres lyse Legemer.
AndNx.M.76. (rytteren) jog . . Banen rundt
. . saa Pløret stod i et Sprøjt om ham.
Elkjær. RK. 169.

||
(talespr.) om en enkelt

indsprøjtning af medicin. VKorfitsen.GM.
130. 2) (især Gi) billedl., om hvad der minder
om et sprøjt (1), ligesom sprøjtes ud ell. op.

Cykler . . med et bagudrettet Sprøjt af grønne
Grene vippende som en lang Hale under S&d-
len. KnudPouls.BD.42. \\ om lyd, der pludse-

lig udstødes, udslynges med kraft, et flygtigt

Sprøjt Grammophontoner, der brat er væk.
Brodersen.!.31. (hun brast) uvilkaarligt ud i

et lille Lattersprøj t.fiaae.DcnandenJLind.
(1938).152. Et Tog rev forbi den modsatte
Vej, jeg hørte et Lydsprøjt.JFJens./ilf.
136.

Il
(sj. i rigsspr.) om uro, postyr, opsigt

olgn. („støv, der hvirvles op" om noget), en
Herrens Tjener var nu een Gang ikke let at
øve aaben Kritik imod, der stod saa meget
Sprøjt om det, havde man set andre Steder
fra. KSecher.Den fremmedeGæst.(1934).83. jf.

Feilb.III.623. 3) {udviklet af bet. 1, vel (del-

vis) ved indflydelse fra Pøjt, jf. dog sdjy.

spøjt, diarrhé (Feilb.III.523)) om hvad
der er af daarlig kvalitet. 3.1) (dagl.) om
tynd, opspædt flydende spise ell. (især)
tynd, daarlig drik; pøjt (1). Kok.DFspr.
1.380. jeg glemte, at en Herre som De havde
god Kognak og ikke saadan noget Sprøjt,
som Fattigfolk maa nøjes m&d.Schand.PR.
10. (de har) blot Mælk og Hvidtøl og sådan
noget Z^xid\i. Kidde.AE.1.289. vi havde slub-
ret Sprøjtet (o: kaffen) i os. Bergstrøm.KD.
81. 3.2) (nu 1. br.) om daarlig mad, daar-

lige varer olgn. CMøll.PF.280. De si'er de
kan faa bedre Ting i (Kbh.). — Det kan de
osse, sagde G. og snærrede: Her i Magasiner-
ne (o: i Paris) faar man det bare Sprøjt.

Bang.(Mindebogen.1935.25) . jf.: (gid vi fik)

en ordentlig Hare Juleaften, og ikke det
vamle Købesprøjt, der hverken smager
af ditten eller da.tten.KMich.Mor.(1935).14.

II
(jarg.) om tynd, daarlig malerfarve.

10 Elevbladet. (Aarh. Malerskole). 1930. 13. 3.8)

(jarg.) daarligt udført arbejde; juks. *at
skrive den Slags Sprøjt,

|
som er i Kurs paa

Torvet. Rørd.GD.^276. Elevbladet.(Aarh.Ma-
lerskole).1930.13.

I. Sprøjte^ en. ['sbrmiia] (nu ikke i

rigsspr. Spøjte. Moth.S693. Pflug.DP.195.
Luxd.Dagb.I.143(men: Spiøite.smst.I.31.II.

193). ÉPont.Atlas.IY127. Forordn.(Kvart-
udg.)**/il761.§l. Leth.(1800).163. — f Spot-

20 te. LTid.1726.756). flt. -r. (ænyd. spøyt(t)e,

ogs. spøtte (HSmith.LdbellusvocumLatina-
rum.(1663).208.409); fra holl. spuit, til

spuiten, se II. sprøjte
||

formen Sprøjte, der

først kendes fra begyndelsen af 18. aarh.,

skyldes omdannelse efter I. Sprude (II. spru-
de), I. Sprutte (II. sprutte); jf.: Sprutten
læs Sprøyten eller rettere Spøjten, eller og
det kand rettes til Spøjtten, saa dend tt

bliver staaende. korrektur-anm.fral737.(Aarb

30 Vejle.1924.112))

i) (et ved haandkraft ell. ad mekanisk vej

drevet) apparat af forskellig størrelse og
indretning (i sin simpleste form bestaaende af
en cylinder med en lille aabning i den ene
ende og et til cylinderen svarende bevægeligt

stempel paa en stang), ved hjælp af hvilket
en vædske ell. et stof i (tykt)flydende
tilstandsform (der findes i apparatet ell.

suges, pumpes ind deri) presses, trykkes
40 ud gennem (et rør med) en snæver aab-

ning i form af en (kraftig) straale; spee.

i flg. anv.: I.l) (jf. I. Sprude, I. Sprutte 1)
om apparat, hvorved en vædske, især: vand,
presses ud i en kraftig straale, der tjener til

at overbruse, rense ell. skylle noget ell. (i alm.
spr. især) til at slukke ilden ved en brand
(brandsprøjte) ; ogs. (talespr.) om køretøj, hvor-

paa et saadant apparat er monteret. Udi Engel-
land haver Mr. White . . udfundet et nyt slags

50 Sprøyter, hvorved Vandet kand ud og ind-

bringes af Skibene . . Samme Sprøyter skal og
være af stor Nytte ved Ildebrand. LTid.2 725.
40. vi (saa) Sprøiterne, som skulde slukke Il-

den paa Næstens Huus, staae forladte, da det

berettedes de Pumpende, at deres eget brænd-
te. i2a/i&.TtisA:.2795.6iS. »Sluk! hvormed skal

jeg arme Kone slukke? |
Her er jo ingen Sprøi-

te eller Brandspand.Oe/ji./.79. *EnSprøite har
vi faact nu, |

Der sprøiter, saa det er en
60 GTVi\HCAnd.Saml.Digte.(1833).282. Allarm-

trommen gik, Sprøiterne foer gjennem Ga-
derne. ZierA./¥277. Til Vanding paa Fri-

land . . anvendes store Sprøjter af forskellig

Konstruktion. fi^ai;e6rL.*/.4i5. først da Sprøj-

XXI. Bentrykt "/, 1942 38
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terne kom til Stede, fik man Baalet bekæm-
pet. PoL^'/sl^^i.fi.sp.S. khh. børnerim (jf. u.

II, paa 2.8/- *Paa'en, paa'en, paa'en igen,
|

nu kører vi med sprøjterne (ell. sprøjten)

frem! || fuld som en sprøjte (lign. udtr.

i ty.; jf. sprøjtende fuld u. II. sprøjte 4; sj.)

sprøjtefuld (II). Luxd.Dagb.II.193. 1.2) (jf.

fx. Klyster-, Moder-, Morfin-, Saarsprøjte;

med., vet.) apparat, der bruges ved indføring

af vædsker i legemet ell. udskylning af legems-

hulrum. LTid.1736.52. Panum.553. 1.3) (jf.

Kagesprøjte; kog.) om apparat, anv. i hus-

holdningen ved madlavning, bagning, fx. til

formning af dejg, paalægning af glasur, fløde-

skum. Igiennem en Sprøite, hvori er en Stier-

ne, drives denne Dei paa et Bord i lange

Stykker. CMuller.Koge-Bog.(1785).219. Naar
det (o: konfektmassen) er godt varmt, kom-
mes Halvdelen op i Sprøjten . . og udsprøjtes

spøjte. Moth.S693. HesteL.(1703).A5r. MDL.
544. Feilb.in.523. UfF. se ogs. u. ind-,

oversprøjte^, -ede. vbs. -ning (vAph.(1759).
Wagn.Tekn.55. HavebrL.*II.376) ell. (nu
næppe br.) -else (jf. u. indsprøjte), jf.

Sprøjt, (ænyd. spøite; fra holl. spuiten;

besl. m. spytte
|| formen sprøjte, der først

kendes fra begyndelsen af 18. aarh., skyldes

omdannelse efter II. sprude, II. sprutte osv.,

10 jf. u. I. Sprøjte)

i) faa noget (især: en vædske) til at
strømme ud (af en snæver aabning) i en
kraftig straale, ell. sadledes at det spreder

sig i mange mindre straaler (og falder

som en regn, i tætte stænk). I.l) om saadan
handling, udført med en sprøjte (I.l.1-3).

Moth.S693. sprøite En Vand i Ansigtet.

VSO. sprøite Vand paa et brændende Huus.
MO. Jeg har bagt Lagkage, selv, alene,

til smaa FignieT.OttoHansen.Konditor-Bogen. 20 og sprøjtet Flødeskum ^Si&. KMich.TG.184.
(1916).76. 1.4) i videre anv., om andre appa
rater, hvorved smaadele med stor kraft slynges

ud hurtigt efter hinanden; i ssgr. som Kugle-
sprøjte. 1.5) i særlige billedl. udtr.

||
(jarg.)

i udtr. som der er (u)held i sprøjten, som
udtr. for at have (u)held med sig ved en hand-
ling, et foretagende. Den Dag, der er lidt Held
i Sprøjten, laver de samme fem forwards som
i Gaar mange Maal.B.T."/«1935.23.sp.2.
Pol.^*/tl941.4.sp.5. der er humør i sprøj-
ten, se u. Humør 3.i. || i forb. første
sprøjte, (vel egl. om den sprøjte, der først

kommer til brandstedet (Arlaud.256), ell. om
sprøjten ved hovedvagten i Kbh. (Vogel-Jørg.
B0.188; jf. Brand-Ordning.(Kvartudg.)yi
1749.§15 og §26); dagl., lidt gldgs.) den, der
er først paa pletten, kommer først med noget
nyt, ell. (især) den, der er den førende, num-
mer eet. pagbl.'-''U1863.2.sp.4. (jf. IllTid.

forb. sprøjte noget ind (jf. indsprøj-

te^, (han) har forsøgt at sprøyte Luft ind
i levende Dyrs Aarer.Lrid.2726.757. saa
sprøiter (Ole Lukøje) Børnene sød Melk ind
i Ømene.HCAnd.(1919).I.309. Æter af den
Slags, Tandlægerne sprøjter ind paa deres

Patienters Gummer for at heåøve. Buchh.
UH.14.

II
m. subj.-skifte, om sprøjte: HC

And. Saml.Digte. (1833). 282 (se Sprøjte sp.

594^^). 1.2) om handling, hvorved noget udstø-

des, udslynges paa anden maade gennem en aab-

ning; især m. h. t. vædske, der pustes ud gen-

nem munden. LTid.1727.90. (han) tog . .

Munden fuld af Vand, og sprøitede ham
det lige i Ansigtet. Reiser.111.442. ECAnd.
(1919).1.113. Hvalen sprøiter Vandet høit i

Veiret.FS'O. Pont.EY.27.
\\ (fagl.:) Strække-

ligt Metal . . kan ved Valsning, Sprøjtning

(Strengpresning), Trækning . . bringes i

1862l63.279.sp.l). ECAnd.(1919).V.30. *Det 40 Traadform.<S'aL*Z77.i<?20.
|| (jf. I. Sprøjte

er en Roes og ingen Spot | Paa , Vittighe-
dens Fløite,

I
At Du (0: Odense) 1 Dygtig-

hed og Godt
I
Er altid „første Sprøite"! so.

SS.XII.396. (Estrup) selv var første Sprøjte
i Højre og Ministeriet. fiørMp.///.2SS. den
moderne Journalist: ivrig . . gesvindt, „med
paa Noderne", smart, „første Sprøjte". BerZ
Tid.*'>fil920.8.sp.2. Pol.^*M925.8.sp.5. jf.

spille første violin (u. VioUnj; *„det forenede
Selskab" . . spiller

fitsen.PE.165.

2) (sml. 1. Pumpe 2.2; dagl.) spøg. ell. ned-
tæt. betegnelse for en avis. PNJørg.S.68.119.
„Naa, er der Noget om Ildløsen?" sagde den
Anden, som ikke vilde læse det (o: et blad).
„Ja, de skal jo have Noget at skrive om i deres
Sprøjte." Tops.i?5'.274. Skaal Redaktør! De
køber ganske vist Højrekød; men jeg (0: en
slagter) holder allirenveller Deres Sprøjte

1.4^ m. h. t. smaa (faste) legemer, der udslynges

i en strøm, i stor mængde. Maskingeværerne
sprøjter 400 Projektiler ud i Minuttet. JBønne-

lycke.Sp.l8. 1.3) i videre anv.; om person: ka-

ste, slynge noget (især: vædske ell. vaadt snavs)

med haanden ell. slaa, træde, plaske i det, saa-

ledes at det falder som kraftige straaler, stænk

(paa noget); ogs. om ting, ved hvis bevægelse

noget kastes, slynges af sted osv. MO.(u.
første Sprøite. FZor- 50 1. Sprætte^, (de badende) sprøjtede Vand

paa hverandre. Bierfreund. FN. 71. biler-

ne sprøjtede sølet ind over fodgængerne.

MKlitgaard.MS.174. pennen sprøjter •

||

(1. br.) i forb. som sprøjte blækket,
pennen af, slynge blækket af pennen; slaa

pennen af. N. sprøitede Pennen af, og lod

Øiet glide henover det Skrevne. Jffw^o.flJf.

111.161.
II (1. br.) billedl. Memoreringen (0:

hos en skuespiller) svigter. Suffiøren „sprøj-

Wied.L0.179. KMunk.H.17. jeg (trak) den eo ter" nede fra Kassen. iVo</ians.P.267. Dør
lokale „Sprøjte" frem og tvang mig selv klokken sprøjter et Par tynde Lydstænk ud
til at læse i alt Fald noget af den lille mode- i Korridoren. Eaae.rr.297.
rate Avis' Spalteføde. £:nudPouZs.Fa.237. 2) v. hj. af en sprøjte (I.l) lade straaler,

II. sprøjte, V. ['sbrcoida] (nu kun dial. tætte stænk af vædske olgn. falde paa, ramme
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noget (og væde det); ogs.: overstænke med
vædske, vaadt snavs olgn., enten direkte ved

at vædsken osv. kastes mod noget, ell. indirekte

ved at man slaar, træder, plasker i den (det);

besprøjte; oversprøjte; overstænke. Tag
frisk Brønd-Vand, og spøyte eller vaske

Hesten der med. Hest€L.(1703).A5r. Man
(kan) sprøite Bladene og Grenene med reent

Yanå. Bent2.Stg.98. sprøite En i Øret. 75^0.

sprøite Øret med lunken Melk. MO. De runde,

smaa Kager sprøjtes med en Top af Smør-
CTéme.NiUidsMad.[1931J.293. \\

(gart.) om
hesprøjtning af træer og huske med særlige

vædsker (sprøjtevædsker) mod angreb af syg-

dom og insekter. Det er aldeles nødvendigt

at sprøjte FTUgttTæeine. HardyHansen.Frugt-
havenogKøkkenhaven.(1927).22.

\\
(især mal.)

om sprøjtelakering, -maling. Efter denne om-
hyggelige Rengøring sprøjtes Karosseriet

med Gi\mdiax\e. Malerfaget.[1935].178.
||

sprøjte over (jf. oversprøjte). vAph.(1759).

fæle, smaa Trolde, sidde paa Sengekan-
ten og sprøite os over med hedt Vand.
ECAnd.(1919).1.322. Bl&T. sprøjte til: bi-

len sprøjtede mig til med mudder sprøjte
ud, (fagl.) m. h. t. flaske: rense (helt) ved

at sprøjte (vand) deri; skylle ud v. hj. af en

sprøjte, (flaskerne bliver) renset baade ud-

og indvendig med roterende Børster og til

sidst sprøjtet ud med rent Y&nd. BerlTid.

^•U1934.Sønd.9.sp.2.
||

(vulg.) i forb. (fan-
den) sprøjte mig, anv. som ed. Man skal

Fa'n sprøjte mig . . ikke trænge til Nogen.
Schand. (Studenterbogen. (1896) .17). G Jørg.

Kluk&Co.[1930J.66.

3) (jf. II. sprude 2, sprudle 1) især om
vædske: strømme ud af en aabning (som i

en sprøjte) i en kraftig straale ell. spre-

dende sig i mange mindre straaler, tætte

stænk, ell. ved at slaa mod noget ell. ved at

sættes i bevægelse af slag, plask osv. slynges
ud, op i tætte straaler ell. stærke stænk,
(ofte i forb. m. adv.; jf. opsprøjte^. *Fraaden
sprøjter højt op paa Lanå. Blich.(1920).III.

114. *Havskummet sprøiter mod det bar-

kede Seil. Hauch. (Skolen og Hjemmet. (1852)

.

29). Det var bitterlig koldt (i robaaden),

og Søen sprøjtede bestandig over. Myl
Erich.S.124. (han) slog ham i Stengul-

vet, saa Blodet sprøjtede hem.. Elkjær.RK.
200. jf.: Han red, saa Støvet sprøjtede
ham om Ørene.SMich.Gio.31. jf. bet. 4: En
Karre skvulpede forbi i det sprøjtende dybe
Støv.JVJens.IM.15. (1. br.) med særlig tanke
paa bevægelsen: Hans hede Blod kogte,

sprøjtede gennem ham, hver Gang han saa
hende. OlesenLøkk.NH.1.68.

|| (fagl., nu ncep-

pe br.:) idet (det fine sølv) størlmer, skyder
(det) ud i mange mærkelige Former, som
Kugler, Blade, Blomster . . hvilket man
kalder Sølvets Sprøitning.fl^tnnerMp.Juv.
115.

II
billedl. Sollyset sprøjtede ham ned

i Øinene. Rørd.Va.237. Der sprøjtede Lys
ud fra de største af Fyrrestammerne, naar

Maanen gemte sig bag dem. Fleuron.HFR.
165.

4) part. sprøjtende i særlige anv. som adv.

(og adj.); egl.: saa fuld af noget, at det sprøjter

(3) over, ell. saa opfyldt af en følelse, lid!enskab

osv., at man sprutter af det. jf.: Med Sjælen
sprøjtende af hvidt Raseri farer hun tværs
over Gaden. JohsWulff.MG.47. i videre anv.

m. rent forstærkende bet.; dels (jarg.) som
10 adv., i forb. som sprøjtende fuld (Gade-

ordb.^89), gal (Feitb. u. sprøjtegal; (jf. II.

sprøjte-fuld, -galj; dels (sj.) som adj.: enten
kan Deres Jøde gjøre sprøjtende Lykke eller

blive anseet for det bare Vø]t.PLMøll.
(GoldschmX.1.368).
{Sprøjte-, t ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Spejte-. Moth.S693. se ogs. u. Sprøjte-hus,

-pram, -skat, -slange, -værk. Spøjt-. se u.

Sprøjtemester; . af I. Sprøjte 1 ell. (hvor

20 intet andet ndf. angives) af II. sprøjte (1-2)

(ofte kan det dog ikke afgøres, hvilken af de

to dannelsesmaader der foreligger); til I.

Sprøjte kan (foruden de ndf. medtagne) fx.

nævnes Sprøjte-fabrik(ant), -form, -type og

betegnelser for dele af (forsk, slags) sprøjter

som Sprøjte-dyse, -naal; til II. sprøjte (og
muligvis i visse tilfælde I. Sprøjte^ fx. Sprøjte-

apparat, -arbejde, -artikel, -materiel, -red-

skab; af fagl. ssgr. kan endvidere nævnes

30 (gart.) betegnelser for hvad der henhører til

sprøjtning af træer og buske, som Sprøjte-

middel, -skade, -vædske ; betegnelser for (hvad
der henhører til) arbejder, hvorved et (lag af
et) stof sprøjtes paa en genstand, ell. for selve

laget, fx. (kog., bag.) Sprøjteglasur,

Sprøjte-forblyning, -fortinning, -galvanise-

ring, spec. m. h. t. sprøjtelakering, -maling fx.

Sprøjte-anlæg, -boks, -kabine (om rum, hvori

saadan sprøjtning foretages), -lakeret, -male-

40 anlæg, -spa(r)telfarve, -værksted, -agark,
en. (ty. spritzgurke; jf. Spring-, Sprutagurk;
nu sj.) 2( planten Ecballium Elaterium (L.)

af græskarfamilien, hvis frugt i fuldmoden
tilstand løsnes fra stilken og sprøjter frøene

ud; æselsagurk. Kjærbøll.FB.286. -bad, et.

(nu næppe br.) form for bad, hvorved (dele af)

legemet oversprøjtes med vand; douche (I.l).

Tode.FS.60.73. Ørst.Br.I.152. -hakkelse,
en. [I.l ell. II.l] (kog., 1. br.) sprutbakkelse.

50 Tode.KD.168. NutidsMad.fl931J.298. -be-
ton, en. (fagl.) beton, der paaføres ved

sprøjtning. HFB.1936.52. MurværkogJern-
beton.[1938].335. -bro, en. [I.l.i] (foræld.)

en slags bro, der i tilfælde af ildebrand blev

lagt over rendestenen i gaden, saa at sprøj-

terne let kunde køre over. Forordn.^*/il799.

§41. -damper, en. [I.l.i] (jf. -pram,
-skib; 4>- inindre fartøj (damper), udstyret

med brandsprøjte(r), vandpumpe(r) m. m.,

60 hvorfra brand i de i havnen liggende slcibe ell.

i bygninger paa kajerne osv. bekæmpes. Berl

Tid."/»1930.Aft.3.sp.4. -fisk, en. (ty. spritz-

fisch; //. -mester 2) \ om forsk, tropiske

skælfinnefisk, der fanger insekter ved at sprøjte

m*
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nogle draaber vand op paa dem (saa at de

styrter i vandet); dels om Toxotes jaculator,

skyttefisk; dels (jf. Snabelfisk^ om fisk af

slægten Chelmo. Funke.(2801).1.347. BøvP.
11.227. Sal.*XXI.708. -flasike, en. (tagl.)

flaske med tætsluttende prop og to derigennem

førte glasrør (af hvilke det ene ender omtrent

ved flaskens bund, det andet lige under prop-

pen), anvendt sadledes, at der blæses ind gen-

nem det korte rør, hvorved vædsken presses ud lo

gennem det andet. OpfB.HII.200. Gjel.R.22.

CMøll.F.71. -folk, pi. [I.l.i] (nu 1. br.) (folk

af) sprøjtemandskab. Rahb.Fort.1.318. HC
And.SS.IY183. I. -fuld, en. [I.l] saa me-

get som kan rummes ad gangen i en (vis

slags) sprøjte, (hun) har givet hver af de

Afdøde en halv Sprøjtefuld af Flaskens Ind-

hold. Socialdem.^yio 1920. 3. sp. 4. II. -fuld,
adj. [isbrmida'ful'] (jf. fuld som en sprøjte (u.

I. Sprøjte 1.1^ og sprøjtende fuld (u. II. 20

sprøjte 4); sml. skylfuld; jarg., jf.: „I lav

daglig Tale." F/SO.) i høj grad beruset;

kanonfuld; plakatfuld. Ploug.Sylv.15. Hun
er sprøjtefuld.EGAnd. Nye Eventyr. 2 R. III.

(1865).14. Skjoldb.IM.92.
|| ^ i tarokspil

brugt (egl. spøg.) i forb. sprøjtefuldt
kavaleri, sprøjtefulde konger, om en

serie af fire herreblade i sa. farve og skusen,

henholdsvis en serie af alle fire konger og

skusen (i modsætn. til fuldt kavaleri (se u. 30

Kavaleri i;, fulde konger (VortHj.IV,1.63)

om de samme serier uden skusen). Spillebog.

(1900).64. VortHj.IV,1.63. -fører, en.

[I.l.i] (emb.) (en sprøjtemesteren) underordnet

befalingsmand, der leder et hold brandfolk

(sprøjtemandskabet). MinT.1873.A.74. Ole-

senLøkk.Nn.I.126. SaUIII.841. -gal, adj.

[•sbr(oi(fø'gaJi] (jf. sprøjtende gal u. II.

sprøjte 4; dagl., jf.: „Talespr., plat." Levin.)

komplet gal, tosset, sindssyg; meget vred, for- 40

bitret; ogs.: helt forkert; splittergal. *Den,
som sig Livet gjør til Qval,

| Ham kalder
jeg for s]prøitegSil.PEPetersen.Digte.(1854).13.

„Drengen er gall" . . „Ja sprøitegal!" Berghs.

6F.I.245. Feilb. regnestykket var sprøjte-

galt I -gods, et. d. s. s. -støbegods.
Erak.1935.sp.3246. -hul, et. spec. (zool.) : I)

(jf. Sprudehul ; nu 1. br.) næsebor hos hvaler

(hvorigennem udaandingsluften stødes, ofte

mens hvalerne endnu er under vandets overfla- 50

de, saaledes at vandet sprøjtes i vejret); blæsehul.

VSO. MO. BMøll.DyL.1.292. 2) (jf. u. Isse-

hul^ aabning paa hovedets overflade hos visse

fisk, hvori en kanal til mundhulen udmunder.
Sehouw&Eschricht.DP.12. Lieberkind.DYIY
178. -hus, et. [I.l.i] (ænyd. spøitehuus
(KbhDipl.VII.483)) mindre bygning (nu
især paa landet, i landsbyer), hvor (især:
sognets, landsbyens) brandsprøjte(r) og andre
slukningsredskaber opbevares, alle publiqve e'o

sprøyte huuse. Cit.l717.(KbhDipl.VIII.412).
Morten Vægter var ifærd med at trække
Fabrikssprøiten ud af Sproitehuset. JBerg«.

6F.II.311. (ved) Opslag paa Sprøjtehusene

i Harreby og tilgrænsende Sogne (bekendt-
gjordes) Auktionen. JakKnu.S.192. LovNr.
174*ysl926.§42,l. Spøjte-: Cit.l702.(Kbh
Dipl.VII.664). -hval, en. (jf. Sprude-,
Spruthval; nu næppe br.) hval, der sprøjter

vandet særlig højt op; især: den store tand-
hval Physeter macrocephalus; kaskelot. Am-
berg. VSO. -jsRrn, et. draaber, stænk,

af flydende jærn, som under støbningen slynges
ud i formsandet. Thaulow.M0.581. Støberi-

bogen.(1938).129. -kande, en. kande, hvor-

af en vædske kan sprøjtes; dels f om vand-
kande med spreder (til havevanding). Am-
berg. VSO. MO. dels om olie-, smørekande
med bund af tyndt blik, som ved et tryk (fx.
med en flnger) bringes til at bue indad, hvorved
vædsken sprøjtes ud. TeknMarO. FagOSnedk.
-kar, et. [I.l.i] (nu næppe br.) vandkar,
hvorfra brandsprøjterne fyldes under en brand.
VSO. -kasse, en. [I.l.i] (foræld.) fond
(kasse), hvori sprøjteskatten indgik. MR.
1755.145. -kor, et. [I.l.i] (jf. 1. Kor 2.8

samt Brandkor; foræld.) (fast) mandskab (i

købstæder) til bekæmpelse af ildebrand; brand-
korps. Wors.OE.46. -lage, en. (fagl.) salt-

lage, der sprøjtes ind i bacon. RegulativNr.
2W*/il934.§7,18. -lak, en. (mal.) lak, der
paasprøjtes'': arbejdsstykket. PHald.Maleriets
Teknik.(1934).190.PoVyi*1940.20.sp.5.-la-
kering, en. (jf. -lak, -maling; mal.) den
fremgangsmaade (teknik), at lakken paa-
sprøjtes arbejdsstykket v. hj. af trykluft.

TelefB.1929.II.3137. Møbelsnedkeri.[1937J.
348. -maling, en. (jf. -lakering; mal.) den
fremgangsmaade (teknik), at malingen (ell.

lakken) paasprøjtes arbejdsstykket v. hj. af
trykluft. LSal.Xi.l09. IngBygn.l940.88.sp.l.
-mandskab, et. [I.l.i] (jf. -folk; især

emb.) det mandskab, der betjener en brand-
sprøjte (brandsprøjterne) under en ildebrand.

SallII.525. Lov Nr. 174 »V, 1926. § 42, stk. 1.

-mester, en. [I.l.i] (ænyd. spøytmester(e)
i bet. 1, holl. spuitmeester) l)(jf. -fører; emb.)
person (brandmand), der (i alle indre tjeneste-

forhold) er de øvrige underbefalingsmænds og

brandfolkenes foresatte (og som fører tilsyn

med materiellet osv.; i Kbh. nu: depotmester);

ogs. (1. br.) om straalemester (MO.) ell. om
sprøjtefører. Brand-Ordning. **/i 1737. II. §3.
MinT.1873.A.74. Sal* III. 841. Spøjt-:
Brand-Ordning. (Kvartudg.) */il749. § 24. 2)
(nu næppe br.) \ d. s. s. -fisk. Brehm.Erybd.
254. -mønstring, en. [I.l.i] (jf. -prøve;

emb.) (en af myndighederne foretagen) under-

søgelse, inspektion af en bys brandvæsen (sprøj-

ter og andet materiel), og revu, parade over det

faste mandskab ell. (nu kun om forhold paa lan-

det) over de ifølge gældende lov, i tilfælde af

ildebrand mødepligtige borgere. MinSkr.Nr.487
**/iol871. -pistol, en. (ty. spritzpistole)

pistollignende redskab, hvormed et stof, fx. lak,

maling, paasprøjtes arbejdsstykket. Malerfaget,

[1935J.177. IngBygn.l940.88.sp.2. -pose,
en. (kog., bag.) kræmmerhusformet pose (af



601 S^prøjtepr spule 602

tyndt stof ell. pergamentpapir) med en sprøjte-

iylle i den spidse ende, kvorigennem dejg, fløde-

$kum olgn. kan presses ud i strimler olgn. Nu-
tidsMad. [1931]. 288. Bagning. 38. -pram,
en. [I.l.i] (if. -skib^ 4>- P^ci^ (ell. mindre far-

tøj) med lignende udstyr og anvendelse som en
sprøjtedamper. OpfB.* 11.34. Spøjte-: Cit.

1705.(KbhDipl.Y796). -prøve, en. [I.l.i]

(jf. -mønstring; fagl.) prøve, der afholdes for at

undersøge, om slufcningsmateriellet er i orden.

en Sprøjteprøve, en Fugleskydning, en Ses-

sion (er) vigtige Afbrydelser i en dansk
Kj øbstads dagUge Liv. Schand. TF. 1. 237.

Qrønb.SV.203. -pads, en. (jf. -pudse; mur.)

puds, der sprøjtes paa; ogs. om sprøjte-

beton. HFB.1936.52. Murværk ogJernbeton.

[19381.335. -pudse, v. (jf. -puds; mur.)

m. h. t. mur o$v.; dække med puds, der

sprøjtes paa. man agter at sprøjtepudse

Broens Facader og Fløje med en lys rødlig

Fnda. AarbKbhAmt.1935.147. -pumpe, en.

[I.l.i] (fagl.) pumpe, hvormed vandet pumpes
hen til en brandsprøjte, et sprøjterør olgn.

SkibsMask.181. -ror, et. [I.l.i] I) rør, der

er del af en sprøjte. LokomotivT.1941.158.

jf. MO.
II

spec. (nu sj.): straalerør. vAph.
(1759). VSO. OpfB.Ull.201. 2) 4>. en langs

dækket i større skibe anbragt rørledning med
paaskruningssteder for sprøjteslanger (tryk-

slanger). TeknMarO. SkibsMask.291. jf. (i

sa.bet.)SpTøiteTøTlediiiTig.Scheller.MarO.
-skat, en. [I.l.i] {ænyd. spøyteskat; for-

æld.) skat til bestridelse af udgifterne ved

brandvæsenets vedligeholdelse. Pl.**U1803.§3.

Lov*/il867.§7. Spøjte-: Holb.Vota.76.
-skib, et. [I.l.i] ^ skib med udstyr og an-
vendelse som en sprøjtedamper, -pram. OpfB.^
Vni.170. -slange, en. [I.l.i] (fagl.)

slange, der er en del af en sprøjte; spec. (og

især) om brandslange (1). Goldschm.II.173.

OpfB.UV,3.170. Aar 1689 Vare de saa kaldede
Spøjte Slanger først opfundne, som sær-

deeles nyttige til at udslukke . . Ildebrand.

Borrebye.TF.160. -støbegods, et. (;/.

-gods^ støbegods fremstillet ved sprøjte-

støbning. PoU'/itl940.17.sp.3. IngBygn.1941.
17.sp.l. -støbning, en. (jf. Pressestøb-
ning^ støbemetode, ved hvilken materialet

i fuldstændig flydende tilstand under højt tryk

presses (sprøjtes) ind i formen. Støberibogen.

(1938). 277. IngBygn. 1941. 17. sp.1.142. sp.2.

-tryk, et. I) om (styrken af) det tryk,

hvormed materialet ved sprøjtestøbning presses

ind i formen. IngBygn.1941.142.sp.2. 2) tøj-

tryk, hvorved stoffet sprøjtes med en tynd farve.

PHald.MalerietsTeknik.(1934).190. -tylle,
en. (kog.) lille blikindretning (af form som
en kegle med gennemhullet spids), der anbrin-
ges i den smalle ende af sprøjteposen. Bag-
ning.38. -tørv, en. (fagl.) tørv, fremstillet

af tørvemasse, der v. hj. af en kraftig vand-
straale sprøjtes ud af mosen i tyridtflydende

tilstand. CEAndersen&Woel.OmTørv.(1940).
19. -vogn, en. [I.l.i] (fagl.) vogn eU. (nu

især) bil, hvorpaa en brandsprøjte transporte-

res ell. er monteret. OpfB.*IV,3.170. -værk,
et. [1.1] (nu næppe br.) (pumpeværket i

en ved haandkraft drevet) sprøjte. Tag Dem
iagt, ifald De gaaer derhen, at ikke Brand-
folkene sætte Dem til Sproiteværket.Zret&.

Poet.1.467. Spøjte-: Moth.S693. -iræsen,
et. [I.l.i] (nu 1. br.) d. s. s. Brandvæ-
sen, det er ikke nogen let Sag at sluk-

10 ke saadan en Ildebrand (o: kærlighed), —
der maatte jo et heelt Sprøitevæsen til!

HoUt.WE.66. Schand.TF.I.219. -øvelse,
en. [I.l.i] det at øve sprøjtemandskabet i at be-

tjene sprøjten; spec. (jf. -mønstring; emb.,
nu kun om forhold paa landet) om øvelse ell.

mønstring, hvori alle de ved sprøjterne ansatte

og alle andre i tilfælde af ildebrand møde-
pligtige personer skal deltage. Lov*/»1861.1II.

§33. LovNr.l74*y»1926.§50,stk.3.

Sprøjt-mester, en. se Sprøjtemester.
8prøk(ke), subst. se II. Sprok.
I. ISprøt, en. se II. Sprot.

II. Sprøt, subst. se 1. Spryde.
III. I^prøt, subst. se u. I. Spræt 1.

iSprøt-bakkelse, en. se Sprutbak-
kelse.

L ISprøtte, en. se 1. Sprutte. IL
sprøtte, V. se II. sprutte.

Sprøve, propr. se I. Sprogø.

30 Spude(Je)-sten, en. se Sebedejesten
8p.901*'f^

Spue, en. se Spove sp. 459^^.

spule, V. [isbu'ld] (nu kun dial. spole.

se u. bet. 2. jf. VSO.VI.722 samt Esp.322).
-ede. vbs. -ing (Harboe.MarO.(u. Spule-
pompe^. Scheller.MarO. Steensby.Geogr.173)
ell. (nu 1. br.) -ning (VSO. Cit.l861.(Kai
Flor.Hornbæk.(1940).159)). (su. spola; fra
holl. spoelen; sideform (uden omlyd) til

40 spøle; af usikker oprindelse, maaske besl. m.
lY spy; jf. SpuUe)

I) (ordet er egl. ^, og bet. 1.2-8 føles ofte

som videre anv. af bet. l.ij rense ved at
overhælde, skylle med vand og (som
regel) skrubbe bagefter. I.l) ^ m. h. t. dæk,
skanseklædning, skibsside olgn. flader, under-

tiden ogs. tovværk olgn. (ofte i forb. spule
dæk;. SøkngsA.(1752).§175.§451. spule

udenbords o: overslaae Skibets Sider med
50 Vand. VSO. Matroserne vare . . i Færd med

at spule Dækket.CBemh.VII.182. Matro-
serne . . skrubbe og spule, svabre og skovle.

StBille.Gal.1.69. Scheller.MarO. billedl., m.
tings-subj.: * Regnen styrter ned i Strømme,

I
Spuler gratis Dæk og Mand. Piou^.F¥/.2i.

(skibet) duvede for Søerne, der spulede
Deskket. Elkjær.RK.227. 1.2) m. h. t. ting,

især: flader som fx. gulve, vejbaner; ofte

(mods. vaske^ m. særlig tanke paa, at reriselsen

60 foregaar (næsten) uden skrubning olgn. Et
andet Sted (paa kvægtorvet) er man . .

begyndt at spule den blodige Stenbro. Fori
Land.**/nl904.2.sp.4. En ældet Kvinde . .

spulede Vinfade med Havvand. 4ojDons.Z>Z7.
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105. Ved GL Strand er de ved at spule gaden
efter formiddagens fiskehandel. JlfZit<gfaord.

MS.68. Ulledl., m. tings-subj.: Natteregnen
havde spulet Gaden over, og Væden stod

endnu i alle FoTdyhningei. LeckFischer.M.

85. 1.3) (i alm. spr. især spøg.) m. h. t.

legeme ell. (især) legemsdel; ogs.: vaske (med
anvendelse af rigeligt vand). Vi saae en Mo-
der spule en lille spedalsk JJnge.PMøll.

(1855). II. 257. H. stod bukket over en

Spand og spulede Hals og li&kke.Rist.S.

59. *Rørdrum spuler sit gule Næb | i Sum-
pens svovlede Bløder. Aakj.RS.lll. Han
spulede Ansigtet over med koldt Vand
henne ved Y&ndtivLget.ErlKrist.St.73.

2) (1. br.) om (strømmende) vandmasse:

føre med sig (fra ell. til et sted); skylle

(II.2). (søen) spolede alle Fartøjerne af

Skibet. Agerbeck. Beskrivelse overBegivenheder.

(1804).131. han blev grebet af en Styrtesø

og skyllet ind under Bakken . . hans Kam-
merater (saa) ham blive spulet flere Gange
frem og tilbage under B&kken.MylErich^.
175. (fagl.:) Regnen (vil) paa udsatte Skraa-
ninger foranledige stærk Vækspuling af

Jordsmonnet . . Det er dog ikke Spulingen
alene, der foraarsager denne Nøgenhed.
Steensby.Geogr.173.

3) (sj.) lade noget (især: vand) skylle,

strømme af sted i en vis retning. Yderst
ude laa en Sandpumper og spulede Sand og
Vand ind i Land. ErlKrist.MM.46.
spule-, i ssgr. (-f spul-, se u. Spule-

pumpe^. navnlig (4>) af spule l.i. -balje,
en. balje, anv. ved spuling. Scheller.MarO.

-greje, en. i fit., om de til spuling an-
vendte redskaber som pøse, sætskovle m. m.
Scheller.MarO. -hane, en. [I.1-2] (fagl.)

vandhane (taphane), hvorfra vand til spuling

tappes. HFB.1936.637. -pumpe, en. rf
Spul-, jf. VSO.). fast (jf. Galionspumpe)
ell. transportabel pumpe, hvormed der pum-
pes havvand op (paa dækket) til spuling.

Harboe.MarO. Scheller.MarO. -pøs, en. (jf.

Slagpøs^ pøs, som bruges til at hale vand op
med til spuling. Larsen. D&H. -ring, en.

[I.2] (fagl.) ringformet skylleapparat, fx.

indsat i en skakt ell. kanal. HFB.1936.637.
-ror, et. rørledning (fx. langs skibsdækket),

hvorigennem vandet til spuling pumpes. Tekn
MarO.156. SkibsMask.291. -slange, en.

vandslange til brug ved spuling. TeknMarO.
177. LokomotivT.1941.177.sp.l. -vand, et.

vand, anv. til spuling. DagNyh.*'/sl933.11.
sp.6. jf.: Motorerne (fremstilles) med s pule

-

vandtætte Kuglelejer . . saaledes at Spule-
vand meget vanskeligt kan trænge ind og
ødelægge Motorens indvendige Dele.IngBygn.

1941.36.SP.2.

t Spulle, en. flt. -r, {maaske fra holl.

spoel, rum, hvorigennem vand skyller, til

spoelen, se spule) se KarspuUe.
ISpnnd, et. [sbon'j Høysg.AG.136. flt.

d. 8. ell. -e (jf. Feilb.). {ænyd. spund, spoud;

fra mnt. mht. spunt (nht. spund^, holl. spon,
der er laant fra ital. spunto, lat. (ex)punctum,
stikhul, til stammen i lat. pungere, stikke (jf.

Punkt); jf. spunde. Spuns; nu kun dia,l.)

I) spunshul; spuns (1). Moth.S694. den
ny Most der skyder sin skummende Gier
igiennem Spundet af Tønden. Sort.Tr.27.

Reiser.11.524. Feilb. 2) (jf. Spuns. 2; sj.)

overf. anv. af bet. 1, om (ved udskæring olgn.

10 frembragt) aåbning i andre ting og til andre
formaal. Dersom Agurkerne ere store, saa
skierer man et Spund i dem paa den ene
Side, og tager Kiernerne udaf dem . . og
setter Spundet i \g\en.OeconH.(1784).I.288.

S) prop af træ, hvormed spunshullet tillukkes;

spuns (3). Moth.S694. Gram.Nucleus.1076.
vAph.(1759). Leth.(1800)(u. Spundsej. Feilb.

TJfF. 4) (jf. Spuns 4j overf. anv. af bet. 3;
dels om prop, tap olgn., hvormed en aabning

20 kan lukkes, for at betage Deserteurerne al

Leilighed . . at betjene sig af deslige Baade,
(skal) hver af dem . . være forsynet med
et Spund, hvilket . . hver Gang skulle

tages med hjem udi Husene. JlfjB.i750.69.

OeconH.(1784).I.288(se u. bet. 2). dels om
flade, der udfylder en ramme; fx. om dør-

fylding: UfF.
I. spunde, v. ['sbona] Høysg.AG.95.

-ed«, {ænyd. spunde, sponde, fsv. spunda;
30 fra mnt. spunden (nht. d. s. og spundenj;

afl. af Spund; sml. Spunding; nu næppe br.}

I) (jf. Spund 3; sml. forspundej sætte prop
(spuns) i spunshullet paa en tønde osv.;

spunse (1). Moth.S695. Gram.Nucleus.1166.

II
i forb. spunde til. Moth.S695. jf.: samme

Fad eller Tønde . . tilspundes og forvares

ve\.LTid.l723.50. 2) (jf. Spund å) overf.:

lukke til (i al alm.) med et lukke, dække
olgn. Deres Yngle Celler . . tilspunde

40 (bierne) med det Bundfald, som af Blomster-
meelet bliver tUhsige. Fleischer.B.181.

II. spunde, spundet, præt. flt. og

perf. part. af II. spinde.

t ^pund-gær, en. [1] (jf. ty. spund-
hefe; bryg.) spunsgær. Ølbrygn.(1796).93.

Spunding, en. ['sbonen,] (ogs. skrevet

Spunning. Forordn.^'>/»1776. Till. Harboe.

MarO. jf. FagOSnedk. f Spønning. SøLex.

(1808).145). flt. -er. (fra ty. spundung
50 (spiindung), ogs.: spon(n)ung, sponning, holl.

sponning, egl. vbs. til ty. spunden (spunden),

forsyne med not, pløje (3.2), der er sa. ord

som I. spunde; jf. spunse 3; især skibsbygn.}

indsnit, fure paa langs i et tømmer-
stykke, hvori andet tømmer kan ind-
passes; ogs. om lign. længdefure i metal-

genstand (stang, skinne olgn.); spec. om fure

i et fartøjs køl ell. stævne, hvori klædnings-

plankerne indpasses (jf. Kølspunding.
60 Harboe.MarO. D&H. Stævnspunding.

Harboe. MarO. 386). vAph.(1759). Funch.
MarO.II.125. KuskJens.Søm.69. jf. Spun-
dingslinie: Spundingeme er SkæringsUnier
mellem Klædningens indvendige Flade og
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Siderne af Køl og Stxyne. SkibsbygnK.20.

S^pondings-linie, en. (især skihsbygn.)

især i flt., om de linier paa et skibs (spante)-

rids, der viser spundingens udstrækning (i dyb-

de osv.). Funch.MarO.II.125. -naad, et.

(især skibsbygn.) naad, der dannes mellem kan-

ten af det med spunding forsynede tømmerstyk-
ke og kanten af det i spundingen indpassede

tømmerstykke. Funch.MarO.II. 72. -plan-
ke, en. (især skibsbygn.) planke, hvori der

er hugget en spunding, ell. som staar i, er

nedlagt i en spunding. Harboe.MarO. Funch.
MarO.II.I25. Scheller.MarO. jf. vAph.(1759).

t Spand-pæl, en. (fra ty. spundplahl,

hvis 1. led hører til ty. spunden (jf. u. Spun-
ding)) spunspæl. Krafi.M.II.948.952. VSO.
IYM193(u. MøUetræj.
J^pnnning, en. se Spunding.
l^pnns, en (sadledes vistnok altid i bet.

å.z) ell. et. [sbon's] (især tidligere ogs. skrevet

Spnnds^. flt. -e (Amberg. VSO.(u. Spunds-
dug;. Krak.l930.II.1377. DanmarksSkove.

(1938).355) ell. -er (Forordn."/»1776.Till.

MO. Saaby.' Suenson.B.II.113. jf. FagO
Snedk. Glahder.Retskr.). {no. spuns, sen.

oldn. spons (n.); vel fra ældre holl. spons, side-

form til spon, se Spund; jf. spunse, Spunsel

II
i da. kendes ordet først fra det 18. aarh.)

1

)

(jf. Spund 1 ; nu kun dial.) (rundt) hul i

en af staverne paa en tønde, fustage olgn., hvor-

igennem den (kan) fyldes og tømmes; spuns-
hul, da hånd . . stak et Lys igiennem Spund-
set . . havde Lysets Lue tent Ild i Brende-
\nnet.Æreboe.l71. Øllet (bør) fyldes paa
Tønder, hvor det maae ligge med aabent
Spunds i 24 Timer . . for at udgjære. Oiu/s.

NyOec.I.159. *Det flød fra ham, som 01 af

Sp\inås.Winth.II.137. Feilb. UfF. \\billedl.;

jf. bet. 2.1: *Jeg i mit Versespuns maae
sætte Tol (o: slutte digtet). Rahb.(Kulturmin-
der.1939.157). jf. bet. 3: *Vi slaae i Nøden
Hul paa (PalM.^Y235: *Vi just i Nøden
aabne^ Glædens Spunds. PalM. AdamH. II.

334.

2) (jf. Spund 2) overf. anv. af bet. 1. 2.1)

(sj., spøg.) om et menneskes mund. *lad mig
faae et Glas Æggepuns,

|
som jeg kan hælde

i mit Si)\ins.Oehl.Digte.(1803).251. RudBay.
EP.1.163. 2,2) aabning i blokken paa
(større) høvle, hvorigennem høvlspaanerne gli-

der; spaanaabning. Møbelsnedkeri.[1937J

.

137.

3) (jf. Spund 3 og Dødike, Prop 1.2; sml.

Gærspuns^ (ret kort, men bred) prop af
træ, hvormed spunshullet paa en tønde,

en fustage olgn. kar tillukkes. vAph.(1759).
Blich.(1920).Y132. Blodsprøjtet fra de to

store Aarer paa Halsen foer ham i Ansigtet
som Skummet af et Fad Pæremost, som
man tager Spundsen ai.Schand.RP.36. et

„Spuns" . . et firkantet Træstykke, paa
hvis Underside der var en Tåp.FrGrundtv.
LK.173. jf.: Bayerske Spunse . . Ring-
Spunse . . Hul-Spunse . . Fade-Spunse.

Bødkeri.lO. \\ slaa spunset op, slaa spun-
set (ud) af en tønde olgn. S&B.II.339.
Wied.TK.16. FrNygaard.SS.53. m. overgang

til bet. 1: slaa spunset til oZ^n. GFMuHer.
Dånisch-deutsches Worterbuch. (1800). 1. 359.

Cit.l909.(OrdbS.). || billedl. (det) giærede . .

i mig, til Sponsen af sig selv fløi op, og jeg

blev FoTfntteT.Grundtv.DVIII.171. Der er

noget mere (o: anklager mod Griffenfeld),

10 naar vi først faar Spunset af Tønden. Rosen-
krantz.G.II.52. Denne Vittighed . . slog
Spunsen ud af Tønden, og en skral-

dende Latter rullede igennem Rummet.
Skovrøy.Fort.132.

4) (jf. Spund 4^ overf. anv. af bet. 3. 4.1)

(jf. Knækspuns; fagl.) mindre (og især:

kort og bredt) stykke træ, der anvendes
til udfyldning af et mindre hul i et andet

træstykke (fx. naar en knast er blevet hugget

20 ud); kalv (L2.2). Forordn.^*U1776.Till. Mil
TeknO. Funch.MarO.II.125. FagOSnedk.

||

(snedk.) mindre stykke træ, der tilpasses og

limes i høvlens blok foran jærnet for at gøre

spaanhullet mindre. PolitiE.KosterbU^hl922.

2.sp.2. FagOSnedk.
\\

(foræld.) metalstykke,

som indsættes i et stykke skyts for at skjule

støbefejl. MilTeknO. 4.2) ved boring af

hul med spunsbor gennem (metal)plade olgn.:

massiv prop, der bliver tilbage i hullets midte,

30 naar en smal, ringformet spaan er skaaret

bort. Wagn.Tekn.240. 4.3) 4>- poo (signal)flag:

mindre stykke flagdug af særlig form og

farve, som er indfældet i flaget. BerlTid.

"/i»1908.M.3.sp.4. En Time før Skydningens
Begyndelse hejses rødt Flag med hvid Spuns.

Den danskeLods.(1919) .242.

ISpanis-, i ssgr. ['sbonOs-] I) (ogs.

Spunse-, se u. Spuns-bor, -dug, -hul, -køUe^.

af Spuns, især i bet. 1 (ell. (delms) gen. af

40 Spund, anv. som 1. led af ssgr.). 2) {efter ty.

ssgr. m. spund-, til ty. spunden, se u. Spun-
ding) af spunse 3; se Spuns-bjælke, -jærn,

-planke, -pæl, -væg. -baand, et. (jf. ty.

spundband; bødk.) det tøndebaand, der ligger

nærmest ved spunshullet. Amberg. MO.
•bjælke, en. (jf. spunse 3; fagl., især 0)
bjælke, der er forsynet med not ell. fjeder (L4),

saaledes at den kan føjes sammen med en

lign. bjælke med fjeder, henholdsvis: not.

50 Landbo.IV.343. -bor, et. (ogs. Spunse-.
Harboe.MarO.). (jf. ty. spundbohrer; fagl.}

bor af særlig konstruktion, hvormed et spuns-

hul bores ell. en spuns (4.2) udskæres. VSO.
VareL.HU. FagOSnedk. -\)OTe:vAph.(1764).

-boring, en. [4.2] (fagl.) boring, hvorved

der fremkommer en spuns. Sal.III.356. -dag^,
en. (ogs. Spunse-. Harboe.MarO.). 4f- CS"**""

mel) sejldug, der lægges om ell. over spuns-

proppen for at tætne spunshullet. Benævnelse

60 paaforsk.DeleafSkib.(1848).29. S&B. -dyb-
de, en. ijf. ty. spundtiefe; fagl., nu næppe
br.) den dybde ell. det maal, som en tønde, et

fad osv. holder, naar der maales i spunshtUlet.

Amberg. VSO. MO.
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spunse, V. ['sbonsa] (især tidligere ogs.

skrevet spundse^. -ede. vbs. -ning (i bet. 1:

VSO.(u. spundser;. i bet. 3: LandhO.IY343.
IngBygn.l940.250.sp.l). (no. d. s., sen. oldn.

sponsa; afl. af Spuns; jf. spunde; fagl.)

I) (jf. spunde 1) sætte en prop (spuns)

i spunshullet paa en tønde osv. (og derved

lukke den). vAph.(1764). Leth.(1800). Schel-

ler.MarO. Feilb. UfF. jf.: *nogle Dunke med
Viin du mig fylde! | . . vel med Laag du lo

dem s]^unåsQlWilst.Od.II.v.353. || i forb. m.
adv. (jf. afspunsej, spunse op, (jf. op-

spunse; nu sj.) aabne (en tønde osv.) ved at

aftage spunset. vAph.(1759). spunse til,

(jf. tilspunsej lukke (en tønde osv.) ved at

sætte spuns i spunshullet. vAph.(1759). Fynsk
Hjemstavn.1939.137. UfF. 2) (jf. Spuns 4.i;

indsætte en træklods olgn. til udfyld-
ning af et hul i et stykke tømmer. Funch.
MarO.II.125. VSO. Feilb. || ogs. (dial.) : 20

indfælde et stykke stof paa klæder, smst.

3) (som gengivelse af ty. spunden, note, pløje

(3.2) (se u. Spunding^) forbinde, sammen-
føje to tommerstykker (pæle, plunker

olgn.) ved hjælp af en not paa det ene

stykke og en fjeder (1.4) paa det andet ell.

ved hjælp af en not i hvert tømmerstykke og

en i disse indsat sløjfe (1.3) (saaledes at tøm-

merstykkerne danner en sammenhængende
flade); især som vbs. (se ovf.) ell. i part. 30

spunset anv. som adj. LandbO.IY343.
OpfB.*IY159.
Spunse-, i ssgr. ['sbonsa-] af Spuns

(især i bet. 1 og 3), se spunsefuld; jf. side-

formen Spunse-bor, -dug, -hul, -kølle u.

Spunsbor osv. -fuld, adj. (sj.) plakatfuld;
døddrukken. S&B.
Hpuns-ejsen, subst. (bryg., 1. br.)

d. s. s. -hæver. OrdbS.
Spnnsel, et ell. en (Krist.JyF.VIII. 40

125. UfF.). [isbon's(8)l] flt. -er. (afl. af
Spuns ell. udviklet af Spunshul; nu kun dial.)

I) spunshul; spuns (1). (ankeret) henlæg-
ges . . paa et maadeligt varmt Sted med
aabent Spunsel, for at gaa af sig selv i

Viingjering. Git.1805. (AarbPræstø. 1927.121).
Feilb. UfF. 2) prop af træ, hvormed spuns-
hullet tillukkes; spuns (3). Tode.SB.86. Hal-
leby.72. Feilb.

^puns-flag, et. [4.3] ^ om forsk. 5*0

(signal)flag med spuns. Harboe.MarO.357.
Scheller.MarO. -gs^r, en. (jf. Spundgær;
bryg.) den gær, som efter fadningen af hvidtøl

flyder ud af spunshullet. S&B. D&H. -hul,
et. (ogs. Spunse-. vAph.(1759). Harboe.
MarO. AarbFrborg.1918.8). (jf. ty. spund-
loch) d. s. s. Spuns 1. JBaden.DaL. en sagte
Vind, der tuder i et Spundshul. Bredahl.//.
67. Langt borte tordnede det . . det lød
som naar Vinden løber over SpundshuUet eo
af en stor tom Tønde. JVJens.EE.25. FagO
Sriedk. -hul-ring. en. (bryg.) d. s. s.

-ring. Bl&T. -hæver, en. (jf. -ejsen;

bryg.) redskab til at tage spunset ud af spuns-

hullet. Bl&T. -jærn, et. (jf. spunse 3)
en slags profiljærn, hvoraf der ved nedram-
ning kan dannes en spunsvæg. Sal.*XIX.584.
FagOSnedk. -kølle, en. [3] (bryg.) kølle til

at slaa spuns(propper) i med. Pokken-
holt-Spunse-K øller. BødA;en.i3. -plade,
en. (fagl.) blikplade, der sømmes fast over
spunsproppen og spunsdugen efter sviknin-
gen. Benævnelsepaa forsk.Dele afSkib.(1848)

.

29. OrdbS. -planke, en. (jf. spunse 3;
sml. -bjælke, -pæl; fagl., især 0) navnlig i

flt., om planker, der er spunsede sammen.
ForklTømrere.106. Suenson.B.II.150. -prop,
en. (jf. -told^ (træ)prop til spunshullet; spuns
(3). Amberg. Schand.BS.339. L. . . var
bred som en Fløjdør og saa kort som en
Spundsprop. Bang. R. 158. UnderDannebrog.
1940.15. -psel, en. (jf. ty. spundpfahl;
sml. spunse 3 og -bjælke, -planke; fagl.,

især 0) navnlig i flt., om pæle, der er spun-
sede sammen. Sal.XVI.562. LandbO.IV.343.
-ret, adj. (fagl., især ^) om tønde olgn.:

(som ligger) med spunset opad. Bardenfl.Søm.
11.137. Under Dannebrog. 1940. 15. -ring,
en. (jf. -hul-ring; bryg.) ring (bøsning), der

sidder i spunshullet og omslutter spunsprop-
pen. Bødkeri.ll. -sav, en. (bødk.) sav,

hvormed spunshullet udskæres. Amberg. S&B.
-stav(e), en. (bødk.) den stav(e) i tønden,

hvori spunshullet findes. VSO. UfF. -told,
en. (1. br.) d. s. s. -prop. en rigtig god
gammel, gennemsivet Spundstol til et Vin-
fad. Drac/im. ///. 257. -træ, et. (fagl.)

træ (ved), hvoraf spunse fremstilles. Sal.*

XXI1.91. -tæt, adj. (sj.) om tønde osv.:

som er tæt, naar spunset er sat fast i spuns-
hullet. KiøbmSyst.II.182(se u. I. Lug 1).

-væg, en. (jf. spunse 3; fagl.) (en fx. ved

afspærring ell. opdæmning anvendt) væg af
nedrammede spunspæle (-planker) ell. spuns-
jærn. Sammenpløjet Væg (Spundsvæg).ForfcJ
Tømrere.l8. man danner en Udgravning,
hvis Sider beklædes med „Spunsvægge" —
enten Træspunsvægge . . eller Spunsvægge
af Jærn eller JæTnheton.OpfB.*IV159.
Spur(e), en. se Spurv.
»pnrde, spurgt, spurgte ofl. præt.

og part. af spørge.

Spurre, en. se Spurv.
ISpurt, en. [sbuyd, sbur'd, sbu'rd; ogs.

sbojd, sbor'd, sbo^rd] flt. -er ell. (sj.) d. s.

(Aakj.nS.363). (fra eng. spurt; jf. spurte;

sport.) (pludselig) forøgelse af hastig-
heden under sportskonkurrencer som
løb (til fods, paa cykel osv.), kapgang,
kaproning olgn., især (jf. Slutspurt) mod
konkurrencens afslutning; ogs. om det afsnit

af sportskonkurrencen, hvorunder hastig-

heden er sat op; i videre anv. om afsnit (især:

afslutning) af andre sportskonkurrencer, hvor-

ved en deltager opbyder alle sine kræfter.

Vædløb.59. Scheller.MarO. den sidste Spurt

(0: i et 6-dages cykelløb) er forbi, og Løbet
er sluttet. Pol.*'/tl934.2.sp.3. (holdets) Spurt
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tydede paa, at (det) egentlig havde haft

Kræfter til at begynde Spurten noget før.

BerlTid.*/»1941.M.6.sp.4. \\
(især i avis-spr.)

billedl. ell. i sammenligning; navnlig om hur-

tighed, stærk fart. Rørd.SF.153. De var i vildt

Løb, alle Muskler var indstillede på Kraft

og dirrede som under en rasende Spurt.

TomKrist.LA.255. jf.: Pludselig i Gaar satte

Jordbærret ind med on vældig Spurt. Endnu

(eng. sparrow^, oht. sparo (mht. 8par(we),

sperwe, jf. nht. (dim.) sperling^, got. sparwa;
ofte henført til sa. rod som gr. spafrein,

sprælle, lat. spernere, sparke bort (der er besl.

m. sparke og spænde^, og saaledes egl. m.
bet.: hoppende fugl; jf. u. Regnspove)

I) \ fugl af slægten Passer af finkernes

familie; i alm. spr. (og uden for ssgr.) især

om den i Danmark overordentlig alminde-

i Lørdags var de sparsomme . . men i Gaar lo lige P. domesticus: graa-, husspurv; iscer

myldrede de frem. PoU*/,1925.9.sp.6. (1.

br.) om stærk fremgang i anseelse, position:

„Til Lykke," sagde han, „du har nok
en vældig Spurt p3iii."VBergstrøm.HN.189.

gpurte, V. ['sbufda, 'sbu(')rd8, ogs. 'sboyda,

•8bo(*)rd8] -ede. {efter eng. spurt; til Spurt;

sport.) (pludselig) forøge hastigheden,
sætte farten op ved sportskonkurrencer
som løb osv. Scheller.MarO. Ill.Cyclesport.

tidligere ogs. (zool.) i fit., om fugle af spurve-

fuglenes orden (jf. VSO.); i ssgr. ogs. om for-

skellige lignende smaafugle af andre familier

(jf. fx. Guld-, Gul-, Jærn-, Korn-, Lyng-,
Ris-, Rør-, Siv-, Snespurv samt Regnspurv
M. Regnspove^. Sælges ikke to Spurrer

(1907: Spurve) for en Penning? og ikke een
af dem falder paa Jorden uden Eders Faders
Ymie.MaUh.10.29. »mindre Fugl, som Spur-

*yil934.11.sp.2.
II

billedl. Teatret laa ne- 20 re, Giæs og Ænder. Foi6.3fetom.55. *Saa
denfor selve det stejle Montmartre, vi spur-

tede ned ad Trapperne og naaede at kom-
me ind midt i første Akt. JVJens.IM.129.
vi havde kastet os paa Cyklerne og spur-

tede ud ad Strandvejen og ind i Skoven.
PoI.*/a1926.7.sp.3.

Spurv, en. [sbor'v; dagl. ogs. (især i

ssgr. som Graaspurvj sbor', sbcor'; gldgs. ell.

dial. 'sbor'a] m. h. t. udtalen i 2 stavelser sml.

stimle Spurrerne med Skrig, ( I Kreds om-
kring den gyldne TT&ve.Ew.(1914).III.133.
*Ved dine (o: guds) Sale

| Spurv møder
Svale,

I
Kom det ihu\Grundtv.SS.I.140.

*Du fattige Spurv! flyv ned fra Tag | Med
Duen tU J\ilesMe\Ing.RSE.VII.231. (det

er) Tegn paa ondt Veir, naar Spurvene om
Vinteren flyve mod Vinduesruderne. TAtek.
III.21. Kjærbøll.352f. *Spurven sidder stum

Spurre ofl. ndf. samt: Spiirre siges om een, 30 bag Kvist;
|
saamænd, om ej det fyger!

men spurre om flere (endskjønt det raaaskee

var rættere at skrive en spilrv, ligesom en
ktrv). Høysg.2Pr.l4. Levin.Gr.1.41. Spurv
(udt. Spurre). 750.7/77.3. Arkiv.XXIX.21.
Dahlerup.SprE.108. Thorsen.l2. Feilb. Flem-
løse.122. (af ældre skriveformer kan anføres:

Spurre. Ps.84.4(Chr.YI). Moth.S695. Falst.

121. Reiser.1V.224. jf.: Den almindeUge
Spurre, som er Graaspurven.t;^pA.2\^a(/».F77.

Aakj.SD.II.78. Boas. Zool* 698.
||

graa
spurv, (nu næppe br.) graaspurv. JSneed.
11.171. De graadige og geile graa Spor . .

giør Land-Manden . . stor Skade paa Kom-
k^exiQ.OecMag.V.331. gul spurv, (nu næp-
pe br.) gulspurv. Thurah.B.22. skæl ho-
vedet spurv, se skælhovedet. || billedl.

ell. i sammenligning. *Naar de Herrer (9:

samfundets store) aad af fulde Kurve,
|
artig

555. samt MO. — sj. Spure. én spiire eller 40 kvidrende de unge Spurve (o: ungdommen)
spiirv . . flere spiirre eller sptirve. 5øj/sy,

AG.51. Spur. Holb.Metam.43. Spurve.
TBruun.Pr.212. den Spurve, jeg har i Haan-
den er den bedste. 7?e*7>.Af.262. Spor. Oec
Mag.Y331. jf. u. Regnspove^, flt. -e ell.

(nu næppe br.) -er (TBruun.IY89. Heib.

Pro8.II.282. Oylb.TT.56. CBernh.EtAariKbh.
II.(1835).164) ell. (som ældre skriftformer;

især til ent.-formerne Spurre, Spur ofl.) spur-
rer (Tob.2.10(Chr.VI). EPont.Atlas.1.640 50

(men ent. Sipniy. smst.628). JSneed.II.171.
Blich.(1920).IY63. jf. MO.) ell. spurre
(Pflug.DP.1063. Holb.Metam.55 (sml. ent.

Spur. smst.43). sa.JH.I.213. Luxd.Dagb.I.
218. Høysg.AG.51(se ovf.). Junge.105) ell.

spurer (Cit.l708.(SprKult.II.20). Jernskæg.
D.llO'). (ænyd. spurg, spur(re) olgn., spar(re)

(if- jy- former m. a: Kort.179. Feilb. samt:
(en) Sparre. Moth.S695. flt.: sparre. Krist.

Ordspr.513. sml. u. Regnspove^^ glda. spwrw eb spurve, se Hamp 2.2. || en spurv i haan

I
pikked Krummerne af deres M&d.ScJiand.

LyriskePortrætter.(1898).32. Hun er saa krank
og svag, at hun knap evner at gaae eller

tale, og derhos spiser hun som en Spurv.
Bergs.BR.124. længe havde Tankerne kred-

set om Problemet — som Spurve om et

Neg ved Vintertid. 4a7)ons.<S'.725.

2) bet. 1 anv. i særlige forb., talem. olgn.

II
plukke spurve: *Som Alter-Ravn og

Kircke-Ørn | Hånd (0: biskop Deichmann)
Landets Spurre plucker, | At Encher og
u-myndig Børn | De over hannem sucker.

Cit.l723.(Bruun.FR.II.233). (nu dial.) som
navn paa en (jule)leg: Moth.S695. UfF.(jy.).

[I skyde spurve: PAHeib.Sk.II.221(se u.

Rendekugle). Em Dalgas. DB. 174. talem.:

skyde spurve med kanoner, se IL Kanon 1.

[I
et skud spurve, se 1. Skud 2.5. || misle

for spurve, se misle. slænge hamp for

(Dyrerim.38), sporw, sparw, spørwe, æda.
(som tilnavn) spwrgh (Brøndum-Nielsen.
GG.I.253), run. spa.T(?) (Aarb.1940.160), sv.

sparv, no. spurv, oldn. 3p9rr, oeng. spearwa

den er bedre end ti (kramsfugle, se u. Krams-
fugl 1) paa taget (jf. Fugl 5.2). Lieb.DQ.II.

516. JPJacobs.Afh.425. jf.: en Spurre i

Haanden er bedre end en flyvende Sneppe.
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BieM.DQ.IY344. || i talem., i hvilke spurven

modsættes en større, anseligere fugl (især tra-

nen), som udtr. for, at man ikke skal søge

omgang med sine overmænd ell. forsøge at

efterligne dem; ofte i forb. som hvad skal

spurv i tranedans? (jf. u. Kragedans 1^.

Mau.9520. *Som Spiirren ieg og ey med
Traner gaar i I)&ntz.Cit.l703.(GkS799.15).

Man har for Ordsprog her til Lands:
|
Hvad

vilde Spurv i Tranedans,
|
Og Ugle mellem

KT&geT?Grundtv.PS.III.238. En Spurv i

Tranedands. Hostr. (skuespiltitel. 1849). *det

klæder Spurven
|
Kun slet omkaps at flyve

med en ØTn.Holst.G.48. som Søn af en jævn
Papirmøller følte (jeg) mig i de fine Kam-
meraters Selskab, som Spurven i Tranedans.

GyrLemche.S.IY186.

3) (dial.) kvindens ydre kønsdele (jf.

Fugl 4.5, Gøg 2.3 slutn. of,.). Kværnd. jf.

Feilb.

Spurve-, * ssgr. ['sborve-; gldgs. ell.

dial. 'sbore-] (tidligere ofte skrevet Spurre-.

jf. (sj.): Spurhøg. Job.39.29(Chr.VI). f
Spurv-, se u. spurve-agtig, -høg^. af Spurv
1; saaledes (foruden de ndf. anførte) fx.:

Spurve-flok, -fløjten, -hoved, -kvidder, -kvid-

ren, -par, -pip(pen), -sværm, -unge, -vinge,

-æg, -øje. -agtig^, adj. spec: (m. henblik

paa opfattelsen af spurven som en vellystig

fugl, jf. u. -rejse samt ty. spatzenhaft, gejl,

og Grimm.Wb.X,l.sp.2164; nu næppe br.)

sanselig; vellystig; gejl. Naar hines (0: øster-

lændernes) Vellyst krævede nye Evigheds-
Gienstænder (0: kvinder i paradiset) af

Spurvagtighed, da fordrede Nordmandens
Phlegma ligesaadanne af Magelighed. Jwn^e.
299. -due, en. \. amerikansk due af ringe

størrelse, Chæmepelia (passerina). Brehm.FL.
403. Ueberkind.DYVII.237. -dunst, en.

(jf. Dunst 4; jæg.) spurvehagl. Fleuron.IN.
79. -forstand, en. (sj.) nedsæt., om ringe,

indskrænket, lidet udviklet forstand; kyllinge-

forstand. Der seer du Frugterne af din Dum-
hed. Hvor har du igien havt din Spurre-
forstand henne, da du begaaer saadan Tøl-
perstreg? S&ttcsp./Z.g^^. -fugl, en. (zool.)

især i flt., om fugle af ordenen Passeres,
Passeriformes (jf. u. Sangfugl 1 og Spurv 1^.

Krøyer.Zoologi.(1838).132.Lieberkind.DYIX.
179. -graa, adj. (1. br.) af samme graa
(graalige) farve som graaspurven(s hun).
en spurvegraa Ulster. HCBranner.Barnetleger
vedStranden. (1937). 254. billedl. : »fattige,

spurvegraa Sange. Ohlsson.Fyraften.(1896).2.
-nagl, et ell. (nu næppe br.) en (Moth.
S695). (jf. -dunst; jæg.) om ganske smaa
hagl til jagt paa mindre fugle; dunst (4).
Moth.S695. PAHeib.Sk.II.221. VareL.*328.
-høg, en. (f Spurv-. EPont.Atlas.I.616).
iænyd. spurg-, spur(re)høg, sv. sparvhok,
oldn. sporr-, sparrhaukr, oeng. spearhafoc)
I) \- som navn paa forskellige mindre rov-

fugle. I.l) den lille høg Accipiter nisus;
finkehøg. Moth.S695. EPont.Atlas.I.616. Boas.

Zool.*591. 1.2) (nu næppe br.) taarnfalk,

Falco tinnunculus. EPont.Atlas.I.616. vAph.
Nath.III.507. 1.3) i forb. lille spurvehøg,
dværgfalk, Falco æsolon. Kjærbøll.38. 2) (jf.
-konge 2) f menneske af ringe legemsstørrelse.

Moth.S695. -konge, en. {ænyd. spurre-
konge (i bet. 1)) \) \ (nu 1. br.) den ganske
lille sangfugl Phyllopseustes trochilus L.;
almindelig løvsanger. Moth.S695. EPont.Atlas.

10 1.629. Kjærbøll.271. 2) (jf. -høg 2) f men-
neske af ringe legemsstørrelse. Moth.8695.
-kys, et (UfF.) ell. -kyse, et (UfF.) ell.

en (VSO.). flt. -r. (til II. kyse 3; jf. -kyser,

-skræmmer samt III. Kys; nu kun dial.) fugle-

skræmsel (til at skræmme spurve og andre smaa-
fugle bort med). OecMag.VII.370. vAph.Nath.
V11.556. UfF. t -kyser, en. (til II. kyse 3;
d. s. Schytte.IR.1.272. -papegøje, en. \.
(dværg)papegøjen Psittacula passerina. Brehm.

20 FL.374. Ueberkind.DYIX.27. -rede, en.

{glda. sporueredæ (HellKv.2)) Amberg. VSO.
Feilb. overf.: *jeg har meer end Folk nok

|

At tage denne Spurverede (0: en fæstning)
m&å. Rahb.Skuesp.il1.219. f -rejse, en.

især i udtr. gøre spurverejser, dels om
hurtige bevægelser frem og tilbage, fra et sted

til et andet olgn. Rostgaard.(Bruun.FR.II.
24). dels i udtr. for vellystighed (jf. -agtig^;

Hånd gør spurre TeiseT.Moth.S695. jf.:

30 Spurrereiser . . kaldes det, når mand lefler

tit efter hinanden, swsf. -skjul, et. (især

ta) sted, hvor spurve søger skjul, (ofte i

billedl. anv.). *mer end Spurveskjul paa
ingen Maade

| Var Skuder to mod fire

Rigers Fla,Side.Grundtv.PS.II.474. *Han var
og blev en fremmed Fugl . .

|
for plump

for dette Spurveskjul (0: om en sæterhytte).

Blaum.StS.77. \\ ofte anv. som navn paa villa

ell. skov olgn.; fx. som navn paa en (mindre)

40 skov ved Frederiksdal. Fleuron.Skoveneom
Fursøen.(1915). 13.15. jf. Winth.ND.59.
-skræmmer, en. (sj.) d. s. s. -kyse(r).

(han) staaer i Fruentimmerselskaber som en
Spurveskræmmer i grønne ETter.Tode.SJ.
1.251. -trav, et ell. en (MO.). (nu sj.)

langsomt og kort trav; i videre anv., om meget
langsom gang (jf. -trin^. Gram.Nucleus.466.
Leth.(1800). VSO. MO. -trin, et. (jf.

Myretrin; nu næppe br.) ganske kort skridt

50 ell. (jf. -travj meget langsom gang. Leth.

(1800).99. -ugle, en. (jf. u. Katugle; \
uglen Glaucidium passerinum (ell. Athene
passerina), der kun er lidt større end en spurv.

Kjærbøll.68. Boas.Forstzool.174.

sputte, V. se spytte (sp. 628*").

I. Spy, en. [sby^ (ogs. Spi^. (forkortet af
Spyflue ell. videre udvikling af II. Spy 1.4

;

jf. Spyer; nu næppe br.) flue, der sætter

spy; spyflue, jf. Kaalspy. || billedl. (jf.

60 Spyflue 2). *Pereat al Despotie . . |
Hver

en kaad Parnassets Spiel Bagges.IY220.
II. Spy, et ell. (nu sj.) en (Hab.2.16

(Chr.VI). DagNyh.'y7l922.1.sp.l). [sby?]

(nu kun dial. SpL LTid.1728.635. CDal-
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gas. SvendborgAmt. (1837). 19. JPJae. 1. 322.

SMich.B.41. Esp.320. Feilb. — dial. Spig.

MDL.539). (ænyd. spy, fk., fsv. spyia, /.,

oldn. sp^ja, mnt. spie, spige (nht. speie, nt.

spie, spieg ofl.), oeng. spiwe; Hl IV spy)

1

)

(jf. TV. spy 1^ om forskelligt, der udkastes,

udstødes fra et levende væsens indre. I.i) (især

dial. ell. libl., arkais.) opkastet mave-
indhold; opkastning; bræk (4). alle Borde
er fulde af væmmeligt Spy (o: efter et drikke-

lag). Es.28.8. Gjører det (o: Moab) druk-

kent I . . saa at Moab maa pladske i sit Spy.

Jer.48.26. VSO. MO. Feilb.
||

ordspr.: hun-
den vender sig (igen) til sit eget spy
olgn. {efter Ords.26.11 og 2Pet.2.22) især som
udtr. for at holde fast ved ell. falde tilbage til

sine tidligere laster, gammel slendrian, ell.

som udtr. for at optage ell. slutte sig til noget,

man tidligere har vraget ell. spottet, tænker
du Hunden forlader sit Spye, og Soen sin

Søle, fordi du ^^ræker ? Argus.l771.Nr.40.3.

Grundtv.PS.1.403. se ogs. Vogel-Jørg.BO.250.

II
billedl. Herrens høyre haands beggere skal

gaae omkring til dig, og en skammelig spy
(1871: Skjændselj skal komme over din ære.

Hab.2.16(Chr.VI). Skal (en metafor) behage,

maae den (ikke) tages af nedrige og gemeene
Ting. For Ex. Statens Spye for liderlige Folk.

Basih.GT.231 . *hint Uhyre (o: konstitutionen)

I
Er Satans Spy. BredaW. 77.22. du som selv

er . . sølet i Livets S]py.Madelung.F.171.

1.2) (ikke i rigsspr.) spyt (1). Proprietæren
spyttede et langt Spi, saa der rejste sig en
svag Støvsky i et Hjørne af Stnen.Aakj.

GK.171. 1.3) vædske ell. slimet masse,
der udsprøjtes ell. udgydes af visse dyr
(se ogs. bet. I.i); især i ssgr. som Padde-,

Slange-, Troldespy. jf. (billedl.): Vinkelskri-

veres og Lovtrækkeres Eåderspy e.Blich.

NL.XII.263. M) æg, som spyfluen har
lagt paa kødvarer; spyfluens æg; ofteiforb.

lægge ell. sætte spy. *dit Legem . . bliver

saa ureent
|
Som Kød af Spy og Fluer, i^alsf.

17. Man kan dække (fersk kød) til, saa godt
man vil. Spy kommer der alligevel. ToZdcrZ.

H.67. Boderne . . vrimler
| af Varer som

af S^i. SMich.B.41. ogs. i ssg. Flue spy:
Moth.F253. MO.I.512. Panum.211. Feilb.I.

316.
II

billedl. LTid.1728.635. „Hvem var
det forresten, som satte sit Spy paa Selv-

beskatningen?" . . „det var vist en Jour-
nalist". Gj/rjLcmc^.^B.330. Dette er Egnen
mellem Roskilde og Holbæk . . Kun sjældent
kommer Københavnerne her og sætter deres

5^y.Hoffmann.S.22.
2) (jf. IV spy 2) frembrud, udstrømmen,

tidsprøjtning af noget. 2.1) (jf. IV spy 2.i;

dial.) sted, hvor vand pibler, springer frem
af jorden; væld; ogs.: sumpet jord, morads
olgn. CDalgas.SvendborgAmt.(1837).19. MDL.
539. UfF. 2.2) (jf.-lY spy 2.2; sj.) strøm,
straale, der udsendes (udsprøjtes) (af
maskine olgn.). Maskingeværerne nedmejede
«om Turbiner . . Men bagfra blev Rotterne

(o: soldaterne) ved at mylre ind i Maskin-
dødens uundgaaelige Spy. SMich.T.20.

3) (jf. Spydrik; sj.) drik, der indeholder
et brækmiddel, fremkalder opkastning. Fru
Sigbrit er ferm nok i Spy og andre Djævelens
Drikke, hun skulde vel kunne brygge Hans
Mikkelsen en Taar, der dulmer Brynde.
ThitJens.SK.I.129.

III. spy, adj. [sbyJ] adv., intk., best. f.

10 og flt. d. s. {vistnok omdannelse af spyds;
dagl., især jarg.) I) som virker ubehageligt,

er forbundet med besvær olgn.; slem; haard;
skrap. Du var jo altid saa god og rar mod
mig, som Dagen var lang. Fritz derimod —
uha. Du kan rigtignok tro, han kan være
spy. EdgEøyer.EendesType.(1918).101. Hele
Havet staar jo ind paa (Kerteminde), det er

yndig om Sommeren, men spy om Vinteren.

B.T.**/i9l921.5.sp.2. 2) som vækker opsigt,

20 virker afstikkende, paafaldende ell. (og) væk-
ker morskab; ejendommelig; mærkelig;
morsom; sjov; grinagtig, (skuespillerens)

Foredrag er saa spy, at Officererne . . er lige

ved at flække af GTm.Pol."/iil914.9.sp.l. han
e' sgu en spy Fyr. RobLHans.EP.245. Hun
har . . saadan en spy Syæske, han har
foræret hende. OOtt.MedungeØjne.(1921).24.
Tænk, hun ryger Shagpibe ligesom Far.

Noget saa spy at se paa I Brodersen.L.62.

30 Ska' det være en Doktor. Det er den spyeste

Agurk, jeg længe har set. BerlTid."/»1941.

Sønd.7.sp.3.

IV. spy, V. [sbyJ] (nu kun dial. spL
JJuel.108. JPJac.I.129.294. Korch.LL.84.
Esp.320. Feilb. Kort.48). præt. -ede ["sby<')-

o5o] ell. (dial.) spydde (FrGrundtv.LK.160.
Dania.IX.37(sydsjæll.). spidde: Korch.LL.

84); part. -et [isbyJ(8)<] ell. \ spydet
(BalthBang.S.47). vbs. (nu næppe br.) -ning

40 (vAph.(1764)), jf. II. Spy. {æda. spy (AM.
Harp.Kr.106.130), spi (smst.9.18), oldn.

sp^ja (præt. spj6j, oeng. spiwan (eng. spew^,
oht. spiwan (nht. speien^, got. speiwan, lat.

spuere, gr. pt^ein; jf. I. Spe, spule, spytte
samt bespy)

I) om levende væsen: udkaste, udsprøjte

(noget) af sit indre. I.I) (nu især dial. ell.

arkais. (og derfor undertiden brugt som et

eufem., finere ord); tidligere regnedes ordet for

50 ufint, jf.: I Steden for spye bruges ofteste

vomere og brække, da spye er grovt i Dansk.
vAph.(1772).III. spye . . er nu aldeles for-

ældet, og bruges kun om Dyr, f. Ex. Hun-
den. Levin.) udstøde maveindhold gennem
halsen og munden; kaste op; brække sig.

drikker og bliver drukne, og spyer! Jer.

25.27. *(geden) Motte derfor davren lade
| Og,

med gunst at sige, sipy.Reenb.Æ.13. nu laae

de hjemme paa Bænkehalmen og spyede.

M CBernh.IY.311. *(de) letted engang imellem
sig op,

I
Naar Damperen gjorde for svære

Hop,
I
Og saa' paa hinanden og spyede.

Drachm.SH.54. han . . begyndte at spy i

faretruende Nærhed af min Ryg. l^rPotiwen.

39*
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(Pol.**/tl937.11.8p.2). Feilb. spy som en
garverhund, se u. Garverhund.

||
(næppe

i rigsspr.) i forb. som spy af sig (Moth.S
696. VSO. UfF.) ell. fra sig (Korch.Oodt-

folk.(1920).149), og (delvis Hl bet. 1.2-8; spy
op (Moth.S697. vAph.(1772).III. jf. op-

spy;, spy (en) over (Moth.S697. VSO. jf.

overspy;, spy ud (Moth.S697. VSO. jf. u.

bet. 1.8 og 2, udspy;. 1.2) (dial. ell. arkais.)

spytte (1). (du vilde) ladet hende spie dig

mellem Øjnene om det skulde hende gefalle.

JPJac.1.294. Korch.LL.84. jf. u. bet. l.i:

Jeg skal spy dig over som en Snog. Drachm.
Ourre.(1898).17. jf. u. spytte 1.4: *Det er

Fyrster. Land og By |
vrimler med dem;

intetsteds for Fyrster kan man spy.Børwp.

LN.52. 1.3) m. obj., der betegner, hvad der

udstødes: udstøde gennem munden; sprøjte

ud gennem munden; spytte ud; ofte i

forb. spy noget ud. Krebsene . . skifte Skal-

len hvert Aar, og spye selv Stenene ud af

M&yen. Cuvier.Dyrhist.il.97. *„Her er en
ringe Brad. I Morgen mere I" | Saa spyer
hun (o: lindormen) Hesten uå.Oehl.XXIV
32. Slangen spyede (1819: skød; Vand som
en Flod ud af sin Mund ud efter Kvinden.
Aab.l2.15(1907). Vinen var muggen . . Han
spyede den ud over Rælingen. ORung.VS.
230. Paa Bordet staar Brød, Ost og Smør,
men jeg rører det ikke; jeg nøjes med at
spy vældige Skyer af Røg omkring mig.
KnudRasm.OS.il.115. især i forb. som spy
edder (se Edder sp. 96"), gift (jf. gift-

spyende; ell. (især om fabeldyr) spy ild
(Holb.Hex.IV5. JVJens.S.134. jf. flamme-
(Holb.Ul.1.6), ildspyende (s. d.)). 1.4) (nu
kun dial.) om flue: sætte spy (II.1.4). Fluerne
spye over d.\t.vAph.(1764). Nogle lægge den
(flaaede laks) først 1 å 2 Timer i Lage før

de hænge den ud mod Solen, at Fluerne
ikke skal spye paa åen. Handels- oglndustrie-
Tid.1803.367. FrGrundtv.LK.160.

2) (i rigsspr. især (O) overf. anv. af bet. 1
;

ofte i forb. m. ud. 2.1) (sj. i rigsspr.) om væd-
ske: strømme ud. i det samme kom der en an-
den Hest vildt haltende, med Blodet spyende
ud af Laar og Underliv. ZZyars.JfZ.S2.

||

(dial.) om væld, kilde: springe frem (af jorden).

See hvor Vandet spyer (spier) op af Jorden.
MDL.543. Feilb. CReimer.NB.729. 2.2) om
genstand: lade (ild, røg, vand osv.) strømme
ud fra sig; udsende, udkaste (strømme
af) (jf. røgspyende;. (Vesuv) har begyndt
at spye Ilå.LTid.1743.82. Rundt om i Byen
spyr de store Fabriker og Værksteder Flskxn-

meT.Brandes.XI.217. »spyende Tagrender.
JVJens.Di.67. Foran os . . overalt spyer
Tordenbrag, korte, brede Lyn ud over
den dybblaa Himmel. HBarbusse.Ilden.(overs.
1919).47. Valslyngernes jernbeslaaede Hul-
skovle spyede Glostene fra sig. Elkjær.RK.
204. jf.: *(bækken) spyer om Hjulet ud af
skummig Fraad et Syøh. EColb.Foraar.74.
2.3) udsende mængder af noget; især

m. h. t. strøm af personer ell. varer. Et raslende

Sekundærtog bragte mig til Krefeld, just

som . . Fabriksarbejderne i Tusindvis spyedes
ud fra Værkstederne. JFJcns.ilf./.i2. Ma-
skinerne spyede Møbelben fra sig i ensartede
Sksihloner. FrPoulsen.MH.il.93. de Tusinder
af smaa Vendeuser, Magasinerne havde spyet
nd.LJac.l2Epistler.(1928).286. 2.4) som udtr.

for at skille sig af med, befri sig for
10 noget, det smaaborgerlige Milieu . . spyer
dem (o: et par, der lever sammen) fra sig.

Roos.JakobKnudsen.(1918).130. Samfundet
skal spy dem (o: forbryderne) viå.SMich.
Dommeren.(1921).187. jf.: var Deres Vel-
byrdighed ikke bleven tredie Mand i denne
Leeg, saa skulde jeg lært ham at spye hver
en Skilling ud (o: at aflevere, rykke ud med
alle pengene). Biehl.DQ.IV142. 2.5) som udtr.

for at udtale, udtrykke ell. (i miner) vise
20 noget. jf. bet. 2.2: *Et vist Veltalenhedens

Krater, | Hvoraf jeg pleier spye enhver
Idee,

I
Der længe har rumsteret i mit Indre.

Hrz.D.III.95. især: udtrykke ell. vise ond-
skab, vrede, udslynge eder, uhumskheder,
skældsord, „vist nok tog han ikke derimod
(o: et frieri), som han burde." — „Men
spyede Fyr og Flamme; talte om at kaste
sig hen ."Skuesp.VII.106. hans Prosa
. . spyer sine Væsker over mig og mine

30 SkntteT.Brandes.XIII.409. (hans) betændte
Øjne . . spyede Had og Rskdin. OyrLemche.S.
III.48. Han sad nu stum og tvær, til en
eller anden Sjofelhed fik samlet sig til

Klump og blev spyet ud. ORung.Englenmed
Æselsørerne.(1924).93. *det Navn (9: „fril-

le"), som alle Øjne spyede mod mig,
|
mens

alle Munde smisked Eders Naade. ZilfunA;.

C.*76. spye Gift og Galde. F/SO. D&H.
II

i forb. som spy ondt af sig (vAph.(1764).

40 Krist.Ordspr.605. UfF.) og (sj.) spy en
ned (SophClauss.R.205) ell. til (AndNx.
PE.III.302), smæde en; rakke en ned.

spy-, i ssgr. ['sby-] ell. (i sjældnere ssgr.)

[sby?-] (nu kun dial. spi-. se u. Spy-flue,

-gab, -vand;, af IL Spy ell. (især) IV spy

(2).

Spyd, et. [sbyb, nu 1. br. sby?6] (den
sidste udtale angives af Moth.S696, Høys g.

A0.37, SvOrundtv. og hævdes endnu som den
50 rette af PJernd.: (fru Heiberg udtalte) Spyd

(som) Spydd . . (med kort Vokal, intet Stød
og Dvælen paa d'et) . . (en saadan udtale)

hører man . . ofte endnn. PJernd.(Tilsk.

1908.199). jf. sa.TL.6f.). (nu kun arkais.,

sj. Spjud (Spiud). DFU.nr.1.38. Holb.Tyb.

Vil. sa.DH.I.201. Oehl.XXX.49. Ing.RSE.
VI.88. Rørd.VM.64). best. f. -et [isbyJba^

ogs. 'sbyb'af] flt. d. s. ell. (nu sj. i rigsspr.)

-e (2Sam.l8.14(Chr.VI). Holb.DH.1.13.
60 Brors.91. Grundtv.PS. 1.15. HBruun.Gl.da.

Minder.I.(1869).122. Esm.II.132. jf. Feilb.)

ell. t -er (Pflug.DP.1093); best. f. -ene
['sbyJaana, ogs. 'sbyb'ana] (æda. spiut, spiyt,

SV. spjut, oldn. spj6t, mnt. spet, oht. spioz
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(nht. spiess, se II. Spids^; ;'/. spyde, spydet,

II. spydig)

1) (jf. I. Lanse 1, II. Pik, I. Skaft 1, I.

Spærj et især i ældre tid ell. blandt primitive

folk brugt kaste- ell. stødvaaben, bestaaende

af en od, spids (af ben, sten, metal osv.) paa
enden af et langt, slankt skaft (af træ); ogs.

(jæg.) om jagtvaaben af lignende art (bl. a.

brugt ved vildsvinejagt (jf. Jagt-, Jægerspydj
ell. af krybskytter ved natjagt paa fasaner

(Weismann.Jagtleks.)) ell. om harpun-, ly-

sterlignende redskaber (Pflug.DP.1116.

jf. ogs. Hval-, LaksespydJ og (sport.) om
sportsredskab til (spyd)kast (Qymn.II.135.
ACMeyer.Idr.il,6.85). *Stødte de paa Dø-
ren

I
baade med Glavend og Spind.DFU.

nr.1.38. een af Striidsmændene stak ham i

Siden med et Spyd, og strax udgik Blod

og Yånd.Joh.19.34. *Giftige Flammer,
|

Hærder et Spyd |
For Valhals MøelEw.

(1914).111.64. »kaster med Spyd en for-

voven
I
Knøs, da skyder den (o: løven) Ryg.

Wilst.Il.XX.v.l67. Olger skal . . stride mod
Antikristen med Sværd og Spyd. CSPet.Litt.

230.
II

t sammenligninger. *haard som Staal

og Spyde. Brors.91. *som Spyd det i hans
Hjerte iog\PalM.AdamH.I.148. Den mind-
ste Lyd kom farende som et Spyd, der jog

gennem ]x&m.Søiberg.KK.II.149.

2) (fagl.) spids, od, der er anbragt paa
enden af noget (jf. Bøssespyd^; især om en

lanses spidse, smalle od, blad (jf. Lansespyd^
og om lignende afslutning paa en fanestang.

1 Landse med Spyd og Dop. MR.1835.23.
en Qvarteerfane . . forsynes med et Spyd
paa Enden, smsf.2S50.i74, vi (o: nogle børn)

fik os en hel stolt Fane med Kongens Navne-
træk i Spydet. NHancke.Skizzer. Ny Saml.

(1880).123. den for Uhlaneme karakteri-

stiske Lanse, der under Spyddet bar en sort-

gul Fsine. RibeAmt.1914.744. jf.: Hvorledes

kan den blive viis, som holder paa Ploven
og roser sig af Pigkjeppens Spyd (Chr.VI:
en kiep med piig udi)? Sir.38.26.

3) hvad der ligner, minder om et

spyd (1). Efter faa Minutters Vandring saa
han nogle lysende Spyd fra en Hyttes
Lampe bore sig Vej gennem Skoven, ^Jep-
pesen.OH.20. De såe over ^gron-^Toppenes
Kors og Spjud | en mægtig Stjærne funkle.

Rørd.VM.64. især i flg. spec. anv.: 3.1) (fagl.)

om spydlignende operationsinstrument.
Derpaa gaaer man over til at aabne Lindse-

kapslen. Dette foretages med Beer's Spyd,
eller en lige tveegget StseTn3L&l.Chir.(1845).

11.276. om trommespyd: BornholmsLandbrug.
1931.373.sp.2. 3.2) (fagl.) om spidst (jærn)-
redskab til at stikke i jorden (med);

jf. Plantespyd (s. d.), samt Jordspyd, om
spidsiilløbende metalrør til at drive ned i

jorden, fx. brugt ved opsætning af felttelefon,

ved jordmaalinger olgn. (MeddRytt.l8. Acta
Jutl.XI,3.17). 3.3) om spids jærnstang,
hvormed noget sønderbrydes, brækkes

løs (jf. Kilespyd^; især d. s. s. I. Spid 4.

(naur kullene ikke vil brænde igennem) maa
man jage det krumme Spyd ind i Midten
af Ilden. Rambusch.L.84. jf. Esse-, Fyrspyd.
3.4) (kog.) d. s. s. Dekorations-, Pyntespyd.
Et smukt Spyd med Tomat og Salat pryder
Anretningen. TidensKvinder.*U1928.32. 3.5)

(fagl.) en paa en fod fastgjort spids
metalpind ell. -naal, hvorpaa man paa

10 kontorer stikker papirer (fx. regninger,

kuponer, følgesedler) for at have dem samlede.

Leck Fischer. En Kvinde paa Fyrre. (1940). 91.

3.6) om legemsdel, især (Qj) om langt spidst

næb. et langt Spyd af et Næ\).Rørd.(Dag
Nyh.**/il926.7.sp.6). jf.: den vakre Isfugls

Hæhspy d.Frem.DN.495. om spydlignende

halefjer: smst.426. 3.7) om plantedel. || Q]

om spids spire, spidst blad olgn. (der

ligner et spyd). Marehalm og Siv havde
20 plantet deres Sværd og stukket deres Spyd

. . op mellem Strandløg og smaa, krybende
Blade. NJeppesen.DS.155. langs Væggene
stak Blomsterløg deres blege Spyd op af

den graa Jord. Rørd.Va.l6.
\\

(dial.) om
stak paa (kernerne hos) visse kornsorter. Cit.

ca.l760.(Thott4°1416.23). FrGrundtv.LK.259.

II
(gart.) d. s. s. Frugtspyd. BerlTid.**/,1883.

Aft.2.sp.l.

Spyd-, i ssgr. ['sbyb-] (sj., i flt. Spyde-.
30 med Spydestik og med Stenkast. JPJac.//.

378). af Spyd 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)
spyd-bevæbnet, -bærende, -lignende, -længde,

-stik, -væbnet; om vekslen ml. Spyd- og

Spyds- se u. Spyds-, -artet, adj. i forb.

som spydartet pil, (bot., foræld.) d. s. s.

spydbladet pil (se u. spydbladet^. Viborg.

Pl.(1793).195. -ben, et, (anat., foræld.)

den nederste del af det om en daggert min-
dende brystben (Processus ensiformis stemi);

40 „sværdspids". Agerbech.FL.213. -blad, et

ell. (i bet. 2) en, (sj. Spyds-. JPJac.II.384).

I) bladformet, lancetformet od paa spyd.

Hellebarden . . har et temmelig langt, ofte

stærkt tilspidset Spydh\&d.OpfB.*11.102. biU

ledl. (jf. Spyd S,?); den brede Rørbræmme
med de mumlende, blaagrønne Spydblade.
Baud.AB.69. 2) (nu næppe br.) 2f pilblad,

Sagittaria L. Viborg.Pl.(1793).191. jf. Spr
KuU.IX.115.158. -bladet, adj. af form som

50 et spydblad; spec. (bot.) d. s. s. -dannet 2. en
Klynge frodiggrønne, spydbladede Bregner.

Baud.AB.258. især i betegnelser for plantearter

som spydbladet melde, Atriplex hastatum L.

(MentzO.Bill.285), pil, Salix hastata L. (Hor-
nemann.OP.*867. LandbO.III.799. jf. Spyd-
pil^, skræppe, Rumex acetosella L., rødknæ
(Viborg.Pl.(1793).72. LandbO.IV.253), spi-

nat, (nu næppe br.) alm. spinat, Spinacia ole-

racea L. (med spydformede blade) (Olufs.Land-

60 oecon.^II.(1805).160), torskemund, Linaria

elatine (L.) Mill. (Lange.Flora.511). -buk,
en, {ty. spiessbock; zool.) antilope af grup-

pen Oryx. Brehm.DL.*III,3.116. BerlKonv.

XV111.422. -bærer, en. (jf. Lansebærer;
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1. hr.) d. s. s. -drager. FFalkenstjerne.Overs.

af Herodot. I. (1897). 91. DagNyh. "/, 1909.2.

sp.2. Spydbæreren, navn paa en berømt

statue af Polykleitos. -dannet, part. adj.

I ) (1. hr.) af form som et spyd. Et spyddannet
Redskab. 750. 2) (jf. Spyd 3.7 samt spyd-

bladet; bot.) især om blad: af form som et

spydblad med to sideflige, modhager; som ved

grunden har to spidse flige, en til hver side,

vinkelret paa bladets midtnerve. CORafn.
Flora.1.59. Warm.Bot.703. -dente, en.

(fagl.) spydformet dente. Cit.l928.(OrdbS.).

-drager, en. (jf. -bærer, -folk, -fører,

-karl; 1. br.) spydbevæbnet kriger; lansedrager.

Ing.PO.I.155. Schand.AE.254.
spyde, V. ['sbyba] (afl. af Spyd; jf.

eng. spear) gennembore med et spyd olgn.

Moth.S696. VSO. || nu kun (sj.): stange
laks olgn. Okuk . . stod ved Siden af en
Vaage og spydede Laks. EMikkels.JD.103.
spydet, adj. ['sbybaf] (jf. oldn. spj6ta5r,

bevæbnet med spyd; sj.) forsynet med od,
spydblad. *som een Mand kasted de nu
de spydede Landser,

|
Sigtende ret. Bagges.

Gieng.Till.44.

S spyd-fast, adj. fæstet v. hj. af spyd.

*ieg vaagned i et spydfast
|
Skarlagens Tjeld.

Rich.I.212. -folk, pi. (sj.) spydbærere, -dra-

gere. Etlar. Skrifter. NySaml. II. (1873) . 222.

D&H. -formet, adj. (1. br. -formig.
Hornemann.OP.^II.21. se ogs. u. bet. 1). I)

d. s. s. -dannet 1. spydformige Prismer (i

spydglansmalm). NordConvLex.Y369. Guld-
brystnaal . . spydformet med et hjerteformet
Hoved. PolitiE. Kosterbl. Vio 1925. 1. sp. 1. 2)
(bot.) d. s. s. -dannet 2. Hornemann.OP.*II.
21. Lange.Flora.Lii. Rostr.Flora.I.^*(1925).

458. -forer, en. (sj.) d. s. s. -drager.

D&H. -gahf et. (1. br.) gabende saar efter

spydstik. Spydgabet og Fodvunden (paa en
kristusfigur). DanmKirker.XII.227. -glans,
en, et. {efter ty. spiessglanz, vistnok til

spiess, spid (se III. Spids^, men opfattet

som hørende til spiess, spyd (se II. Spids^;
fagl., nu ^foræld.) d. s. s. Spidsglans. Det
raa Spydglands er anpriist som et almin-
deligt Middel mod alle Svinets Sygdom-
me. Fi&orsf. S'. 22. Theodor heldte nu Pul-
veret paa Spydglandsen. Hauch. III. 104.
Christ.Kemi.lOl. OpfB.*I.523. \\ hertil (sva-
rende til ssgr. m. Spidsglans-^ rssgr. som
Spydglans-aske, -blomst, -bly (Sal.III.
460. d. s, s. Sortspydglans), -draaber (op-
løsning af antimonklorid. FolkLægem.1.62.
III.102), -glas, -ilte, -konge (se u. 1.

Konge 6.3^, -lever, -malm, -mor, -olie

(FolkLægem.III.102. d. s. s. -draaber^,
-smør, -svovl, -syre, -syrling ofl., se især
NordConvLex.Y368f. -glas, et, en. (efter

ty. spiessglas; om oprindelsen jf. u. -glans;
nu næppe br.) d. s. s. Spidsglans, II. Spids-
glas. ;•/. VSO. VI. 698. -helt, en. (jf.
-kæmpe(r)

; poet.) helt, der kæmper med spyd.
Wil8tJl.IVv.87. -hjort, en. (zool.) lille

sydamerikansk hjort med smaa ugrenede tak-

ker, Mazama. LSal.XI.llO. -hold, et. (sj.)

et spydkasts afstand, være paa Spydhold fra

Fjenden. D&H.
I. spydig, adj. ['sby6i] (nu ikke i

rigsspr. spidig. Holb.Jep.1.3. Aakj.BT.148).
(no. spitig; fra nt. spietig, spytig, mnt. spi-

tich, til nt. spiet, spot, ærgrelse, mnt. spit

(hvorfra no. spit, fornærmelse, haan, fsv.

10 spit^, eng. spite, fra oldfr. despit, af lat.

despectus, foragt (se Despekt^; jf. III. spy,
spyds, spydsk j| i formen spydig synes ordet

at være blevet knyttet til Spyd (jf. II. spydig,
Spydord samt VSO. M.O.), ogs. tilknytning

til lY spy 2.5 synes at have fundet sted, sml.
giftspydig) I) som udtaler ell. (om ud-
talelse) indeholder, rummer (en ofte iro-

nisk, indirekte udtrykt) spot ell. skoser,
stikpiller. Intet gik mig meer til Hierte

20 end de spidige Ord, som hånd gav mig for-

gangen kaT.Holb.Jep.1.3. Greven trak paa
Munden med et spydigt Smul.Gylb.(1849).
IV.llO. *Hun syntes sig i Luner at behage,

I

Hun tidt var spydig og mod ham især.

PalM.IV391. Lauzun gjorde hende fortviv-

let, hver Gang de saås, ved Drillerier og
spydige Oiå. Schand.IF.244. en spydig Stik-

spille. EBertels.MH.36. 2) (ikke i rigsspr.)

d. s. s. spydsk 2. hvor spydigt end (vinden)

30 teede sig, i Bakkerne kunde de altid finde

Læ. Bregend.Møllen.(1936).100.

II. spydig, adj. ["sbybi] (afl. af Spyd;

jf. spydet; nu næppe br.) af form som
ell. spids som et spyd. *Spiret var en
spydig Gr&n. Grundtv.Krøn.64. *lang og spy-
dig hænger

|
En listap fra Altsinen. Aarestr.

SS.III.202. jf. I. spydig 1: *BUv spæret,

spydig, spids — og i den fine Skose
|
Bliv

af en rød benaalet Rose
|
En tornet Aloe —

40 bliv lutter Kna^ppenaieiU Bagges.Ep.291.
Spydig-hed, en. (ikke i rigsspr. Spi-

dig-. Mossin.Term.771). flt. -er. det at være
spydig (I.l); ogs.: spydig udtalelse, bemærk-
ning. Det var vanskeligt for H. at skjule,

hvor dybt disse Spydigheder krænkede ham.
Gylb.(1849).IV100. Det sagde han lidt for

spydighed, kunde jeg godt mærke, men jeg

tror nok, at de andre tog det for alvor.

NMøll.K.141. Store Henrik var . . noget

50 stakket af Vækst. Men hans Kendenavn
brugtes uden Spydighed. EBertels.MH.83.

i^pyd-jærn, et. (nu næppe br. Spyds-.
Moth.S696. vAph.(1759)). (ænyd. spydz-,

spiudziern; 1. br.) spydspids af jærn. vAph.

(1764). OpfB.UI.lOl. O -kamp, en. Bag-
ges.NblD.87. *over Kreterne bød Idomeneus,
Mester i Spydkamp.Wilst.Il.II.v.645. Sal*
XIX.379. -karl, en. (ænyd. spydskarl, spyd-

bevæbnet kriger, omstrejfende person, landstry-

60 ger (vel egl. om lejesoldat); jf. u. -mand; nu sj.)

d. s. s. -dragerjosu. D&H. -kast, et. kast ell.

kastning med ^spyd; nu især (sport.) om
idrætsøvelse, der bestaar ifkastning med et

spydlignende redskab over den længst mulige
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distance (sjældnere: efter et opstillet tnaal).

hvergang et Vildsviin var . . fældet, om h&a
endog selv havde gjort det afgjørende . .

Spydkast. Ing. VS.1.194. ACMeyer.Idr.il,6.

85. (han) var . . bleven overfaldet . . og

dræbt ved Spydk&st.EllenJørg.HH.20. bil-

ledl.: Hun pleiede, jo mere hun saae ham i

Forlegenhed, at fordobble sine Spydkast (o:

spydigheder, drillerier). Winth.IX.145. -ka-
ster, en. (jf. -skytte^ kriger, der kaster med
spyd, er bevæbnet med kastespyd, ell. (nu især;

sport.) sportsmand, der dyrker spydkast. ApG.
23.23(1907). kvindelige Spydkastere. BerZ

Konv.XX.163. -kastning, en. (jf. -kastj

det at kaste med spyd; nu især (sport.) om
idrætsøvelse. Der skal holdes adskillige Danse
og Leege, saasom Bryden, Veddeløb og
Spydkastning. Biehl. DQ. III. 167. Gymn. II.

137. -kis, en, {ty. speerkies; bjergv., mine-
ral.) mineralet markasit (m. spydlignende kry-

staller). Sal.XII.401. -kæmpe, en.(jf. -helt;

I. br.) spydbevæbnet kæmpe, kriger. OFriis.Litt.

25. -kæmper, en. (1. br.) d. s. Geriz.(Wilst.

Il.(1909).XVII.v.588). -mand, en. (æda.

spiut man, spiutz man, spiutæ man, fattig

mand (uden fast bopæl) (DGL.Y67); jf. u.

-karl samt Spidsborger; 1. br.) spydbevæbnet

kriger. Wilst.Il.II.v.846. DagNyh.*'/*1903.1.

sp.3. -mø, en, (poet.) spydbevæbnet mø; om
arruizone: Apollonios. Argonavtertoget. (overs.

1897).81. om valkyrie: Gjel.Br.24. -od, en. se

Spydsod, -ord, et. (sj.) ord, der saarer som
spyd; spydigt ord; spydighed. Bagges.NblD.
79. -pil, en, (nu næppe br.) ^ spydbladet

pil, Salix hastata L. Landhuushold. VI. 156.

QJ -regtk, en, regn af kastespyd, hvor Fare
truer, der jubler jeg i Spyårega. Blich.(1920).

1.150. JOlr.SD.1.95. billedl.: »Snestormen
ubarmhjertig i den lange |

Midvlntemat sin

Spydregu mod dem slog. Schand.UD.95.

^py-drik, en. (æda. spi drykkæ, spy-

drickæ (Harp.Kr.57.128); til lY spy 1; jf.

II, Spy 3; arkais.) drik, der indeholder et

brækmiddel; brækvand. Moth.S697. VSO.
Sigbrit er kommet for Skade at prøve en af

sine Spydrikke paa sin Baittei. ThiUens.SK.
1.134.

spyds, adj. [sbys] t reglen uden bøjning,

dog undertiden intk. og adv. -t, best. f. og fU. -e

(Hart€.FraArgonaut€mesTog.(overs.l884).22).

(af spydsk (ell. nt. spytschj; jf. III. spy, I.

spydig; dagl., til dels gldgs.} \} d. s. s. spydsk
1. Cit.l879.(Tilsk.l925.I.357). „Ellers er hun
da selv sær nok," sagde hun spydst, „hun,
som holder Smugkro om Natten," TAÆu;.
FD.I.42. Lad vær' og være saa spyds, Ade-
laide.TiderisKvinder.*/il929.10. 2) d. s. s.

spydsk 2; ofte i forb. den er spyds. Bøgh.
DD.1866.185. Cadetten . , bemærkede, at

den var allerede spys, at hans Søster skulde
gaae saa længe i Sort for hans Tantes Skyld.
Gjel.UD.118. hun havde en dejlig tyk, rødhaa-
ret Dreng at bringe i Medgift, og den var mig
dog lovlig spyds. Saa lod jeg min gode Jomfru

Spydskhed

Søholm sejle sin egen Sø.ZakNiels.Fort.28.
Det var en Tur med en spyds Nordostvind
saa godt som lige imod.SKoch.Haabetog den
haabløse.(1901).94. (jeg har) ikke faaet en
Bid i fjnrretyve Timer, Den er spyds. ^a<
Tid.^*/x*1922.Sønd.l0.sp.4. 3) d. s. s. spydsk
3, III. spy 2. Levin.DennyeDocentpost.(1863).
55 (se u. hamper 3^. *Elskende Par de har
indført — hvor spyds

|
Rationering paa Kys

10
I
I Reden. Aftenbladet*^/il921. 2.sp.3. han var

. . lattervækkende . . Haaret var i alt Fald
spys nok. OThyreg.Detgrønn€Land.(1926).52.
Spyds-, i ssgr. ['sbybs-] af Spyd (1);

om vekslen ml. Spyds- og Spyd- se u. Spyd-
blad, -jæm, -stage. Spyds-od.
spyd-sat, part. adj. (sj.) besat med

spyd; billedl.: *stundum min (o: Luthers)

Pen haver havt en Braad, | meer spydsat
og spids end nødigt. Rich.VH.3.

Spyds-blad, -jærn, se Spyd-blad,20

-jærn.

spydsk, adj. [sbysy] {fra nt. spytsch,
spietsch, mnt. spitsk, spitesk, spitesch, afl.

af nt. spiet (se u. spydig); jf. III, spy, spyds,
samt spidsk (hvis bet. 2 muligvis egl. er sa.

ord); dagl., til dels gldgs. og dial.} I) spydig
(1) ; ogs. (især dial.) om person: stolt, hovmodig,
barsk, tvær olgn. (Feilb. UfF.). Han er noget
spysk, den K&mmeihenel SophClauss.A.134.

30 han (optraadte) spydsk og kaalhøgen.^oA;;.

VF.118. Fru Lensmand Crålius' spydske
Stemme. Kidde.J.144. den spvske Epilog til

Bogen.VilhAnd.Horats.I.102.'2) om forhold:

som volder (en) besvær, bryderi, kvaler;

slem; haard; besværlig; skrap; broget
(2.2); spec. om vejrlig; ofte i forb. den er
spydsk. Vi marcherede ind til Sønderborg,
der saa det ogsaa noget spydsk ud; vi gik

i de bare Tagsten, Regn, Lynglimt og paa-
40 følgende Skrald. Cit. 1864. (KLars. UK. 398).

Saadan Vinterdage, naar Solen putter sig

ved Firetiden, kan det sgu være spysk nok,
at faa Has paa 'iimeme.Wied.GP.33. Oppe
paa en Fjældknold staar mit Staffeli . . om
Nætterne er det koldt endnu, atten-tyve
Grader, og den sidste Timestid derude kan
bUve spydsk noY.AchtonFriis.325. *Det er

spydsk at ride Ranke |
mod den hvasse

^oxdenYixid.Aakj.HÆ.132. en Pakmester i

50 det andet Tog raabte til Kollegaen i vor
Postvogn, idet vi kørte ud: Naa, hvordan
gaar det, har I haft noget at bestille i Nat?
Og Svaret lød: Du kan tro, den er spydsk.
Da.Postblad.1926.29. Feilb. UfF. 3) d. s. s.

III, spy 2, en spydsk Skuespiller. Dtfeff,

Spyd-skaft, et. (ænyd., glda. spiud-

skaft, oldn. spjétskapt) stang, skaft, der er

del af et spyd; spydstage. Oehl.ND.165. Blich,

(1920).XV 79. Gertz. (WiUt. II. (1909). XIII.
60 V.443).

Spydsk-hed, en. (1. br.) det at være
spydsk (1); ogs.: spydig bemærkning; spydig-

hed. *„Man tør jo nok formode,
| at Pigen

er fortryllende?" | Et Gran af Spydskhed
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kun,
I
men Sigurds Tinding svulmede.

Rørd.GD.274. Kidde.Loven.(1908).124. (jeg)

havde altid en eller anden lille Spydskhed
at vedtegne. VFMøller.Halvdelenafto.(1924).

72.

Spyd-sko, en. (fagl.) spids dupsko. Et
Ridsejærn bliver taget frem, og en Stok med
Spydsko i Enden giver sig til at skrabe og

hugge (o: paa træet). Fleuron.DTN.116. f
-skytte, en. (;/• ty- spiessschutze samt

skyde et spyd u. skyde 6 og oldn. spjétsskot,

spydkast) kriger, udrustet med kastespyd; spyd-

kaster. Holb.Herod.226. -skæftet, (part.)

adj. (sj.) forsynet med spydskaft. Spyd-
skæftet Hellebarde blev nu hans Ridder-

sværd. /ngf. F/Si.757.

Spyds-od, en. (1. Ir. Spyd-. Blich.

(1920).II.60. ORung.Y.9). (oldn. spjétsoddr,

spjétaoddr; O, især foræld.) Moth.S696. min
Faders Drabsmand, gjemmer jeg Spydsod
til.Ing.EF.IY100. AOlr.DH.II.184. i udtr.

for at gennemtvinge noget med (trusel om)
vold: Petitionen burde overbringes paa
Spydsodden. LeAm.//.27(?. || mærke med
spydsod, saare med spyd; spec. i udtr. for

at saare sig selv for at undgaa straadøden (jf.

u. Gejrsod). De, som ikke . . fik saadan Død,
lode sig paa deres Yderste mærke med en
S^yåsoå.Basth.FM.594. Grundtv.BrS.345. jf.:

med aabne Vunder til Valhal de gik,
|
og

med Odins Spydsod i Kinden. Drachm.UD.
293.

I." Spyd-spids, en. JOlr.SD.1.150.
OpfB.*IY482. fra alle Sider blev (han) iagt-

taget nysgerrigt og haanligt. Han følte det,

som hang han i Luften over en Kres opad-
rettede Spydspidser. Bers.G.209. (sj.) jf. byde
en spidsen (u. II. byde 5.i^; Saa længe hun
sad . . i gode Kaar paa Czarnystok . . kunde
Mama byde hele Familien Spydspidsen. iSmt7

Rasm.H0.97. II. -spids, adj. (sj.) spids

som et spyd. Kirken med et spydspidst
. . Sipir.Pont.LP.IV101. -stage, en. (sj.

Spyds-. lSam.l7.7(Chr.VI). Slange.ChrlY
102). ipenyd. spyd(s)-, spiud(s)stage, glda.

spydstaghe, spywstaghe (PLaale.nr.549);
især foræld.) spydskaft, -stang; ogs. om hele

spydet; lansestage. Hver, som vil røre ved dem
(o: niddinger), maa være forsynet med Jern
og Spydstage. 2(S'am.23.7. Fyrretræerne . . stod
tætte og lige, som piggede Spydstager. JBisf.

FT.IO. en Spydstage fra o. 600. JohsSteenstr.

DS.39.
II
som symbol paa krigerliv. Keiserne

var mestendeels dannede i Leiren og opfødte
ved Spydstagen. iS'poron.Bret;e.//.28. denne
Spydstagens og Vaabenskioldets Tid.JH
Smidth.Mundheld.(1840).76. \\ i udtr. for

anvendelse af magt, vold. hver Kirkedør i

Landet, man herefterdags vil spærre, lader
jeg nu selv uden videre sprænge med Spyd-
stagen. ing.ZJ5.7/.258. den højeste Magt
vilde være at finde i den stærkestes Spyd-
stage. CÆJ/Siwi.^. især i talem. retten sidder
(nu næppe br. bestaar. LTid.l720.Nr.6.3.

Birckner.1.82. — sj. bor. Rahb.Fort.I.315.

ligger. Wand.Mindesm.I.194. S&B.) i spyd-
stagen (glda. nw liggher laaw i spydstaghes
ændhe (PLaale.nr.5); sml. Næveret) magt,
vold er traadt i stedet for lov og ret (som under
krige, lovløse tilstande). Mau.5025. Slange.
ChrIY.102. et Rige, hvor Retten nu ikke
længer skulde sidde i Spydstagen, men i de
Romerske Juristers Ven.Grundtv.HYIII.71.

10 en urolig Tidsalder, da Retten sad i Spyd-
stagen. C/SPef.ZÆif.SS. ogs.: sætte retten i

spydstagen, sætte magt, vold i stedet for
lov og ret. Verden har sat Retten i Spyd-
Stagen, og mange Konger deres Ære i Blods
Udgydelse. OeconT.¥22, Napoleon . . satte

Retten i ^^jd%iz,gen.Grundtv.Udv.III.608.

jf. (1. br.): Spydstage-ret. sa.HYIII.330.
Forjaget var Spydstage-Rettens Tid. Ing.

DM.3. -stang, en. (især poet.) spydskaft,

20 -stage; ogs. om hele spydet. PMøll.(1855).I.
152. Først udslynged den Helt Alexandros
sin mægtige Spydstang. Wilst.Il.III.v.346.

-stok, en. (1. br.) stok med en spids, od i

enden; pigstav. han bandte paa sit Esel og . .

gav det et Stød med Spydstokken. /n^.LB.
II1.196. -tid, en. (jf. Skægtid; 1. br.) urolig,

af krige opfyldt tid. Det bliver en „Sværdtid
og Spydtid", der nu begynder. firøcAner.

(Brandes.Br.I.137). jf.: jeg tænker paa vor
30 Spydtidsalder (o: krigen 1864), \

der rev
vort gamle Land itu. (S'c^nd.SD.237. -tor-
skemund, en. 2( spydbladet torskemund.

SaUXY845. -økse, en. (1. br.) hellebard.

MO. OAHovgård.Overs.afAlexiaden.II.(1881-

82).28. D&H.
Spyer, en. fit. -e. til IV spy, om levende

væsen ell. ting, der (ud)spyr (jf. Vandspyer^.

II
(talespr., 1. br.) til IV spy 1.4: spyflue. ||

til IV spy 2.2; i ssgr. som: de skønhedsfor-

40 ladte Røgspyere (o: dampere). MylErich.
S.144. Spy-flae, en. (nu kun dial. Spi-.

Hørn.MoraU.17. EPont.Atlas.1.697. Skuesp.
111,1.13. Korch.Godtfolk.il.(1924).117. Esp.
320. Feilb.). (ænyd. spy-, spiflue; til II. Spy
(1.4); jf. I. Spy, Spyer samt Maddikeflue) I)

flue af slægten Calliphora, der lægger sine æg
paa kødvarer; uden for fagl. spr. ogs. om andre
større fluer. Spyeflue! — Giedehams! —
Hugorm, hold op at stikkel Ew.(1914).II.

50 283. Hvorledes man skal holde Spyefluer fra

Kjød. Fruent.(1799).III.127. Boas.Zool.*365.

Efteraarets Surr af glinsende Spyfluer blev

hørligt i Stilheden mellem Buskene, flans

Povls.HF.150. i sammenligninger (jf. bet. 2):

en Sværm af Angivere . . der liig Spyfluer kun
sætte sig paa, hvad der glimrer i Landet for

at besudle det. Hauch.1.194. 2) O billedl.:

person, der besudler, beklikker ell. udsuger,

snylter paa noget; spec. om kritiker, vent, at

60 dit gode Navn og Rygte vil blive sværtet

og beklikket af mange giftige Spyefluer.

Suhm.1.93. hvor lille er da ikke Baggesen?
. . Spyfluen i det æstetiske Fadebuur ? Blich.

(1920).XXXI.13. Digter-Værker, der ei skal
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være . . Lækkerbidskener for vore æsthe-

tiske SpyQuer.Grundtv.B.1.451. HKaarsb.M.
1.280. -gab, et. {ænyd. spigab; omdannelse

af -gat; nu næppe fer.) d. s. s. -gat. Moth.
S697. nogle Træer, med hvis Grene, som de
bukkede ned og stak gjennem Spigabe-
ne (Orundtv.Saxo.*(1873).610: Spygabene^,
de fortøiede (skibet). Orundtv.Saxo.il1.191.
-gat, et. (sv., no. spygatt; fra nt. spiegat

ell. holl. spiegat, spijgat og (nu alm.) spui-

gat, jf. mnt. 8pe(i)gat, spegote, nht. spei-

gatt; vist af nt. spien, holl. (dial.) spijen

(ældre: spien^, sideform til spuwen, spyUe, jf.

lY spy; 2. led er Gat ^t mnt. spegote fore-

ligger et til ty. gosse, afløbsrende, svarende ord);

jf. -gab) 4>- fiw (med et metalrør foret) aab-

ning gennem skibssiden (og vaterbordet ell.

lige over dette) til afløb for vandet fra dækket.

SøkrigsA.(1752).§488. Vandet (kunde) ikke
saa hurtigt . . strømme ud af Spygatterne,
som det kom ned fra Himlen. PMøll.(1855).
11.243. KuskJens.Søm.72. Søvandet . . skyl-

lede over Dækket med Slam og Kulstøv
mod alle Spygatter. OÆun^. 75.26. || ogs. om
andre lignende gennemløbsaabninger, bl. a. om
aabninger i klodserne ved bundstokkene, hvori-

gennem lastens vand kan løbe fra den ene
side til den anden (SøLex.(1808). VSO.),
om aabningerne ml. knasterne paa palringen
(Funch.MarO.il.125) og (bygn.) om afløbshul

gennem ydermuren i vægtergang olgn. (HJ
Holm. BornholmsKirkebygninger. (1878). 8.sp.

1. NationalmusA.1935.63).
\\ billedl Naar jeg

(o: en søofficer) giorde jer jeres Ret, saa skul-

de jeg stoppe jeres Spygatter saadanne, at I

aldrig meere skulde pumpe Sludder op. Tode.
S.26. Grisen . . bevægede den flade Tryne med
de to „Spygatter". Z)rcw;;tm.F/.4i2. || hertil bl.

a. Spygats-hul, -klap, -mamering, -prop,
-rende, -rør, -tud. -hal, et. hul, hvorigen-

nem vand udspys ell. indsuges; spec. (hist.)

om vandspyer (TroelsL.II.46) og (dial.) om
hul forneden i pumpetræet, hvorigennem van-
det suges ind (Feilb.). -kirtel, en. (til lY
spy 1.2; nu næppe br.) spytkirtel. S&B.
Spylknm, spylle oft., se Spølkum,

spøle osv.

Spj't, et ell. en fSpyttens Udkastelse.
LTid.1741.573. nu kun (1. br.) i bet. 3 om
spytteklat, se u. Skraaspytj. [sbød\ Høysg.AG.
37. (tidligere alm. sfcrevei Spet. Holb.Jep.II.l.
LTid.1736.505). fit. (i bet. 3) d. s. (ænyd.
spøt, fk. og intk., glda. spyth (3Mos.l5.8
(GldaBib.)), sput (Postil.158), sv. spott,
no. spytt, no. dial. sputt ; til spytte ; jf. Spot
samt I. Ræge, Mundvand 2)

I) et af visse omkring mundhulen liggende

kirtler dannet sekret, der flyder ud i

munden, især under fødens tygning (Saliva);
o?*' (jf' i^i- 2; især dagl.) om slim (fra næ-
sen, lungerne), der udslynges gennem
munden (D&H. jf. Opspyt^. Hvorfor vil

du ikke see bort fra mig? vil ikke lade mig
Ro saalænge, at jeg kan synke mit Spyt?

Job.7.19. han (begav) sig til Skibs igien, for-

fult af mange forskrækkelige Trold, mod
hvis gifftige Spøtt man beskyttede sig med
Oxe-huder.Hoi6.Dff.7.56. efter Hippocratis
Tancke (skal) det hvide Spyt . . være et

ufeylbarlig Tegn, at der vil slaaes en Vatter-
sott til (o: ved et sygdomstilfælde).Kom
Orønneg.III.234. Panum.226. Manden havde
talt sig varm, og der drev en lille Stribe

10 Spyt ned ad hans i{&ge.Kirk.D.22. || be-

tragtet som en urenhed. En Kvinde, som lader

sig leie, skal regnes lige med Spyt (Chr.VI:
ved en soe). Sir.26.24. jf. u. II. Spy l.i:

Det er os berættet, at, endskiønt I selv have
vedtaget . . at leve efter St. Augustini Regel,

I dog vende Eder tilbage til Spyttet igien,

og ikke holde det ringeste, som I have lovet.

Holb.DH.1.487. \\ i udir. for at vise sin foragt

for en ved at spytte paa ell. efter ham. jeg

20 skjulte ikke mit Ansigt for Forsmædelser og
Spyt. Es.50.6. Toldernavnet . . Genstand for

de nationalt tænkendes Si^yt.KMunk.BF.
133. jf. u. spytte l.i: Jeg har paa mine
ældre Dage i det Hele mødt Velvilje — at

en enkelt Lamabuk ud fra en eller anden
obskur Avis slænger Spyt efter mig, generer
mig ikke.Schand.O.II.353. || m. h. t. spyttets

anvendelse til at smøre en legemsdel med, især

som lægemiddel i folketroen. Der han det

30 havde sagt, spyttede han paa Jorden, og
giorde Dynd af Spyttet, og smurte Dyndet
paa den Blindes Øine.Joh.9.6. *Hun kunde
og med Spøt curere bruddet Been.Holb.Paars.
136. hånd smør Spøt paa sine Øjne, og
gnicker dem igien, vender nok Huen om,
og beskuer den. sa.Jep.11.1. Superstitieuse

folk bruger spøtt til mange ting, og saaledes

stryger de Catholske Præster spytt paa børn
ved fundten. JacBircherod.FF.63. Feilb.III.

40 514f. fastende spyt, se u. II. faste 2.i.

II
hælde spyttet (ud) af trompeterne,

hælde det (mund)vand ud, der under blæsnin-

gen samler sig i trompeterne. ErlKrist.NS.125.

billedl., som udtr. for standsning ell. pauseren
i agitation olgn. *(jeg) vented, til Fremtids-
profeterne

I
hældte Spyttet ud af Trom-

peterne. £aalund.35(). nu kunde det maaske
være paa tide at bede (Johs. V.) Jensens
herolder stanse og hælde spyttet af trom-

50 peterne. OOeismar.ND.183. || i udtr. for slesk

ydmyghed, krybende underdanighed, overdreven

smiger. KMunk.EI.25(se Snot sp. 1193*).

næsten kun i forb. slikke (ens) spyt {ty.

jemandes speichel lecken; ;/. Spytslikker(i)

;

dagl., nedsæt.) smigre ell. indynde sig hos en

ved overdreven ros, krybende optræden, ydmyg
underdanighed. Rahb.Min.1793.III.363. Han
trænger sig ind i alle Familier, slikker

alle Menneskers Spyt. Hauch.(Hjort.B.1.216).

60 (han) har (før) slikket Spyt for den Konge,
han nu foiha,a,neT. HPloug.CP.218. Bergstedt.

A.7.

2) sekret, afsondring, der minder om
spyt (1). jf. Bug-, Sneglespyt samt: En stor

XXI Kentrykt, "/e 1»*2 40
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Deel af de Gamle har troet, at Honningen
var en Sveed af Himmelen, andre, at den
var et Spyt af Stierneine.Fleischer.B.lSl.

II
det skum, der omgiver skumcikadens larve;

i forb. fandens spyt (se Fanden 2.2^ samt i

ssgr. som Gøge-, Hekse-, Snogespyt.

3) handlingen at spytte en enkelt gang

ell. (især) konkr. (jf. bet. 1) den strå al e ell.

klat, der udslynges (jf. Lang-, Skraaspyt^.

Pali lavede Munden til til et ligegyldigt

Sipyt. ErlKrist.St.84. \\ uegl.; jf. spytte 2:

(eskimoen) tog en Mundfuld Vand i Mun-
den og . . udtømte den i smaa Spyt ned paa
Hænderne, medens han gned dem. Knud
Rasm.OS.1.406. jf. spytte 4.i : Et sodet Nys,

et Par Spyt fra Kaffekanden som altid stod

oven paa Ovnen, og væk var den Skovlfuld

Knl.AndNx.DM.Y3.
ISpyt-, i ssgr. af Spyt 1; foruden de ndf.

medtagne kan nævnes (med.) ssgr. som Spyt-

afsondring, -befordrende, -drivende (midler),

-mængde, -udskillelse, -vædske; om vekslen

ml. Spyt- og Spytte- se u. Spytte-, -bakke,
en. se Spyttebakke, -daab, en. (jf. -salv-

ning; hist.) daab ell. salvning v. hj. af spyt.

TroelsL.VIII.73. -finger, en. (1. br.) en

med spyt vædet finger, hvormed man vender bla-

de (i bøger). Folkeskolen.1931.750.sp.l. -fi-

stel, en. (især vet.) fistel fra spytkirtelen

(ell. dens udførselsgang) ud gennem huden.

LTid.1759.180. LandbO.lV.345. -flaad, et.

(ogs. skrevet -flod, et ell. (sj.; ved tilknytning

til I. Flod 3.i; en (Cit.l797.(EEhlers.Folke-

syphiUsiDanmark.(1919).76). MO.). f Spyt-
te-. vAph.(1759)). (med., vet.) stærkt udflaad,

afsondring af spyt. VortRj.11,1.143. Spyt-
flood indfinder sig siælden . . hos en lem-
fældig Koppesyge. LcBgfeii.Z.364. nogle Un-
dermaalere af Krikker med Spytflod og alle

de Fejl paa Benene, der eksisterer. JFJens.

NH.IOO. det fysiologiske Spytflod (o: hos

savlende børn). VoreSygd.lV.227. -fontæne,
en. (ogs. Spytte-, Tandlægebladet.1937.172).

(tandl.) en ved ell. paa tandlægestolen anbragt
spyttekumme, hvor spyttet skylles væk af
rindende vand. SkandinaviskDental-Magasin.
1934.3. -gang, en. (f Spytte-. vAph.(1759)).
(anat.) en spytkirtels udførselsgang. Amberg.
Landbo.IV.344. -kanal, en. ('Spytte-. Vi-
borg.HY.31). (nu næppe br.) d. s. PhysBibl.
V1.118. -kedel, en. (foræld.) kedelformet

spyttebakke. Catalog over Løsøre-Auktionenpaa
Estrup.(1819).10. -kirtel, en. (f Spytte-.
NTreschow.Anthropologie.(1803).30). (jf. Spy-
kirtel; især anat.) om (hver af) de omkring
mundhulen liggende kirtler, hvori spyttet af-

sondres. Viborg&Neerg.HB.49. Anat.(1840).
11.343. Boas.Zool.*34. -klat, en. se Spytte-
klat. -klinge, en. (zool.) hos insekter:

klingelignende udvækst fra underlæben, gen-
nem hvilken spytkirtlerne udmunder (Hypo-
pharynx). Boas.Zool.*318. -krølle, en.

(dagl., nedsæt.) kunstig, ved hjælp af spyt for-

met haarkrølle, især hængende ned i panden

ell. over ørerne; ogs. om krølle, der ser ud,

som den var dannet paa denne maade. en
ungdommelig (kone) med Spytkrøller . . i

RaiSiTet.HCAnd.SS.Vl.62. (gøglerne) havde
Spytkrøller i Y3inden.CEw.F.95. Damerne
. . havde dannet (smaa krøller) af Hoved-
haaret over Ørerne („Fru Heibergs-Krøl-
ler", vulgært „Spytkrøller"). >S'aLF///.2S9.

-kumme, en. se Spyttekumme, f -rod,
10 en. (jf. Spytteurt^ bertram(s)rod (1). Læ-

gen.XI.87. -salvning, en. (jf. -daab;
hist.) . VilhSchepelern.Daab ogDæmon.(1914).
28. -samler, en. (fagl.) indretning paa
trompet, der samler spyttet fra blæserens mund.
ErlKrist.NS.125. -slikkende, part. adj.

(jf. -slikker(i); 1. br.). *hine væmmelige
Snyltedyr,

|
Der alle Vegne følge Magtens

Spor,
I

Spytslikkende og krybende for

Gunst. PalM.V1.48. denne spytslikkende

20 bande af rygkrummende kongetjenere. HiJaa-
ge.DagHrude.(1906).180. -slikker, en. (f
Spytte-. Heib.Poet.lX.424. Baden.VA.lOO).
{ty. speichellecker ; dagl., nedsæt., jf.: „i det
nyere Talespr., uædelt." Levin.) person, der

„slikker spyt" (se u. Spyt 1). Han smigrer for

alle Mennesker . . Han gaaer heri til den
Yderlighed, at man ikke kan kalde ham
andet end en Spytslikker. Ørsf.Br.Z.228.

Spytslikkere maa straffes nederlig, om de

30 skal føle man foragter dem. Grundtv.Saxo.il.
25. Goldschm.Hjl.111.46. Naturligvis er Kir-

ken som altid de Riges Spytslikker. ZMMnfc.
S.52. -slikkeri, et. (dagl., nedsæt.) det

at være spytslikker. Heib.Pros.X.399. Bran-
des.Vll.634. Forholdet mellem Patron og
Tjener antog naturligvis forskelhg Karak-
ter . . fra det mest hædrende Venskab mel-

lem Ligemænd til ydmygende SpytsUkke-
xi.JohsDam.FS.8. -sten, en. (med., vet.)

40 sten (konkrement) , der undertiden danner sig

i spytkirtlernes udførselsgange. NordConvLex,
V384. Landb0.1V345. -stof, et. (med.)

stoffet ptyalin, der indeholdes i spyt. Sal.XVl.
566. -sager, en. (tandl.) instrumeM, der

bortsuger spyttet fra munden. Tandlægebladet.

1915.207.1938.334. -søjle, en. (ogs. Spyt-
te-. DentaleNyheder.(1914) .41) . (tandl.) hul,

søjleagtig indretning med tragtformet kumme,
hvorfra spyttet løber ned i en i søjlen anbragt

50 spand. Da.Dentalvarer-Prisblad.^/iil931.18.

spytte, V. ['sbøde] Høysg.Anh.23. (tid-

ligere skrevet spøtte. Holb.Ul.1.9. Biehl.

DQ.111.106. Hrz.1.167. HGAnd.BC.l1.148).
-ede; part. -et ell. (nu kun dial.) spyt

(Feilb. Flemløse.171. jf. overspyt. Kingo.

SS.1V338). vbs. -ning (vAph.(1759). LTid.

1761.256. Lovtid.l918.B.237), jf. Spyt (3).

{æda. spyttæ (Harp.Kr.124), spytta (Ma-
riakl.), no. spytte, nt. spiitten; sideform:

60 dial. sputte (Feilb. Thorsen.112. Kort.58),

spotta (Esp.322), glda. sputtæ (Brøndum-
Nielsen.GG.1.110), SV. spotta, no. dial.

sputta; jf. ogs. glda. spijtthe, æda. spittæ

(Harp.Kr.67.166); besl. m. ænyd. glda.
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spude, udspy, sprøjte, oldn. sp^ta, spytte,

holl. spuiten, sprøjte (se II. sprøjte^, eng.

spout samt m. eng. spit og IV spy; opr. lyå-

ord)

I) udpresse ell. (v. hj. af en stærk luft-

strøm, pusten, hosten olgn.) udslynge sit

spyt ell. ansamlinger af slim (fra næse,

lunge) gennem munden; ofte brugt som
middel til at udtrykke foragt ell. haan ell.

vrimler af Statsmænd, og man kand ikke
spytte paa Gaden, uden man maa spyt-
te paa en ^o^ticvfå.Holh.Rph.l.lS. nu især

i forh. m. for, se u. let. 1.4. || spytte
en over, (nu næppe Ir.) overspytte. Moth.
S698. VSO. 1.2) i forh. m. ad (ell. ni): vise

sin foragt, haan ved at spytte; ogs.: kimse
ad; rynke paa næsen ad. min Mand var der
(o: paa komedien) forgangen Uge, og spøt-

brugt som udtryk for overtro (jf. Thiele.III. lo tede deraf, da hånd gik hart. Holb.Hex.IY2.

220. Junge.231.- Feilb. SjællBond.170. JS
Møll.MBMl). i.l) i al alm., uden for sær-

lige forb. m. præp. naar jeg spotter og siger

ty\.Holb.Stu.lI.9. Alt som Sancho talede,

maatte han hemme sig, og det syntes tillige,

at han spottede meget tørt. Biehl.DQ.III.

106. *han kan . . spytte halvfjerde Alen.

IngvBond. (Myrebogen. Nr. 1.(1908). 103). jf.

ndf. 1. 40: „vi er alle mennesker," sagde hval-

Grundtv.PS.IX.78. saa var jo rigtignok den
Urtekræmmersvend . . ikke saadan uden
videre til at spytte a.tSchand.SB.70. En
Dram til Finkerne spytter du vist . . ikke ad.

ErlKrist.S.39. 1.3) i forb. m. efter, især i

udtr. for den overtro, at det bringer en bort-

dragende, optrædende olgn. held, naar en
anden slynger en spytteklat efter ham. Høysg.
S.81. „Lykke," sagde Erik og lod, som han

fisken, han stod paa bagbenene og spyttede, 20 spyttede efter Joan (9: en koncertgiver) tre

se Menneske 3.3. m.h.t. det forhold, at der ved

tale undertiden stænker spyt ud: spytte, mens
man taler. D&H. en gammel Provst tændte
taalmodig iLysene, hver Gang Grundtvigs
Begejstring spyttede dem nd. VilhAnd.Litt.

111.160. jf. bet. 4.3: af og til „spytter" han
(0: den vrede) da ogsaa „af Arrigskab",

medens den Bedrøvede føler „Struben snøre

sig sammen". OJ5Ioc/i.Z).*/.248. spytte lang-

Gange. 5an^.Dtt2?.344. jeg prøver paa at

hjælpe ham med Eksamenslæsningen, jeg

hjælper ham med alting, ja jeg spytter end-
ogsaa efter ham, ned ad Trappen naar han
gz.d.x.KNordent.JL.11.78. Nogle af Scenens
Børn beder alle, de møder, før de skal paa
Scenen, om at spytte efter sig helst lige i

Nakken. En god Spytklat sikrer Sukcessen.
NatTid.^*/iil941.10.sp.3. 1.4) i forb. w. f or.

spyt, se Langspyt, spytte langt, d. s. 30 især (dagl.) i forb. som saa mange, at man
Han lader langsomt sine Øjne følge (ska-

dens) Flugt, indtil den forsvinder ind mel-
lem Poplerne . . Saa spytter han langt efter

den.Wied.TK.210. Saadan en Snothvalp!
sagde Svendsen og spyttede langt. HCfiran-
ner.Legetøj.(1936).220. (spøg., 1. br.:) Kalle

. . løb forgæves rundt efter noget til Gæ-
sterne at sidde paa . . „I faar spytte en
Klat og sætte jer i", sagde han leende.

ikke kan spytte for dem, som udtryk for

trængsel, tilstedeværelse ell. eksistens af et

stort antal (personer), før stod her saa fiddt

ude i Boden, at Man ikke kunde spytte for

Folk. Blich.(1920).VI.90. vi plages af Vis-

mænd som af Fluer og kan næppe spytte
for Foeter.Kaalund.F.lé. Der er jo snart saa
mange Embedsmænd og Videnskabsmænd

at En knap kan spytte for dem. Kirk.D.90.
AndNx.PE.I.lOO. || om dyr, spec. lamaer. 40 1.5) i forb. m. i. || i forb. som spytte en i

med Alderen blive (lamaerne) lumske og
utaalelige ved deres bestandige Spytten.

Brehm.Patted.585. (jf. Spyt 2; 1. br.) uegl. om
snegle: udskille, afsætte slim. HCAnd.(1919).
IY299. jf. JVJens.JB.91.

|| (jf. Spyttegøg;
især dial.) i udtr., der angiver flot maade at

spytte paa som tegn paa selvsikkerhed, stolthed,

ell. at rigeligt og fedt spyt findes hos den, der

lever godt, har gode dage. At han ingen Stod-

ansigtet ell. synet (JHugo.HM.II1.101)
ell. øjnene (Moth.S698. Grundtv.Udv.III.
607. JHugo.HM.III.94. Feilb.), ramme en
i ansigtet med en spytklat, især som udtryk

for foragt. Da spyttede de udi hans (0: Jesu)
Ansigt, og sloge ham paa Munden. Matt/t.

26.67. hånd vilde spytte mig i mit Ansigt,

om jeg giorde saadant tUhnd. Holb.llJ.V9.
De maa spytte mig i Ansigtet, om jeg lyver.

der var, derom behøvede jeg ikke at spørge 50 Hostr.G.60. KMunk.S.lO. jf.: det var hans
hans fine Klæder . . jeg kunde see det paa
hans Spytten . . Han tændte en ny Cigar og
spyttede endnu længere end tøT.Blich.(1920).

XXVIII.70. især i forb. spytte saa fedt.
Krist.Ordspr.318. Feilb. UfF. \\ i udtr. for

tramgsel, tilstedeværelse af mange mennesker.
Mand kand ikke spytte ud, mand skal jo

spytte på sådan en én.Moth.S698. Her er

nu allerede mangen Søndag saa fuldt (af

(0: Plougs) PUgt at foreholde ham, at han
ikke maatte spytte hele Nationen i Øjnene.

HPloug.CP.247. spytte sig selv i ansigtet

ell. øjnene, som udtr. for skam, selvforagt

olgn. en Karl, der burde spytte sig selv i

sit uærlige Ansigt.Bredahl.il1.25. Mau.
9526a. Venstre skulde, om ikke just spytte

sig selv i Ansigtet, saa dog gøre, hvad der

kommer denne symbolske Handling saa

fremmede), at man ikke kan spøtte ligeud. 60 nær som muligt, nemlig vedtage Kjøben
Hrz.I.167. man (kan) ikke . . spytte her
uden at træffe paa en Vartouskjærling. sms<.

111.164. her er saa fuldt, at man ikke kan
spytte. £><feff. jf. bet. 1.«: Den heele Stad

havns Befæstning.PoL"/iiSS9.3.«p.3. || overf.,

i udtr. for at betale, punge tul: spytte i

bøssen, grisen, se I. Bøsse l.s, Gris 3.i.

II
i forb. spytte i hænderne, næverne

40*
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olgn.; dels (nu næppe Ir.) som udtr. for at

holde inde, pausere, hvile lidt under et arbejde,

sidde ørkesløs; især i forl. m. nægtelse, som
udtr. for at have travlt. Hånd har ikke stunder

at spytte i en næve. Moth.S698. Don Quixote

gav sig ikke Stunder til at spytte i en Haand,

som man pleier at sige.Biehl.DQ.il1.226.

VSO.IYN26. dels som udtr. for at væde

haandftaderne med spyt for ledre at kunne

holde fast paa noget ell. som ren og skær vane,

før man begynder at arbejde; ogs. som udtr.

for at gøre sig klar til at tage (energisk) fat,

tage et ordentligt tag; ofte i forb. spytte i

næverne og tage fat. *spyttende i Næven
med Gevalt, |

Tidt (de) storme hen mod
Lykkens Himmerige. ChrBorup.PM.450. (den

i træet hængende molbo, i hvis ben andre

molboer hænger:) „Holder stille lidt, mens
jeg spytter i B.æiideine."Cit.l780.(Molboer.

108). jeg (er) min Sandten nødt til at spytte

i Næverne og tage fat, om jeg . . vil leve.

Borregaard.VL.il1.39. ønsk i den ene
haand og spyt i den anden, se Haand
ap.568*^^ II

søbe den kaal, man selv

har spyttet i, se Kaal 2. || i udtr. for ikke

at vrage mad ell. (især) drikke (men tage godt til

sig). Hånd spyttede ei i ka,nden. Moth.S698.

(de) betragtede deres Giester, som ingen-

lunde spyttede i Fadet, men opslugede

Stykker som en Haand stor. Biehl.DQ.1.84.

(de to andre) der ikke syntes at være to

Karle, som spyttede i Flsisken. NPWiwel.
R.268. Hun skulde love for, de ikke vilde

spytte i Kruset. Hendes Gedemælk var
baade fed og god. Elkjær.RK.48. især i forb.

ikke spytte i glasset, tage godt for sig

af de vaade varer. Rørd.E.106. Korch.LL.33.
ogs. (1. br. i rigsspr.) i forb. som spytte i

glasset, ikke drikke ud, nippe til drikken

(Feilb.), spytte i ens krus, vrage, kimse
ad ens drik f*men vi vil ikke drikke Dus

|

med den, som spytter i vort Krus. PZoMgf./.

117), spytte i andres krus, drikke i

fremmed hus (Aakj.RS.88). \\ spytte i

uret, værket olgn. jeg har kjendt En,
som sagde, at (urmagerne) spyttede i Uhret
— og det tog de 9 Mark lor.StoreBededags-

aften.(1864).20. især i spøg. opfordringer til

at udføre en saadan handling (som bevis for,

at vedk. er urets ejermand) (og derved øde-

lægge uret): en kom med det gamle kaade
Paafund, at „spytte i Værket", som Bevis
for at Uret rettelig tilhørte ha,m. Drachm.
Y1.251. Feilb.

\\
gaa ned og spytte i

vandet, spec. (især ^) som udtr. for at

gaa ned til havet for at se ud over det, ned til

havnen for at se paa livet der olgn. Aands-
frisk og livsglad gaar han (o: en 90-aarig fhv.

sømand) daglig ned til Havnen for at spytte
i Vandet. UnderDannebrog.l935.132.sp.2.

||

t talem. som „der kan være noget i det," sagde
skrædderen, han spyttede i gadekæret (ogs.

sagde matrosen, han spyttede i Atlanterha-
vet^, se Gadekær. 1.6) i forb. wi. paa. dersom

du spytter paa den (o: en gnist), vil den sluk-

kes. ^tV.gS. 2.?. *Man spytter paa Gulvet, hvor
man vil,

| Og lader Cigarerne brænde. Win<A.
IY44. Det er forbudt at spytte paa Fortog.
Lovtid.l922.B.272. som udtr. for at vise en for-

agt, haane en: de spyttede paa ham, og toge
Røret, og sloge paa hans Hoved. Matth.27.30.

Lad Deres Bastarder arve den kongelige
Families Godser! Spyt paa Frankrigs Adel.

10 Schand.IF.207. ErlKrist.MM.204.jf.JSMøll.

MB.518ff. spytte paa fingeren, spec:
væde fingeren i munden for bedre at kunne
pille noget fra hinanden, spec. blade i en bog

(jf. Spytfingerj. Hånd spytter paa Fingeren,

og blader i Bogen. Holb.Didr.1.8. (hun)
Griber sin Rok. *„Et Menneske bør være
flittig."

I
Spytter paa Fingeren, nynner en

moralsk Spindevise, falder i T&nkei. Oehl.

Digte.(1803).243. \\ om den skik at spytte

20 paa et fundet ell. foræret ell. (som handsel)

tjent pengestykke, for at det skal bringe en
lykke. Om Eftermiddagen kom de Gamle
fra Fattighuset til Kaffe og Julekage. Under
hver Kop laa en Daler, som de spyttede paa,

før de stak den i Lommen. KBirkGrønb.BS.
84. Nu faar krøblingen nogle mønter stukket
i haanden. Han spytter paa dem og lader

dem glide ned i lommen. Der er lykke ved
at spytte paa de første penge, der rasler

30 ned i lommen. MKlitgaard.MS.80f. Hvis
man finder en Skilling, skal man spytte paa
den, før man tager den oip.AarbLollF.1940.

150. se ogs. u. Handsel 2.2. || i talem. og

ordspr. en jøde har spyttet paa din
strømpe, se I. Jøde 1.2. spytte paa en
kæp og give en baade vaadt og tørt,
(nu næppe br.) gennemprygle en ell. jage en
bort (med en kæp). Moth.S698. Grundtv.

Saxo.II.297. den sten bliver (til sidst)
40 vaad, som hver mand spytter paa

olgn., (jf. Spyttesten; 1. br. i rigsspr.) draa-

ben huler stenen (se Draabe 1.3^; spec. som
udtr. for, at usandheder, bagtalelser kan gen-

tages saa længe, at de bliver troet. Mau.9560.
JHSmidth. Ords. 149. Bornholms Landbrug.
1933.246.sp.2. jf. Krist.Ordspr.613.

2) m. h. t. hvad man har ell. faar op i

munden: udstøde, udslynge gennem mun-
den; ogs. (jf. bet. 1) uden obj.: søge at skille

50 sig af med noget, man har i munden, ved at

puste, slynge det ud (sammen med mund-
vandet, spyttet). 2.1) m. h. t. vædskeansam-
linger, afsondringer, der udtømmes gennem
munden. \\ spytte blod, om blodudtøm-

melse gennem munden, spec. af blod fra lun-

gerne (ved tuberkulose). Moth.S697. de, som
have et slet Bryst . . helst de, som tilforn

have spattet Blod.Tode.YI.17. hendes Bryst
var ødelagt, og hun begyndte at spytte Blod.

60 Schand.TF.1.25. KMunk.G.76. jf. spytte
røde grise u. Gris 3.ii. spytte edder,
(dial.) udspy edder. Fr Grundtv. LK. 161.

spytte op, (især med.) opspytte. Min Hoste
er tiltagen under Opholdet her, og jeg spyt-
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ter Mere op end da jeg forlod Kjøbenhavn.
Brøchner.(Brande5.Br.Ll68). Bl&T. 2.2) m.
h. t. hvad man sutler paa, er i færd med at

spise, drikke, ell. urenheder, man har faaet i

munden, olgn. (ræven) spyttede, som havde
han (o: den) faaet Flaben fuld af Haar og
nu vilde af med Krilret for bedre at kunne
\i\åe.Fleuron.S.9. Den bitte Bengel, som
skulde haft en Omgang Tærsk, saa han
kunde spytte en Tand eller to. KrJens.DF.
135.

II
især i forb. spytte (noget) ud

ell. fra sig (Søiberg.KK.II.24. Eljelt.NB.

28). forsøg at give et Barn blot Caffee

uden Sucker, see om det icke vil spytte det

ud igien.Holb.Jean.III.4. (han) spyttede . .

sin Skraa \iå.KLars.SF.43. Han skraaede
stærkt under Arbejdet i Møllen, men spyt-

tede ud og tørrede Munden af, inden han
gik ind til Ingeborg. Elkjær.MH.143. spytte

patten ud, se I. Patte 2,

3) billedl. anv. af bet. 2, m. h. t. tale.

3.1) i forb. spytte en ud af sin mund,
{efter Aab.3.16; jf. u. udspy, udspytte ; 1. br.)

ikke mere nævne, omtale ell. citere en; ikke

længere ville have noget med en at gøre.

JLHeib.(StSprO.Nr.ll0.18). 3.2) m. h. t.

ord, der under talen ligesom spyttes ud af
munden; ofte i udir. for rivende tungefærdig-

hed ell. tale, der er præget af vrede, foragt;

især i forb. spytte ord ud ell. (1. br.) fra
sig. Herren . . spyttede Ordene fra sig

grangivelig som Sm&&sten. RSchmidt.MD.
319. Ser ham tæt i Øjnene og ligesom spytter
ham Ordet i Ansigtet. „Anarkist I" 5M^ic/».

L.73. Utrætteligt spytter (Epiktet) ukvems-
ord ud over kødet. G'røn&.fl./.276. 3.3) spyt-
te ud, (dagl., især spøg.) tale (frit, rent)

ud; fortælle; sige frem. de to Lærere maatte
hjælpe ham paa Gled . . men Basse kunde
det helt godt naar han bare kunde faa det

spyttet nd.KNordent.JL.11.203. Jeg spytter
ud med, hvad der trykker mig, det er min
menneskelige Fligt.Hoicalt.S.6. især i imp.:
hvordan . . danderer (du) den derinde i

København. Spyt saa ud, og la'e os hørel
Borregaard.VL.1.54. „nu har jeg en Idé" —
„Spyt nd\"OJørg.Kluki&Co.f1930].14. Soya.
AV40.

4) videre anv. af bet. 1-2, om hvad der

(ligesom) udsender straaler, strømme af noget.

4.1) om vædske(beholder): stænke; sprøjte.
Søen spytter Qinkt.MylErich.S.lOO. \\ især
om beholder: udsende stænk, sprøjt, smaa-
straaler gennem tud, afløb olgn. Skorstenen
(a: paa et lokomotiv) „spytter". Op/S.*///.
605. Vandet (i kedlen vil) faa Tilbøjelighed
til at koge op og „spytte". Rambusch.L.98.
Tuden (paa kanden) spyttede uden om Kop-
pen, ned paa Ras. Elkjær.MH.27. 4.2) ud-
sende ild, gnister, røg, projektiler
olgn.; spy (IY2.2). en Dans saa forførende
vild, at Andagten maa vige og alle de
fromme Madonnaøjne spytter verdslige Gni-
ster. 4ruiiVx.SZ).3S. Jeg såe . . Lokomobiler

stå og spytte sort inde på Midtlandets flade

Uøideryg. Rørd.HS.29. Maskinkanonen . .

spyttede uafbrudt sine Kugler ned over
Marken. sa.SF.153. Flammen (i karbicUam-
pen) blev længere og længere og spyttede
arrigt efter h&m. Korch.LL.19. jf.: »De (9:

fjeriderne(s kanoner)) spottede fra sig, de
sprudede hya.st.Sort.HS.Giv. 4.3) sprutte,
hvæse (som naar noget udsender gnister).

10 Automobilet hoster og spytter og slaar bak.
INalbandiån. Den store Jammer. (1917). 130.

DagNyh.^/iil921.5.sp.6. \\ spee. om varm kak-
kelovn, varmt stykke jærn, der sprutter, hvæser,

naar der stænkes vand derpaa; ogs. om vaadt
træ, der brændes, det vaade Træ sydede og
spyttede. Rist.LM.5. (det varme jærn) maa
lige kunne „spytte", naar man stænker en
Draabe Vand paa det. Eaandv.57. han . .

prøvede, om Strygejernet kunde „spytte".

20 HSeverinsen.SM.68. 4.4) (1. br.) om maskine,
fabrik olgn.: give et produkt fra sig i

færdig tilstand ell. udsende store mæng-
der deraf; spy (IV2.3); » forb. spytte
(noget) ud ell. fra sig. nu spytter Maski-
nerne (0: i et trykkeri) det ene Exemplar ud
efter det andet. JMagnus.HF.89. (damptær-
skevcerket) spytter Kom ud eet Sted, Avner
et andet. HeeAnd.MS.96.
Spytte-, i ssgr. især af spytte 1 ; under-

bo tiden veksler Spyt- og Spytte-, se u. Spyt-
flaad, -fontæne, -gang, -kanal, -kirtel, -slik-

ker, -søjle sanU Spytte-bakke, -klat, -kumme.
-bakke, en. (ogs. (sjældnere i rigsspr.)

Spyt-. HSeverinsen.D.Sl. Feilb. jf. Saaby.^— nu kun dial. -bak. PalM.VI.291). en
paa gulvet staaende lav (rund) beholder (med
sand ell. desinficerende vædske) til at spytte i.

Amberg. Mit Værelse er med malet Gulv og
Spøttebakken pyntet med Mortelier.HC

40 And.BC.1.272. Spyttebakkerne med Sandet
i udringet P&pii.KLars.OHF.I.49. talem.:

Jeg er ikke så fin og kan nok spytte på
gulvet, sagde bonden, da man satte en
spyttebakke hen til ham. Krist.Ordspr.456.

jf. Feilb.
II

billedl. ell. i sammenligninger.

Han (0: luftskipperen) seer omkring i Luf-
tens aabne Rige, | Han bruger Jorden som sin

Spyttebak. PalM. VI.291. smaa og sure Hel-

misser med . . Hove som Spyttebakker.JF
50 Jens.HH.18. „en stor spyttebakke" (a: Atlan-

terhavet), sa kommandør Bluhme. Jesp.Lev-
ned.104. jf.: Det gamle, sekskantede Spyt-
bakke-Ur paa Væggen. JakKnu. (Tilsk.

1902.451). -bækken, et. (nu næppe br.)

bækken brugt som spyttebakke. MO. -bøsse,
en. (jf. spytte i bøssen u. 1. Bøsse 1.8 ; sj.)

pengeindsamlingsbøsse. Bare (præsten) be-

gynder at snakke om at søge et andet
Embede, faar Folk travlt med at la' Spytte-

60 bøssen spasere rundt i Menigheden. Pont.

LP.V11.101. -flaad, et. se Spytflaad.

-flaske, en. (med.) lommeflaske med des-

inficerende vædske, brugt (af tuberkulose-

patienter) tH at spytte i. Kirurglnstr.233.
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-fontæne, -gangf se Spyt-fontæne,

-gang. -glas, et. glas (med desinficerende

vædske), brugt af (sengeliggende) patienter til

at spytte i. VSO.(u. Spyttekrukke^. Kirurg
Instr.233. -gøgy en. [-igmi'] (ænyd. spøtte-

gøg, no. dial. spottegauk; til Gøg 2.2; m. h. t.

1. led jf. spytte sp. 629"^; jf. Spottegøg; nu
1. br. i rigsspr.) nedsæt., om ungt, uerfarent

menneske, grønskolling, især med vigtigt, ube-

hageligt væsen. Jeg moqverer mig over saadan lo

ung STpøtte-Gøg.Holb.HAmh.1.3. jeg har ud-

seet hende en bemidlet Mand, som er sat .

.

som er ingen Spøttegøg mere. TFess.LJF.44.

som unge Spyttegøge havde (vi) noget Væg-
terkommers. lfos<r./n<i52. ikke en Gang hans
Ord har de Respekt for mere, de unge Spvtte-

gøge.ORung.P.131. UfF. f -kamille, en.

2( bertram(s)rod (1) (jf. Spytteurt^. Tychsen.

A.I.609. -kanal, -kirtel, se Spyt-kanal,
-kirtel, -klat, en. (ogs. Spyt-. HusogHjern. 20

1912.188.sp.l. jf. Saaby.''), klat udslynget spyt,

slim olgn. Eierk.P.VIII,1.112. DagNyh.^t
1922.3.sp.3. billedl.: Schweiz! Saae man
sprøjtende Hvaler i en Spytteklat som Vier-

waldstådtersøen? Ponf.£?¥27. -kop, en. dels

(nu 1. br.) om spyttekrus ell. spyttekumme;
dels (dial.) om spyttebakke (Feilb.). Hygæa.
(1827).350. AndNx.DB.103. Tandlægebladet.
1902.112. -krakke, en. (nu sj.) dels om
spyttekrus olgn.; dels om spyttebakke. Am- 30

berg. en gul Fajancespyttekrukke, som hun
ofte og under en hæs Hosten betjente sig af.

Drachm.EO.99. RibeAmt.1919.26. -krus, et.

(jf. -glas; især med.) (glas)krus (med des-

inficerende vædske), brugt af sengeliggende
patienter til at spytte i. VKorfitsen.GM.113.
AnnaLarssenBjørner.TeaterogTempel.(1935).
20. -kumme, en. (ogs. Spyt-. Pol."/»1941.
lé.sp.é). dels (nu 1. br.): kumme, brugt som
spyttebakke; dels (tandl.): kumme ved tand- 40

lægestolen, hvori patienten kan spytte mund-
vand, blod olgn. MCBruun.GL.3. ArnMøll.
Sundhedsl.756. -kar, en. (med., foræld.)
kur, der virker ved fremkaldelse af stærk
spytflaad (salivationskur). vAph.(1759). Phys
Bibl.Y81. MøllH.Y.372. -middel, et. (nu
sj.) (læge)middel, der fremmer spytafsondrin-
gen. VSO. MO. t -potte, en. potte brugt
som spyttebakke. Holb.MTkr.325. vAph.
(1759). -skaal, en. (med.) skaal (med 50

desinficerende vædske), brugt af syge til at
spytte i. MR. 1837. 75. VortHj.II, 1.204.
-slikker, en. se Spytslikker, -sten, en.

(jf. det u. spytte 1.6 nævnte ordspr.; sj.)

om person, som andre viser foragt, spytter paa.
(de bliver) sine (forhen) Med-Brødres Spytte-
Steeii.EntroværdigDiscipelsNattetanker.(1771).
28. -søjle, en. se Spytsøjle, f -urt, en.

(jf.
Spytrod^ ^ plante, hvis dele (ved tyg-

ning) virker fremmende paa spytafsondringen; e'o

især om bertram(s)rod (1). vAph.(1764). Am-
berg. VSO.
Spy-vand, et. ("Spi-. Feilb. (u. spy-

vandj. UfF.). (til IV spy 2.i; jf. II. Spy

2.1 ; dial.) vand, der vælder, strømmer frem;
spec. om vand, der vælder frem over is (Feilb.),

og om lille kildevæld (UfF.). *Stor Spøg skal
staa

I
af dette Gæstebud —

|
som Spy-

Vand paa Taget af Gude-Rus\ Drachm.HY
126.

I. iSpæ, en. se I. Spe.

II. spæ, adj. se spæd.
III. spæ, v. se spæde.
spæd, adj. [sbæ'6] (nu kun dial. spæ,

Holb.Paars.242. Falst.Ovid.22. Thorsen.71.
spe. Feilb. jf. u. Spædekalv, Spædføl^. intk.

ogadv. -t [sbæ^Sd] ell. (oftest) [sbæ^d] (jf. „udt.
spæt, langt = klædt". Levtw. samt SBro-
berg.Manueldelalangu£danoise.(1882).xv; tid-

ligere og endnu dial. udtalt med kort vokal,

se Moth.S700. Thorsen.71 og Feilb. og jf.

den t skrivemaade spæt: lSam.l5.3(Chr.VI).
Holb.NF.1.176. LTid.1743.335) ell. (nu kun
dial.) d. s. (jf. Feilb. samt: et spæd Barn.
Holb.Intr.II.117). {glda. spæth, spæ (Suso.

15), æda. (intk.) spæt, sv. spad, no. spe(d);
specielt nord. ord, besl. m. Spad; jf. spæde)

i) som nylig er kommet til verden;
som (endnu) befinder sig i (ell. hører
til) den første levetid. I.l) om børn (i den
første levetid, især saa længe de endnu ligger

i vugge ell. seng, endnu ikke kan gaa); ofte i

forb. et spædt barn (spæde børn) (jf.
Spædbarn^ ell. (sjældnere) substantivisk de(n)
spæde, en fornemme Borger her i Staden,
betroede mig sin spæde Dotter til Op-
fostring. ffoZ6.Pern.///.i. *Mens de sig pryde
med Seierskrandsen,

|
De spidde de spæde

Børn paa Lsmdsen. Oehl.XXIY274. *Moders
Røst er den spædes Fryd,

|
Og glæder naar

Issen gT&a.neT.Grundtv.PS.VI.186. Den, som
udsætter et spædt Barn eller forlader en
under hans Varetægt staaende Person i

hjælpeløs Tihtmd. Lov^'>/»1866.§197. Mødre
med deres sjp3dde.NAJensen.Vent€tider.(1926).

12. det spæde nor, se IL Nor l.i. billedl.:

jeg var derhos ung, ung af Alder og endnu
langt yngre, spæd i Chiistendommen.Grundtv.
Vart.lO. 1.2) om dyrs unger. *Selv Spurvens
Unger spæde | Hans (0: guds) Mildhed tæn-
ker -p&a,. SalmHj.653.2. *De spæde Kid, og
unge Lam

|
I Dalen glade bræge. Bagr^es.

ND.36. en spæd Kalv.FrGrundtv.LK.171.
substantivisk: *See, hvor jeg breder Vinger,

I

At vogte jer med Kraft og Flid,
|
For Høg

og Ræv til evig Tid,
|
Som Hønen sine

S-pæde\Grundtv.SS.I.137. talem. (især dial.):

lykken (JHSmidth.Ords.147) ell. heldet hæn-
ger ved ham som skidt ved spæde kalve.

Krist.Ordspr.109. L3) (især (Q) om unge plan-

ter, nye spirer, skud olgn. et spædt Skud (Chr.

VI: noget spædt; 1931: en tynd Kvist;. ^3.27.

22. Forved mig udbredte vidtudstrakte Mar-
ker, alle Vaarens spæde Yndigheder. E«?.

(1914).IV.279. ung og spæd er den (0: lyngen)

et godt Foder for Faarene.TFtise.E.TTiiS.

Svagt Sommerfuglen spæde Græs nedtynger.

Oehl.XIX.166. *spæde Træer, der bindes fast
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til Støtter. KMunk.C.30. lA) om alder: som
omfatter den første levetid, den tidlige barne-

alder; ogs.: omfattende hele barnealderen, den
umodne alder, min eeniste Leonora . . blev

bortført i Slaverie udi hendis spæde Aar.
Holb.Didr.L8. Tak, for alt det gode du har
viist mig fra min spædeste Barndom ! £?U7.

(1914).IV282. Hvo lærde Ørneungen at
flyve i den spædeste Alder? Schytte.IR.II.

323. Et underligt liv, jeg . . levede i de
allerførste, spæde TmgdomsaarlOGetsmar,
ND.17. billedl.: denne Del af Videnskaben
. . befinder sig i sin spæde Barndom. Alf

r

Lehm.SU.II.7.
2) m. h. t. legemsudvikling; egl. (om

legeme, legemsdel): som tilhører et lille

(spædt) barn; i videre anv. om større børn

og unge menneskers legeme (legemsdele):

endnu ikke helt udviklet; endnu spinkelt

ell. fint bygget; ogs. (nu især dial.) om voksen
persons skikkelse, legemsbygning: tynd; spin-
kel. *En anden derimod holt fore, hun (o:

Venus) blev saaret
| I venstre spæde Arm.

Holb.Paars.53. Mændene (er) meget spæde,
og dog steTke.LTid.1761.417. *Min spæde
Fod har traadt den gule Sa.nd.Blich.(1920).

111.137. spæd af Lemmer. YSO. Barmen var
spæd og Foden var spæd (o: hos den 14-aarige

Marie Grubbe). JPJac.I.l. det Hverv, der
var lagt paa hans (o: en 8-aarig drengs)

spæde Skuldre. C5Pef.Litt.674. Kropslig set

er De jo ikke under Middel, alligevel virker
De spæd. KMunk.Sm.45.

\\
(nu næppe br.)

om legemets bestanddele, organers væv olgn.:

(fin og) skrøbelig, alt det bliver genereret
(a: frembragt) som i Moderen (o: livmoderen)
forekommer, uformelig, lille, spæe og brekke-
lig.LTid.1727.355. Lungen er af saa spæe en
Substantz, at det ey er at undre sig over,

naar den bliver angrebet af en saa skarp . .

}isLtene.WeisbachsCuur.(overs.l755).108.

3) om livsytring, især lydfrembrin-
gelse; egl.: af den svage, ufuldkomne art, der
er ejendommelig for smadbørn; i videre anv.
om ytringer hos ældre ell. om lyde i al alm.:
uden kraft ell. fylde; svag; skrøbelig;

spinkel. „Hvad vil Du Broder Sancho!"
spurgte Don Quixote med en ligesaa spæd
og ynkelig Røst som Såncho? Biehl.DQ.I.125.
Jeg . . var endnu dengang lille af Væxt,
spæd af Stemme. Mynst.Levnet.39. *Fjemt
paa Japan gav hun (o: en høne)

| sit første

spæde KLvLk.Rich.L31. Det bankede spædt
paa Døren. Det var Ane.Bang.L.161. hun
smilede med et forlegent, spædt Smil.
EErichs.IKnibe.(1908).84. *Fra dit Kam-
mers Sengegemme

|
høres Barnets spæde

Stemme. JVJens.C.115. jf.: man . . hører
Lyden af en lille spæd Klokke. 8a.RF.71.
spæd i mælet (UfF. jf. spædmælet^, rø-
sten (Feilb.), stemmen.

4) 03 overf., om andre ting ell. forhold:
som endnu er i sin vorden, endnu ikke
har vokset sig stærk, ell. som ikke har

naaet nogen større udfoldelse, er uden
kraft, styrke; ogs. i al alm.: kun svag,
ringe. *det vilde med os blive

| Til lutter
Daarlighed, hvis ey en større Magt

| I dette
spæde Værk os Haanden hafde r&gt. Holb.
NP.BP. Endnu er hun icke ret træd af
hendes Bømeskoe, og derfor er hendes
Kierlighed til jer endnu spæe, ja ligere et
Barns end een Kones. JRPaulli.N.28. evig

10 dyrebar er den mindste Gnist af himmelske
Dyder — og evig Salighed er i den spædeste
Straale af deres FaideT.Ew.(1914).IY263.
Natten (havde) nyelig frembragt den spæde
'iioTgen.Junge.324. *0 Venus! . . Du, som
lytted

I
Til mine Bønner, da saa spædt mit

Haab V8LT.PalM.III.43. Tyrkisk Presse havde
sin første spæde Begyndelse under Sultan
Mahmud II (1808—89), der grundlagde en
Statstidende. Østrup.T.iSi. || om handling(s-

20 traad) i litterært arbejde. Handlingen er kun
spæd, en tynd Traad, der holder Løjerne
Sammen. Nystrøm.KO.170. Ind i Strandings-
historien har Ewald slynget en spæd Kær-
UghedshistOTie.GeorgChristensen.Litteraturhist.

I.(1916).84.
II (1. br.) om (produkter af)

naturkræfters virken. *Bækkens spæde Bølge.
Rein.212. nogle faa Skytotter sejlede ind for
en spæd \ind.EBertels.D.124. om is (jf.
Spædis^: Isen laa dog kun spæd over hele

30 Havet, men inde ved Land var den fast.

AarbFrborg.1927.143. \\ om farve(virkning).

om Aftenerne, naar Solen er gaaet ned og
de første Stjerners spæde Sølv springer frem
paa klar Himmel. Knu4Pouls.BD.31. de spæ-
de, graagrønne Farver i de skarpe Sand-
marker. flFCteus.Z)L.223. jf.: (de engelske

malere) ere hyppig noget tynde og spæde
og akvarellistiske i Yz,Tven.JLange.Breve.
121.

w spæd-, t ssgr. ['sbæ(-)6-] (ogs. (efter diaX.-

udtale) skrevet gpæ-. se u. Spæd-gris, -hed,
-klinte, -lemmtet. Spædekalv. — sj. gpe-.
se u. Spædføl, Spædekalv^, især af spæd 1;
undertiden veksler spæd- og spæde-, se u.

Spæd-bam, -lam. Spædekalv, obarn, et.

(nu sj. Spæde-. StJørgen.(1904).50. AndNx.
MJ.IL226). {først olm. henimod slutn. af
19. aarh., i S&B. betegnet som sjældent; især

O ell. med.) spædt barn; især om barn i den
so alder, da det er Jielt hjælpeløst, før det endnu

kan gaa; ogs. (dial.) om familiens yngste

barn, kæledæggen (Feilb.). da hun var kom-
men ind i Gaarden, begyndte hun at tralle

og hviste Spædbarnet op og ned.JVJens.

IM.22. han (udtager) af en SkuSe en Pakke
aabner den varsomt, som man kigger ind
til et Spædbarn i dets Vogn paa Gaden.
KMunk.Sm.9. Freudenthal.DenungeModer.
(1941).57.

II
hertil Spædbarns-alder (Vort

60 Hj.1,2.10), -eksem (VoreSygd.l1.401), -er-
næring, -kost of.. samt Spædbørns-hjem,
-pleje, -udstyr, -ya(d)8k ofl.

spæde, V. ['sbæ-da] ell. (dagl.) [sbæ-]

(jf. skriverruiaden 8pæ(e). Moth.S700. LTid.
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1727.340. SøLex.(1808).110. Schand.BS.209.

8ml.Arkiv.XXIX.19. — dial. ogs. 8pe(e).

Feilb. jf.: Spee . . læses spæ, eller spæe.

vAph.(1764). — sj. skrevet spæge. PMøll.

(1865). 1. 177. 179. Ing. (Grundtv. Breve. 285).
— dial. spaje. Robinson.I.206. Brenderup.

§77. UfF.). præt. -ede ell. (dagl. oftest) -te

[•sbæ-da] part. -et ell. (dagl. oftest) -t [sbæ'd]

ell. (jy.) spæd (se u. opspædej. vbs. (1. ir.)

ning (Amberg. Scheller.MarO.)

spæde, spede, fsv. spådia, no. spe; afl. af

Spad)
I) fortynde en vædske ved at tilsætte,

iblande en anden, tyndere vædske; især (kog.)

m. h. t. flydende spise som suppe, sovs; ogs.

(fagh): tilføre dampkedel nyt vand til

erstatning for det, der er gaaet tabt gennem
utætheder, aftapningshaner osv. (Scheller.

MarO.), ell. fortynde luft(art) ved at blande

le mere Vædelse i.PoU'/tl941.Till.l2.

sp.4. jf.: lidt kogende Vand spædes ved
(o: ved stegen). 8mst.^/iol939.Sønd.24.sp.3. jf.

bet. 2.2: spæde noget Vand paa en Post.

UfF. jf. slaa (koldt) vand i blodet (u. Blod
2.2j; Kong Frode . . bad ham spæde lidt

Vand i Blodet, thi . . hvad man giør i Hid-
sighed kommer man let til at fortryde.

Orundtv.Saxo.1.239. || spæde til, (nu kun
{ænyd. \q dial.) hælde (noget) i, paa en beholder (hvor

der er noget i forvejen); i ordspr. (m. over-

gang til bet. S.9) som: den potte, som alle

spæder til, kan sagtens blive fuld. Moth.
S701. AarbHolbæk.1923.180. 2.2) (især fagl.

ell. dial.) m. h. t. vandpost, pumpe: hælde
lidt vand ned i pumperøret for at faa
stemplet til at suge, pumpen til at virke.

SøLex.(1808). Scheller.MarO.320. (man) gik

ud og slog nogle Slag med Pumpestangen.
den med en lettere (jf. Spædeluft^. at spæde 20 Der stod gerne en gammel Spand med 'Regn-

aui^pen.NvEaven.Orth.165. jeg spæder ikke

min BTSsndeyin.Goldschm.III.446. jeg synes

nok, hun skulde lade vær' med at spæ'

Kaffen og nok kunde give en Kringle, naar
ordentlige Folk kommer til hende. /Sc/iand.

BS.209.
II

ofte i forb. tn. med til angivelse

af den tilsatte vædske. Et Glas Viin, som de

sielden drikke uden at spæde det med Vand.
Bagges.DY.IX.299. Kjærlingen . . spædte

vand, man eventuelt kunde „spæde Hjertet'

med. IBentzon.(Pol.**/7l941.10.sp.4). jf.: As-
bjørnsen (træffer) en gammel Kone (og)

fortæller . . hende et Eventyr, og da hun
saaledes er bleven spædet, som en Post,

giver hun en Strøm af Eventyr. G'oWscAm.
BIS.11.122.

II
ogs. i forb. spæde pumpen

o^.UfF.
3) billedl. anv. af bet. 1-2. 3.1) (sj.) m. h. t.

sin Kaffe med BiændeYin. Ing.EF.XIII.41. 30 person: tildele (de nødvendige) drikke-
Skyen sies fra og hermed spædes det bagte
Smør og Mel til Smcen.FrkJ.Kogeb."(1921).
189.

II
i Ulledl. udtr. m. h. t. blod. *Odin

svor . .
I
At spæde Menneskenes Blod med

Ya.nd.Bagges.Ungd.1.76. *at mildne
|

. .

Poesien, | Og spæde med lidt Vand dens
tykke B\od.sa.DYVI.378. Grundtv.PS.Y240
(se Blod sp.835"). || i forb. spæde (noget)

op, d. s. s. opspæde 1. Mit Blæk var . .

varer; „fylde paa" (en). Hun havde Man-
den (0: sin fordrukne mand) hos sig og
spædede ham med hvad han behøvede.
JVJens.EF.45. 3.2) i forb. spæde op

||

(dagl.) m. h. t. rus: drikke (lidt) paa ny
(dagen) efter rusen. *Ingen formaar dog som
Haagen |

at mildne Rusens Mindelser.
|

Sorgfuld men opsat paa Lykke | ser du ham
spæde sin Svir OTp. JYJens.Sk.l93. Rutzeb.

allerede forbrugt, undtaget noget lidet, som 40 VF.21. „Jeg drikker ikke om Formiddagen.
jeg efterhaanden havde spayet op med
Vand, saa det var blevet saa blegt, at man
neppe kunde see det paa Papir. EoJinson./.

206. de umusikalske Tjenestefolk havde
spiist deres Suppe til rette Tid . . og siden

spædet Levningerne op til os. Rahb.Tilsk.

1799.622. Konsulen . . havde jo faaet et

lille Anker af den fineste, direkte impor-
terede Madeira at spæde den (0: en gammel
vin) op med. Rønberg.GK.42.

2) tilføre, paahælde (en vædske). 2.1)

m. h. t. vædske, der paahældes, i forb. m.
præp. (ell. adv.) som i, paa til angivelse af
den vædske, der tilsættes noget, ell. den beholder,

hvori noget fyldes; dels (nu især kog.) om til-

sættelse af tyndere vædske; dels (nu 1. br.)

i al alm. om paafyldning af vædske; tid-

ligere spec: fylde, blande koldt vand i no-
get kogende for at dæmpe kogningen (Moth.
S700. NvHaven.Orth.165). Moth.S701. »Der
spædes Vand i Bacchi Gaver | For svage
M3iweT.PAHeib.Sk.II.359. den kogende Sup-
pe spædes ^z.B..SofieHorten.Suppebogen.(1911).

45. (man skal) røre videre og langsomt

— „Klogt, meget klogt — men det gør jeg.

Jeg maa have den spædt ojp.'^ Fallada.B.326.

ogs. (1. br.) m. h. t. person: bringe i humør, i

stemning ved at beværte med drikkevarer (jf.

bet. 2,1^. naar jeg af og til spæder ham en
Smule op, saa bliver han aabenmundet.
SHeegaard.UT.225. Ved Gilderne overgik

han alle i at fortælle liderlige Historier, men
først skulde han spædes op dertil. SiepAan

50 Hansen.EnEgn.(1905).133. || © m. h. t.

andre forhold: tilsætte, iblande noget (og der-

ved svække, „udvande" ell. ophæve et andet

forhold); opspæde (2). Man spæder tit Sand-
hed op med Løgn. Mau.8367. spæde sin Ær-
bødighed op med en god Portion Uforskam-
menhed.PAHeib.Sk.il.150. En tung, ani-

malsk Lugt drev mod ham: Snavs, Sved,

Løg og Kommen — spædt op med . . søde

Blomsterdufte. ^aDons.5^.264. ||
(bank-spr.)

60 m. h. t. beholdning af værdipapirer, valuta:

tilføje en del senere og til lavere kurs indkøbte

papirer ell. valuta (saa at hele beholdningen

under eet kommer til at staa i en lavere ind-

købskurs for indehaveren). Cit.l921.(OrdbS.).
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3.3) (dagl) i forh. m. til ell. (dial.) ved
(Feilh. UfF.): give som hidrag; lægge til;

skyde til; iscer m. h. t. pekuniær støtte, bidrag.

Spæd lit til lit, så bliver det til noget om-
sider. Moth.S701 (jf. Mau.5575). UendeUg tit

maa Fantasien spæde til Dagens nøjsomme
Udb>i:teaf NyhedeT.MartiriAUarus.NO.170.

||

næstenkun iforb. spæde (noget) 'til. Grevens
Arvecapital vilde gaae med til at betale hans

1.3 ell. forkortet af Spædekalveskind;
især garv.) skind af spædekalv. PolitiE.

Ko8terbl.**/,1924.3.sp.2. Statstidende."/*1941.

l.sp.3. -vand, et. salt, fersk ell. destilleret

vand, der tilføres en dampkedel til erstatning

af det vand, der er gaaet til spilde. ScheUer.
MarO. SkibsMask.89. || hertil bl. a. Spæde-
yands-apparat (SkibsbygnK.131) ell. -for-

damper (SkibsMask.90), apparat, hvori der

bortskyldige Gield, og (grevinden) var endda lo af søvand fremstilles destilleret spædevand.
bestemt til, i al Fald at spæde noget til af

sit eget.Stampe.IV14. Vil ikke hans Fa'er

spæde til . . saa maa du ene føde de unge
Folk. Hrz.111. 78. Thorvald fandt det ikke
af Vejen at spæde et Gudsord tii.ThøgLars.

FB.92. Hvis det skulde komme til at knibe
med huslejen, skal han saamænd ikke være
bange for at spæde en tier til.MKlitgaard.

MS.158.
iSpæde-, i ssgr. især (0) af spæde 1.

jl af spæd, se u. Spæd-, -barn, et. se Spæd-
Darn. -hane, en. hane, hvorved der acibnes

for spædevandet. Scheller.MarO. SkibsMask.
88. -kalv, en. (ogs. Spæd-. JGLange.
HaandbogiModersmaalet.(1832).88. Kaalund.
207. Elkjær.MH.160. — dial. Spæ-. Cit.

1732.(Vider.V.180). Spe-. Cit.l725.(smst.II.

291)). (til spæd 1.2) nyfødt kalv; nøgtern

kalv (se u. nøgtern 1); ofte i sammenligninger.
Naar jeg har Guds Mishag, da er jeg elen-

digere end en Sipædek&ly. Kierk.P.IV34. Det
ligner ingen Ting for et stort, svært Menne-
ske at sidde her og vræle som en Spædekalv.
Schand.F.518. Det kommer over dem lige-

som Kneb over Spædekalve, og hu hej af

Sted maa de — ind og besørge noget stort.

AndNx.PE.II.5. Søren er et Læsehoved . . Det
gaar i ham som Sødmælk i en Spædekalv.
Kirk.D.53. det flyder osv. fra ham som

vildt, et. (til spæd 1.2 ; 1. br.) ungt, spædt
vildt. For nogle Kopek fyldes Gryderne i

Byen med S^^ædeviLdt.Madelurig.IDyreham.
(1921).71.

Sipæd-føl, et. (nu næppe br.) spædt føl.

3 apeløne.Cit.l725.(Vider.II.291). -gris,
en. nyfødt, spæd gris. Man ridser som Regel
ikke Sværen paa en Spædgris. TidensKvinåer.
**/,1929.32. NisPet.SG.91. Spæ-: Moth.S700.

20 03 -hed, en. fU. (nu næppe br.) -er. (glda.

spædheeth (5Mos.28.56(GldaBib.))) det at

være spæd; spee. iflg. anv.: til spæd 1. han syn-
tes snart ikke, den (s: en nyfødt) lignede no-
genting, den var bare en Smule Spædhed med
U\ \.JørgenNiels.KB.185. Spæ-: Moth.S700.

II
til spæd 1.3. (planternes) første Spædhed.

KSelskNyeSkr.III.335. rigtigt, omhyggeligt
Udvalg (af grønsager) i Retning af Skørhed
og Spædhed. VortHj.II,1.95. Rugen . . staar

M endnu i sin røde Spædhed.GFog-Pet.Stærener
herigen.(1921).37. jf.: (planterne) have i

Begvndelsen alle Barndommens Spædheder.
LTid.1759.364. || til spæd 4. Hake hører
sammen med Starkads danske liv. I In-

gjaidskvadet møder vi deres forhold i gan-
ske ung STpædhed.A0lr.DH.II.113. *En Vin,

som Kypere fausse maigre kalder | Thi,

mens den har en vis
| Mine af Spædhed,

fyldigt nok den falder
| Paa tørstig Tunge-

skidt (ell. skam. se I. Skam l.a^ fra en 40 s'pids. Friis-Møll.Ind.73. -is, en. (jf
spædekalv, se I. Skidt 1. ;/. nok sp. 1304*^.

(spøg. ell. nedsæt.) om barn eU. ung person.

for det Første rager det ikke Dig (o: en
dreng), hvordan Regeringen er, og for det
Andet er Du ikke Andet end en Spædekalv.
Schand.F.320. *Dejligt at se saa betitlet

dig alt, da du (o: en ung rangsperson) kun
er en Spædkalv. | Tænk dog, hvor højt du
en Gang naar som en fuldvoksen StudliStj

spæd 4; 1. br.) tynd (ny) is. D&E. Speer-
schneider. Isforholdene 1861—1906. (1927). 23.

-kalv, en. se Spædekalv, -klinte, en.

(til spæd 1.8 eU. omdannet af SpærkUnte;
dial.) ^ rynket stenfrø, Lithospermum arvente

L. (der vokser ml. sæden som klinte, men er

lavere end denne plante). JTusch.132. Lange.

Flora.470. Spæ-: Homemann.OP.133. -lam,
et. f'Spæde-. Tidens Kvinder.**/il929. 34).

Mull.Overs.afHolb.Epigrammer.(1902).26. CF 50 (ænyd. spedelam; ;/. Dielam; slagt., landbr.)

Mortens.EF.191. \\ hertil Spædekalve-ked,
-skank, -skind ofl. -lam, et. se Spædlam.
spæde IMk, adj. se spedalsk.

Hpæde-laft, en. luft, hvormed gasarter,

bensindampe olgn. (i fyranlæg, motorer osv.)

blandes og fortyndes. SkibsMask.35.53.67.150.
PSchrøder.Maskinlære.III.(1918).207. -lys,
et. se Spiddelys. -nor, et. (til spæd l.i ; sj.).

se u. II. Nor 2.i. -rar, et. rør, hvorigennem
spædevand tilføres en kedel. Scheller.MarO.
SkibsMask.89. -skank, en. (til spæd l.a

eU. forkortet af Spædekalveskank; 1. br.)

skank af spædekalv, tage Spædeskanke . .

tU S\ippe.Bang.SG.20. -skind, et. (tU

nyfødt, spædt lam. GyrLemche.S.ll.9. Naar et

Lam var blevet en seks Uger gammelt, kun-
de det være blevet til en 25—26 Punds „Mæl-
kelam" eller „Spædlam". J.arfcfloiécEÅ:.i935.8.

jf. spælamdisimo. Holh.Ul.1.14. sml. Feilb.II.

384a**. -lemmet, adj. (spæ-, Moth.S700.
Holb.Hh.lI.430). {cenyd. spelemmet, sv. spad-

lemmad; ;/. spærlemmet; især Q)) som har

tynde, fintbyggede lemmer, (det kan) ikke næg-

60 tes, at (kviruiekønnet) fødes meere spædlem-
met, og derfor er mindre beqvemt til Arbei-

de end (mandskønnet). Holb.Hh.II.113. den
spædlemmede VTmd8.Biehl.DQ.I.30. For-
nuften hørte selv forbaust | Slig Citharklang

XXI. Eentrykt "/. 1942 41
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fra en spædlemmet (o: en fugl).Tullin.I.13.

Purung, fin og spædlemmet sidder Prinsesse

Isabella paa en KøieliSint.KMunk.ChrII.34.
Spædling:, en. ['sbæCOblen,] flt. -e(r).

(afl. af spæd ; jf. f Spæding, spædbarn (Moth.

S700), SV. dial. spåing, d. s.; sj.) spædt
væsen. Kan man overhovedet gøre sig

Haab om, at disse Spædlinge (o: agerhønse-

kyllinger) kan staa Efteraaret igennem og

endog kæmpe sig Kræfter sammen til at

klare den bidske Yinter? KMunk.fNatTid.
**/»1937.15.sp.6).

Spæd-lys, et. se Spiddelys. -mælet,
adj. (ogs. -mælt. SvendNageljar.Rigsdags-

Runer.(1871).19. Neergaard.J.1.114). (1. Ir.)

som er spæd i mælet (se u. spæd S); som har

en svag ell. spinkel stemme ell. lyd; uegl.: hen-

des spædmælede Spinet. SophClauss.R.232.

billedl.: spædmælede Drenge- og Dameroma-
ner. Brandes.X.506. den spædmælte hel- eller

halvofficielle Glæde (o: over forfatnings-

udkastet i 1848). Neergaard.J. 1.114.

spæe, v. se spæde.
I. i^pæge, subst. se I. Spege.

II. spæge, V. ['sbæ'qe] -ede ell. (nu
ikke i rigsspr.) -te (Moth.S633). vbs. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ning (VSO.). (glda. spæghæ
(4Mos.l3.31(GldaBib.). GldaKrøn.133. Ma-
riagerleg.367), æda. spækæ (Harp.Kr.13.180

ofl,.), SV. spåka, oldn. spekja; afl. af II. spag)
gøre spag, blid; kue; tæmme; betvinge;
dæmpe; m. h. t. levende væsner ogs.: kue,

dæmpe ens fyrighed, overmod, lidenskaber ell.

behandle strengt (især ved at sætte paa smal-
kost ell. tugte, revse); nu i rigsspr. næsten kun
(især O ell. spøg.) om behandling, tugt, man
underkaster sig selv, idet man ved forsk,

midler søger at dæmpe, undertrykke sit mate-
rielle behov ell. verdslige lyster ell. (spøg., m.
afsvækket bet.) sætter sine nydelser, især af
mad og drikke, ned til et minimum.

I) (jf. II. spag 1) m. h. t. personer, de
Romere . . spægede de Latiner udi et blodigt
Slag ved Regillum La.c\im.Holb.Intr.I.49.

Spæge en opsætsig BTeng.vAph.(1764). Tele-

mack (var) fuld af Fyrrighed og Naturens
hidsighed, og kunde icke spæges uden
alleene ved Mentors H&a.nd.Dumetius.III.
90. *(slaven) ligger krummet som en Snog
i
Og spæget som en lænket Hund,

| Og
venter paa sin sidste Stund. PalM.(1909).I.
214. *deres dyre Sag

|
maa kunne ægge

spæget Mand til Drab
| og Vaabendans.

VØsterberg.M.158.
\\ refl,.: d. s. s. spæge sit

kød, legeme (se u. bet. S.2). Hvorfor faste
vi, og du seer det ikke? hvorfor spæge vi
os (Chr.VI: plagede vi vor siel^, og du vil

ikke vide det? Es.58.3. naturligvis er det
ingen Sag for mig (o: en tyk herre) at spæge
mig i nogen Tid, saa jeg genvinder min gode
'FigxiT.TidensKvinder.*'>/tl930.22.

jf.: (Bern-
hard af Clairvaux) begyndte med i hellig
Eksaltation at spæge sig sin Sundhed fra.

VVed.R.30.

2) (jf. II. spag 2) m. h. t. dyr. spæge en
heBt. Moth.S633. *det alle er bekient,

| At
man kand med Music den største Sygdom
læge,

I

At man kand vilde Dyr med Instru-

menter s]^æge. Holb.Paars.316. *den Sand . .

hvormed
|
Saa mesterligt Du veed at spæge

Snoge. Hauch.DYII.143. *min Herre sulter

og spæger mig (o: et æsel).Rich.I.96.

3) (jf. II. spag 3) m. h. t. ting ell. forhold.

10 Poeten handler om Tidens Magt, hvorved
alting spæges, tvinges og giøres taalelig.

Clitau.PT.173. Den danske Aand er maade-
holden af Naturen og stærkt spæget ved
sine historiske Oplevelser. VilhAnd.N.118.
især i flg. anv.: 3.1) m. h. t. naturkræfter,

haarde vejrforhold. *Hvis icke Stormens Gud
dem (o: vindene) saadan kunde spæge,

|

De skulde Himmel, Jord og alle Ting be-

væge. Holb.Paars.7. *En oddet Øe, som
20 Havets Tumlen spæger. Steners.Ode.48. 3.2)

m. h. t. legeme, legemsdel. Du skal faae en
Ulykke . . hvis du ikke spæger din Tunge.
Holb.LSk.1.3.

II
især i forb. spæge sit kød

(Borrebye.TF.772. PalM.TreD.69. GravlDD.
17) ell. sit legeme (Moth.S633. JSneed.VI.
542. HOlr.AbbedVilhelm.(1912).10), under-
kaste sig tvang, tugt (m. h. t. materielle nydelser,

verdslige lyster), askese, den fromme . .

Astrad Fracke . . spægede sit Kjød ved
30 Afholdenhed fra Kjødspiser./n^.F^S'./.iO^.

jeg spæger (Chr.VI: undertvinger; 1907:
bekæmper^ mit Legeme, og holder det i

Trældom. ICor.9.27. 3.3) m. h. t. fyrighed,

overmod, lyster, lidenskaber (jf. bet. 8.2). at

spæge sine lyster. Moth.S633. *Thi gjelder det
om at spæge deres grusomme Mod. Hauch.VS.
90. min Gravtavle — ulykkelig Ihukommel-
se ! Der gives intet bedre til at spæge Egen-
kjærligheden end en saadan Gravtavle. i?o-

40 wel.Br.203. spæge ens overmod, se Overmod.
III-IV. spæge, v. se II-III. spege.

V. spæge, V. se spæde.

SSpæge-, i ssgr. I) af II. spæge; i sj.

ssgr. som: Det (0: musik paa en fløjte, uden
at der kommer toner) er Spæge musik . .

det lyder som en Pibe Tobak smager, naar
der hverken er Ild eller Tobak i Piben.
Ing.LB.I.llO. den flyvende Hollænder, hvor-
paa de røg Tobak — men det var „ Spæge

-

50 tobak" uden Ild og Røg.sa.EF.VI.135.
2) se Spege-. 3) se Spægelys (u. Spiddelys^.

ta ISpægelse, en. flt. -r. {ænyd. spe-

gelse) handlingen at spæge; især om selv-

tugt, askese (jf. Selvspægelsej. Bodøvelser,
Offringer, Spægelser . . bane Veien til Hél-

Ughed.Molb.F.201. Men sagde man imod,
saa blev han grov,

| Og talede om Bønder-
knoldes Spægelse. PalM.AdamH.1.67. han
følte sig sært slunken i Maven efter de sidste

60 Dages Spægelse (0: i arresten). Elkjcer.HA.59.

det er een af de største Prøver nogen kand
lade see paa sit Kiøds Spægelse. Holb.Kh.
415. den gejstlige Mand . . præget af et Liv
i Kødets Spægehe. NatiorMlmusA.1935.6.
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Spæge-lys, et. se Spiddelys.

I. SpmgeTf en, (ti) II. spæge; sj.)

asket; i ssgr. som Selvspæger (s. d.).

II. ISpæg^er, en, et. se Spiger.

ISpæk, et ell. (nu næppe br.; i bet, 2.i^

en (VSO.). [shæg] Heysg.AG.37. {ceda. spic

(DGL.Y328) og (laant fra, ell. paavirket af,

mnt. spe(c)k^ spec (smst.129.159), spæk
(Harp.Kr.l97), oldn. spik, oeng. spic, oht.

spec (nht. speck, flæsk, spæk); jf. Spikke og {q

spække) I) fast, næsten hruskagtigt
fedt mellem huden og kødet hos dyr
(i rigsspr. især: svin ell. hval, sæl); ogs. (nu
kun dial.) om flæsk (Feilb.), det fede af okse-,

faarekød (smst.) olgn. tag Talg, Fet . . og
Speck, lige meget af hvert. HesteL.(1703).
B4^. Du satte Krogen i Selhunden, medens
din Moder flengede i Spekket. TuHtn.///.
263. Bonden . . elsker (flæsk) saa lidenskabe-

lig, at han kunde spise endog det geile Spek. 20

Junge.120. (sælhundes) Spæk anvendes til at

smelte Tran d.l.Frem.DN.143. Bjørnens Blod
og ^T^dik. KnudRasm.MS.il1.339. Karbonade
uden Ryg og Spæk. PoL*V«i941.J5.sp.5. en
kobbe spæk, se I. Kobbe. billedl. (sml.

spække 3.2j; Citaterne strutte paa Dem lige-

som Spækket paa en DyTeryg. Goldschm.IY
302. (t. br.) nedsæt., spøg., om fedt hos men-
nesker: den moderlige Jords Fedme . . fyldte

Klosterkældeme . . for tilsidst at samle sig 30

som Spæk og tykt Blod bag Munkekutten.
Pont.LP.VIL5. den fromme Klosterbroder
havde faaet Spæk paa Nyrerne, swis^

||

billedl., om hvad der ligner saadant fedt; i

ssgr. som Gummispæk (s. d.). 2) om det,

hvormed noget spækkes (2). 2.1) (^, foræld.)

korte stykker (kabel)garn, hvormed en

maatte gennemtrækkes, spækkes (2.i). VSO.
2.2) (dial.) mørtel, kalk, ler olgn., hvormed
en mur osv. spækkes (2.3). UfF. 3) {maaske w
til bet. 1 m. henblik paa spækhuggeren (2-3);

;/. spække 5, Spækjæger; men vel snarere fra

eng. on spec, paa spekulation, forkortet for

(on) speculation; ^-jarg.) i forb. som leve
paa spæk, (sml. leve paa nas u. II. Nas 2)
slaa sig igennem, skaffe sig det nødvendige ved

at „laane" hos andre; spække sig frem. Cit.

1929.(OrdbS.). A) (efter ty. speck; bogtr.-jarg.)

godt (betalt) sætter arbejde; svinesteg. B.T.
'yiil931.9.sp.4. 50

Spæk-, t ssgr. (jf. Spække-^ af Spæk 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne) spæk-agtig,
-lag, -skive, -strimmel, -stykke, -tran og

(især foræld.) betegnelser for ting, der bruges

ved behandlingen af spækket under hval- ell.

sælfangst, som Spæk-bøtte, -fad, -flenser,

-gryde, -hage, -kiste, -kniv, -line, -tov ofl.

t -bakkelse, en. navn paa en slags bak-
kelse (som udskæres i stykker, der minder om
spæk). Kogeb.(1710).156. Huusm.(1793).283. ^
-bræt, et. se Spækkebræt, -bænk, en.

(foræld.) bænk paa hvalfangerskib, hvor spæk-
ket skæres i stykker. vAph.(1764). VSO.
t -fed, adj. {ty. speckfett) fed som ell. p. gr.

af spæk; meget fed; smækfed. Moth.S645.
jeg kand ærgre mig, naar jeg seer den Karl
saa Spæk-feed i saadanne mavre Tider.
Holb. Ligbeg.Ise. (katten) var bleven saa
spækfeed, at han udi Fædme Klosterets
Prior selv intet eftergav.sa.JfFfci.i67. -fjæl,
en. se Spækkefjæl. -fork, en. (jf. Konge-
fork; foræld.) gaffellignende redskab, hvor-

med spækket stoppes i fade. CPont.HR.50.
-gaffel, en. (foræld.) d. s. EHeiberg.HvaX-

fangsten paa Stradtdavid. (1805). 14. -gnm-
mi, en, et. (fagl.) gummispæk. Sal.X.330. I.

-hals, en. (ty. speckhals
;

;'/. -halset; vet., nu
1. br.) spækkammet hals (hos heste). Forordn.*/*

1795.§4. PWBalle.R.9. II. f -hals, en. (fra

nt. speekhals, jf. ty. speckente, pibeand, Anas
penelops) \- en slags dykand. Huusm.(1793).
203. -halset, ae^;. (^ -hsiMg.HesteL.(1703).
A4r. Forordn.**/itl778.§7,6.} -hsBlaig (-hel-
sig) . JKaalund.Beskrivelsepaa enHest.(1742)

.

A2f). (ty. speckhalsig (-hålsig, -helsig); jf. I.

-hals; vet., nu 1. br.) om hest: som har en
spækkammet hals. Moth.S645. PWBalle.R.9.
-lingger, en. I ) (foræld.) person, der hugger
spækket af fangede hvaler. VSO. 2) (ty. speck-
hauer; zool.) delfinen Orca gladiator, der anfal-

der hvaler og flænger store spækstykker ud af
dem; rovhval. Fleischer.lX.336. VSO. Boas:
Zool.*664. (drengene) svømmede flokkevis om
(baaden), som Spækhuggere om en Hval.
Buchh.EG.222. 3) (overf. anv. af bet. 2; vulg.,

foræld.) alfons; soutenør. EEhlers.Prostitu-

tionsspørgsmaalet.(1896).62. 4) (kbh., nu 1. br.)

spøg. for Spækhøker. -hyk(k)er, en. se

-høker. -hælsisT) adj. se -halset, -høker,
en. (især kbh., gldgs. -hyk(k)er. Cit.1769.

(Fridencia.SH.226). DF.X.115). (cenyd.

spæck-, spechhøcker, ty. speckh6(c)ker, mnt.
spekhoker; ;/. -hugger 4 og Høker; nu ikke

som officiel erhvervsbetegnelse og i alm. spr.

især lidt gldgs. ell. spøg., nedsæt.) (mindre) for-

retningsdrivende, der handler med fedevarer,

viktualier, smør, æg, brød, visse urtekramvarer
m. m. (delvis svarende til det nu alm. Vik-
tuaUehandler^. Ingen maa nedsætte sig som
Spekhøker, før han har 3 Tdr. Smør, 2 Skpd.
Flesk, 2 Skpd. Ost, 3 Tdr. Erter, 2 Tdr.

Byg- og 1 Td. Havre-Gryn. 4nordn.»/,277i.
„Hvems er det deilige Barn?" — „Det til-

hører en Spekhøker i Adelgaden." — „En
Spekhøker! Det er aldrig muligt! Hvor
Fanden skulde en Spekhøker komme til

saadant et Bajn?'' Heib.Poet.V1.255. Nissen

hos S^e\!ihøkeTen.HCAnd.(1919).III.32. han
er bleven en stor Mand og er bleven Spæk-
høker — om Forladelse! Victualiehandler.

VKorfitsen.EV139. i Byerne var det jo gerne

hos Spækhøkeren, hvor Karlene samledes
om Aftenen, hvilket ikke var saa godt,

hverken for dem selv eller Pungen. i)en gi.

KlokkeriFarum.(1928).21. || brugt (nedsæt.)

som symbol paa person, der er materielt, pro-

saisk indstillet, er en spidsborger. *hand mig
i Hast omskaber | Til en Penge-sammen-

41«
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Skraber, |
Nemlig: til en Spekhøker. Graoft.

PT.I.219. de sig ennuyerende Fuldmægtige
og Spekhøkere, der finde mere Sjæleføde ved

at betragte et Slagsmaal paa Gaden end ved

de interessanteste af alle Phænomener. Gj/ift.

1.134. de „finantsielle Spækhøkere" i Fol-

kethinget. i)awds.B./.72. jf. Brøndum-Niel-
8en.PM.170.187. || hertil hl. a. Spækhøker-
bod, -butik (Schand.SB.220. KSech.MY
79), -forretning, -handei (VSO.), -jomfru,

-kone, -kælder, -mad (AndNx.PE.III.
120), -madam(me) (HCAnd.(1919).III.36.

EChnstians.Ei.125), -stil (1. br.: PMøll.
(1855).II.113. jf. Brøndum-Nielsen.PM.170
og Spækhøker slutn.), -vare ofl. -høkeri,
et. (nu næppe br.) næringsvirksomhed som
spækhøker. Pl.y>1814.§3. billedl. (jf. u. Spæk-
høker;.- PLMøll.(Goldschm.L.I.319). -ho-
kerske, en. (nu sj.) kvinde, som driver

spækhøkerforretning; ogs. om en spækhøkers

hustru. vAph.(1759). VSO. -jæger, en.

(til Spæk 3; jarg.) person, der lever paa
spæk (3). En Spækjæger er en Landstryger,
men en rejsende Svend er ingen Landstryger.
Gross. Jernets Søn. (1926) . 210. -kal v, en.

flandbr.) oksefoster (med vattersot i hele

legemet), der ser ud, som om det var udstyret

med et tykt lag spæk. LandbO.IY346. -kam,
en. (jf. -kammet; vet.) halskam (hos hest,

okse) med et betydeligt fedtlag. Viborg.HY.50.

LandbO.II.504. -kammet, adj. (jf. -hal-

8(et), -kam; vet.) om hals hos heste og kvæg: tyk

og svær oventil p. gr. af fedtmasse i halskam-
men. Viborg&Neerg.HB.62. Sal.*XXY520.
spække, v. ['sbægs] præt. -ede ell. (ikke

i rigsspr.) -te (jf. Moth.S646); part. -et ell.

(nu ikke i rigsspr.) -t (jf. smst.) ell. (dial.)

spakt (Gravl.AB.7å. AarbTurist.1931.209).
vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd.
specke, æda. spækkæ (i bet. l.i: Harp.Kr.
195); fra mnt. specken, jf. nht. spicken (saml
u. II. spege Sj; afi. af Spæk)

I) til Spæk 1. i.l) (især kog.) indstikke,
indflette en række strimler af spæk i

(en steg før stegningen); ogs.: omvikle (en
steg) medspæk(S&B. jf. NutidsMad.*(1936).
259); i videre anv.: indstikke persille olgn. i

steg; især i forb. m. med til angivelse af
spækket olgn. *en Lamme-Steeg,

|
Som

specket var med Flesk.fioi6.Paors.244. man
sætter os en Hare paa Bordet, der ikke er

B^ddkket.Ing.EF.II.84. tre fedt spækkede
Dyrerygge skulde ryge paa Bordet.Schand.
BS.148. Leveren spækkes med fersk Spæk.
FrkJ.Kogeb.**(1921).196. Stegen spækkes
med PersiUe. swsf.202. jf. bet. 3.i: heele Oxer
(blev) steegt, opfyldt med alle slags Vildt
og spekkede med F\islQ.Slange.ChrIV99.

||

hilledl. ell. i sammenligninger. *(han dypped
pennen) dybt i Blækket,

|
Til den kom kul-

sort op igjen,
I
Saa fed, som den var spækket.

Orundtv.PS.VI.586. Spæk disse stramme
Junkere; Spydet fremad og ind med det i

deres KiødYa.mal Schand.RP.26. 1.2) i forb.

m. adv.
II
spække af, (jf. afspække; 1. br.)

fjerne spæklag fra; befri for spæk. Efter at

hele Hvalrossen er lemmet op, spækkes
Skindet af og s&ltea. TidensKvinder.'^/d932.7

.

II
spække ind, (1. br.) indsmøre i spæk.

Snerten (til hundepisken) var lang og smæk-
ker og af Remmesælens gode Skind. Den
blev spækket ind og surret fast til Skaf-

tet. Drastrup. Fordi de udfører saa store Bedrif-

10 ter.(1935).46.

2) indflette, indføje, paasætte noget paa en
maade, der minder om spækning af stege.

2.1) ^ m. h. t. maatte, platting: gennem-
trække med smaa stykker (kabel)garn
olgn., saaledes at enderne stikker ud og

maatten bliver laadden. SøLex.(1808).143.
Funch.MarO.II.125. KuskJens.Søm.50. jf.:

Muligen vil en mindre Læk . . kunne stoppes
indvendig fra ved Hjælp af et Sejl, der er

20 spækket med Værk paa samme Maade som
en Ma,a,tte. Bardenfl.Søm.11.90. 2.2) 4>- "*• h. t.

(svært) tov: omvikle i fugerne med en smækker
line, saa det faar en glat overflade; trense.

TeknMarO. 2.3) (især dial.) udfylde hul-
ler, revner i mur, væg, loft v. hj. af ler,

mørtel, puds olgn. Moth.S646. *De roste sig

storlig af alt deres Slid
|
Med Spækken og

Hvitten og Ma\en.Grundtv.PS.1.401. Kalken
revnede . . i hele Gangen, og Hr. P. havde

30 allerede to Gange været nødsaget tU at tage

en Murer for at faa Loftet spækket. Tops.

1.177. Godt for dem, der har vel tækket og
tæt 8]^ækket. Pont.FL.4. Man byggede altid

om Foraaret . . og naar saa Væggene blev

tørre, revnede de, og de blev da spækket
med Ler uden Rålm. AarbFrborg.1918.20.
Feilb. billedl.: Sneen . . spækker Hullerne,

jevner Furerne, spænder et blødt Tæppe ud
over Jorden. Bo^an.//.5i. || i sa. bet. spække

o ud. spække Muren nd.VSO. Gravl.AB.74.

3) (jf. bespække; egl. (jf. bet. l.i (og 2)):
besætte tæt med noget, der stikker frem, rager

op; besætte, belægge, bestrø, fylde med
et stort antal, mængder af noget; især i

forb. m. med til at angive mængden. 3.1)

m. h. t. ting ell. levende væsner. *Piile, Skud
og Saar har spækked deris iivLå.PJuel.LL.

65. det nærmeste Huus . . blev vel spæk-
ket med GTen&åeTeT.Blich.(1920).VIII.153.

50 *Skjenkebordet (var) spækket | Med Luten-
drank og Miøå.Winth.IV74. *Forstanden er

en Fakkel uden Lue,
|

et spækket Pile-

kogger uden Bne. Ploug.11.95. spække en
Vold, et Batterie, med K&iLoneT.VSO. en
Mængde Dekorationer spækkede Brystet paa
hans . . Uniioim. Schand.VV20. Reolerne er

tæt spækkede med Bøger. Soya.AV7. \\ m. h. t.

beholder, hvori noget -opbevares; især i part.

spækket brugt som adj.; dels (nu 1. br.)

60 m. h. t. beholder med (fede, gode) madvarer:
*du vrager vellystig din Mad (o: vand og

brød)?
I
Ønsker, som Bonden, det spækkede

Fad? Oehl.HF.79. dels m. h. t. pung ell. tegne-

bog: *Det renter meere ind, sin Pung til
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Søøs at siiekke.LThura.Poet.284. *Hver
Qvinde her paa Stedet,

| Med tom, med
spækket Fung.Winth.X.Sil. (jeg) havde
altid en spækket tegnebog paa mig. MKlit-
gaard.GM.167. alle de vandrende Riddere . .

havde ført en vel spekket Pung . . med
sig til deres nødvendige Brug. BieM.DQ.1.20.
Schand.0.1.117. 3.2) m. h. t. forhold, efter

Sallusts og Tacitus' mønster spækkedes fran-

kernes eller Byzants' historie med stats- lo

rådsforhandlinger. yyed.C.20. Skiløbene var
spækket med Overraskelser. Po/.**/ii94i .S.

sp.4.
II

tsær m. h. t. sprog, tale olgn. det
gamle West-Saxiske Sprog blev da spækked
med det Danske ligesom vi see nu det
Danske Sprog at blive spækket og Tiid efter

anden fast at giøres u-kiendeligt ved det
Tyåske.Holb.DH.1.150. Ordsprog, hvormed
han spækker sin Tale. PAHeib.Sk.III.7. Han
var spækket med Skriftsteder. DrocAm.XO. 20

20. (Kierkegaards) tale har været spækket
med de underlige men prægnante ven-
dinger, hvori han skiew. FBrandt.SK.363.

\\

(nu 1. br.) i forb. spække ud. Skriv Artiklen

derom endnu iaften . . og spæk den ud med
nogle liøier.Ing.LB.I.éS. Det var . . van-
skeligt at forstaa hans Tale; han havde
spækket den ud med saa mange Talemaader
om gamle Tider og gamle GuåeT.HUss.IH.
47. 30

4) (iscer dial. (se Feilb.), jf.: „I daglig

Tale." F/SO. „Talespr. ikke hyppigt." Levtn.;

give megen (og god) føde; fylde med (god)
mad og drikke, foder; fede; beværte
godt og rigeligt; refl. ogs.: berige sig
(vAph.(1764)). vederlag fodres for de crea-

tur som han har holdet uden tilladelse og
spækket paa mit ioder.Holb.Ep.(Bruuns
udg.Y.303). (bisperne) vare allesammen kjøn
tykke og feede, og det kunde da heller ikke 40

v^re andet, for de blev saa lystig spækkede
omkring hos Præsterne. 3/CBruMn.J5i2.2S4.

II
især refl. (jf. forspække^ ell. i forb. som

spække sit legeme: gøre sig til gode med
mad og drikke; mæske sig; leve overdaadigt.

Enhver som Hunger har, som tenker til

at spekke
|
Sit arme sultne Skrog. Helt.Poet.

178. *Nu maa jeg mælde et Par Ord
|
Til

dig, som lever lækker;
|
Som ved et over-

daadigt Bord
I
Dit Legem sjmdig spækker. 50

Falst.6. *1 Suus og Duus sig spækker han.
Rahb.Synt.52. ogs. spække sig ud: Moth.
S646. spække sig paa noget, (nu næppe
br.) glæde sig til at nyde; sætte næsen op efter.

NaturUgviis savner man adskillige Sager,

som man havde spækket sig ipaA.Wilst.

(Hjort.B.II.290).
\\

part. spækket brugt

som adj. der seer jeg en feed spæcked Bonde
staaende; Det slags Folck har bedre Dage
end •n.Holb.Mél.lV.7. Langebek.Breve.65. 60

5) (til Spæk 3; vulg., 4^ (jarg.) ell. dial.)

laane noget af en (ofte: uden tanke paa til-

bagebetaling); „slaa" en for noget; tigge.
Dania. 111. 56 spække sig heva.Cit.1929.

(OrdbS.(„i Marinen")^, lad bare Ungerne faa
lidt Øvelse i „at spække den" (o: paa faste-

lavnsmandag). HHLund. (Ekstrabl.*'/tl933.4.

sp.5). spække til Natlogi. TJfF. ka jeg spække
en cigaret hos dig? OrdbS.(kbh.).

ISpække-) t ssgr. iscer af spække l.i;

undertiden veksler Spæk- og Spække-, se u.

Spække-bræt, -fjæl, -ler, -naal, -ske. -bræt,
et. (ogs. Spæk-. vAph.(1764). ErlKrist.
Ler. (1930). 57. Tidens Kvinder. "/, 1935. 34).
\){ænyd. speck brett, ty. speckbrett; til spæk-
ke 1.1 (og Spæk 1); jf. -fjæl) (især kog.) bræt,

hvorpaa tpæk skarres i strimler og stegen spæk-
kes, ell. i al alm. om (skære)bræt, hvorpaa mad-
varer skæres i stykker ell. tilberedes. *Paa Rive-
jern og paa Spækkebrædt

| de (0: nisserne)

spilled til Dandsen nok saa net. Kadlund.lll.
Søbemaden spistes af det fælles Lerfad, og til

den faste Mad brugtes Spækkebrædter.^nd
Nx.AH.36.

II
billedl. ell. i sammenligninger.

Stuegulvet var blankt som et Spækkebræt.
ECAnd.(1919).111.22. det er sandelig ikke
behageligt at staa op i saadan en Trængsel
og lade sig klemme saa flad som et Spække-
brædt. CiføK.Af.///.J36. (jarg.:) Bare han
vilde fra et Fortov til et andet, var han ved
at blive kørt ned. Bydrengene bad ham
flvtte „Spækbrætterne" (0: fødderne). Erl
Krist.NS.95. 2) (til spække 2.3; især dial.) et

med haandtag forsynet kort bræt, hvorpaa mure-
ren har mørtel, og hvormed Mn kan glatte en
spækket murflade. OrdbS. -fjæl, en. ^Spæk-.
CMOUer. Koge-Bog. (1785). 204. KMich. PG.
11). (især dial.) d. s. s. -bræt 1. Moth.S646.
Rask.FynskeBS.56. Const.Kogeb.102. Feilb.

-flæsk, et. (ænyd. speck flesk ; nu 1. br.y fedt

flæsk, der skæres i strimler og brudes til at spække
med. Biehl.DQ.iy.239. VSO. D&H. -kalk,
en. (til spække 2.3 ; 1. br. i rigsspr.) kalk til at

spække med. Moth.S646. Scheitberger.Anviis-

ning til at forebyggelldsvaader.(1795) .30. Conv
Lex.XVl.361. -ler, et. ^Spæk-. KiøbmSyst.
1.33). (til spække 2.3 ; 1. br. i rigsspr.) tilberedt

ler til at spække med. OecMag.lV.76.
Spækkelse, en. vbs. til spække. VSO.

spee.: I) (sj.) til spække 3.i: det at være

fyldt, spækket. Det (0: et cigaretui) var af et

Omfang og en Spækkelse, saa man maatte
undres over, at det blot et Øieblik kunde
holde sig %kyait.Gjel.RS.11.292. 2) f ^
spække 4: „kaldes lekker mad og drikke".

Moth.S646.
Mipække-naal, en. (nu næppe br.

Spæk-. CMuller.Koge-Bog.(1785).12). {ænyd.
specknaal; især kog.) ncuil, hvormed spæk-
strimlerne trækkes gennem stegen, der skal

spækkes. Moth.S646. Oehl.lI.232. IBentzon.

GH.131. -ske, en. ^Spæk-. Ugeskr.fRetsv.

1896.496). (til spække 2.3; især dial.) mur-
ske, hvormed mur osv. spækkes. Feilb.

^pæk-koger, en. spee. (fagl.): appa-
rat, hvori hvalspæk koges til olie. KrarupNiéls.
EnHvalfangerfærd.(1921).93. -kogeri, et.

(fagl.) sted, hvor hvalspæk koges til olie. smst.
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101. -kong^e, en. {ty. speckkonig, holl.

spekkoning; foræld.) (vist egl. spøg.) beteg-

nelse for den (yngre, uøvede) person paa et

hvalfangerskib, der stuver og indpakker spæk-

stykkerne. vAph.(1764). CPont.HR.49. VSO.
-krans, en. (foræld.) krans af tovværk, der

sættes om et fads, en tøndes spunshul paa
hvalfangerskibe (under paafyldning af spæk

ell. tran). Amberg. VSO. -lampe, en.

(etnogr.) lampe, der brænder v. hj. af tran,

fremstillet af sæl- ell. hvalspæk. KnudRasm.
D0.121. -ler, et. se Spækkeler. -lever,
en. (med.) lever af et spæk- ell. voksagtigt ud-

seende (ved amyloid degeneration). Panum.
428. -naal, en. se Spækkenaal.

iSpækning, en. vbs. til spække; spec.

i flg. anv.: I) (kog.) til spække 1. S&B.
2) (især dial.) til spække 2.3; ogs. konkr.,

om mørtel, kalk olgn., hvormed mur osv. spæk-

kes (jf. Spæk 2.2). (Kalk.Y984). vAph.

(1759). Den til den aarUge Spækning og
Hvidtning fornødne K&lk..JurFormularbog.^

338. UfF.
SSpæk-olie, en. (fagl.) olie, (udeluk-

kende) fremstillet af hvalspæk. 'VareL.*877.

-ske, en. se Spækkeske. -skærer, en.

(fagl.) person paa hvalfangerskib, der parterer

spækket ud i mindre blokke. vAph.(1764).
CPont. ER. 25. KrarupNiels.En Hvalfanger-
færd.(1921).93. -snider, en. (foræld.) per-

son, der skærer spæk ud af den dræbte hval

ell. sæl. CPont.HR.68. Landhuushold.I.312.

-spore, en. (foræld.) jærnspore til brug for

de folk fra hvalfangerskibe, der bestiger de

dræbte hvaler. CPont.HR.24. -sten, en. (ty.

speckstein; mineral.) fedtsten; steatit; ogs.:

klæbersten. Hallager.186. VareL.*461. den for

Grønlænderne vigtige Spæksten eller Væg-
sten. Z)anm5F(7.656. -svulst, en. (ty.

speckgeschwulst ; nu næppe br.) en slags

(sæk)svulst med spækagtigt indhold. Chir.

(1845).1.246. -sværte, en. {jf. ty. speck-
schwarte, flæskesvær; nu næppe br.) ansigts-

sværte, der frembringes v. hj. af et stykke røget

flæskesvær. Holb.JH.II.716. -sylte, v. (1.

br.) m. h. t. eskimoiske forhold: nedlægge i

(poser fyldt med) spæk. spæksyltede Rødder
af Masikehøtten. KnudRasm.MS. 1.103. smst.

111.95.

spæ-lemntet, adj. se spædlemmet.
ISpæn, et. se III-IY Spænd.
I. ISpænd, et. [sbæn'] flt. d. s. (ænyd.

spend t bet. 2,5 samt i ssg. ryggespend,
bæltespænding; til II, spænde; sml. II-III.

Spand)
I) det at spænde ell. være spændt;

især: spændt stilling, tilstand; navnlig i

flg. anv.: I.i) til II. spænde 1: det at være
strammet, spændt; til II. spænde 1.2: Da
skulde vi fare saa vide omkring | og sætte
de Buer i Spænd (o: spænde buerne),

|
og

lande, hvor nu der er Lavmaal paa Mænd.
Drachm.Hl.324. næsten kun (ijj) til II.

spænde 1.4 i forb. helt ell. halvt spænd,

om hanens stilling, naar slagfjedren er helt

ell. halvt spændt (og hanen trukket helt ell.

halvvejs tilbage). MilTeknO. sætte Hanen
paa helt Si^ænd. Scheller.MarO. 1.2) til II.

spænde 3
||

(især sport.) til II. spænde 3.i

;

spec: det at en bryder har anbragt sine greb

paa modstanderen saaledes, at denne ikke
kan undgaa fald, hvor meget han end strider

for at komme fri. morsomme Kneb, Trick

10 og Spænd (o: i fribrydning). Pol.*/iil938.8.
sp.6. jf.: plumpe, knivvæbnede Hænder,
hvis første Tag gjaldt Struben . . Den
Døende vækkedes af det kvælende Hals-
spæn d./SMicA.Dø.226.

II
(især fagl.) til II.

spænde 3.3: det at noget er klemt fast, fast-

spændt mellem noget, ell. det at noget bliver

udsat for stærkt tryk, stærk sammenpresning.
Møbelsnedkeri.f1937J.221. især i forb. i

spænd: Rorkættingen var . . kommet i

20 Spænd, og Damperen kunde ikke styres.

Pol.**/il926.1.sp.5. Isen vedblev at være
urolig, det knagede og bragede, man kunde
mærke, at Flagerne løftedes og blev sat i

S]^3STid.Tutein.Fangstmænd.(1928).74. Vi hen-
ter Deres Ski . . sætter dem i Spænd, op-
bevarer dem i den rette Temperatur. JBerf

Tid.**/xl939.Aft.8. 1.3) til II. spænde 4
||

til II. spænde 4.2, i ssg. Benspænd. 1.4) t%l

II. spænde 6
|| (1. br.) til II. spænde 6.i:

30 spænding af ell. i en muskel; spændt (krum-
met) stilling af en legemsdel; ogs.: kraft-

anstrengelse; slid. *det vil koste Spænd
|
At

faae klareert dem (o: regningerne) alle.

Aarestr.SS.n.l23. *Til Arbejd! og bort med
al drømmende Tøven;

|
i Spænd over Skovl-

bladet bues hans Yrist. Drachm.GO.40. *De
skrider med Byrden . .

|
og Muskler i Lægge

og Muskler i Lænd
|
sig røber i smaa under-

fundige Spænd. ThøgLars.(Pol.^yil926.17.sp.

40 6). II
(sj.) til II. spænde 6.4, som udtr. for

anspændt sansning, gennem ordene (i digtet)

føler (vi) nykomlingene, der går med san-

serne på spænd i et fremmed land. GrønJ.

H.1.197. 1.5) til II. spænde 7(3), i ssgr. som
Hjertespænd. 1.6) (vel til II. spænde 1 ell. 3,

idet man ligesom giver kuglen fjederkraft,

spændkraft ell. presser, skruer den i en vis

retning) i keglespil, ofte i forb. som højre,
venstre spænd, kast med keglekuglen, hvor-

50 ved denne bringes til at dreje til højre (venstre)

og ramme keglen nærmest til højre (venstre),

spændkeglen. *Paa'en, paa'en, paa'en igen,
|
vi

Kuglen slaar i højre Sipænå.Cit.ca.l885.

(Marott.Tidsbilleder.(1930).76). Peter (satte)

sin . . Kugle ud i meget stærkt højre Spænd.
CMøll.LM.130. han slaar virkelig en ganske
proper Kugle. Han har en Force i venstre

Spænd. Pont.FL.441. jf.: Hvis han (o: en

uøvet keglespiller) forsøgte at ramme „ven-

60 stre Spænd", blev Forhjørnet ofte staaende.

JBoesen. Byentog—.(1926). 48. billedl: (i

1885) konkurrerede „den gamle Sæbekæl-
der" (o: de gamle revyforfattere) i en Brædde-
Cirkus inde i Tivoli, stadig i „højre Spænd
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(j: i konservativ oandy.ChKjerulf.fArbejde-
rensAlmanak.1918.50). Politisk var han gaaet
over i hejre Spænd, havde ladet sig tilegne

af det nationale \lø]Te.JClausen.Mennesker
p€uiminVej.(1941).56.

2) (til II. spænde 2-3) hvad der sammen-
holder, sammenspænder noget, ell. hvad
der er sammenspændt. 2.1) om hvad der

tjener til fast-, sammenspænding af noget (jf.

Overspænd^. *Jer Hest den skummer om lo

Bidselets Spænd. Drachm. 111.416. \\ nu kun
(fagl.) om forsk, indretninger, der tjener til

fnstspænding af noget. Lemmene (til affalds-

skakter) er indrettet saaledes, at de i lukket

Stand slutter tæt ved Pakning og Spænd.
HFB.1936.636. (4^, tøm.) d. s. s. Klinke-

skive. OrdbS. 2.2) (nu i rigsspr. iacer i billedl.

anv.) d. s. s. III. Spand 1-2; tidligere spec.

om forspand af seks heste (Moth.S648.

jf. u. Hestespænd^. en lille Kjærlighedsgud, 20

der kjørte Spændet for Cyprias Triumfvogn.
Ing.EF.II.105. Thomas gik . . og pløjede . .

Foruden hans var der to andre Spænd i

Aiheide.JakKnu.LS.77. billedl: Wess.239.

ofte i forb. som et spænd heste: *Vor
Konge skikket har et Par Spænd sorte

Heste
I

Til Hanaus høye Yiol.Prahl.ST.il.

123. Spejlkarreter, forspændte med mange
Spænd Blodsheste. AFriis.BD. 1. 126. HP
Hanss.T.85. De fjorten Spænd Plove (jf. 3«

novspænd). Skjoldb. G. 9. jf.: 17 Spænd
Stavseletøier, hvert til 6 Heste.^dr.

*/tl844.Till.l.sp.3.
II

gaa i spænd sam-
men ell. gaa i spænd med, (jf. u. III.

Spand 2) egl. om trækdyr. Din Heste-

handler og hans Ægtehustru ligne en Nor-
bagge, der gaar i Spænd med en stor vel-

striglet Hoppe. Goldschm. VI.125. Skal vi to

(9: okse og .æsel) gaa i Spænd sammen?
JForchhammer.TreKomedierafPlaulus.(1884). io

18. billedl. (jf. II. spænde 8.2) dels om per-

soner: leve, arbejde (godt) sammen; komme
(godt) ud af det med hinanden; passe sammen.
de gåer i spend sdkmmen.Moth.S648. £n
begavet Natur . . og en sand aandelig Pjalt

kunne ved LeiUghed ypperligt gaae i Spænd.
HCAnd.AV164. jeg har nok mærket, at de
to Herrer ikke ret kunne gaa i Spænd sam-
men. £Brand.(rG.54. jf.: *Den Fæstemand
skal du aldrig faae! |

Et lige Spænd i Aag 50

bør g3Lae.Winth.Y92. dels (især Qi) om ting

ell. forhold: være forbundrie, sammenknyttede;
høre sammen ell. passe, staa (godt) til hin-

anden; kunne forenes, forliges. Politik og
Borgerdyd gaae jo ikke altid godt i Spænd
sammen. y/Lor^fsen.GM.35. Kun svagt til-

sløret politisk Absolutisme og økonomisk
Liberalisme gaar, saa godt det lader sig gøre,

i Spænd s&mmen.Verdenshist.VI.76. 2.3)

(fagl.) saa meget materiale, som kan tages i en 60

Hlspcénding, ell. det antal materialeenheder,

der spændes fast og behandles samtidig, fx.

om et vist antal (5, 7 ell. 9) lister, der poleres

samtidig. Luridb. 2A} ^ i forb. et spænd

vant, (jf. Spændvant^ to tove af et vant,

der dannes af een længde, i hvis midte
der sidder et øje, som smøges over maste-
toppen; et spand vant (se III. Spand S.i).

ArchivSøvæsen.1.20. Jeg kravlede over i

Fokkerøstet til Folkene, og snart efter saa'

vi først det ene Spænd, saa det andet og
endelig hele Storevantet knække over lige-

som Glas for Styrmandens Økae.Drachm.
STL.268. Paa For- og Stortoppen er der
3 Spænd Vant (6 Hovedtove), paa Kryds-
toppen 2Vt Spænd (5 Hovedtove). Borden^.
Søm.1.79. 2.5) (jf. 1. Spænde 2; dial) et

sammenføjet par (et kobbel) tagspær ell.

loftsrummet mellem to saadanne par (jf.

Gulv 2) ell. et fag hus (se u. Fag l.i^; ogs.,

i forb. som et spænd krager, om et par sam-
menføjede kragetræer (2) (OrdbS.; sjæll.).

Spend . . kaldes et fag huQ.Moth.S648.
JHSmidth.Ords.143. 1 Stormen forleden blev
9 Spænd af min Lade &ldækkede.Cit.l848.
(OJessen.FraGrønbækPræstegaard.(1920).U).
KulsvierB.78. Feilb.

3) (til II. spænde b) egl. det at udstrække,

udspile sig og naa fra et punkt til et andet;
saa langt noget rækker (i udstrakt, udspændt
tilstand). 3.1) (til II. spænde 5.1 ;

;'/. Haand-
spænd; 1. &r. i rigsspr.) det at udstrække
de yderste fingre paa en haand saa
langt som muligt og naa (spæride) over

det mellemliggende rum; saa langt som
man kan spænde med fingrene; ogs. (nu
1. br.) brugt som maaleenhed: spand (II.l).

Moth.S648. (frugten) bliver eet Spend lang
og een Haand hred. Reiser.IYlSO. man (be-

fæster) i dette Garn et langt Træ, som neden
til maa gaae igjennem Gamet omtrent eet

eller to Spænd l3Lngt.Werfel.Fiskerb.105.

(hun) sad og maalte Kanten af Sædet med
Spænd af sine smaa Fingre.Schand.TF.II.
181. Chopins Sørgemarch skolde lyde som
et helt Orkester (9: paa klaver). Hvordan
bar man sig ad med det? . . Venstre Haand
var saa vanskelig i Spændene. KMich.PO.
161. jf.: en Slags Rørplante (Bambus), som
er ti Alen lang og maaler tre Finger-
spænd i Omkreds og tre Fingerspænd fra

Led til l.ed.KrarupNiels.MP.126. Il spec.

m. h. t. klinkspil olgn. Afstanden mellem de
kastede Skillinger (maaltes) ved Spænd med
de snavsede Fingre. Schand.TF.1.238. nå
imellem Klinkjærnene i to Spænd (Afstan-

den taget to Gange fra Tommelfingerens
Spids til Langfingerens og med Lillefinger

lagt op over GvddhT&nd). Krist.BRL.566. et

stort „spænd" var fra spidsen af tommel-
fingeren til spidsen af langemand el. lille-

finger, et lille „spænd" fra spidsen af tommel-
fingeren til spidsen af pegefingeren. Feitt.

3.2) (videre anv. af bet. 3.1, ;/. II. spænde
6.4; nu 1. br.) brugt som maal for ikke-rumlig

udstrækning, det store Spænd af Skrøbelig-

hed mellem de to Verber: at burde — og
ikke at gide.Drachm.(Brandes.Br.II.201). \\
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især som udtr. for et kort tidsmaal: spand
(II.3.2). hvad er Livet . .

|
Et visnet Løv,

som useet viftes hen,
|

I Tid og Rum et

Øieblik, et Spænd. Staffeldt.20. Blich.(1920).

'V19. jf.: *De trætte Fødders Rend
|

i Jor-

dens Tidespænd. JohsWulff.(Ekstrahl'yi

1932.4.sp.3). 3.3) (til IL spænde 6.3; jf.

IL Spand 4; især fagl.) det at være ud-
spændt ell. hvad der er udspændt mel-

lem to punkter. Ved Beregningerne er der ip

forudsat, at Ledningerne i det ene Spænd er

uafhængige af Nabospændets Ledninger, og

dette vil ogsaa være Tilfældet ved lige lange

Spæiid.EHolstein-Rathlou.S.II.266. \\ især:

det at en bue (brobue, hvælving olgn.) spæn-
der over et vist rum; en bues udstræk-
ning ell. (spænd) vidde (ml. to støttepunkter,

piller). Broen skal gaa tværs over Havnen i

et enkelt Spænd paa 1660 Fod. PoU'/^lQSO.

10. Den mere fremskredne Hvælvingsteknik 20

tillod da at kassere de upraktiske gamle
Hvælv og at dække hele Koret i ét Spænd.
Aarb.1937.247.

II. Spænd, et. [sbæn'] flt. d. s. {no.

spenn, sv. spjårn; til III. spænde) spark
(II.l). vAph.(1772).III. han fik et Spend
agter ind, saa han foer ud af Døren. Jjff

Smidth.Ords.143. MO. D&H. || nu i rigsspr.

kun (vulg., gldgs.) i forb. spænd og spark,
især i videre anv. (jf. III. Spænd^ om postyr, 30

sjov i gaden, ballade, halløj, den arme
Unge (gik) til excercitierne (0: en danseskole),

og der fik dagligen Spark og Spænd. Cti.ca.

1765.(Oversk.DS.II.422). Dania.I.204. *ved
Kvæsthusbroen kom i Land Kineseren,

|

Der blev Sjov og Spark og Spænd,
|
Da han

vilde hjem igen. Blækspr.1902.23. H, B. giver

ham, naar han . . optræder som Afholds-

apostel ikke meget efter. Det er samme
Spænd og Spark, samme Sjov og Halløj. 40

Pol.*^U1926.9.sp.3. m. udvidet form spænd
og spark for halvfjerde (D&H.) ell.

halvfemte mark. *Jeg mener, der vil blive

Spænd og Spark (o: ved et fyrsteligt bryllup),

I
Som alier allermindst vil være til halvfemte

'h'ia.x\!i.FolketsNisse.yia862.15.

III. Spænd, et. [sbæn'; ogs. sbæ'n] flt.

(se sp. 656**^) d. s. {vist udviklet af II. Spænd
slutn.; vel undertiden m. tilknytning til II.

spænde 6.6; dagl.; ogs. dial., se fx. Feilb. 50

og Esp.484) optrin, begivenhed, som det er

morsomt (og spændende) at overvære, ell.

løjer, man selv laver ell. er med i, ell. i al alm.
hvad der er morsomt, sjovt; løjer; sjov;
fest (I.3.2); morskab. Han (o: et forvænt
barn) saae efter om der ikke nogensteds i

Parterret skulde — som det i hans Sprog
hedde — være Sj>ænd. Rahb.Tilsk.1795.45.
Nu kan jeg slet ikke faae Tid til „Spænd".
KMRahb.(Thiele.E.152;

jf. Brøndum-Niel- eo
sen.PM.205). Jeg kan . . bedst lide de unge
Fyre, som man kan gjøre lidt Spænd (orig.:

Sjov; med. Hostr.G.76. *Hille den! Sikke
Spænd!

|
For en Blikkenslagersvend

!
/^iJ'fiau-

ditz.]Hansen.(1896).31. Han hørte Hujen der-

ude fra Gaden . . Der var noget Spænd for, og
han slentrede ud for at se, hvad det v&r.And
Nx.S.82. første Akt var der ikke meget Spænd
ved. Pol.*/itl918.8.sp.3. Især havde Academi-
Drengene . . deres „evige Spænd" med
hende (0: en æblekone). Rosenhoff.Skiszer og
Scener.(1836).23. Drengene havde haft deres

evige Spænd af at se derpaa. Crj/rLemcAe.

NB.32. Hu, hu! der er Spænd i Gaden!
den gale Madam Frank er udel AndNx.FF.3.

Det blev vanskeligere og vanskeligere at
holde sig hjemme ved Bogen om Aftenen,
nu da man altid kunde vente Spænd i

Ga.den.Aakj.DK.115.
\\ (jf. Y spænd; som

præd. Heib.Poet.Y155. *En saadan Luft-

seilads er rigtig Spænd. PalM.Luftsk.22. jeg

syntes bare, at det var Spænd og lade, som
om vi havde Raad til og købe det. JesperEw.
PF.31. Hurra! Det bliver evigt Spænd!
Kandarius.LP.246. I Graven flød nogle

Kalkballer. Arnold og Arthur sprang om
Bord og stagede til Søs, det var evigt Spænd.
FrNygaard.SF.51.

\\
(nu næppe br.) i flt.

(vel efter Løjer olgn.). Hvad siger du Trine!

O det er deilige Spænd! Saa ere vi nu to

hemmelige T?&T.Heib.Poet.VI.89. vi vil (ikke)

give Slip paa vor Embedsmand, men have
langt flere Spænd med h&m. Kierk.P.II.279.

IV. Spænd [sbæn'] ell. Spæn [sbæ'n],

et. flt. d. s. {til IV spænde (spæne); vulg.,

kbh., 1. br.) løb; fart; firspring, (ordren)

bringes i fuldt Spæn til Mægleren. Poi."/»

1934.11.sp.3. jf.: *et Barn, der ser en Hare
staa

I

tilmarks i Spring og Spænd.HAhl-
mann.M.107.

V. spænd, (ubøjeligt) adj. [sbæn', sbæ'n]
{udviklet af III. Spænd; sml. III. sjov osv.;

dagl., nu lidt gldgs.) morsom; sjov (III).

„Som nu Frøken A., hende har jeg set med
Cigaret i Munden (paa restauranter)"" . . „hun
er s'gu en spænd Fige".JVJens.I).44. „Aa,
Tante Lene, vi har det saa spænd," forklarer

Poul. Pol.*yi»1925.Sø7id. 13. sp. 3. Far saae

spænd ud med det store Overskæg og den
stumpede Skjorte. Brodersen.L.16.

Spænd-, i ssgr. ['sbæn-] af I. Spænd
ell. (hvor intet andet ndf. angives) II. spænde
(1-3); undertiden veksler Spænd- og Spænde-,
se u. Spænde-, t -»»re, en. f'Spen-. Mes-
nard.Jordemoder-Skole.(overs.l749).9. Spæn-
de-. Eilsch.Term.34. Reiser.IV171. Agerbech.

FL.215). {ænyd. spendeaare (og spanader;,-

fra ty. spannader; til II. spænde 6(1); jf.

Spændesene) sene ell. nerve. vAph.(1759).
Hallager.3. JBaden.OrtO. -arbejde, et.

(til I. Spænd 2.2; foræld.) d. s. s. Spand-
arbejde. Indersten faaer Spændarbeidet gjort

af sin Vært for Betaling. J-O^oard. TL. 95.

-»rm, en. se Spændearm. -bjælke, en.

(til I. Spænd 2.5; foræld.) d. s. s. I. Spænde
2. Hag.* VIII.540. -blik, -bolt, se Spænde-
bUk, -bolt. -bnet, adj. (jf. I. Spænd 3.8

og II. spænde 6.3; sj.) overspændt, overhvæl-
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vet af buer ell. dannende, heskrivende spændte

buer. en spændbuet UsA.Aakj.RS.lS. Josef

Petersen.VitusBering.(1941).49. -bøjning,
en. (til II. spænde 6.1

;
;'/. -stilling; gym.) gym-

nastisk øvelse, hvorved kroppen bøjes bagud
(især saaledes at de opadstrakte arme føres bag-

ud og griber fat i ribbe olgn.) og brystet skydes

frem. Gymn.1.7. Pol."/ixl941.8.sp.2. -dag,
en. (til I. Spænd 2.2 ; foræld.) d. s. s. Spanddag.
Forordn.*/tl769.§3. Af Gaarden erlægges

aarligen omtrent 60 Rd., foruden nogle

ubestemte Spænddage.OIu/s.3^t/Oec./.57. Fr
Grundtv.LK.279. || hertil Spænddags-arbej-
de (JMandix.Eaandb.il.96), -hoveri (smst.

92). -dygtig, adj. (jf. spændig, spændstig;
nu næppe br.) som kan spændes (II.l), har

spcsndkraft; elastisk. MO. jf. Selmer.FO.I.
183.

I. Spænde, et ell. en (Moth.S649.
Uolb.DH.II.486. nu kun (L br., vel efter Cykel-

klemmej i ssg. Cykelspænde: OrdbS.). ['sbæ-

na] Høysg.AG.41. flt. -T.(ænyd. d. s. (i bet. l-2j,

glda. spennæ, spænnæ, spønne (2Mos.26.11
(GldaBib.). Suso.106. se ogs. u. Armspændej,
oldn. spenni; afl. af II. spænde ell. (i bet. 1)
I. Spån)

I) indretning, v. hj. af hvilken noget
kan strammes, holdes stramt sammen;
oftest om en paa en rem-, baandende fastgjort,

fastsyet ring ell. ramme (af metal, ben, horn
osv.), hvorigennem en anden rem-, baand-
ende kan trækkes og befæstes v. hj. af en i

ringen, rammen siddende tværribbe, dorn,

der stikkes gennem et hul i den løse ende,

fx. brugt til sammenholdelse, sammenspænding
af bælte, seletøj; ogs. om (paa forsk, rruuick

udsmykket) bøjlenaal ell. klemme, hvorved (dele

af) klædedragten ell. haaret holdes sammen, om
lukkeindretning til bog, fx. bestaaende af en
paa det ene bind anbragt hage, der kan gribe

fat i et øje (i hængsel, rem) paa det andet

bind; endvidere om indretninger (fx. paa
sko, hat), der i formen minder om egl. spænder,
men kun bruges som pynt, prydelse, ell.

(foræld.) om smykkekæder, armbaand olgn.

(jf. fx. Årmspændej. et bredt Belte af Skind
med et Spænde xidi.Skuesp.III,1.4. Bedste-
moder har en Psalmebog med tykke Spæn-
der af Søly.HCAnd.(1919).II.161. »Knæ-
bukser bærer han, og store Spænder

|
ei

blot paa dem (jf. Knæspændej, men og paa
sine Skoe (jf. Skospænde). PalM.AdamH. I.

277. Spænder, tildeels i Brilleform, be-

staaende af to runde, ved en Stang forenede.

Metalplader, paa hvis Bagside Spændetornen
var. Wors.1)0.29. *Søster gaaer paa Lange-
bro

I
Og kjøber Barnet nye Sko, | Nve Sko

medSpændeT.[KHWith.]Bømebog.(1865).89.
Overstykke . . Bælte med Spænde, Spænde-
tamp med Spænde ved Ærmerne. PolitiE.

Kosterbl.*'/iil923.1.sp.2. Hendes Haar var
bare strøget tilbage og sat sammen med et

S^dStnde.LeekFischer.HM.Ul. jf. Cykel-
spænde, d. s. s. Cykelklemme. MKlitgaard.

MS.67. Benklæderne var strammet om Ank-
lerne med Cyklespænder.J?(Sei;mnscn.Z).753.
skaalformet spænde, se skaalformet.
indstikke et spænde, se indstikke.

|| ^
spec. om uregelmæssigt formet led (med en
løs stoppebolt), der trækkes paa kæden og sæt-

tes fast paa denne. Løberblokken hugges i

en Kovs i et Topreb, der har en Hage, som
hugges i en Kædestrop med Spænde og

10 Endeled paa Toppen af M&sten. Bardenfl.
Søm.1.106.

2) (jf. I. Spænd 2.5; dial.) tagspær;
sparre (1.^); ogs.: sammenføjet par tagspær.
Cit. 1706. (Vider.1.369). Rask. FynskeBS. 57.
lidens Fremskridt fra Spænde til Spænde.
JPJac.1.254. HZangenberg.Da.Bøndergaarde.
(1925).74. de løftede Bjælker og Spænder op
(0: ved husbygning). Elkjær.HA.134. MDL.
544. Esp.484. Feilb.(u. 1. spænd 3^. Rietz.

20 664. jf.: man kunde stille Gavlspændet
saa langt ud, at Bræddegavlen kom lidt uden
for Undergavlen. PThorsen.FraSydbornholm.
(1934).53. ogs. om loftsrum ell. fag hus
(jf. u. I. Spænd 2.5j; Et Spænde Høe eller

(utorsken) Sæd, hvad som indbefattes paa
et Fags Loftrum, eller det som Taget kan
overspænde. Jtin^e. med Gaarden fulgte . .

8 Spænder Hø og 6 Spænder ny Rughalra.
HistMKbh.3R.ll.272.

||
(herald., foræld.)

30 om skjoldfigur, der ligner to sammenføjede
tagspær ell. en murgavl; sparre (2.i). Det
syvende Vaaben af de Bagges forestiller to
sorte Spender eller Huus-Gavier. LTid.7724.
357. PNSkovgaard.B.256. i sit Vaaben har
(han) et Gavlspænde.sms<.2-59. Axelsøn-
ner . . have ført 2 sorte Huusspender i

hvidt Feldt til Ysi&hen. LTid.1724.295.
II. spænde, v. ['sbænø] (sj. (i svag-

tryksstilling foran trykstærkt adv.) skrevet

40 spinde. *Hvad større dristighed, end sig en
Hustrue tage

| Og spinde paa det Aag hvor
i mand selv skal drage. Cit.l734.(NkS2°
493b.lll). Man gik . . inden Mødet i en vis

Spænding paa, hvorledes Opgøret mellem
de to Retninger inden for vort politiske Liv
. . vilde spinde aii.Fl€nsbA."/,1907.1.sp.5).

præt. -te ell. (nu næppe br.) -ede (Reiser.

11.301. jf. u. fore-, omspænde^; part. -t

[sbæn'<i] vbs. -(n)ing: (se Spænding^ ell.

50 -else (Prahl.AH.UI.74. næsten kun i ssgr.

som An-, Op-, Overspændelsej, jf. I. Spænd.

Ij
reciprokt (se bet. 8.2J spændes ['sbænas]

ell. (dagl. oftest) spænds [sbæn's] (Rask.
FynskeBS. 57. Wiwel.136. Muusm.F.104.
AndNx.PE.Ill.358. LeckFischer.K.59); præt.

-tes; part. -tes ['sbænOdas] ell. (dagl. ogs.)

-ts [sbæn'ds] (æda. spænna (Mariakl.J, oldn.

spenna, mnt. spennen; afl. af (kausativ

til) ty. spannen (se III. spande, jf. V-VI.

60 spandej, mnt. spannen, eng. spån; besl. m.
1. Spån, II-III. Spand, ;/. I. Spand, I. Spang,
Spant, Spene, II. spinde; sml. bespænde
samt III-IY spænde)

I) ved et træk gøre (noget) stramt eU.

XXL Sflntrykt »/« IMS 42
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strammere; stramme (og fastholde, fast-

gøre), i.l) w. h. t. snor, streng (jf. bet. I.2),

rem olgn.
\\ (jf. bet. 2) m. h. t. bælte, rem:

trække strammere ell. lægge stramt omkring

og fastholde i denne stilling, især v. hj. af

en spids, torn, der stikkes gennem et hul i

bæltet, remmen. *Hun Livbaand om sin

Søster s]pændte\ Heib.Poet.Y154. spænde sin

Skorem. 7/SO. de spænde (gjorden) meget

f&st. PWBalle.R.33. B. spændte Tampen i 10

sin Jægerfrakke. Egeberg.Helligbrøde.(1900)

.

4. (han) spændte Li\iemmen.Gravl.EP.15.

spænde bælte, se I. Bælte 1.2. || stramme

snor, streng ved at oprulle (en af) enderne

omkring sfcruer ell. v. hj. af en tværpind,

hvorom snoren tvindes, naar Saven ikke

bruges længere, maa Snoren slappes, da

baade den og Stillingen lider ved at holdes

spændte. Haandv.135. jf.: Efter Anvendelsen

bør Saven altid spændes løsere. Paa en Sav, 20

der stadig holdes spændt, antager Sav-

armene (en) bøjet Yotvo.. Møbelsnedkeri.

[1937].134. oftest om stramning af strenge paa
musikinstrument: den spændte Stræng toner

. . at den giver en bestemt Tone, er nødven-
digt for den som spændt paa en bestemt
Maade. Ørs<.///.75. Strengene (0: paa en

lut) har været brustne i seks Aar . . først i

Gaar spændte jeg dem. Elkjær.RK.124. jf.

(billedl): *Hver Fugl har spendt
|
Sit Instru- 30

ment. Stub.69. 1.2) m. h. t. bue, armbrøst:

trække saaledes i strengen, at buen krummer
(mere), og vaabnet faar kraft til, naar strengen

pludselig slappes, at udslynge pil, bolt olgn.

(især i forb. spænde buen; se ogs. u. I.

Bue 2); i videre anv. m. h. t. skyderedskab

(som laasbuer), der virkede ved fjederkraft.

en Mand spændte Buen (1931: skød en Pil

af^ paa Lykke og Fromme og skød Israels

Konge imellem Remmene og Pantseret. 40

lKg.22.34. *(han) havde spændt i en
Krinds sin mægtige Aimhrøst.Wilst.Il.IYv.
124. (han) spændte en Laasbue med Hæn-
der og Yod. Elkjær.RK.12. \\ i sammen-
ligninger ell. billedl. de spænde deres Tunge
som deres Bue (1931: de spænder deres

Tunges Bue^ til Løgn. Jer.9.3. sigter ikke
Øiet med sin PiU udefter, hver Gang Liden-
skaben og Lysten spænder Strengen. ZierA;.

Y90. hans Vægt havde maattet kunne 50

spænde Bænken som en Flitshne.ORung.
Lykken80mnibus.(1926).14. se ogs. u. 1. Bue
2. (nu næppe br.) i udtr. for at kæmpe mod,
føre krig med: *Da denne store Krig med
Tyrken var til Ende,

|
Vor Foget foretog

mod Paars at Buen spende. IfoZi.Paars.i6J.

Slange.ChrIV.248. spænde buen, stren-
gen (for) højt olgn., se 1. Bue 2, Streng.

1.3) (jf. bet. l.i) m. h. t. fjeder: bøje ell.

rulle sammen, vikle stramt op, saa den e'o

med kraft kan svippe tilbage, rulle op. Spænde
Geværlaasens Fiædre. MUTeknO. den knæk-
kende, knirkende Lyd, som fremkommer,
naar en Fjeder spændes, og en Pal hugger

ior.Fleuron.IN.24. billedl.: alle Fiedre spæn-
des, alle Hiul settes i Bevægelse, intet lades
uforsøgt. Sporon.Mod.211. 1.4) m. h. t. (hanen
paa) ildskydevaaben; egl.: trække hanen tilbage,

hvorved slagfjederen spændes (1.3), saa skud-
det ved et tryk paa denne kan affyres; foretage
et bestemt greb ved laasen, saa vaabnet er

klart til et nyt skud; ogs.: skyde sikringen
(mod affyring i utide) fra; ofte i forb. spænde
hanen (se u. Hane B.3). Legger nogen spent,
eller ladt, Bysse eller Pistol fra sig. DL.
6—11—7. han holdt Lord N. en spændt Pi-

stol for Brystet. Heib.Poet.X.69. han spændte
revolveren. Wiwel.275.

||
(spec. jæg.) i videre

anv.: indstille (fjederen paa) en fælde, saks

(4.3) ell. skyde sikringen fra, saaledes at

fælden, saksen kan virke. Weismann.Jagtleks.

2) omgive, ombinde ell. sammenholde,
sammensnøre med remme olgn., der
strammes; i videre anv.: fastgøre ved en
saadan ombinding osv.; ogs. undertiden om
fastgøring v. hj. af snore, der strammes om-
kring noget, v. hj. af kobling ell. hager (der
griber ind i noget) ell. (dial.) v. hj. af knapper
og knaphuller; i forb. m. præp.-led m. af, fra

ell. adv. som af, fra, løs ogs. om løsgørelse af
noget fastspændt. 2.1) m. h. t. genstand, der

tvinges, snøres (stramt) sammen ell. fastgøres

til noget andet v. hj. af remme, der fæstes i

spænder (LI); ogs. m. h. t. spænde, sikker-

hedsnaal olgn.: fæste; sætte paa. *Saa
spændte jeg mit Harnisk

| Og gjorded Sværd
og Dolk.Winth.HF.139. *Lad ham kun
spænde Sporen

| Og drage bort af By. smst.

183. spænde sin ransel, se Ransel 1.

m. h. t. klædningsstykker som bukser, frakke:

fæste, sammenholde v. hj. af (liv)rem, bælte,

spænde (I); ogs. (dial.): knappe. Overstykke
. . uden Bælte . . spændes med et Spænde i

højre Side under TaUien. PolitiE.Kosterbl.

*^U1924.1.sp.l. han kan ikke spænde hans
(d: sine) bukser endnu. Feilb. spænde sine
sko, fastgøre sine sko paa foden v. hj. af
skospænde. Høysg.S.206(se Ben sp. 296**^).

*det Sted,
|
Hvor man er høiest, naar man

spænder Skoe (0: bagdelen). ChrBorup.PM.
52. Med Sølvspang du spænde

|
Dine Skoe.

'Winth.Haandt.21. \\ i forb. m. præp.-led (se

ogs. flg. gruppe), du skal gjøre halvtredsinds-

tyve Kobberhager og spænde Hagerne i

Stropperne (1931: stikke dem i Løkkerne^.
2Mos.26.ll. »En herlig Viis, at Kirkens
Mænd tør spænde

|
Guldharnisk over Kaa-

hen.Boye.PS.il.32. Manden satte sig ned
paa en Stub . . og spændte Skøjterne af sig.

Schand.AE.151. spænde en Pakke fast til

Ridehjulsstyret.DcfcfiT. jf. bet. 2.2: *(sven-

dene) Førte saa Mulerne frem og spændte
dem Aaget paa bakken. PMøll.ES.I.331.

II
spec. i udtr. for at fæstne noget, især et

vaaben, i et bælte omkring livet; ofte i forb.

som spænde sværd ved bælte(t) ell.

lænd (se Lænd 1). Da spændte Haldor
Sværdet fra sin Side og rakte det til Einar.
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Hauch. 11.439. •Ved Bæltet spænd | Dit

Krudthorn og din Kniv. PalM. IL. 1. 453.

spænde Kaarden om sig. VSO. *Listet var i

Mulm og Nat
|
hid den tydske Hær,

| knap
de danske Drenge

|
fik Tid at spænde Sværd.

Ploug.I.103. 2.2) m. h. t. levende væsen, der om-
gives med og indesluttes i noget ell. (v. hj. af
remme olgn.) fastgøres til noget; især om fast-

snøring, indsnøring af levende væsen (for at

martre det, hindre det i at flygte, bevæge sig lo

olgn.) ell. om fastgørelse af trækdyr til vogn,

plov osv. V. hj. af remme, seletøj; nu ogs.

m. h. t. lokomotiv, traktor olgn., der fast-

kobles til vogne, plove osv. for at trække dem
^faa Maskinen spændt fra Toget. Lokomotiv
T.1939.274.sp.l); næsten kun i forb. m.
præp.-led ell. adv. (se bet. 9). Hustruen spen-

dis paa den højre, Eselet paa den venstre

Side, og Knegten for an (o: ved pløjning).

Pflug.DP.502. Man spændte ham nu løs 20

(0: af pinebænken). Blich.(1920).XI.80. Hun-
drede stærke Ørne spændtes foran Skibet,

og saaledes fløi han nu mod Solen.HCAnd.
(1919).111.343. han blev spændt fast til

stolen ved hjælp af et par remme
j jf.: For-

medelst en Lænke og en Bolt befæstes Aasen
til Forploven . . og spændes (nu: forspændes^
med Heste eller OxeT.PhysBibl.X.291. *med
rolig Manddom Hver

|
Spændte sig i sit

Harnisk. OeW.ZZZ/. 258. H. knappede 30

Yderfrakken op, han følte sig som spændt
i }i&Tmsk.MylEnch.S.22. billedl.: *Sukker
Creaturet dog

|
Efter dette Gode,

|
Da det

spændes af sit A&g.Brors.l5. den dæmoniske
Magt, hvormed Musikken kan gribe et

Individ, og dette Individ igjen spænde og
fange Mængden . . i Angstens forføreriske

Sn&Ter.Kierk.I.SS. den Dualisme, hvori Mid-
delalderens Menneske er spændt. OFms.Lt'M.
54.

II
i forb. m. præp. bag. (uegl.:) (han) 40

spændte sig bag Trillebøren og vaklede . .

ud gennem Døien.HansPovls.HF.lS. især i

talem. spænde hesten(e) bag ploven ell. vog-
nen, se Plov 1.2, Hest 1.4. || t forb. m. præp.
for. Spænd Heste for Vognen litfwft.i.i^.

•hun spændte
| Sine Øxne . . |

For Guld-
ploven. OeW.ZZ/Yii. *Jeg spænder fire

Heste for din hængende K&xra.Winth.VI.
199. spænde vognen for hesten(e), spænde
en anden hest for vognen, se u. Hest 1.4. 50

ogs. (nu 1. br.) uden obj.: Joseph (lod)

spænde for sin Vogn og drog op til Gosen.
lMos.46.29. Kaalund.F.55. i udtr. for at

trække en triumfvogn ell. (billedl.) være med
til at fejre en, hjælpe en frem til triumf,

ell. i iidtr. for at arbejde for, lægge sig i selen

for noget ell. benytte noget til fremme af,

som „løftestang" for et formaal. Folket
spændte sig selv for Thorvaldsens Vogn og
trak ham over Amalienborg til hans Bolig. 60

HCAnd.ML.261. (Petrograds) Industriarbej-
dere . . greb Revolutionen og spændte den
for Underklassebevægelsen. AndNx.MD.113.
Hvor mange Gange havde hun ikke selv

spænde

bedt Faderen skaane sig — og ikke stadig
lade sig spænde for andres Vogne. PDrachm.
D.22. spænde sig for ens triumfvogn olgn.,

se Triumfvogn. || i forb. m. præp. fra: løse

(trækdyr) fra køretøj olgn. selv om Du hæd-
res med Fakkeltog, og om man Hestene
spændte

|
Fra Vognen og drog Dig frem i

Trinmph. Hauch. SD. 1. 218. spænde Øgene
fra l?lo\en.Elkjær.RK.148. (nu 1. br.) uden
obj.: *Gierrige Landmand . . | Spender fra

ploven. Steners.KragesOde.(1769).6. Ing.EF.
VII. 149. *Fra Ploven da vi spændte,

|

Tog Sabelen ved Lænd. ARecke. 10. billedl.

(1. br.): Man havde modtaget Kristi Lære,
men ikke det Sindelag, han vilde hjælpe
Mennesker til. Livsanskuelsen var spændt
fra Livsførelsen. JMJensen. Fridtjof Nansen.
(1926).130.

II
t forb. m. præp. i. spæn-

de i aag. Moth.S648. spænde 2 Okser
i A&g.D&H. O billedl.: *Forbandet være
den . .

I
Som spendte Ord i Aag (9: fandt

paa, at man skulde skrive vers). Worm.Sat.15.
•hvi er jeg dog

|
Saa søvnig og saa lunken?

|

Ret som min Siel var spent i Aag. Brors.214.

Grundtv.SS.III.301(se u. I. Aag l.i;. (man)
spændte elven i åg og lod den trælle ved
kyæinen.AOlr.DH.1.289. spænde i jærn,
se Jærn 2.4. spænde i sele(n), se I. Sele
1.2-3.

II
spænde paa pinebænken, se

Pinebænk.

3) (jf. bet. 1) udøve et tryk paa noget

(med hænder, fødder osv. ell. ved anvendelse

af særlige iridretninger) for at frembringe en
fast(ere), stram(mere) forbindelse ell. (lade
noget) gribe om, omslutte og fa st-

klemme, fastholde (paa den nævnte maade).
3.1) (nu 1. br.) om levende væsen(s fingre,

arme): fatte, gribe (med fingrene, armene)
om noget og klemme ell. holde det fast.
tæt spændte jeg Dig i min Aim.Trojel.II.
125. Nu skal vi se, om jeg kan vride min
Haand løs. Hu, hvor Du spænder! Akkurat
ligesom Du spændte Stupigen Kamilla.
Schand.TF.II.351. •Alfons holdt tappert
fast og Fyren spændte,

|
som søgte løs fra

Taget sig at rykke. Drachm.DJ.1.75. Han
førte Haanden op til Hatteskyggen, spændte
sig om Panden — sagde: Ja rigtigt, rigtigt.

sa.F.1.431. Niels spændte Kummen, blæste

og skyllede et Par Mundfulde ned. „Det er

god Kaffe, ^or." ZakNiels.Fort.78. sml.: en
kløftet Green . . spænder ham forfra om
Halsen. Nu var han i . . Fare for at kvæles.

Blich.(1920).XXV.102. \\ m. (det gribende)

lem, redskab som obj. (han) sad længe med
Hænderne spændte over det ene Knæ.
Schand.VYSl. (han) havde rejst sig og
. . stod med begge Hænder spændte om
BoTdkånten.GyrLemche.S.III.47. At spænde
Fingre. Krist.BRL.620. \\ uden obj. (i forb.

m. præp. om, over^. en Haand spænder
med et fast Greb om det aabne Vindues
K&rm.Drachm.KW.lll. 3.2) (sml. III. spæn-
de 1) presse (med) sine udstrakte arme ell.

42*



663 spænde spænde 664

len mod noget; ogs. (1. Ir.): presse noget fra

sig, i vejret v. hj. af arme ell. ben, der strækkes

ud; stæmme, (harnet) spændte de smaa,

korte Ben mod hans Bryst. BlichCl.Farbror

Frans.f1902).148. Spændholt, et Tværtræ
over Bunden af et Fartøj, for at Roerne
kunne spænde derimod med Fødderne.

IdrætsB.1.377. en Atlet, der for 100. Gang
spænder sine Haandvægte i Vejret. ^oDons.

DU.133. N. (der laa inde i kassen) havde i_o

spændt Arme og Ben fast mod Kassens

Sider, mens han tog Kolbøtterne. Poi.*/,

1941.8.sp.3. 3.3) klemme noget fast ml. to

dele, genstande ell. i et redskab, der

griber om det, ell. frembringe en stram-
mere forbindelse ml. de forsk, dele af
noget ved at presse, skrue dem tættere

mod hinanden. Flippen snærede hans . .

Hals sammen, syntes han og spændte Pege-

fingren imellem for at vide den ud. AaDons. 20

DU.222.
II

især (0) om (tryk, stramning, der

frembringes ved) fastskruning af møtrikker,

skruer olgn. ell. om fastgørelse af arbejds-

stykke V. hj. af skrueindretninger paa arbejds-

bord, høvlebænk, i værktøjsmaskine olgn. det i

Forsætteren (0: paa udboremaskiner) spændte
Staa.LWagn.Tekn.235. spænde et Leje.Tekn
MarO. Spænde en Vzknmg.Schéller.MarO.
Møtrikken spændes med Skruenøglen. iS/afts

Mask.15. den sidste Bolt (blev) spændt i 30

Skinnerne. JernbaneT.^/»1934.6.sp.4. jf.: Man
fastspænder . , Stangen mellem de fire

yderste Skruer (0: i en patron paa dreje-

bænk). Haandv.279. 3.4) (jf. ty. wasser span-
nen, opslæmme vand; fagl.) i videre anv.,

m. h. t. fiskedam: øge skoddernes antal (i

damrøret), saa dammen fyldes med vand.
Frem.DN.536. SaUY465.

4) udfolde, udbrede ell. udstrække
noget, saa det er stramt ell. stift (og fast- 40

holde ell. fastgøre det i denne stilling). 4.1)

udbrede, udspile noget til sit fulde omfang,
ell. anbringe noget, saaledes at det ligger

(hænger) stramt ml. to punkter ell. hen over

noget. Undertiden ofrer (tartarerne) til Gud
en Hest, en Koe eller et Faar, spender
Huden paa Fæle.Pflug.DP.387. Har man
store Stykker (fløjl), saa spænder man dem
i en Iiai,mme.CVarg.Farve-Bog.(1773).68. den
dybe Havbugt, hvor Fiskerne havde spændt so

deres G&rn. HCAnd.(1919).Y222. Der mang-
ler ikke noget, den (0: væven) er lige til at
spænde Garnet i. Elkjær.HF.87. i uegl. ell.

billedl. anv.: den tørre Hud var spændt
stramt over de fremspringende Knogler.
AaDons.S.133. Telegrafkablerne . . spændtes
over alle YL^,ve.Pol.*^/xl941.11.sp.6. i billedl.

udtr. med ord som Garn, Lagen, Net,
Snare: *(kUntekongen) spænder sine Garn,

I
Lokker i sin Favn saa mangt uskyldigt 60

B&rn.Ileib.Poet.III.449. Misundelsen spænd-
te Snarer for hans Foå.Kierk.III.311. i det
diplomatiske Kvarter i Konstantinopel . .

spændtes et Næt af Intnger. Østrup.T.24.

se ogs. u. Garn 2.2, L Snare 2. || m. h. t.

sejl, der udspiles, fyldes af vinden; isæ.r i

part. spændt brugt som adj. * Hvide, spændte
Seil jeg skimter. Winth.II.7. jf.: de glin-

sende Knopper (stod) bristefærdigt svulmen-
de som kulingsspændte Sei].Vejrup.KM.
20. (poet.) refl.: *Sejlene sig spændte

| kjækt
paa hans Ba,Siå.Hosfr.VY139.

||
(delvis til

bet. Q.i) o m. h. t. vinger: (med kraft) udspile,

udstrække (og bevæge). *Her staaer den (0:

lærken) over os med sine spændte Vinger.
Rein.453. *Jeg vilde gjerne i Guds Natur

j

Med Frihed spændt mine Yinger. Blich.

(1920).XX.221. *Derude øjned han Ørnen
|

spænde sin Vinge til Flngt.Sødb.GD.20. 4.2)

anbringe en genstand ell. (jf. bet. 3.2) sine

arme, ben tværs over en aabning, paa tværs

af en bevægelsesretning for at danne en
spærring, hindring, han spendte sin Bajonet
tvers over Døren, indtil man masacrerte
ham. FrSneed.1.310. næsten kun i forb.

spænde ben ell. krog for en, se 1. Ben
3.4, L Krog 1.6.

II
(dial.) m. obj., som angiver

den aabning, der spærres ved, at man ud-
strækker armene, spænde døre. Feilb.

\\
(nu

ikke i rigsspr.) uden obj.: med sit legeme ell.

ved at strække armene ud spærre en aabning,
spærre vejen for en; i videre anv.: søge at

hindre en i al opnaa noget. Det gik ikke an,

at (den frugtsommelige) strøg Brødkniven
paa Dørtrinet eller stod i en Dør og spændte,
d. V. s. stod med en Haand paa hver Dør-
stolpe.AarbMors.1927. 79. i forb. m. for:
Saadan en Hinder er den Postyr, nogen har
sat sig i, der møder eller spender for en
anden. Høysg.S.84. Jeg har hørt at du (0:

Rask) bliver Professor i de orientalske

Sprog . , Det var da rigtig dejligt, hvis så
var; for al Ting spænd for, at ikke L. skal

blive det.Cit.l826.(Rask.Br.II.181). 4.3) O
billedl. anv. af bet. 4.i || m. h. t. hvælving,

brobue olgn., ell. hvad der sammenlignes her-

med. Der var Hvælvinger i Tandrup Kirke.

Buerne var smukt spændte. Skjoldb.L.104.
Vandledninger, der spænder deres Buer over
Forsænkningerne i Terrænet. Cit.l922.(Tilsk.

1939.1.253).
II

i videre anv.: udstrække noget

over, lade det omfatte et vist omraade ell. (sj.)

tidsrum. *0m kort, om langt blev Løbebanen
spændt,

I
Den er til Folkegavn, den er til Grø-

de. Grundtv.PS. VI.244. *Nu spænde Jagten vi

over Ø.JPJac.1.322. refl.: den store Klump
af Tage og Skorstene, Byen, der spændte
sig fra Øst til Yest.Drachm.F.II.189. Kir-

ken spænder sig rundt over hele Jorden.
KMunk.S.52.

5) naa, række fra et punkt til et andet,
egl. ved at (noget) udstrækkes, udspiles over

det mellemliggende rum. 5.1) række fra et

punkt til et andet med sine udstrakte
fingre ell. arme ell. naa helt omkring
noget med fingrene ell. armene; især i

forb, med om ell. over. *0m Livet (0: den
unge piges) kunde jeg med Haanden spænde.
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Aarestr.SS.II.214. Jeg spænder en heel

Tomme længere end Du. FSO. nogle Steder
er Gaderne saa smalle, at man næsten . .

kan spænde fra det ene Hus til det andet
med udstrakte Krme. AaDons.MVlS. \\ spec.

(jf. I. Spænd 3^; række (saa langt som
muligt) med to itdspilede fingre (tommel-

fingeren og en af de andre fingre) paa samme
haand, fx. i klaverspil, i forsk, hørnespil (jf.

IV krave^ ell. for at maale noget. Moth.S647.
Krisf.BRL.567. spænde (over) en oktav,
se Oktav 1. 5.2) (nu næppe br.) m. ohj.,

dt>r betegner omraade: naa over; beherske,
(herremanden) gav denne Hund saa lang en
Lænke, at den kunde spænde heele Porten.
Årgus.1771.Nr.37.2. Helst burde Man være
flere Skytter ved en saadan Expedition, for

at kunne spænde TevTa,ixiet.Blich.(1920).

XVII1.111. jf. bet. 5.8: *det vældige Tempel
med fjældhøjt Kor,

| hvis Hvælvinger
spænder den halve Jord (o: den katolske

kirke). Drachm.DS.42. 5.3) om ting: være
strammet ud ml. to punkter, ligge stram-
met, udstrakt over ell. naa, strække sig
over et vist omraade; især i forb. m. over.
paa dem (o: hænderne af en frø) spændte
mellem Fingrene Svømmehuden. ECAnd.
(1919).III.303. (edderkoppens net) spændte
over hele Hækkens Bredde. Jørg.L.14. Anda-
lusien spænder fra det stille, orientalske

Cérdoba mod Nord . . til Malagas muntre,
let rusende Vinland ved Havet. HAPaludan.
Sp.31. jf. bet. 7.1 : hun . , rettede sin Krop
saa rank, at Kjolen spændte stramt over
GoTgen.Schand.BS.65.

\\ (jf. bet. é.s) om
bue, hvælving ell. li^n^ride bygningskonstruk-
tion, en Festhal, der spændte over hele Huset.
TroelsL.X.51. Loftsbjælkerne har spændt
over det 10 Meter brede Rum fra Mur til

Mur uden WidtstoHe. FrPoulsen.KM.17. jf.:

Dybbølbjerget spænder med sin store, jevnt
hvælvede Bue over hele Udsigten fra Søn-
derborg. Z)racAni.Z)Gf.35. 5.4) t videre anv.,

m. h. t. ikke-stedlige forlwld: have et vist

omfang, en vis rækkevidde; omfatte;
beherske; især i uitr. for at omfatte ell. be-

herske et vidt omraade; oftest i forb. m. over
ell. i forb. spænde vidt f'se vid^. (venskabet)

spænder over en Menneskealder. Brandes.
III.350. (hans) Stemme . . spænder ikke
over noget stort Omid.&de.FOAndersen.Et
Brud.(1891).23. han spændte over en Mang-
foldighed af lnteTe38eT.CSPet.LiU.650.

6) (udviklet af bet. 1) om, virkelig ell. til-

syneladende stramning af muskler, aarer,

nerver osv., om koncentration, opbydelse, paa-
virkning af fysiske ell. aandeUgc kræfter ell.

om en forestillet stramning, opdrivning, op-
skruning til større højde, højere grad. 6.1)
m. h. t. muskelkraft: faa en muskel til at
trække sig sammen (saa den bliver tykkere,

fastere at føle paa) og (gøre den rede til

at) udføre et arbejde; koncentrere, opbyde
hele sin muskelkraft (i en vis legemsdel); ogs.

(refl. ell. (især) i pass.) om muskel: trække
sig sammen, da spænde Mandens Muskler
sig

I
og fordre Vaabenbrag og Krig. Oehl.

Digte.(1803).280. *det er tid, at sener spæn-
des,

I
tid til stigen eller fald. Hostr.SD.1.334.

Spænd dem en Gang . . jeg mener den Muskel
der paa Overarmen! FøUSchand.BS.271.
Ens egne Muskler spændes, naar man saa-
dan ser paa, hvordan de Unge boltrer sig.

10 Pont.LP.VII.70.
II

m. h. t. legemsdel, hvis

muskler trækkes sammen, saa den (bliver

klar til at) bevæges, bøjes ell. strammes.
*(den syges) Træk sig spændte og hans
Kind blev Tød.PalM.AdamH.II.35. *Man
seer ret Muskelvævets Spil . . | Af Sener
spændt er L&diTet.Drachm.DM.54. I rynker
Bryn og spænder Næsebor. SMieh.Æb.l79.
Har man nogen Sinde set en fredelig Lærke
spænde Kløer og hvæsse Næb for at værne

20 sin Rede? Jørg.Breve fraAssisi.(1924).130. jf.

IV spænde: Delle spændte Haser (o: løb af
sted).PNJørg.S.146. (jf.bet.i.a; l.br.) ombe-
vægelse, hvorved der dannes en stram bue, krum-
ning af legemet (en legemsdel). *Min Kat vaag-
ner op fra sin Slummer i Kurven,

|
den spæn-

der sin Ryg i den blodige Sol.JVibe.RS.*
(1921).7. jf.: (nogle af sælerne) spændte sig

tilbage, saa de kunde naa at klø sig med Bag-
lufferne i Na.kken.Tutein.Fangstmænd.(1928).

30 57.
II (jf. IV spænde^ intr. ell. refl.: opbyde alle

sine legemskræfter; lægge hele sin kraft i; an-
strenge sig til det yderste; anspænde sig. De
greb hinanden ved det øverste af Over-
armene, og hver især søgte at rykke og tvinge
den anden omkuld . . De spændte sig begge
to til det yderste, skrævede og stindede
Ryggen. JVJens.HF. 128. De fire Mænd
spændte nu i Aarerne og roede med kraftige

Tag ud mod Søens Mdte.GyrLemche.S.I.
40 201. Den unge Sportsmand har spændt sig

til Legemskraftens yderste Grænse. FrPoui-
sen.KOK.107.

\\ (jf. u. Spænding 1.5; nu
næppe br.) i udtr. for krampetrækning.
Apoplexia, begynder med et par Convul-
sioner, men Epilepsia, holder ved at spænde,
tit heele Timer. Agerbech.FL.230.

||
part.

spændt anv. spec. (mods. II. slap 2; fon.)

om artikulation af sproglyd, hvorved tale-

musklerne (læbe-, tungemuskler) anspændes;

50 ogs. om sproglyd, der dannes ved spænding af
talemusklerne. MKrist.Danias lydskrift.(1924).

3ff. Nord.Tidsskriftf.TaleogStemme.1941.47.

6.2) (især med.) m.h.t.blodaare, puls; især

i part. spændt brugt som adj. (jf. aare-, blod-

spænd tj; som føles haard, stram (p. gr. af kraf-

tig hjertevirksomhed). Pulsen var hurtig og no-
get spændt. BiblLæg.XIX.264. Sussie . . hav-
de lidt Feber. Pulsen var spændt. JFJens.5AT.

118. 6.3) (jf. bet. 6.6^ m. h. t. nerve ell. sinds-

M tilstand: anstrenge ell. lægge stærkt pres
paa, virke stærkt paa; i videre anv. m. h. t.

persons tankeverden og dennes udtryk: gøre

eksalteret, forskruet olgn. Nerver kan spæn-
des, saa de hriateT. B%ichh.FD.132. Verdens-
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krigen trak ud, Nerverne spændtes mere og

mere. Østrup.AH.148. ||
part. spændt Irugt

som adj. jeg red frem med spændte Nerver.

Buchh.FD.180. *(digtene) blev fødte i den

spændte Skaberstund. TomKrist.DigteWøg-
net.(1940).64. om (udtryk for) personfs

tankeverden): (noget) forskruet, sværmerisk,

eksalteret, sær, overspændt. For spændte

Ideer. Leth.(1800). Ridder Hugo forekommer
mig saa spændt og besynderlig, han jager lo

om Helligdagen, hans Hustru er bleg og

stille. Oehl.V1. 7. engang imellem , . fore-

kommer (Richardts poesi) lidt spændt og

anstrengt. Brandes.II.473. 6.4) om sanse-
virksomhed: anstrenge sine sanser (et sanse-

redskab) til det yderste, ofte (jf. bet. Q.e) m.

bibel, af stærk forventning ell. agtpaagivenhed.

Først sad jeg saa stille, med Øret spændt,

I
Nøie jeg agted paa hvert Instrument. Heib.

Poet.V11.362. Dér søger Jægeren ned, med 20

Hanen spændt, og Øiet spændt, og Øret

skændt. Bogan.1.54. disse spændt lyttende,

aabne og opvakte Ansigter (0: ved et folke-

møde). Pont.LP.VII.105. Da Daniel nær-
mede sig Byen, spændte han Øjnene for at

se, om det røg op af Gaardens Skorstene.

HUss.IH.269. (1. br.) refl.: i Paris maa
(man) være opmærksom, hver Gang man
skal over en Gade, spænde sig, naar man
skal passere et Kryda. PoU''/9l928.7.sp.4. 30

6.5) m. h. t. arbejdsevne, energi, aands-
kraft: faa til at yde det bedste; anstrenge;

opbyde; samle; koncentrere; anspænde. Kamp
og Modstand spændte (Karl Johans) ual-

mindelige Ewner.ADJørg.NH.II.256. jeg . .

spændte al min Vilje for at tvinge mit Hjærte
til at tale.Stv;ck.F0.37. personalet . . spæn-
der sin arbejdsevne til det yderste, ilf^BTrø-

gaard.MS.179. (1. br.) refl.: Det gaar frem
mod Handling nu. Kræfterne spænder sig i 40

mig. KMunk.DU.61. (nu næppe br.) i forb.

som spænde sin hjerne (Rothe.KB.14)
ell. hjernens sener (Holb.Ep.IY.362. jf. u.

bet. 6.1 og u. I. Sene 2.2), lægge hovedet i

blød.
II (jf. u. bet. 6.6; nu 1. br.) i forb. m.

paa til angivelse af formaalet. Spænde alle

sine Kræfter paa ^oget. vAph.(1764). her i

denne lille, ikke formuende Bye, hvor Alt
er spændt paa at forhverve og nyde . . er

kuns liden Følelse og Øre for Saadant (0: 50

Saxo-oversættelsen) .Cit.1815.(Grundtv.B.I.380).

6.6) m. h. t. (en persons) tankevirksom-
hed, interesse, opmærksomhed, for-
ventning, nysgerrighed: helt og fuldt
lægge beslag paa, tage fangen; optage stærkt;

ogs.: forøge; forstærke; især: vække ens ivrige

interesse osv. for det kommende, følgende;
spec. om (handlingsgangen i) litterært arbejde:

fange læserens levende interesse under læs-
ningen og gøre ham forventningsfuld, nys- eo
gerrig m. h. t. det følgende, det videre forløb,

udfaldet, resultatet; ofte i forb. m. præp. paa
til angivelse af det kommende, forventede \\ m.
abstrakt obj. Saa spændt min Indbildnings-

kraft end var . . af alt hvad jeg havde hørt
om denne Egns Skiønhed, saa forringede det
(ikke) det Landskabs pragtfulde Majestæt.
FrSneed.I.187. han stræber, at spænde deres
Opmærksomhed paa en foregiven Prophets
SpaSidom.Bredahl.VI.207. lægge Fingeren
paa Munden for at spænde hans Tanke paa
noget uendelig Mystisk. Schand.F.268. (W.
Scotts romaner) sætter ikke i nogen høj
Grad Følelsen i Bevægelse, de spænder ikke
engang Nysgerrigheden. ^mndes.TTST'S. en
Præstation, der endnu en Gang spænder
Forventningerne til hans (0: en skuespillers)

Fremtid. PoUyil941.9.sp.6. (jf. u. bet. G.i)

i forb. som spænde forventningerne
højt, højere (Hjort.KritLit.il1.109), til

det højeste, yderste (AlfrLehm.Overtro.*
11.(1920).274), (nu sj.:) spænde ens nys-
gerrighed paa det højeste (Heib.Poet.X.
83. Schiern.HS.I.163). i part. spændt brugt

som adj. (ofte i forb. med spændt opmærk-
somhed^; *Jeg sad og saae | Med spændt
Opmærksomhed derpaa. Winth.NDigtn.108.
i hele Timer at staae eller gaae Skildvagt . .

med Bøssehanen spændt og i spændt For-
ventning. PalM.IL.1.442. (børnene) fulgte

(klipningen) med spændt Nysgerrighed.
EBertels.MH.84. (sj.) gradbøjet: Den spænd-
teste Opmærksomhed. Ørs^.TTiPS. ogs. om
ansigtsudtryk olgn.: som vidner om ivrig op-
mærksomhed, nysgerrighed, forventning, (han)
nærmede sig til hende med . . et besynderlig
spændt Udtryk i sit Ansigt.Gylb.(1849).IY
137. De (supplikanter) der vare komne tid-

ligere, fik mere spændte Miner, efterhaanden
som deres Tour rykkede nærmere. Schand.
AE.9.

II
m. person-obj. (nu næsten kun i

part. spændtj. fortæl videre, denne Ulle

Prøve spænder mig paa Mere.Goldschm.I.
351. Jeg beder Dem ogsaa lægge Mærke til,

at jeg ved mine Skuespil aldrig lægger an
paa at spænde Folk, men paa at faa dem
til at le ret hjerteligt af deres egne Fejl og
Daarskaber. MHans. (PRMøll. Mads Hansen.
(1881).48). uden at lytte til, hvad der for-

haands og forud siges (0: om en premiere),

maa man . . spændes paa, hvad (instruk-

tørerne) har gjort ud af Rossinis udøde-
lige B&rher. PoU*/»1935.13.sp.l. især i part.

spændt brugt som adj. (som præd., appos.).

(han) ventede nu meget spendt paa, om
man vilde modtage denne lille Present. 5r2.

JJ.II.206. Man lukker (bogen) spændt paa
Fortsættelsen, som forhaabenlig følger. Bran-
des.III.683. nu fortæller jeg Dem ikke mer,
De skal have Lov at være spændt. JacPaZu-
dan.EY.62. være spændt paa enden, se u.

I. Ende 4.3. || uden obj. (intrigen hos Hol-
berg) er så simpel, at den ej spænder. 5/orf.

KritLiit.1.72. Handlingen (i skuespillet) spæn-
der og interesserer. Brandes.IY445. især i

part. spændende brugt som adj.: som erfa-

res, følges, læses med stor opmærksomhed; som
rummer oplevelser, der stærkt paakalder ens
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opmærksomhed, nysgerrighed; især: som rum-
mer uventede ell. farefulde situationer, der

fylder en med største interesse, nysgerrighed,

ofte i forb. m. ængstelse, nervøsitet m. h. t.

forløbet; ofte (talespr.; især i forb. m. næg-
telse) m. afsvækket bet.: som er noget ud over

det sædvanlige; interessant; morsom (2). De
tre Rettens Mænd famlede sig ved Lyset
ned til Mergelgraven. „Det var som en
uhyggelig spændende Roman, Hr. Byfoged," lo

Sehand.BS.431. De (kortspillende) ynder ikke
at blive forstvrret midt i et spændende Spil.

EGad.TT.117. Den Rosinvin var sku ikke
spændende, ptøilAndNx.FD.99. Den mest
spændende af alle Englands Forfattere Co-
nan DoyXe. DagNyh.VtWl 5. l.sp.2. De er . .

en meget udygtig Husmoder, naar De for saa
lidet spændende Mad vil give over 3 Kr. om
Dagen. Poi."/i25i9.2.sp.3. 6.7) (jf. udtr. (til

bet. 1.2) som spænde buen (for) højt samt m
u. bet. h.t) i udtr. som spænde noget højt
eU. (nu kun) for højt ell. til det yderste,
drive noget (for) vidt; gaa (for) vidt med,
overdrive, outrere noget ell. stille meget store

krav til. han spender den Lære om Guds Ret-
færdighed og Nidkiærhed imod Synden . .

saa høyt, at redelige . . Siæle, ey kand andet,

end forestille sig Gud uden al Barmhiertig-
hed.Ruge.FT.130. Fa'er havde . . spændt
Krediten til det yderste. Bang.SE.9. spænde 3«

sine Fordringer for høit. Ludv. Modsætnin-
gen mellem Dagmars Mildhed og Kongens
. . Haardhed spændes til det yderste. OFriis.

lAtt.lOl.
II

m. h. t. økonomisk evne, budget;

især i forb. haardt spændt. Frankrigs
økonomi var stadig haardt spændt. NKrarup.
Danmark 1801-1814. (1940). 77. Belysnings-
væsnets haardt spændte Budget. Pol. *%«
1941.3.sp.3.

7) {udviklet af bet. 2-3 og 6) om hvad «d

der ligger stramt, tæt omkring ell. fast ind
til, op imod ell. opfylder noget: udøve et

tryk imod noget og sammenklemme, sam-
mensnøre ell. udstramme, udspile det; ved sin

stramhed, snæverhed, vægt, iboende kraft trykke,

presse mod, paa noget. 7.1) ligge, sidde
strammende, snærende (omkring). Der er

saameget i denne nye Dragt, der trænger
og spænder dem (0: drengebørnene). JSneed.
V1.336. Kiolen er trang og spænder mig 50
over Brystet. JfO. uden 0^.: han kunde
mærke Guldkronen spænde om hans Pande.
Pont.LP.1.84. 7.2) om getistand, redskabsdel:

sidde saa fast tilskruet, at der udøves
et tryk, ell. være saa tæt indføjet i ell.

sluttet til noget, at der er dannet en
stram forbindelse. Har man høvlet for
meget af Graden (3: graten paa sidestykket
iH en bogreol), saa at Hylden ikke spænder
i Furen, lægger man . . en Spaan i Furens 60

Underside. Haandv.172. Sømhullet skal med
Hensyn til Form nøjagtig svare til Søm-
hovedet, saaledes at dette overalt kan
komme til at spænde i Hullet, naar Søm-

met er slaaet i.Grunth.Besl.57. (en) Møttrik,

som spænder paa den udvendigt anbragte
Skive. DampLok.88. 7.8) om hvad der rum-
mes i ell. er indesluttet i noget: (indefra)

presse mod og (søge at) udspile, ud-
stramme, udvide det (ofte med bibet. af
bristefærdighed ell. klemmende, trykkende for-

nemmelse); ogs. (jf. bet. 4): (udspile og)

give større fylde, indhold, kraft, spæn-
ding (2); t videre anv.: frembringe en for-

nemmelse af trykken, udspiling, forøget blod-

tryk olgn. i en legemsdel; om sindsbevægelse,

trang, lyst: trænge paa, være ved at skaffe sig

udladning ell. (og) sætte sit præg paa legems-,

sindstilstanden; billedl. (m. overgang til bet.

6.3, 6 og 8) m. h. t. forhold, situation, der kan
give sig voldsomme udslag, er ladet (V6);
iscer i pass. (ræven) havde ædet sig saa
mætt, at hans Mave var spendt som en
Tromme, Holb.MFbl.25. *Hiorden skal stønne
med Yverne s^ændt.Oehl.XXIX.143. »Sær
Forventning spænder (sa.PSkr.1.272: fvl-

der; min Barm. sa.Digte.I.(1823).228. hans
Bryst var svulmende spændt af Sorg. Schand.
SB.60. den er dum for Tiden, den ellers

snilde , . Fisk (0: gedden); Blodet spænder
den i Hovedet, Po3an,/.S7. „Hvor er de
andre?" sagde Thomas uden at hilse, spændt
af Aandedrættet.JakKnu.LS.70. *Blaa og
dugget de (0: druerne) spændtes af Blod.

LCNiels.Va.95. part. spændt brugt som
adj.; spec. dels om (udtryk for) persons

sindstilstand: opfyldt af lidenskab ell. ophid-

selse, der er lige ved at udlade sig (jf. edder-

spændt 2). Baal (var) opreist, der kunde
tændes ved den mindste Bevægelse i Frank-
furt, hvor Gemytterne syntes spændte. ^C
And.Breve.1.116. »Hans spændte Stemme
fnyste,

|
som om en Stridshingst vrinsked.

SMich.B.130. dels om tid, situation: opfyldt

af uro, gærende kræfter, der truer med vold-

somme udladninger, en spændt Situation.

D&H. I Spanien havde Forholdene været
yderst spændte efter 1917, 7cfdcnGZ)./F,2.
304. dels om (hvad der rummer) fysiske

kræfter, fx. dampkraft, elektricitet (jf. høj-

spændt 2): Tordenen rystede et Riegnstyrt

ud af de spændte Skyer. ErlKrist.S.128. Fra
Kedlen, som arbejder under Tryk, ledes de
spændte Dampe til , . Kogek&r.Apot.(1938).
14.

II
uden obj. Alt Blodet var faret ham til

Hovedet og spændte i hans Kinder og un-

der hans 0]e\BAg.Drachm.PV.70. *Graaden
spændte i Bdirraen.Aakj.BlicheT.(1926).6.

Brystet spændte rundt og fast mod Kjole-

livet« Silke. EChnstians.Hj.82. upers.: Det
gør egentlig ikke ondt i Benene, jeg bliver

bare træt, fordi det spænder i dem,r«fen«
Kvinder.**U1928. 34. (især med.) som vbs.

S pænden: Igiennem en snæver Gang, kand
en tyk Materie ikke gaae, uden stor Efter-

trykken og S^ænden. Agerbech.FL. 69. hun
opgav at have lidt af Træthed, Svimmelhed
og Spænden i Halsen i Vt A&r. Ugeskr.f
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Retsv.1940.AM5.
|j

(1. br.) m. suhj.-skifte,

om legemsdel: udspiles; blive stram (og fast).

Yveret spændte, saa de svulmende Patter

strittede. Fleuron.KO.19.

8) m. h. t. forholdet ml. to parter. 8.1) (ud-

viklet af bet. 1, l.s) gøre et forhold saa
prekært, vanskeligt, „stramt", at det er

nær ved at briste ell. bryde ud i fjendt-

lige handlinger; gøre et forhold til en til-

stand af gensidig stærk mistro, uvilje, latent

fjendskab; nu især i part. spændt som adj.

Henrik Løve stod i et spændt, om ikke fiendt-

Ugt Forhold til KekeTen.Molb.DH.II.254.

Begivenhederne ved Dannehoffet tjene nu til

at spende Forholdet imellem Kongen og Rei-

tugen. Hjort.KritLit.il.139. Forholdet mellem

mig og min Fader var blevet spændt, og Du
kender Gr\indene.Nans.FR.150. || iforb.være
spændt med en (ty. mit einem gespannt

sein; nu næppe br., jf.: „Talespr/'Leww.)

ell. staa paa en spændt fod med en

(ty. auf gespanntem fuss mit einem stehen;

til Fod 7.2) ell. f spændes over fode
med en (efter ty. mit einem iiber den fuss

gespannt sein) spændes Deres Velbyrdighed

over Fode med dem, saa er det soleklart,

at det gaaer ud over mig tilsidst. BieW.

DQ.IY171. han stod paa en spændt Fod
med endeel af de høieste Officerer. jBn^elsf.

Wien.388. (han) har været meget spændt
med Goethe, hvis Huus han forlængst har
forladt. POBrøndst.RD.85. Uvenner just ikke I

men vi har en lang Tid staaet paa en spændt
Fod med hinanden. jETrø./Z/.SP. Schand.O.
11.237. 8.2) (ænyd. d. s.; til bet. 2.2 og egl. om
trækdyr, der passer godt sammen som for-

spand; sml. omspænde 3, gaa i spand, spænd
sammen (u. III. Spand 2, I. Spænd 2.2^

samt ty. sie spannen nicht mit einander)

i forb. spænde godt sammen (UfF.)
ell. (i rigsspr. kun) reciprokt spændes
(spænds), (talespr., jf. „Almindeligt i dag-

lig Tale og hos Landalmuen." VSO.) komme
godt ud af det med hinanden; kunne godt

sammen; forliges godt; oftest i nægtende forb.

(nu især i forb. ikke kunne spænds^. *Nu
Holland og Frankrig spændes ei kan,

|
Nu

gandske Europa er stukket i Br&nå.Tychon.
Vers.298. aldrig kunne vi spændes, saasom
vi altid ere af modsat Mening. Blich.(1920).
VII.207. Vished og Lidenskab spændes ikke.

Kierk.VII.18. Anton og Harald arbejdede
helst sammen. De spændtes godt og sup-
plerede hinanden prægtigt.C/ians./S'.59. Det
gjor mig saa ondt . . at Du og Christen ikke
kan spænd's længer. EChristians.MY106. ogs.

m. entals-subj. og præp.-led m. med: som var
Forelskelsen noget saadant Umiddelbart, at
det ikke kunde spændes med en Beslutning.
Kierk.VI.141. hun er en ustadig Sjæl, og
hendes Karakter vilde aldrig kunne spændes
med BeTeB.SMich.S.226. jeg tror ikke. De
bliver tilfreds. Der er ingen, der kan spænds
med hende.OlgaEggers.EngrimKvindesBeken-

delse.(1909).190. 8.3) (maaske til bet. 2; dial.)

(uden omsvøb, straks) gaa i lag med, give
sig i samtale med en person; hage sig

fast i, kaste sig over en. Han spændte ham lige

med det samme. Z7/F. jf.: Møenboen havde
. . strax spændt i Pastoren, og . . de højeste

Anbggender blev drøftede imellem de To.
RSchmidt.MD.131.

9) i særlige forb. m. adv. 9.1) i forb. spænde
10 af (jf. afspændej

||
(til bet. 1; nu 1. br.)

bringe noget strammet, spændt tilbage til

udgangsstillingen; slappe; tage spændin-
gen af; ogs.: lade noget stramt oprullet, en
spiralfjeder olgn. løbe spændingen af sig.

spende en byBe a.i.Moth.S647. et Puf i

Ryggen, hvorved jeg kom ind ad Døren
noget nær med den samme svalende Bevæ-
gelse som en Rumlepotte, man spænder af

med en SnoT.Bergs.GF.II.19. (arkais.:) slig

20 unævnelig Lykke vilde spænde af hver høj-

spændt StTæng.JPJac.I.217.
\\

(til bet. 2)
løsne og aftage noget, der er spændt paa med
remme ell. fæstet v. hj. af et spænde olgn.

spende halsbåndet af. Moth.S647. Han spænd-
te . . Kaarden af.Blich.(1920).VI.144. Jeg
spændte mine Skøjter sÅ.Buchh.UH.109.

\\

(nu næppe br. i rigsspr.) til bet. 2.2 : spænde (9.5)

fra. spænde Plovbesterne af. VSO.I.109. Laue-
sen.RV.32.

||
(maaske egl. (jf. ovf. 1. 13) til bet. 1

30 og opr. om (hvad der drives af) en spændt fjeder,

der lidt efter lidt slappes; sml. løbe af ^m. II. løbe

21.s); maaske ogs. m. tilknytning til bet. 6.6 ; ta-

lespr.
")
forløbe og ende, slutte paa en vis maade;

faa et vist udfald, hvordan saa endog mit Fore-
havende spænder &f.TBruun.Pr.ll2. det lidt

forvovne Eventyr spændte saamænd meget
lykkeligt at.Pont.LP.VIII.99. oftest upers.

(især i forb. som se, hvordan, (hvorledes) det

(vulg. den^ spænder af^; Her seer nu Læ-
40 seren vel forud, hvordan det spænder af.

LTid.1754.392. det (o: besøget) spændte saa
ulykkeligt af, at han kom . . meget forbittret

hiem.Prahl.AH.1.57. naar det spænder godt
af, saa kan jeg vel stole paa Deres Tak-
nemlighed? Ploug.(Studenterkom.72). *Naa,
hvordan spændte den a' med din Tøs? Jørjr.

St.l41.
II

(vel udviklet af foregaaende gruppe;
sml. dog ty. spannen, betragte spændt; jarg.)

belure personer (spec: elskende) for at se,

50 hvorledes det, de foretager sig, spænder af (jf.

Spanner, I. Spænder 1.2), ell. i al alm. for at

udspejde, udspionere dem. Folk, der gaar

paa Gaden, bliver fritaget for at Folk hæn-
ger i Vinduerne og spænder dem af. Pol.

^*/il941.9.sp.4. OrdbS. spænde betjenten
af, (foræld.) om forbryder: konstatere, hvor-

naar betjenten er et bestemt sted paa den rute, han
afpatrouillerer i hver time (og sadledes vide,

hvornaar fx. et indbrud kan gøres uden fare

60 for at overraskes af ham). CGjerløv.Synd.

(1915).136. 9.2) t forb. spænde an (jf. anspæn-
de;. VS0.I.181.

II
(til bet. 3.s) é spænde

(møtrik, klemmeskrue osv.) fast mod noget, en

Fjederskive . . trykker mod Undersiden af Mø-
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trikken, naar denne spændes sm.SkibsMask.
17. man (kan) spænde Panderne klods an mod
Akslen. 8W5i.I38.

||
(Hl bet. 6.1, 4-5 ; nu 1. hr.)

opbyde alle sine legemlige ell. aandelige kræf-

ter; anstrenge; anspænde (I.2); i forb.

som spænde alle sine kræfter an (Holb.

Paars.202. Slange.ChrIV.1309. Suhm.n.71),
spænde alle sit hoveds, sin hjernes
sener an (se u. I. Sene 2.i), spænde øjet
(øjnene) an (Ruge.FT.207. LBruun.E.IY
164). ogs. refl.: anstrenge, anspænde sig. Er
det trangt og man har mange Munde at

sorge for, saa spænder man sig stærkere an.

HCAnd.(1919).V290. Holland maatte spæn-
de sig an for at faa Bugt med de oprørske

Stammer. Rimest.(Pol.'/iil938.13.sp.6). 9.3)

(til bet. S.z) i forb. spænde efter, d. s. s.

efterspænde. Scheller.MarO. TeknO. 9.4) (til

bet. 2.1-2^ i forb. spændetor (jf. forespænde, I.

forspænde^, befæste trækdyr til vogn, plov

osv. V. hj. af seletøj; ogs. om fastgørelse af

lokomotiv, traktor osv. til det, der skal trækkes;

dels (især i pass. ell. i forb. m. lade^ m. obj.,

der betegner trækdyr (lokomotiv osv.), dels

m. obj., der betegner køretøj: lar baade Vog-
nen og Chaisen spende for. Holb.KRJ.8.
Hun meldte, at Vognen var spændt for.

HCAnd.SS.III.43. Hestene er spændte for.

Levin.(se u. I. forspænde 2). Ved det aabne
Vindu ud til Gaarden stod hans Kone . .

og saå Vognen blive spændt tor.Esm.1.3.

jf.: Kanonen er spændt for (0: forbundet med
forstillingen). ExercArtil. (1804). 44. uegl.:

(hun) fik Lyst til en Slædetur, og begge
Drengene spændte sig villig tor.Eriksholm.

MajorenpaaTorpe.(1916).137. dels uden obj.:

jeg vil strax lade spende for, saa ville vi

kiøre hen til Din Fåster. Jacobi.(Skuesp.IY

229). Jørgen var løbet til Stalden og spændte
foT.AlbDam.B.32. \\ billedl. Lys, Kraft og
Varme vil kunne vindes i stort Omfang ved
at spænde Blæsten for som hjælpende Kraft
ved Højspændingsværkerne. BerlTid.*^U1920.

M.l.sp.5. især: paalægge, bebyrde med ar-

bejde, besvær ell. økonomiske forpligtelser, ud-

gifter; oftest i forb. være haardt spændt
for. Man er . . nu saa haardt spændt for,

at det er nødvendigt at tage La.anet. Folket.

*/%1920.3.sp.3. Mændene var for saa vidt

dem, der var mindst spændt for, som de
tilbragte en Del af Arbejdstiden paa Værts-
hus. J.ndA'x.L£.74. (nu næppe br.) som udtr.

for at tage haardt fat, anstrenge sig (til det

yderste), „lægge sig i selen'', de har ikke

spendt for endnu (0: er ikke begyndt at tage

tat, virke). Moth.S647. *Hvis for den vise

Mand jeg skal dig holde, |
Saa maa du

spænde bedre for, min Yen. PalM. VI.59.
spænde alle fire for, se IL fire 2 sluin.

9j) i forb. spænde fra (jf. fraspænde^
||

(til

bet. 2.1-2^ løsne (og frigøre) noget, dier er

»pændt fast til noget andet. ^Skaglerne spender
han fra med et Tryk,

| Seer til de dampende
Heste. Hrz.D.I.184. lægge den trekantede Hat

fra sig og spænde Sablen fra og knappe
Uniformen op. EstherNoach.FamilienKoUoft.
(1939). 9. især m. h. t. trækdyr: løse fra forbin-

delsen med køretøjet, ploven osv.; ogs.: koble (lo-

komotiv olgn.) fra; dels tn. obj., der betegner

trækdyret osv.; dels (1. br.) m. obj., der betegner

køretøjet, spende hestene fr&. Moth.S647. Her
er kun to usle Kamre . . Vi afventer Dagen
og sover i Karosserne. Spænd dem fra.

10 Schand.IF.54. De har ikke lagt Mærke til,

at deres Lokomotiv for længe siden er

spændt h&. Brandes.111.200. Hestene bleve

i en Snup spændte frå. Jnelms.0.127. ofte

uden obj.: Byd ey din Fakkel-Svend i Ve-
ster spænde fra,

|
Før du (9: solen) be-

straalet har vor Brud Amalia. JFriis.50. Du
kan lade Jakob spænde fra igen — Jeg
gaar i D&g.Bøgh.III.257. Søiberg.LL.340.

\\

billedl. anv. af foreg, gruppe; dels (1. br.):

20 befri ell. sætte fra et arbejde, en be-
stilling. Den gamle . . havde ikke taalt at

blive spændt fra (0: fra sin forretningsvirk-

somhed).Steenberg.H.11.105. dels (inir.): hol-
de op, inde med et arbejde; puste ud, holde

fri ell. sige sig løs fra, trække sig tilbage fra

bestilling, hverv olgn.; ikke længere ville have
noget at gøre med. Han kunde tage Ferie,

kunde spænde fra og tage ud i Naturen.
JMJensen.IFolkeforbundetsTjeneste.(1931).17.

30 Kan jeg ikke lave ^mur-^Sten, der kan taale

Varmegraderne i det glohedeste Helvede,
saa spænder jeg b:z..ErlKrist.Ler.(1930).154.

min Hjerne snurrer. Mon vi ikke skulde
spænde fra for i T)dL^.KMunk.Sm.29. dels

(da^l., 1. br.): rykke ud med penge; punge ud.

Det var hans faste Beslutning ikke at spænde
yderligere fra den Dsig.AaHermann.PH. 73.

\\

(til bet. B) ved tryk tvinge noget løs fra forbin-

delse med noget andet; især (0) til bet. 3.3 : Fin-

40 des Lækagen paa et Sted, som er tilgængeligt

indvendig fra, kan i et Træskib Rummet
mellem Tømmerne udfyldes med Træ, Værk
og Talg omkring Lækagen; dog maa det

ikke drives saa haardt, at Plankerne spæn-
des fra. KuskJens.Søm.312. 9.6) i forb. spæn-
de i (jf. ispænde^ i|

(til bet. 2) hæfte fastiv.
hj. af et spænde ell. sammenholde, sammensnøre
og tillukke v. hj. af et spænde, spende bogen,

skoen i.Moth.S647. e. br.
\\

(til bet. 6.1 ; 1. br.)

50 lægge kræfterne i; anspænde sig; hænge i.

Den raske Yngling sees paa glatte Skøiter

glide,
I
Nu ligge, vaiende, med smidig Krop

til Side,
I

Nu spænde dristig i.Rein.l9. Efter

at han (9: en husmand) med nyt Mod igen

havde spændt i, blev han . . svg og døde.

Skjoldb.MM.il.127. 9.7) i forb. spænde ind

(jf. indspænde^
||

(til bet. l.\) m. h. t. rem,

bælte olgn. : stramme og lade danne en mindre,

snævrere kreds omkring noget; i forb. som
60 spænde (liv)remmen (et par huller)

ind (jf. u. Livrem, L Rem 1 og 1. Hul 4.ij.

(han) spændte Remmen md.Gravl.EP.152.
(rytterne) spændte Sporeremmene et Hul
ind. Elkjær.HA.172. ||

(til bet. 2) føje ind i
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ell. fastgøre inde mellem to ting ell. dele v. hj. af

remme olgn. (billedl.:) helt naturligt var det

for Mussolini at spænde sin Politik ind i

Alliance med Ungarn. PoL"/u2934,i2.sp.5.

II
(til bet. 3-å) indsætte noget i ell. mellem

noget, saaledes at det klemmes fast ell. stram-

mes ud; spec: indspænde (1) et arbejdsstykke.

jeg har aldrig før i mit Liv siddet ved en

Skrivemaskine, og jeg har først i Efter-

middag ladet mig vise, hvorledes man spæn-

der Papiret må.Pol.*U19M.Smd.20.sp.2.
uegl.: Spisesalen . . med venezianske Pro-

spekter spændt ind mellem de hvide Døre.

ElUng.PP.ll. der (viser) sig en dyb sym-
bolik i dramaets opbygning, som er spændt

ind mellem Goethes indtog i Weimar og

hans flugt til Itaben. Grønb.Goethe.II.(1939).

291. 9.8) i forb. spænde ned (jf. nedspænde^

II
til bet. 1: løsne (rem, bælte) noget, spænde

en Rem et Hul ned. Bl&T.
\\

(til bet. 1(3-4);

tage spændingen, spændkraften af; afspænde
(1.2). Moth.S648. især m. h. t. hane paa gevær:

tage spændingen af den og sætte den i ro. Skyt-

ten . . spændte . . Hanen ned. Blich.(1920).X.
58. D&H.

II
(til bet. 2.i) fastspænde i en

lavere stilling ell. tvinge ned i en stilling v.

hj. af rem(me). spende stibøglen n^å.Moth.S
648. Ringeapparattornystret . . mangler den
Rem, der spænder Mikrotelefonen ned mod
Ledningshrædtet. MeddRytt.28. 9.9) i forb.

spænde om (jf. omspænde^
||

(til bet. 2.1^

fæste (v. hj. af) rem, bælte olgn. omkring no-

get, spænde Kaarden . . om. VSO.
\\
(nu næp-

pe br.) til bet. b.i: naa omkring med hænder-
ne (ell. armene). Mand kand spende hinde (o:

hende) om. Moth.S648. 9.10) i forb. spænde op

(jf. opspænde; || til bet. l.i: løsne, slappe
rem, streng olgn. (ved at frigøre (en af) ender-

ne), han havde . . spændt Remmen op, som
holdt Jakken sammen. MylErich.S.40. spæn-
de en Koffertrem op.DÆH. Morten (be-

gyndte) at spænde hans Livrem o^t.Bers.G.

186.
II

til bet. 1.2-4: stramme (yderligere,

paa ny ell. mest muligt); dels (nu næppe br.)

m. h. t. bue, armbrøst ell. haandskydevaaben:
spende en byCe o^.Moth.8648. *Cupido . .

(

Sin Bue spændte op med mild og villig mine.
Holb.Metam.8. (han) spendte sin Pistol op.

sa.DH.II.433. dels (0) m. h. t. fjeder:

Fjæderen vilde man ikke passende spænde
aldeles op, indtil den ikke længere lod sig

dreie om Fjæderstiften ; thi man vilde da
udsætte sig for, at den s^remg. GFUrsin.
Uhre.(1843).55.

|| til bet. 2; dels (1. br.):

fæste, binde op v. hj. af remme olgn. Stald-
grimen spændes op i Høhækken, naar den
ikke er lagt paa Hesten. Feltart.VII.A.37.
Hestene spændes op i Bomtøjlerne. sms<.S5.
dels: løse noget fast-, sammenspændt (op).
Moth.S648. spænde Trøien, Vadsækken op.
Levin. Saa spændte han Tasken op og tog
en Mellemmand. KrJens.DF. 13. (han) stod
og fumlede med at spænde en Sikkerheds-
naal op.Anesen.JG.181. uden obj.: nu skal

jeg nok sørge for at faae spændt op for den
stakkels Pauline (o: løsnet tøjet paa den be-

svimede) og faae hende rigtig tillive! /ny.

EF.VIII.87.
II

tilbet. 3.3: opsætte (ar-

bejdsstykke) og fastspænde (det). TeknO.
||

tilbet. 4: op sætte, op slaa o g ud s pile, ud

-

stramme. Han lader Studierne spænde op,

sætter Rammer om dem. Drachm. 111.327.
(han) spændte Paraplyen op og nød Regn-

10 draabernes Trommen paa den. TomKrist.SE.
41.

II O til bet. 6(7): forøge; drive i vejret;
skrue op. det kom ikke til nogen Slutning

(0: forlig), efterdi Paven spendte Conditioner-

ne for høyt op.Eolb.Kh.819. i tredie sidste

Linie spændte (han) sin Deklamation op
til den højeste F&thos.Schand.TF.II.77. Det
er dog en god, gammel Erfaring . . at man
ikke bør spænde en helt ny Maskine op til

Grænsen af dens Ydeevne, men gradvis lade

20 den arbejde sig op.JernbaneT.^/«1935.2.sp.l.

9.11) i forb. spænde sammen (jf. sammen-
spændej. || til bet. 2: samle, forene v. hj. af

remme olgn. Moth.8648. spænde to Heste sam-
men. F/SO. (nu næppe br.) overf. (m. h. t. kræf-
ter olgn.): forene; intr.: slutte sig sammen; for-

ene sig. naar hans Keyserlige og de Luthe-
raners Evangeliske Parthier spendte sam-
men, skulde Vingerne eftertrykkelig stækkis

paa Paven. Tychon.AB.193. Kæyseren skulde,

30 uden nogen Forhaling, spende sine Kræfter
sammen med Kongen af Danmark. /Siang^e.

ChrIV.1216. vAph.(1764). \\ til bet. 3. (dren-

gen gik) til Sengs med sin lille fede Næve
spændt sammen om (sømmene). JørgenNiels.

D.126. navnlig (især 0) til bet. 3.3: tvinge,
klemme sammen (mod hinanden) (v. hj. af

skrueindretninger) . Cyclehb.71. Pakningen
spændes let sammen, for senere at spændes
tæt. SkibsMask.136. Friktionen mellem to

40 Træflader, der er spændt sammen . . uden Mel-

lemlag. /S'Menson.B.//.56. 9.12) i forb. spænde
til (jf. tilspænde; || til bet. 2: fastspænde

(saaledes at noget tillukkes), spende skoen til.

Moth.S648. han spændte selv Læderet til

paa Siderne (0: af en vogn). GBernh.NF.III.
279. Lærredsklappen spændes stramt til.

MeddRytt.104.
\\

(især ø; til bet. 3.3: fast-

spænde, saaledes at det ligger fast mod, klem-

mer fast mod noget. Gearet spændtes til (9:

50 paa en traktor). OlesenL0kk.NH.il1.127. Bol-

tene spændes haardt til. DSB.Banebygn.
(1937).20. II

(sj.) til bet. 3.2 og 6.1 : (stæmme
fødderne imod og) lægge kraft i et tryk ell. en

bevægelse. Vinden . . vilde ruske Døren fra

dem, men de spændte til med Knæerne og
tvang Klinken i I{a.'k.MylErich.S.21. H.
maatte følge Trit, og han vilde det. Han
spændte kraftigt til og naaede et Par Skridt

foran sin Ledsager, smst.36. 9.13) i forb. spæn-
60 de ud (jf. udspænde; || til bet. l.i: løsne en

rem noget, saaledes at den ligger mindre stramt

omkring noget, (han) løste (bukse)Tiemmen
og spændte den to Huller ud. Gravl.EP.151.
se ogs. u. 1. Hul 4.i.

||
(især 0) til bet. 3.3:
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trykke, klemme ud. SkibsMask.56. \\ tilbet.

4: udtrække, udbrede og fastholde i

stram tilstand; ofte billedl. (til bet. 4.^).

Moth.S648. *Elven spænder ud sit hvide SeU.

Haueh.SD.1.91. *(jeg) Bad ikke om Selv og
ikke om Guld . .

|
(jeg) spændte en medbragt

Pose ud
I

og bad saa Himlene styrte den
t\i[å.Aakj.SV.I.70. enkelte Stavelser (er)

paa koloraturagtig Vis . . spændt ud over

flere Toner. 0Frtts.l4tt.3i5.
||

(til bet. 4.3 og lo

b.i) refl. ell. intr.: være strammet ud, ud-

strakt stramt; hvælve sig. Himlens sommerblaa
Hvælving spændte ud over lysegrønne M&r-
keT.Schand.SB.260. Luften spændte sig ud,

hvid og tyst mod Sommerskumringen. 4?&
Dam.TS.lOl.

\\
(til bet. 6.i ; dial.) tage kraf-

tigt fat; lægge alle kræfter i. de (o: de ro-

ende fiskere) spændte ud, hvad de kunde. 5øt-

b€rg.FolketvedHavet.(1908).153. UfF. || (1.

br.) til bet. 7.3: udspile, det var som om 20

hans Hoved løb fuldt af Blod, spændtes ud af

Blod. JørgenNiels.D.138.

IIL spænde, v. ['sbæna] præt. -te; part.

-t [sbæn'td vbs. jf. II. Spænd. (ænyd. d. s.,

sv. dial. spanna, no. spenne, sen. oldn. spenna

;

omdannelse (ved assimilation ell. ved indflydel-

se fra II. spænde (3.2)j af oldn. spema (stærkt

og svagt verbum), sv. spjama (svagt verbum),

fsv. spiæma (stcerkt og svagt verbum), der er

besl. m. oldn. spoma (og spyma, sporaj, eng. 30

spurn, oht. spurnan og videre med lat. sper-

nere, foragte, gr. spairein, sitre, samt m.
sparke; jf. u. III. spærre)

1) (nu sj. uden for forb. spænde ud, se

bet. 3) sparke (1). Var det icke for Respect
for Jupiter og Apollo, saa skulde jeg . .

spende dig for Rumpen saa, at du skulde

falde Hovedkulds ned i Orchestred. Holb.

UHH.Prol.3sc. Om et Æsel havde givet mig
et Slag af sit Bagbeen, vilde I vel da, at jeg 40

skulde spende paa Æslet igien.sa.Hh.il.540.

spænde En for Brystet med Foden. FiSO.

(han) klamrede sig . . til Trappens Træræk-
værk; saa spændte de baade det og ham
ned paa G&den.JPJac.I.45. kommer han
her og spænder sin Konge over Rumpen.
ThEw.FD.II.231. \\ i forb. som spænde
døren ind. Skuesp.1,4.31.

2) (videre anv. af bet. 1, men maaske paa-
virket af (tilknyttet) II. spænde (3, 6.1); 50

1. br. uden for forb. spænde ud, se bet. 3)
puffe, skubbe, støde i en vis retning.

Majoren fik et drøit Puf, som gik videre til

Justitsraaden, der blev spændt i Grøften.

HFEw.JF.1.83. Æh! det var din Makkers
Kugle (o: i kroket), du spændte ind i Gule-
rødderne ! ORung.SM. 139.

3) (dagl.) i forb. spænde (en) ud. 3.1)

(til bet. 1) fjerne, jage bort med et spark;
sparke ud; ogs. (jf. bet. 2): puffe, skubbe, 60

støde ud. Pernille spender ham ud for

Rumpen. JBToZ&.LSit./Tre. *Her greb han Tyr-
ras fat ved begge Øren,

| Og spændte den
med Foden ud ad Døren. PalM.Y28. (de

kunde) ved at kravle ind under Køjen
spænde os ovenud af denne. Buchh.FD.46.
3.2) i videre (billedl.) anv.: fordrive; for-
trænge; udelukke; sætte fra (en bestil-

ling); „hælde ud"; slaa ud (i en konkur-
rence). Saa, nu ere vi spændte ud af det
Unus. CBemh.V111.117. Der er Tale om at
faa Gehejmeraad S. til at overtage Theater-
chefsposten, hvis vi spænder den nuværende
Direktion ud.Schand.TF.il.236. alle havde
de gjort deres yderste for at spænde hende
ud af H\ydixe]&en.AndNx.DM.I.32. Tyskerne
blev spændt ud ved Optagelsen af et stort

kinesisk Statslaan af de mere behændige
franske Diplomater. VerdenGD.IV,2.143.

lY. spænde [isbæno] ell. (nu oftest)

spæne, v. ['sbæ'naj præt. spændte ell.

(nu oftest) spænede; part. spændt [sbæn'<i]

ell. (nu oftest) spænet, vbs. jf. IV Spænd
(Spæn), {vistnok udviklet af II. spænde 6.1

(muligvis ved indflydelse fra IV rendej; sml.

jæne, pjæne; vulg., kbh.) løbe stærkt, af
alle kræfter; ogs. i al alm.: løbe; rende; spee.

(og maaske opr.): flygte, løbe bort, stikke

af fra opdragelsesanstalt ell. skole, hjem,
arbejdsplads osv. „Dersom Du vil spænde
. . saa maa Du allerførst passe paa, at Du
ikke bliver hugget!" lød . . Hans Oles

erfarne . . Raad, idet han . . i et saadant
fagmæssigt Anliggende betjente sig af de
paa Stedet (0: i en opdragelsesanstalt) bruge-
lige fagmæssige Vdtryk. Budde.TreSmaafor-
tællinger.(1881).68. Mælkedreng! . . Jeg
skulde ikke have noget af at staa op midt
om Natten og spænde som en tosset op og
ned ad Trapperne. iStoun.P.TS. (hingsteri)

bliver vild . . spænder bort i Galop. KMunk.
ChrII.53. spæne: Cit.l891.(NkS8°591). Jeg
forstår s'gu godt, at din Kone spænede sin

Yei.TomKrist.LA.187. Vi havde sat der

(0: paa redningshjemmet) i fire Dage, og
saa spæn'ede vi.ORung.SS.39. jf. LCNiels.
(DagNyh.**/tl928.12.sp.l) (om forhold paa op-

dragelsesanstalten Holsteinsminde i 1870'eme).

l^pænde-, t ssgr. (især fagl.) af I.

Spænde ell. (hvor intet andet ndf. angives)

II. spænde (1-3); undertiden veksler Spænde-
og Spænd-, se u. de enkelte ssgr. -aar<^ en. se

Spændaare. -arm, en. fSpænd-. Scheller.

MarO.). arm, hvormed noget spamdes, hol-

des spændt, fx. om arm paa krumtapaksel:

Wolfh.MarO.276. (ii, foræld.) om haandtag
paa laasen af visse slags (maskin)geværer.

Scheller.MarO. -baand, et. I) [I.l] (jf.

-bælte; sj.) baand, forsynet med et spæride;

baand, som kan spændes sammen. (Toledo-klin-

gen) var stukken igennem et lille Spænde-
baand af Silke . . Enten var det et Armbaand
(eller) et StTømpeb!iånd.JPJac.(1924).I.146.

2) baand, ring af jæm olgn., hvormed noget

spændes sammen ell. fast. Maskinbogf.Land-
mænd.*(1937).636. For yderbgere at gøre Rør-
systemet elastisk og let at adskille er med
passende Mellemrum paa Ledningen anbragt

43*
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Forbindelsesslanger, som or fastspændt med
Spændebaand. IngBygn.l940.83.sp.l. -bak-
ke, en. i ilt.: hakker (V) i skruestik,

spændeklup. TeknO. Tømrer- ogBygningssned-
kerariejdef1940).364. t -ben, et. (gen-

givelse af lat. fibula, egl.: spænde, hæftenaal)

læghen (Fihula). Myol.(1791).55. \\
hertil

Spændebens-muskel. smst. PhysBihl.I.llO.

-bibel, en. (jf. -bog; især foræld.) hihel med
spænder (1.1). den garale, sølvbeslagne Spæn-
de-Bibel.7n^. £;F. //. 152. Pont.SV.65. -blik,
et. (nu 1. ftr. Spænd-. MilTeknO.273. Bl&T.).

hlikindretning til indsætning i skruestik, saa

dennes kæber ikke kommer i herøring med ar-

bejdsstykket. MilTeknO.273. FagOSnedk.
\\

[LI] (nu næppe hr.) om hlikstykke, der er del af

et spænde (til et gehæng). vAph.(1764). -bog:,

en. [I.l] {ænyd. d. s.; jf. -bibel; især foræld.)

hog, hvis hind holdes sammen af et spænde

(af læder, metal), naar hogen er lukket. Holb.

Paars.33. *Gud3 Ord i Hyldekrog,
|
Hvor,

bundet hart i Spændebog,
|
Det ligger som

en Fange. Grundtv.PS.111.236. *han sidder

ved en gammel S^ddndehog.Aakj.RS.lSO.

II
hilledl. ell. i sammenligninger. Meener Mon-

sieur, at Jomfrue Lucilia kand fatte Kierlig-

hed til en gammel Spende-Bog, til en Autor.

Holh.Tyb.1.2. Den Dag fik jeg intet at vide.

Hun var som en lukket Spændebog. Erl

Krist.NS.181. -bolt, en. fSpænd-. Byskov.

FR.). bolt, hvormed noget sammen-, fast-

spændes. Damecykle . . Spændebolten til

Sadlen mangler. PolitiE.KosterhVU1923.2.sp.

2. Thaulow.M.1.427. -bræt, et. I) (især

snedk.) bræt til sammenspænding af to dele,

der limes sammen. Haandv.164. 2) (zool.)

bræt, hvorpaa sommerfugle udspændes (i som-
merfuglesamling). Legeb.11.107. Entomolo-
giskeMeddelelser.XXII.(1940l41).41. -bæl-
te, et. (glda. spennebelte ; nu næppe hr.) bæl-

te, forsynet med et spænde (I.l). vAph.(1764).
MO. -bøjle, en. (fagl.) bøjle, hvormed noget

fastspændes. Spændebøjle (om et havareret
Rør). TeknMarO. Herrecykle . . Klokken afre-

vet, men Spændebojlen er paa Styret. PolitiE.

Kosterbl.^yiol925.2.sp.2. -børste, en. [I.l]

(nu næppe br.) børste til at pudse spænder
med. VSO. -f3e(de)r, en. se Spændfjeder.
-flange, en. flange (ring ell. skive), hvor-

med noget fastspændes, -flanche: Anordn.Nr.
167*y,1904.§2. -gjord, en. (fagl.) fladt

jærnbaand, hvis ender kan skrues sammen. Cit.

1903.(OrdbS.). -grejer, pi. (haandv.) red-

skaber, hvormed noget sammenspændes; spæn-
deværktøj. Bænkplads ønskes tilleje af Sned-
kersvend. Adgang til Bloktvinger, Spænde-
grejer og Fællesværktøj.Pol.V4i94i.22.sp.4.
-guld, et. [I.l] (sj.) om guldspænde. *Hun
gav ham Bælte med Spændeguld,

|
Deri vare

Runer dxQwne. Grundtv.PS.Y11.128. -hage,
en. ('Spænd-. TeknMarO. OpfB.* 111.45).
iglda. spenhaghæ

; fagl.) hage i rem, kæde olgn.,

der kan gribe fat i et øje, et hak olgn., hvorved
remmen (kæden) spændes og fastgøres. MO.

jf.: Naalen anbringes (ved en blæreoperation)

og fastholdes, ved Hjælp af en Spændehage,
i en Korntang, som er bøiet henimod sin

forreste Enåe.Chir.(1845).I.581.
\\ om par-

vis anvendte hageformede redskaber til at sætte

ned i huller paa høvlebætik olgn. til fast-

holdelse af arbejdsstykket. OpfB.*II1.45.
\\

(foræld.) jærnhage, hvormed armbrøst spændes.
MilTeknO. f -hjerte, et. [I.l] hjerteformet

10 spænde ell. selve spændet (uden remme);
hjerte (I.7.i). Amberg. VSO. MO. -hul, et.

[I.l, II.l.i] (fagl.) hvert af de huller i en rem,
hvori spændets dorn stikkes. Feltart.VII.A.47.

-hus, et. se Spændhus. -jakke, en. [I.l]

(foræld.) jakke ell. kort (over)ffakke (stor-

trøje) med spændetamp i ryggen. Hofjæger-
mesterens langbenede Skikkelse i den junker-
lige Spændejakke og med Urhanelyren i

B.Sitten.Pont.LP.VII.103. Naar Gaardmands-
20 Sønnerne (omkr. 1890) kom til Mølle, var de

iført moderne Spændejakke og lange Støvler.

AarbEolhæk.1941.121. -kappe, en. [I.l]

(fagl., nu næppe hr.) d. s. s. Rustlæder. Mil
TeknO. -kile, en. (fagl.) kile, hvormed
noget fastspændes. TeknMarO. -klap, en.

(skræd.) klap paa frakkeærmet, hvormed
ærmet kan spændes sammen om haandleddet.

PolitiE.KosterbV/il922.1.sp.l. -klo, en.

[I.l] (rid.) del af spændespore. Bl&T.
30 -klods, en. (fagl.) klods, brugt ved sammen-

spænding af noget (fx. ved finering). Møhel-
snedkeri.[1937J.221. -klup, en. (jf. -blik

og Spændklov) klup (I.l) til indsætning i

skruestik, saa dennes kæber ikke kommer i

berøring med arbejdsstykket. FRFriis.KA.
123 (se u. Fileklup). TeknMarO. -kraft,
en. se Spændkraft, -krog, en. (jf. -hage;

fagl.) krog, haspe, hvormed nogeit (fx. en dør)

fæstes, gøres fast. VSO. Feilb. Spænd-: Møbel-
40 snedkeri.[1937J .270. -kæde, en. f'Spænd-.

vAph.(1759)). (nu sj.) kæde, hvormed noget

fastspændes. VSO. MO.
spændelig, adj. ['sbænali] (afl. af II.

spænde; jf. spændig, spændstig; hos sprog-

rensere, sj.) som lader sig spænde, trække ud;
elastisk. Selmer.FO.I.183. jf. Spæn de lig-

hed (o: elasticitet). Rothe.Nat.111.9. Selmer.

FO.I.183.
iSpænde-liste, en. (fagl.) liste, der

50 fastspænder noget. Thaulow.M.11.569. Møbel-
snedkeri.[1937].150. om liste paa spænde-
bræt (2) : EntomologiskeMeddelelser.XXII.

(1940f41).41.
SSpændel-sko, en. ['sbæn'(9)l-] (ænyd.

d. s. (DgF.III.406.408); m. h. t. 1. led jf.

no. dial. spennel, lille vidjering til at fæste et

baand i; ajl. af I. Spænde ell. II. spænde; i

(efterligning af) folkevise-spr.) (en slags)

spændesko. Jomfru Spændelsko, som hun
60 for sine store Guldspænders Skyld alminde-

lig k&\dtes.Ing.EM.III.28. Gode Fruer skal

. . drage Spændelsko paa dine bitte Fødder.
Elkjær.RK.57.

^pænde-læder, et. fSpænd-. vAph.
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(1759)). (foræld.) de ender af kappelæderet

paa en sko, der spændtes sammen over vristen;

skorem. KbJiAftenp. 1784. Nr. 42d:43. 2. sp. 2.

*Zev8 . . giemte den guddommelige Taae . .

I
I lætte Skoe foruden Spendelæder,

|
Som

her paa Jorden Tøfler heder. Zetlitz.Poes.78.

VSO. MO. -mager, en. [LI] (foræld.)

haandvcerker, der fremstiller spænder. Amberg.
MO. -mnskel, en. (til II. spænde 6.i;

nu sj.) muskel, der strammer ell. sammen-
trykker noget, han rørte Jakobs Hofte-Skaal

paa Spende-Musklen, 1Mos.32.33(Lindberg)

.

HKrabhe.EestensAnatomi.(1885).101.122.179.
-møtrik, en. ^Spænd-. Bl&T.) møtrik,

V. hj. af hvilken noget spændes; spec: møtrik,

brugt til regulering af længden ell. til efter-

spænding af jærnstang (idet stangen afbrydes,

dens ender skrueskæres og forbindes v. hj. af
møtrikken). Sal.*XXII.96. -naal, en. (zool.)

naal, hvormed sommerfugl fastspændes paa
spændebræi. EntomologiskeMeddelelser.XXII.

(1940I41).41. -pind, en. fSpænd-. Træ-
sløjd.143). (jf. Spillemand 2.3 ; snedk.) pind,

hvormed savsnoren strammes. PolitiE.Kosterbl.

"/, 1923. 2. sp. 2. Møbelsnedken. [1937]. 133.

II
ogs.: pind, kort stang, hvormed skruen paa

en høvlebævik spændes (jf. -stok^. OrdbS.

-plade, en. (fagl.) plade, hvorved noget

fastspændes. LandmB.I.413.
L Spænder, en. flt. -e. (ænyd. spæn-

dere t bet. 2; til II. spænde jj af anden op-

rindelse er 2. Ud af En-, Tospænder (og Dob-
beltspænder(seng)^, ;/. u. Enspænder) I) om
person. I.l) om person, der spænder (II.1-2),

t ssgr. som Bælte-, Skørtespænder. 1.2) (txl

II. spænde 9.2; politi-jarg.) d. s. s. Spanner;

ogs.: person, der nysgerrigt overværer opløb

oign. paa gaden (men forsvinder, naar politiet

kommer). Cit.l937.(OrdbS.). 2) (fagl.) om
indretning, redskab, hvormed noget spændes
(II.1-3). ;'/. ssgr. som Kæde-, Ramme-, Selv-

spænder.
II

(foræld.) om redskab, hvormed
en armbrøst ell. hjuUaas (jf. Bøssespænder^
spændtes. Moth.S649. SaUI.18.

II. Spænder, en. flt. -e. (til III.

spænde 1 ; nu næppe br.) person, der sparker.

en ung liderlig Person gav ham (o: Sokrates)

engang et Stød med sin Fod . . samme unge
Person blev siden af alle kaldet Spenderen.
Holb.Hh.l 1.540.

III. Spænder, flt. af I. Spand.
Spænde-ramme, en. ^Spænd-. Am-

bero.), (fagl.) ramme, hvori noget udspændes.
VSO. -rem, en. [I, II] (nu 1. br. Spænd-.
vAph.(1759)). rem, der fæstes v. hj. af et

tpænde; rem, hvormed noyet fastspasndes; rem,

ier brtiges som bælte, livrem; spec. om rem,

åer er del af spændet paa (spænde)bog (Moth.
8649. MO. KKålund.(Arkiv.XXY305)).
Molh.S649. Vindjakke . , Spænderem med
Messw^nnge. PolitiE.Kosterbl."/tl924.1.sp.l.

Fodersækken . . er en i begge Ender aaben
Lærredssæk med Spænderem (Bind sier). FcZi-

ari.VII.A.62.
\\ (1. br.) d. s. s. Spandrem.

D&H. Skomagerdrengen skulde i Læretiden
være Svendenes Dreng, og gik det ikke hur-

tigt nok, fik han af Spænderemmen. i2t&6

Amt.1924.123. -ri^rel, en. se Spændrigel.
-ring, en. (ogs. Spænd-. OrdbS.). (jf.

Spandring^ ring, hvormed noget fast-,

sammenspændes, ell. ring, hvori noget kan
fastspændes, ring, der er del af et spænde
olgn. vAph.(1759). Paa Kæden vandrer en

10 Spændering, hvori Hejseapparaterne hugges.

Bardenfl.Søm.1.114. Sal.*XXII.96. -rulle,
en. rulle, der ved en remforbindelse ml. en
stor og en lille remskive af en vægt ell. fjeder

trykkes ind mod den slappeste rempart (for

at give en bedre kraftoverføring). OpfB.*I.
159. -rum, et. {glda. d. s. (Skraaer.1.760);

til I. Spænde 2; dial.) fag hus (se v. Fag l.i^.

MDL. 544. AarbIÆF.1927.53. -sene,
en. (til II. spænde 6(i); ;'/. Spændaare,

20 Spændemuskel ; foræld.) sene ell. muskel.

Derfor æde Israels Børn ikke den Spænde-
sene (1931: Hoftenerven^, som er paa
Hofteskaalen. iJfos.d2.32. man merker et

ideligt Rykkende i Spende-Seneme, som for-

kynder Convulsioner og Døden. Buiini.Børne-

kopper.(overs.l753).16. -sen^^, en. I) (for-

æld.) seng, hvis bund dannes af udspændte
reb ell. remme. SaUXXI.239. 2) (jf. -trøje;

sj.) seng, hvortil urolige patienter fastbandtes.

30 Synet af min Seng ængster mig mere end
en Torturmaskine, mere end den Syge frygter

Spændesengen. Zt>rA;.7//.206. -skive, en.

^Spænd-. KuskJens.Søm.314). jæmskive, der

lægges under møtrik, skrus-, boltehoved, saa
at møtrikken osv. ikke trykker direkte paa det,

der sammenspændes, fastspændes; slutskive

(1). PolitiE.KosterbUy*1922.2.sp.l. FagO
Snedk. -sko, en. {ænyd. d. s. (DgF.IIJ.406);

jf. Spændelsko) sko, der fastgøres paa foden

40 V. hj. af et spænde (især mods. Knap-, Snøre-

skoj; ogs.: sko, der er prydet med spænde(r).
(hosekræmmeren'var) iført . . sine pertentligt

blanke Spændesko. Brandfs.7/.255. den Slags

Spændesko, som den kvindelige Ungdom her

paa Egnen brugte til D&ns.JakKnu.LU.lSl.
JesperEw.K.27. -skrue, en. ('Spænd-.
Amberg. Gymn.L50). skrueindretning, hvor-

med noget fastspændes ell. strammes. LandmB.
1.413. Spændeskrue til Vantet. TefcnJfarO.

io -snor, en. savsnor. Møb€lsnedkeri.[1937J.

134. -spore, en. spore, der fæstes til støvle-

hælen v. hj. af spænderemme. MR.1825.92.
Rist.ER.5. -sten, en. [I.l] (nu næppe br.)

smykkesten (topas), brugt til indfatning i

spænder. VareL.(1807).IIL248. -stok, en.

(snedk.) d. s. s. -pind Jutn. OrdbS. -strop,
en. strop, hvormed noget (især: del af klæd-

ningsstykke) kan sammenspændes. Kapperne
(forsynes) med Spændestropper bagpaa. MR.

60 1852.315. (damefrakke med) Spændestropper
paa ÆTmeTTie.Varehus.1935.25. -stykke,
et. I ) (til I. Spænde 1) df>l af noget, der er be-

regnet til at spændes fast med noget andet; især:

remstykke med spænde. MR.1831.3. Disst
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Remme ende sig hver i en Stroppe, der

indspændes i Spændestykker paa den bageste

Deel af Sadelen. PWBalle.R.121. en Øsken
med et Spændestykke for Kumtestroppen.
FeUart.VII.A.48. 2) redskabsdel, hvorved noget

holdes sammenspændt ell. fastspændt. LandmB.
1.413. Krydshovedpanderne . . fastholdes

ved Hjælp af et Spændestykke. /Sfct&sMasfc.

75. Herrecykle . . paasat Spændestykker til

Sidevogn.PolitiE.Kosterbl.**/el923.1.sp.2.

spændet, adj. forsynet med spænde(r)

(I.l); vist kun (sj.) som 2. led i ssgr. som
storspændet, storspændede Skoe. Pram.
(Rahb.Min.1789.1.38).
Spænde-tamp, en. om to smalle,

remlignende stykker tøj, hvis ender er fastsyet

bag paa bukser, vest, jakke, overfrakke, me-

dens stykkernes frie ender samles i et spænde,

hvorved klædningsstykket kan strammes, spæn-

des ind; ogs. om enkelt tøjstykke, hvis ender er 20

fastsyet (ell. befæstet med knapper) i ryggen

af jakke, frakke olgn. og tjener til at stram-

me, sammenrynke klædningsstykket. Buxerne
(skal) forsynes med Spændetampe med et

isyet Spænde. ikfi2.iS52.324. en Slags graa

Militærkavaj med Slaghætte og en blank
Knap bag i Spændetampen. i)rac7im.Fr.392.

han havde . . Sportsjakke med Spændetamp.
PLevin.LN.90. -tang^, en. tang til fast-,

sammenspænding; fx. brugt af sadelmagere: 30

Møbelsnedkeri.[1937].386. -torn, en. [I.l]

^t -torne. vAph.(1759)). (fagl.) lille, tynd,

spids metalstang, der er del af et spænde; tidli-

gere ogs. om hele ringen med en saadan torn

(vAph.(1764)). Spænder . . bestaaende af to

runde, ved en Stang forenede. Metalplader,

paa hvis Bagside Spændetornen var anbragt.
Wors.DO.30. D&H.LI.395. -træ, et. (ogs.

Spænd-, især i bet. 2: Cit.l725.(Vider.II.

295). MDL.544. FortNvUX.125. se ogs. u. 40

bet. 1). {ænyd. spænd(e)træ i bet. 2)1) (jf.

Spreder 2 slutn.; væv., især foræld.) apparat,
som haandvæveren bruger til at spænde tøjet ud
med under vævningen for at holde bredden. Wil-
kens.MT.302. Spænd-: MO. D&H. 2) [1.2]

(især dial.) tagspær, -sparre. Blich.(1920).

XXIX.92.0leNygaard.MinLivsførelse.(1886).
65. Bregend.DN.97. Feilb.(u. spændtræ).
-trøje, en. (nu næppe br. Spænd-. Fru
Heib.EtLiv.III.36). trøje med ærmer, der gaar 50
ud over hænderne og derved hindrer armenes be-

vægelse (idet de fastbindes paa ryggen ell. til

sengen), brugt til urolige fanger ell. patienter;
tvangstrøje. Han blev nu ogsaa behandlet med
stor Strenghed og maatte baade Nat og Dag
holdes i Spændetrøien.iwgr.fii^.F/i.ii«. han
fik Spændetrøie paa, — han kom til Galehu-
set. Bagger. 1.202. Spændetrøje, Haandjern .

.

eller andre Sikringsmidler kan . . anven-
des (i psykopat-anstalten). Anordn.Nr.680^"Ilt eo
1940.§20,1.

II
Ulledl, fx. (soldat.) om det

kyrads (til at spænde med remme), som an-
vendes ved bajonetfægtning. KLars.Soldatspr.7.
især om forhold, der hindrer den frie udfol-

delse af noget, virker snærende, paalægger en

tvang: et moralsk Snærperi, en Spændetrøie,

hvori intet fornuftigt Menneske kan røre

sig. Kierk.XI11.358. *Dog kvaltes ikke den
danske Aand

|
i Spændetrøje og Ledebaand.

Ploug. 1.278. Nu er Sonetten engang noget
af en Spændetrøje, som baade kan hæm-
me og a.istiye.GadsMag.1921.127 . -Tidde,
en. se Spændvidde, -værk, et. ^Spænd-.
Sal.XVI.535). (jærnb.) indretning, der er ind-

skudt i traadtrækkene (ved et mekanisk spor-

skifteanlæg, signalanlæg olgn.) og tjener til at

stramme traadene ud. DSB.Banebygn.(1937).
79. -værktøj, et. (jf. -grej erj ^ værktøj

til fastspænding af arbejdsstykker (fx. klem-

me, skruetvinge). FagOSnedk. Møbelsnedkeri.

[1937].148ff.
Spænd-fje(de)r, en. (nu næppe br.

Spænde-. vAph.(1759). VSO. MO.). fjeder,

der trykker mod og fastholder noget; fjeder,

der i bøjet ell. oprullet tilstand giver spænd-
kraft til en redskabsdel; tidligere ogs.: fjeder,

der er del af pyntespænde paa sko (MO.).
Spænd-Fiær . . paa Gevær, der holder Hanen.
vAph.(1759). Rosensaks . . af Staal med
S^ddnå.i\eåex.PolitiE.Kosterbl.*/tl923.2.sp.2.\\

O billedl. Rothe.Ph.1.336. Hvad er det nu
for en Spændfjeder og Drivkraft, hvorved
(Hertz) gør disse Skikkelser dramatiske?
Hvad anden end 'EÅ&kov. Brandes.1.519.

-hage, en. se Spændehage. -holt, et ell.

(nu ikke i rigsspr.) en (VSO.). (jf. Spand-
holtj 4>- tværtræ i bunden af en robaad, mod
hvilket den roende kan slæmme fødderne. Sø
Lex.(1808).144. Vi kommer for sent, sag-

de Niels og stemmede Fødderne endnu sti-

vere mod Baadens Spændholt. DrocAm.^STi/.

172. Da.StudentersRoklub.Aarbogforl923.67.

-hud, en. (zool.) hud, der hos visse fugle som
en bræmme forbinder tæernes basis; bindehud.

Sall. 11. -hus, et. ('Spænde-. Pol."/iol939.

9.sp.4). (til I. Spænd 2.5, II. Spænde 2; især

dial.) bygning, bestaaende af paa jorden an-

bragte tagspær, forsynet med (straa)tag (brugt

som udhus, redskabsskur olgn.); spærhus.

FortNut.V.22. Feilb.

spændig, adj. ['sbændi] {afl. af I.

Spænd (1) ell. II. spænde (1); foreslaaet som
fagl. udtr. (i st. f. elastisk^ af Ørst. (jf.: Saa-

ledes har jeg forkastet Ordene Spændkraft,
Fjederkraft for Elasticitet, da man dog ikke

kan sige om et Legeme, at det er spænd-
kraftigt, fjederkraftigt; jeg har derfor valgt

Ordet Spændighed (foranlediget ved det

Svenske Spendstighed), hvoraf letteligen

dannes Adjectivet STpændiig.Ørst.Nat.in.l48),

men ordet er allerede brugt tidligere (se u.

bet. 1); jf. spændstig; især brugt af sprog-

rensere samt af og til (i bet. 1) i fagl. spr.) ela-
stisk; ogs.: som indefra øver et tryk mod, ud-

strammer noget ell. søger at skaffe sig luft, ud-

ladning. \) i egl. bet. Hertil kunde det (0: kær-

uld) og være meget nyttigt, dersom Dunet
havde en større spændig Egenskab, og lige-
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som anden Bomuld oppudsede ; men det fal-

der tæt sammen, og efter nogen Brug bliver

til bar Smvd.JPaulli.Urte-Bog.f1761). 178.

Dampen er spændig, trykker mod alle Sider.

GF Ursin. Dampmaskinen. (1839) .1. *Vaade-
skud fra spændige Buers snoede Streng. 6r;el.

Br.l27. for . . at gøre Staalet spændigt, op-

varmes det . . til en (vis) Y&rmegT&å. Skibs
Mask.lO. 2) om legeme, legemsdel ell. levende

vossen(s bevægelser, især: gang): spændstig lo

(2). Saa kraftigt, let og spændigt
|
Som til

en Dands han gik. Winth.HF.9. man skal

være spændig i Musklerne, sikker i Øiet . .

for at faa Posen fuld (aj urhøns). Bogan.I.

110. hun saa ham gaa over Gaarden med
den lette, spændige Gang. PRMøll.BL.6. en

dirrende spændig Krop (o: hos en jagthund).

Rørd.JE.21. 3) billedl. (jf. spændstig 3).

(strofen) bliver spændig og fyldig under
hans R&smd.NMøll.VLiti.II.édl. || iscer om 20

sindstilstand, aandsevner; dels: som let til-

passer sig efter omstændighederne; smidig;

dels: præget af aandslivlighed, aandelig energi,

kraftfølelse, fyrighed, „(disputen) giver mig,

hvad jeg vil kalde aandelig Spændkraft."
— Men Pastor Jespersen saa alt andet end
spændig ud. Schand.UM. 74. Jeg føler, at jeg

taler tU gamle Sjæle, medens min egen er

ung og spændig. JFJens.D.92. Hovedper-
sonerne lever i en oprevet Nervøsitet, der, 30

da Haabet slukkes, sprænger dem ud i

spændigt Raseri. NMøll VLitt.1.365.

-spwndis, adj. [-|Sbæn'di] (afl. af I.

Spænd 2.2; ;'/. ty. -spånnig i ein-, zwei-,

dreispånnig osv. (sml. u. Enspænder^, til

spann (se III. Spand^; sml. -spandig || af

anden oprindelse er 2. led af afspændig) som
2. led i ssgr., hvis 1. led er et num., der angiver

ardaXlet af forspændte trækdyr; se fx. en-, fir-,

otte-, seks-, tospændig. 40

ISpændis-hed, en. (jf. Spændstighed;
især hos sprogrensere og af og til i fagl. spr.)

det at være spændig. I) svarende til spændig 1.

Ørst.Nat.III.148(se sp.684**). Dampens . .

Skændighed.PFlAinde.Vandforsynings-Appa-
ratforDampkjedler.(1846).2. Støbt Staal . .

besidder betydelig større Styrke og Spæn-
digbed end Støhejem. SkibsMask.lO. 2) sva-

rende til spændig 2. Armenes Styrke og Be-

nenes ^T^zindxghed.Borchsen.Overs.afRydberg: 50

RomerskeDage.(1877).340. Rank og slank . .

har han en sluttet Spændighed i sin . . halv-

nøgne Sksihning. SophClatiss.TK.91. Han var

lutter styrke og spændighed. H;ortø. r<S.7.

3) svarende til spændig 3. PalM.lL.l.241.
(Ewalds tungsind) forøger tankens spændig-
hed og billedets kr&ft.ADJørg.JE.60. De
. . rejste sig og knappede Trøjerne; der var
kommen en egen vild Spændighed over dem
i[\e.ZakNi€ls.K.30. 60

Spænding, en. ['sbæneri] (tidligere un-

dertiden skrevet Spændning. NCBorck.Skade i

Endetarmen.(1775).5. Hallager.15. Ørst.Lære-

scetninger.(1820).ll). flt. -er. vbs. til II. spænde.

I) det at spænde, blive spændt eU.

(jf. bet. 2-S) være spændt; ogs. undertiden

konkr., om indretning, hvormed noget
spændes; spec. i flg. anv.: I.l) til II. spænde
1, om stramning ell. strammet tilstand, stram-

hed af streng, fjeder olgn. Ved den altfor

stærke Spænding af Buen brister den.

Mynst.Tale.(1842).17. Skydning med auto-

matisk Spænding ( Revolver). ScAeMer.ifarO.

Fjederen . . er under Spænddng. SkibsMask.
64. For at en Rem skal kunne overføre et

stort Træk, maa den have en vis Spænding.
OpfB.*I.159.

II
om stramning af sav. Spæn-

ding af S^yan. Møbelsnedkeri.[1937].134. jf.:

Tømrersav . . med Staaltraadsspænding.
PolitiE.KosterbU*/iil925.3.sp.l. \\

om stram-

ning af (over- ell. under)traaden t symaskine;

ogs. konkr., om den indretning (skrue, møtrik),

hvormed stramningen reguleres. SyStrikkeB.

18. 1^) (1. br.) til II. spænde 2: fastgørelse

af ell. V. hj. af (remme og) spænder, (det

efterses) om Tomen i (spændet) er saaledes,

at den ved Spænding ei falder igjennem.
PWBalle.R.71. 1.3) (fagl.) til II. spænde 3:

udøvelse af et tryk mod noget; fastklemning,

-skruning (og fastholdelse) af noget. Spæn-
dingen, det passive konstante Tryk, der

øves paa Yæiktøjet. AMikkelsen.Sløjdlcere.

(1894).167. Godsets Fastspænding paa
en Høvlemaskines Fl&n. Hannover.Tekn.215.

II (jf. II. spænde 3.4:^ Etaarig Damkul-
tur, Udfiskning hvert Efteraar, Tørlægning
om Vinteren og Fyldning (Spænding) om
FoTaia.Tet.Frem.DN.538. 1.4) (til II. spæn-
de 4-5^ det at være udspændt fra et punkt
til et andet, ell. (iscer) den strækning, no-

get spænder over; spændvidde. De store

Flagermuus, med en Spænding af næsten
fem Qvarteer mellem Vingerspidserne ere

frygtelige at see tH.Høyen.Breve.lll. jf.

HjælpeO.
II

især om bues, hvælvings spænd
(1.3.8) ell. spændvidde. ForklMurere.19. »Alt

ædelt Stof i Ruinernes Grus | skal føjes ind

i vort Tempelhus |
med Hvælvingens dri-

stige Sipændmg.Schand.SD.233. 1.5) til II.

spænde 6 (jf. ogs. bet. 3) \\ til II. spænde 6.1

ogs. Kræfternes Spænding. Leth.(1800). Den-
ne Arms Kraft skal være offret Eder! Over
Eder skal den svinge Sværdet i Senernes

sidste Spænding. Kofoed-Hansen.KA. II. 50.

Såsnart man derimod mere bestemt siger,

at forskellen beror på den større eller rin-

gere spænding af vedkommende muskler,

så at [p, t, k] karakteriseres som stramme,

[b, d, g] som slappere, er man på fastere

hnnd. Jesp.Fon.348. (nu næppe br.) om
kramvaqtig muskelsammentrækning, krampe:

Spænding i l,eTameTne.vAph.(1764). Feber-

og Slag-Balsam, som i 2 til 4 Minuter løser

Naturens allergrueligste Spændinger, i Slag,

i Febere, i CoUc, i Moder-Vee, o. s. v.Ager-

bech.FA.I.Fort.4. \\
(m. overgang til bet. S)

til II. spænde 6.8 (jf. Nervespænding):
nerveanspændelse; nervøs tilstand; sjæleUg
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uro, ophidselse. Nervernes Spændning.Fal-
lager.16. hans Sjæls voldsomme Spænding

(fik) endelig . . Luft i en Strøm af Taarer.

Kofoed-Hansen.KA.L299. jf.: Natalie . .

havde en ophidsende Indflydelse, da hun . .

gav hans Phantasi en overordentlig Spæn-
ding. smst.266.

2) (Hl IL spænde 1 og l.s) det forhold,

at et legeme i sig rummer en (fysisk)

kraft, der kan give sig udslag paa lo

forsk, maade; ogs. om denne krafts

virken ell styrke. 2.1) (iscer fagl.) den

kraft, der er skabt, opsamlet i et elastisk

legeme, ved at dette er strammet, bøjet, under-

kastet tryk, træk olgn.; spec. om (størrelsen

af) denne kraft pr. arealenhed. Synkningen

og Kastningen (i metal) ere ledsagede af

Spændinger i Støbestykket, som altid svække
det. Wagn.Tekn.53. MKnudsen.Fysik.(1923).
119. Spænding i Træet, f. Eks. foraarsaget 20

af Bøjning.FagOSnedk. 2.2) (fagl.) det tryk,

den udvidelsestrang, der findes hos visse (i

beholdere olgn. indesluttede) vædsker ell. luft-

arter (jf. Damp-, Saftspænding^. OpfB.*II.
156. han maatte fyre for at holde Spæn-
dingen paa Kedlen oppe.Pol."/il935.Sønd.

24.sp.l. 2.3) (især fys. ell. 0) en ved en elek-

trisk ladning fremkaldt tilstand i et legeme;

som bestemt defineret fysisk størrelse (potenti-

alet): det arbejde, der udkræves til at føre en 30

enhed af positiv elektricitet fra jorden hen til et

vist punkt (idet jordens spænding er sat lig

nul); spændingsforskellen mellem plus- og mi-
nusleder (ell. ml. lederen og jorden). Maskinens
Virkning svarer . . i Spænding til 105 Ele-

menter. Op/JB.V//.374. en Spænding af 220
Yolt.OpfB.*I.200.

II
billedl. En Sjæl har Zo-

ner, der alle er ladet med psykisk Spænding,
og som alle udsender Impulsioner. BilleskovJ.

P.9. 40

3) (til II. spænde 6.6^ stærk optagethed
af, medleven i begivenheder, oplevelser,
der endnu er uafsluttede ell. i vente, i for-
bindelse med stærk nysgerrighed (og

ofte sjælelig uro, ængstelse) m. h. t. det

videre forløb, udfaldet, resultatet, (han) ven-
tede . . med stor Spænding paa det Indtryk
(bogen) vilde frembringe. Hrz.(Folkekal.l863.

85). de Føljetongromaner, der gør i Spæn-
ding. Brandes.X.602. Hvor stor og udbredt 50
en Rolle Spændingen har som Lystfølelse,

det fremgaar . . af det Hang til" Spil, der
til alle Tider har behersket Menneskene.
CLange.NF.24. Hans Ansigt udtrykte den
yderste Spænding, Øjnene var store og vilde.

JVJens.H.19.
|| ofte efter præp. i. Hvad der

var skeet, havde sat Alle i den største
Spænding, og der var en ængstelig Stilhed
paa Slottet.ing.KE.1.96. Pladsen . . vrimler
af Folk, der venter i aandeløs Spænding, e'o

KMunk.EI.7. Han holdt Underhuset i

Spænding. Pol.**/,1938.10.sp.l.

4) (til II. spænde S.ij indbyrdes forhold
mellem to parter, der er præget af stærk uvilje,

latent fjendskab, som triier med at bryde ud i

fjendtlige handlinger; det at staa i et spændt
forhold til hinanden; ogs. i videre anv.

om modsætningsforhold ml. to elementer, fak-
torer. Pavens Iver . . havde frembragt en
Spending mellem Hofferne i Rom og Paris,

der ikke var langt fra at bryde ud til aaben-
bar Feide.Engelst.Phil.239. (jeg mærkede) en
Slags Spænding mellem Hertugdømmerne og
Kongeriget.jffC4nd.ML.275. Den dialektiske

Spænding mellem Form og Indhold. Kierk.

VI.415. Spændingen mellem slavofile og
europæisk sindede Russere. Bråndes.X.491.
den hidtil raadende Spænding mellem de to

Lande er ved at fortage sig. DagNyh.^/»1908.
l.sp.2. (nu 1. br.) i flt.: han indvikledes i

Strid, snart med sine Venner, snart med
sine Colleger . . Men de Spændinger, hvori
han kom, vare sjeldent uopløselige: han var
ligesaa forsonlig som tyrig.Ørst.VTII.llS.

selv efter haarde Spændinger (kunde) et

godt . . Forhold til ham atter . . indtræde.

Sibb.TaleoverMelchior.(1834).17.

ISpænding^s-, i ssgr. især i flg. anv.: I)

(fagl. ell. to) til Spænding 1, fx. (til Spæn-
ding 1.1 slutn.) betegnelser for apparatdele,

hvormed traaden strammes i symaskine, som
Spændings-møtrik, -skive. || til Spænding
1.5; fx. Spændings-kraft ^Dette Brud (0:

valget, enten — eller) paa Livets Strøm er

det, som giver Kierkegaards uhyre Produk-
tion dens Spændingskraft. Fii/jilnd!.5T.259.

jf. Spændkraft;, -middel (Molb.DaF.3).

2) til Spænding 2. 2.1) (fagl.) til Spænding
2.1, bl. a. Spændings-energi (Sal.*VIL190),
-evne f'Staar det i Formlerne om Jernets

Spændingsevne? Tops.11.105), -fri (Thau-
low.MO.112. IngBygn.l940.96.sp.2), -git-

ter (0: gitterlignende indretning til under-

søgelse af støbejærns tilbøjelighed til at frem-
bringe spændinger ved svind. Thaulow.MO.
486), -løs (smst.113. IngBygn.l939.194.sp.2),

-maaler (0: apparat til spændingsmaaling.

OpfB.*IY132), -maaling (0: maaling af de

spændinger, der af belastningen fremkaldes i

en bærende konstruktions enkelte dele. Sal.*

XXII.96), -udligning (Thaulow.MO.113).
2.2) (fys. ell. 0) til Spænding 2.3, bl. a.

Spændings-batteri (0: batteri, hvormed man
kan holde en konstant spænding ved en lille

strømstyrke), -deler (0: apparat til deling af

et spændingsfald), -enhed, -fald (0: spæn-

dingsforskellen mellem to punkter af en led-

ningstraad. OpfB.*I.188f. EHolstein-Rathlou.

S.I.176), -forhøjelse (EHolstein-Rathlou.S.

11.61), -forhøjer (o: apparat, der giver en

tillægsspænding. smst.), -torskel ^Spændings-
forskellen mellem to Ledere A og B er det

Arbejde, der udfordres til at føre Enhed af

positiv Elektricitet fra B til A.Sal.Y925.
Maskinbogf.Landmænd.*(1937).272.286), -fø-

rende (IngBygn.l941.165.sp.l), -maaler (0:

instrument til maaling af elektrisk spænding;
voltmeter. DSB.Matr.1.47. Scheller.MarO.),
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-patron (o: elektrisk patron til antændelse af

en sprængladning. Scheller.MarO.), -regule-
ring, -spole (OpfB.*IV460), -STingning,
-tab, -traad (OvfBM.246.IV.454), -æn-
dring. 3) til Spænding 3, fx. Spændings-
moment (VorStand.l937.259.sp.l. I Modsæt-
ning til Myterne har Novellerne et stærkt

Spændingsmoment. AlfHenriques. JVJensen.
(1938).17). 4) O til Spænding 4, fx. Spæn-
åings-torhold (Hrz.Breve.7 . Hohlerlberg.Kier- \q

kegaard.f1940).339), -modsætning (OFriis.

Litt.247).

ISpænd-kegle, en. (til I. Spænd 1.6^

t keglespil betegnelse for hver af de rwermest

til hejre og venstre for forhjørnet staaende

kegler (højre og venstre spændkegle). OrdftS.

-klo, en. (foræld.) redskab, hvormed en

rytter spændte sin armbrøst. Sal.*lJ.109.

-kloT, en. (nu næppe br.) d. s. s. Spænde-
klup. MilTeknO. -kraft, en. (nu næppe 20

br. Spænde-. TvXlin.II.331. JCLange.B.62.
Tode.FS.27. SBloch.UF.31. jf. VSO. MO.).
{til II. spænde 1, 6; formen Spændkraft t;«? ved

indflydelse fra ty. spannkraft; sml. Spændig-
hed, Spænding, Spændstighed sarrd Fjeder-

kraft) I) (især fys.) i egl. bet. (jf. Ørst.Nat.

III.148; se u. spændig}; et elastisk legemes

etme til, naar dets rumfang ell. form ved

ydre kræfter er forandret, at antage sit forrige

rumfang, sin forrige form; ogs.: det tryk, som 30

udøves af en i en beholder olgn. indesluttet væd'
ske ell. luftart mod beholderens sider; elasticitet;

potentiel energi. Svoveldunster, hvilke naar
de ere indsluttede, har en stor Spendekraft
(Elasticitet). Tullin.II.331. »Staalets Spænd-
kr&h.Oehl.I.340. Vanddampenes Spændkraft.
GFUrsin.Dampmaskinen.(1839).2. AKrogh.
Fysiol.l. 2) (9 en muskels etme til al spændes,

ell. den kraft, hvormed den spændes (og ud-

fører et arbejde). Musklernes manglende 40

Spændekraft. Tode.FS.27. de Sener (i armen),

som indvendigt vare beskadigede, kunde
aldrig mere faae den forrige Spændkraft.
Bli€h.(1920).XXVIII.116. Læberne lukkede
sig med stor Spændkraft for saa at sprænges
fra hinanden. Søiberg.KK.1 1. 70. 3) 03 videre

(billedl.) anv. af bet. 1-2; især om et men-
neskes livskraft, virkekraft, evne til at mod-
staa, overvinde modgang, ell. om aandskraft,

initiativ, skabertrang; endvidere om lidenskabs, 50

stemnings, aandelig værdis kraft, indflydelse,

(han) troede at . . give ham fornyet og for-

doblet Spændkraft ved at opdage ham, at

(den unge pige) elskede . . ham. Rahb.Fort.
1.269. et Tryk udenfra . . tjener til at for-

stærke Folkets Spændkraft. Hrz.JJ.///.255.
(han var) en ulykkelig Mand, og han mang-
lede den aandelige Spændkraft til at bære
Modgangen. KBokkenh.U.67. -krog, -kæ-
de, se Spænde-krog, -kæde. -lægte, en. eo

(nu næppe br.) lægte, hvormed træstammerne
i en tømmerflaade (pontonbro) forbindes.

MilTeknO. -læder, et. se Spændelæder.
-løsholt, et. (bygn.) løsholt mellem baan-

spændstic

dene i hængeværk; spænderigel. LandmB.III.
353. -møtrik, en. se Spændemøtrik.
Spændning, en. se Spænding.
Spænd-patron, en. (til I. Spænd lj»

ell. II. spænde S) patron (paa dreje-

bænk), hvori arbejdsstykket fastspændes. Bl&T.
-pind, en. se Spændepind. -pisk, en. (til

I. Spænd 2.2) ^ kørepisk med kort skaft og
lang snert, brugt overfor et ell. flere spænd
heste, ført af en person, der rider paa sadel-

hesten. Feltart.VII.A.50. -ramme, -rem,
se Spænde-ramme, -rem. -rigel, en. ^Spæn-
de-. Sal.*XII.91. FagOSnedk.). (jf. -løsholt;

tøm.) spandrigel; især: vandret tømmerstykke,

der forbinder to stolper i et dobbelt hængevcerk.

Herh.Eusb.78. OpfB.*IV84. -ring, en. se

Spændering. -ro, en. (til II. spænde 1) JsJ

paa haandskydevaaben: fremstaaende kant paa
hanen, som spasnder slagfjederen, naar bund-
stykket føres frem. Gymn.II.144. -rytter,
en. (til I. Spænd 2.2) ^ soldat, der rider paa
en trækhest, som er spændt for en kanon olgn.

til at kjøre Kanonen (hører) tre Spænd-
ryttere. Regi. /. 4 Punds Feltbatterier. (1869). 2.

Feltart.VII.A.50. -sele, en. (til I. Spænd
2.2; især ^) sele(tøj) til et spænd heste.

Feltart. VILA. 42. -skive, -skrue, se

Spænde-skive, -skrue.

Spænds-maal, et. (til I. Spænd I.9;

skol., foræld.) om brydekamp (drengeleg).

Mellem de Jævnvoxne (i Slagelse skole) bleve
Brydningerne for Spøg hyppigt til Alvor.

Saa raabtes der gjeme „Spændsmaal!" Der
sloges Kreds om de Kæmpende; det skulde
gaae ærligt til — med ligelig omskiftede
„Undertag" og „Overtag''. Ing.Levnet.II.17.

spændstig, adj. ['sbænsdi] (fra sv.

spånstig (jf. 0rst.Nat.III.148; se u. spændig^,
der er afl. af spånna (se II. spændej, tdé<

afledningsendelsen vel (i formen) er paavirket

af ældre sv. elastique, nylat. elasticus (se

elastisk^ og vnaaske (det ubesl.) ty. wider-
spenstig (se viderspæn(d)stig) og det herefter

dannede sv. motspånstig, genstridig (sml. ogs.

afspæn(d)stigj; jf. spændig) elastisk. I) (nu
1. br.) i egl. bet. Med Hensyn paa sit Forhold
efter Delenes Flytning, kan et Legeme enten
være spændstigt (corpus elasticum) . . el-

ler uspænstigt (non-elasticum).Ørs/.A^a<ufen«

alm.Lov€.(1809).50. Med deres lette spænstige
Bygning og spidse Stavne maa (baadene)

have været fortrinlig skikkede til at ros over
den højeste So.Rosenb.I.41. Asken er meget
sejg, stærk og spændstig, hvorfor den an-

vendes meget fa'l Haandspager, Kofilnagler,

Aarer, Værktøj etc. KuskJens.Søm.79. 2) om
legeme ell. levende væsen(s bevægelser, især

gang): præget af legemsstyrke, træning, der

ytrer sig i bøjelighed, smidighed, lette og hur-

tige bevægelser; ogs. om legemsdel, den raske,

spændstige Gang. Sehand.VV 320. *Så ret-

ted hun sig spændstigt. i?ørd.GZ).36. hendes
spændstige, ungdommelige Barm. Bergstrøm.

Ve.85. en slank spænstig Iland. Scherfig.FF.

XXI. Eentrykt "/, 1942 44



691 Spændstighed Spær

16. i sammenligninger: *Sæt i Spring, | spænd-
stig selv som Flyve-Boldten ! Rich.III.67. saa

spændstig som en Staalfjeder (o: efter en

spadseretur).VilhAnd.AD.99. 3) (S Ulledl.

(jf. spændig B). der (var) hos ham . . en

betydelig, spænstig Energi, i Kraft af hvil-

ken han . . arbejdede meget ivrig. Tops.III.

12. Som en Blomst, Regnen har trykket

ned, næste Morgen, naar Solen skinner,

rejser Hovedet . . saaledes foldede hendes lo

fine, spændstige Gemyt sig ud rigere og lyk-

keligere end føl. Esm.1.49. Hans Stemme var

blød og dog fast, smidig og spændstig.

Nathans.GB.23. Spændstig-hed, en.

(jf. Spændighed^. I) (nu 1. hr.) svarende til

spændstig 1. Luften, som opholder sig i

Træets Aabninger, formeerer sin Spændstig-

hed af N2LxmQn.LTid.1758.S03. en Spring-

fjeder kan tabe Spændstigheden. Zierifc.Z.

169. 2) svarende til spændstig 2. *Hun ryster 20

de tunge Grene med Spænstighed i Armen.
Uolstein.D.*27. 3) O svarende til spændstig 3.

Kierk.VII.170. (hendes) Sjæls Spændstig-
hed i Ulykken. JLange.1.384. fuldkomne
Digte . . hvor baade Indhold og Form har
usvækket Kraft og Spændstighed. OJPms.
(Winth.Skrifter.I.(1927).xxx).

Spænd-stilling, en. (til II. spænde
6.1 ;

gym.) om stilling ved spændbøjning.

Gymn.1.197.
spændt, part. adj. se II. spænde (især

i bet. 6 og 8.1).

I. Spænd -tag, et. (til I. Spænd I.2;

/. br.) (liv)tag i brydning; billedl.: to Sider

af sjællandsk Væsen (der) ofte har taget

Spændtag sammen: det aabne Adelssind og
det sure Bondelune. VilhAnd.HS.8. II. -tag,
et. (til I. Spænd 2.5 ; dial.) d. s. s. Spærtag.
AarbTurist.1935.227.

Spændt-hed, en. flt. (sj.) -er (se 40

bet. 4). det at være spændt; især i flg. anv.:

i) (jf. II. spænde 6.1) om legemlig spæn-
ding ell. anspændelse, (hudens) forskellige

Tæthed og STpændtheå. Høffd.Psyk.226. der

var Nerve og Charakter over denne Spændt-
hed af de fine Mnsklev.EChristians.Hj.387.

2) (jf. II. spænde 6.3; 1. br.) om aandelig

spænding ell. anspændelse; ogs.: overspændt-

hed. Landflygtigheden giver deres Følelsesliv

noget Sygeligt, Jagende . . idet den fordob- 50

ler dets Spdsndthed. Brandes.X.204. For at

bevare Sjælens Spændthed hobede hun Ar-
bejde paa Aiheide. Pont.LR.166. 3) (jf. II.

spænde 6.6^ om anspændt opmærksomhed, iv-

rig forventning. Kierk.VII.491. med Spændt-
hed og Forskerglæde i alle Miner stod (han)
stille og betragtede et Kloaklaag. J7Jens.
NH.200. 4) (jf. II. spænde 8.1 ; 1. br.) spændt
forhold mellem to ell. flere parter; (let) uover-
ensstemmelse, alle smaa Spændtheder udløstes eo

i stormende ¥oTat&a,elae.JacPaludan.TS.34.
Spænd-tov, et. (fagl.) tov, hvormed

noget (fx. pontoner) sammenspændes; kryds-
tov. MilTeknO. -træ, -trøje, se Spænde-

træ, -trøje, -vant, et. ^ d. s. s. et spænd
vant (se u. I. Spænd 2.4^. SøLex.(1808).
144. Skrædderen var rutschet frem og til-

bage over Dækket, indtil han endelig . .

klamrede sig ind imellem de luv Spændvan-
tei. Drachm.STL.143. Scheller.MarO. -vid-
de, en. (især i bet. I.3 Spænde-. PolitiE.

KosterbUU1922.2.sp.l). (jf. ty. spannweite
(se Spandvidde^ samt I. Spænd 3)1) bredden,

vidden af det rum, noget spænder over. I.l) i

al alm. Spændvidde paa et Aeroplan (o: af-

standen mellem vingespidserne).Scheller.MarO.

Spændvidden paa Gevirer er den største ind-

vendige Afstand mellem Stængerne og spiller

en Rolle ved Bedømmelsen af dets Værdi
som Trofæ. Weismann.Jagtleks. ved Afstande
forstaar jeg ikke Spændvidden mellem to

Passerben paa et Kort. JacPaludan.(NatTid.
*yil941.5.sp.5). 1.2) (jf. I. Spænd 3.3 samt
Lysvidde 2; bygn.) afstanden mellem en bro-

bues, hvælvings understøttelsespunkter (veder-

lag); den aabning, buen (hvælvingen) spænder
over; ogs. om længde af en understøttet bjælke,

især om dens fritliggende længde. NordConv
Lex.V.369. TeknO. 1.3) (fagl.) den største

vidde, som et indstilleligt redskab kan op-

skrues til at spænde over. Skruestik . .Spænde-
vidde 9 cm.PolitiE.Kosterbl.ytl922.2.sp.l. en
Høvlbænks, en Skrueknægts Spændvidde.
FagOSnedk. jf.: En lille Løbekran . . ca. 6

Meter Spændvidde. Pol.**/*1934.12.sp.4. 2) QJ

billedl.: indbegrebet af hvad et forhold om-
fatter, spænder over; det fulde omfang, den
hele skala af et forhold, der rummer en række

forsk, elementer; ogs.: rækkevidde, de forblom-
mede, elastiske Udtryk (forlenede) Spaa-
dommene med en Spændvidde og Styrke,

som det . . var umuligt at gøre sig uafhængig
3it.TroelsL.XIII.166. det vekslende Land-
skab med dets Spændvidde fra Idyl til

Barskhed. JohsBrøndst.VK.29. -vis, adv.

[1.2] et spænd (1.2) ad gangen; samlet i spænd.

I) (1. br.) til I. Spænd 2.2. Hestene stilles

spændvis samlede. Feltart.VII.A.36. 2) ^
til I. Spænd 2.4. Vantene ere af Tov med
Ansætningsskruer ; de ligge spændvis med
Vantøjne om Toppen af Masten, fiorden^.

Søm.1.79. -værk, et. se Spændeværk.
I. spæne, v. se IV spænde.
II. spæne, v. se u. spente.

spænsk, adj. se spansk.

I. Spær, et. [sbæV] Høysg.AG.37. flt.

d. s. {glda. spær, sper, sv. spårr (i rida spårr,

ride turneringsridt, fsv. spær, spyd), oldn.

spjprr (og sparr, sporrj, eng. spear, ty. holl.

speer, mnt. sper(e) ; i da. laant fra ell. paavir-

ket af mnt., jf. ogs. ænyd. rebbe(n)spær u. Rib-

ben; vistnok sa. ord som II. Spær; poet. og

arkais.) lanse (I.l); (svært) spyd; ogs. spec.

om lanse til turnering, karruselridt olgn. (jf.

Moth.S696 samt Rende-, Turnerspær^. *t>e

red i den Bondes Gaard
|
med skarpe Spær

i Rænde. DFU.nr.25.4. *hvad standser Livets

Magt?
I

Det giør Nornens Spæi.Oehl.XXIV
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152. Ditmarskernes frygtelige Spær og Helle-

barder. BhcA/;52(?;.XTf78. »De jernklædte

Kæmper opløfted deres Spær, | Saa vog de

den Herre ved Fuldmaanens Skjær. Hauch.
SD.11.86. Han svang saa let sit tunge
Spær,

I
Som Vinden spiller med en Fjer.

Winth.VQS. En tydsk Spyddrager foer med
fældet Spær mod Jochum Kaås. CBernh.V
272. OpfB.*II.101. *Med Flid skærpes Flint,

I
Spær hærdes før Fangsten, JFJens.Z)t.*22S. lo

II
uegl. ^iW-; Ragerens Spær. Blaum.AH.209.

Højt er mit (o: enhjørningens) Horn, og
Hærværk vil det øve — |

Være et Spær
til Spe for Fjendens Rækker \ Friis-Møll.

Ind.107.

IL Spær, et ell. (jy.) en (EBertels.D.

179). [sbæ^r] flt. d. s. {ænyd. d. s.; laant fra

mnt. sper; ;/. I. Spær; besl. m. Sparre, ;/.

I. Spærre) langt og forholdsvis smalt stykke

tømmer. I) (fagl.) langt stykke (fuld)- 20

tømmer, mindre svært end en bjælke,
træd sider, der er 10-15 cm. (træerne bliver)

enten hugne til Bjelker og Spær, eller

skaarne tfl Bræder og Planker. J?a/J«ger.32.

Harboe.MarO. Suenson.B.II.147. 2) (bygn.)

om (hvert af) de skraatstillede (spidst mod
hinanden staaende) tømmerstykker i en tag-

konstruktion, som bærer tagfladernes lægter og

tagdækningen; tagspær. Collegial-Tidende.

1813.272. MDL. VSO. Gnudtzm.Husb.152. 30

Straadækket (var) revet op, saa man kunde
se Himlen lyse ind mellem Spærene. Søifeer^.

LL.244. 3) (sj.) i al alm.: lang stang.
Moth.S696. VSO. jf. Haandspær 1 samt (vel

efter eng. pump-spear^ Pumpespær. om skibs-

mast (jf. eng. spar/- Luften saa' ud til et

Herrens Vejr,
| Og vi havde strøget Stænger

og Spær
I
Og vor Bredfok paa Bakken vi

heiste.Drachm.SH.53. || overf., om lang,

iynd person, sikken en Spær, du er bløwen. 40

Du kunde næsten bruges som Mesanmast.
EBertels.D.179. 4) (maaske egl. til I. Spær,
efter ligheden med et turneringsspyd ell. (se

AarbPræstø.1940.201) opr. om majgreveris

vaaben, hvormed han nedkæmper vinleren?

dial.) lang stang med tværstænger olgn., be-

\kængt med brogede baand, flitterstads m. m.,

\$om i visse egyie (Møn, Lolland-Falster)

Jørtes med af det optog af unge karle, der red

\$ommer i by; processionsstang. Cit.1732. 50

(KirkehistSaml.4R.V.230). VSO. AarbPræstø.

1940.184.186.188ff.198.201f.
Spær-, t ssgr. især ['sbæ'Or-] af I-II.

[Spær ell. ['sb^r-j af III. spærre; jf. ogs.

1 Spær-klinte, -lemmet || om skifte ml. Spær-
jog Spærre- se u. Spær-fje(de)r, -hage, -hjul,

-tag, -tand, -vid, -værk samt u. Spærrefort.

•aaben, adj. (efter ty. sperroffen; til III.

tapærre 3; ;/. -vid(aaben); sj.} spærret helt op;
foaben paa vid gab. Dania.I.214. LBruun.SF. m
39. Gashanen . . kom til at staa spæraaben.
Pol."/,1940.5.sp.4. -anker, et. [1 1.2]

(bygn.) bjælkeanker, der holder et tagspær
fast i murværket. Halvvredne eller fordrejede

Spærankre. KKristensen. Husbygningskere. II.

(1920).42. FagOSnedk. -baand, et. [II.2]

(bygn.) skraabaand (1) ml. et tagspær og det

underlag, hvorpaa spæret hviler. FagOSnedk.
-bind, et. [II.2] (bygn.) d. s. s. Bind 5.2.

LandmB.III.342. UfF. -brydning, en.

(f -brydende, et. Moth.S696). [I] (foræld.)

d. s. s. Lansebrydning. Jahn.NordensKrigs-
væsen iMiddelald.(1825).269. Meyer.'1121 (u.

Turnering/ -drCT, et. (ty. sperrtrieb; til

III. spærre 2; jf. -hjul; 0, sj.) drev (tand-

hjul) til forhindring ell. regulering af visse

bevægelser i (dele af) maskiner ell. meka-
nismer. D&H.
spæret, adj. ['sbæTa^J (af I. Spær; jf.

spydet, II. spydig; sj., nu næppe br.) spids
(som et spær, et spyd). Bliv spæret, spydig,

spids. Bagges.111.99.
Spær-fag^, et. [II.2] (bygn.) afstanden

ell. rummet ml. to tagspær i samme tagside;

ogs. d. s. s. -bind. Wagn.Tekn.28. Gnudtzm.
Husb.152. Tømrer- ogBygningssnedkerarbejde.
(1940).208. -finér, en ell. et. (til III.

spærre 2; snedk.) finér, som lægges paa
tværs af blindtræet, saa at fibrene krydser hin-

anden i ret vinkel (hvorved fladen hindres i

at svinde ell. udvide sig). Møbelsnedkeri.

[1937J.210. -finere, v. (til III. spærre 2;

snedk.) paalægge spærfinér. smst. -fje(de)r,
en. (ogs. Spærre-. S&B.). (til III. spærre 2;
ur.) fjeder, som holder spærkeglen trykket op
mod spærhjulet. GFUrsin.Uhre.(1843).55.
Urmageri.50. -fod, en. [II.2] (bygn.) den
nederste del af et tagspær (jf. -hoved/- ogs.

om det lag, hvori spærene fastgøres forneden i

tagværket (FagOSnedk.). LandmB.III.354.
Tømrer-ogBygningssnedkerarbejde.(1940).210.

220.435. -fort, et. se Spærrefort. -forer,
en, [1 1.4] (ænyd. d. s. (til 1. Spærj i bet.:

lansener (DMatras.Nomenclature.(1643).474);
isair åial.) om (hver af) de to ryttere, der ved
sommer-i-by-optog holdt spæret imellem sig.

AarbPræstø.1940.186.188.190. -hag^e, en.

(sj. Spærre-, Amberg. MO.). (glda. sper-

hagke (i bet. 3); efter ty. sperrhaken; til III,

spærre) I) til III. spærre 2: hage til at

spærre ell. standse noget med; især: hage,

som ved at gribe ind i et indhak (paa et spær-

hjul) hindrer en (tilbagegaaende) bevægelse

af et spil olgn.; pal (I.l). ForklTømrere.120.

GFUrsin.Uhre.(1843).36.211. OpfB.*I.31.
\\

hage, der hindrer, at en laas aabnes ved et

tryk paa langs paa rigelen; tilholder. FagO
Snedk. 2) (til III, spærre 3; fagl.) saarhage
(til at holde et saars rande spilet fra hin-

anden). Kirurglnstr.5. OPreisler.Med.Fag-
udtryk.*(1918).81. 3) (fagl., fx. smed.) (lille)

spærhom. Moth. S 652. OecMag.VIII.195.
Først Strimen, den brede,

| Til Krans maa
vi smede I |

Bøj den og dan | Den om Spær-
hagens Korn. Recke.KS. 10. Hannover.Tekn.
172. -hjul, et. ft Spærre-. Amberg. Molb.
HO.), (ty. sperrad; til III. spærre 2; 0)
hjul, der tjener til at hindre rotation i en be-

44«
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stemt (tilbagegaaende) retning, ved at en spær-

hage ell. -kegle griber ind i det; fx. (ur.) om et

hjul med skraa tænder (spærtænder). GFUrsin.
Uhre.(1843).36.211. Spærhjul eller Palhjul.

ForklTømrere.120. OpfB.*I.31. -holt, et.

(jf. ty. sperrleiste; til III. spærre 3; fagl.)

liste, stykke træ, som holder to led i lige afstand

fra hinanden og afstiver dem; især om over-

og understykkerne i et køretøjs for- og bag-

smække ell. om det øverste stykke træ i fadin-

gens sidestykker paa en (motor)vogn. Mil
TeknO.19. OpfB.*II.190. -horn, et. (sj.

Spar-. OpfB.^Vn.241). {fra ty. sperrhorn,

af sperren (nt. ogs. sparen^, spærre, maaske
her egl. m. bet.: udvide (ved smedning af ringe

olgn.); jf. -hage 3 samt Bægerjærn; smed.)

slank ambolt med to vandrette horn (et rundt,

konisk, og et firkantet, pyramideformet); ogs.

om (hvert af) hornene (CMøll.F.234. UfF.).

MR.1796.692. Wagn.Tekn.127. OpfB.*III.

117. -hoved, et. [II.2] (jf. Sparrehoved

;

lygn., sj.) et tagspærs nederste (fremragende)

ende (jf. -ioå). Amberg. VSO. MO. -hal,
et. [II.2] (bygn., 1. br.) d. s. s. Sparrehul.

Amberg. -has, et. [II.2] (1. br.) d. s. s.

Spændhus. Jane saa paa Spærhuset . . det

er jo bare et Straatag, der staar paa Jorden.

ErlKrist.MM.137. -kegle, en. (ty. sperr-

kegel; til III. spærre 2; fagl., især ur.)

kegleforynet indretning, der ved at gribe ind i

et spærhjul hindrer omdrejning i en bestemt

retning. GFUrsin.Uhre.(1843).126. Urmageri.
60. -klinte, en. (2. led vel I. Spær, p. gr.

af de spidse blade? ell. sa. ord som i spær-
lemmet ? jf. Spædklinte; nu næppe br.) 2(

rynket stenfrø, Lithospermum arvense L.

JTusch.132. vAph.Nath.Vn.542. -klæde,
et. (ænyd. spær-, sperklede, glda. sperklædhe
(DMag.3R.III.294); til III. spærre 3; jf.

-lagen (u. Sparlagenj; foræld.) klæde, som
var udspændt over en (rust)vogn og udgjorde

en skærm over og omkring vognen. TroelsL.*

I.177.XIY178. Sal.*XX.618. -kryds, et.

[II.2] (jf. Sparrekryds; bygn.) det sted, hvor

to tagspær mødes foroven. Amberg. HZangen-
berg. Da. Bøndergaarde. (1925) . 74. -lagen,
et. se Sparlagen, -lemmet, adj. [isbæ(*)r-]

{ænyd. sperlemmet, sv. f spårrlemmad ; vist

sa. ord som no. dial. spirvelimad, til spirven,

fint bygget, smal, spirv(el), spinkel person,

jf. ogs. SV. dial. spireli, lang og smal, no. dial.

spirl, spinkel person, spirlen, spinkel, nt.

spirrbenig, spirrig, mager; maaske besl. m.
1. Spir, I. Spire; „Vel undert. i Talespr."
Levin.; nu 1. br. i rigsspr. (jf. UfF.)) d. s. s.

spædlemmet. Susanna var meget sperlem-
met (1871: fiinj, og deylig af anseelse. »Sms.

13.31 (Chr.VI). I er kun ung, og derhos
sperlemmet, hvorfor jeg frygter, her vil

falde noget for strengt Arbeyde for Jer.

KomGrønneg.III.344. det sidste Barn (er)

mere spærlemmed og mindre end det første.

LTid.1725.717. *Jeg paa min Haand dig
(o: Thor) sætter

| I al dit Kobber klæd,
|

Spærre

Dog nævnes jeg blandt Jetter
|
Spærlemmet

meest og sj>æd.Oehl.ND.28. Blich.(1920).

XIII.16. det forstemmende Indtryk, Dron-
ningens Svaghed og Synet af den spærlem-
mede Prinds (o: et spædt barn) havde gjort

paa Kongen. Ing.VS.II.118. Barfod.F.I.104.
spærlemmede uanselige Folk. EHolm.(Univ
Progr. 1883. 1.118). uegl.: To spærlemmede
Jernsenge. Sclmnd.SB.141.

10 Spærling, en. ['sbæ'rleii, 'sb^rleq,] p.
-er. {dannet ca. 1900, vistnok efter eng.

sparling (sperling) ell. ty. spierling, smelt

(og andre smaafisk), jf. holl. spiering, maaske

afi. af holl. spier, sa. ord som I. Spir, I. Spire)

\ den lille torskefisk Gadus esmarkii.

Skrifter udg.afKommissionenforHavundersøgel-
ser.Nr.l.(1904).40.47. DanmFauna.XV26.
Spær-lægte, en. [II.2] (1. br.) lægte,

som hviler paa tagspærene. Sort.(SamlDanske
20 Vers.^II.114). Amberg. VSO. -maal, et.

(til III. spærre 3; fagl.) redskab (lære) til

maaling af (større) hulheder olgn. Mechlen-
burg.Feldt-Artillerie.(1786).8.60. Wagn.Tekn.
32. Thaulow.M.1.53. -pal, en. (til III.

spærre 2; fagl.) maskindel, der ved at gribe

ind i fx. et tandhjul (spærhjul) hindrer det

paagældende leds bevægelse i mere end een

retning. Recke.(OrdbS.).

I. Spærre, en. flt. -r. (no. sperre, sv.

30 dial. spårro, glno. sperra; afl. af Sparre; no.)

d. s. s. II. Spær (1-2). Holb.DNB.38. (han)
lod føre med sig en Hob Sperrer og Planker,

for at giøre en Broe over det Sted. sa.DJ7.

III.251. sa.Kh.981.

II. Spærre, en (DSB.Banebygn.47. især

i ssgr. som Mund-, Sporspærre^ ell. (oftere)

et. [isbBra] flt. -r. (jf. sv. (en) spårr, ty.

sperre (f.), ge8perr(e) (n.); til III. spærre)

I) (fagl.) til III. spærre 1; især: hvad der
40 spærrer, danner en afspærring for en

ell. noget (jf. Handels-, Port-, Renspærre
samt Mundspærre 2). De tyske Blokappa-
rater kan i Hovedsagen betegnes som elektro-

magnetiske Spærrer, forbundne med et

Tableauapparat. Sal* III. 454. DagNyh."-*'*

1931. 7. sp. 5. m. h. t. noget abstr.: for alle

Befolkningsklassers Ungdom har den (o:

grundloven af 5. juni 1915) sat et midler-

tidigt Spærre (ved ikke at give dem valgret).

50 ORode.KV.59.
\\ (1. br.) omraade, der er

(af)spærret, saa at der ikke er mulighed

for at komme ud derfra; om indretning i en

elv olgn. til fangst af fisk: Han var gaaet hen
efter lakseelven . . Ja, der var ganske rigtigt

laks i spærret, der var stor fangst. Freuchen.

S.95. 2) (fagl.) til III. spærre 2: hvad der
hindrer en bevægelse, en saakaldet „Spærre
for tvungen Forudringning". Denne Spærre
bevirker, at Spillet, naar Bommen er aabnet

60 en vis Vinkel . . ikke kan lukke Bommen igen,

uden at det første er drejet helt til Bunds.
DSB.Banebygn.47. \\ især (ur.) om en ind-

retning i visse ure, hvorved man regulerer

urets gang (jf. Rykker 2.s), ell. som ved
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urets optrækning kindrer fjederen i at gaa
Hibage (spærværk). Hallager.262. OpfB.WII.
272. 3) til III. spærre 3, om hvad der spær-
rer noget op, tjener til at holde noget ud-

spilet; vist kun i (med.) ssgr. som Mund-
spærre (1), Øjenlaagsspærre (til brug

ved skeleoperationer olgn. Kirurglnstr.57.

OPreisler. Med. Fagudtryk.* (1918). 96). jf.:

(aserne) satte (Fenrisulven) et sværd i mun-
den, hjaltet i underkæben, spidsen i overkæ- lo

ben, og det er hans kæbespærre (géraspar-

n).NMPet.Myth.365.
IIL spærre^ v. ['sb«ra] -ede. vbs. -ing

(s. d.) ell. (sj.) -else (Monrad.FPB.Nr.4.
10) ell. -ning (Ørst.Nat.II.300). (ænyd.

sperre, udstrække, fæste, spierre sig imod,
modsætte sig, samt som sidste led i for-, ind-,

om-, op-, til-, udsperre, sv. spårra, oldn.

sperra, ty. sperren, mnt. sper(r)en; afl. af

Sparre og egl.: forsyne med sparrer, sætte 20

bjælke for som bom; i bet. 3-4 foreligger mulig
et andet ord, besl. m. III. spænde (sparke);

jf. II. Spærre samt Sparlagen)

I) hindre adgang til (og fra) ell. gen-
nem et sted ved at anbringe noget, der gør

passage umulig. I.l) m. obj., der betegner den
aabning ell. vej, gennem ell. ad hvilken der

normaU er adgang til (ell. fra) et rum, ell.

selve det rum ell. sted, til (ell. fra) hvilket

adgang hindres. Moth.S651. for at hindre 30

Bispen . . spærrede Borgerskabet alle Gader
. . med Jernlænker, at Rytteriet ei kunde
trænge derigiennem. Tfand. Mindesm. 1. 294.

samtlige . . heistkommanderende Officerer

. . have ved Commandoer at lade spærre de
Byer eller Huse, hvor Folk ere smittede af

Børnekopper. MR.1810.269. at spærre Døren
(saa at den ikke kan aabnes, om end Laasen
er oplukket). F50. *I Rædsel greeb jeg Bar-

net
I
Og flygtede min Vei.

|
Jeg spærrede 40

Jer DøTen.Winth.HF.206. Fjenden søgte at

forhindre Tilførsel til den danske Armee
ved at spærre Slien med sænkede Fartøier.

Goldsehm.NSU.VII.56. spærret! (som op-

slag). S&B. Havnen er spærret af Isen.

Scheller.MarO. Der stod en Flok Mennesker
og spærrede hele Cyklestien. 3fZ^orenteen.
AL.20.

II
ofte i forb. spærre (en) vejen ell.

spærre vejen for (en) (ogs. uegl. og delvis

til bet. 1.2^. de Svenske (havde) fældet mange 50

Træer for at sperre \eien. Wand.Mindesm.
1.405. Haner, der skulde skifteviis aabne
og spærre Veien for Dampen. Ørs^//.42. *Det
høje Fjæld, | Det skumle Hel | Kan Livets
Vej for os ej spæTTe.Grundtv.SS.III.391.
Midt i Gaden . . stod Per . . foran en Flok
Landboere, som han spærrede Vejen for.

Søiberg.KK.1.45. Sejrene havde kostet Bul-

garerne store Ofre, Koleraen spærrede dem
Yeien.Verdenshist.VI.366. \\ ogs. om hindrin- 60

ger for synet. Synet (0: blikket) gik ikke
to Skridt, før det spærredes af Træværk.
AndNx.PE.III.9. (krattet) spærrede Udsigten
tU Kærehave. FrHeide. Midtsjælland. (1919).

2^.
II
spærret plads, (jf.ty. gesperrter sitz,

sperrsitz; foræld.) reserveret plads (i teater

olgn.). Theaterintendanten . . sender mig hver
Morgen en Billet til en spærret 'Pl&ds.Oehl.Er.

III.196. Theatret aabnede iaftes . . der var
propfuldt . . paa de spærrede Pladser. HCAnd.
BC.I.97. 1.2) m. obj., der betegner en virksom-
hed, som forhindres, et forbindelsesmiddel olgn.,

som man hindres i at gøre brug af. *hvi
spærred hun . . Sønnen | Adgang til Riget ved
sin Taushed (9: om hans k&ngelige herkomst)?
Boye.PS. 1.154. (han) taaler (ikke) nogen
Sladder eller Spærren af Passagen. ZierA:. 7/.
231. de (to ryttere) standsede i en af Odense
snevre Gader og spærrede hele Færdselen der,

idet ingen turde afbryde de to lærde Herrer i

deres Samtale. GLOrove.SlægtenPlum.(1903).
125. Blokaden har mere og mere spærret
Tilførslerne, Importen er næsten standset.

Pol.*^/7l917.5.sp.4. hvis Betaling (for en
telefonsamtale) ikke sker, vil (samtalebestil-

lerens) Telefonforbindelse blive „spærret".
Hage.*1036. al Orlov (er) blevet spærret i

alle amerikanske . . Garnisoner paa Øerne
(o : Filippinerne). BerlTid.^fitl941.Aft.2.sp.l.

spærre en konto, kredit olgn., T nægte
ret til at disponere over det beløb, som kon-
toen, kreditten osv. lyder paa. Jeg meddeler
Dem (herved) at Deres Privatkonto i Ban-
ken fra Dato er spærret. ORung. VS.213.
Bek.Nr.350**/x*1937.§3. Den engelske Rege-
ring skal have spærret alle rumænske Kre-
diter i England. Pol."/iol940.1.sp.5. spær-
rede Tilgodehavender. smst."/iil941.11.sp.2.

1.3) (nu 1. br.) m. obj., der betegner et levende

væsen, som hindres i sin bevægelsesfrihed:

indespærre; især m. præp. i og en rum-
betegnelse, han (havde) ført hende til en steil

Klippe, hvor han havde spærret hende i

Huulen, hun blev funden i.Biehl.DQ.II.398.

•Thi lod som Græstyv Markens Herre
|

(hesten) i Folden spærre. Rahb.Synt.20. de
roe da med fuld Skrig og Raab til saadanne
lisstykker (0: som sælerne ligger paa) . . for

at sperre Sælh\indene.CPont.HR.69. *Jeg
tjener ingen Herre! | Som Fuglen fri og let

|

Jeg lod mig ikke spærre I I Buur e lei Net.
Winih.UF.55. jf.: (et) gammelt Voldsted,
hvorfra man allerede i Vikingetiden har kun-
net spejde og spærre (0: standse) en Fjende.
HVClaus.(DanmHVC.388). \A) uden obj. In-

tet Gxilv var saa godt til Tagfat . . alle Stolene

stod saa tæt til Væggene og spærrede ikke.

Bang.HH.80. *De (s: preusserne) kan spærre
med Farver og med Pæle.Ottosen.S.35. han
(staar) inde i den mørke Dagligstue, mens
M. spærrer i Døraabnlngen. Soya.^.¥32.

||

isair i forb. spærre for (en ell. noget), den
Mand, hvis Vei er skjult, og hvem Gud har
spærret for (Chr.VI: Gud haver giort sldul

omkring ham; 1931: hvem Gud har stænget
inde). Job.3.23. spærre for Indførselen af

Slagtekvæg. Dannebrog.*/il897.3.sp.l. Vogne,
der henstaar paa det ene Spor, vil (i kryds-
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ninger og ved sporskifter) spærre for Bevæ-
gelserne paa l^abosTpoTet.DSB.Banebygn.56.

om hindringer for synet: ude paa Landet,

hvor ingenting spærrede for Synet. ErlKrist.

DH.61. i.5) i forb. m. adv. || spærre af,

(jf. afspærrej hindre forbindelse (med ell. til).

spærre en Dør ai.S&B. Deres Far (sagde)

ligeud til de udenlandske Herrer, at hvis

vore Varer blev spærret ude, saa spærrede

vi ogsaa a,f.PDrachm.D.47. gaar det nedad
Bakke, bruges der mindre (damp), eller der

kan helt spærres af for Damptilførelsen. Zup^
Bladet.l938.Foraar.21.sp.l. refl,.: *Det Land,
der spærrer sig for Aander af,

|
det graver,

tykkes mig, sin egen Gi&y. Schand.SD.164.

uegl.: en Lov af 1729 spærrede af for enhver
Forandring af Valgretten. Fndenaa.Jf7<feiS

Aarh.324.
|J

spærre ind, (jf. indspærre;

nu 1. br.) d. s. s. spærre inde. Moth.S652.
Luxd.FS.17. *De slæbte mig bort, og spær-

red mig ind |
Med Lænker om Hænder og

Been. Wilst.D.III.l. *spærre mig ind i en
Faarefold

| og kalde mig for en Buxetrold!

Rich.II.16å. spærre Løver og Tigere ind i

Tiæka,ssei.Søiberg.KK.I.44. uegl.: Hændel-
sen . .

I

Som i Systemet vel man ind kan
s]^æne.PalM.AdamH.II.47. (nu næppe br.)

indeslutte; blokere, spærre en Stad ind. vAph.

(1759). II
spærre inde, d. s. s. indespærre.

VSO. Goldschm.Hjl.II.620(se u. IL inde 3.i;.

Han har spærret mig inde (1871: tilmurede
for mig). Begr.3.7 (1931). nu han hele Dagen
havde siddet spærret inde (o: i toget), kunde
lidt frisk Luft vist gøre godt. Bregend.HH.
11.145. refl.: Første Styrmand spærrede sig

inde i sin Kahyt og drak. Rode.SF.159. (mari)

burde tage visse Hensyn til sin Sundhed og
ikke spærre sig inde paa den Maade (o: ved

aldrig at forlade værelset). AaDons.DU.176.
uegl.: Munden strammedes af Suk, som
maatte spærres inde. LBruun.(Foraarsbogen.

(1917).22). II
spærre til, lukke, stænge, saa

at adgang ell. gennemgang er umulig (jf. til-

spærrej. Moth.S652. vAph.(1764). det ene
Jeg havde drevet det andet i en mørk Hule,
ved hvis Indgang det vaagede Dag og Nat
efter først at have spærret Hullet til med
alle de Bjælker, der var at ånde. EChristians.

Ej.351.
II
spærre ude, hindre i at komme

ind (jf. udespærre^. *unge Mandfolk skulde
spærres ude. VEorfitsen.KF.320. PDrachm.
D.47(se ovf. u. spærre dl). Lugerne spærrede
Lyset ude. Elkjær.EF.81.

2) (nu især fagl.) hindre bevægelse;
gøre fast, ubevægelig, spærre Hiulene paa
en Vogn ned ad Bakker. MO.^ (et kunstigt
ben) med stift eller spærret Fodled. Ugeskr.
f.Læger.l933.129.sp.l. jf.: *Jeg er bleven
vant at spærre | Mit Bos (o: keglekugle) med
Grublen ved hvert K&st.Bagges.lU.lS.

\\

spærre træ (af), (snedk.) spærfinere. Cit,

1902.(OrdbS.). FagOSnedk.
3) udspænde, udspile noget, saa ai de

enkelte led ell. dele fjernes fra hinanden, gaar

i forsk, retninger, (tyren har) store, spærrede,

noget sænkede Horn. Mørkeberg. Stambog over

Tyre.lVogY.(1901).189. (et træ) med spærrede
Grene. ForstO. Moderen maatte spærre Be-
nene fra hinanden for at faa (barnet) ud af

Kxo^^en. Elfelt.NB.174. \\ især m. h. t. lege-

mets aabninger, navnlig mund og øjne:

aabne paa vid gab; spile op. Han lo

Valeur lige ind i Ansigtet med vidt spærret

10 M\ind.GyrLemche.DT.240. sa.S.in.l69. of-

test i forb. spærre op (jf. opspærre^, (hun)
spærrer Munden op for at kysse h.a.m. Eolb.

Usynl.III.4. de . . forvred deres ansigter og
spærrede kæberne o^.AOlr.DE.11.59. den
unge Adelsmand spærrede Øjnene op paa
vid Ga}).Leop.TK.9. en Havn, der spærrer
Næbet op ved Synet af Lig. BilleskovJ.El.
142. spærre munden op til begge ører, se

Øre.
II

(bogtr.) d. s. s. spatiere 2. Meyer.*830.

20 især i part. spærret brugt som adj., i forb.

som spærret sats, skrift ell. tryk (Ejort.

B.l.iv) ell. spærrede typer (Wied.Da.ll9.
AStrøm.O.190). han læste med fede Typer:
Det kongelige Theater og saa underneden
Stykkets Titel med spærret Skrift. Schand.
TF.II.270. FBrandtsK.141. ogs. spærret
brugt substantivisk: Midt paa Forsatsbladet

stod (følgende) trykt i to Linier med spærret.

Bergstrøm.KD.74. spærret skrift ogs. (fagl.)

30 om (haand)skrift, hvis (sammenhængende)
bogstaver er fjernet forholdsvis langt fra hin-

anden. Folkeskolen.l928.198.sp.l.249.sp.2.

4) (dels efter ty. sich sperren og vel egl.:

sprede benene (for at stritte imod); dels faldet

sammen m. ell. sa. ord som II. spirre; nu
dial.) spjætte, sprælle med benene,
sparke (af arrigskab, raseri olgn.); ogs. (jf.

sprælle imod u. sprælle 1); stritte imod;
gøre modstand. JBaden.DaL.576. Mange

40 Heste spærre og stride under Tilbagetræd-

ningen med Bagkjæven mod Mundstykket,
for derved at forhindre dettes Indvirkning.

PWBalle.RD.47, Uh — jeg er saa gal, saa

jeg godt kue sp3drre.Korch.Godtfolk.II.(1924).

10. Bare vi (o: pigerne) passer Tiden, saa

er de (o: karlene) nøj til at tøve selv om osse

de spærrer lidt. smst.119. smst.122.
|| f

spærre sig, sætte sig til modværge; gøre

modstand; ogs.: vægre sig (ved). Greven sper-

50 rede sig ved at svare for denne Criminel-

Rett i denne Blod-S3ig.LTid.1727.568. *Hvem
kand sig mod ham (o: gud) sperre (SalmEj.
520.6: kan ham Vejen spærre^,

|
Er hånd dog

Husets Herre,
|
Hans Ville gielde maa.

Brors.173. JBaden.DaL.576.
S»pærre-, i ssgr. især af III. spærre 1

(jf. Spær-^; foruden de paa alfabetisk plads

medtagne kan nævnes ssgr. (1. br. uden for fagl.

spr.) som Spærre-bælte, -dæmning, -hane,

60 -kegle (af elektrisk lys), -klap, -kordon, -lænke,

-middel, -tov, -traad, -ventil, -vold, -zone

og til III. spærre 2: Spærre-anordning, -appa-
rat, -indretning, -middel, -ballon, en. ii

lænkeballon, som bærer en slags net af staal-
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traadstove, der skal beskytte et omraade mod
fjendtlige flyvemaskiner. DagNyh.^^/*1934.

Sønd.l2.sp.4. Blækspr.1940.11. -bom, en.

EOlr.Ahsalon.il.(1909).219. \\ iscer biUedl.

Sønderjyllands Næringshistorie bar ved Ti-

dens Ugunst gaaet sine egne Veje, i mere
end et halvt Aartusende skilt fra Konge-
rigets ved unaturlige Spærrebomme. GSchiitte.

FL.161. 2den Karakter . . satte en Spærre-

bom baade for Regens og Stipendier.fieu- lo

mert.LT.1.83. -fje(de)r, en. se Spær-
fje(de)r. -fort, et. (sj. Spær-. D&H.). {ty.

sperrfort
;
;/. -fæstning) ii isoleret fort, anlagt

paa et strategisk vigtigt punkt (ofte som led i

en grænsehefæstning) med det formaal at spcer-

re en forbindelseslinie (bjergpas, defUé) olgn.

OpfB.*J.499. SaWIII.535. -fæstning,
en. ^ (jf. -lort). OpfB.*1.499. SalMX.256.
-gab, et. se -gnistgab. -garn, et. (fisk.)

fiskegarn, der spærrer fisken inde (men ikke, 20

som hildingsgarn, fastholder den i selve ma-
skerne). BerlKonv.VIII.215. -(gnist)gab,
et. (fys.) gnistgab, som skal holde højfrekvens-

strømme ude fra en (radio)sender. Collins.

Radio-Bogen.(overs.l922).121. -hage, en.

se Spærhage, -hegn, et. iscer (jcernb.):

Ligger der 2 Spor imeUem Perronerne . .

anbringes der tillige ofte et Spærrehegn
imellem Sporene for at hindre ulovlig Pas-

sage over ^sse.DSB.Banebygn.(1937).128. 30

-hjul, et. se Spærhjul, -ild, en. ^ (en i

verdenskrigen 1914-18 og senere anv. form

for) artilleriild, der tilsigter, ved beskydning

af et bestemt terrænafsnit med en betydelig

ammunitionsmængde, at danne en spærring

(„ildbarriére") , som fjenden ikke kan pas-

sere (jf. -skydning;. BerlTid.*/*1916.1.sp.l.

Skydeinstr.113. uegl.: som en uforfærdet Re-
servelejtnant fra 64 forcerer han Adgan-
gen gennem baade tysk, engelsk og itali- 40

ensk Spærreild (0: et kosmopolitisk selskab).

Galsch.SR.98. -konto, en. T spærret konto

(se u. III. spærre I.2). Pol."/iil938.2.sp.l.

-kreds, en. (fys.) svingningskreds (be-

staaende af en kondensator og en selvin-

duktionsspole), V. hj. af hvilken man kan
udelukke en forstyrrende (radio)sender. Ing
Bygn.l940.156.sp.l. -kæde, en. (1. br.)

Amberg. I) til III. spærre 1. ;'/. VSO. uegl.:

(krøblingene) optræder som oftest flere i 50

Selskab . . danner Spærrekæder over Gaden,
saa ingen slipper uden om deres Raslebøsser.

AWinding.(Pol."/il929.14.sp.4). 2) (fagl.)

til III. spærre 2: hemkæde. VSO. -lampen
en. (fagl.) elektrisk lampe, der (i hospitaler,

fabrikker, kontorer olgn.) tændes som tegn paa,
at der ikke er adgang til et lokale ell. omraade.
UFB.1936.161. -mur, en. (bygri.). de
ideelle Borggaardsanlæg fra sengotisk Tid
(værnedes) ud mod Voldstedets frie Sider . . 60

af Spærremure. yLoren2.^.4.255. Elling.PP.
26. billedl.: Danmarks Forbindelse med
Tyskland gik ikke, som senere, ad Syd-
vejen. Langs Østersøkysten laa endnu en

Spærremur af slaviske Folkestammer. OFriis.
Litt.35. -penge, pi. (ty. sperrgeld) penge,

som man betaler for at faa en (by)port, dør
olgn. aabnet paa en tid, hvor den normalt
holdes lukket; m. h. t. da. forhold iscer (børs-

spr.) om eL lille pengebeløb, som betales af
den, der ikke møder rettidigt paa børsen i

Kbh. Hage.*1302.

Spærrer, en. flt. -e. en ell. noget, som
spærrer; spec: I) Q) til III. spærre 1. Henry
George (saa) hvad det var, der var den
store Spærrer (for økonomisk lighed). Men-
nesker røver Jorden, som Gud har skabt for

aile.Starcke.(ØkonomiskFrigørelse.(1920).14).

(forwarden) staar med kun (maalmanden)
som Spærrer til Hemlet. Ekstrabl.**/il935.14.

sp.4. 2) til III. spærre 3; t ssg. Mundspærrer.
ISpærre-skydning, en. (jf. -ild; it^).

Sal.*XXI.687. -spole, en. [III.2] d. s. s.

Drossel-, Dæmpespole. Bl&T. -tag, -tand,
se Spær-tag, -tand. -tid, en. (//. -time og

ty. sperrstunde; iscer fagl., emb.^ tid, i hvilken

en (by)port, bro olgn. er lukket og (normalt)

ikke aabnes for passage, gennemsejling olgn.;

ogs. om tid, i hvilken der er lukket for gas,

elektricitet olgn. eU. kun adgang til brug mod
særlige (højere) takster. PV/tl807. Pol.**Ut

1941.5.sp.3. jf. Spærretidstarif.SFB.
1933.400. -time, en. (især fagl., emb.)
navnlig i flt., om (timer inden for) spærretid.

SvClaus.NM.III.141. -vid-aaben, adj. se

u. spærvid. -værk, et. se Spærværk.
Spærring, en. flt. -er. {oldn. sperring,

(ud)spcending; vbs. til III. spærre) I) (især

tU ell. fagl.) til III. spærre 1; ogs. konkr., om
hvad der tjener til at spærre noget. Besværing
om Passens (0: den fri passages) Sperring.

Slange.ChrIV517. den i Anleding af Qvæg-
sygen dragne Gordon ved Slesvig . .

Spærringen vedvarer. lfjK.2779.73i. Fastlan-

dets strænge Spærring. PNNyegaard.S.81 (jf.

Fastlands-, Handels-, Kontinentalspærring).
Kystskytset har som Opgaver, at odelægge
Panserskibenes Panserkonstruktioner, at for-

svare Spærringer og Minelinier. iSaZ.ZF/.lSS.

man opgav Ævret, det vil sige, løftede alle

Led og Spærringer, saa Hyrdedrengene drev
deres Studeflok i skøn Fællesskab, ^oå:;.BT.
197. (nu næppe br.:) Sperring af Banken,
er den Tid, som Banken aarligen bruger til

at afslutte sine Bøger. HandelsO.(1807).134.

jf. Portspærring.
||

(med.) m. overgang til

bet. 2, om den standsning ell. bremsning af

forestillingsforløb og viljesimpulser, der findes

ved visse psykoser. KliniskOrdbog.(1921).230.

Undertiden viser Patientens Tale eller Hand-
linger, at ForestiUingsforløbet pludselig stop-

per op, som om det mødte en uovervindelig

Hindring. Dette Fænomen kaldes Spærring.

VoreSygd.III.429. jf.: På viljelivets område
finder man ved dementia præcox dels den
viljesspærring, der gør, at disse patienter

i lange tider synker hen i en fuldstændig

passivitet, dels den, der giver sig udtryk
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i automatiske handlinger. ViggoChristiansen.

Chr.Virssindssygdom.(1906).63. 2) (fagl.)

Hl III. spærre 2; spec. (snedk.) om paalæg-

ning af spærfinér. FagOSnedk. 3) til III.

spærre 3 ; især (hogtr.) om spatiering. Spærrin-

ger i Satsen er nåQ\di.åt. Roos.(Schack.Phan-
tasierne.f1925).409). Selmar.*68ff. Spær-
rius;s-lyd, en. [1] (fon., nu 1. br.) d. s. s.

Lukkelyd. Saaby.(AM.xii). Mikkels.Sprogl

S.8.

Spær-rytter, en. [I] (ænyd. d. s.; for-

æld.) spydbevæbnet rytter. Moth.S696. et Re-

giment Adelige Sper-Ryttere.P^M^.Z)P.226.

-sko, en. [II.2] (bygn.) en paa murkronen
hmlende kort bjælke, hvori et tagspærs neder-

ste ende er fastgjort. DanmKirker.XII.21.
-stang:, en. [I] (arkais., sj.) lanse-, spyd-

slang. *Slaaer ned med Spærstang
| Hver

den, som Bølgen skyller op mod Land!
Boye.PS.n.108. -stik, et. [II.2] (mur.) 20

øvre afslutning paa nicher og blændinger, dan-

net af spærstillede sten. DanmKirker.XII.21.
-stillet, part. adj. [II.2] (mur.) om (mur-
ell. tegl)sten: stillet paa skraa mod hinanden
ligesom tagspær. HMatthiess.(AarbKbhAmt.
1920.80). DanmKirker.XII.21. -stiver, en.

[1 1.2] (bygn.) stiver ml. en loftsbjælke ell.

spærsko og et tagspær. DanmKirker.XII.21.
-tag, et. [II.2] (især no. (til I. Spærre^
Spærre-. Sal.XV1. 566. Troels L.* 11.18). 30

(jf. II. Spændtag; bygn.) tag dannet af tagspær

(med lægter og tagdækning; mods. Aastagj.
TroelsL.*11.17f.AarbTurist.l935.227.-tand,
en. (ogs. Spærre-. Amberg. S&B.). (til III.

spærre 2) om (hver af) de tænder (i spær-

hjul), ml. hvilke en spærhage (pal) kan gribe ind
og derved hindre en tilbagegaaende bevægelse;

ogs. om tand, der ved at gribe ind i et spærhjul
kan ind stille en mekanisme paa en bestemt maa-
de (Brændeviinsbr.182). NordConvLex.'VI. 40

368. -tøminer, et. [II.2] (jf. Sparretøm-
mer ; bygn.) tømmer til tagspær. Amberg. VSO.
MO. -vid, adj. (efter ty. sperrweit (offen), nt.

sperwid (apen); til III. spærre 3; sj.) vidt

aahen; aaben paa vid gab. Man lever den
(o: drømmen) igennem med spærvide Øjne."
EErichs. TD.62. \\ især i forb. m. aaben
(jf. spæraaben). Denne Mand var blind,

skønt hans Øjne stod spærvidt aabne.
Kipling.Lyset der sluktes.(overs.1900).322. jf.: 50

S perreviida ab en. Ji?aden.Z)aL.576. Leth.

(1800).162. det kunde være vanskeligt at
afgøre om det var hans Mund eller hans
Øjne, der stod mest spærvidåben. Æi^nc/ts.

DoktorensJul.(1920). 104. -værk, et. (ogs.

Spæire-^. (ænyd. speruerck (i bet. 1))
I) (til II. Spær 2; jf. Sparreværk; bygn.)
tagspærene i et hus. (husene er) 6 Etager
hove, foruden SpeT\eTket.LTid.l725.602. der
reistes et simpelt Spærværk af Skovkvas, e'o

som tækkedes med Tørv eller Lyng. JySaml.
Y.129. (stormen) slaar mod Taget saa Spær-
værket knageT.PRMøll.BL.llé. UistMKbh.
11.438. VfF. (dial.) Spærre-: BornhHaandv

Er.81ff. jf. Rostgaard.Lex.S235b. 2) (til III.

spærre 2) palmekanisme; især (jf. Rykker-
værk; ur.) om indretning i et ur bestaaende

af spærhjul og spærhage ell. -kegle; spærre
(II.2). GFUrsin.Uhre.(1843).55. Urmageri.
50. Spærre-: Lundb. TeknO.

I. Spæt, et. [sbæd] flt. d. s. (til lY
spætte ell. spættet; jf. II. Spætte; 1. br.)

plet (af en anden farve end grunden); ogs.:

det at være plettet, spættet, ell. tegning, møn-
ster, figurer, som bestaar af pletter. *(en fugl)
Saa huld og skiøn og peen og net,

|
At paa

dens lille hvide Bryst et Spet
j
Af Guld selv

havde syntes mig en Flet. Bagges.II.51. *et
gyldent skær,

|
der strålede fra lyset ved

Dit leje
|
og lagde spæt af guld i blanke

træi. HRaage.Narrebjelder.(1919).51. *i Grot-
tens rustrøde, sitrende Net,

|
hvor Solen

naar ind med sit dansende Sipset.SMich.
RF.28. *Vesten (0: engens vest) er så lind

og let,
i
så silkefin og fuld af Spæt

|
som

Agerhønens Kiave.Noe-Nygård.S.llO. hertil

ell. til lY Spæt (= II. Spætte): (sollyset

gennem træets grene) tegned klare Pletter af

paa Trappens Trin, paa Dør og Væg, Spæt
af Sol ved Spæt af SolJPJac.(1924).11.45.
jf. Solspæt.

II-V. Spæt, en. se II. Spat, MII.
Spætte.

Spæt-fugl, en. se Spættefugl. -mej-
se, en. (af III. Spæt (I. Spætte)j V spurve-

fugl af slægten Sitta (der minder baade om
spætterne og mejserne); især om S. europæa

(jf. u. Eremit 2, Nøddehakker^. EPont.Atlas.
1.618. Kjærbøll.119. Spårck.ND.340.
spsetret, adj. se spættet.

I. Spætte, en. ['sbæda] (nu sj., endnu
undertiden i zool. spr.: Spæt (flt. -ter ell.

(sj.) -te: vAph.Nath.VIII.199.204). Moth.
S652. Frem.DN.384. jf. VSO. Saaby.' se

ogs. M. ssgr. som Flag-, Grøn-, Guld-, Gul-,

Hakke-, Middel-, Mur-, Rød-, Sortspætte.— t Spekt. LTid.1725.720). flt. -r. (ænyd.
spet, specte, flt. spetter, i ssgr. -spæt(te),

-spect oft., æda. flacspæt (se u. Flagspætte),
SV. (hack)spett, no. spett(e), oldn. spætr (jf.

spettr som tilnavn?), ty. holl. specht; aft. af
oht. spech (hvorfra oldfr. espeche, fr. épeiche^;
vist besl. m. lat. picus, spætte, og m. ord som
I. Spig, I. Spir ofl.; navnet skyldes i saa fald

det lange, spidse næb) \ klatrefugl af
familien Picidæ (der navnlig søger føden paa
træstammer, hvor den banker hul med næb-
bet). Pflug.DP.20. Solsortens melankolske
Toner blandede sig med Spætternes eens-

forraige Banken. IIauch.IV285. *Den Tøm-
mermand, Herr Spætte,

|
Han skulde bygge

Huus,
I
Og Svalen Taget tætte

|
Med Skovens

grønne Mos. BoisensViser.324. Kjærbøll.98.

en Spætte, som pikkede mod en hul Stamme.
Drachm.VD.135. Lieberkind.DVIX.138. el-

fenbensnæbbet, gyldenvinget spætte, se elfen-

bensnæbbet ost'.

II. Spætte, en. ['sbæde] (nu sj. Spæt.
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;/. Moih.S652 samt Honning-, Sommer-
spæt{te)). flt. -r. {ænyd. spætte, sv. f spåtta,

no. spett, ;/. nt. spatt, plet, holl. 8pat(je),

sUenk, til holl. spatten, sprøjte, stcenke, eng.

spatter; sml. I. Spæt; nu iscer gldgs. eU. dial.)

plet (af afvigende farve); ofte om smaa og

uregelmæssige pletter, der findes i stort antal

(jf. VS0.VP117). Det eene slags (orme) ere

i begyndelsen grønne som Græs, derefter

blive de hvide med grønne og røde Spætter, i'o

Pfiug.DP.43. strax efter kom der en deilig

Gied, hvis Skind var overalt tegnet med
sorte, hvide og bruune Upetter.Biehl.DQ.II

.

391. en Finne d. e. en Knude og Spette i An-
sigtet paa Yo\\i.JBaden.Gram.33. Solsiden

(o: af et æble) overdækket eller flammet med
lyst karminrødt, hvori sees mørkerøde Stri-

ber og Spdåtter.Bredsted.Poiii.11.13. (han)
var plettet som en Rødspætte, og der fløj

smaa Maddiker . . ud af hver eneste af 20

SipætteTJie. ThitJens.VA.il.149. Jagthund . .

hvid med røde Sjtætter. Pol.*/il941.18.8p.6.

UfF. jf. Feilb.

III. Npætte, en. ['sbæda] (sj. i rigsspr.

Spæt. se u. Rødspætte^, fit. -r. (forkortet af

Rødspætte (til II. Spætte^; iscsr jarg. ell.

dial.) \ rødspætte (2). Rødspetter, som
her blot kaldes SjietteT.LHBing.Lesøe.(1802).

159. vi har Rødspætter (ved Bornholm).
Tidligere kunde der i Rogntiden komme en 30

enkelt Spætte op med de andre Fisk.Aarb

Tunst.1926.85. (fiskerkonen.) Lille Herre!
— Skil mig af med en Spætte.DagNyh.^^/t
1934.2. UfF. jf.: (han) gav sig til at flaa en
Rødspætte (og) dængede hende Spætte-
skindet i Synet. HuldalÆk.DU.46.

IV. spætte, v. [isbæds] -ede. {til II.

Spætte; sj. i 18. aarh., jf. VSO.VI.681(u.
spættet^; især O) gøre spættet, plettet.

Moth.S652. * Herligt i den unge Lund
|

Spetter I (a: violerne) den grønne Bund.
Oehl.PSkr.I.213. * Flora . . spætter Græsset
med de blaae KiærminåeT. Oehl.XIX.280.
*Det staalgraa spættes

|
Med gult og blaat.

Grundtv. PS. VI. 313. PalM.Adam H. II. 25.

(sneen) ligger saa tyndt paa Marken, at

Rugen lige kan spætte den. Baud.JB.l17.
*Dér spættes min Ager hver evige Vaar

|

af alle de friskeste Blommer. Aakj.RS.84.
Det trak op til Regn, og de første Draaber ip

spættede allerede Basalten. NisPet.SO.487.

Spsette-f i ssgr. (jf. Spæt- i Spæt-fugl,

-mejse^. især (zool.) af I. Spætte, fx. (for-

uden de ndf. anførte) Spætte-art, -hale, -hul,

-næb, -rede, -æg ofi. -lacl, en. iscer i fit.,

som fælleshetegnelse for fugle af familien

Picidæ (jf. I. Spætte^ ell. (i videre anv.)

ordenen Pici. Sal.XVI.567. lAeherkind.DV.
IX. 136. Skrigefuglene eller Spætfuglene.
Brehm.DL 11.108. -konge, en. % d. s. s. 60

Elfenbensnæb. Brehm.FL.352. -papegøje,
en.

"Iff. papegøje af slægten Xasiteryia (der

klatrer paa træstammer ligesom spætterne).

LieberHnd.DVIX.26.

spættet, adj. ['sbæda^J (jy. ogs. 8pæt-
teret Feilb. SprKuU.III.3f. gpætret. Reenb.

Æ.68). (ænyd. spettet; afl. af II. Spæt-
te (ell. part. til 1\. spætte^; nu iscer ffl,

fagl. ell. dial. (jf. DaniaJX.34. Feilb. samt
Esp.324)) forsynet med spætter ell. (især:

mange og smaa, uregelmæssige) pletter; plet-
tet; spraglet; spec. (landhr. og dial.) om
kreatur ell. (især) hest: smaaplettet. Jeg
vil . . gaae igjennem al din Hjord, og skille

derfra hvert spættet og spraglet Stykke,
hvert sort Stvkke iblandt F&&Tene.lMos.30.
32. Biehl.DQ.IV212. »Liliens Snee

|
Og Gyl-

denlakkens spætted' Guld.Rein.92. *Der laae

en liden Slangekrop,
|
Saa broget og saa

Bpættet.Oehl.XXXII.154. »han er saa vild

I

Som en spættet Panther. Winth.1.6. (æg er)

af forskjellig Tegning, plettede, spættede,
stregede, med Snirkler og Stænk. Bogan.II.
101. Det var Maaneskin. En spættet Sky-
himmel lyste over Bjen.Pont.DR.V28. Vilh

Rasm.DK.23. den spættede kutling, se

Kutling, den spættede sæl, (jf. den
spraglede sæl u. spraglet 1; zool.) Phoca
vitulina. Lutken.Dyr.^78. DanmFauna.V.149.
spættede kragetæer, (nu næppe br.) ^
strand-vejbred, Plantago maritima L. JTusch.
174. spættet lungeurt, ^ Pulmonaria offi-

cinalis L. (jf. plettet lungeurt u. plettet 2).

JTusch.188. VSO. \\ i forb. spættet af ell.

med (noget). * Rundt Naturen har bredet

sit underligt spraglede Teppe,
|

Spættet
med Sort og Hvidt, Blanding af Mørkhed
og Lys. Heib.Poet.VI11.268. *Der rislede en
sølvUar Bæk

|
Af broget Kisel spættet.

Winth.VI.136. *dine (0: Kbh.s) Stadsgrave,
spætted med Andemad,

|
har stødt vore

S&nser. Kaalund.321. den natlige Park . .

var spættet af }S.&8knelys.SophClauss.R.205.

overf.: (Grundtvigs) første mytologiske Af-

handlinger er . . spættede med oldnordiske

Gloser. Rtibow.SP.29. || ofte i ssgr., hvis 1. led

angiver pletternes art; se graa-, hvid-, rød-,

sol-, sortspættet; ogs. (til dels) mere til-

fældige dannelser som fx.hla&spættet (VSO.
1.387. Feilb.), grønspættet (MO.). jf.: en
blomsterspættet B&nke. Elkjær. RK. 108.

smaaspættet.FSO. F/.538. Paa den sten-
spættede Pløjemark rører sig ganske sagte

den spættede liieile.Rørd.(Tilsk.l934.I.225).

»pættig, adj. se spattet.

L Spøg, en (i bet. 2: BieM.DQ.II.44(men
intk. smst.1.140.1 V275.325). JBaden.OrtO.
Rahb.Synt.191 (men intk. sa.(Skuesp.IX.131)).

Bagges.V122 osv.) eU. et (Moth.S702. Wess.

183.233. Oehl.NG.(1819).313(i OeU.(1835).
V11.321 rettet til fk.). OeU.III.179.V202.VI.
203ofl.(men fk. smst.II.209.III.88.XXIX.

132ofl.). Grundtv.Saxo.I.102(men fk. smst.

111.341). Heib.Apnl.107 (rettet til fk.: sa.

Poet.(1848).V252). sa.Poet.I.371.VIII.311.

IX.475(men fk.: smst.I.374.V105.VII.349.

X.568). HCAnd. SS. IX. 226(men en: smst.

227). CBemh.NF. 1.198. 11.85. jf. UnivBL

XXI. SentryU ••/, 1942 46
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1.380. intk. nu næsten hun (jf. Heib.Pros.

VIII.433. Lemn.Gr.II.75. SvGrundtv.) i forb.

som det er mit (dit) spøg olgn., se ndf. u.

let. 2.i). [sbwi'] (jf. VS0.IY02(kbh.;dadles)
samt skrivemaaden ^pøy. Ew.(1914).Y223)
ell. (højtid.) [sbøJq] (jf. SvGrundtv.). flt.

(nu sj.) d. s. (JBaden.OrtO. Oehl.Er.1.66.194.

Dramatiske Spøg. Rosenhoff. (bogtitel .1849))

ell. -e (Wied.Da.57. jf.: April-Spøge.
BerlTid.'/il937.Aft.5.sp.2). (sv. f spok, fugle-

skræmsel mfl., sv. dial. på spok, mod ønske

ell. formodning, no. spøk (bet. 2; t dial. ogs.:

ubetydelig tingest), jf. Spog samt da. dial.

spøge, spøje, spøgelse (OrdbS.), sv. spoke,

no. dial. spøkje, glholl. spoke; laant fra

(m)nt. spok, spok, lille (og pudsig) ell.

uhyggelig fremtoning, ogs.: krumspring, spek'

takel, drilleri; bet. 2 beror paa særlig udvikling

i dansk, rimeligvis i vekselvirkning m. II.

spøge)

1) (jf. Forspøg samt Spøgelse^ uhygge-
ligt ell. mærkeligt, pudsigt, fornøje-
ligt væsen. \,\) (dial.) spøgelse. Feilb.

1.2) t om levende væsen: pudsig, snurrig
ell. lystig (spøgefuld) person; skælm.
*Er hun (o: konen) en lystig Geist, Et
Spøg og ville Lappe (o: vildlap, vildkat)

\

Hånd (o: ægtemanden) skal, hvor travlt

hånd har, sig lade kysse klappe. Ct7.ca.i750.

(NkS2°493b.ll3).

2) som vbs.; opr. vist til II. spøge 1, om
støjende, voldsom, urolig adfærd, leg

(,Mg og støien." Moth.S702) ell. om spøgeri
af overnaturlige væsener C*Ifald han
(o: fanden) spøge vil, og faaer Forlov til

dette (o: at flytte kar og mad rundt i huset),
|

Han Folk ved andet Spøg i Frygt og Skrek
vil sette.Prahl.ST.11.149. jf. Feilb.); senere

næsten kun (til II. spøge 2) om optræden,
adfærd, handling, paafund, ytring osv.,

der ikke har noget alvorligt formaal
ell. motiv, men blot skyldes trang til

tidsfordriv, lystighed olgn.; spec. om
handling, der udføres, ytring, der
fremsættes paa skrømt, for at drive løjer

med ell. narre, drille nogen; undertiden om ud-
fordrende, letsindig, dumdristig hand-
ling (der faar alvorlige følger) ell. (iron.)

om noget meget alvorligt, ærgerligt, ubehage-

%^ (jf- Skerts, Skæmt, Spas). 2.1) i al alm.
Da (æseldriveren) saa, at (hans kæreste)

anvendte alle Kræfter paa at komme løs,

og at Don Quixote arbeidede for at holde
hende fast, saa stod dette Spøg ham i ingen
Maade længere &ii.Biehl.DQ.I.140. jeg for-

modede . . at (stykket „Forvandlingerne"

)

selv, for at gøre Spøget fuldkomment, var
blevet forvandlet til Kræmmerhuse (o: brugt
som makulatur). PAHeib.1.5. Spøgen maatte,
som den i det norske Selskab var, være
Spøg, være . . *„smilende

| Og uden Gift".
NyerupRahb.VI.294. en Spøg som hun selv
fandt saa ilde anhiagt. neib.Pros.X.568.
Spisemesterens Pigebørn (er) utrættelige i

at more dem (o: sig) ved den Spøg, de
eengang ere faldne ^Sia.Sibb.1.28. I Fabler
og Eventyr har man en Lampe . . naar
man gnider paa den, saa kommer Aanden
tilsyne. STpøglKierk.VII.112. Han var lidt

skuffet over, at han ikke havde faaet Lej-
lighed til at fortsætte sin Spøg (o: at gøre

en gæst beruset). Pont.LP. VII.166. *Jeg siger

en Spøg ved Arbejdet som en anden synftig

10 ung Fyr. JVJens.Di.87. Bekendtskab, evt.

Ægteskab søges med Militær . . Spøg frabedes.

Pol."/»1941.22.sp. 6. II
om erotisk leg. *Ei meer

om Elskovs S])øg\Trojel.I.59. de unge Menne-
skers Elsk o vs s pøg.B?ic/i.^i920;.Z.73.

II
i

forb. m. ord af lignende bet. *Held og Lyst og
Sipøy.Ew.(1914).V223. *Vikiøre, viride,

|
vi

ile til Latter og ^^øg.Oehl.Digte.(1803).231.

Spøg & Skæmt (o: firmanavn). Krak.1930.II .

400. om forb. m. Spil se I. Spil 3.3-4. || i modsæt-
20 nings-forb. m. Alvor. Den Spøg blev imidler-

tid snart til Alvor. Grundtv.Saxo.il1.341. vi

høre det sagt som Spøg, og meent som Alvor,

Mynst.Betr.II.133. vi tale meget sammen baa-
åei^^øgog klyox.NPWiwél.NS.88. et spøg,
et andet alvor, se u. Alvor l.i. || i forb. m.
karakteriserende adj. Herr S. derimod, som or-

dentligviis paste paa, naar Frankhuysen og
hans Ven var i deres beste Spøg, at kalde den-
ne derfra. Ew.(1914).IV192. et muntert og ly-

30 stigt Spøg, hvis Hensigt ingenlunde var at saa-

re nogen enkelt. Heib.April.107. en ondskabs-
fuld Sj^øg.HarNiels.VS.160. meddel du Fol-

ket, at det var en Spøg, en daarlig Spøg.
KMunk.EI.16. især i forb. som grov,
uskyldig, utidig spøg, se II. grov 3.2,

uskyldig osv. \\ i forb. som drive spøgen
for vidt, den spøg gaar for vidt, gaa for

vidt i spøgen (Feilb.) olgn., i udtr. for, at en
handling er for fræk, for letsindig, dumdristig

40 olgn. JBaden.DaL. PHans.KK.282.
||

(sj.)

i flt., om spøgefulde paafund, bemærkninger
olgn. (jf. bet. 2.i). Han spøgte, uden at miste

noget af sin Værdighed. En af hans Spøg
var, at han lod, som om han ikke kunde
huske, hvad vi heed.Oehl.Er.1.66. jf.: (en de-

mimondedame:) Nu vil jeg elske I — Kom
Digtermand — jeg kan nogle nye Spøge I

Wied.Da.93. 2.2) i særlig forb. som obj.
\\

drive ell. (nu 1. br.) gøre (MO.), have
50 (PAHeib.Sk.II.302. Bagges.DVIX.382. Leth.

(1800)) (sin) spøg (med nogen), (jf. nt.

he drifft sien spook mit em, hty. spuk treiben

(mit einem)) drive spas, gøre løjer, med en.

„Jeg er ikke din Moder, mit Barn !"
. . „hvor

skulde du falde paa, at drive et saa forunder-

bgt Spøg med mig?" Tullin.III.383. den som
i Dag driver sit Spøg med Drankeren, giver sig

selv i Morgen til Latter for den, som han i Dag
beloe. Junge.56. (Lofs) Svigersønner troede,

60 at han drev Spøg med dem (1871: gjekkede^.

1Mos.1914 (1931). slaa en spøg af (med),

(nu 1. br.) være lystig, deltage i lystighed

(sammen med). *Han spiste, drak . , |
Og

slog med Verten af en S]^øg.Rahb.Synt.l91.
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VSO.I.106. (Marcus Aurelius) var meget
selskabelig og kunde slaa en Spøg af.

HSchwanenfl.OK.496. Hedeho.77. spille et
spøg, se u. III. spille 8.1. || finde sin
spøg i (Oehl.II.209), have sin spøg af
(noget), (nu 1. ir.) more sig med. (han) havde
sit Spøg af at forblinde den selvkloge Yngling.
Oehl.XXV12. Pol.*/il941.Till.3.sp.4. \\ for-
staa (jf. II. forstaa 1.2^ ell. taale spøg, for-

ataa ell. taale, finde sig i skæmt, drillerier olgn. lo

(uden at blive fornærmet); ofte i negative

udtr., om person, der let bliver fornærmet, ell.

som tager strengt ell. alvorligt paa en ting.

Leth.(1800). *Tidt døier jeg taalmodig me-
gen Egensind;

|
Men i det Himmelske for-

staaer ei Olaf Spøg.Oehl.XII.309. Døttrene
. . kunde godt taale Spøg, og jeg gjorde
ogsaa et Helvedes Spectakel med dem.
RudBay.EP.II.103. den gamle taalte ingen
Spøg paa det ^xmkt.OThyreg.B.200.

\\ 20

lægge (JørgenNiels.D.44) ell. sætte spøg
til side ell. (nu næsten kun) som udraab:
spøg til side ff spøg tilsidesat. Heib.
Poet.III.440.VII.274. ECAnd.Breve.1.497),
(jf. ty. scherz ell. spass bei seite, fr. plaisan-

terie a part samt spøg aparte u. aparte (1
slutn.)) som udtr. for overgang fra spøgende
til alvorlig tale. HCAnd.Breve.1.276. Du (kan)
for Fremtiden ansee mig for den lykkeligste

Adjunct i hele dit philologiske Bekjendt- 30

skab. Thi Spøg tilsidel Hun har sagt Ja.

VKorfitsen.F.149. Hera bider spydigheden
i sig: Spøg til side vi er i nød og vånde.
Grønb.H.1.51. 2.3) t særlige forb. styret af
præp.

II
for spøg, for morskabs skyld; uden

alvorlig hensigt; paa dril. De Ord, som kan
bevises at være sagte for Spøg eller af Skiemt
. . agtes eller straffes (ikke) som adretomæT-
mende. Nørreg.Privatr.IV182. *For Spøg jeg

prøved
I
Et Kapperidt. Bot/e.P5.//.i22. MO. 40

Feilb. jf.: jeg (sender) Dem for Spøgs
Skyld et Brev jeg igaar Sk.Brandes.Br.I.
215. Pol.*/il942.3.sp.l. ogs. (nu sjældnere):

af (vAph.(1764). Ew.(1914).1.72. Gylb.X.
72. MO. UfF.) ell. i spøg. D&H. (Bredahl)
fortalte . . Fru R., at han i Spøg omgikkes
med en saadan Fl&n.OThyreg.B.ni. (han
smed) hende ned i Høet. Det skete i bare
Spøg. EBertels.D.191. Feilb.

jj
slaa bort,

hen i spøg, se III. slaa 43.2, 48.2
|| f Uden m)

Spøg, alvorligen; i S&ndhed.Leth.(1800).
Ugaaind paa ell. (nu sj.) i (se u. gaa 26.4

slutn.) spøgen, især om person, som man
driver spøg med: forstaa, at noget er ment
som spøg, og indrette sin optræden ell. sine

ytringer derefter, han gik ind paa Professorens

Sp0g.SHeegaard.UT.l6l. Oravl.EP.39. gaa
(ell. være^ med paa en spøg (spøgen),
deltage i en spøg, vise sig indforstaaet med,
billige en spøg (som gaar ud over en selv), eio

Han vendte sig mod os og blinkede og vi
var straks med paa Spøgen. HjSoderberg.
NoveUetter.(overs.l907).90. JohsWulff.T.50.

||

faa, have nok af spøgen, spec. iron.

m. h. t. noget ubehageligt, hvoraf man har
faaet for meget, (brudgommen til rivalen, der
er i sengekammeret hos bruden:) »„Kom ud!
Af den Spøg vi nu alle har nokl" Bagges.V
122. *(bjømen, der red paa nordbaggen) vilde
hjem, den vilde ned,

| den havde faaet nok
af Spøgen

| og fnyste overmaade vred,
Kaalund.124. || tage (ell. optage, se optage
i.i) for ell. som spøg. *Du tager det som
lystigt Spøg. Oehl.XII.248. *Du tog dog vel
for Spøg hvad sidst jeg skrev. BredaW.F/.
151. 2.4) (jf. ogs. bet. 2.s) i særlige forb. som
præd. (urulertiden m. overgang til II. spøg^.

Il
i forb. som det er kun (en) spøg (for

nam), det betyder ikke noget alvorligt, koster

ingen pine, møje, anstrengelse (for ham),
regnes ikke for noget. *For ham er Spøg,
hvad andre synes Pine. Bagges.ComF.60. det
var jo kun en Spøg det Kele. Kierk.IY139.
Den, der tror Verden er Spøg, han tager
fejl efter min Mening. Schand.BS.273. det er

spøg for katten, men (ell. n&ax.PAHeib.II.
22) musen græder, se I. Mus 2.3. || t forb.

som det er dit, mit ^din, min: PalM.V
264. Nans.FR.157. Røse.MD.108) (behage-
lige) spøg, det er noget, du (jeg) siger for

spøg, uden at mene det alvorligt. Oehl.XVI.
238. det var mit Spøg. Jeg vil sige Dem
S&ndheden. Heib.Poet.'V70. Kierk.TS.24. Bre-
gend.TGK.163. \\ i negative udtr., dels om
ytring, handling, der er alvorlig ment: »Dit
Løvte som din fældte Dom, o Konge,

|
Er

intet Spøg. Pram.11.299. det var ikke Spøg,
han havde spurgt ligesaa alvorligt, som hun
havde svaret. JPJac./.96. dels om oplevelse,

forhold af alvorlig, ubehagelig, vanskelig karak-
ter (oftest udtrykt ved inf. i en sætn. med fore-

løbigt subj. det^; det maa ikke være Spøg
at høre saadan en Kjærligheds-Erklæring.
Heib.Poet.VI.289. Det er ikke Spøg at faae
alt Det (baltøj) efterseet og strøget ud og
s&mmenlågt.Gylb.(1849).VIII.214. det er

ingen Spøg at være Underofficer. PrOp/^cr.
BV132. M. har lukket sin Skofabrik . . Han
er Byens eneste Fabrikant, saa det er ingen
Spøg\EmilRasm.BH.49. jf.: 3 å 4(XX) Gylden
(9: som der er tak om at faa) er ingen Spøg
for en Person i min Stilling. 5r2.JJ.//.56.

II
t forb. som det er ell. bliver (ham)

en dyr spøg, det bliver en dyr historie

for ham. MO. Bøger udgivet af ham selv

(hvad der næppe har været ham nogen bil-

lig Spøg I). Soya.Hørespilafdelingen.(1939).13.

jf.: forleden begavede jeg min Hustru. Den
Spøg kostede mig 3(X) Ki.75AlfredSchmidfere.

(1915).[20J. Han vilde ikke stikke Penge
i (min forretning), den Spøg havde kostet
ham nok. AaDons.MV79. || det er ikke
saa daarlig en spøg, det er slet ikke saa
kedeligt, ubehageligt; det er meget fornøjeligt.

T. maa indrømme, at det (o: at kere at

gaa) jo slet ikke er saa daarlig en Spøg.
JohsWulff.T.46. 2,5) (æstet.) om litterært eU.

kunstnerisk arbejde, der er frembragt uden

46*
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alvorligere hensigter, blot for at more ell.

spotte; humoreske. En musikalsk Spøg.

Heib.Pros.VIII.433. Dramatiske Spøg. Ro-

senhoff . (bogtitel. 1849). (Otto Benzon) har

skrevet . . en Spøg ved Navn „Provisorisk".

Brandes.XIII.510.
II. spøg, adj. [sb(oi'] (undertiden skrevet

spøj. RobLHans.EP.243. StormP.TaktogTo-
ne.(1919).19. — spøjs. TomKrist.LA.116.
KNordent.TT.130. intk. d. s. (KAbell.M.70) lo

ell. spøjst (TomKrist.LA.90.111)). dels m.

alm. adj.-bøjning (*ået (var) baade under-

holdende og ST^øgt. Blækspr.1931. 4. en haand-
fast og munter Husholderske med det spøge

Navn Augusta Zierhnt. Pol.''/al933.9.sp.l.

(sj.) gradbøjn.: *Ja, Livet var jo spøgere,
|

Da man var ung og slank og kæk. Blækspr.

1914.44), dels ubøjet (vi er et sluttet Selskab,

vi skal nok faa det Spøg.OBang.Byen.(1924).
162. det var nogle spøg fyre j^. {udviklet af 20

I. Spøg (gennem stillingen som præd., se

I. Spøg 2.4:); m. h. t. udviklingen sml. II.

fest, II. grin. Knas 4 slutn., III. sjov, III.

skæg
II

formen spøjs muligvis efter spyds, jf.

III. spy
II

dagl., især jarg.) morsom; grin-
agtig; pudsig; sjov; i videre anv.: ejen-
dommelig; mærkelig; løjerlig. Frederiks-

sund . . er en spøg By! Den ser akkurat ud,

som den var rystet ud af en Legetøjsæske.

Pol."/iil914.9.sp.2. Detlev skal have et 30

Stykke op, der hedder „De bladløse". Spøg
Tittel den, hya,'lVBergstrøm.M.186. (Frede-

rik VII) var jo, hvad man i moderne Dansk
kalder en „spøg" Mand, undertiden lidt for

„s]^øg".AHenriqu£S.SD.42. ofte i forb. som
en spøg fyr (VBergstrøm.Tjep.(1912).32.

Woel.DG.19. jf.: en grinsjov Spøjfyr. Fr
Skousbo.ES.134), kammerat (FolketsAvis.

^*/»1921.2.sp.4), karl (Bønnelycke.DT.56)
olgn. jf.: *Da (han) var ung og kun en 40

Splejs,
I
var han en spv og spøg Stabejs.

DagNyh.ytl936.8.sp.3.

Spøg-, i ssgr. ['sbwi-] (jf. Spøge-j især

i ssgr. til 1. Spøg 2.

I. Spøge, et. se u. I. Spøg.
II. ispøge, v. ['sbcoia] ell. (navnlig i bet. 2)

[•sbø'qa] præt. -ede (vistnok især i bet. 1

(jf. MO. SvGrundtv. Feilb.): Suhm.Hist.I.
373. HCAnd.KS.II.32. CMøll.F.170. Gyr
Lemche.S.III.147. i bet. 2: Holb.MFbl.116. 50

Luxd.(Skuesp.VII.458). Bagges.IV.27 . Ing.

VS.U.(1826).167. 0Matthies.SS.141. ERode.
S.88) ell. -te ["sbøgda] ('f skrevet -de: Holb.

Paars.154. Winth.ND.108). i bet. 1: Ing.L.

1.19. PalM.V298. Søiberg.KK.II.131. vistnok

navnlig i bet. 2 (jf. MO. SvGrundtv. Feilb.):

Æreboe.l2. NyerupRahb.VI.294. Oehl.Bidr.

11.15. Blich.(1920).V2. Bagger.BrL.34. Thu-
borg.KV36); part. -et (især i bet. 1: LTid.
1726.29. Heib.Poet.VII.58. HFEw.JF.1.229. eo

AaDons.DU.31. i bet. 2: Luxd.FS.57. PA
Heib.Forvandlingerne.(1788).57. Røse.Byge-
vejr.(1892).33. Rosenkrant2.G.I.197) ell. -t

[sbøgd] (i bet. 1: AarbFrborg.1936.4. Pol.

"/d937.1.sp.2. BogensVerden.1940.230. vist-

nok navnlig i bet. 2: Bagges.Gieng.21. Nyerup
Rahb.VI.294). vbs jf. Spøgeri, (ænyd. d. s. (i

bet. 1), SV. spoka (bet. 1), no. dial. spøkja;

fra nt. spoken, mnt. spoken (bet. 1), jf. ty.

spuken (f spiiken) ; vistnok dannet til nt. spok,
spok, se Spog, I. Spøg; jf. Spøgelse || spøge
har i bet. 2 delvis fortrængt skæmte; jf. ogs.

skertse)

I) optræde, vise sig, fremtræde paa
voldsom, opsigtvækkende, larmende ell.

(nu kun) paa uventet, uforklarlig,
uhyggevækkende, ulykkevarslende maa-
de. I.l) om vætter (trolde, djævle, nisser

osv.) ell. om dødninge, genfærd olgn.: op-
træde med larm ell. (nu navnlig) som
blege, lydløse skygger (ved nattetid) og
skræmme ell. true mennesker; husere;
gaa igen. (Jeppe, der er skaaret ned af
galgen:) jeg troer, at jeg gaaer igien og
spøger. Holb.Jep.V2. *Nu gaaer hans Gien-
færd omkring og spøger

|
Ved Nattetide.

Oehl.ND.396. Trolden Grændel, som spøger
i (hallen) ved M.idna,ts-Tide. Grundtv.BrS.
327. Der er overhovedet ikke Spøgelser til.

Hvem skulde vel spøge og hvem skulde
kunne gaa igen? De Døde er døde.J5angf.

SF.33.
II

tidligere spec. om djævelen. Satan.

Dævelen spøger. Moth.S701. Mand siger at

Sathan har der . . meget sterk spøget og
larmet. LTid.l726.29. \\ upers. det ell. (nu
sjældnere) der (Suhm.Hist.I.373), her (Holb.

tfHH.II.7) spøger, der optræder onde aan-
der ell. (nu navnlig) spøgelser, genfærd olgn.;

undertiden ogs. om uforklarlige, uhyggelige

syns- ell. lydindtryk (der tilskrives overnatur-

lige magter). *Det spøgde i en Stad, mand
Folk saae Modet tabe,

|
Men, da man ret

saae til, blef Fanden til en Abe. Holb.Paars.

154. det . . spøgede saa forfærdeligen i

samme Domkirke. Borrebye.TF.854. Gravl.

JB.65. 1.2) (i rigsspr. nu vist kun i tilfælde,

der kan opfattes som overf. anv. af bet. l.i

ell. som hørende til bet. 2) om levende væsen:
optræde, bevæge sig paa larmende ell.

urolig, ubehersket, forvirret maade (som
et spøgelse ell. som en, der er besat af en
ond aand, viet til ulykke ell. undergang osv.);

stime, „at rase og larme". Moth.S701. du
spøger for meget. smsf. m. overgang til bet. 2:

kammerater, som gider gierne spøgedt, eller

gjort ont s&mmen. Moth.^B584. tvende vilde

Gade-Drenge, som . . trallede og spøgede.
Luxd.(Skuesp.VII.458). \\ i forb. som jeg
tror, du spøger, ^maasfce egl.tilbet. 1.3^ som
udtr. for, at man finder en ytring ell. handling
dumdristig, fræk, forrykt, taabelig, ell. (jf.

bet. 2) at man ikke kan tro, noget er alvorligt

ment. Apicius: „Ach! Charmante Jomfrue,
maa jeg røre kun med den lille Finger paa
hendes Bryst?" — Abelone: „Ej! saa har-

celeer!" — Apicius: „Ach, ickun med den
lille Finger." — Abelone: „Jeg troer den
K&rlspøger.'' Holb.Vgs.II.4. Corfitz: „ . . kand
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jeg ikke komme ud igiennem Vindvet." —
Barselqvinden : „Jo vist, om I vil bryde
Halsen i tu." — Corfitz: „Det vil ikke sige,

saa faar det eengang ende." — Barsel-

qvinden: „Ey Snak, jeg troer du speger."

sa.BarsJI.il. Kuns at give ham een Dag
dertil (o: at vinde en ung piges kærlighed)

I

jeg troer Du SY>øgei.Sktæsp.II,3.93.
|| (;/.

Kalk.J[979b**; nu kun som overf. anv. af
bet. 1.1, jf. bet. 1.8-4) optræde paa urovæk-
kende tnaade (som et spøgelse); dukke op og

forsvinde igen paa uforklarlig vis; gaa (lyd-

løst) rundt uden tydeligt maal (paa steder,

hvor man ikke har noget at gøre); ogs.: ud-

folde en hemmelig (og skadelig) virksomhed;
udøve ukontrollabel indflydelse. Der er . . to

udbrudte Slaver, der spøge her i Egnen.
Hostr.EF.II.17. Jeg blev . . ved at trippe

raadvildt frem og tilbage der paa Gaden.
Pludselig lød en Stemme bag mig: „Men
Gud, Hr. V., gaar De der og spøger?"
AWinding.SD.119. Han havde meget længe
spøget i Baggrunden, men L. havde kun
indirekte mærket hans Indflydelse. J.aDons.

DU.31. hvad er det, du gaar og spøger efter.

Feilb.
II

spøge sig til (vAph.(1759)) ell.

ud, ijf. SV. spoka till, nt sig, no. dial. spøkja,

spjaaka ut seg, samt udspøge; nu næppe br.)

maje sig ud; klæde sig paa afstikkende ell.

udfordrende maade. (Anneke til Henrich i

hjemmegjort liberi:) Er det icke uforskammet
at gaa saaledes at spøge sig ud, da her er

saa meget Arbeid at giøre i Huset, og at
reede Fatters Kiole saa til.Holb.Kandst.IV2

(jf. ndf. sp. 718**). hvordan er det du har spø-

get dig nd? Levin. UfF. \\ om voldsom gennem-
rodning olgn., se overspøge. 1.3) {penyd. onde
folck, der spøger ickun efter ulycke, sv. det
spokar for en olycka, no. dial. huset spøkjer
for aa rynja i hop, det spøkjer for at huset
ryn i hop, huset truer med at falde; sml. For-

spøg) t i forb. m. efter ell. for, i udtr. for, at

der er tegn til, grund til at forvente, at noget uøn-
sket, ulykkeligt vil indtræffe (navnlig om per-

son, der optræder paa dumdristig vis, udfordrer

skæbnen olgn.). Du spøger vist efter en
ulykke. Rostgaard.L€X.S243c. Hånd har len-

ge nok spøget efter det hånd tk.Moth.
S702(jf. Mau.l1.284). spøge ior.Arnberg.

upers.: Det spøger for noget, huad det er.

Bostgaard.Lex.S244b. det spøger for. 3fo^.
S702. jf.: Røgen kunde ogsaa „slaa ned",
saa Frammest var . . fyldt af Røg. Saa
spøgte det ikke (o: var det irigen spøg) for

brystsvage Folk at staa åer.PChristensen.
Smaairæk.(1896).15. iA) (overf. anv. af bet.

1.1 ;
;'/. Spøgelse 3 samt lign. anv. af gaa igen

u. igen sp.72**) om hvad der fremtræder i

samme ell. lignende skikkelse som noget for-

henværende, forsvundet, og synes at være en
(ringere, mindre livskraftig ell. tidssvarende)

gentagelse, en genganger ell. skygge deraf.

det er kun en aandløs Skygge af ham (o:

Oehlenschlåger) , der paa den senere Tid

spøger i Literaturen og forgudes af Ung-
dommen. Grund^v. ?7dt;./J/.6i3. om ikke He-
denskabet endnu spøger i Ægteskabet.
Kierk.V11.150. „på ethvert Tilfælde" spøger
endnu af og til omkring i Kongerigets Em-
bedssprog.FZ)j/ri«mi.Z7<fe.67. I Danmark sy-
nes (Frey) at spøge som Frode Fredegod.
GSchiitte.HD.32. || om idé, tanke, fantasi
olgn.: optræde, vedblivende dukke op i en per-

10 sotis bevidsthed uden at antage fast form,
træde ud i virkeligheden osv. (især i forb. som
spøge i ell. (1. br.) gennem (Søiberg.KK.II.
131) ens hjerne, hoved, tanke, fantasi olgn.).

Maaske har der virkelig en Gang spøget en
Krone i hendes Hoved; for Kongen gjorde
en Gang særdeles af Yienåe.Ing.VS.^(1826).
11.208. Det er endnu le contrat social, som
spøger i deres Hjemer. iret6.Pros.Z.336. Da
Tanken først var begyndt at spøge i mit

20 Hoved, kunde jeg ikke faa den manet bort.

Pont.GA.61. det med Maskinerne spøgede
alligevel i ham (o: en haandskomager).And
Nx.PE.II.201. Ønsket . . var imidlertid ikke
nyt. Det havde tværtimod spøgt i Aarevis.
BogensVerden.1941.248.

\\ (1. br.) upers., i forb.

det spøger i hans hoved, han har vrang-

forestillinger, er ikke rigtig i hovedet. (Annette
til sin mand:) *Veed du hvad, jeg kunde
gjerne,

| Hvis jeg vilde, blive vreed!
| Spø-

30 ger det (o: hvis det spøger, hvis der optræder
ugrundet mistanke) i Herrens (o: din) Hjer-
ne,

I
Veed jeg ogsaa, hvad jeg veedlWinth.

Y.150.

2) optræde, handle, ytre sig uden
alvorlig hensigt, fast plan, roligt over-
læg. 2.1) (i ældre kilder vanskelig at skelne fra
bet. 1.2; i rigsspr. nu vist kun m. overgang
til bet. 2.2) m. særlig tanke paa den løsslupne,

kaade bevægelse, den frie, sorgløse, lyst-

40 betonede optræden; tumle sig; boltre sig;
især om børn: lege. (ofte i forb. m. med til

angivelse af den (legekammerat) ell. det (lege-

tøj), man leger med), småe børn spøger.

Moth.S701. vi (o: to børn) havde været
Naboer længe, og hver Dag spøget sammen.
Luxd.FS.57. Naar (et barn) spøger med
Dukker, kan det oJtte igientage saadanne
Samtaler, som det har holdt med Forældrene.

JSneed.11.451. *Jeg spøged i min ømme
50 Moders Arme,

| Og sad til Hest paa beste

Faders Knm. Bagges.IV.27 . jf.: oppe at slaas

har jeg selvfølgelig været, men jeg har
Indtryk af, at det saa godt som altid var
for „Spøg", som vi sagde. (Vi „legede" ikke,

vi „spøgte"). POPedersen. Barndomsminder.
(1937).38.

II t spøge i brættet, (jf. lege,

spille i brættet w. Bræt sp.36**, III. lege 2.i^

spille brætspil. Wiwet.EL.38.
\\

(sport.) i

langbold: Enhver af Indepartiet kan med
60 Førerens Tilladelse spøge, d. v. s. frivillig

løbe ud fra Maal og søge at vinde Løb for

Vaxtiet.Gymn.il.41. \\ om erotisk leg. Jeg er

bange . . at vi kommer i klammerie sammen,
thi jeg gad gierne spøge lit korn med Fruen-
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timnier.Holb.llJ.IL2. (jeg ønsker, De vilde)

mage det saa, at han ægtede min Daatter

for at opfylde det Ægteskabsløfte, han har

givet hende, førend han fik Lov til at spøge

med hende. Biehl.DQ.IY174. *Jeg ønsker

mig en yndig Viv . . |
Hos hvem, til salig

Tidsfordriv,
|
Jeg spøge kan i Skjønheds

Åime.Heib.Poet.VII.77.
|| (jf. bortspøge;

delvis til let. 2.2) i forb. som spøge bort,

hen, dels: tilbringe, spilde (tid) med spøg; i_o

dels: fordrive, adsprede (sorg, tunge tanker

osv.) ved spøg. *de spøgte bort , . |
Det trygge

Liv i Fredens kielne F&yn.Bagges.NK.175.
»Spøgte da

I

En Shakespeare aldrig Sommer-
natten hen? Oehl.Bidr.II.15. \\ om (unge) dyr.

Hist gaaer de kaade Lam i fleng
|
Og spøge

i den grønne Eng. Stub.68. *To kaade smaa
sorte Muldvarpe

|
sprang blinde derude og

spøgte.Thuborg.KY36. || (tO, 1. br.) om ting

ell. forhold, der fremtræder paa en livlig, 20

munter maade (delvis til bet. 2.2). *De spø-

gende Toner
|

vi høre jo alt. Oehl.Digte.

(1803).231. *den spøgende Vestvind] Spræt-
ted med klapprende I>a,sk.Oehl.XIX.180.

Brudte Straaler fra Skovens Toppe
|
Spø-

gende hen over Bølgen hopTpe.Rein.ND.96.

2.2) m. særlig tanke paa den muntre, lystige

ell. drillende (sam)tale: tale muntert, i en
let tone, uden alvor ell. dybere om-
tanke; skæmte; i nyere tid ogs.: sige 30

noget, man ikke mener (for at drive løjer,

narre, drille), optræde ell. udtale sig paa
skrømt; ofte i forb. m. med, dels til angivelse

af deltagerne i spøgen, dels!^(m. overgang til

2.i) om det forhold ell. den person, som er

genstand for spøgende omtale ell. tiltale, hvem
spøgen, løjerne, drilleriet gaar ud over. spøge,

ej tale &\YOT]ig.vAph.(1759). optage det ilde,

at man blev i Vennevold spøgt med. Nyerup
Rahb.VI.294. *„l!idt døier jeg taalmodig 40

megen Egensind;
|
Men i det Himmelske

forstaaer ei Olaf Spøg." — „Jeg spøger ikke,

jeg er høist alvorlig stemt." Oehl.XI1.309.
(fru Helene) loe og spøgede . . over, at Ribe
Gadedrenge havde kaldt hende en Hex.
Ing.V8.I.122. lader os aldrig glemme, at

der . . midt i Livets Alvor er og bør være
Tid til at spøge. Kierk.IYléO. den aristokra-

tiske Heiberg . . spøgede med, at Rosenhoff
var Spidsborgernes Toet. Borchsen.FF. 1.171. 50

Lær I at spøge lidt mindre groit.Gjel.HS.
52. Ords.26.19(1931; se u. skæmte l.ij. Den
spøgende Yits.APhS.XIY 202. en spøgen-
de betegnelse

j De behager at spøge
olgn., (jf. u. behage 2.2) det maa være Deres
behagelige spøg. Gjel.HS 106. || i negative
udtr. (delvis til bet. 2.z), der betegner, at man
nærer (ære)frygt, respekt for nogen ell. noget,
ell. at man ikke forstaar spøg, holder paa sin
værdighed, let bliver krænket osv. *(han) troer eo
maaskee at det er Løier.

| Men nei, med
Flesk og Borgemestere jeg ikke spøger, CAr
Borup.PM.237. den russiske Næve er nu
alligevel noget man ikke skal spøge medl

IJohans.J.251. han er ikke f'god. Hrz.XII.
36) at spøge med ell. (nu alm.) til at
spøge med. vAph.(1764). Da er min Frue
heller ikke at spøge med; naar hun siger,

jeg vil, maae det skee.Jacobi.(Skuesp.IV

94). han er ikke til at spøge med. IJohans.J.
124. overf. (m. overgang til bet. 2.z), om ting

ell. forhold, der er vanskelige, ubehagelige at

have med at gøre. Steenbroen her er ikke til

at spøge med. Levetzow.Smaaski2zer.(1870).
26. en Snestorm midt ude paa Havet er

ikke til at spøge med. AErslev.Sommerferie.

(1899).77. 2.3) (jf. no. dial. spøkja med
elden, nt. mit dem viier, dem gelde spoken;
maaske egl. til bet. I.3 m. bet.: optræde paa en
maade, der maa føre ulykke med sig; nu 1. br.)

omgaas letsindigt, ansvarsløst med; op-
træde dumdristigt ell. modigt, overlegent
overfor; ie5fe(in.l.4). (især i forb. som sp øge
med faren, ilden (Moth.S702), pengenej.
Med . . Døden og Faren de spøgte. Oehl.

XXXII.203. her var saadan en Mængde
Adel, at man kunde føde Svin med dem, og
disse spøgede med Fengene. HHans.PD.142.
Guldet spøgte han altid med

| Og hyppigt
ogsaa med Tiden. Bagger.BrL.34. man skal
ikke spøge med lys og lejlighed, se Lejlighed
3.1. penge er ikke at spøge med, se Penge 3.

2.4) (næppe i rigsspr.) refi., i forb. spøge sig
over, gaa spøgende, let hen over (drillerier

olgn.). Hvor overlegen han end . . var, hvor
let han havde ved at spøge sig over Hendriks
Trakasserier, saa havde han her et svagt
Punkt. Bregend.HB.166.

Spøge-f i ssgr. ['sbcoia- ell. især 'sbø'qo-]

(tidligere undertiden vekslende m. Spøg-, se

u. spøgefuld, spøgvisj. især af IL spøge (l.i

ell.) 2 (ell. L Spøg 2); fx. (foruden de ndf. arh

førte) CP Spøge-lune, -lysten, -maade, -tale,

-tone, -vid. -broder, en. (jf. Skæmtebroder
samt Broder 2.(8-)9 ; nu næppe br.) lystig bro-

der; spøgefugl. 7(90. („Lidet brugeligt"). MO.
-doktor, en. (ænyd. spøge dockter; nu
næppe br. i rigsspr.) d. s. Spøgedokter . . et

ungt menneske, som er fuldt af leg og småe
pudser. Moth.S702. Naa, naa! Altid er du
saadan en Spøge-Doctor.PAHeib.Sk.II.18.
Grundtv.PS.IYlSl. Hrz.VII.28. UfP. -fagl,
en. (til Fugl 3, jf. Spas-, Spottefugl ; især m)
person, der er tilbøjelig til at spøge; spøgefuld,

lystig person. Leth.(1800). Oehl.IX.30. Det
var dog en Spøgefugl den Socrates, saaledes

at spøge med . . den verdenshistoriske Lyksa-
Uggiørelse.Kierk.V11.70. Nu forstaaer jeg

Dig, Du Spøgefugl I Du har havt mig til Bed-
ste? Gylb.8k.140. Han var kendt for at være en
stor Spøgefugl, naar han havde lidt i 'Ro-

vedet.AndNx.FF 151. -fuld, adj. ft spøg-.

Pram.lV426. Rein.218. Oehl.XII.4.XXXII.
136. Amberg.). (jf. skæmte-, spasfuld; især

Q)) vAph.(1759). i) om paafund, udtalelse,

stemning olgn. : som indeholder, er præget af ell.

er ment som spøg. spøgefulde Samtaler. Nyerup
Rahb.VI.299. (gæsternes) Latter og spøgefulde
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Streger. Hjort.KritLit.II.ji. en spøgefuld, lidt

drillende Jargon. Raae.TT.192. ||
(sj.) om tids-

rum. *I (o: barndommens) spøgfiilde Dage!
Rein.218. ||

(spøg., jarg.) om ting ell. forhold:

morsom; fudsig; snurrig, artiklen handler

om et saa spøgefuldt emne som vandlop-

pernes bevægelsesredskaber j 2) om person:

som (ofte ell. gerne) driver speg, er fuld af

spilopper og narrestreger; nu især: som (ved

en given lejlighed) spøger, kommer med mor- lo

somme hentydninger, drilske bemærkninger

osv. Jeg vidste nok, at den spøgfulde R.

havde Løier tor.Pram.IV426. Hæ hæ hæl
— De er dog saa sipa^eluldlPNJørg.S.86.

MKlitgaard.OM.106. -fald-hed, en. flt.

-er. (især ts) det at være spøgefuld; ogs.: spøge-

fuldt, morsomt paafund; morsomhed, (svenske-

ren) bad Danskerne tage Digtet som en privat

Spøgefuldhed . . ingen holdt saa meget af

. . Danskerne som h&n.Adr.**/il906.1.sp.5. 20

Naar Iver kom hjem i Barakken, blev han
modtaget med grove Spøgefuldheder af de

&nåTe.Kirk.D.152. -gaade, en. (1. br.)

gaade (I.l) af spøgefuld karakter; skæmte-

gaade. Spøgegaade: Hvad er Enfoldighed?

BørnebladtilFlensbA.1906.184. f -gejst, en.

spøgefugl. Skuesp.II,3.102.

Spøgelse, et. ['sbø-qolse] ell. (dagl.;

næsten eneste udtale i bet. 2) ['sbroiolsa]

;/..• man siger ii-rigtig . . spøjelse for spøgelse. 30

Høysg.AG.120. i københavnsk (vilde) spø-

gelse være konstlet, mens spåjelse er gængs.

HDahl.AM.95. (nu kun jy. Spøgcis. Holb.

Paars.70.85.235. sa.Stu.III.l. sa.Vgs.(1731).

IL15(men Spøgelse, smst. sa.Bars.Y3. sa.

Mel.IY2 ofl.). Ing.DD.1.86. jf. Feilb.). flt. -r

(en flt.-form spøgelse (jf. Feilb.) kan muligvis

foreligge i de 1. 61 ff. anførte eks.), {ænyd. d. s.

(ogs. som fk.), sv., no. spokelse; fra nt. spokels

(jf. mnt. spokenisse, glholl. spoocksel^; til nt. 40

spoken (se II. spøge^ ell. nt. spok, spok, se

I. Spøg, Spog) uhyggeligt ell. løjerligt væ-
sen, fremtoning osv.

I) om overnaturligt væsen ell. om
(væsen, fremtoning, der beror paa) ind-
bildning, hallucination (jf. Gram.Nu-
cleus.1245.1717); nu især: genfærd; gen-
ganger (jf. Aand 6(2-8), Gejst 4, Gespenst

samt Nisse sp. 1255**). der Disciplene saae

ham (o: Jesus) vandre paa Søen,bleve de for- 50

skrækkede, og sagde: det er et Spøgelse; og de

skrege af Frygt. Matth.14.26. *I af Spøgelser

nu plages maa hver Nat. HoU).Paars.79. Alle

vi andre var i nogle Minutter stumme, og ble-

ge som STpøgeheT.Ew.(1914).IV197. *Saa er

han (o: et drømmesyn) kun et Spøgelse (Oehl.

Hugo vonRheinberg.(1813).149: Gespenst^ fra

Helved. OeW.y/,2ii. Spøgelset eller Draugen,
som det hedder med et urgammelt Navn,
er i den ældste Folketro et „levende Lig". 60

0Schutte.HD.12.
\\

(nu ikke i rigsspr.) som
vhest. koll. (ell. m. f flt.-form): spøgeri.

*Hand (o: Paars) sagde: det er læt Gien-

gangere at spæge, | Man al slags Spøgelse,

hvad Navn det have maa,
|
Med Røg af

Lyse-Tang af Huuse læt kand i&&e.Holb.

Paars.81. Troer I, at der er Hexer og Spø-
gelse til? Pamela.1.372. Balder blev hver Nat
. . plaget af Spøgelse i Nannis Skikkelse.

Schousbølle.Saxo.60. *Der gaar jo gjeme
Spøgelse

I
I Huse, som er øåe.Falst.23. her

gik saa meget Spøgelse. X^m^.Ji/F.///.235.
||

(1. br.) m. angivelse af den, der gaar igen,

dels ved præp.-led m. af (ell. efter: Gram.
Nucleus.2100). langsomt red han . . som
Spøgelset

I

Af dræbte Helt ved Midnat.
Oehl.XXX.190. HCAnd.(1919).IY375. dels

ved gen.: „Strandvaskeren": den døde Krop,
den gjorde Intet, men dens Spøgelse, Strand-

varslet fulgte den eensomme Vandrer.

smst. III. 404.
II

se spøgelser, (have

evne til at) se overnaturlige væsner, genfærd
olgn., se syner; være synsk, de, som ere

fødde paa en Juule-Nat, seer altid Spøgelse.

Holb.Stu.1.2. *Imellem Juul og Nytaar veed
jeg vel,

I
At Spøgelser man seer. Heib.Poet.

1.369. at (vore forfædre), vaagne og i Drøm-
me, saae Spøgelser, lyder aldeles plausibelt.

EJessen.RI.7. i videre anv., dels om person,

der ser forfærdet, maabende u4: hvorledes er

det du ser ud? Du har nok set Spøgelser.

Bergs.PS.II.91. Erhard . . stirrede frem i

Luften: — Erhard, raabte Lange: Ser du
Spøgelser. Bangr./S.SO^. dels (jf. bet. 3) om
person, der ængstes tiden grund: *1 Andre
kommer ingen Vei, fordi |

— Tilgiv — I seer

i Alting lutter Spøgelser !Hr2./.39. Bestan-

digt seer jeg Spøgeker (o: ængstende mulig-

heder) : i tilfældige Yttringer, i Vers, i Mysti-

&ca.tioneT.Kierk.V1.279. se spøgelser ved
højlys (1. br.: lys. VSO. jf. Holb.LSk.IY3)
dag, midt om dagen (Heib.Poet.X.291)
olgn., se højlys.

2) (jf- Spøg 1.2; dagl., nu især dial.)

person ell. (sjældnere) dyr (Feilb.), ting

(fx. fugleskræmsel: UfF.), der har et uhyg-
geligt, afskrækkende ell. løjerligt, pud-
sigt ydre ell. væsen; tidligere ogs. (jf. II.

spøge 1.2J om larmende, urolig (Rostgaard.

Lex.S244b) ell. (jf. II. spøge 2) spøgefuld

person (Moth.S702); i videre anv. som spøg.

(nedsæt, ell. kælende) personbetegnelse i al

alm., nu navnlig (som overf. anv. af bet. 1),

om lang, tynd ell. bleg person (der minder

om et genfærd). „Et vedunder og seltsom

dyr eller menneske.'^ Moth.S702. lad mig
føle din (0: en barselkones) Puls, før jeg

gaaer, ja hun slaaer vel nok paa det lille

Spøgelse. Holb.Bars.11.8. (Anneke til Henrick

i hjemmegjort liberi:) Nej see hvor det Spø-

gelse seer ud; jeg troer, det er en Adriano,

hånd har faaet paa sig. 8a.Kandst.IY2 (jf. ovf.

sp. 713"). Og saa er han saa tung, som ti An-
dre, det lange Spøgelse. CBernh.III.93. Han
var et slemt Spøgelse i Pengesager. MylErich.

S.87. Nu sad der Enke paa Gaarden, et færmt
nok Kvindfolk til at varetage Sagerne . . men
et rigtigt Spøgelse ellers som ingen kunde
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blive klog f&ai.AndNx.DM.III.7. om han
saa kunde faa det genstridige Spøgelse (o:

en so) ind ad Vorten. KrJens.DF.86.
\\

(sj.)

om personificeret forhold ell. egenskab (jf.

bet. 3). Hyklerie, det fæle Spøgelse, grasserer

og udbreder sig jo nu omstunder unægtelig

frem for nogen Tiid. EPont.Men.111.574.

3) (især CS) overf. anv. af bet. 1: forhold
ell. forestilling, der virker skræm-
mende, truende, frastødende, ell. som savner
virkelig eksistens, beror paa hallucina-

tion, indbildning, overdreven (ell. ugrundet)

ængstelse, pessimisme olgn.; ogs. (jf. II.

spøge l.i) om hvad der blot er en mat
gentagelse, efterklang af noget forhenvæ-

rende. At lade sig skræmme af Spøgelser

(o: ugrundet frygt).VSO. Jomfrufødsel og

lignende Mirakler (er) Spøgelser, vi aldrig

har set og aldrig skænker en Tanke. Brandes.

J.15. don Quixote er spøgelset af en tid,

den nordiske ånd i et land der er forladt

af nordboer. Gelsted. JohsVJensen. (1913).23.

de (besluttede) at rykke ud med det (o: en
god nyhed) — for at holde det onde Spøgelse

(o: bekymringerne hos deres forældre) væk
denne Atteu.HansPovls.HF.45. det røde
spøgelse, se lY rød 4.3. || i forb. m. forkla-

rende gen. Sultens Spøgelse begyndte hur-

tigt at husere, men Vii'kningen var ikke den
ventede; det vakte blot Hadet og Trodsen
i dem.AndNx.PE.il1.273. Dengang kendte
man intet til Arbejdsløshedens eller Krigs-

frygtens forfærdelige Spøgelse. ValborgDahl.

DeungeDage.(1940).37.

4) {jf. ty. gespenstheuschrecke, eng. spectre

(insect), fr. spoctre; zool.) insekt af familien

Phasmidæ (jf. vandrende blad, pind u. I.

Blad 1.1, Pind 3.8;. Cuvier.Dyrhist.il.236.

Ueberkind.DV.il.131.
Sipøgelfite-, t ssgr. (nu ofte Spøgelses-,

se u. Spøgelse-abe, -agtig, -historie, -løber,

-time;, til Spøgelse 1; saaledes ogs. mere til-

fældige ell. let forstaaelige (især tS) ssgr. som
Spøgelse-angst (en), -bleg(hed), -eventyr,
-flok, -hvid, -lyd, -nat, -ræd, -rædsel, -røst,

-tro, -verden, -væsen og betegnelser for lokali-

teter, hvor spøgelser huserer, som Spøgelse-

gaard, -grøft, -hus, -skov, -slot osv. -abe, en.

(zool.) halvaben Tarsius spectrum (der har
et spøgelseagtigt, uhyggeligt ydre). Lutken.
Dyr.^45. JVJens.Ma.18. Spøgelses-: Lie-

berkind.DVXII.369. -agtig, adj. som min-
der om et spøgelse. Moth.S702. (hun) traadte
. . ind, spøgelseagtig og drømmevandrende.
Oehl.Øen.(1824).III.224. da saae jeg Dig
sidde . . bleg i Ansigtet . . med stive, spø-
gelseagtige Øine. Winth.NDigtn.229. Roms
Kupler og Taarne fremtræde . . i et næsten
spøgelseagtig grelt Lys. VThist.RM.118. spø-
gelses-: Hauch.MfU.145. -djTf et. spøgelse
i dyreskikkelse; spec. (jf. -lam; 1. br.) om (le-

vende nedgravet) dyr, som gaar igen. D&H.
(9 -frygt, en. frygt for spøgelser; ogs.: frygt for
noget, der kun eksisterer i indbildningen. Blich.

(1920).XX.135. Han fristes til at bUve brutal— tør ikke — han er jo en halvdannet Fyr
med Spøgelsefrygt for noget idealt Dit og Dat.
Schand.AE.222. -hiistorie, en. historie,

eventyr om spøgelser. Spøgelsehistorier og
andre græsselige ^ventyxex. Ew.(1914).III.
237. vor gamle Malkepiges Spøgelsehistorier.

Goldschm.II.18. Spøgelses-: IsakDin.FF.
474. -krebs, en. (zool.) krebs af slægten

10 Caprella. BøvP.III.439. -lam, et. (jf. -dyr;

1. br.) kirkelam (2). Feilb.II.131. D&H. -lø-
ber, en. (zool.) den indiske løbebille Mormoly-
cephyllodes. BøvP.II.232. Spøgelses-: LSal.
XI.114. -skib, et. I) i folketroen: (spøgelse-

agtigt) skib (bemandet med dødninge), der

dukker op og forsvinder paa mystisk vis og

varsler død, forlis olgn.; dødssejler (1) (jf.

Feilb.III.243). *Dér staar han (o: Columbus)
lænket den flyvende Skipper

|

paa Spøgelse-

20 skibet og fører de 'Døde.JVJens.Di.23. 2)

(1. br.) skib, der driver om uden besætning.

et saadant Spøgelseskib i Form af en Tre-

master, som drev styreløs omkring. /SiiA;e-

borgVenstreblad.*/»1913.1.sp.5. -time, en.

(især Cp; oftest i best. f., om timen ml. kl. 12
og 1 midnat, da spøgelserne tf. folketroen

antages at vise sig. Grundtv.PS. V288. Made-
lung.SH.88. Spøgelses-: Tolv dumpe Klok-
keslag . . forkyndte, at det var Midnat og

30 Spøgelsestimen inde. Duelund.N.31.
IS^pøge-navn, et. (jf. Spottenavn; nu

1. br.) spøgende (øge)navn. *For Haan, Selv-

had og Last blev den Forførte Rov;
(
med

mildest Spøgenavn Forføreren blev nævnet.
FGuldb.II.227. Patriarchen i Ferney . . Et
Spøgenavn, som Voltaire fik af sine Venner.
JournalforPolitik.1819.II.49. -ord, et. (jf.

Skæmteord; 1. br. i rigsspr.) spøgende,

skæmtefuldt, lystigt ord. (især i flt.). En fø-

40 dende Kvinde skal skrige . . Latter og Spøge-
ord bør ikke komme i hendes Mnnd.EChri-
stians.0.1.121. UfF. Spøgeord er Gøge-
ord, véd du nok. Eriksholm.JS.27.
Spøgeri, et. flt. (1. br.) -er (LTid.

1748.525). {ænyd. d. s. (i bet.: trolddom,

bedragerisk adfærd), sv., no. spokeri, nt.

spokerie (mnt. spokerie, hty. spukerei^; vbs.

til II. spøge) I) til II. spøge 1. I.l) til II.

spøge 1.1 : det forhold, at det spøger;
50 optræden af spøgelser; ogs. om fæno-
men (syns- ell. lydindtryk, omflytning ell.

sønderslagning af husgeraad osv.), der ikke
synes at kunne forklares paa naturlig
vis; tidligere spec. (jf. bet. 1.^) om trold-

dom, taskenspillerkunster olgn. Pflug.

DP.506. Mand siger at Sathan har der (o:

ved et kloster) . . meget st«rk spøget og lar-

met, saa at mand har maat forskrive en

Manere fra Tydskland . . som de siger at

60 have fordrevet dette Sipøgeiie. LTid.1726.29.
Natten har kun Spøgeri, |

Gjenfærd, manet
op af Trolden. Grundtv.PS.VI.91. nu, da jeg

er bleven et voxent Menneske og ikke tror

paa Spøgeri. GoWsc/iw».//.iS. Trolddom og
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Spøgeri. Thiele.111.46. Feilb. || mere konkr.,

om spøgelse(r) olgn. (han) flygtede . . med
stakaandet Hastværk, som om der var

Spøgeri efter håin.Staun.P.198. jf. Spøgelse

sp. 718": hverken hun eller Nogen fik ud af

mig, hvad jeg feilede. „Han har vist seet

noget Spøgeri!" sagde en af Konerne. J^C
Ånd.ML.21. 1.2) (nu næppe br.) til II. spøge
1.2: voldsom ell. larmende optræden.
Spøgeri . . den larm som spøgelse, eller småe
drenge gøT.Moth.S702. m. overgang til bet. 2:

To Aber stode engang ved en Strand-Bred
og spøgede sammen. Dette Spøgerie varede
saa længe, at den eene stødte den anden
udi Stiainåen. Holb.MFbl.116. (skibsdrengene)

piske . . hinanden, indtil Styrmanden giør

en Ende paa dette Spøgerie. iZetser.///.^.

2) (nu næppe i rigsspr.) til II. spøge 2: op-
træden, der savner alvor; handling,
der kun udføres paa skrømt, for at
more ell. drille; spøg (2). Jeg giorde det

kun af spøgerie (a: for spøg). Rostgaard.Lex.

S244b. Han har en Gang kastet mig sine

Handsker i Ansigtet . . jeg (har) aldrig . .

anseet denne Begivenhed for Andet end et

Spøgeri, Ungdommens . . \xTk.Jomtou.CM.
227. have spøgeri af noget, fuive spøg,

morskab af noget. UfF.
ISpøSe-søster, en. (jf. -broder; nu

næppe br.) legesøster, naar hun (o: en ung
pige) er hos hendes Spøgesøstre, saa er hun
saa høLrøstet som en sulten ^oe.Skuesp.X.
60. -Tærk, et. (nu især dial.) noget, der

udføres uden alvorlig hensigt, for fornøjelses,

tidsfordrivs skyld, (som) i leg; navnlig om
virksomhed, der tidføres legende, uden vanske-

lighed; i videre anv. om hvad man anser for

smaating, bagateller; legeværk (2); spillevcerk

(2); tidligere ogs. (jf. II. spøge 1.2^ om vold-

som, larmende optræden. Sort.Poet.41. Riig-

domme, Høihed, Ære, Pragt og andet Lyk-
kens Spøgeverk, ere ofte det eeneste, som
vi værdige med Navn af Belønninger.

SehyUe.IR.V.243. \\ spec. i negative udtr. som
det er ikke spøgeværk, det er ir^gen spøg;
det er en alvorlig affære. Feilb. det er rigtig-

nok ikke Spogeværk, hvor saadan noget (o:

sygdom) falder pdak.Lunde.F.23.

apø£;-fald, adj. se spøgefuld, -fær-
dig, adj. (nu næppe br.) færdig, rede, til-

bøjelig til at spøge. Man holdt af mig for det
altid muntre, spøgfærdige Lunes . . Skyld.
Tode.I.Fort.a7'>. -mager, en. (1. br.) spas-

mager. Endnu i vore Dage er den fra Fest
hjemvendende Ægtemand staaende Figur
hos Spøgmagere. i^Brtx.4P.///.i2i. -vis,
adv. (jf. skæmtvis; nu 1. br.) paa spøgende
maade; for spøg. disse Disputatorer, som man
spøgviis kaldte Masbakki eller Slagsbrødre.
Bagges.NK.39. MRubin.MB.131. (formen)
bruges måske kun spøge\ is. UnivBl.1.384.

*»P»3(8), adj. se II. spøg.
S!»pøjt, Spøjte, spøjte ofl., se

Sprøjt, I. Sprøjte osv.

Spøl, en (Rask.FynskeBS.57. DenVi-
borgerSamler.^/f 1824. 4. sp. 2. Brændeviinsbr.

329. HPHanss.T. 11.14) ell. et (Moth.S699.
VSO. MO. Glahder.Retskr.); oftest uden art.

[sbø'2] (jf. Molb.HO. SvGrundtv. samt skrive-

maaden Spøel. Viborg.S.49). spøl. Høysg.AG.
138 (jf. Bertels. Høysgaard. (1926). 222). (-f

SpyL Moth.S699). {cenyd. spøU, spøl; fra nt.

spol, mnt. spol, ;'/. holl. spoel samt nM. spu-

10 licht; fil spøle) I) (nu næppe br.) (snavset)

skyllevand, spildevand, „skam og skiden

vand, som er spøUedt af." 3/o//».5699. VSO.
MO. D&U. jf. Karspøl samt Mundspøl (det

man skyller munden med). Moth.M182. VSO.
1V.M233.

il
i forb. som spøl af (ell. fra.

Bergs.PS.V.307) en tud. *Løgn og Pral der

strømmed
|
Som Spøl af en Tud. Winth.HF.

176. 2) (fagl.) affaldsprodukt, der (ved

brændevinsbrænding) bliver tilbage efter

M destillation af den forgærede mask (og

som anvendes til kreaturfoder); ogs. om den
uklare rest, som (i øl- og vin-fabrikationen)

bliver tilbage paa fadene efter tapnin-
gen (VareL.*142); bærme (1.2); drank (2.2);

drav (jf. I. Mask 1). Amagerne indfinde

sig hver Torve-Dag, paa Kiøbenhavns Gader,

tagende tilbage i deres Vogne Mask og Spøl,

til deres Creaturers Underholdning. ÆPonf.
Atlas.11.64. Man giver (faarene) Hakkelse

30 3 Gange om Dagen, og hver Gang Spøl paa.

Eøegh.AJ.257 . Feilb. Staldene blev udvidet,

saa vi kunde have 60 Stykker Fedekvæg
paa Spø].HPHanss.T.12. 3) (vulg.) stærk,
spirituøs drik (jf. Spølvand 3 samt Drank
2.2 slutn.). først skal vi edder og klippe mig
ha' en Kop Spø\.CHans.S.252. Er der ikke

råd til noget spøl? Ved i hvad en kaffe-

punch i denne kvdåelHRaage.DagHrude.
(1906).135. UfF.
Spøl-, i ssgr. [isbø(-)l-] f'Spyl-. Moth.

S699. jf. u. Spølkum. — ved tilknytning til

Spild, II. spilde ogs. Spil(d)-, se u. Spøl-

kop, -kum. — tidligere ofte vekslende m.

Spøle- (se fx. Rostgaard.Lex.S244c samt

u. Spøl-kum, -skaal, -tønde, -vand^, Spølle-

(se fx. Gram.Nucleus.313. vAph.(1759) samt

u. Spølskaai;, Spylle- (se fx. u. Spølvand^;.

{ænyd. spøl-, spøile-, spøUe- (DaViser.nr.

24.69); delvis efter nt. ssgr. m. spol-, ty.

io ssgr. m. spiil-; især fagl. ell. dial.) til Spøl

ell. spøle; foruden de ndf. behandlede kan
nævnes en række (dial. ell. foræld.) betegnelser

for beholdere til skyllevand olgn., fx. Spøl(e)-

(Spølle-, Spvlle-)fad, -kar, -kedel (JBaden.

Horatius.ll.'87. jf. Heib.Pros.X.421), se Moth.

S699. Rostgaard.Lex.S244c. Gram.Nucleus.

313. vAph.(1759). Amberg. VSO.
spøle, V: ['sbø'la] (tidligere ogs. m. for-

mer som spøile. Reiser. IV 129. Agerbech. FL.
60 85. OeconJourn.1758.190. vAph.(1759). jf.

ndf. spylle. Moth.S699. JensSør.II.68. jf.

u. afspule, udspøle^. præt. -ede, part. -et

ell. præt. -te, part. -t [sbø?ld] (vAph.(1764).

jf. Feilb. samt \idspylt.DL.4—3—-13). vbs.
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-(n)iiig (se Spølningj. (ænyd. spøle, spøUe

(Kalk.IY589i*'), spyUe (PJColding.Etymolo-

gicum.(1622).634) samt (op-, ud-)spøyle, no.

spyle ; vel fra nt. spolen, ty. spiilen ; sideform til

spule (s. d.); jf. Spol ; nu kun dial.) I ) lade vand

løbe hen over noget ell. bevæge noget gennem vand

for at fjerne smuds olgn.; skylle (IL3.3). I.l)

m. obj., der betegner det, der renses. Aid ulden

Gods skal vel og forsvarlig spølles i got

Vand. Ordonnance (Kvartudg.) *V, 1705. § 35.

spøUe Lintøi.vAph.flTSO). || om gurgling

olgn. (jf. Mundspøl u. Spøl 1). spøUe Mun-
den. vAph.(1759). jf. u. bet. 1.2.

il
spøle

noget af (jf. afspøle u. afspule^, rense ved

skylning. Qvinderne stampe Risen i ud-

hulede Knuder, og bage den derpaa i Kug-
ler. Nogle spøUe den af i Søvand, og derpaa

æde de åen. Reiser.lY129. Med denne Luud
(o: et stærkt urteafkog) toer og vasker man
Saarene, og saa at tale, skyller og spøUer

dem af med s&mme.Silchmuller.Ædende-

Saar.(1769).65. jf. VSO.I.llO. spøle igen-
nem. 1. i egl. bet. den (o: et dekokt af bukke-

blad) . . spøler Maven igiennera. (rarftocT^.

13. 2. overf.: gennemsøge, jf.: jeg og Breson
. . havde gjennemspølet alle Slagelses

Vraaer, for at faae en Hest til mig. Bagges.

(ABagges.JB.1.13). 1.2) m. obj., der betegner

det (snavs osv.), som fjernes ved skylning;

vist kun i forb. m. præp.-led ell. adv. som
af (jf. VSO.I.llO), bort, ud (jf. af-, ud-

spøle). man (maa) bruge Gurgel Vand at

spøUe Skarnet af Munden meå. Agerbech.

FA.I.58. kommer der noget i Øyet, strax

er Naturen der til Reede med Vand, at spølle

det ud. sa.FL.85. jf.: (man) helder saa noget
lidet koldt Vand derpaa for at bortspøle
de vedhængende Saltdele. JFBergs.HK.67.
2) om vædske, især (spilde)vand: strømme
rigeligt og med stærk fart (ud gennem
en aabning); skylle (II.l). Skibet satte . .

Forenden saa dybt, at Vandet spolede over
K&hjSBen.PMøll.ES.III.136. han fandt Tap-
pen tagen fra Tønden, saa alt Øllet spolede

ud over Gulyet.SvGrundtv.GlM.II.76. Feilb.

jf.: en smal lav Sandrevle, som Vandet
overspyller.Jens5'ør.//.68. || spøle med
sig, skylle med sig (i farten), i det Regn-
draaberne falde ned, skylle eller spøle de
altid andre Uddunstninger med sig af

Lutten. JFBergs.G.44. 3) lade (vand) strøm-
me (af sted, ud gennem en aabning). billedl.:

*bare Slask og Slud
|
han (o: vinteren)

spoler fra sin Y&dsketud.AntAnd.Fyen.(1901).
60.

ISpøle-, i ssgr. se Spøl-.

spøl-føde, V. føde (kreaturer) med spøl

(2). Politivennen.179911800.1382.
ISpøling, en. se Spolning.
Spøl-kop, en. ('Spil-. OrdbS.(sjæll.).

jf. Esp.483. Spild-. Junge.), (lav, bred) kop
uden hank (og underkop); (lille) spølkum.
y/SO.(„Nordsiællandsk"). En lille søndags-
klædt Pige . . balancerede langs Rendestenen

med en Spølkop Yløde.AndNz.PE.III.221.
langt ud paa Aftenen sad de og svang Spøl-
kopperne med Kaffeknægte og „Ølhøvle" i.

Bregend.MAG.90. Feilb. UfF. -kam, en
ell. (sj.) et (SophClauss.AT.32). [-|kom(')]

(tidligere ogs. Spyl- (JHelms.G.36), Spil-
(vAph.(1759).437; men: Spøl- sa.(1764)),

Spild- (BerlTid.^*/»1903.Aft.l.sp.3). — Spø-
le- (Rostgaard.Lex.S244c. Holb.MTkr.174.

10 Anti-Spectator.34. jf. Rask.FynskeBS.57),
Spølle- (Rostgaard.Lex.S244c), Spylle- (Moth.
S699). — 2. led ogs. (nu 1. br.) -kom (Anti-
Spectator.34. vAph.(1759).437. Kierk.XIY
231), -kumme (Holb.MTkr.174. Amberg.
Levin. Bang.T.5(men -kum. sa.L.89). jf.

VSO. samt: „Spølkumme, (udtales „Spøl-
kom" eller „Spølkum")".ikfO.), flt. -mer. (sv.,

no. spilkum, nt. spolkumm(e), holl. spoel-

kom, nht. sptilkumm; til spøle; sidste led er

20 Kumme (Kum, Kom) ; især gldgs. ell. dial.) egl.

(jf. Spølskaal^ om skylleskaal (spec: til af-

skylning af tekopper i varmt vand før brugen);

nu navnlig om stor, flad kop (som regel uden
hank og underkop) (jf. Spølkop/ Spøl-
kummer, ordinair FaQon, Va Pot . . Formede
med Løv, Hank og Fod. TarifforGlas-Udsal-

get.(1783).22. en Spølkum med Vand blev
sat for hver Person, for at toe og skylle sin

Mund. FrSneed.L449. Man seer hvorledes

30 det deilige Postellin skylles i den tienstagtige

Spølkum. Tode.M.234. Madam Jensen skynd-
te sig med at servere Kaffen . . i to Spøl-

kummei. Schand.VY109. i „ Øverste-Stuen"
stod . . Rækker af store Spylkummer med
Smør. JHélms.G.36. \\ om kummens indhold
ell. det kvantum, den rummer, en Spølkum
KaSe.Jwngie.i07. Lene kan gjærne komme
og pløre to Spølkummer i sig af Jomfru
Korneliussens slattede Kaffevand. Schand.

40 BS.210.
spølle, V. se spøle. iSpølle-, i ssgr., se

Spøl-.

iSpølning, en. f'Spylning. Moth.S699.
Spøling. Rostgaard.Lex.S244c). (ænyd. (aff)-

spølning, spyllning, spoling; ;/. ty. spiilicht;

vbs. til spøle; nu næppe br.) det at skylle ell.

(mere konkr.) det, der skylles (med), ud-
skylles, afskylles; (slam af) skyllevand (2),

spildevand, opvaskevand osv. (jf. Spølvandj.

50 Gram.Nucleus.806.

JSpøl-iskaal, en. (1. br. Spøle- (jf.

Rask.FynskeBS.57), SpøUe-. HCAnd.SS.IX.
406). egl. om skylleskaal olgn.; især om stor,

flad kop (uden hank og underkop); (stor)

spølkop; spølkum. Den Syge nyder deraf en
Spølskaal iuld.Estrup.HistBl.36. F<SO. („Især

hyppigt paa Landet"), en Spølskaal The-
Yand.[MMuller.JDenda.Husmoder.(1868).70.
Feilb. -stald, en. stald til fodring af kreatu-

60 rer med opøl. HPHanss.T.59. AarbVejle.1940.

67. -sted, et. sted, hvor noget (af ell. ud)-

skylles. Jeg lod paa begge Sider af hver
Indkørsel udgrave Spølsteder, som bleve

udsatte med Stene til en Vandhøjde af
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IVt Fod. I disse maatte enhver indfarende

Vogn køre, naar det var Regnvejer, for at

vaske Skarnet åi.Politievennen.1798/99.469.

jf.: Spølstædeme (cloacæ) i Legemet, nemlig
Krumtarmen . . den rette Tarm . . og Blæren.

RoUbøll.S.50.

spølte, V. se II. spelte.

i^pøl-tønde, en. ^Spele-. UfF.). (ned-

gravet) tønde til opsamling og opbevaring

(ell. transport) af spøl ell. andet spildevand, lo

et Barn druknede i en Spaltende me-
dens Forældrene vare ude paa Marken.
Den Viborger Samler. »•/, 1824. 3. sp. 2. VSO.
UfF. billedl.: det gaaer med denne Hoved-
stad (o: Kbh.), som med Rom i Taciti Tider,

hvor alt hvad som ikke duede omsider
strømmede hen, ligesom i en Spøltønde.

Junge.353. Det var den enkeltes Pligt over

for Samfundet af Gæstgivere at lade sig

bruge som Spøltønde og Fyldebøtte (o: at 20

drikke mere, end man havde lyst til).Skovrøy.

Hundevagten.(1913).71. -vand, et. ('Spøle-.

Rostgaard.Lex.S244c. Fleischer.HB.376. jf.

VSO. MO. Spyl(le)-. Moth.S699). (ænyd.
8pøl(le)vand (DaViser.)) I) (jf. Spolning^

vand, som bruges ell. er brugt til at skylle

med; skyllevand; (op)vaskevand. Moth.S699.
man samler nogle Dages Spølevand af

Kiøkkeiyet.Fleischer.HB.376. VSO. MO. 2)

(jf. Spøl 2) tynd vædske, som efter klaringen 30

bliver tilbage i brændevinskedlen; klarevand

(2). VSO. MO. 3) (jf. Spøl 3; spøg. ell.

nedsæt, betegnelse for brændevin. Blich.(1920).

XXIX.2. 'irogUf en. vogn til transport af

spøl. Mon Brændeviinsbrænder I.'s Jens
endnu kørte med Spølvognen? Z)od/.fi.26i.

Jeg møder lange, runde Spølvogne. Jørgf.

Liv.II.23.

ISpønnins, en. se Spunding.
spør, præs. af II. spørge (s. d.).

ISpørg, subst. se u. Spørgning,

Spørg^dom, en (som regel uden art.), (ogs.

skrevet Spor- (Moth.S705. FynsTidende.^'/i*

1926.18.sp.l) ell. (sj.) Spørgedom (AndNx.
PE.I.73. sa.FD.71.85). — bornh. Spordom.
BomhOS. jf. Spurdom. KBirkGrønb.SF.
35). {ænyd. spørdom; jf. fynsk spørgedag
(Kværnd. UfF.), skaansk spordan,sv, dal.

8pordag(er), fsv. spurdagher, -daghi, oldn.

spurdagi samt Spørgning, Spørgsel, Spørgs- 50

maal; nu kun dial. (jf. VSO.)) I) underret-
ning; efterretning; meddelelse, vi (kan)
let opdage, at „Historie" skal svare til hvad vi

Sællandsfare kalder Spørgdom og hvad vi nu
alle i daglig Tale kalder Efterretning.

Grundiv.KS.il. \\ næsten kun (jf. u. Spørg-
ning^ i faste forb. som faa, have (ell. give.
FynsTidende."/iil926.18.sp.l) spørgdom
paa (ell. om. jf. Rask.FynskeBS.57), faa
(ell. give) underretning om; faa nys om; faa eo

opspurgt; komme paa spor efter. Moth.S705.
Hakon . . fik . . Spørgdom paa Eriks Sønner,
at de var kommet op til Nørre-Agde.
Grundtv.Snorre.I.140. i denne udørken holdt

de (9: eremitterne) aUige vel øje med, hvad
der tildrog sig rundt i verden, og havde god
spørgdom om 9,\t.FrUamm.Kirkehist.lI.362.
jeg maa kjøre herned efter ham forat faa

Spørgdom paa det Galskab, han gaar og
laver til me)di.JakKnu.LS.88. rent tilfældigt

havde de faaet Spørgedom paa, at Lasse
havde en Broder som ejede Hus derinde.

AndNx.PE.1.73. 2) (bornh.) det at spørge
(3); spørgsmaal (2.i); i forb. som gøre
(BomhOS.), have spørgdom efter cK. paa
(smst.), spørge efter; forhøre sig om; have bud
efter. Mig har du slet ikke haft Spørgedom
efter? AndNx.FD.71. der er spørgdom
efter noget, der spørges efter, forespørges om
noget; noget er efterspurgt. BomhOS.

I. HpøTgCf et ell. (sj.) en (se u. Rund-
sporgej. ['sbørqa] flt. -r, {dannet til II.

spørge, muligvis efter ty. frage, spørgsmaal;

jf. falstersk spørge, /., melding i Vhombre (se

u. II. spørge 3.8^) det at spørge; spørgs-
maal; forespørgsel; vist kun i ssgr. so7n

Rundspørge (s. d.), jf.: Spørgsmaalene fra

Lytterne . . mærkes „Lytterspørge". Pol.

^*/*1941.9.sp.4.

II. spørge, v. ['sbørcia] ell. (dagl.)
[ Isbøre] (jf. Moth.S703. Bøgh.DA.1.75. FPJ
Dahl.RT.21. Thorsen.l5) ell. (især kbh. ell.

dial.) [isbo-ra] jf. Jesp.Fon.118. UnivBl.I.

360.389. LollGr.65 samt skrivemaaden spore.
Langébek.Breve.256. Hostr.ST.11.3 (co gjøre).

B.T.^*/il936.6.sp.l.
II

præs. -er ['sbørqar]

(Høysg.AG.95) ell. (dagl.) [sbør', ogs. sbo'r,

1. br. sbør] jf. EJessen.Sprogl.40. Mikkels.

Sprogl.209. Jesp.Fon.118. sml. skrivemaa-

deme: f spørg. Holb.Bars.(1731).IV2(1724
og IAéb.11.173: spør^. JRPaulli.Kandest.D8r.

KbhAftenp.1784.Nr.6.1.sp.l. gpør. lMos.32.
17(Chr.VI; 1871: spørger^. Holb.Bars.1.7

(1731: spørger;. OeU.Digte.(1803).237. Gold-

schm.VII.371. RJHolm.ÆldreEdda.(1874).
12. jl præt. spurgte ['sborda, ogs. 'sbo-rde,

•sbmVtfe] sj^tiTde.Moth.S703. spmte.Høysg.
AG.95. jf. Jesp.MFon.*167. gldgs. ell. dial

ogs.: ['sbo're] jf. Kort.171. Brøndum-Nielsen.

GG.11.369 samt skrivemaaden spore. GBéh-
rend.DeEnsommesStræde.(1922)80. — tidlige-

re ogs. skrevet spurgde. Mall.SgH.451.491.

NMPet.Spr.il. 138. Winth.ND.4. spurde.

lMos.24.47(Chr.VI; 1871: spurgte^. Holb.

GW.(1724).8sc. Thurah.B.260. 8pur(d)te.

Eolb.Jep.11.3. sa.GW.II.4. Mall.SgH.7.
||

part. spurgt [sbor'd; ogs. sbo'rd, sbur'd,

sbnhd] s^mdt Moth.S703. sphit.Høysg.AG.
95. tidligere ogs. skrevet spnr(d)t. ApG.23.34
(Chr.VI; 1819: spurgt;. Holb.Tyb.II.l. sa.

Vgs.(1731).II.5. — pass. som dep. (se u. bet.

2.\) spurgtes, dels m. hjælpeverbet x^re: Det
er spurgtes til Sorø, at jeg har snakket Latin.

Grundtv.Breve.185. Det er der heller aldrig et

Menneske, der har sagt, for saa vilde det være
spurgtes i ^VoXen.JørgenNiels.D.lSl. dels m.
have: Her paa Gaarden tror jeg endnu ikke

det har spurgtes. ^ndi\rx.Pfi./.286. sa.AH.54.

46*
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II
i pass. bruges uden for bet. 2 og upersonlig

konstruktion m. der (se fx. sp. 731*^^) næsten

kun omskrivning m. blive || vbs. -ning (s. d.),

jf. 1. Spørg (u. Spørgning^, Spørgdom,
I. Spørge, Spørgement (u. Spargementj,
Spørgerads, Spørgeri, Spørgsel, Spørgs-
maal. (ænyd. spørge, spørie, spør(r)e, glda.

spørghe, spøriæ, ædu. spyriæ (DGL.Y96),
præs. spyr, spør (smst.I.106.Y43. Harp.Kr.

71.171), ogs. m. bet.: efterlyse, efterforske, op- i'o

spore, udfinde (fx. DGL.I.88.106.VIII.360),

SV. sporja, no. spørre, oldn. spyrja, oeng.

spyrian, oht. spuiian (jf. nht. sptiren, spuren

u. lY. sporej; af,, af II. Spor og m. grundbet.:

forfølge et spor, efterspore, opspore")

i) (jf. adspørge 2; i rigsspr. nu kun i

forb., der (kan) opfattes som hørende til bet.

(2-)3^ efterspore ell. opspore; eftersøge
ell. opsøge; (stræbe efter at) faa fat i.

hvis de (o: tatere) efter den Tid (o: efter 20

landsforvisningen) spørgis, eller overkommis,
kunde her i Riget, da (skal de) straffis paa
U\et.DL.3—20—3. Rietz.659. Esp.483. jf.

bet. 2-3: (han) var selv Præstesøn, men
kunde ikke spørge sin Slægt længere tilbage

end til OldeisideTen.LHertel.HWHertel.(1897).

3.
II (;/. ænyd. at spøriæ sit (levnets) brød

(Kalk.1.9)) spec. m. h. t. det daglige brød, ud-
kommet olgn.: (søge at) skaffe sig. at spørge
sin iøåe.Rostgaard.Lex.S245b. i forb. m. om 30

(m. overgang til bet. S.s): Kingo.8S.IV.307.
*Hvad skal unyttig Sorg,

|
Om Næring

tungt at spørge,
|
Saa længe Gud vil sørge

|

Og være eders Borg. Brors.7S. *Naar ingen
Stand kan flere Folk forsørge,

|
Hvor skal

man da om Brød til Barnet spørge? PaiJlf.

AdamH.1.28.
|| spørge om sin mage,

søge sin mage, sin lige; være uforlignelig. *Der
(o : paa Frederiksborg slot) er en Kirke koste-

lig,
I
Som spørger om sin Mage. Grundtv. 40

PS. VI.370.
II
om forb. spørge op se u. bet.

3.4.

2) (nu især arkais. (jf. Rubow.SP.reg.)
ell. dial.; jf.: „Talespr." Levin.^ komme
paa spor af (en nyhed); skaffe sig under-
retning om; faa nys om; høre fortælle;
erfare, (ofte styrende en genstands-sætn.).

2.1) i al olm. *Jeg vil ikke, min Fæstemø
skulde spørge til By, | at jeg skulde fra

Kongens Banner åy.DFU.nr.19.8. Makka- 50

bæus spurgte det, som var skeet.2Makk.
10.21. Jeg kand troe, man haver siden
spurdt, at Herren haver faaet det Navn.
Holb.Tyb.II.l. (han) spurgde sin Faders
Mgång.Grundtv.Snorre.1.52. *Men spørger
han derude hans Moder lider Ondt,

|
Saa

letter han sit Anker og dreier Skuden rundt.
ARecke.P.26. Ane Sofie har da hængt sig i

Nat, spurgte jeg oppe i Byen. Skjoldb.SM. 3.

CReimer.NB.419.
jf. sp. 728*-^''-*': mine Anfø- eo

rere i denne Beskrivelse (0: af et jordskælv i

Danmark) skal være . . hvad jeg har kundet
faae at høre og spørge hos andie. KSelsk
Skr.IX.363.

\\ i pass. spørges ell. (1. br.)

blive spurgt (Holb.Intr.1.3. sa.DH.11.321.
Sagen er bleven B^xagi.vAph.(1764). jf. 1. 20:
*Hvor det i Landet blev hørt og spurgt,

I
Det tyktes alle et Jærtegn stort. (rrMnd^i).

PS.VI.78), erfares; blive fortalt; ofte

(spec. i forb. som det vil ell. skal spørges
(vidt og bredt) olgn.) dep.: rygtes; blive
kendt og omtalt (i vide kredse), (om part.

spurgtes se ovf.). *Vi haaber det snarlig

skal spørges i Bye, | At Herren er med Dem
(0: en admiral) i Følge.Sort.HS.D3v(jf.
sp. 727**). Hildighun havde seet Troldrid; og
er det bestandig, inden noget stort spørges.

Rahb.NF.1.259. *det kan spørges vidt og
bredt:

|
Mit Aag er godt, min Byrde let.

Grundtv.SS.III.518. denne Seier over Sach-
sen vil spørges igjennem Tideine. Hauch.
DVIII.25. CReimer.NB.47. Naar man vilde

giøre noget, saa maa man giøre det saa, at
det kand høres og s]^øTges.Holb.Stu.I.9.

MO. Pont.BH.3. talem. (nu næppe br.): Det
Onde skal nok spørges. Levin. Mau.7207.
En Ulykke spørges snart. F^SO. jf.: Ulyk-
ker de spørges saa iage.Grundtv.SS.II.244
samt Mau.8103f. \\ spørge giftermaal
(Hedebo.215), lig, ægteskab, se I. Lig 2.4,

Ægteskab, spørge nyt, høre (de sidste) ny-
heder; ogs. (m. overgang til bet. 3): prøve at

skaffe sig underretning om, hvad der er hæn-
det i den sidste tid. Matronen med sin

Kaffekop
|
Og med sin slebne Tunge,

|

Hun bruger Snuus, hun spørger Nyt,
| Og

aver skarpt den '[Jnge.Winth.1.22. Du vil

snart spørge Nyt. F-SO. JySaml.4R.III.351.
Feilb. spørge tidender, se Tidende.

||

(1. br.) i negative udtr., angivende, at noget

tilsvarende ikke findes, (ringen) var af Guld
med to Hænder, som trykkede hinanden, og
bedre Vare var ikke spurgt. Kirk.F.34. 2.2)

(undertiden vanskeligt at skelne fra bet. 3.3}

i forb. m. (obj. og) præp.-led (til angivelse af

den ell. det, man erfarer noget om; jf. tilsva-

rende forb. u. høre 3.2^. || spørge fra,

faa bud, efterretning fra ell. om; høre (noget)

fra ell. om. adskillige Ondskaber, som jeg

. . har fornummet og spurgt om og fra ham.
Gram.Breve.120. Ingen havde spurgt Noget
fra ham hverken Godt eller Ondt. Blich.

(1920).XIV49. Feilb. || spørge om (jf.

omspørge 2.2), høre, erfare om. der Judas
havde spurt om (1871: fik Nys omj Nica-

nors tilkomst.2Makk.8.12(Chr.VI). *Jeg sty-

red ind i Vigens Fjord, at spørge
|
Om Nyt

i 0]^slo.Boye.PS.I.298. aldrig spørger man
om ham, at han drikker eller saadan noget.

Buchh.Su.1.51.
II
spørge til, høre noget til

ell. om; ogs.: høre, modtage livstegn fra. Jeg
har intet spurt til dette. Rostgaard.Lex.S245b.
sig mig, hvor du har opholdt Dig i denne
lange Tid, og hvi jeg ikke har spurgt det

mindste til Dig. Bagges.L.1.335. jf. u. bet. 2.1

:

Jeg skal skikke ham så langt bort at mand
hverken skal høre eller spørre til ham.
Moth.S704. MO.
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3) henvende sig til (en) for at søge
underretning, oplysning om ru>get; især:

fremsætte indholdet af en sætning paa en scuidan

maade, o/ det umiddelhart, ved udtalen

(„spørgetonen") ell. ved den grammatiske

form (spørgende ordstilling, spørgepartikel,

spørgende pron. ell. adv.) fremgaar, at den
talende ikke ønsker at bekræfte sætningsind-

holdet, men at henstille det som noget (uvist),

hvorom der ønskes oplysnirig, svar; stille et lo

spørgsmaal. (jf. frage. II, fregne, III.

fritte).

3.1) t al alm.; som regel m. person-obj. til

angivelse af den, til hvem spørgsmaalet rettes,

og (eU.) m. afhcéngig spørgesætning ell. direkte

tale tH angivelse af spørgsmaalets indhold.

II
m. spørgsmaalets indhold gengivet i direkte

thle. dersom nogen sporger Eder: hvi løse

I det (o: et føl)? da siger saaledes til ham:
Herren haver det hehoy.Luc.19.31. Og 20

spør saa St. Peder: Hvad godt har du
giort?

I

svarer jeg Schweitseren: Ikke stort!

Oehl.rHgte.(1803).237. „Stadig ingen Tele-

fon til 08?" spurgte Jean . . YiaLva.Pont.MH.

24. jf.: *Der sporges vel saa mangt „hvorfor?"

I
Naar Sorgens Skygger stige.Boye.AD.ilI.

79. spec. (bibl.) i forb. som han spurgte
(ham) og sagde: jeg spurgte hende og
sagde (1931: Da spurgte jeg hende^: hvis

Datter er dn?lMos.24.47. Luc.22.64.
jj

i 30

forb. m. afhængig spørgesætning, dels ind-

ledet m. et spørgende pron. ell. adv.: hånd
spør mig, hvad Hosbond vil tale med ham
om. Holb.Bars.IV2. 'Du spørger, min Dreng,
hvad jeg vil med den visne Yiol. Musikalsk
Museum.X.[1856J.44(jf. Vogel-Jørg.B0.125).

det lykkedes ham . . at faa spurgt, hvor-
ledes Handelen gik. „Aa, saa sUdeligl"

CMøll.PF.175. dels indledt m. om (jf. u. bet.

B.z): Pharisæeme gik til ham, og spurgte 40

ham, om det var en Mand tilladt, at sMlle

sig fra sin Hustru. Marc.10.2. (kongen) kneb
hende i Kinderne, spørgendes: om hun paa
nogen Tid vilde være hans AJlerkjæreste?

PMøll.(1855).II.4. jeg skulde spørge fra

mor, om I vilde komme i aften
j (jf. u. hilse

sp.99^*).
II

indholdsangivelsen udelades gerne,

dels naar den kan underforstaas fra sammen-
hængen, dels naar indholdet er ukendt ell.

ligegyldigt (saaledes spec. i pass. samt i forb. m. 50

maadesangivelse, se ndf.). Mose sagde til sin

svoger: thi folket kommer til mig, for at spør-
ge (1871: adspørge; G\xd.2Mos.l8.15(Chr.
VI). om nogen taler til dig, skal du intet andet
svare end disse Ord. Spørg min HoSmester.
Holb.Pants.1.3. *„Tør I forsikkre mig, at
mig I elsker?"

|

— „Min Jomfru! jeg var
Den som spurgte førsV Heib.Poet.111.439.
De maa give os Tid til at spørge en Sagfører.

ErlKrist.DH.237. Han holdt sin Pakke (med w
prospektkort) i Dørsprækken: — „Frøken —
en Arbejdsløs!" — „Jeg skal spørge. Et
Øieb\ik.'Vcerløse.Jonna.(1938).99. \\ i forb.

m. maadesangivelse. *du, der spor saa friit.

LThura.Poet.309. »Hvor kan De nu spørge
saa underlig. OcW.Z)t^.^2803;.227. spec. i

forb. spørge dumt, stille dumme spørgs-

maal. det var dumt s^vlt^. Bredahl. IV.59.

Du maa ikke spørge ånmt.LeckFischer.Te-
dora.(1928).45.

||
spec. (jf. Spørgsmaal sp.

741**; skol.): stille spørgsmaal til en elev for

at prøve hans kuridskaber; eksaminere. *Da
jeg (0: en konfirmand) blev spurgt, saa
svarte jeg kry. Røse.MD.32. Viser det sig

. . at Klassen ikke magter Svaret, er det
oftest Læreren, hos hvem Manglen skal

søges . . han har spurgt dårligt. iS^oper.

Den daglige UndervisningsForm. (1903). 58.
\\

vbs. Spørgen, navnlig om vedholdende,

utaalelig stillen spørgsmaal. det er en gruelig

spørgen, dend (a: han spørger om alt mellem
himmel og jord).Rostgaard.L€x.S245e. *uden
lang Tids Spørgen traved han | Rask hen
ad (vejen). Oehl.ND.197. enhver . . giver
dem sin Skjærv uden smaalig Spørgen.
Goldschm.NSM.il.112. Du svarer ikke paa
min Spørgen. Z)racAw»./7Tr59.

|| (jf. bet. 6.1;

iscer Q)) ved miriespil, gestus, blik osv.

antyde, at der er noget, man ønsker ai faa at

vide. Med Hænderne om hendes Hoved
spurgte hans angstfulde Blik i hendes skin-

nende Øjne. LBruun. (Foraarsbogen. (1917).
24). Langsomt naaede han op paa Siden af

hende. Hans Øjne spurgte. Hun forstod

ham, uden at han havde sagt et eneste Ord,
og hun nikkede. LeckFischer.KM.180.

3jz) (jf. bet. 3.9; nu næsten altid afløst af
forb. m. om, se bet. S.s) m. obj., der betegner

den ting, det forhold, hvorom der ønskes op-
lys^ning. (om forb. m. direkte tale ell. afhængig
spørgesætn. se u. bet. 3,1^, || m. et pron. i

intk. som obj. hun (blev) ved at synge til

hvad jeg spnidte.Holb.KR.I.S. *Jeg veed,
hvad Du vil spørge,

j Og jeg skal give Svar,

Winth.HF.82. *Paa hvad der spurgtes tidt

hun ikke sy&Ted.PalM.AdamH.I.296.
\\

(L
br. i rigsspr.) m. subst. som obj. (om de delvis

herhen hørende forb. spørge giftermaal, ægte-
skab, spørge nyt, tidender se u. bet. 2,i ; om
forb. spørge (sig) forlov se u. bet. A.2). •Kong
Harald hilsed venlig,

| og spurgte Bygd og
'^B,\n.Ploug.I.342. især i forb. spørge vej,
spørge om vej (se u. bet. Z.z). *Vor Brudgom
spurgde \ei.Stub.l06. Rytteren nærmede
sig og spurgte Vej til Herregaarden Ansbjerg,

Blich.(1920).X.54. Kollerød.197 . Feilb. spør-
ge skæbne, se u. Skæbne 2,3,

|| f » forb. m.
præp.-led m, af til angivelse af <ién adspurgte,

(hun) kommer, at spørge en sag af dig

(1871: udspørge dig i en sag^ om sin søn,

thi hånd er s\g.lKg.l4.5(Chr.VI). Dan.1.20
(Chr.VI).

3.3) (jf. bet. 2.2) i forb. m. (person-obj. og)

præp.-led til angivelse af den ell. det, som
spørgsmaalet gælder, (om forb. som spørge
fra en, spørge en sag af en se u. bet. 3,i-9;

om forb. spørge til raads, spørge i øst(er) og
svare i vest(er), se II. Raad 8,2, 03t(er).

||
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spørge efter (jf. efterspørgej. 1. m. h. t.

ting ell. forhold: stille spørgsmaal angaaende

noget (hvordan det staar til, forholder sig med
noget); nu alm,: spørge om noget. Harleqvin:

„. . Men har hun da Midler?" — Leander:

„I gemeene Folk spør altid strax efter Penge."

Hdh.Usynl.I.l. Spørge efter Prisen. v^pfe.

(1764). (man) spurgte deltagende efter (nu
olm.: tilj hans Befindende. (roMsc/im./.SPi.

Spørg ikke efter Gaver, De har givet Folk. i_o

De kan nemlig være gaaet videre. EGad.TT.
134. i videre anv.: interessere sig for; bryde

sig om; ogs.: tage hensyn til; agte (paa);

ænse. Jesper: „Ach! Herren maatte nock

sætte et O til." — Tyboe: „Det maa andre

heller giøre. Jeg haver, mafoi aldrig spurdt

efter Tallet. Det kom Jacob von Tyboe i de

Tiider icke an paa et Hundrede meere eller

minåTe."Holb.Tyh.ILl. jeg spørger hverken
efter Nat eller Dag eller Mathed eller Lyst, 20

men gjør min Pligt i det Ydeiste.6ylb.EA.

70. Kærligheden spørger ikke efter Rang.
EBirliGrønb.SF.2U(jf. ndf. 1. 56). 2. m.

h. t. person; dels (1. br.): forhøre sig om en

(for at faa at vide, hvem det er, hvordan det

forholder sig med vedkommende osv.). David
sendte hen og lod spørge efter Kvinden
(1931: sendte . . Bud for at forhøre sig om
hende). 2Sam.l1.3. dels: stille spørgsmaal

m. h. t. en persons opholdssted (for at komme 30

til at træffe ham, faa fat i ham olgn.); søge

(jf. bet. 1). har her været nogen, som har
spurt efter mig? Holb.Vgs.(1731).II.5. Har
der været spurgt efter mig i Aften? Eri
Krist.DH.74. jf.: Ingen vilde spørge efter

ham (o: et fattighusbarn) med en Arvelod.

Skovrøy.Fort.l4. \\ spørge om (jf. omspørge
(2.1 )j. 1. m.h. t. ting ell. forhold: stille spørgs-

maal angaaende noget (hvordan det forholder

sig, staar til med noget). Ezechias spurde 40

præsterne og Leviterne, om (1871: angaaen-
de) hobene. 2Krøn.31.9(Chr.VI). maatte jeg

spørge om min Herris ^avn.Éolb.llJ.II.l.
Aldrig han (0: vandringsmanden) spørges

om hvem eller hvad,
|
Bordet venter med

01 og med M.a.d. Hostr.T.151. det (gjorde)

godt, at han vilde spørge om hendes Mening.
ErlKrist.DH.94. jf. u. bet. 3.2: Engelen . .

spørger om Vei til Bethlehem.Rahb.(Tro-
jél.11.LXXXVII). MO. KSecher.Denfremmede 50

Gæst.(1934).100. — i videre anv.: interessere

sig for; bryde sig om; ogs.: tage hensyn til;

agte (paa); ænse. *Hvad spørger jeg om
Gods og Guld,

I
Naar jeg er vel tilfreds.

Falsen.Pebersvendene.(1798).131. Om Rang
og Stand ei Kjærligheden spørger. Het&.Poef.

IY333(jf. 1. 23). Christiern den Andens Lov
. . stiller Skibbrudne paa lige Ret uden
at spørge om Nationalitet, Indfødsret eller

særlige Overenskomster. CPai3/.0.3SS. spec. eo

* upers. udtr. som o der (ell. her) spørges
om, det handler om; det drejer sig om. Men
da her spørges om Landenes gandske Over-
flade, tienlig til Afgrøde og Beboelse, hvilken

Overflade . . ikke er aldeles jevn . . saa bør
en tiende Deel legges til. EPont.Atlas.1.389.
der spørges om, hvorvidt det er sandt. D&H.
2. m. h. t. person; dels: forhøre sig om en
(for at faa at vide, hvem det er, hvordan det

forholder sig med vedkommende osv.). jeg

spurgte dem om Jøderne, som vare und-
komne. A^e?i.i.2. Serafine er et ualmindeligt
begavet Barn, der ikke bliver træt af at

spørge om sin Fa,deT.Esm.I.121. dels: stille

spørgsmaal m. h. t. en persons opholdssted

(for at komme til at træffe ham, faa fat i ham
olgn.); nu alm.: spørge efter en. Biehl.(Skuesp.

IY386). skulde der komme Nogen og spørge
om mig, vil Du saa ikke bede ham lægge (o

:

likke) min Maas. Kierk.P.VIII,1.178. hvor
træffer jeg Kongen? . . Du spørger om Kon-
gen! der er ha,n. KMunk.DU.81.

|| (jf. II. paa
13.8j spørge paa, stille spørgsmaal an-
gaaende prisen paa noget, der var dog dem,
der blev saa inspireret over at se de første

Juletræer til Salgs, at de i alt Fald spurgte

paa dem. Pol.yiil919.13.sp.2. Korch.LL.85.

Il
spørge til (jf. spørge en til u. bet. 3.4^,

stille spørgsmaal angaaende en(s befindende,

helbred osv.). Rostgaard.Lex.S245b. Jeg spurg-

te til Camilla. Hun var upasselig, hed det.

Ing.EF.111.106. Nu pleier De jævnlig . . at

spørge til mit kxheide.Brandes.Br.l.Sl.

3.4) i forb. m. (person-obj. og) trykstærkt

adv. (samt undertiden spørgesætn. ell. præp.-

led som under bet. 3.1 og 3.3). \\ spørge en
ad, se ad B 2.3 || spørge op, (vel egl. til

bet. 1, jf. oldn. spyria upp, om hunde, der

opsporer vildt; sml. opspørge) finde ved at

spørge (undertiden ogs.: faa noget at vide

ved at spørge om det. Moth.S704). naar (za-

ren) vil være for sig self, kand mand ej

engang spørge Ham op, hvor hånd er at

&nde. JJuel.113. Trænger De til Hjælp, saa

spørg mig op paa Havne-Comptoiret. ffrø.

111.196. vi (maa) gemme os hen, saa min
Slægt aldrig kan spørge os op. Elkjær.RK.50.
Feilb.

II
spørge til. 1. (jf. spørge til en u.

bet. 3.3 ; sj.) spørge til ens befindende, hvordan
en har det osv. Grethe . . bød hende mange
Velkommen; de andre rejste sig ogsaa, og
hilste, og spurgte til. Pont.L.56. 2. (jf. til-

spørge samt spørge ad u. ad B 2.3 ; sj. i rigs-

spr.) stille, rette spørgsmaal til en (spec. om
overhøring i skriftsteder olgn.). *Hand spørger

Laure til, hvad disse Pantzer-maner (se u.

Marne 1^, | og anden Orlogs Dragt . . |
Vel

skulde giøre paa den skiære Qvinde-Krop.
PoulPed.DP.(1937).100. saa snart de kom til

dem (o: to fremmede mænd), spurgde Ønund .

.

dem til, og s&gde. Grundtv.Snorre.il1.339. de

sad og spurgte hinanden til i bibelen. Krist.

JyA.VI.31. Feilb. || spørge tilbage, (nu 1.

br.) stille et nyt spørgsmaal i steden for at sva-

re; svare med et spørgsmaal. Levin. \\ spørge
ud (jf. udspørge), stille (mange og grundige,

detaillerede) spørgsmaal til en angaaende et

bestemt emne; fritte ud; „pumpe". Gram.
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Nucleu8.1417. Han spurgte mig ud om alle

Omstændigheder. VSO. han turde ikke spørge

Pigen ud, om der var kommet en Gjæst i

Huset. Schand.F.307. Hun begyndte at spør-

ge mig ud . . Hvad jeg hed, hvor gammel
jeg var. Mit hiemsted.MKlitgaard.GM.26.
FeUb. spørge noget ud af en, (nu 1. hr. i

rigsspr.) spørge, fritte en saa længe, indtil

han rykker ud med de ønskede oplysninger,

(han) var blevet sært indesluttet . . Men
Søren fik da alligevel spurgt ud af ham, at

han var kommet seilende.EBertels.D.104.

jf.: de Ord vi spurgde ud af dem (o: aleu-

terne) vare alle forskjellige fra Finsk og
Grønlandsk. Rask. Vdv.III.250.

3ja) refl. (om forb. som spørge sig til

raad(s) se I. Raad 8.2; om spørge sig forlov

se u. Forlov 1) \\ i al alm.: rette et spørgsmaal
til sig selv. (nu især i forb. sporge sig selvj.

(dette) lærte mig . . at spørge mig selv: hvad
(dadelværdigt) er nu i dette dit Arbeide. Nye-
rupRahb.VI.293. med Undren spurgte (han)
sig selv, hvor det kunde betale sig at dyrke
slig 5orå. Bierfreund.FN. 17. i videre anv.:

have lyst til at vide; gide vidst. Vi spørge os

nutildags, hvad det var for en Art Frihed,

Waterloo hiågte. Brandes.NE.134. Cit.1939.

(Brandes.Br.Lxxii). \\ i forb. m. retnings-

angivelse: komme i en vis retning, til et vist

maul ved at stille spørgsmxial om vejen. Man kan
spørge sig verden rundt. Znsf.Ordspr.3i9.
En kan spørge sig gennem et helt Land.
Saa finder jeg vel ogsaa Aage Kakes Gaard.
Elkjcer.RK.115. især i forb. spørge sig
frem, finde frem ved at spørge sig for. Mau.
9537. Per maatte . . spørge sig frem og læse

paa Hjømetavlerne for at finde den rigtige

Gade. Po«/.LP.7///.5S. De gik ud i Byen
og spurgte sig frem til en Guldsmed. ifBtr/i;

Grønb.SF.92. \\ spørge sig for, (ænyd. d. s.,

oldn. spyrjask fyrir; jf. IV for I8.7 samt
forespørge (sig)) stille spørgsmaal for at

orientere sig, faa klarhed over noget. Spørg dig

for og lær, hvo jeg ex.lMakk.10.72. Høysg.S.
63. Vi kan spørge os for paa Veien, saa finde

vi nok åeThen.Heib.Poet.II.276. Mændene
skulde have spurgt sig bedre iox.Elkjær.HF.
66. Feilb. uegl.: en Synaal med but (ell.

brudtj Od siges at spørge sig for, o : ikke gaa
villigt gennem Sytøjet. D&H.

3.6) bet. 3.1-6 i særlige, mere eller mindre
formelagtige vendinger, ofte med noget afbleget

bet.
Ij

i indskudte ell. løst tilknyttede sætninger,

der skal gøre et spørgsmaal beskednere, høfligere

ell. mere indtrængende, udtrykke indigneret

undren, utaalmodighed olgn. (jf. u. V bede
1.4j. jeg spørger (Dem); jeg spørger
bare (ell. blot, kun^; nu spørger jeg
(Dem); (om) jeg maa ^cK. tør^ spørge;
maa jeg spørge osv. Hvor har Du lært det,

om man m&&e spørge? Biehl.(Skuesp.V1.355).
•Men maa jeg være dristig nok og spørge,

|

Hvem der har digtet den (0: visen). Thaar.
ES.102. Hvilket Menneske har skudt ham.

spør ieg?Bredahl.I.74. Og Bibelen, Deres
Durchlautighed ! jeg spør' Dem derom: hvad
er det for en Bog? En aldeles forældet Lec-
ture.FriteJurg.nr.65. hvad er et Fruentim-
mer, naar Forgyldningen er gaaet af Sankte
Gertrud — nu spørger ]eglEBrand.HH.73.
„Hvor er De fra, om man tor spørge?" „Jeg
er BeTliner." Bang.DuF.202. Er der noget
delikatere end en røget Sild — jeg spørger

10 hdkxe?MLorentzen.G.48. Er det Ungdommen,
maa jeg spørge, som har sat sit Præg paa
vor ^eydige\se.Howalt.DB.117. (retor.) gen-

optagende et spørgsmaal: Hvor kan Line,

som neppe har talt med det Menneske før,

hvor kan hun med hendes zarte Natur, som
neppe har taalt selv min Tilnærmelse, jeg

spørger, hvor kan hun saa hastig fatte Kjær-
lighed for en hende aldeles Ubekjendt?
ChievitzARecke.FA.48. Naar støder man ikke

20 paa Indvendinger? Jeg spørger: naar? SÆTee-

gaard.UT.44. || med forlov, tilladelse
at spørge, se Forlov 1, Tilladelse. || i af-

visende tiltale; dels angivende, at man ikke

anerkender den tiltaltes ret til at stille det

givne spørgsmaal: hvem (er det, der)
spørger? ell. (alm.) hvem skal du spørge
fra? skal (ell. skulde) du spørge fra fl.

br.: for. Kværnd.) nogen? Hvo spørger? si-

ges, naar Spørgeren ikke ansees beføiet til at

30 æske Svar. VSO. Hvem skal du spørge fra?

Krist.Ordspr.613. smst.319. „Naa, er du bleet

Kæreste med Mogensen?" . . „Ikke endnu,
hvis du skal spørge fra noeri." Herdal.Løg.
(1935).206. der er ingen, der spørger
dig (om noget): vil du holde din Mund,
naar ingen spør dig om noget. Holb.Bars.1. 7.

VSO. jf.: Næ, je' sa'e ingen Ting — og der
var heller ingen, som spore. GBehrend.DeEn-
sommesStræd€.(1922).80. — dels i udtr. for,

40 at man ikke kan (vil, maa, tør) svare paa et

stillet spørgsmaal: „Nu kommer de i Wiener-
vogn." — „Hva' er'et Brasen," sagde Fruen
. . „Spørg mig ikke. Jansine," sagde Brasen
„. . For nu staar jeg stiir."Bang.SG.64.

„Hvem er han egentlig .
." „Ja, du maa

ikke spørge, vi ved ingenting."^oi)ons.5.i2.

II
i udtr. for, at et spørgsmaal er overflødigt,

malplaceret, at det, spørgsmaalet gaar ud paa,

er tUvivlsomt, selvfølgeligt, det er ikke
50 (noget) at spørge om; det var ogsaa

noget at spørge om; hvor kan du
spørge; spørg ikke om det olgn. er det

at spørge om? JBaden.DaL. „Hvor er Klister

og Malle?" — „Aa det er ikke at spørge oml
Kjærestefolk maae skjøtte sig selv." Heib.

Poet.VI.363. „I vil vel være med?" — „Spørg
ikke om detr Bredahl.V1.202. „Kommer
De?" . . „Hvor kan De spøre?" Hostr.SpT.II.
3. Der er en Mand, der vil tale mæ Herren

M i Huset, er det dig, Ørnskjold? Ja sælfølge-

lig, svarer min Mand, det var osse noget
og spøre om. B.T.^*/i.l937.4.sp.l. talem. (nu
næppe br.): ja. Spørg din oldemoder ad.

Rostgaard.Lex.S245b. Spørg dig selv I Ifau.
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9546.
II

i udtr. for, at den adspurgte finder et

stillet spørgsmaal rimeligt (og at han ikke

selv kan besvare det), det raaa du (nok)
spørge (om) (jf. u. Y. nok 7.8^. „hvorfor

blev dog Priorinden saa forfærdelig vred?"
— „Ja, det maa du spørge !"OeW.XXF7.96.
e. alm. \\ 03 indledende en tænkt indvending, et

nyt afsnit olgn. her maatte nogen spørge.

Gram.Nucleus.1412. Der kan dernæst spør-

ges, om de 16 meget gamle Kirkebygninger
ere de opnnåelige.HJHolm.BornholmsKirke-
bygninger.(1878).iv. Man kunde spørge, om
dette ikke er et vilkaarligt . . Synspunkt.
VVed.G.7.

II
hilse og spørge, se u. hilse 1.

3.7) talem. og ordspr.
\\
(nu 1. br.:) Spørgen

er fri o: at spørge kan ikke forbydes. F§0.
At spørge staar hver Mand tTit.Mau.9538.

II
Det er bedre at spørge to Gange, end (at)

fare vild (ell. gaa fejl) én G&ng. smst.9530.

Holb.MTkr.224. hellere spørge en gang for

tit end en gang for lidt. || een nar (ell.

daare (se 1. Daare 2 slutn.) ell. tosse. Grundtv.

PS.1V.597) kan spørge (nu alm.: spørge
ora^ mere, end ti (ell. syv. Moth.S703.
Grundtv.PS.IV597.VI1.96) vise kan svare
til (nu alm.: svare paa (jf.Grundtv.PS.VII.

96) ell. besvare (se u. I. Daare 2 slutn.); 1.

br. svare: Grundtv.PS.IV597). Mau.9528. jf.

Vogel-Jørg.B0.131. sml.: *paa meer han
kunde svare,

|
End tusind' Tosser kunde

spørge om. Bagges.ComF. 3. || faa svar som
man spørger (ell. som spurgt^ olgn., se

u. Svar.
II
saa(dan) spørger man tyve

(ad), det spørger man tyve om olgn.,

se Tyv.
3.8) <jk spec. m. h. t. spørgespil i Vhombre.

Naar den, der sidder i Forhaanden, har gode
Kort til at spille, saa spørger han: er det
tiUdidt? Spillebog.(1786).9. abs.: melde spørge-

spil. I enhver Farve kan spørges, naar man
har de 3 høieste Matadors. sms<.25. *„Aa jeg

spørger." — „Nej, Respekt!" (lægger de sorte

Esser op.). Hostr.Int.47. Jeg spørger paa Kon-
ge, Knægt, fjerde i Tréfle, kjøbte ingen Trum-
fer. Schand.AE.76.STpViTgt, (nu 1. br.) som mel-

ding: Blich.(1920).XII.179. *Har man no'et

paa første Plads?" —
|
Hellebæk: „Spurgt!"

— Krigsraad: „Spurgt medV Hostr.Int.45.

en from Kæltring ved et L'hombrebord,
som til hvert Spurgt synes at tilføje et Suk:
I Jesu l:^dL\n\VilhAnd.HP.54. (sj.) substan-

tiveret: Spurgt, spørgespil. jeg vandt en
Spurgt i K\^øT.Hostr.Int.59. \\ i bridge:

melde spørgemelding. Han kan melde
Sans (eller) spørge igen i samme Farve.

PoV/xl941.Sønd.ll.sp.l.

3.9) (jf. Spørgsel, Spørgsmaal 2.2) T i

pass., om vare: være efterspurgt, søgt.

Kjøbmanden siger: det er i denne Tid stille

i Kornvarer, de spørges ikke. Kierk.V 1.311.

smst.VlO. denne Vare er ikke meget spurgt.
Levin. D&H. Scriptores rerum Danicarum
. . Meget spurgt og sjældent i komplet Stand.
antikvarkatalog.1941.

4) rette et spørgsmaal til en for at
opnaa noget (navnlig: for at faa lov, til-

ladelse til noget); bede. 4.1) i al alm. Man
undrer sig over, at han er gaaet med til

den Ordning — eller maaske er han slet

ikke blevet a^mgt? Pol.'/»1936.11.sp.6. du
maa ikke gøre det uden at spørge

j 4.2) m.
obj., der betegner det, man beder om, ønsker;
i forb. spørge forlov, (nu sj.) bede om

10 tilladelse. *Der bar jeg hende over, og
spurgte ei Forlov. Winth.V1.249. spørge
sig forlov, se Forlov 1. 4.3) i forb. m.
præp.-led. || i forb. m. efter. De (arbejdsløse)

stod og rokkede i Takt . . Een spurgte efter

Tobak . . men jeg havde ingenting, fi^arn^/.
LE.138.

II
i forb. m. om. Min Mand spurgte

Inspektør B. . . om at komme herned iaften.

ERode.DentungeDør. (1922). 108. talem.: I

dette Land kan man gøre Alt, blot man ikke

20 spørger om det, se Vogel-Jørg.BO.277. især
i forb. spørge om (for)lov, raad, til-

ladelse, se Forlov 1, II. Lov l.i, I. Raad
8.2, Tilladelse. 4.4) i forb. spørge en ad,
bede om ens tilladelse. Moth.S703. han havde
brugt hans Baad uden at spørge ham ad.

Hauch.TVI.37. Jeg har dog pænt spurgt
ad, før jeg handlede. Brandes. ¥24. iron.:

Jeg skal vist spørge dig ad (o: jeg gør det,

selv om du ikke vil have det).Moth.S703. 4.5)

30 refl., i forb. spørge sig for, bede om
lov. MO. uden at spørge sig for havde
(han) laant en (gummi)^\sLrL%e).Pol.**/\1942.

5.sp.3.

5) part. spørgende ['sbørqana] i særlig anv.

som adj. ell. adv. (ell. substantiveret: vi (har)
besluttet, herefter for Spørgende og Svarende
at aabne et Rum herudi (o : i avisen) for saa-

danne Ting, som interesserer Publicum.4dr.
'/itl764.1.sp.l). 5.1} (især Qj, jf. bet. 3.1 slutn.)

40 om mine, gestus ell. (navnlig:) blik, øje.

Charles forstod hende ikke og saae spør-

gende paa hQnåQ.Hauch.VII.341. *Husker
du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik,

|

vendte du imod mig et spørgende Blik. Ploug.
1.173. *Du retter tidt dit Øjepar

|
saa spør-

gende mod mit. Drachm.RR.55. hun (fik)

Øje paa hans opbundne Arm og pegede
spørgende paa den. GyrLemche.BD.49. 5.2)

(gram.) om sætning, der indeholder, udtrykker

50 et spørgsmaal, ell. om ord, ordstilling, tone,

der tjener til at give en sætning spørgende
mening. Hvo og hvilken kunne ogsaa bru-

ges spørgende. JJensen.Da.Sproglære. (1833).
318. en ikke spørgende Sætning. Madv.Lat
Sprogl.^(1841).347 . den spørgende (ordstil-

ling). INMeier. Da.Grammatik. (1843). 98. et

. . spørgende tonefald. Jesp. Fon. 590.
\\

{om ældre betegnelser se DGrammat.II.376.
Høysg.AG.59.) i forb. spørgende prono-

60 men (ell. spørgende stedord, henvis-
ningsordj. Hvo, hvem og hvad, kalde

nogle Interrogativer eller spørgende Pro-

nominer, fordi man kan bruge dem til at

spørge med. JBaden. Udtog af da. Grammatik.
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(1798).32. Madv.L<USprogl.*302. Mikkels.

SproglS.55.

SpøTge-f i ssgr. ['sbørqa-l i enkelte ssgr.

(fx. -spil^ ogs. (dagl.) ['sbOTa-J ;/. Jesp.Fon.

118. (navnlig Qj) til II. spørge 3; fonulen
de ndf. behandlede kan nævnes (O ssgr. som
Sperge-drift, -maade, -trang, -vane; desuden
(emb.) betegnelse for blanketter olgn. med
spergsmaal til udfyldning, fx. Spørge-blanket,

-kort, -liste, -skema; endelig gram. ssgr. lo

(vekslende m. forb. m. spørgende, se II.

spørge 6.2), som fx. Spørge-bindeord
(Mikkels.SproglS.75), -biord (smst.71), -bi-

sætning (EJessen.Gram.24), -hovedsæt-
ning (Mikkels. Ordf. 398), -ordstilling
(Jesp. Fon. 593), -partikel (Madv. Lat
Sprogl.*417. Rubow.SP.37), -pronomen,
-stilling (Jesp.SprU.80). -»gtigf adj.

(gram.; sj.) i forb. som spørgeagtig bisætning,

(betingende) bisætning af form som en spør- 20

gende hovedsætning. Wiicel.320. -dag, en. se

u. Spørgdom. -dum, se Spørgdom. -form,
en. 1)0 form, maade at spørge paa. Grunden
til denne høitidelige Spørgeform. DracAm.
(Brandes. Br. 11.177). Den rappe, æggende
spørgeform er godt givet af Hertz.FBrandt.
SK.60. 2) (gram.) sætningsform (med verbet

paa første plads), der udtrykker spørgende me-
ning, en Sætning . . i Spørgeform. DcfciT.

-formet, adj. især (gram.) om sætning: som 30

har form som en spørgesætning (m. verbet

paa første plads). Wiwel.vni. APhS.XY17.
-krage, en. {bomh. sporrekråga, jf. no. dial.

spursmaalskråka ; dial.) person, der spørger

meget. Spørg de andre, din Spørgekra^e (o:

om en forharsdommer)\AndNx.MS.25. -kær,
adj. (nu næppe br.) som spørger meget;

spørgelysten; nysgerrig; hertil: Med en Værts
medfødte Nysgierrighed og Spørgekiær-
hed søgte han at udfritte min Hensigt 40

til denne B.eise.Cit.l809.(PersonalhistT.1916.

284).

Spørgelf en. se Spergel.

Spørge-1jst, en. lyst til at spørge; nys-

gerrighed. *Sporgelyst kan drives saare vidt,

I
Men Svar var altid ei saa let at finde.

Blich.(1920).V123. Jeg har ønsket ved min
Undervisning at virke til, at de Studerende
. . følte en naturlig Spørgelyst. JohsSteenstr.

MinVirksomhed.(1934).29. Nu er Spørge- 50

lysten oppe i Bjerregrav !J.n(ii\ra;.P£?.//.49.

-lysten, adj. (jf. -kær^ som har lyst, til-

bøjelighed til at spørge. Rahb.FrII.57. Jeg
maatte gjøre Rede for . . meget Andet,
som den spørgelvstne Gamle fandt For-
nøielse i at \\åe.Blich.(1920).XXIV.59. U-
gerl6f.XielsHolgersensRejse.I.(overs.l906).113.

-melding, en. [II.3.8] ^ spec. om melding
i bridge, der kræver oplysning om makkerens
kort. Pol.-/,1941.Sønd.27.sp.l.

Spørgement, et. se u. Spargement.
ISpørge-ord, et. især (gram.) om ord

(pronomen eU. partikel), der indleder en
spørgesætning. INMeier.Da.Grammatik.(1843).

112. Jesp.SprU.64. jf.: „Jeg? — Hvilket?— Hvor? — Hvad?" spurgte Professoren
forbauset, og gav uvilkaarligt et Ryk ved
hvert nyt Spøigeord. SHeegaard.UT.33.
Spørger, en. ['sbørqar] flt. -e (til II.

spørge; især io) den person, der (i et givet

tilfælde) stiller et spørgsmaal; ogs.: person,

der stiller (mange, overflødige, næsvise) spørgs-

maal. vAph.(1759). *Vee den! saa var hans .

.

Ord
I
Naar Spørgere med Hæftighed ham

trængte ; | Vee den, der gaaer tU Sandhed gien-

nem Brøde. Rahb.Sandsig.476. Er der ikke i

Familierne nok af saadanne uopfordrede Spør-
gere, der . . blande sig i deres, saakaldte,

Venners mest private Anliggender? Winth.
NDigtn.185. Overfor Forespørgsler fra Priva-

te optræder Raadstuearkivet (liberalt). Spør-
gere, bosatte i Kbh., bliver i Almindelighed
opfordret til selv . . at foretage deres Under-
søgelser paa Læsestneme. HistMKbh.2R.V
444. (^-jarg.:) Hvem skal spille ud? —
Spørgeren! NaturUgvis! svarede Bente. Berl

Tid.^*/xl937.Sønd.8.sp.3. \\ i videre anv., om
person, der indtager en spørgende, forventende

holdnitig over for tilværelsen. Hauptmann er

kun en Spørger; han maa forblive paa
Forventningens Standpunkt. fioos.TL.S2.

||

ordspr. (1. br.). TU en god Spørger hører en
god SY!irer.VSO.(jf. Mau.9810f.). Spør-
gerads, en. [sbørqa'ra's] {dannet m. ro-

mansk suffiks (jf. ChrMøll.RS.147) til II.

spørge; sj.) spørgeri. Nu spurgte de store

(0: læreme) om det, de godt vidste, og de
små svarede kæk, hvad de ikke forstod, hvor-
ved der opstod en spørgerads over det hele

l&nd. Kold.B.56. ISpørgeri, et. (nedsæt.,

1. br.) som vbs. til II. spørge (3): (overflødig,

taabelig, overdreven) spørgen, det statistiske

Spørgeri. BerlTid.y*1938.Aft.8.sp.2.

ISpørge-rubrik, en. rubrik (i avis

olgn.), hvor der aftrykkes spørgsmaal (fra

læserne) med svar (fra redaktionen). Hus-
moderens Spørgerubrik. Ugébladet.**U1936.42.

sp.3. Læsernes Spørgerv\ir\k..BerlTid.**U1936.

6.sp.5. -spil, et. I) (jf. ty. frag(e)3piel;

1. br.) selskabsleg ell. spil med spørgsrnaal og

svar. Spørgespil? (Hvad ved De?). (bogtitel.

1932). jf.: Vi satte os til at lege Spørge-
Giette-Forærings-Spil, med F&nter. Bag-
ges.DYX.145. 2) ^ laveste spil i Vhomhre,

hvor melderen egl. skal spørge, om det er til-

ladt at spille (jf. spurgt u. II. spørge 3.8,

tilladt u. tillade^, ell. om de andre spillere

har højere meldinger, man maae i det mindste
have 3 visse Srik paa Haanden, naar man
vil kiøbe til et Spørgespil. Spillebog.(1786).25

(jf. smst.9). Han havde et Spørgespil i Tref.

Bli€h.(1920).XXV.lo. Oehlenschlåger holdt

ikke af at blive Beet . . Naar det gik galt

med et Spørgsmaal i Spillet, udbrød han
gjerne: „Det var et Spørgespil, men det

blev til et Sorgespil." lFofs.O£.722. YortHj.
IV,1.56. '»ygf adj. {ænyd. spørsiug; if.

-kær, -lysten samt frittesyg ; nu 1. br.) tilbøjelig

XXL Bentrykt */. 1942 47
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til at stille mange (overflødige, dumme, nysger-

rige) spørgsmaal. Argus.l771.Nr.43.2. De maa
nok være vildfremmed her i Staden, min spør-

gesyge JleTTe.Ing.EF.VI.22. VSO. UfF. \\
i

videre anv.: tvivlende, spørgesyg betvivler jeg

begge J)ele.ErnDalgas.DB.39. -syge, en. (1.

br.) den egenskab at være spørgesyg. Amberg.
VSO. Anvendelsen af spørgsmaalet kan hos

mange smaabørn udvikle sig til en formelig

aT^øTgesyge.VorUngdom.1937/38.351. -sået- lo

ning, en. (gram.) sætning, der udtrykker,

indeJiolder et spørgsmaal. Kierk.P.VIII,1.22.

direkte (Madv.LatSprogl.*416) ell. lige-

frem (CFlar.Sætningslære.(1864).44) spør-
gesætning, spørgsmaal, der har form af en

hovedsætning; mods. afhængig (s. d.), in-

direkte (Madv.LatSprogU(1841).316) ell.

middelbar (CFlor.Sætningslære.(1864) .30)
spørgesætning, spørgsmaal, der har form

af en bisætning, -time, en. time, hvori man 20

kan stille spørgsmaal (til en lærer, en fore-

dragsholder, en sagkyndig osv.). Efter Fore-

draget fulgte en halv Spørgetime, i hvilken

Emnet yderligere uååyhedes. Pol.*^/iil908.5.

Jeg vedblev . . at gaa til Spørgetimer hos
Pennacchi (0: en italiensk teolog).Jørg.Liv.
111.135. -tone, en. spørgende tonefald;

især (gram.) om sætningsmelodi, der stiger

mod slutningen ell. ikke afsluttes med den

sædvanlige sænkning. Franskmændene og 30

italiænerne . . bruger . . langt mere udpræget
spørgetone end yi.Jesp.Fon.592.

iSpørgning, en. (ogs. skrevet Spør-
ning. — dial. ogs. Spør(g)mg. Feilb.). (fsv.

sporning, jf. oldn. spurning (og spurnj samt
dial. faa spørg paa (UfF.); sml. ogs. Spørg-
dom, Spørgsel, Spørgsmaal samt Tilspørgning

;

vbs. til II. spørge (2); nu kun dial.) underret-
ning; efterretning; meddelelse; vist kun

(jf. u. Spørgdom 1) i forb. som faa spørg- 40

ning paa ell. om, faa nys, underretning om;
faa opspurgt; komme paa sporet efter, jeg har
ingen roe, førend jeg faaer Spørning om
min Jolie, vidste jeg, hvor dend var, jeg

skulde rejse efter, om det var til Hamborg.
Eolb.Bars.il.2. Feilb. Naar man havde faaet

„Spørgning" (Spørrneng) paa en god Karl.

FrGrundtv.LK.57.
8pørg8, et. [sbøys] (ogs. skrevet Spørg.

HBrix. (BerlTid. "/« 1941. Sønd. 5. sp. 2)). flt. 50

-er. (vel forkortet af Spørgsmaal(s-tegn) (efter

I. Kryds 1.3?)), jf. Spørgsmaal 3; sml. dog ogs.

jy. spørs, spørgsmaal; skol.) tegnet ? knyttet
til en karakter som ug., mg., g. osv. (ell. 6, 5,

4 osv.) for at betegne, at præstationen er noget

ringere end til ug. osv. (jf. I. Minus 2 osv.

samt god 3.i slutn.); fx. mg. med spørgs
ell. (nu næsten kun) mg. 'spørgs (mg?), jeg
havde givet dig Godt med Spørgs. /n^.L.//.
120. Han havde afgivet sin Kjendelse, der 60

lød paa et Ug med et lille bitte Spørgs.
CMøll.PF.370. „Hvad fik Gustav i Geo-
grafi?" — „GodtsT^øTgs." Bang.SE.314. Ellers

er Udstillingen (paa Charlottenborg) hæder-

lig. Det er forkert at fremhæve det ene for

det andet, urimeligt at svæve rundt med en
Række Godt Kryds'er og mg Spørgs'er og et

enkelt mg.Pol.^/*1931.17.sp.4. (spøg.) i vi-

dere anv.: Apotekerfruen . . fortjente Ka-
rakteren: Rædsom med S'pørgs. ZakNiels.

0V8.
II (1. br.) om spørgsmaalstegn i al

alm.; jf. sp. 739'^*: Her er det store Spørgs i

mit (0: Spinoza's) System; men her i En-
somhed og Selvfordybelse har jeg sat Punk-
tum, hvor Spørgsmaalstegnet stod. ErnDal-
gas.DB.71.
Spørgsel, en. ['sbør'qs(9)l, isbøys(8)l]

^Spørsel. Moth.S705). flt. spørgsler (se u.

Efter-, Forespørgsel^, {vbs. til II. spørge;

jf. Spørgsmaal samt Spørgdom, Spørgning;
i rigsspr. nu kun i ssgr. som Efter-, Fore-,

Tilspørgsel; sml. ogs. Om-, Raadspørgsel)
det at spørge; spørgen; spørgsmaal (1-2).

Begge . .
I
Standsed, og føred ei frem eet

Ord til Sagn eller Si^øTsel. Bagges.NblD.93.
næsten kun (jf. Spørgsmaal 2) i upers. forb.

som der er spørgsel efter eiJ. om. 1. der

spørges, søges, efter (en person, der er for-

svundet). Hakon hørte, at der var Spørgsel

efter h&Ta.PMøll.(1855).II.49. han hørte,

der var Spørgsel om (den forsvundne pige).

Eriksholm. Majoren paaTorpe. (1916). 161. 2.

(jf. II. spørge 3.9, Spørgsmaal 2.2) der er

efterspørgsel efter (en vare). Her i Norge
læses Dine Værker meget, og Boghandler
Hoppe har fortalt mig, at der hos ham
er megen Spørgsel efter dem. PMøll.(Sibb.
Breve.1.157). golde Kør er der ingen Spørg-
sel eiteT.AndNx.FD.43. f iSpørgsels-
pnnkt, en. spørgsmaalstegn. PSchulz.DS.91.
Spørgsmaal, et ell. f en (Holb.Stu.

11.3; men: et. sa.llJ.II.l. sa.Ep.1.211).

['sbøjsimå^l] Eøysg.AG.109. (i 18. aarh. —
samt hos enkelte nyere forfattere — alm. skre-

vet Spørsmaal (jf. Høysg.AO.109). 5Mos.l8.
ll(Chr.VI). Holb.Mel.1.6. vAph.(1764).
Mall.SgH.577. Bagges.Gieng.7(men: Spørgs-
maal. sa.NblD.271). Engelst.Qvindekj.230

(men: Spørgsmaal. sa.Nat.39)). flt. d. s.

(ApG.25.19(Chr.VI). LTid.1730.275. MC
Bruun.JSR.234. Molb.HO. Mynst.BlS.II.
117 osv.) ell. t -e (Holb.DR.I.2ofl.(men:
Spørsmaal. sa.JJBet.A3r). Ew.(1914).IV116
(men: Spørgsmaal. smst.III.273). Mall.SgH.
577. JBaden.Ort0.213(men: Spørsmaal. sa.

DaL.). Winth.NDigtn.241 (men: Spørgsmaal.
smst.255). Kierk.Xni.83. MR.1856.102) ell.

t -er f'Christendommens Hoved-Puncter,
Spørsmaaler og Bøn (osv.).(bogtitel.l762)).

(ænyd. spørsmaall, -moU (fk. og intk.), glda.

spørsmaal, -mol, mal (fk. (Kalk.IV87) ell.

intk.: Fragm.54), spursmaal (Sydrak.22),

SV. sporsmål, no. spørsmål (no. dial. spurs-

mål^, jf. Spørgdom, Spørgning, Spørgsel
||

1. led muligvis omdannelse af Spørgsel (jf.

S0S.I.I86); 2. led er II. Maal (1); bet. 4-5

beror rimeligvis paa paavirkning fra ty. frage,

fr. question osv. (se u. Kvæstionj)
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I) ytring, hvis indhold (Jielt ell. delvis)

fremsættes som uvist (som noget, hvorom
den tiltalte opfordres til at give oplysning);

især 07n en saadan ytring (sætning), der

umiddelbart, ved sin grammatiske form (ved

ordstilling, spørgepartikel, spørgende pron.

ell. adv.) ell. ved sin udtale (spørgetone) be-

tegner, hensætter (en del af) indholdet som
noget uvist, hvorom der søges oplysning; ogs.

(m. overgang til bet. 3-4j om tankeindhold af til-

svarende art (uden hensyn til, om eller hvordan
det formuleres). Gid du faaer en U-lykke med
dine SipøTsmåa\e\Holb.DR.I.2. *„Men hvis

nu han, som du lyksalig priser,
| Sig følte

fattig som en Betler dog?" |
— „Hvordan?"

— „Det var et Spørgsmaal; intet Andet."
PalM.n.166. Han undveeg Spørgsmaalet,

og søgte at give Samtalen en anden Retning.

VSO. en Strøm af almindelige Spørgsmaal
til Vejr og Vind og hans Befindende. £C/irt-

stians.Hj.215. Om det hele betaler sig? Pro-

prietær H. gaar lidt uden om Spørgsmaalet.

Pol.^y»1940.3.sp. 3. II
spec. (navnlig skol.)

om spørgsmaal, der rettis til en elev for at

prøve hans kundskaber, ell. (jf. Spørgsmaals-

bog^ om lignende spørgsmaal i en lærebog; ogs.

i videre anv., om (eksamens-, pris-)opgave.

Spørsmaalene i Csitechismt. Rostgaard.Lex.S

245c. Examinations-Prøverne . . skulle be-

staae i 4 Spørgsmaal til skrivtlig og 2 til

mundtlig Besvarelse. Jfi2.iS35.i9. *Han (o:

huslæreren) knap saa megen Fatning kunde
sanke, | At Grevens Sønner og et Spørgsmaal
m.PalM.IYieO. jf. 1. 52ff. samt u. Gensvar:
En Lærebog affattet i Spørgsmaal og
Svar (o: i Formen af den mundtlige Over-
hørelse). F50. JulPet.L.286.

\\ (jf. Fikser-

spørgsmaal; nu 1. br.) spørgsmaal, der har

form af en dunkel ell. tvetydig omskrivning,

og som stilles for at prøve den tiltaltes skarp-

sindighed ell. blot for spøg, som leg osv.;

gaade. opløsning paa mørke spørsmaal
(1871: Gaaders Opløsning;. Ftsd.S.SfC/ir.

VI). Nordens høieste Gaade var Spørgs-

maalet om, hvad Odin hviskede til Balder.

Grundtv.BrS.280. jf. Holb.JuU2se. samt
Feilb.

II (jf. Helhedsspørgsmaal ;
gram., nu 1.

br.) spørgesætning; især i forb. som direkte
(Madv.LatSprogV(1841).316) ell. ligefremt
(smst.), henholdsvis indirekte ell. afhæn-
gigt (smst.325) spørgsmaal, spørgende

hovedsætning (henholdsvis bisætning). \\ i

(modsætnings)forb. m. Gensvar (se Gensvar
1.1j ell. Svar (jf. 1. 35). Paa et daarligt

Spørsmaal hører et naragtigt Svar.v^pft.

(1764). *Paa dette Spørgsmaal skyldes ær-
ligt Svar:

|
Nei, Jomfru, nei! Jeg tog mig ei

af J)a.ge.Heib.Poet.III.440. Et ærligt Spørgs-
maal kræver ærligt Svar. Holst.0.41. et ly-

risk-patetisk Motiv, skildret i Spørgsmaal
og Svar mellem Hustruen og Svigermoderen.
0Friis.Litt.118.

||
gøre ell. (nu alm.) stille

(en) et spørgsmaal, gøre ell. (nu alm.)
stille et spørgsmaal til en. Ingen turde

ydermere giøre (1907: at retteø Spørgs-
maal til ham efter den T)åg. Matth.22.46.

Kongen af Persien udi de vigtige Spørsmaal,
hånd giorde til de Lacedæmoniske Gesanter,
spurdte dem: hvordan Aristophanes levede.
Holb.JJBet.a3f. Siden efter giorde hun mig
adskillige Spørsmaale i Henseende til Dem.
Skuesp.X.305. I tusindvis maatte de Spørgs-
maal tælles, som K. stillede til sin Moder.

10 PEans.KK.38. han gik og gjorde Spørgs-
maal til Vejr og \ind.AndNx.PE.II.49. Et-
hvert Spørgsmaal til Nævningerne skal stil-

les saaledes, at det kan besvares med „Ja"
eller „NeY\LovNr.90^yél916.§887. Spørgs-
maalet er galt stillet. BilleskovJ.P.58. gøre
ell. (nu alm.) stille sig (selv) det spørgs-
maal: dette Spørgsmaal selv jeg gjort mig
har,

I
Og Svaret jeg endnu mig skyldig

bliver. PolAf.YS. Hvad gik der af ham? Det
20 Spørgsmaal havde han tit stillet sig uden

at faa ^\ki. Elkjær.MH.26. henvende,
rette et spørgsmaal til en, se u. hen-
vende 2.2, Y rette 2.6. fremsætte (Slange.

ChrIY.832. Schytte.IR.1.78. VSO.), opka-
ste (se opkaste 5) et spørgsmaal. be-
svare, svare paa ell. til, give svar paa
ell. til et spørgsmaal, se besvare l.i, svare,

Svar. svare (ell. besvare et spørgsmaal.
Blich.(1920).V.123) med et spørgsmaal,

30 se svare, staa for spørgsmaal, (\. br.)

lade sig udspørge. Om det vilde lykkes mig
at faa hende til at staa for Spørgsmaal, det
var rigtignok t\ivhomt.Rowel.Br.430. ven-
de et spørgsmaal (om) olgn., se vende.

II t En kremmer som har nogle ringe vare i

sin kramboed; og man spørger ham: har
j

ogBaa deslige ringe tøy? Svar: jeg har dem
kun for et spørsmaal s^ylå.Rostgaard.
Lex.S245c. \\ det var ogsaa et spørgs-

40 maal(atgøre) olgn., anvendt som (ell. i forb.

m.) svar paa spørgsmaal om noget selvfølgeligt.

Bredahl.III.66. Om jeg huskede Poplerne?
Det var ogsaa et Spørgsmaal! Jo, jeg huskede
dem.Bergstrøm.Ve.78. (jf. sp. 744**^:) f abs.:

„Hvilke Fiender opvækker han sig da?" —
„Spørsmaal. En der skriver Skandskrifter som
hm."Holb.LSk.I.3. „Hvor bleve de af?" —
„Spørsmaal hvor de bleve a,i?"sa.nex.II.3.

*„(grøden) skal vel sødes? ikke saa?" —
50 „Et Spørgsmaal l"Boye.P/S'./.27S. jf.: ja,

SpørBmaal, ligesom du ikke vidste det.

Rostgaard.Lex.S245 c. || t forb. m. karak-

teriserende adj., fx. et delikat (se delikat 4j,

dumt, næsvist (SHeegaard.UT.483), taabe-

ligt (Holb.llJ.ILl), unyttigt (PAHeib.Sk.
11.214) spørgsmaal. || G9 uegl. Spejlene, der

paa hans Øjes hastige Spørgsmaal gav det

sanddru Svar, at det var et smukt Par.

PHans.KK.186.
60 2) (jf. Spørgsel; nu næppe br.) det, at

der spørges (efter noget); spørgen; næsten
kun i upers. forb. som der er spørgsmaal
efter. 2.1) (jf. Efterspørgsel 1) det, at man
spørger efter en person (for at finde, faa fat

47
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t ham). Her var Spørgsmaal efter ham (man
søgte ham, spurgte efter ham).MO.* Der er

stort Spørgsmaal om Dem, Frøken. Esm.II.

107. 2.2) (jf. II. spørge 3.9^ efterspørgsel
(efter en vare). Spørgsmaal efter saadanne
Tøjer . . er ikke betydelig. Blich.f1920).

XXVI.246. Der er meget Spørgsmaal efter

chinesiske Varer. F/SO. Mau.II.351.

3) (vel forkortelse af Spørgsmaalstegn ell.

særlig anv. af bet. 6.1 ; skol., foræld.) d. s. s.

Spørgs. Jeg giver den (o: sommeren) Charac-

teren „Meget godt med Spørgsmaal". HCAnd.
Breve.II.64. hvad enten de ere høist lykkelige

og af Lykken udmærkede med Kryds og Slan-

ge, eller deres Stilling er høist ulykkelig og
maadehg med Spørgsmaal. Zierfc.F//.382.

4) egl.: forhold, der udgør indholdet af, er

genstand for ell. giver anledning til spørgs-

maal (1); især i videre anv. om forhold,
der er genstand for overvejelse, giver
anledning til undersøgelse, tvivl ,uenig-

hed (m. h. t. opfattelse, tolkning, ell. m. h. t.

hvordan man skal optræde, handle); pro-
blem; tvivlsom sag; ogs. (se især sp. 744^^^)

om det forhold, den ting, hvorpaa^det i

et givet tilfælde kommer an, som i en

vis situation gør udslaget; undertiden (navn-

lig i forh. som (op)stille, opkaste, udkaste,

rejse ell. afgøre, besvare, løse et spørgsmaal^
m. overgang til bet. 1 om tanken paa,
fremstillingen ell. formuleringen af et

saadant forhold, en saadan sag. 4.1) i al alm.

(ofte i forb. m. præp. om ell. i ssgr., hvis første

led betegner det, der er genstand for overvejelse,

strid osv., fx. Arbejder-, Kvinde-, Optant-
spørgsmaal of,., jf. ogs. Fortolknings-, Kom-
petence-, Princip-, Retsspørgsmaal). (du
har) hørt dette Spørsmaal examineres : Hvad
Aarsag der kand være til den store publiqve
Penge-Mangel . . Spørsmaalet er vigtigt og
cuneuse.Holb.Ep.I.211. da han et Par gange
hafde taget mig med til Hove . . reiste sig

. . det Spørsmaal, om jeg ogsaa var af den
Fødsel, at han . . kunde indføre mig. EPont.
Men.II.8. Om Romerne i deres Sprog havde
et større Forraad af Ord til at udtrykke
deres egne Begreb end andre Folk, er et

Spørgsmaal, som vilde blive meget vanske-
ligt at &t^øTe.JSneed.IX.244. hans Tanker,
fornemmelig om theologiske Spørsmaale,
bleve i den lærde Verden anseete med Høi-

agtehe.Mall.SgH.577. *Men hvem behage?
det blev ikke klaret:

|
Sig selv, sin Næste,

eller og sin Gud?
|
Det store Spørgsmaal jeg

at løse vover,
(
Idet jeg ikke hugger Knuden

over. PalM.AdamH.1.5. et Spørgsmaal, der .

.

krævede alle gode Borgeres fulde Agt: Arbej-
åers^^ørgsmei&let. Schack.169. Det er Spørgs-
maalet (Bråndes.E.100: Problemet^ om Tro-
skabens Betingelser, der i Adolphe er be-
handlet. Brandes.lY.84. (foreningens) For-
maal var at diskutere moderne Spørgsmaal,
saasom Socialismen . . og andre -ismer. JF
Jens.D.19. brændende spørgsmaal, se

II. brænde 4.2 slutn. det sociale spørgs-
maal, se social 2.1. 4.2) i særlig anv. som
præd. olgn. \\ det er et spørgsmaal (f det

er spøTgsm3iSLl.Moth.8705), om (osv.), det

er tvivlsomt, uvist, uafgjort, om (osv.); navn-
lig i forb. m. negativ bisætn., som (litotisk)

udtryk for, at det benægtede forhold er over-

vejende sandsynligt, det bliver et Spørgs-
maal, om min Stadskjole, der er meget

10 anseet i Grenaa, ikke vil tage sig ligesaa

absurd ud i Kjøbenhavn, som denne. Heib.

Poet.VII.264. Det er endnu et Spørgsmaal,
om Reisen skeer i Sommer. VSO. Det er nu
ogsaa et Spørgsmaal, om det ikke betaler

sig. HansPovls.HF.44. Det bliver altid et

aabent Spørgsmaal, hvorvidt den an-

klagedes moralske Dom om sin egen Færd
(vil) falde sammen med andre Menneskers.
JLange.1.378. Hvor Kronprinsen opholder

20 sig, er stadig et aabent Spørgsmaal. PoJ.Vi

1926.1.sp.4. Det er et stort Spørsmaal:
Om her i Dannemark virkelig er Jord,

hvorom man med Rette kand sige: At den
til Dyrkning duer slet intet? Borreby.PA.il.
Det er nu et stort Spørgsmaal, om vi ikke

staar os bedre ved at tænke os Romanen.
NisPet. (BerlTid.**/i 1936. Sønd. 8. sp. 4). (nu
næppe i skriftspr.) abs. spørgsmaal, om
(osv.) i sa. bet. (jf. sp. 742**^). Det er dog

30 best, at jeg tier. Men Spørsmaal, om jeg

kand tie, om jeg er meer fuldkommen der-

udi end andre FTnentimmeT.Holb.Mel.1.6.
Spørgsmaal endda, om ikke den Svenske
Konge har det Samme bag Øret.Orundtv.

Snorre.II.248. Lieb.0.23. \\ det er et (gan-
ske) andet spørgsmaal, det er noget, som
ikke vedkommer, ikke behøver at følge af det

foregaaende; ofte om noget som (i modsætn. til

noget tidligere hævdet) er tvivlsomt, usand-

40 synligt, urigtigt (jf. det er en anden sag u.

Sag sp.403*^). om derfor Læseren altid,

fordi han maa tie, bUver tilfredsstillet, er

et andet Spørsmaal. JBaden.(KritiskJournal.
1775.183). Pænt var det, men, om det var
nogen Nytte til, var et andet Spørgsmaal.
Schand.IF.282. Om denne Situation vil vare

ved, er et andet Spørgsmaal. Po?.*/«294(?.5.

sp,2. jf.: det var ikke raadeligt for os at gaae
til Land om Natten, og, om vi torde vove

50 det, naar det blev Dag, var et nyt Spørs-
maal. i2o&mson./.4(?.

II
det er spørgs-

maalet (ell. spørgsmaalet er^, om osv.,

det, som (i et givet tilfælde) er genstand for

overvejelse, tvivl, ell. (navnlig) det, som det

drejer sig om, kommer an paa, det afgørende,

er, om osv. Spørgsmaalet er da blot, om jeg

ikke selv er en falsk Lærer, eller dog en
blind lyxex.Grundtv.KG.v. Spørgsmaalet er:

hvor skal Pengene komme fra? VSO. Nu
60 bliver Spørgsmaalet, om jeg skal tage min

blaa Atlaskes Vest eller den broderede sorte.

FritzJUrg.nr.58. Hvems er Konen, se, det er

Spørgsmaalet. £MMn/;.i)Z7.67. jf.: hvor det

var Spørsmaalet om Rettighed, der lode de
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(o: mændene) sig intet afkorte. En^ekf.

Qvindekj.230. obs.: „Hvor er Brevet?" —
„Ja, hvor? Spørgsmaalet iustV Bredahl.VI.
121. at være eller ikke være, det er

spørgsmaalet, se være. || det er (kun)
et sp ørgsmaal om fpenge, tid olgn.), det

drejer sig blot om penge osv. (jf. Penge-,

Tidsspørgsmaal^. det er kun et Spørgsmaal

om Tid, hvornaar de (o: politiet) rammer
h&m.JesperEtu.PF.75. Underskrivelsen af en lo

litavisk-sovjetrussisk Pagt er kun et Spørgs-

maal om Timer. PoI."/ioi939.2.sp.6.

5) det, at noget er genstand for spørgs-
maal (1), overvejelse, tvivl, uenighed
osv.; ogs. om selve tvivlen, striden osv.

S.I) i al alm. (som regel uden art. ell. attrib.

bestemmelse og næsten kun i faste forb.). ||

sætte, være under spørgsmaal, kom-
me til spørgsmaal olgn., (jf. u. Kvæstion;

emb. ell. jur., foræld.) være (osv.) genstand 20

for overvejelse, tvivl, uenighed, den under
Spørgsmaal værende Fortolkningsmaade.^5
Ørsted.Haandb.1.434. Hvad Enker angaaer,

da er det (ovenfor) sat under Spørgsmaal,

om ikke den Raadighed over deres Gods,

som Loven tillægger dem, maatte være
betinget af 25 Aars Alderen, smst.524. Da
det under Cancelliet var kommet til

Spørgsmaal, hvorvidt (osv.).MR.1829.98.
||

der kan (ikke) være spørgsmaal om, 30

der er (intet) spørgsmaal om olgn.

1. m. h. t. sagforhold (som regel udtrykt i

sætningsform) : der er (ikke), kan (ikke) være

tvivl, uenighed om; det er (u)sikkert, at (osv.).

Der er intet Spørgsmaal om: naar Skarp-

sind og Ild forbinder sig med Retfærd . .

saa maa der komme noget godt ud &1.0ehl.

(Hjort.KritLit.I.lOl). Det er dog et Bedrag
, . derom er intet Spørgsmaal. 5oucA.GM.i25.
Fejl . . hvorom der ikke kan være Spørgsmål. 40

Hjort.KritLit.il.277. der var Spørgsmaal om,
hvad man skulde gøxe.D&H. Alt i alt er

der næppe spørgsmaal om, at Kierkegaards

skildring kommer virkeligheden endnu nær-

mere end VLerii'.FBrandt.SK.112. obs., uden
om : Endelig holdt Sporet op— Haren havde
skredet og tumlet et Stykke hen, som om
den var skudt, og — borte var den. Intet

Spørgsmaal, at en Ørn jo var fløiet med den.

Blich.(1920).XVII.24. 2. m. h. t. ting, per- sp

son, handling osv. (som der i en given sam-
menhasng kunde være mulighed for at regne

med): der er (ikke) (kan (ikke) være) tale

om. Her (0: ved udarbejdelsen af „Elverhøj")

var . . ikke Spørgsmaal om at følge Historien.

Heib.Pros.IY46. Franciska Ryge (vil) ikke

kunne gjøre Tjeneste i Begyndelsen af Sai-

sonen . , Heller ikke Madam Nielsen kan der

være Spørgsmaal om; hun . . er umaadelig
syåg. sa.Hjem.202. ikke blot om Penge- eo

begjerlighed og Havesyge er her Spørgs-
maal, men om enhver blot udvortes og een-

»idig Stiæhen. Hauch.SKj. || uden spørgs-
maal, uden tvivl; utvivlsomt, deri har De

uden Spørgsmaal ^t.Hrz.X.SOl. „Tancred"
er uden Spørgsmaal et af Disraelis ejendom-
meligste . . Yærker. Brandes.IX.446. jf.:

Uden Spørgsmaal derom, vi blive her end,

I

Og Begravelsen oppebie. Hcib.Poet.X.306.

5.2) (især i ældre bibl. ell. jur. spr.) mere
konkr., om det enkelte tilfælde af tvivl,

strid. Derfor skede deretspørsmaalaf ^iSiP;
en Tvist imellem^ Johannis disciple med
Jøderne om Tenselsen. Joh.3.25(Chr.VI). de
havde nogle spørsmaal imod (1819: Tvistig-

heder med; 1907: Stridsspørgsmaal med^
ham. ApG.25.19(Chr.VI). de mange Trætter

og Spørgsmaale saadan Anordning nødven-
dig maatte give Anledning til. Stampe. 1.255.

tvende . . opstaaede Spørgsmaale angaaende
den rette Forstaaelse af den . . givne For-

skiiwt. MR.1856.102.
Spørgsmaalet-, i ssgr. [>sbø(S(|)må(?)ls-]

især (O) til Spørgsmaal 1. -bof, en. (ænyd.
spørsmaalsbog (jf. u. Præstepine}; nu næppe
br.) bog, der er forfattet i form af spørgsmaal

(og svar); især: katekismus. vAph.(1759).
hvor meget tryggere, at holde sig ved
den Spørgsmaals-Bog, Fædrene lærte. Prom.
(Rahb.Min.1785.1.10). de særskildte Spørs-

maals-Bøger, som fortælles, at være udgivne
til Lærebogen (0: Balles). Balle.P.1.24. -ret,
en. (jur.) dommerens (retsmedlemmernes) ret

til at stille spørgsmaal til sagens parter for at

fjerne uklarhed, tvetydighed eller ufuldstændig-

hed i fremstillingen. Sal.XIX.1146. den
„Spørgsmaalsret", som Forslaget hjemler.

MunchPet.C.I.261. -tegn, et. (ænyd. d. s.

(DGrammat.II.373); jf. Spørgselspunkt samt
Spørgs) tegnet ?, der anbringes efter en spør-

gende (hoved)sætning ell. (undertiden) efter

en sætning, hvis indhold skal betegnes som
tvivlsomt, usikkert. Høysg.AG.184. Kierk.

P.VIII,1.22. Mikkels.SproglS.127. || sætte
spørgsmaalstegn. Schand.SB.259. især i

forb. som sætte (et) spørgsmaalstegn
ved, anbringe et spørgsmaalstegn efter (ell.

i marginen ud for) noget skrevet, for at

betegne det som et spørgsmaal ell. (især; jf.

Spørgs^ for at betegne det som tvivlsomt, uvist;

ofte overf.: stille sig tvivlende over for olgn.

Thiele.ThyreBoløxe.(1857).71. Du skal have
Lov til at sætte et lille Spørgsmaalstegn ved,

hvad jeg siger om at blive i Krogen hele

Livet. Tops.III.367. Læserens Ret til at

sætte et Spørgsmaalstegn i Randen paa de

Steder, hvor han ikke kan tilegne sig Histo-

rikerens Tankegang. 7Z/an^e.7.366. || billedl.

ell. i sammenligning, om spørgende mine, blik

olgn. Thomas og Tjeneren saå paa hinanden
med Spørgsmaalstegn i de respektive An-
sigter. Schand.TF.II.151. „Lagde De Mærke
til E. 13?" . . „E. 13?" Jeg var eet stort

Spørgsmaalstegn. Pii/vntwg£rær.75. Hun saa

ud som et levende Spørgsmaalstegn.PoJ."/i

1942.Sønd.23.sp.2.
\\ figur (ell. bevægelse), der

minder om et spørgsmaalstegn. »Soen . .

krøller sin Svands til et Spørgsmaalstegn.
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Rich.B.92. et Spørgsmaalstegn af en ud-

stoppet UawhBSt. MLorentzen.0.12.
\\ (1. hr.)

noget tvivlsomt, proUematisk. For mange i

vore Dage staar Latinskolen som et stort

Spørgsmaalstegn. HSchwanenfl.In.44. -vis,

adv. (f3, nu 1. hr.) i form af spørgsmaal (spec.

som gengivelse af kateketiskj. LTid.1736.76.

Vore Symboliske Bøger, nemlig Luthers liden

Catechismus og den Augsb. Confession, Spørs-

maalsviis forfattet. Eullerup. (bogtitell 777)

.

Socrates gaaer nu som sædvanlig spørgs-

maalsviis tilværks. KierJc.XIII.140.

spørssom, adj. (ogs. skrevet spørsom.
Moth.S705). {ænyd. d. s.; nu kun dial.)

spørgelysten, (jeg) fandt .. dem (o: grøn-

lænderne) ei saa eftertænksomme som jeg øn-

skede, men meget begierlige og spørgsomme
om vores Land og Folk.PEgede.Efterretn.om

Grønland.[1788J.169. Feilb.

8pør(n)injp, 8pørs, ISpørsel,
Sipørsmaal, spørsom, se Spørgning,

Spørgs osv.

8pøt, et. se Spyt.

I. Sipøtte, IL spøtte, se L Sprøjte,

IL sprøjte.

III. spøtte, V. se spytte.

st, interj. egl. gengivelse af lang, ustemt

hvislelyd (ofte ledsaget af læberunding) : [s',

/•] (sml. syss u. IL hys^, undertiden afslut-

tet med tungelukke [d]; jf. Jesp.Fon.194
samt: St! lyder som hidst.PSchulz.DS.llS.

(ofte skrevet ss. KMunk.LGD.72. sa.Sm.31.

jf.: SlEJessen.Gram.S. 8sss(s).SvLa.SD.2.

KMich. Mor. (1935). 73. Ssssj. Soya. HF. 25.

i bet. 2: sige ssisal Knud Pouls. B. 140. —
sys(8). Moth.SlOOS. ZakNiels.Ki.l21(se II.

hys). HHLund.Lørdag.(1933).120. KBecker.
S. 11.16. (sj.:) Syssch. Bønnelycke.Lt.l20.
— sjældnere schy. delaRoche.Jalna-Arven.

(overs.l932).110. schyss. KAbell.M.16. sa.

E.20). {ænyd. (skrevet) st (DGrammat.1.74.
II.261.UI.191), SV. st ^ss, schy ofi., se

Ideforss.Deprimdrainterjektionerna. I. (1928).

317 ff.), eng. ty. fr. lat. st; jf. II. hys, tys

samt pist) I) lyd, hvormed man paa-
byder tavshed, „hej Mutter! Mutter, kom
ind." — „St. st. st. du faar vist din Ulycke
med din Mutie^x. "" Holb.Kandst.IY.2. *„Hør
her engang Seigneur, du falder jo i Staver;

|

Nu Touren er til dig." — „St! St! jeg mig
belaver

|
Paa et anstændigt Svar." W'ess.^S,

Hostr.G.186. St! der var vist Nogen ved
TiørQn\yKorfitsen.ES.66.

\\
(sj.) udraab,

hvormed man paakalder ens opmærksomhed:
pist. St. Ua.rim\KomGrønneg.II.7. 2) (1. br.)

som gengivelse af hvislen ved kogning olgn.

ell. (sjældnere) vindpust ved voldsom bevæ-
gelse, (cigarstumperne) falde ned i Vandet,
og saa siger de Sass. JPJac.(Brandes.Br.II.
237). Vandet kom på (den tørre kedel), det
»ae sss, ikke mere. Hjortø. Kr. 124. Knud
Pouls.B.140. „I skulde bare se The Flying
Scotchman komme jagende ved Halvsyv-
tiden 1" sagde Leonard, hvis Fader var

Banevogter. „Det siger ^aaaV'TomKrist.SE.
201.

Ht. se sankt.

I. Staa, subst. [sdå^] i forb. i staa (ofte

skrevet istaa^. {endnu ikke hos vAph.(1772).
III. JBaden.DaL. Amberg. Molh.HO.; no. i

stå, jf. jy. å (o: paa) stå (Feilb.II.32.III.

646); vist dannet til IL staa 6 o^ 16; sml. gaa,

køre i stade (u. Stade l.ij, bringe til

10 stand, gaa i stand (u. Stand l.i og l.s))

1) især i forb. gaa i staa, som udtr. for,

at en bevægelse standser, en handling, udvik-
ling bringes til ophør. I.l) om levende væsen,

især person. Gaderne (var) tomme, og alle

Gienstande saa sørgelige, at jeg . . var gaaet
i Staae af MelsmkoUe. Bagges.L. II. 12. Hun
gik istaa udenfor en Dør (o: paa hotelgangen).

ErlKrist.DH.58. \\ især overf.: holde op med
arbejde, virksomhed; standse, stagnere i ud-

20 vikling; ofte: standse, ikke kunne komme
videre i sin tale; „tabe traaden". Bagges.L.
11.28. * Himmel! hvad skal jeg sige?

\
Jeg

gaaer istaa. Hei&.Poe^. F/7.354. I Januar 1831
blev det paalagt danske og tyske Kancelli

at udarbejde Forslag til den nye Forfatning,

men man gik snart i Staa med Arbejdet
derpaa. MMnc^.(r.32. Erna er gaaet i Staa
for mange Aar siden. Hun gransker ikke

Livet. KSecher.DenfremmedeGæst.(1934).5.
||

30 (jf. II. staa 8.1^ om dyr; navnlig om hest:

Hestene de vare smaa og udkjørte, og midt
for Porten gik de reent ist!ia,e.Blich.(1920).

XXV1. 5. Han gjorde et Løft med Tømmen,
og straks gik Hesten iata,a,. Søiberg.L.48.
1.2) om ting i bevægelse; navnlig om meka-
nisme, spec. ur. hans Uhr er gaaet i staae.

Skuesp.VI.79. *før skal Elven gaae træt
iat&a.Hostr.NF.49. den døde Stumhed i

Maskinsalens Mørke, hvor alle Stempler stod

40 i Sta.&.ORung.VS.201. Fredag Nat . . kørte

et Godstog i Staa paa Storstrømsbroen. For
Stand.1941.125.sp.2. \\ om legemsdele: holde

op at virke. Munden gaaer i Staae. FS^O./Y
228. Styrmandens Hjerne var gaaet i Staa.

Buchh.FD.69. om hjertet (blodomløbet) : *Døe
kan jeg sikkert, som saa mange;

|
Min Puls

engang kan gaae i Staae,
|
Og Hiertet holde

op at ala&e. Bagges.11.219. (hendes) Hjerte

gik i Staa (o: holdt et øjeblik op at slaa af

50 spænding). Elkjær.HF.26. \\ overf., om ar-

bejde, virksomhed, udvikling. Med mine gal-

vaniske Forsøg er det nu ganske gaaet i

Stsia..Ørst.Br.I.13. Hans Tale gik i Staae.

VSO. Da Legen synes at være gaaet istaa,

saa er det vel bedst at begynde at løse de
Panter, der er indkomne. Hostr.G.106. Han
var saa dygtig i Skolen. Men da han blev

Student, var det ligesom, det gik i Staa for

h&m.Scherfig.Fu.l82. M
2) især i forb. sætte i staa, bringe til ^

standsning; faa til at gaa i staa; vist kun i

anv. svarende til bet. 1.2 : *(hun) satte Uhret
paa Væggen ^istaa. Z)racA/».(S'TZ/.i52. sætte

en Elektromotor i Gang eller i Staa. Op/i?.*

60

I
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1.210. (hun) stillede Bornholmeren i Staa.

Pol."/él935.S»nd.25.sp.l. overf.: »En klein,

men uqvitteret Skrædderregning,
|

Der
bragte mit Finants-System istaal ilrz.Z).

111.31. Forhandlingerne , . har været sat i

Staa siden 6. k^n\.Pol.**U1939.U.sf.2.

IL 8taa, V. [sdå?] Eøysg.A0.156. (nu
næsten kun arkais. (jf. Rubow.SP.32ff.) og

poet. stande ['sdane] DL.l—2

—

23. Forordn.

(Kvartudg.)*y*1705.§17. Nørreg.Privair. V.21.

som paa Marken Tue staaer ved Tue,
|

Saa stander Heltegrav ved Heltegrav. OeW.
XIX.114. Grundtv.PS.II.65.III.225. Heib.

Poet.IX.ll. *Her Vuggen stod, | Og her min
Grav skal stande. Winth.NIHgtn.l3. JPJac.
(1924).IY85. Rist.LM.153. JVJens.VL.12.
i dial. nu kun gldgs. ell. i enkelte forb.,

jf. VSO.VI.779. Esp.327. Feilb.IV347 samt

det sjæll. udtr. stande for haande, staa til

raadigJied olgn. (SjællBond.184); sml. ogs.:

Saa lod hun Rokken stande stille. Gratl.

Øen.l3).
II

præt. stod [sdo^b] (Høysg.AG.95)
ell. (dagl.) [sdoJ] ell. (i rigsspr. sj., poet.)

8tanded(e) (Ing.D. 1. 153.203.232. Blich.

(1920).IV134. Bagger.II.269. VSO.VI.779.
Gigas.(StSprO.Nr.87.42). jf. Feilb.IV347.

SjællBond.84) ; præt. flt. (uden for dial. (jf.

Feilb. samt Esp.§200,2) nu kun arkais.

ell. poet.) stede [>sdo'6d] ell. \ stunde
["sdonaj MNSchmidth.Himeros.(1822).59.

\\

part. staaet [>sdå-(8)<] (Høysg.AG.95) ell.

(nu kun dial.) staaen (Moth.S709. *Mon
Fru'n er staa'n op. KBecker.S.II.58. jf. Kort.

173. brugt som adj.: Moth.S730. vAph.(1759).

jf. nattestaaen. ogs. efter være m. subj. i

flt.: Er de ståen o]^.Moth.S717. samt efter

have: hånd har ståen sin str&f. smst.711.

KBecker.S.III.66. jf. Feilb.) eU. (i rigsspr.

kun arkais. ell. poet.) standen (Brors.42.

ogs. efter være m. subj. i intk. ell. flt. og efter

have: Høysg.AG.95. (gud) har standen En
bi tU B&tol Wied.Thum.79. jf. Feilb. Bren-

derup.§189,3. ogs. (nu næppe br.) som
cMrxb. adj.: Salomons-Kilde paa Hammeren
. . hvorved endnu kiendes Rudera, af et

derved standen Capelle. TAuraft.B.33. hertil

best. f. og flt. st&ndne: de ved Dragon-Regi-
menterne forhen standne Capitainer. 3f£.

1772.423. smst.1774.564), intk. (sj.) stan-

det (Blieh.(1920).IV206. Heib.Poet.II.202.

VSO. VI. 779. HFEw. NielsEbbesøn. (1886).

16).
II

imp. staa ell. (uden for dial. nu kun
arkais. og poet.) stat [sdad] (Holb.Kandst.

V7(jf. 8a.Orthogr.119f.). Prahl.BJ.44. Oehl.

III.82 (som flt.). Grundtv.SS.IV.237. Blich.

(1920).V115. Thiele.III.119 (i en gi. trylle-

formel). CKMolb.SD.172. Jos.l0.12(1931).

jf. Rask.FynskeBS.85. Esp.§197,l. Flemløse.

178. om brugen i stednavne se Stedn.IV.313.

jf. u. bet. 26.1^ ell. (nydann. til inf. stande
ell. imp. flt. stander; sj.) stand [sdan']

(Ing.RSE.VII.200. CKMolb.SD.227); flt.

(bibl., arkais.) staar (Phil.4.1. Brors.223) ell.

(sj.) statter (Ellekilde. Vore da.Folkeæventyr.

I.(1928).119) ell. sUnder (smst.33. jf. stan-

der alle u. bet. b.i). \\ (1. br.) i pats.,

navnlig i faste forb. (især m. stille^; Proces-

sionen skeer 3 gange om Theatro, og ved
hver gang staaes lidt atiWe.Holb.Plut.VlS.

Han havde Tempo i Blodet; der maatte ikke
staas stille. JaePaludan.TS.325. svarende til

bet. 45.3: det (o: sorgen) stodes over. JVJens.
EE.31. (nu næppe br.:) Det er . . raadeligst

10 at lade prænumerere den heele Sum, saa
staaes ingen 'Risico.Holb.Ep.II.199. Gram.
Breve.30(se u. bet. 20.3 sluin.). || vbs. Staaen
[•sdå-en] (jf. Arkiv.XXIX.17) (især i bet. 1:

Moth.S730. vAph.(1759). jeg (var) forkom-
met af fire Timers Strid og Staaen (o: i kø)

i et jævnt Regnveir.Oversfc.L.i^i. ;/. bet. 9:

træt af den hele Nats Gaaen og Staaen.

RUss.U.109. *min Sidden og min Staaen
kender dn.EBrand.S.251) ell. (sj. uden for

20 dial.) -ning (BomhOS. i bet. 15.5: Stivelse,

der saa vel i Kogning som Staaenlng bliver

stedse yBLndigeTe.OeconH.(1784).I.6) ell. (sj.)

-else (i ssgr. som Skriftestaaelse, s. d.), jf. I.

Staaende, Stand.
(glda. sta(a) og standæ, æda. standæ,

præs. standær og star (Lund.Ordb. Wim.
DøbefonteniÅkirkeby.(1887).78), stær, run.

standa (præs. stændn, præs. konjunktiv st&i),

oldn. standa (præt. st66, part. staSinn^; staa
30 svarer til ty. stehen (oht. stan^, lat. stare,

;/. got. stojan (præt. stauida^, dømme, samt
gr. (h)fstemi, stiller, sanskr. tisthati, staar;

en udvidet rod foreligger i præt. stod, inf.

stande, svarende til eng. stand, got. standan,
;/. lai. (egl. part.) status (se Statusj, gr. sta-

t6s; se nærmere TfF.2R.IV222ff.; i germ.

har verbet opr. baade bet. „staa" og „stilW
og har til dels (jf. bet. 4 og IB) en bet.-udvik-

ling svarende til lat. stare i romanske spr.,

40 sml. fr. étre (og eng. stayj; jf. I. Staa, Stad,
Stade, I. Stald, I. Stander, standse, stante

pede ofl.)

A. intr.; om personer (og andre levende

væsener; se bet. S).

I) (mods. ligge, sidde^ indtage en saa-
dan stilling, at kroppen holdes opret
i sin hele længde, og vægten ligger paa fød-

derne og paa de som regel helt strakte ben.

I.l) i al olm.; undertiden (jf. bet. 2-B) m.
50 biforestiUirig om, at stillingen indtages i ken-

gere tid, at man forholder sig afventende,

uvirksom; ofte i forb. m. præp.-led ell. adv.

(sml. bet. F), som angiver underlag ell. op-

holdssted, veniested. strax bleve (den lammes)
Been og Ankler stærke, og han sprang op,

stod, gik omkring, og fulgte med dem i

Templet. ^pG.S.S. han (kunde) ikke . . ud-
holde at staae, men maatte sætte sig. Wand.
Mindesm.1.249. jeg >tod | Ved Gittret.

60 Oehl.XX.29. Fem Minuter efter standsede
Toget; hendes Veninde . . stod paa Perronen.
Baud.JB.lO. Hun skal have en Ølkasse at

staa paa for at se over Skænken. £W£m^.
DH.176. Det sømmer sig ikke, at De sidder.
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naar jeg sta&T.KMunk.S.ll. staa bag (ved)

døren, skærmbrættet, for spejlet, i døren,

vinduet, i midten olgn., jf. III. bag l.i,

5.18, lY for 1.2, I. Dør 1, Midte 1. || i faste

fori., talem. olgn. et sted, hvor man kan staa

olgn., se I. Sted l.i. gi. leveregel: *Efter Ma-
den skal man staa

|
eller Tusind Alen gaa,

Vogel-Jørg.B0.132. komme op og staa
(jarg. op og daa. TivoliVanété.l920.Oppaa
Éøjkant.5), (jf. bet. 44.2 ; dagl.) rejse sig (efter lo

fald olgn.); ofte i opfordringer, de gled i det

glatte Føre. Inden de var kommet op og
staa, var Røveren ioTsvundet. Pol.*^/itl940.

lO.sp.é.
II

i fori., der nærmere angiver en

persons stilling, holdning m. m. Leonard
staar . . fravendt, grundende og heldende med
Hovedet. Holb.Mase.111.12. *Kong Christjan

stoed ved høien Mast,
|

I Røg og Damp.
Ew.(1914).III.187. *Med Ryggen mod Mu-
ren

I

Jeg staaer her saa mat. Winth.SS. 20

45. De staar ikke rigtigt for at se Billedet.

BIST. staa fast (se I. fast Lij, lige (VSO.),
oprejst (VSO. ErlKrist.DH.99. se ogs. u.

oprejse 2.sJ, opret (se opret 2), ret (se Y.

ret 1.1j. staa paa ens skuldre, se Skulder 2.9.

i fori. som staa paa benene, sél hvordan
hånd ståer på sine hen.Moth.S717. Det har
sikkert hørt til god Tone i Middelalderens
Selskabelighed at stå således på Benet
(0: med et knæk). Hjort.KritLit.il1.215. staa 30

paa eet ben, ikke vide, hvad ben man skal

staa paa, se 1. Ben 3.3. i udtr. for at kunne
holde sig oprejst; navnlig i nægtende udtr,,

der angiver, at man daarligt, kun med besvær
ell. slet ikke kan holde sig oppe: jeg er . . saa
forskrekket, at jeg ikke kand staae paa
mine Been, ney see engang hvor mine Knæe
s)idelyeT.Holb.Hex.I.2. *Vel blev jeg syg,

(men)
| Jeg reiste mig, og stod ei seen

|

Igien paa mine gamle Been.Bagges.il.200. 40

staae paa Benene kunde han ikke, gaae
endnu mindre. HCAnd.(1919).Y340. det er

ikke til at staa paa sine Ben i det Vejr
(o: stormvejr)\Bergstrøm.Ve.70. staa paa
(sine) egne ben, se I. Ben 3.3. om forb. m.
Fod se Fod 1.3. staa paa tæerne, se Taa.
om usædvanlig, paafaldende stilling: staa
paahænder(ne) (jf. Haand 12.9 og Haand-
stand u. Stand l.i^; Reiserer.KG.56. PoU^U
1942.5.sp.l. staa paa hovedet, se Hoved 50

2.8. jf. staa (0: ligge) paa ryggen u. Ryg
2.1.

II
m. overgang til bet. 7.1, som angivelse af,

at man stiller sig ell. nylig har stillet sig et sted.

der de talede dette, stod Jesus selv midt
iblandt dem. Luc.24. 36. da Anklagerne stode
omkring ham (Chr.VI: stode i rette; 1819:
traadte omkring ham^ fremførte de ingen
saadan Beskyldning, som jeg havde ior-

modet.ApG.25.18(1907). staa "for en, (jf.
bet. 32.1^ befinde sig ell. (især) stille sig foran eo

en (saa han skjules). Moth.S713. „ti Kys af
Prindsessen, eller jeg beholder Gryden."
„Hvor det er noget kedeligt Noget 1" sagde
Prindsessen, „men saa maae I staae for mig,

at Ingen faaer det at see!" Og Hofdamerne
stillede sig op for hende. HCAnd.(1919).II.
20. — t udtr., der angiver, at man er en for

nær, generer en olgn.: Bileam (sagde) til

Herrens Engel: jeg haver syndet, thi jeg

vidste ikke, at du stod Uge imod mig paa
Veien (1931: at det var dig, der traadte i

Vejen for mig). 4Mos,22.34. staa en (sig

selv) i lyset olgn., se 1. Lys 2,4. staa i

vejen for en olgn., se Vej. || om noget, der

tilsyneladende fremtræder, viser sig for en,

ell. om den maade, hvorpaa noget forestilles

ell. fremtræder i andres opfattelse af det.

natten derefter stod Herren over (1819: ior)

ham. ApG.23.11 (Chr.VI). min Aand, som
staaer (1871: vedbliver at være^ midt iblant

eder. Hagg.2.5(Chr.VI). *Da hvidsier det
sagte i Hulens Mørke, | Og Asa Hermod for

Hakon staaer. Oehl.Digte.(1803).20. *Som
Du staaer for mig, Gudsmoder,

(
Jeg dit

Billed' male ma,&\HCAnd.S8.XII.265. Myn-
ster stod for ham og for mig som Den, „der
var et Hoved højere end alt Folket". fiirÅ;e-

dal.0. 1.112. staa for en i et vist lys, se I. Lys
6.2. jf. bet. 4.6 : Saa sandt jeg staar en Synder
for Gud, jeg er aldrig r&sk.Schand.F.lll.
saa staar jeg for ham (1871: jeg vil synes
for hamj som en Bedra,ger.lMos.27.12

(1931). 1.2) spec. i udtr., der angiver, at man
har en staaplads, indtager ell. maa indtage en
staaende stilling under befordring. Vi maatte
staae den hele Tid, da der ikke var Plads
til at sidde. VSO. Staaende forover i Bøjlerne

. . jog han Banen rnndt. Elkjær.RK.168. der

(blev) givet Afgangssignal, inden hun var
kommet helt ned paa Hellen ved Stoppe-
stedet, og Sporvognen kørte frem, medens
hun stod paa Trinet. Ugeskr.fRetsv.l941.A.

900. staa bag paa en vogn (jf. III. bag
5.14^^ staa foran paa en sporvogn olgn.

staa paa meden (meder), se I. Mede.
||

i udtr. for leg, sport, hvorved man glider af
sted i staaende stilling, staa paa ski, se

I. Ski 2. jf.: (bakkerne) har (ikke) saa megen
Sne, at det lønner sig at staa ned ad dem.
Pol.*yil942.3.sp.l.

2) udføre ell. deltage i en virksom-
hed, ved hvilken man hovedsagelig
staar (l.i) op. 2.1) om midlertidig, ikke fast,

mer ell. mindre tilfældig virksomhed ell. til-

stand. Mose satte sig at dømme Folket, og
Folket stod for (1931: omkringj Mose fra

Morgenen indtil Aftenen. 2ikfos.2S.23. Nu
havde han skaffet ham en Karrusel, han
kunde staa paa Markeder med. Thuborg.
Brødre.(1923). 137. (jf. u. bet. 8.1 0^ 32.i;

sj.) om jæger (paa anstand, standjagt): jeg

var her tidligere og stod for Vildsvin i

Ma,ngroyen. JVJens.Intr.106. \\ i udtr., der

betegner, at man fremstilles for en myndighed,
en ret. Jesus stod (1907: blev stillet^ for

Landshøvdingen. 3faW/i.27.22. *naar en Un-
dersaat for Kongens Ansigt staaer. iVord

Brun.ET.18. især i faste forb. (til dels m.
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videre anv.J: staa til ansvar (for), til

regnskab, for retten (i rett«, til rette),

se Ansvar osv.; i udir. for straf (der lides i

staaende stilling): staa i gabestokken,
i halsjærn, paa pælen, se Gabestok osv.

{I
opholde sig, txere hos en for at yde ell. til-

Kalde hjælp, bistaa en; i forb. som staa ved
ens side (o: hjælpe, listaa en), se I. Side 1^.
;'/. ndf. 1. 24: staa bag en brud olgn.,

(sml. u. bet. 28; nu dial.) være forlover.

Molh.S712. UfF. II
m. overgang til bet. 3.1,

i udtr., der betegner, at flere staar bag hin-

anden, navnlig i en vis rækkefølge. *Her staae
vi nu i Flok og Rad

j Om dig (o: Jesus).

Brors.l2. staa i kø, i række, se Kø 1:2, I.

Række 3.3. || tære i, have indtaget en vis

stilling, ståe i posityr. J/o/A.57i5. (Fr.YII)
yndede ogsaa at staa i Tableau — en af

Datidens Forlystelser I — som Bjergskotte,

Jæger (osv.).Pol.*/itl939.6.sp.4. især: være
model for, blive afbildet (i staaende stiUing)

af en kunstner. Det var mest Fattighus-
lemmer . . Ancher først fik til at staa for

sig.MylEneh.S.8. || (jf. bet. 2.5; iscer kirk.)

som udtr. for, at man fremstiller sig i en kirke,

især: til konfirmation, staa paa kirkegulvet,

staa til konfirmation, se Kirkegulv, Kon-
firmation 3. jf. staa til skrifte u. I. Skrifte

1 og 2. 2^) i v4tr. for at udføre et arbejde,

passe en virksomhed i kortere ell. længere tid.

Jeroboam stod ved (Chr.VI: hos; 1931:
paa^ Alteret for at gjøre Røgelse. 1Kg.13.1.
*(smeden) ved sin Ambolt staaer. -Sc/wWem.
CN.80. det var sidste Gang han (o: en præst)

havde staaet for Alteret. JMartensen.HL
Martensen.(1918).220. (hun maatte) bøde
paa Trøjen, skønt hun stod midt i Storvasken.
Brodersen.L.22. paa Styrbordssiden af Broen
stod en ung Matros . . paa Måldis.. Buchh.
FD.39. undertiden har (lokomotivpersonalet)

staaet 8 å 9 Timer paa Maskinen (i for-

vejen). LokomotivT.1940.176.sp.2. staa for
borde (o: varte op), se I. Bord 3.2. staa
paa (sin) post, se II. Post l.i. staa paa
skildvagt, vagt, se Skildvagt l.i, Vagt.
staa til rors, ved roret, se Ror 1.2.

|j

'staa over (jf. u. bet. 3a), dels: være beskæf-
tiget ved eU. med noget; passe, (kokkepigen)
stod over Kødfarsen.Bon</.L.223. (kekkenpx-
gemes) megen Staaen over Komfur hele Da-
gen.Leop.Er.1.44. dels (nu vist kun dial.) m.
h. i. person: have under opsyn; overvaage; pas-
se paa; spec: ikke lade i fred; hænge over.

hånd kand intet gøre uden mand ståer over
håm.Moth.S717. Tilmed staaer Madame R.
over mig, og lader sig ikke længer opholde,
end medens jeg kand forsegle dette. Gram.Bre-
ve.l49. Høysg.S.85. BomhOS. 2.3) være i en
vis tjeneste ell. stilling; dels om den, der er i be-

siddelse af magt, indflydelse, har en overordnet
stilling: *gid din Afkom paa din Throne ævig
staa. Falst.Ovid.52. ruxvnlig i udtr. som staa
til rors ell. ved roret, se Ror 2.2. || dels om
den, der forretter ell. udfører en vis tjeneste

hos nogen: tjene; ogs.: være nær knyttet til

en, være hos en som hans undergivne, jeg er

Gabriel, som staaer for Gud (1907: staar
for Guds Aasyn^ ! L«<r.2.iS. Giv nug (o:

Margrete) ei hans (o: Olufs) Spir i Haand!
|

Pryd mig ei med Kongekronen!
| Prydløs

vil jeg staae ved Thronen,
| Værge den med

Moderaand. /n^.Dlf.52. ingen, der stod i

Statens Brød, maatte undslaa sxg.NSvends.
10 H.148. staa i lære, se I. Lære 1.2. staa i ens

sold, ens tjeneste, se I. Sold 1.3, Tjeneste.

m. overgang til bet. 3.6, t forb. m. til: staa til

haande, til tjeneste, se Haand 12.io, Tje-

neste, ofte m. h. t. en institution, spec. en
militær afdeling, som man er knyttet til, gør

tjeneste i: Regimentet, hvorunder den Af-
døde har stadet. Forordn.**U1707. Friis stod
vel ikke længere i Krigs Tieneste ; han havde
allerede nogle Aar tilforn taget Afskeed

20 derfra. Mall.SgH.128. *en brav Soldat,
|
Der

stod ved Kongens EæT.CKMolb.SD.293. Hr.
Spækhøker C, som staaer ved Brandcorpset.
VKorfUsen.F.19. gamle Ole . . stod ikke mere
i (bjærgnings)L&Yet.MylErich.S.72. jf. bet.

3.3 : staa i, staa uden for nummer, se Num-
mer 5.

II
staafor (vel egl. til bet. 3.4 og opr.:

være i spidsen for; ogs. m. tilknytning til bet.

2.1) have ledelsen af ell. ansvaret for; fore-
staa; raade for; ogs.: bestemme over. hun

30 sendte sin fornemste Pige, som stod for alt

hendes Gods. Jud.8.11. Bygmesteren, som
stod for Aiheidet.Stampe'lI.230. dronning
Agnes . . stod for regimentet.ADJørg.1.395.

Tror du, te du kommer til at staa for, hvem
eller hvor du kommer til at tjene! Nej, du
maa nok ta' den Plads, te de vil unde dig.

Aakj.VB.129. staa for (et) regnskab, for
skænken, for styret, se Regnskab l.i osv.

ZA) (jf. bet. 4.6^ til bet. 2.1-3, m. subst. som
40 proed. Enevold stod Statue derhenne med

Næsen højt i Sky. Leop.EB.16. (bondepigen)
stod Støtte (o: ganske stille) der, hvor hun var
st&ndset. AHenningsen.KA.25. staa buk, se

I. Buk 3.2. især m. personbetegnelse som præd.:

staa brud, brudgom, fadder, konfir-
mand, model, (skild)vagt osf.; ;/. staa
lig u. I. Lig 2.2.

II
m. subst. tilknyttet ved som.

Han havde nemlig i sin tidlige Ungdom
„staaet tre Aar som Svend" ved Handelen.

50 Schand.F.259. nu har jeg staaet som Pre-

mierløjtnant i 11 Aar og kom først i Fjor
paa ældst G3ige.Esm.II.54. nu 1. br. i udtr.

som: *du maae | Som Brudgom da i Dag,
om uden Strømper staae. Wess.18. det er

idag for fire Aar siden, at du stod som Brud.
GyU>.II.21. staa som vagt, se Vagt. 2.5)

(gldgs.) til bet. 2.1-3, i abs. anv.; dels til bet.

2.1 slutn., navnlig: fremstaa som konfirmand;
blive konfirmeret, hun veed den . . som

60 aldrig har . . lukket deres Mund op paa
Kirkegulvet enten til Bu eller Ba, og som
har staaet ligegodt enddsi. Rafib.Tilsk.1801.

470. det er Confemanteme, som er herude
at gjøre Sjou; andet er det ikke. Det husker

XXI. Bentrykt "/, 1»42 48
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jeg fra dengang jeg selv stod. Oversk.Com.

IIL146. „Jomfruen er da konfirmeret?"

. . „Aa ja, hun stod saamænd hos (Hostr.

F.30: gik . . tii; Plyss for tre Aar si-

den." Hostr. Komedier.' II. (1889). 213. Bør-

nene kunde staa samtidigt og Familien altsaa

slippe med eet Konfirmationsgilde. CMøH.
M.III.118. KBokkenh.U.187. (sj.) være
hrud; blive viet. Brudekonerne havde pyntet
Marie paa det Bedste, og det var netop under lo

Discussion, hvorvidt hun skulde staae med
Korsklæde og Rne.Bergs.BR.lOS. \\ dels til

bet. 2.8: være i lære ell. være kommis,
ekspedient (ekspeditrice). Jeg er Svend hos

Herr T, Jeg staaer i hans Boutik. Hrz.X.91.

Jeg har lært Handelen i Frederits; jeg stod

hos Wulf Eeyman. Goldschm.R.296. *Snart

han ei længer staaer . .
|
Han selv Boutik

nu fa.aeT.Wengel.Plader.(1858).61. Jeg kom
i Lære i 69, Kolonial . . fem Aar stod man 20

dengang, Far stod otte A&r. BerlTid."/ii

1935.Aft.5.sp.3. hun havde staaet i en Vik-

tualiehandel. AaHermann.PH.22.
3) befinde sig, opholde sig, være et

sted; ogs. (jf. bet. é.i): leve, være under visse

forhold. 3.1) i al alm. soldaterne ståer vidt

(0: i spredt orden). Moth.S711. *Nu da,

min unge tydske Minnesanger I
|
Nu stander

du i Danmark. OeAi.Z//.3. vore Fjender
sagde: „De maa ikke mærke noget, før vi 30

staar (1871: kommej midt iblandt dem og
hugger dem ned.'' Neh. 4. 11 (1931). staa
(paa) et sted, se I. Sted l.i ^0^10.2^. \\(sj.)

om afdød: være begravet; ligge, jeg (gjorde)

et Vers over Morten Nielsen . .: *„Her under
Morten Nielsen staar.'' Holb.Er.IY4. \\ i

faste forb. (hvorom som regel henvises til vedk.

subst.); ofte i forb., der betegner, at man for-

holder sig uvirksom, afventende, staa i gabet,

i vand til hagen, halsen (se II. Hage 1, 40

I. Hals l.ij, i ly, i læ, i skjul, staa med
hænderne over kors, i siden, i skødet, se

Kors 5.3, I. Side l.i, I. Skød 2.i. staa i

tanker, se Tanke, i udtr., der angiver, at man
er nær ved, uroligt afventer noget, ell. at man
er i tvivl, vanskelighed: staa paa bredden
(ai sin undergang olgn.), med den ene fod
i graven (se Grav b.i), (som) paa gløder ell.

paa naale, paa skillevejen.
|| (jf. bet. 4) i

overf. anv. Retten er veget tilbage, og Ret- 50

færdigheden staaer langt hoTte.Es.59.14. vi

staar ved K\aita,lskiite.EBrand.Br.II.109.
Baronessen . . stod (ikke) langt fra de halv-

tTeds.Thors0e.EM.34. Som jeg er — saa
kunde jeg ikke — jeg kunde ikke „staa
mellem Ægtefolk (9: ødelægge et ægteskab)''.

AnnaBloch.Saadanveksler—

.

(1924).29. staa
mellem fem og syv, se II. fem 2. 3.2) bo,
have ophold et sted, især i forholdsvis
kort tid. Jeg stoed til herberge udj et meget eo

lidet usicker huus i dend yderste ende af
hyen. JJuel.431.

jf. staa i nabolag med u.

Nabolag 3. || navnlig om tropper i krig ell.

under øvelse: ligge, fienden ståer i marken.

Moth.S715. Jeg kan ikke sige med Vished,
hvor Baronen staaer nu — Generalerne for-

andre deres Poster daglig; og alt, hvad jeg
veed, er at han sidst stoed i Pommern. Æw.
(1914).IV.240. den Blodgang, som hersker
om Efteraaret, allerhelst iblant dem, der
staae i Leir eller fare til Skibs. Tode.F/.fii.

Hæren stod ved Rhinen. FSO. de stode om-
kring Byen i 33 Dage, og Folk i Byen kunde
ikke holde det ud \?engeTe. Nestorsrussiske
Krønike.(overs.l869).163.

\\ (1. br.) om folke-

slag, (der) stod . . slaviske Stammer lige fra

det østlige Holsten . . op til Weichselmun-
dingen. JohsSteenstr.(UnivProgr. 1900. II. 1).

sa.Etnografien.(1902).44. || om ond aand, der

har besat en, er faret i en; i eder, edelige udtr.

som: de værste Rassemalister (0: rabulister),

som Satan stod i til at ræseneTe. Bredahl.Y
105. Hostr.G.164. Satan staa i det.Duelund.
N.73. fanden, pokker staar i (ham ell.

det), se Fanden I.2 (og Papir B.s), Pokker
2.2. 3.3) (jf. u. bet. 12.1^ have sit navn ind-
skrevet ell. indført i et (officielt) dokument;
være nævnt, opført, staae i et Testament
som Aiying.JBaden.DaL. B. og jeg skulde
staa paa Bladet som JJdgiyere. EBrand.Br.
11.77. Lejligheder, hvor snart hun, snart

han havde staaet som Lejer. Ugeskr.fRetsv.

1940.A.553. staa paa listen, paa mand-
tal, se III. Liste, Mandtal 1. || især: være

opført som skyldner ell. skatskyldig (og oftest

m. præp. for, som styrer en betegnelse for en
veerdi i penge ell. varer). Ingen Bonde skal

være pligtig til at levere andet, enten i

Vare, eller Penge, end som hånd staar for

i Jordbogen. Z)L.3

—

13—14. Du staaer jo for

(0: skylder) 3 pund Byg.Holb.Stu.1.6. Schand.
SF.107(se u. Skattebog 2). „du maa jo være
sat for højt i Skat —" . . „Saa, staar jeg

ikke for 1800?" Bergstrøm.MD.25. \\ staa
paa ens bræt, paa det sorte bræt, den
sorte tavle olgn., se Bræt 2.3, IV sort 6.2.

II
m. overgang til bet. 3.4. staa højt (lavt)

anskreven, opskreven, skreven (hos
en), se anskrive 2.2 osv. 3.4) i udtr., der an-

giver plads i række olgn. ell. (i videre anv.)

rang, stilling inden for et samfund, plads

inden for en rækkefølge; ogs. i udtr., der

angiver, hvilket omdømme man nyder, hvilket

standpunkt man indtager, ståe vel (o: være
vel anskrevet) hoB eTi.Moth.S714. China er

blevet staaende, hvor det . . stod for meer
end et Par tusinde Aar siden. Molb.F.65.
Jeg Trods dog byder Jer i Mod og Kræf-
ter;

I

Thi Jer i ingen Daad jeg stander efter.

Hauch.SD.II.72. Som Visedigter staar P. Fa-
ber smukt i vor LiteTatnr.Borchsen.FF.I.

166. De to Folk . . staar paa et meget lavt

Kulturtrin. VilhThoms.Afh.il.40. De staar

med „mg" i Gennemsnitskarakter for hele

Skoletiden. JacAnd.Er.1.193. hans Lærere
(ytrede) at han stod ikke godt i Geometri.

JacPaludan.VV.73. staa bag en anden (jf.

III. bag \.i), staa forrest, nederst.
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I

yderst osv. staa i klasse med, se I. Klasse

1. staa i spidsen, se I. Spids 4.1, 4.8. staa
højt, lavt (hos en), se II. hoj 6.1-2, III.

lav 4.2. staa i anseelse (VSO.), gunst
(smst.), i kredit, i naade (hos en), staa
i ry (for ell. som), se II. Ry 2.2.

|| (jj. let.

4.7) i sammenligning. *sindrigt her man
havde jordet dig:'| Ved Issen— Kirken rolig

i sin Sky,
|
Ved Foden — Usselhed i snevre

By,
I
Her hellig Kraft og Trøst, hist Mangel, 10

Nød.
I
Du stodst i Livet, som du laae i Død.

Oehl.XX.29. \\ m. overgang til bet. 6, i forh.

som staa stærkt, svagt. || staa over en,

være ens overordnede; være over en i stilling,

rana; ogs.: overgaa i evner, færdigheder,

kvalUet ol^. Goethes Qvinder . . staae langt

over (o: er ^, langt bedre skildret end) hans
Mænd. Oehl.Er.III.63. Svinedrengen veed,

at han staaer under Røgteren, og Lade-
fogden glemmer ikke, at han staaer over 20

dem Alle. AntNiels.FL.11.4. Det kan være
meget ubehageligt, når den, der står over
en, står under en.Steincke.Tegnestifter.(1938).

83. staa himmelhøjt (se himmelhøj 1),

højt over. vAph.(1759). jf.: jo'høiere og
friere han selv staaer over den Verden, han
heleeT.Molb.NTidsskr.I.213. staa under;
dels m. h. t. person: være ens underordnede;
være under en i stilling, rang; ogs.: være
underlegen m. h. t. evner, færdigheder. Moth. 3«)

S722. han (er) Vicegefreiter, saa jeg tør

ikke sige ham imod;jeg staaer under ham.
Rahb.(Skuesp.IX.129). AntNiels.FL.II.4(se

ovf. 1. 19). dels: være underkastet visse for-

hold; være i en underordnet stilling, ståe

onder éns befaling. Af0^^.5722. Hidtil stode
I under Opdrageres Veiledning og Opsyn.
Engelst.Nat.229 (jf. u. Opsyn 2.\). staae

under 'E,xeictrmg.Leth.(1800). De ekstra-

ordinære Retter staar i alle Afgørelser under 40

Kære og Anke umiddelbart til Højesteret.

LovNr.90^yil916.§21. staa under (ens) be-

skyttelse, kommando, scepter, se Beskyt-
telse 1, Kommando I.5, Scepter 1.2. ;/. bet. 4:

staa under gevær, se Gevær 4. m. h. t. noget

ubehageligt (underkuelse, straf): staa under

Jisken, tøffelen, se I. Pisk I.2, Tøffel. 3^) til

et. 3.1 og 3.4, t forsk. forb. m. præp.-led,

der udtrykker ens stilling til en person ell. til

«» sag, et forhold. \\ i udtr., der betegner hjælp, 50

atøtte, bistand, staa bag (ved) en, (jf. III.

bag 1.5^ hjælpe, støtte en; navnlig: slette

hemmeligt, skjult. Moth.S712. det var Danton
selv, der stod bag ved Camille og beaandede
ham med sit ^oå.Hauch.V11.249. i sikker
Tillid til, at der „stod Mænd bag Ordene".
Neergaard.Er.1.310. (de) nordjyske Herre-
mandsslægter, der stod bagved Revolten
mod Grev Gert.OFriis.Litt.lOS. staa hos
ell. med en, (isasr dial.) være paa ens parti; m
bistaa en. Herren stod med (1907: hos^ mig,
og styrkede mig, at Ordets Prædiken skulde
ved mig have fuld Fremgang. 2rm.4.i7.
Bredahl. 1.147. Kirstine . . hun stod vel hos

(9: holdt med) hans Hot. OlesenLøkk.NH. I.

95. Feilb. staa paa ens parti (JVJens.
RF.94), side (se I. Side 6.8>. || m. nærmere
bestemmelse af forhold til andre, i forb. som
staa godt, daarligt med ell. (nu navnlig)
til en. JBaden.DaL. Han stod ikke længere
saa ganske vel med de M&gth&yende. Mynst.
BIS.III.125. jeg stod ret fremmed til Byens
Borgere. VilhHans.J.159. „Hvordan stod De
til Deres Svigerfar . .

?" — „Vi var de bedste
Yenner." GadsMag.1934.83. (nu næppe br.)

m. h. t. mellemregnskab: hvorledes staae vi

med hinanden? JBaden.DaL. \\ i udtr. for
(forestaaende) deltagelse i en sag ell. for ens
indstilling over for en sag, et forhold, staa
over for nogen ell. noget, dels: blive stillet

ansigt til ansigt med; (pludseligt) møde; ogs.

m. h. t. sag, forhold: staa for (se bet. S.a).

Han staar overfor et Valg, og han maa
vælge. JPJac.(1924).II.196. staa over for

sin OyeTma,nd.D<&H.11.106. Inderst inde
troede han slet ikke paa, at der eksisterede

Sygdom — hvad man stod overfor var
Humørsyge, Klynkevornhed. JørgenNiels.D.
26. dels: indtage en vis holdning ell. stilling

til; forholde sig paa en vis maade til. HN
Claus. UT.14 (se u. III. over 26.2^. Jeg staar
trods al Taknemmelighed ikke helt ukritisk

overfor ham; men han er en hæderlig Mand.
Rode.EM.21. staa uden for noget (9: være
uden berøring med ell. kendskab til), se uden.
m. overgang til bet. 6.1, t udtr. som (kunne)
staa til munds med (se Mund i.^). 3.6)

i udtr., der betegner noget forestaaende. staa
for ell. foran (se foran 4j noget, som be-

tegnelse for, at man snart skal give sig tU
noget, ell. for, at noget snart vil hænde en.

han stod for en Rejse til København.
Skjoldb.MM.II.95. Moderens Familie . .

mistede nu deres Penge, og hun stod for at
skulle sørge for sig selv.ERode.JP.23. staa
for fald, tur, se I. Fald 2.8-4, Tur.

j)
i

forb. m. paa. du staar paa Trinnet at blive

Fiøiken.Holb.HAmb.III.2. Da ieg nu stod
paa min Reyse, (tilbød min) Halv Broder . .

mig 10 Rd. til Hielp til min Reyse. Æreboe.
35. især i forb. som staa paa fald, paa
nippet (til at), paa springet. || i forb.

m. til; dels som udtr. for, at noget forestaar

en, at man kan vente sig noget: Hånd ståer

til ioThemmelse. Moth.S721. (han) var i

Aarenes Løb bleven Kontorchef og stod
til at blive Departementschef. CAr^n^els/.

(BerlTid.**/7l925.M.2.sp.5). (fodboldspilleren)

„staar" til Landsholdet, hvis han spiller

godt i Aften. Pol.*/,1934.6.sp.3. m. h. t.

straf: godt er'et jo blot, at jeg staar, som jeg

staar, saa jeg ikke staar lige til Huset
(9: forbedringshuset). KLars.DM.25. (arre-

stanten) har før været straffet med . . 80
Dages Fængsel . . Nu staar han til 120 Dage.
Ekstrabl.*/iil920.1.sp.4. De to unge Men-
nesker staar til en alvorlig Tugthusstraf.
Hotoalt.DB.36. jf.: „For hendes Skyld,"

48*
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sagde han, „kunde jeg godt glemme at

hæve en Check, selv om jeg stod til Lade-
gaarden." VBergstrøm.EN.127 . dels som udtr.

for en mulighed: staa til at trænge (o: komme
til at trænge, blive trængende), se trænge, i

tilfælde, hvor sætningens (især: en nægtende

sætnings) subj. logisk er obj. for den tilknyt-

tede inf. (som tidligere ofte stod i pass., jf.

Mikkels.Ordf.376): *Mardocheus ej med
Oord staar til at vinde (o: kan ikke vindes), lo

Kyhn.PE.19. (han) stood (ikke) til at tan-

ges. Slange.ChrIY265. Staaer Du til at frel-

ses, og vil Du helses? Blich.(1920).XXIX.9.
(han havde) faaet et saa betydeligt For-

spring, at han ikke meer stod til at indhente.

PMøll.(1855).II.66. især i udtr. som staa
til at hjælpe (f hjælpes) (se hjælpe l.ij,

til at redde (Moth.S720. Schand.TF.I.
139. FrLa.S.SS. jf. u. redde 3.i;, til red-
ning (se 1. Redning 1 (og B)). staa til at 20

tro, staa til troende, se tro. Troende.

4) bet. (l-)3 m. afsvækket bet. (nær-

mende sig til anv. som uselvstændigt verbum),

som udtr. for en vis tilstand, stilling ell.

fremtræden. 4.1) i forb. m. i \\ i udtr. for

legemlig tilstand, levevilkaar, virksomhed olgn.

staae i sin Ungdoms Kraft. F^SO. Drach-
mann, der (født 9. Oktober 1846) dengang
stod i sin gærende Ungdom. Brandes.111.79.

Betegnende for Chr. Winthers Tilfældighed 30

og Mangel paa Holdning i det Borgerlige er

den Forlovelse, som han gennem tre Aar
stod i.DagNyh.^/»1921.7.sp.l. staa i gevær,
se Gevær 4.2. i tilfælde, der ogs. hører til bet.

8.1: staa i knort; staa i skum, i sved.

II
i udtr., der angiver, hvad man er beskæftiget

med, optaget af. tymmermanden ståer i ar-

beid med huset. Moth.S714. midt under dette

ansvarsfulde Arbejde gribes han af en af

disse pludselige Indskydelser af Frygt, som 40

. . faar ham til at opgive alt hvad han staar i.

MDrachmannBentzon.Michelagniolo.(1908) .11

.

staa i begreb med, se Begreb 3. staa i

køb om, se Køb 1.2. have nok at staa i

olgn., (dagl.) være meget optaget, travlt beskæf-

tiget, min Kone tog sig af Drengene Resten af

den Tid, O. var i Gaarden; Staklen havde
endda nok at staa i desforuden. PÆ^fienøon.

P.88. skal du sidde her og tude, ovenikøbet,

saa meget jeg har at staa i\Rørd.S.145. 50

Nu læste han ikke Litteratur mere, han
havde for meget at staa i.AaseHans.EK.76.

II
i udtr., der angiver tilstand ell. virksomhed

i forhold til andre, ståe i forlig (0: leve i fred)

med en.Moth.S715. staaer i Venskab med
En.JBaden.DaL. Jeg staar i disse Dage i

Underhandlinger med „111. Tidende".Z)racÆw.
(Brandes.Br.11.182). staa i (forretnings)for-

bindelse, i forbund med, i forhold til, i led-

tog, i pagt med, i rapport med ell. til osv. 60

staa en i faders, moders sted, se Sted (og
Fader 1). om fjendtligt, uvenligt forhold: ståe
i trette med en.Moth.S716. Vi Jøder staar
ikke i Uvenskab til Mekkas ¥olk. EBrand.

M.45.
II

t udtr. for sindstilstand, navnlig som
udtr. for, at man har en vis opfattelse, at

man skal træffe et valg, er i tmvl. ståe i to

sind. Moth.S716. staae i Frygt. JBaden.DaL.
Staae i Forwentning. Leth.(1800). staa i

beraad, i tvivl ; staa i den formening, mening
(JBaden. DaL. Cit. ca. 1880. (SdjyAarb. 1904.

136)), tanke, tro, at (osv.). \\ om økonomiske
forhold, medgang og modgang; især om daar-
lige, ubehagelige forhold, ell. om forhold, der

er forbundet med en vis risiko, ståe i borg
for én.Moth.S714. staa i forløfte for, staa
i forskud, gæld, staa i restance, staa i

skyld, staa i fare, (jf. staa fare u. bet. 20.z)

være i fare; ogs.: risikere, (oftest i forb. m.
for, t ^« tw/. direkte tilknyttet: JJuel.420).

vi staae og i Fare for at di,nk\a,ges.ApG.19.40.

mon vi . . ikke staae i Fare for almuens
Raserie, mod hvilken Øvrigheden selv udi
en Stad ikke kand beskytte os? Holb.Hex.
IY9. Ing.EF.VI.68. ogs. (jf. bet. 13.1^ om
ting ell. forhold: baade Staden og de hellige

Ting og Templet stode i FaTe.2Makk.l5.17.
(et) stort Baroni, hvis Hovmarker . . stode

i Fare for Oversvømmelser af disse Rovdyr.
PAHeib.US.200. *Hans Throne staaer i Fare.

Heib.Poet.il.215. (nu næppe br.:) ikke aliene

heele Tydskland, men endogsaa de Nordiske
Riger vilde staae i høj Faie.Holb.DH.il.
701. staa i en (køn, skøn) maade, se

I. Maade 6. staa i skygge, se I. Skygge 4.2.

(lade) staa i stikken, se Stik. || staa i

det, (jf. det I.3; dagl.) d. s. s. sidde i det (se

II. sidde b.2). Den kritiske Teologi bliver van-
skeligt Publikums Yndlingslekture. De alier

fleste staar nemlig saaledes i det, at de gerne

vil bevare et vist Forhold til Kirke og Kri-

stendom. /psew.LP.22. vi maa jo tænke lidt

paa Far. Han staar virkelig forbandet skidt

i det. LeckFischer.M.107. (hvis der var blevet

indkaldt til møde) saa havde . . vor Hoved-
ledelse staaet bedre i det, end de gør nu.

JernbaneT.^'^/al934.4.sp.l. nu kunde han
ikke vende om (0: i samtalen), nu stod
han midt i det. EChristians.Hj.250. iron.:

nu staar du vakkert i det. D&H. staa kønt
i det, se III. køn 6.3. 4.2) i forb. m. med,
især i udtr. for fremtræden ell. afventen.

Gæster man ventede og stod med varm
Mad til. CReimer.NB.398. de (maatte) jo

have en Fører, som stod med Ansvaret.
EBertels.MH.26. staa med palmer i hæn-
derne, se I. Palme 1. || om ubehagelig situa-

tion, staa med haaret ned ad nakken, se

Haar 2.2. jf. bet. 4.?: Hånd ståer dermed,
som en høne i hla,i.Moth.S716. 4.3) i forb.

m. paa. || i udtr. for levevilkaar, formues-
omstændigheder olgn. staa paa gode, slette,

svage fødder osv., se Fod 7.1. staa paa pen-

sion, ventepenge, se Pension I.2, Vente-
penge.

II
om forhold til andre; især i udtr.

som staa paa en fortrolig, god, spændt fod

med, se Fod 7.7. 4.4) i forb. m. uden:
mangle; have mistet, være berøvet, alt dette
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med den . . politiske Uret i 66, det stod

Simon uden Følelse foT.Bregend.GP.il. Jeg
sagde jo til Dig, at hun ikke maatte rejse.

Nu staar vi her til den Iste uden Hjælp.
Buchh.Su.I.186. 36 Funktionærer og Arbej-

dere staar (ved branden) uden Arbejde. Po/.

^*/iol940.1.sp.3. 4.5) m. adj. (som præd.)

ell. adv.
II

i udtr. for øjeblikkelig tilstand,

ydre fremtræden, staaer . . omgiordede om
Eders Lænder med Sandhed, og iførte Ret- lo

færdigheds V&ntser. Ephes.6.14. staae uvis

paa Beenene.vAph.(1759). (de skal) rive

Klæderne af dig, tage dine Smykker og lade

dig staa (1871: siddej nøgen og hår. Ez. 16.

39(1931). staa (en) nær, se I. nær 3.1-2 og

3.5-6. (jf. bet. b.i) i udtr., der angiver, at

man bliver staaendle, ikke rører sig: * Hvilken
Trykken! Hvilken Stimlen! (o: ved Chri-

stiansborgs brand)
\
Ubevægelig staaer Vrim-

len,
I

skjøndt at Gnisterne fra Himlen
( 20

falder tæt. Bergs.October-Nattenl884.(1892).

[11]. staa stille, stiv (stift), se stille,

stiv.
II
om forhold til andre, om leveforhold

ell. -vilkaar olgn. Jeg har nemlig disponeret

galt i denne Maaned og staar ganske blank

(0: er blottet for penge). Bergstrøm.MD.56.

samtlige fire forhandlingsberettigede Organi-
sationsgrupper stod samlede om Overens-
komsten. Jern6an€r.'/»i938.2.sp.2. staa ale-
ne, ene, se I. alene 1, III. ene 1.2. staa 30

frit, se 1. fri 1.3. staa ledig, se I. ledig 3.i.

» udtr. for at være beredt: jeg staaer ferdig
til at rejse paa Landet. £foI6.Brt;.i95. jeg . .

stod færdig at kiøre hen til min unge Brud,
for at holde J&-OTd.Ew.(1914).III.305. MO.
staa beredt, parat, rede, se beredt osv.

II
om forhold i væddestrid, spil olgn. ståe jan

i ioTkeTing.Moth.S710. ståe sk&km&t. smst.

staa ens (q: med lige mange points). S&B.
staa lige, se VIII. lige l.i. || i udtr. for 40

risiko. Skal vi staa halvt om Rovet? FaHoda.
B.31. staa god for, se god 4.4. || t udtr. for

en ubehagelig sittuUion. staa baade bleg
og rød olgn., (jf. u. IV bleg 2; 1. br.) skifte

hurtigt farve; ogs.: blive forvirret, skamfuld.
Moth.S711. Biehl.Dq.lV.13. Du vil komme
til at stå både rød og bleg for ået.Krist.

Ordspr.615. staa flad, flov, slukøret,
se flad 2.1, flov 3.1, slukøret 2. staa en
køn, en net, en skøn, se III. køn 6.2 osv. 50

II
TO. overgang til bet. 4.7 : staa (som) lamslaaet,

muret, naglet, plantet, se lamslaa osv. 4.6)

m. subst. som præd. (uden for faste forb. nu
især tilknyttet m. somj. *som Trælle vi skam-
fulde staae

| Med vore Hætter af Gedeskind
^&a.Oehl.XXX.70. Petrarca staar som Ind-
lederen af den egentlige Humanisme. OFm's.
Litt.202. staa karl, se Karl 2.

|| t "». præd.
tilknyttet ved for. *jeg vil eder for Broder
staa

I

de Dage, jeg leve maa. DFU.nr.32.15. m
staa for een mand, (jf. u. bet. 6.1 slutn.)

optræde, handle i fællesskab, i enighed. Slange.
ChrIV.921.1216. JBaden.DaL.

|| (1. br.) to.

præd. tilknyttet ved til, i udtr. som staa til

grin, nar (Buchh.FuglepaaTaget.(1938).66),
skamme (se Skam Z.i). 4.7) i sammenlignin-
ger. *Som en Valkyrie Du (o: Danmark)
staaer

|
Med ædelt Mod i Øie. Holst.ForRo-

mantikogHistorie.II.(1869).340. vi staar alle

som Jyder for Vorherre i vor nøgne menne-
skelige Enshed.y7ed.3f.4S. Krist.Ordspr.

331.615. staa som ramt, truffen, rørt af

lynet, se Lyn 1. m. overgang til bet. 6.1

:

staa som en klippe, mur, se I. Klippe 2.i,

I. Mur 2.1. staa i stens sted, se Sten 7.6.

II
især i forb. m. nedsæt, personbetegnelse.

der ståer hånd som en stimper, der har
hverken krop eller skind. Moth.S711. du har
icke talt et Ord, men staaet, som en Dosmer.
Holb.Vgs.V5. Jeg kommer til at staae som
en Nar, og De som en uordholden Mand.
Gylb.(1849).IX.181. staa som en klods, se

I. Klods 1. staa som (en) fattig Per (Erik-

sen), se Peter 1.2.

5) ikke bevæge sig bort fra et sted;

blive staaende. 5.1) (1. br. i alm. spr.)

forholde sig ubevægelig; ogs.: holde op med
bevægelse; standse; (olm.:) staa stille

(se stille/ alt folket stode (1871: standsedej
og forfuldte ikke ydermere Israel. 2<SaTO.2.

28(Chr.VI). Snart gik han, snart stod han
igien. VSO. ofte i opfordringer, trusler (navn-
lig i imp.): Ninive var ligesom en vandrig
Fiskedam . . men de flye: „staaer! staaer!"

(1931: „Stands dog, stands dog!" raabes
derj men Ingen seer sig tilhage. Nah.2.9.
Skildvagten. „Hvem der? St&åel" Bredahl.Il.
60. „Staa!" raabte Kongen. Skikkelsen stod.

SMich.D0.75. i ældre tiders gravskrifter:

stat (ell. stat stillej vandringsmand
olgn., se NvHaven.Orth.C^^. jf. Holb.Orthogr.

119.
II

vj^ om (opfordring til) standsning
under indhaling olgn. SøLex.(1808). staa i

spillet, se II. Spil 2. m. direkte tilknyttet

inf., i forb. (kommandoer) som staa hale
(Harboe.MarO. Scheller.MarO.), he jse^Naar
den øverste Nok er kommen lidt over Stænge-
salingen, staar man heise.Bardenfl.S0m.il.

27), hive (se III. hive I.2;. 5.2) i udtr. fra

forsk, lege og spil \\ om deltager i leg; dels

om fanger i lege som saltebrød, skjul: blive

staaende med lukkede øjne, mens de øvrige

deltagere gemmer sig: Gymn.II.16. De var
begyndt at „lege Skjul". Else skulde „staa".

Hun talte til hundrede. GJørg.HøjtHumør.
(1932).20. dels om deltager i lege som staa-

trold: Naar man legede en Fangeleg, der hed
„staa Trold", skulde Trolden faa alle til at

staa. Naar han naaede En, sagde han staa,

og saa skulde denne blive staaende. Men
naar en af de andre kunde naa den „staa-

ende", kunde han give ham hi. Halleby.147.

stander alle! opfordring fra fangeren i

staatrold olgn. til at blive staaende; ogs. som
navn paa legen. FrKnu.LB.68. jf. FrOrundtv.
LK.197. staa enke, (sj.) lege enkeleg. Alb
Dam.TS.89.

||
(m. overgang til bet. 6) ^

standse i sin melding, sit kéb. Man kan
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stoppe (i „halvtolv"), „staa", naar man vil;

men man skal dog helst have 9, 10 eller 11,

for at gøre det. Legeb. I.c.36. jeg staar paa
det (jeg h&T).Bl&T. staa paa sang(en),
se I. Sang 4.8. 5.3) (jf. u. bet. IB.a; især ^)
om et skibs fører (ell. besætning): sidde fast

paa en grund uden at kunne komme fri.

Mendoza (er) med hans Admiral-Skib kom-
men der (o: paa nogle klipper) at staa.

Pftug.DP.1059. De vil komme til at staa

med Lavvan de. iSc/ieZier.JlfarO. 5.4) overf.:

standse, ikke komme videre i en beskæftigelse,

en udvikling; (alm.:) staa stille (se stillej.

hvorledes hele den Ting efter Recepten
skulde laves sammen, ja derved stod man.
HCAnd.(1919).IIL286. Barnet staar paa
Vægten eller taber i Yægt. Maanedsskr.for

pralciiskLægegerning.1940.106.

6) indtage en plads, en stilling, hvorfra man
ikke ønsker at blive fordrevet; holde stand.

6.1) ikke lade sig besejre i kamp; holde
stand over for angreb, de flyede tillige, de

stode ikke (1871: holde ikke Stand^.Jer.

46.21 (Chr.VI). General M., der til Fods
oversaa' Kampen, maatte personlig ile til

for at bevæge sine Folk til at st&a,. FHolstd:

ALarsen. Felttogene 1848-50. 1. (1888). 136. jf.

bet. 16.1.' *0g slaa med sin Vinge (o: om Dyb-
bøl mølle), og staa, hvor man stod, |

Med Ære
og Ret: det er Tiagen. Drachm.DG.62. staa
fast, holde stand; ogs. (jf. bet. 6.2j; holde

ud; være standhaftig. Moth.S709. *Staa fast,

min Siel I staa fast,
|
I Herrens Krige. Brors.

220. ICor.16.13 (se u. bet. 6.2j. se endvid^ere

I. fast 1.1.
I! (jf. bet. 6.2J i billedl. anv.

Brors.222. *den, som staar, hvor han kan
fly,

I

er Frimand i sit Fængsel. Hostr.8D.II.

150.
II (jf. bet. 4.7^ t sammenligninger, staa

som en mand, holde mandigt stand. Moth.

S711. *Mellem Venner, Fiender staae som
}Sitnd]Blich.(1920).VI.41. jf.: de (danske)

vilde staae alle som een Msind.Argus.1771.

Nr.15.3. 6.2) holde ud; være standhaftig;
dels (især bibl.) m. h. t. anfægtelse, prøvelse:

Vaager, staaer (1819: staaer fastej i troen,

værer mandige, værer stærke. 2Cor. 2 6. 2

3

(Chr.VI). *om Mandinden staaer, | Al Sa-

tans Sviig ey op til Mandens Hierte naaer.

Ev>.(1914).1.217. Blich.(1920).Y180. || dels

(1. br.) m. h. t. legemlig anstrengelse: hun er

kommen og har staaet (1931: holdt ud, o:

med akssamlingen) siden i Morges og indtil

nu; nu sad hun lidet hiemme.Ruth.2.7. spec.

(jf. bet. 8.1 og 20.3; efter eng. stay; sport.) i

forb. ni: over, om væddeløbshest: kunne gøre

sig gældende paa en vis distance, (hesten) staar

godt over 2000 ra. Vædløb.59.'6.3) blive bevaret

uskadt, i god behold; bestaa. nogle af Grenene
(paa olietræet, der sammenlignes med de troen-

de) ere afbrudte ved Vantro, men du staaer

ved Troen. jKowi.22.2(?. || nu kun (sj.) m. over-

gang til bet. 16, om persons navn ell. værk:
holde sig; blive siaaende. Ingen har tabt mere
end Rafael. Jeg antager, at han staar i sine

bedste Portræter, men al historisk Kom-
position . . hvor den har taht. Zahrtmann.
M.385.

II
(sj.) m. h. t. eksamen: bestaa

(2.2). *gaae
|
Til Attestats og frygte for at

stVia.e.Erz.D.III.31. 6.4) i modsætnings-forb.

m. ord som falde (jf. II. falde 2.e). Jeg vil

ståe eller falde for min egen hene.Moth.
S713. Aserne maatte staa og falde med Bal-

dur. (?rund<u. ?7d!u./.25S, Vort Løsen er:

10 Trods Alt!
|
Når Danmark har os kaldt,

|

så står vi eller falder, som Dybbøls Kæmper
faldt. Rørd.GK.221. jf. bet. 16.6: Sprog og
Nation staae og falde med hinanden. Engelst.

KiærlighedtilFædrelandet.(1802).35.
\\ (1. br.)

i andre forb. *Ei haane den, som snubled,

mens Du stod. Rein.307 . *Synke Tusinder,

saa staae dog Dn\Blich.(1920).VI.42. 6.5)

i forb. m. for.
|| (jf. IV for 2.3j holde stand

mod; m. h. t. angriber, modstander: koglerne

20 kunde ikke staae (1871: bestaaej for Mose.
2MOS.9.11 (Chr.VI). *Hvo staaer for Dan-
marks Christian | I Ka.mTp?Ew.(1914).III.
187. JBaden.DaL. m. h. t. prøvelse, ubehage-

lighed: hvo kan staae for Skinsyge? Ords.

27.4. *jeg vil, at vi skal stande
|
Jævnbyrds

for hinandens Sværd. Winth.IV229. jeg vil

see Din Datters Gildefærd, om jeg saa ogsaa

skal staae for en ØTe^gen.NPWiwel.NS.24.
de har sultet længe . . det er ikke saa nemt

30 at staa ior.AndNx.PE.il1.238. *Se, A (o:

en veteran) har nu staaen for Kugler og
Krudt

I

i Treds og i otteogiyxiQ.KBecker.S.

III. 66. ingen kan staa for hans mund, se

Mund 4,4. staa for skrald, skud, spørgsmaal,

se I. Skrald 2.3, I. Skud 2.i, Spørgsmaal 1.

staa for vind og vove, for vind og vejr, se

Vind. m. h. t. hvad der gør et stærkt, uimod-
staaeligt indtryk paa en, virker begejstrende,

komisk, tillokkende paa en: var man saa hel-

dig oven i Kjøbet at faae et Blik af hende
. . saa stod man ikke for det. Baud.HS.42.
Jockeyen paa den usadlede Hest kan jeg

ikke staa ior.IstedMøller.HugoStélling.(1893).

145. da hun var færdig, rakte hun sin Trut-

mund mod de to Gamle. „Kys mig saa da
— og sig om Forladelse," sagde hun. Det
var ikke til at staa foT.AndNx.DM.1.29.

jf. bet. 16.6: ingen tungsindige Drømmerier
kunde staa for denne glade . . VirkeUghed.

50 JPJac.1.103.
II (jf. IV for 7.2; nu næppe

br.) give ell. stille sikkerhed for; garantere

for; (nu:) staa inde for. A har hørt tale om
dend Mand, gid kuns hånd stoed mig for

TeJigene.Holb.llJ.II.5. Blier vi trolovet, og

jeg seer den Karl . . jeg staaer jer for Ingen-

tmg.0ehl.XV6. jeg vil ståe fast derfor.
Moth.S709. staa for orde, se Ord 2.3, 3.1.

II (jf. IV for 7.4; nu næppe br.) kæmpe for;

forsvare, kongen gav Jøderne lov . . at sam-

60 les, og at staae (1871: værge^ for deres liv.

Esth.8.11 (Chr.VI). Ved slige Qvaliteter for-

bandt (dronning Elisabeth) sig Undersaat-

terne saaledes, at de stode for hende alle

som een lAa,iid.Holb.Heltind.I.69. i videre
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anv.: holde paa. *da Skriveren dem tolte

(9: taUe),
I

Befandtis der kun een, som for

eon Søe-Ræt stoed, |
Som strax sin Meening

dog af Høflighed foTloed.Holb.Paars.63. 6.6)

i forb. m. (i) mod; dels m. h. t. person:

holde stand mod; være en fjende, modstander

af; ogs.: være i modsætningsforhold til. Hvor
saadanne Mænd staae imod hinanden, maae
man . . være forsigtig i at afsige nogen Dom.
Engelst.Qvindekj.282. Staaer Søn mod Fa-

der og et Folkefærd
|
Staaer mod det andet

0^. Bagger.ØB.144. *Hvo staaer mod ham i

Ordkamp. Boye. PS. 1. 137. NMøll. VIAtt. II.

357.
II

dels m. h. t. prøvelse, ubehagelighed:

modstaa. Jeg hade dog icke tænkt, at jeg

kunde staa saa vel imod Pine-Benken. ZToIft.

Mel.III.4. Hvo kan vel staae imod den
rene Sandheds Sprog. TFess.C. *Du staaer

imod Stik, og du staaer imod Skud. Bagges.

V131. Eliekvinder sang saa rorende Sange,

at de unge Karle ikke kunde staa imod dem,
men bleve „eliesk\idte".NRasmSøkilde.B.43.

II
om forb. m. efterstillet præp. se bet. 40.

6.7) i forb. m. paa, (jf. paastaa 2) forsvare;

holde paa; hævde; dels (nu 1. br.) m. h. t.

hvad der tilkommer en (rettighed, krav olgn.),

ell. hvad man bør forsvare. „Hvad synes dig,

Leonora! stod vi ikke paa vores Ære?" —
„Jo, jeg synes, at Herskabet staaer paa den
og træder den under Fødderne."Holb.DR.
IV.7. Hvidtfeld . . stod på adelens højhed
og overmagt i %s^mi\mdet.ADJørg.IY138.
først og fremmest maa Du altid staa paa
din Principals Yorde\.Schand.TF.I.63. jf. \:
Dog vare sig Enhver, at de ike for Hychlerie

søger Rolighed, men staar paa dens 'Etva-

hede.Cit.l714.(AarbSkive.l912.96). staa paa
ens bedste, paa sin ret, se II. Bedste,

I. Ret 2.5.
II

dels m. h. t. anskuelse, sædvane:

fastholde; hævde, (nu især m. a,t-sætn. ell.

pron. (sit) som obj.). LTid.1741.549. gamle
Folk staae hver paa Sit,

|
Den Tvist vel

seent faaer Ende.Grundtv.SS.il.261. paa
Bevægelse hans Doctor Btod.PalM.V225.
Jane havde . . altid staaet paa, at hun vilde

tære fri og selvstændig. Hun vilde ikke,

8om andre Kvinder, vente paa at blive for-

sørget af en M&nd.OyrLemche.BD.SS. \\ i

faste forb. m. adv. staa fast, haardt,
stift paa, se I. fast l.i osv. \\ staa paa
sig, (nu dial.) hævde sin ret, sin mening;
hævde sig. (ofte i imp.). I daglig Tale høres:

„Staa paa dig!" (Tonen paa Præpositionen)
som en Opmuntring til den ene af de to

Stridende, at han ikke skal „lade sig gaae
paa" af den Anden.JJfO. AntNiels.FL.il.179.
Den stærkeste af Skoledrengene var vist

Jørgen . . Jørgen stod godt paa sig — stiv

var ha.n.Gravl.AB.7. OrdbS.(sjæll.). 6.8) t

forb. m. til: udholde; holde, svare til. Han
ku sku ellers staa til meget, men allievel, der
er jo grsinser. Herdal.Bisser.(1933).ll. Gam-
lingen som ikke kunde staa til Ægteskabets
AnBtTengehei.BiUeskovJ.H.1.222. 6.9) i forb.

m. ved (om forb. staa 'ved se bet. 63; enkelte

af eksemplerne u. bet. 6.9 kan dog ogs. fore-

komme udtalt m. hovedtryk paa ved); især

til bet. 6.1-2, m. h. t. udtalelse, løfte olgn.:

holde fast ved; vedkende sig; vedstiia. staae

ved sit Løite.vAph.(1759). „Var Brevet
underskrevet med Deres Navn?" „Nej; men
tror De ikke, jeg vil staa ved min Haand-
Bkrift?"Goldschm.VIII.118. Det var tidligere

10 almindeligt at indføre i Auktionsvilkaarene,

at de bydende var pligtige at staa ved deres

Bud fra en Auktion til en anden. JMfFor-
mularbog.^258. Bonden (raadede) fra For-

søget, men den anden stod ved sit, saa til

sidst fik han Lov til at piøve.DanskeFolke-
sagn.(1933).136. han stod fast ved sin Væg-
Ting. Molb.DH.1.380. Ludv. staa ved sit

ord, se Ord 3.1.
||
(nu næppe br.) til bet. 6.3, i

forb. som staa ved magt, bevares, bestaa

20 (se Magt b.i); ogs.: holde ud. Dersom du vil

giøre dette stykke, og Gud befaler dig det,

da formaaer du at staae ved magt (1871:
holde \id).2Mos.l8.23(Chr.VI).

7) især i forb. m. bestemmelse af retning:

bevæge sig hen til ell. (navnlig) bort fra
et sted; ogs. (jf. bet. l.i): rette sin bevægelse

mod. 7.1) (uden for visse faste forb. nu især

i forb. m. adv. som ned, op, ind, ud, se

bet. F) i egl. bet. Kristus! du døde! staa

30 af din GTZ.\\Stuck.II.73. staa fra bordet
(ell. bords, se u. I. Bord 3.2/, (nu 1. br.) rejse

sig fra et bord efter maaltidet. JSneed.VIII.
389. [PCJZahle.EtatsraadindeBruun.(1853).
87. jf.: de vare ifærd med at staa fra Frokost-

bordet. JJifeZdaZ.Snndnnger.f'i8S3/32. staa
af sengen olgn., (alm.:) staa ud af sengen;

staa op. Moth.S712. jeg er saa ædrue, som jeg

stoed af min Seng. Wess.Gr.49. Ole var krav-

let i Seng (og han) troede . . næsten ikke, han
40 stod deraf for det første. Lunde.F.12. jf.:

En Nat fra søvnløst Leie han stod.Ing.

DM.89 samt: Vaag op, min Siæl, thi Stun-
den er

I

Af Søvn og Slum at stande. Zingo.

SS.IY14.
II

(sml. bet. I.2; m. h. t. befordrings-

middel, ridedyr. Da vi stod af Baaden, tog

hun min Aim.Rahb.ProsF.il1.30. jeg har
gaaet elleve Mil, før jeg stod i Toget. Buchh.

Su.1.155. især i forb. som staa af (Achton
Friis.DØ.1.97) ell. paa cyklen, staa af

50 (-f fra. Moth. S 714) hesten (smst.712.

Grundtv. Saxo. III. 138. Sofu^ Christensen. Et
Folkesagn (1937).10), paa hesten (Rahb.

FoH.II.92) ell. til hest (se Hest I.2), staa
af vognen (PWBalle.K.25. Feilb.), paa
vognen (smst.) ell. til vogns (PalM.V.
196. GSchiitte.HD.16). || om bevægelse, hvor-

ved man flytter sig lidt bort, viger til side

ell. ændrer sin bevægelsesretning, staae (o:

blive) fra en Væg, der amittcT. IIøysg.S.278.

60 især i forb. som staa til (en) side, til

siden, se I. Side 7.1. staa af vejen, se

Vej. 7.2) bevæge sig i en bestemt retning;

især i-^): sejle, styre i en vis retning;

ogs. (jf. bet. 17.1^ om skib. Denne Fregat
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staaer Vester pa,a,.SøLex.(1808). *Jeg heised

mine Seil
| Og stod fra Havn til Havn.

Winth.HF.139. Tirsdag Formiddag . . let-

tede jeg med VNV. Vind, saluterede Kjø-

benhavns Fæstning med 9 Skud og stod

Nord i.StBille.Gal.1.16. saa lettede vi og

stod ad Goteborg til. Bogan.11.172. staa
dør, se II. dør. staa fra land(et) (Sø
Lex.(1808). Scheller.MarO.), mods. staa
paa landet (SøLex.(1808)) ell. (nu) mod
land (Scheller.MarO.281). staa til havs,
til søs, se I. Hav l.i. Sø. jj. bet. C: staa
sin kurs, se Kurs 2.3.

|] (1. hr.) i anden
anv.; fx. (jf. bet. 8) om dyr: *et Barn, der

ser en Hare staa |
tilmarks i Spring og

STpænd.HAhlmann.M.107. Ænder og Vild-

gæs vil snart staa mod Syd i tætte Skyer.

PoUyi2l928.10.sp.6. om tog: Medens Toget

nu dampende staar nordpaa, fortæller hun
et og anåGt.smst.yid928.7.sp.l. 7.3) (bibl.)

t fremstaa (I.2); opstaa (3). der (skal)

staae (1871: opstaae^ en vældig konge. Dan.
11.3(Chr.VI). smst.ll.2(Chr.VI; 1871: op-

staaej. 7.4) overf. \\ i forb. m. af ell. (især) fra

(jf. afstaa 1, frastaa 1); egl.: opgive forbin-

delse med; træde tilbage fra. Hiero blev nød
til at staa af sit Forbund med de Cartha-

gmenseT.Holb.Intr.I.GO. navnlig (nu sj.) m.

h. t. rettighed, paastand, mening ell. plan:

give afkald paa; afstaa fra; opgive, (især i

forb. som staa fra sit forsæt, sin me-
ning j. hånd vil tvinge mig, at staa fra det,

som jeg engang har sa,gt.Holb.Er.IV2. Han
stod fra sit Embede for at overdrage det

til sin Søn. sa.JH.11.476. vi har giort alt

for mange Krigs Bereedelser for at staae fra

vort FoTS3st.sa.Ul.il.2. Biehl.(SkVid.V109).

II
i forb. m. efter: stræbe efter; hige efter;

eftertragte, alle Athenienser . . stode ikke

efter (1819: gave sig ikke af med^ andet,

end at sige, eller høre noget nyt. ApG.17.21
(Chr.VI). *Giv, søde Jesu, at jeg maa

|

Kun efter Hiertets Reenhed staae
|

I alle

mine Bage. Brors.21. Feilb. jf. bet. 17: *Din
Siæl og Hu efter Høihed staaer. Oehl.XXIY
104. især om efterstræbelse af en andens liv:

du skal ikke staae efter din Næstes Blod
(1931: staa din Næste efter Livet^.<3ilfos.

19.16. vi bede dig, efterdi den arrige Fiende
stedse og altid derefter staar (Alterbog.99:

ligger paa Lur efter os/ Og som en brølendis

Løve omkring os gaar, og søger at hånd os

kand opsluge, at du (vil) komme os til hielp.

Alterbog.(1688).71. m. hensobj.: han havde
Fyrsten af Gothland . . mistænkt for at

staae sig efter 'BÅget.Schousbølle.Saxo.7. nu
kun i udtr. som staa en efter livet, se

efter 2.2 (og Liv 2.5).

8) i anv. svarende til bet. 1, 3 ofl,., brugt

om dyr. 8.1) om pattedyr, jj svarende til

bet. 1.1. hunden (hesten, bjørnen) rejste sig

og stod paa bagbenene \ spec. (fagl.) i udtr.

for en hests stilling ell. legemsbygning. Slang-
udtrykket, at en Hest „staar over meget

Jord", der vil sige saa meget som, at der
er langt mellem dens For- og Baghove,
naar den staar stille. Fæd/øft.59. staa over
koder, se I. Kode 1. Vil Hesten, efter at
have pareret, staae under sig med For-
benene, da søge Rytteren . . at bringe den
til at rette sig hemad.PWBalle.R.147. (nu
næppe br.:) *(hesten) Staaer i Hals og
Hoved dygtig (0: dens hals og hoved har en

10 god holdning).HMikkels.D.156. || svarende

til bet. 3(i): opholde sig, være et sted. et Spil-

tog er det Rum, som Hesten staar i. Sort.

Poet.77. * Plagen staar ved Vangeled. J.aA;/.

FriFelt.(1905).4. i forb. m. paa, som angiver

ophold ell. levevilkaar i længere tid; i udtr.

som staa paa foder (Moth.S718. Faaret
staaer paa tørt Foder. Abildg.&Viborg.F.

50), paa græs (se Græs 1), paa stald (se

Stald/ — (jf. bet. 3.2; især jæg.) om (hjorte)-

20 vildt: opholde sig et sted i længere tid. Vig
Møll.HJ.190. den Gruppe (kronvildt), der
staar i Rold Skor. Boas.(NaturensV1916.
169).

II (jf. bet. 4.5) m. præd. *på Toften står

en Hest yågen.Rørd.OD.226. Hunden står

bundet. Mikkels.Ordf.353. staa (op)sadlet, op-

tømmet osv. — spec. (landbr.) om ko, der

ikke giver mælk, i forb. som staa gold
(AarbFrborg.1938.10. UfF.), sen (se sen 3/
II

svarende til bet. B.i: standse; dels (fagl.)

30 om ride-, trækdyr (hest): Hesten vilde ikke

staae. F/SO. Hestene blev urolige. Staal! brø-

lede han. MartinAHans.N0.191. dels (jæg.)
om jagthund (hønsehund): blive staaende,

tage stand foran vildtet (ofte i forb. m. for/*

under (billedet af hver jagthund var skrevet)

hvor mange Flokke Agerhøns den havde
staaet ior.Argus.1771.Nr.37.2. Der staaer . .

Jeunesse (0: en hund). Blich.(1920).XXIX.
178. Hunden, der staar for Vildtet og reiser

40 det, hvis det kan lette, paa Jægerens Bud.
Bogan.1.39. Weismann.Jagt.86.

\\ (jf. staa

gold ovf. 1. 27; landbr.) til bet. 6.4, om ko: ikke

give mælk (før kælvning); være gold. nu
skulde Koen snart til at „staa'\ Lunde.F.ll.
Feilb. CReimer.NB.222. 8.2) om fugle (ell.

andre vingede dyr); dels (svarende til bet. l.i^

om (forholdsvis langbenet) fugl: indtage stil-

ling paa et nogenlunde plant underlag med op-

rejst hoved og strakte ben, især for at holde

50 vagt, spejde: Cit. 1767. (OrnitholFT. XXX.
141). *Strunk Storken stod paa Bondens
Runs. Winth.Haandt.81. Paa Redekanten (0:

en hejrerede) . . staar den ene af Forældrene.

Brehm.DL.'II,3.39. en Rødben, der stod paa
en Tøryeskrne.ErlKrist.BT.14. ogs. (jf. bet.

3.2/- opholde sig et sted. Graagæssene staar

paa Rug og Grønninger i tætte Samlinger.

Fleuron.K0.51. \\ dels (svarende til bet. b.\):

under flugt svæve paa omtr. samme punkt i

60 luften. *Her staaer den (0: lærken) over os

med sine spændte 'Vinger.Rein.453. To Gan-
ge slaar Ørnen. Saa staar den! Der gaar

nogle Sekunder — da er den der igen. Fleu-

ron.J.94. Brehm.DL.*II,3.169. i videre anv.,
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om insekter: enorme Myggesværme . . staar

over FTæneine.NaturensY1919.315. 8.3) om
dyr uden hen; især (svarende til hel. Z.'i)

om fisk: opholde sig et sted i vandet (i

stime ell. paa lur). Udenfor (odderne) stode

der flere Fiske end i den hele indre Vig.

Hauch.MfB.114. Fisken staar ikke dér, hvor
man seer den: Vandet bryder Lyset. Éogan.

1.31. Silden, som i det 16. Aarhundrede stod

i Stimer i Fjorden. DanmHVC.570. lo

9) het. 1, 3 ofl. hrugt i særlige forh. m. et

andet verhum. (om forh. som staa hale,

staa og falde, se het. 6.1, 6.4, I6.5;. 9.1) (tid-

ligere ofte m. en inf. tilknyttet ved at (jf. II.

at lO.s); Skyen (fyldte) Herrens Huus, saa

at Præsterne ikke kunde staae at gjøre

(1931: staa og udføre^ Tjeneste for Skyen.

lKg.8.11. Hej saa Pimpernille! har du icke

andet at bestille end staa at kaage i Dørren,

og see efter hvor mange unge Karle der gaar 20

loxhi. Holh.Jean.il.6; se ogs. Dania.lII.171f.)

især til het. l.i og 3.1, t sideordnet forh. m.
et andet verhum, der udtrykker tilstand

ell. handling, medens staa navnlig hetegner

tilstandens vedvaren ell. handlingens gen-

tagelse genrum et længere tidsrum hos et

menneske i oprejst (staaende) stilling, under-

tiden dog m. afsvækket het., uden tanke paa
stillingens art (jf. bet. 3 og 4 samt II. og II.2

;

om nægtelsens plads i saadanne forh. se 30

Dania.III.169f.). Simon Peder stod, og var-

mede sig. JoA.iS.25. jeg staaer og tænker paa
en Ting, hvorfore vi, som ere Fettere, skal

sige i til \nna.nden.Holh.llJ.III.6. *Din
raske Skimmel staaer og sparker

| . . med de

hvide Sokker. PMøll.(1855).1.109. staae og

skrive. VSO. *Vi stod og vented paa Herlig-

heden (0: et fyrværkeri).Bøgh.D.II.308. (søen)

hvor nogle Arbejdere stod og isede. Poi.**/i

1922.6.sp.5. *Gud, hvad er det,
|
her lugter ip

af? Aah, hellige St. Joseph,
|
jeg stod midt

i og stegte Frikadeller.
|
De brænder paa.

KMunk.C.55. ofte i udtr. for dovenskah,

driveri, energiløshed, sygelighed olgn.: *Han
staaer og falder i Staver,

|
Til Jorden han

stivt monne see.Blich.(1920).XIY149. Mi-

nisteriet . . staar og vakler paa svage Fød-
der. AarhusAmtstidende.^*U1920. 3. sp. 6. staa

og ingenting bestille. BicfeT. staa og gabe,

hikke (i det), hive, hænge, maabe, pjokke 50

osv. staa og sove. 1. sove staaende; spec.

(foræld.): have det hilligste nattelogis i et

logihus, hvor man sov stagende, idet man
hang med armene over en snor (sml. I. Snor
1.2 samt HistMKhh.2R.1.129). Wiwet.D.16.
*hvem der stod og sov — Hurra!

|
Frelste

sit Liv og sit Tøi enådak.ARecke.112. 2. (jf.

ovf. 1. 43; dagl.) være uvirksom, sløv; sove

(4.1). skynd dig! du staar jo og sover!
\

II
i udtr. for, at man prøver paa at overliste, 60

narre en ell. hærer sig forkert ad. Ej! staa

icke og fixere mig oven i Kløhet.Holb.
Kandst.IY2. Hvis De nu staar og bilder

mig Noget ind . . saa bliver jeg virkelig

vred paa I>em.Bøgh.I.319. Æddu (0: er du)
tosse Dreng! Du staaer nu og vælter Rak-
virket. Fn<zJurg.nr.52. Hvad er det for

skrækkelige Uartigheder, Du staar og kom-
mer meå\Buchh.EG.79. staa og lure, se

II. lure 1.1.
II
om øjeblikkelig ell. nær fore-

staaende sitruttion. Saa blev det Aften, og
Klokken nærmede sig ni. — „Staa nu ikke

og kom for sent. Det vilde være en net

Skandale!" sagde Bageren. Buchh.Su.1.99.

staa og mangle, se II. mangle l.i. t forh.

m. skulle: „Hvor meget staar den unge
Herre og skal bruge?" — „En tredive, fyrre-

tyve Stykker." £sm.//.2S8. (hun) stod og
skulde til et eller andet BBX.JørgenNiels.

KB.55.
II (jf. het. 15.5J om ting; især i udtr.,

der angiver, at noget forringes, forfalder, den
varme Luftstøtte, som stod og sov mellem
BygTwigerne. ZakNiels.Maagen.155. hun hav-

de . . ventet paa Hr. B., for . . at kunne
komme til noget, det stod og flød, altsam-

men, ude i Køkkenet. KLars.GV109. hun
lod hans Middagsmad staa og blive kold.

Bers.G.270. jf. het. 16.5: Husene stod og
faldt i Rxun.Jørg.Breve fraAssisi.(1924).128.

9.2) (jf. het. b.i) i særlige forh. m. gaa;
dels (nu næppe hr.) i udtr. for at leve, vcere

til: *Alt hvad ved Herrens Bud paa Jorden
gaar og staaer. JIeW.Poef.i6. dels i udtr. for

at opholde sig et sted: Den stakkels Ælling

vidste hverken hvor den turde staae eller

gååe.HCAnd.(1919).II.59. Hun plejede sgu

ikke at bekymre sig om, hvor han gik og
stoå.ErlKrist.DH.177. især i forh. hvor
jeg staar og gaar hrugt adverbielt: overalt;

alle vegne; ogs.: til enhver tid. *Hun græd be-

standig, hvor hun gik og stod. Bagges.ComF.
175. Det hvisked, ihvor jeg stod og gik:

|

Sakuntala, Sakuntala.Dracftni.JSO.2i2. Dette

haabløse Blik . . forfulgte hende alle Vegne,

hvor hun gik og stod og lå&. EChristians.Hj.

318.
II

(ikke eje mere end) det, man staar
og gaar i, (ikke eje mere end) klæderne paa
kroppen, det allernødtørftigste olgn. Nysted.

Rhetor.49. Jeg havde (efter et forlis) ingen

anden Equipage, end hvad jeg stod og

gik u^.Prahl.AH.IY52. PRM0ll.DS.66.
\\

(lige)som han gaar og staar (ell. staar
og gaar^, (ganske) i den forhaandenværende

tilstand (udstyrelse osv.); (ganske) som han
(i øjeblikket) er (uden at træffe særlige for-

beredelser ell. foranstaltninger), vi maa reise

ligesom vi staar og gdka.r.Holh.Jean.V.4. Jeg
trak Hesten i Stalden, og løb, ligesom jeg

gik og stod, herhen. <S/cttesp.i//,2.ii. *Vi

komme, som vi staae og gaae, |
Medbrin-

gende den Smule, vi har pa.dk.Bagges.III.127.

Jeg gik, som jeg stod, uden engang at om-
klæde mig.VSO.IY089. JVJens.HF.92. m.
h. t. (nøjagtig, livagtig fremstilling af en)

persons hele væsen: „Det er ligesom han gaaer

og staaer i denne Verden." — „Det er ham
sel\.'' Biehl.(Sku€sp.III,5.41). *Holberg sin

mandige Røst oplod
|
Om Daarernes Lader
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og Fagter,
|
Saa levende som de gik og stod

|

Med Ansigt, med Tale og Biagter. Wilst.D.

1.65.

B. intr.; om Ung.

10) svarende til bet. 1; om forholdsvis lang-

strakte, smalle ting: være anhragt, hvile

med den ene af de smalle ender paa et

underlag; ogs. (jf. bet. 8.1^ om ting, der

(som stole, borde) har flere (tre ell. fire) ben;

i videre anv., om ting med ret bred støtteflade :.io

rage forholdsvis højt op over underlaget;

ofte (jf. bet. 11.1 og 16.5) m. biforestilling om
anbringelse ell. henstaaen i forholdsvis lang

tid. 1 0.1) i al olm. du skal gjøre Fjelene til

Tabernaklet af Sithimtræ, saa at de kunne
staae (Chr.VI: som kand staae; 1931: til

at staa oTp).2Mos.26.15. ved min Side staaer

et randløst Blæk-GlaiS. Ew.(1914). IY278.

Hans (o: Jesu) Vugge stod paa Jord for-

uden Gænge. Ing.RSE.VI1.240. (jeg) gik til 20

Vinduet, hvor min Hat stod (alm.: la&).

Hjort.B.1.74. *I Krogen stod et Madskab,

I

Ved Siden et SipddT.Winth.HF.239. paa
Dragkisten stod smukke Kopper, Glas og

Nipserier. fiC^nd.ilfL.2. Bogen staaer i Hyl-

den. F/SO. hvor mange Senge kan der staa

(o: rummes) i dette Yærehe? D&H. Spejl . .

baade til at staa og hænge. PolitiE.Kosterbl.

^^/d923.1.sp.2. Orglet . . staar paa et Pul-

pitur i Midtskibets vestligste ¥3ig.Aarb.l941. 30

104.
II
om ting, der er stablet op, samlet i en

bunke; ofte (jf. bet. 10.8^ om sæd, halm, hø.

staa i hæs, stak, se I. Hæs, Stak. staa
i pyramide, se Pyramide 3.4. || om vogn.

(i svinget) stod Vognen paa to Hjul.Due-
lund.N.85. især (jf. bet. 15.2^ om holdende

vogn: Jeg skulde hen til min Vogn . . som
staar strax ved Hiørnet. Holb.llJ.11.2. Bon-
den ta'er Tømmen og kjører fra Stalden,

(

Skuret hisset ovre, hvor Vognene staae. i^rø. 40

D.I.183. i 0.2) om større genstand, som findes

i terrænet, er anbragt i det fri. „Biarmerne
have en Høi, hvor der er ligesaa mange
Penge som Muld" . . Hovedsagen var at

faae at vide, hvor Høien stod. Oehl.XXXII.
15. Der staar en Sten paa Vesterbro,

|
Det

er en Ære-Støtte. Grundtv.PS. VI.382. Midt
i Havet staaer en 0; |

Fjernest Maal for

dristig Skipper. PaiM.F///.47. Hjejlen fløj-

ted monotont og ene
|

hist hvor Klitten, 50

Jyllands Bolværk, staar. F^sm.i^'D. || om
bygningsværk. Møllen . . staar lidet ovenfor
Søkmten.Cit.l703.(JensSør.II.38). det gam-
le Slot, som stod paa en Banke, (blev) gand-
ske neåhrvidt.EPont.Atlas.11.241. Der staaer

et Slot i Vesterled,
|
Tækket med gyldne

Skiolde.Ing.RSE.VII.242. Der staaer en
Smedie paa Helgoland,

|
Saa eensomt den

staaer paa den hvide StT&nd. Schaldem.CN.
80. i videre anv., om bebyggelse: Kattesundet eo

. . gik der, hvor nu en Gade staaer af samme
'N&wn.CBernh.III.lO. her stod indtil for

noget over halvandet Hundrede Aar siden
en L&ndshy. JHelms.G.72. i 0.3) om plante:

gro, vokse ell. være vokset saaledes, at dens stæn-

gel (stængler) har en nogenlunde lodret stilling;

ofte om korn, i videre anv. om samling af
planter ell. træer (buskadser, skove). Græsset
. . som i Dag staaer paa Marken. L«c.i2.2S,

Nu staaer en sval og løvriig Lund
|

Til

trætte Vandrers Hvile. Thaar.PB.51. Skum-
mel og graae er min Fædrene Hede;

| Dog
under Lyngtoppen Blomsterne staaer. Blich.

(1920).IV.124. de største Ege, som staar

paa Landet, |
staar ej til evige Tider.

Drachm.STL.151. Her har gennem Tiderne
altid staaet Skox.AFang.IK.22.

\\ (jf. bet.

IS.a) m. nærmere bestemmelse (præd., til-

standsbetegnelse olgn.). see engang hvor tyk
Byggen sta,aiT.Holb.Jep.I.8. Løvet staaer

saa grønt.Oehl.XX.245. Jeg vilde bare see

til Vintersæden, hvordan den stod. Hostr.T.

15. Det staar godt i din Have. ErlKrist.MM.
196. jf.: om føie Aar

|
Heden som en Korn-

mark staaer. HCAnd.SS.XII.382. De var
komne ud for Gaardens store Kløvermark,
der stod ganske udmærket iaar. JakKnu.S.6.

10.4) (jf. bet. 10.3^ om haar, skæg: gro;

vokse. Han var saa ung at Skægget endnu
næppe stod ham som et Dun af Kæruld paa
Læben. JFJens.Cr.99. især i forb. lade
skægget staa, se bet. 15.6. 10.5) holde sig

oprejst; være stram, stiv; især om legems-

dele, der normalt ligger ned, er forholdsvis

slappe: stritte; være udspændt; ofte (jf. bet.

10.4) om haar. haarene (haaret) staar en paa
hovedet, se Haar 1.2. m. nærmere bestemmelse

(især i sammenligning) : Jeg kand min Troe
icke dricke meer, thi jeg har allereede faat

saa meget til Lifs, at min Mave staar som
en Tromme. Holb.Kandst.IV9. staa i børster

(se I. Børste 1), som børster (vAph.(1759).
Goldschm.II.228), svinebørster (Moth.S719).

II
abs.; spec. (vulg.) om mandslemmet (penis):

være opsvulmet, stift (p. gr. af kønslig ophid-

selse); være erigeret. Jernskæg.D.71. kokken
ståer på \idim.Moth.S718. Et prægtig Kla-

veer, naar Skruppen spilte derpaa maatte
alting staae hos ili.andio\k.DetulykkeligeUd-

læg.(1772).8. Aarestr.SS.III.Not.55.
\\

(æda.

d. s. (Harp.Kr.80.156); sj.) om kvindebryst.

Allerede den Gang regnedes Hængebryster
for hæslige og Plinius har da ogsaa nogle

Midler til at gøre dem staaende (stantes).

Ugeskr.f.Læger.1927.813.sp.l. \\ i videre anv.,

om livløse ting; især om noget, der normalt er

blødt, flydende, klæderne kand ståe af gtihi.

Moth.S712. Kaffe med en Fløde, som kunde
staae.HCAnd.BC.1.252. Hvad Lerindholdet

(i brolægningsgrus) angaar, da er noget Ler

godt, fordi Sandet saa bedre „staar" 0:

lader sig trykke op om Stenen. Suenson.B.
111.312. spec. i forb. som (kunne) staa af

sig selv, staa alene. Vi vil helst have den

(0: kaffen), saa Skeen kan staa af sig selv.

JacPaludan.TS.303. Bukserne (der er frosset)

kunde staa ene. Elkjær.MH.161. (børnene) er

saa smudsige, at Kjolen næsten kan staa af
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sig selv. BerlIllTid.'*/iol937.10.
||

(m. over-

gang til bet. 11.1^ i forb., der angiver stillingen

af en lodret stillet ting ell. tilstanden hos en
(lodret ell. vandret) udspændt ting. dette Seil

staaer got. SøLex.(lS08). kommer (vinden)

ind paa Sejlets Agterkant med en tilstræk-

kelig stor Indfaldsvinkel, staar Sejlet fuldt;

kommer den ind paa Forkant, staar Sejlet

ha.kt.Bardenfl.Søm.1.165. Masten staar for-

over {agterover). Scheller.MarO. Viren stod

saa stram som Strengen paa en Bue. Pol."/,

1940.6.sp.4.

II) have sin plads, være anbragt et

sted. I l.l) t a{ alm. hånd saae to skibe staae

hos (1819: ligge paa; 1907: staa \ed) søen.

Luc.5.2(Chr.VI). tag mig Krandsen af,

som om mit Hoved stå&T. Falst.Ovid.20. Her
har du en Dug, naar du breder den ud, og
siger: Dug! red Mad! saa staaer strax de
bedste Retter af alle Slags, for dig.3fTFtn-

ther.Da.Folkeeventyr.(1823).26. Malerier fra

de Danske i Rom, som staae paa Udstil-

lingen. Iføi/en.f£ilfads.L.iS5j. Hele hendes
forrige Kjokken kunde . . staae i denne
mægtige Skorsteensplads. Levetzow.TreFort.

94. naar man er paa den Plads, hvor det

første Anker skal staa, stoppes og bakkes,

hvorpaa man lader Ankeret falde. Barden/?.

Søm.1.253. (hun) gav ham . . Smørret, der

stod nærmest ved hende. Elkjær.HF.99. jf.

bet. 11.2: *Naar Sneen høit paa Marken
staaer,

|
Den skjuler en begravet Y&aT.Hrz.

D.11.37.
II
om legemsdele; navnlig (jf. ndf.

1. 43) m. tanke paa stilling (i forhold til hel-

heden). Det er et tegn til, at (dromedarerne)

exe friske, naar bulcken, som staaer paa
ryggen, alt bliver liige staaende.JJtteI.80.

han var . . svært afpillet . . hans Næse stod
som et Høgenæb i kn'&\gtet.Buchh.FDK.152.
de agtpaagivende Øjne stod i Hovedet paa
(ræven) som Stenkugler. ^.aDons.ilf¥227. ho-

vedet staar ikke ret paa ham olgn., se Ho-
ved 4.1 (og Hjørne 4.2^. || m. nærmere be-

stemmelse af stilling i forhold til noget andet
ell. til andre dele af samme ting. staae fra

hina,nåen.vAph.(1759). Krumtappene staar
120° for hinamden. SkibsMask.115. Skær . .

den islaaede Prop til, saa den staar vandret
med Flaskeraundingen. EllenCarlsen.Raasylt-
ning.*(1934).24. jf. bet. 10.2: en Kreds af

Stene, der stode tæt til hverandre. ^Æasm
Søkilde.B.6. Kirkegaarden hegnes af Kampe-
stensdiger, som i Syd staar tæt ved Byg-
ningen. DanmKirker.XII.446. staa over ell.

under sig. 1. ^ om gevær: hvis løb har en
lille krumning opad ell. nedad. MilTeknO.
2. (jf. bet. 45.1 og 62; landbr.) om le: som
har for stump ell. spids vinkel mellem blad
og skaft. UfF. jf. Feilb.1.662. \\ i udtr. m.
overf. anv.; dels (jf. bet. 16.6^ om modsæt-
ning: Modsætningerne kommer til at staa
knivskarpt overfor hinanden. GBang.S.98.
NaturensV1912.232. dels i udtr. for rang,

rækkefølge: et Digterværk, der skulde staa

over Ewalds „Fiskerne". (?oWscAm.F//.328.
den tyske Barok, der som Kunstepoke i

Storhed staar ved Siden af Gotiken. Æoos.
Germanica.(1938).21. staa i ell. paa række
med, se I. Række 4.2. dels i udtr. for isoleret-

hed, selvstændighed: Delsboraaalet . . staaer
aldeles for sig sely.EJessen.(Norskhi8t.
Tidsskr.111.(1875).3). (stroferne) kan . .

godt staa for sig selv som selvstændige.

10 PSeverinsen. Da. Salmedigtning. (1904) .34.
||

m. overgang til bet. 13. Nøglen ståer i båglåB,

Moth.S714. staa paa vid gab, paa halv, hel,

i indgreb, paa klem, krog, i saks, i skjul,

paa vid væg, se Gab 2.3 osv. om ting, der er

under tildannelse, behandling olgn.: skibet

ståer på banke stokken. il4o<^.(S'7i7. Madden
ståer på ilden. smst.719. Skoen ståer på lest.

smst. staa i blød, i presse, i 8pant(er), paa
stabelen, (jf. u. bet. 11.4^ i udtr., der be-

20 tegner en tilstand, som snart vil afbrydes ell.

indtræde, denne Forskel staar . . nu foran
sin Afskaffelse. Duelund.N.74. staa for døren,

se I. Dør 3.1. staa paa fald, kog, skred, slag,

spil, se I. Fald 2.i osv. 1 1.2) om vædske. Van-
dets . . pression paa Siderne udi det Kar,
hvor i det st3i&T.LTid.l738.495. Duggen, der
hver Morgen stod paa Bladene. ^CAnd.
(1919).1.60. Der stod endnu smaa Vand-
pytter paa den grusbelagte Yej.IsakDin.

30 FF.461.
II (jf. u. bet. 11.i^ om overfladens

stilling, (kvæderne) kommes i Gryden og
paahældes saa meget Vand, at det lige staar

med ¥TUgten.FrkJ.Sylieb.59. PoV*U1941.
Sønd.l8.sp.3. vandet staar højt, se II. høj

1.2. i forb. m. over, om oversvømmelse:

Vandene stode over Bjergene.Ps.104.6. VSO.
jf. bet. 17.1 : vinen st6d over b6rd og benke.
Moth.S717. ståe over alle bredde. sms<.

||

om legemlige afsondringer. Hans Ansigt var

40 bruunrødt. Skummet stod ham for Munden.
Hauch.IV.390. VSO. sveden staar ham paa
panden, graaden, taarerne staar ham i

øjnene, se Graad, Sved, Taare. 1 1.3) om
noget, der (tilsyneladende) svæver i luften,

hænger over en. *Paa Engen stod end Dam-
pen

I

Af Mosekonens BTyg.Winth.HF.222.
Bagved (træerne) stod et Par lange Skyer . .

glødende i Genskinnet af Solrøstet. G/eLGL.
452. en Kulde staar hemede (o: i skibets

50 bund). JVJens.RF.68. der (havde) kun staaet

Taage i Holmens Kanal og Bremerholm.
Pol."/itl939.8.sp.2. jf.: Der. stod en svag
Anelse af Tobaksrøg i Butikken. LeckFischer.

HM.193. især om himmellegemers plads: Sa-

turnus staaer ni og en halv Gang længere

fra Solen end vor JoTd.Suhm.II.91. •hin

Stjerne . . |
Der stod ved Bethlehem./n^.

RSE.VII.237. Solen stod lavt paa Himme-
len. GoWscArn./.29S. Maanen stod over Taa-

60 singes mørke Kyst. Jørg.Liv.1.50. (jf. bet.

17.2J om solstraaiers retning: (de) vansmæg-
tede . . saaledes af Solens Heede, som stod

dem lige udi Ansigtet, at de maatte holde

deres Skiolde for Ansigtet. Holb.DH. 1.12.

49*
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(dækket) maa tages fra hver Dag, naar Soe-

len staaer paa Mist-Bænken. OeconJowrn.
1757.58. OlesenLøkk.NH.1.54. \\ om lysfæno-

mener, himlens udseende olgn. Over Byen
stod der et rødligt Skjær fra Gaslygterne.

8kovrøy.Hundevagten.(1913).116. Himlen stod

sort af Uxeirsskyer. Bergstedt.A.108. Det
tykke Mørke stod livløst mod Ruden. u4i&

Dam.B.251. m. overgang til bet. 13.i og 19. i,

m. præp. i: *Himlen stod i sin sapphirne

Pragt. Oe^l.y/.235. Den vestlige Himmel
stod i gylden TuTT^uxhrand.Goldschm.Hjl.IL

290. *Det kolde Mørke staar
|
i Mur der uden-

for mit aabne Yinåye.Stuck.S.21. || om uvejr,

der truer, hænger over hovedet paa en ell. (jf.

let. 18.1^ raser, der staaer et Uveir mellem
Fjeldene mod l^oiå. Hauch.II.330. *har der

staaet en Storm,
|
har der raset et Vejr, —

|

vi har Solen igen. Stuck.11.7. 11.4) (jf. bet.

13^ m. afsvækket bet. og ofte i billedl. anv.:

(fore)findes; være til stede, staa paa rede

haand, paa pinde, til fals, til raadighed, til

skue (D&H.), til tjeneste, se Y. rede 1.2 osv.

II t t forb. m. for, i ud,tr., der angiver, at

noget er til ens raadighed, ell. at noget er

nær forestaaende. staa for haanden, se Haand
12.3. om arbejde, virksomhed: tilkomme (en);

være (en) tildelt, det ståer for mig (o: det

forestaar mig, jeg skal gøre det).Moth.S713.

det ståer for ham endnu. smst. i videre anv.

(jf. jy. deres arbejde står langt for ved dem,
de kan let overse, overkomme det. Feilb.):

ligge for en; være let for en. *Hun var vel-

talend', klog, for hende alting stooå. Holb.

Paars.162. „det var et deiligt Vers, hånd
har vel haft megen Umag dermed." — „Det
havde kostet en anden stor Hoved-Bryden

;

men Alting staar for Skole-Mesteren." sa.

Jul.l2sc.
II
om forestilling, tanke, følelse, for-

nemmelse olgn.; dels om noget, der trykker

ell. piner en, ell. om noget, man stadig er op-

taget af: Siden . . tog Hånd til Kiøbenhafn
. . Men Norge stod dog i Hans Hovet. JJasm
Winth.S.50. Sygdommen . . kan staae

(længe) i Legemet, inden den tager Over-
ha,ai,nå.Collegial-Tidende.l798.99. det staar

saa meget for mit Bryst; jeg er ogsaa bleven
saa kvlåehossen. ZakNiels.B.187. En tidlig

Oppositionslyst stod ham i Kroppen. JSjffen-

richs.MF.II.279. noget (mit hjerte, min
mave) staar i min hals, se I. Hals S.i (og

I. Mave 2.b). .det staar mig for hovedet, se

Hoved 2.2 og 6.3. dels (især i forb. m. ioi)
om noget, der har gjort dybt indtryk paa en,

træder klart frem for en; i videre anv. i udtr.

for, at man opfatter noget paa en vis maade.
Moth.S714. Jeg mindes endnu, som stod
den for mig fra igaar, den Aften. Ørst.III

.

101. de uovervundne (fristelser) med deres
uendelige Følgerække, stode i levende Bil-

leder for hans aandelige Blik. Ing.EF.XIII.
22. *Saa Meget skeer, som for Tanken staaer

I
Lig en mørk, uløselig Gaaåe.Heib.Poet.X.

285. Blandt alle menneskelige livsytringer

må sproget vistnok siges at være den, der
til alle tider har stået som den mest vid-

underlige. VilhThoms.Afh.1.3. August staar

for mange som aarets skønneste maaned.
MKlitgaard.MS.128. staa en for øjnene
olgn., se Øje. (jf. bet. 13.6^ m. nærmere be-

stemmelse ved adj. ell. adv.: det staar lidt

taaget for mig, hvor jeg egentlig var henne.
Soya.LJ.9. staa en klart olgn., se klar 4,2.

10 12) bet. 11 i overf. anv. 12.1) (jf. bet. ll.i^

om (skrift)tegn: være anbragt (indhugget,

skrevet, malet) et sted; ogs. om skrevet ell. trykt

meddelelse: findes et sted; om sag, forhold:

være omtalt, nævnes et sted. noget Latin,

som staar i min Søns sidste Biev.Holb.Er.L2.
der stod paa et qvart Siide fra 100 til 113
Linier. Æreboe.52. han lærte mig . . adskillige

Landkiendinger, som ikke stode paa mit
KoTt.PAHeib.R.II.78. *Et Sagn, fuld værd

20 at høre,
|
Med gamle Runer staaer. Oe/iL

NG.l. *En Ørn var mit Hjelme-Mærke;
|
Paa

Brynien stod Korsets Tegn. Ing.RSE.VI.
250. *„Jeg giver dig Ret, thi som jeg troer,

I

Det stod i Kjøbenhavnsposten for ifjor."
|— „Det gjorde det vistnok, og det staaer
j

Endog i den for næste A&r." Heib.Poet.X.

259. (han) opdagede, at „Professoren ikke

sagde andet, end hvad der stod i Bogen".
Gjel.GL.180. Overgangsformlen staar at læse

30 i Den pantsatte Bondedreng. BilleskovJ.H.
1.168. jf. u. bet. 12.2: han gav Sætteriet den
Besked, at der altid skulde staa Komma
foran „SiV\JesperEw.PF.43. (som) der
(ell. det^ staar skrevet (se skrive 3.2^

ell. (som) der staar, om hvad der er op-

tegnet (spec.: i bibelen) ell. regnes for lov,

rettesnor ell. som udtr. for noget sikkert,

hævdvundet. der staar at Kiøbmænd skal

være sneedige, som Slanger, hvad meener
40 Svoger derom? Holb.IIJ.11.5. de veed Mere,

end at Byen hedder Snerpe, som der staaer

i OrdsTproget.CBernh.il.212. „Man elsker

hverandre", som der staar. ErlKrist.DH.125.

II
i uegl. udtr., der især betegner noget som hem-

melighedsfuldt, kun forstaaeligt for indviede,

ell. som uvist, muligt. Nu er han (o: Kristen)

flyttet fra Gaarden, men der staar Kristen

paa den. Han behøver just ikke at bo paa
den for at eje den siæleUgt. MartinAHans.

50 N0.216. Pol.'/il937.Sønd.9.sp.2(se u. Ryg
3.1 slutn.). især om hvad der er bestemt af

skæbnen, forsynet: *Alting staaer i Herrens
Bog\ Stub.70. det gjør mig . . ondt, at De . .

skal bebyrdes med mine Sager, men det

staaer nu eengang saa i Himmeltegnene.
ECAnd.BC.l1.231. her (o: i haandens linier)

staar noget, jeg (o: en spaakone) meget
nødigt vil omtale. ErlKrist.DH.185. staa

skrevet i skæbnens bog, i stjernerne, se

60 Skæbne l.s. Stjerne. || i udtr., som angiver,

at noget er skrevet, noteret op et sted for at

huskes ell. for senere at tages op til behandling

(skuespillet) staar paa Tlakaten. Pol.'/itl941.

13.sp.2. staa paa dagsordenen, se Dagsorden

I
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1. jf.: Ankomsten (bliver) den 3die Septbr.;

men . . „Recensenten og Dyret" staar (o:

er ansat) til denne sidste Dåg.Heib.Hjem.
263. den Dag, Stykket atter stod til Oi>-

foTelse.FruHeib.EtLiv.1.454. spee. (jf. u. bet.

3.3j t forb. m. f or, som betegnelse for, hvad no-

get er ansat til skat for. Moth.S713. Gaarden
staaer for 3 Tender Hartkorn. 7S0. Hist

Tidsskr.10R.IY90.
|| (jf. bet. 12.2; f om

billede: være malet. Han brugte Moder, som
paa Kircke-taffler staar, |

Som i Sanct Erics

Tid han udi Klæder v&T.Holb.Skiemt.CS^.

12.2) videre anv. af bet. 12.i. || om placering,

stilling, som minder om skrifttegns; især om
sproglige foreteelser, fx. om ords stilling,

funktion. Naar en consonant . . staaer imel-

lem tvende xocåler. NvHaven.0rth.b3'. I No-
minativo . . staaer dét ord, som er navnet
paa Verbi Finiti Subiectnia. Høysg.AG.154.
Infinitiv staaer som Subject, naar en Hand-
ling i Almindelighed characteriseres. 3fadr.

LatSprogl.357 . Et Navneord kan enten be-

tegne een Genstand (staa i Ental eller Sin-

gularis) eller flere (staa i Flertal eller Plura-

lis).AfAfatecn.Modersmaak/sSpro^terc.fiSS.?;.

177. 1 omskrevne udsagn står hjælpeudsagns-

ordet iøTst.Mikkels.Ordf.597. J^ om et musik-
stykke(s tonart): de fleste salmer står i G dur.

Grenb.SY.187. staa for (noget) olgn., træde

i stedet for; gælde for. *(natten) gier at det

lille Hierte (o: hans elskede)
\
Paa hans Ind-

bildings-Bræt stod for den gamle Mand.
PoulPed.DP.(1937).65. latinskrevne Kilder,

hvor t . . kan staa for th. Brøndum-Nielsen.

GG.II.124. J. F. staar jo for Jens Ferdinand.

Ekstrail.**/*1939.2.sp.l. || i udtr., der an-

giver, at skrift, tegning, maleri fremtræder
paa en vis maade, ell. (sml. bet. 13.6^ at

noget fremtræder, viser sig, som det var

skrevet, trykt, malet. *Det Øieblik.han (o:

mesteren) venter
| Og agter kjærlig paa,

|

Naar klarlig hans eget Billed
|
Vil dybt i

Sølvspeilet stå2ie.Ing.RSE.VII.230. Digtet

skal stå, som var det af sin Mester digtet i

Oversætterens Sprog. Rørd.EK.4. (træsnit-

tene) staar noget klarere end i 3. Edition,

EhrencrM.F.XI.23. abs.: (han) har i sit

lange JournaUstliv aldrig skrevet selv den
mest ligegyldige Notits, som ikke „stod",

formet og færdig. Pol.*^/itl930.5.sp.l. om
farver ell. ting, som har en vis farve: i det

stærke Solskin stod Farverne paa alt det
ny Betræk i Værelserne . . ska-rpt. Schand.
VV168. Lofter, der staa i Træets naturlige,

mørke FeiTye.Købke.KR.12. *Se, Bødlen ren-

ser tredje Gang | sit Sværd for Blod og
Fugt,

I

og trende røde Flammer står
|
på

Kluden, han har brugt. TomZns<.P.27. om
ansigtsudtryk, mine: *8kiønt hånd smiiler,

leer
| Saa dog en Grumhed i hans Ansigt

er at finde,
| Saa dog den fæle Mars staar

paa hans begge Kmde.Holb.Paars.300. *Paa
Ansigtet stod et usikkert Smiil

|
Omtrent

mellem Lee og GTxde.Winth.IV42. øm Del-

tagelse stod læselig i mit Ansigt. Kierk.III.

192. 12.3) svarende til bet. 11.2 ; egl. om
vædskesøjlens stilling i barometer ell. termo-

meter; om barometer ell. termometer: tyde
paa ell. vise. (ofte i forb. staa paaj. staaer

paa koldt, varmt, som Qyægsølv. JBaden.
DaL. Leth.(1800). barometeret staar paa
foranderligt, paa jordskælv, højt osv., ter-

mometeret staar paa 20 grader ost'.,

10 se Barometer 1.2, 2 (og Jordskælv^, Termo-
meter.

II
om andre (registrerende) instru-

menter, min Klokke staar paa fire. Holb.

Masc.I.l. Viseren staaer paa 9. VSO. Maskin-

telegrafen staar paa fuld Kialt.Scheller.

MarO. Klampenborg Stations fremskudte

Signal stod paa „Stoi^''. LokomotivT.1938.

143.sp.2.
II

overf.; dels om sindsstemning:

Stemningen stod ikke paa Oprør og Vold.

JHelms.G.212. Den kjære Svoger er en stor

20 Original. Ja det er rigtignok min Søns til-

kommende Svigerfader (Sønnens Øjenbryn
stod paa Misfornøjelse). /S'c?iand.ri''.//.233.

Humøret staar højt, og dog er ikke én af

disse to Tusinde Mænd dTnkken.AKirkeby.
StoreØjeblikke.(1915).35. dels om traktement:

staa paa, (dagl.) bestau i. Maaltidet stod

paa Kartofler og stegt Flæsk. Aakj.FB.78.
AxRosendal.SP.73. dels i forb. m. mellem,
om noget, der er uafgjort, uvist. Pigen havde

30 en Characteer, der stod mellem det Melan-

kolske og Sa.ngmmske.HCAnd.SS.VIII.34,

jf. bet. 18.2: Valget måtte stå mellem de

to ældste hkndskiiiteT.Cit.l936.(DGL.Vxv).
staamellemfemogsyv,mellembegge,
se II. fem 2, III. mellem 4.2.

||
(dagl.) i

forb. den (sjældnere det^ staar paa (noget);

dels om termometer- ell. barometerstand: Go'-

maar'en . . staar paa Solstik — hva'PBongr.

SE.257. der er nu ingen Grund til at give

40 Gule Ærter, naar den staar paa 30 Grader i

Skyggen.BerlTid.^*/il936.Sond.l8.sp.3. overf.,

om sindsstemning: Sødb.KP.65. Den staar

paa Storm (o: ?ian er vred).Fallada.B.30.

dels om traktement: der vanker, hvor hun
kokker, staar den paa Fiskeboller med
Hummer og Aspa.Tges.EmilRasm.F.81. I

Dag var det Onsdag; saa stod den paa
Øllebrød og Kli^&sk. BHolst.L.89. hele For-

samlingen gik til Bords, og her stod det altid

M paa Sylte og Rødbeder. AarbKbhAmt.1910.
76. dels som udtr. for, at man venter noget,

at noget er forestaaende, er i gære: „Er der

Røg i Køkkenet?" Ovennævnte Mundheld
har . . næsten fortrængt de yndede Tale-

maader: „Hvad staar den paa?" „Er der

Noget, der pusler?" FolketsNisse.**/»1874. 7.

Denne Gang staar det paa Hysteri eller

fingeret Hysteri. AHenningsen. De spedalske.

(1903).128. „Jeg kendte Dem næsten ikke .

."

60 — „Kan tænke det . . Hr. B. er vant til at

se mig i Arbejdstøjet. Men nu staar den paa
\JdenldLndsiæTd\"PLevin.RF.34. om noget

ubehageligt: (hundene) hørte godt, at den
stod paa Piskesuppe til Middag (o: at der
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ventede dem pisk). Pont.S.142. den staar
paa klø (se I. Klø^, tamp (RobLHans.
EP.6), tæv (JesperEw.PF.80). 12.4) (til let.

11.4; m. overgang til bet. Ib.s) om ejendel:

være anbragt et sted; dels om beløb, kapital:

være anbragt, indsat som indskud, som laan.

JBaden.DaL. Jeg har tænkt paa at sætte

den Skat i din Gaard, Lange ! den kan ingen-

steds staae sikkTeie.Ing.EF.VII.194. Et
Øjeblik efter stod der 60 Daler i Pouillen. lo

Goldschm.(1908).Y1.172. hans Formue staaer

i kongelige Obligationer. FJ£rans.P5'./.305.

jeg havde jo sparet mig et Par hundrede
Daler sammen, som stod i Sparekassen.

Schand.F.529. Pengene staar paa anden
Prioritet. (SÆB. staa paa rente, jf. I.

Rente 2.i. staa til rest, se I. Rest 4.2.

II
dels: være givet i sikkerhed; om løsøre:

være sat i pant. Wiwet.D.64. * Klokken skal

mig ej genere,
|
For Uhret, — det — det —

ja det „stdi&er" . Bøgh.DengraaePaletot.(1851)

.

1. Jeg fik jo travlt med at pynte paa Per-

sonen,
I
hjemløste Kjolen, — der stod paa

andet Aar.Børup.LN.lS. Jeg ønsker, jeg

kunde faa min Symaskine hjem fra Laane-
kontoret? Den staar for 20 Kroner. Bønne-
lycke.(Pol.^*/il926.3.sp.5). staa i pant, se

Pant 1.2.

13) svarende til bet. 4, som udtr. for en vis

tilstand, stilling ell. fremtræden. I3.i) 30

i forb. m. i; om midlertidig tilstand, forhold

under vækst, udvikling: *jeg kunde græde,
naar jeg saae

|
En Hytte staae i Røg.Boi/e.

PS.1.234. Henimod Slutningen af Carne-
valet stod Psychen i Gibs. Bergs.PP.172.
staa i arbejde, beredskab, i brand, i byg-
ning, i glød, i lys lue. staa i kraft, se I.

Kraft 5. om udsat stilling, forringelse, stil-

stand: staa i fare (se u. bet. 4.i^, i glemsel

(se Glemsel 2), i stampe, i vove (se Stampe, 40

Vovej. (jf. bet. 10.3^ om plante(vækst)

:

Skabningen
|
Staaer i sin lysegrønne Som-

merkiortel.Oe/iZ.F/.25. Valmuerne havde ka-

stet deres store, røde Blomsterblade og stod

i de bare Stilke. JPJac./.3. staa i aks, i

blomst(er), i flor, i frø, i knop(per), i skred.

II
om forhold til noget andet, staa i forbindelse

med, i forhold til, i niveau, i samklang med;
staa i misforhold, i modsætning med, i

(mod)strid med. || i udtr., der angiver, at 50

man bestemmer over, raader for noget. *Staaer
det i min Ævne, |

Kong Ludvigs Død med
Snak at hævne? Trojel.I.121. staa i ens
haand, magt, vilje, se Haand (15.5) osv. (nu
næppe br.:) Stædet hvor de skulle samles,

stood i Kongens egen Beha, g. Slange.Chr
IY.27. (det maa) staae i din egen gode Be-
hag, at sætte Priis paa min Seyervinding.
Schousbølle.Saxo.68. 13.2) i forb. m. paa;
dels om midlertidig tilstand, forestaaende over- to

gang til anden tilstand, se u. bet. 11. 1. || dels

i udtr., der angiver, hvad noget beror paa, af-
hænger af: komme an paa; dreje sig om;
gælde. Nu staar det paa Mester Gert, om

du kand giøre prøve, eller blive en Slyngel
al din Livs Tid. Jeg veed, at jeg jo sagte
kand holde mig fra at snakke om lærde
sager en Times Tid. Holb.GW.(1724).23 se.

*Fat Mod at vinde,
|
Det alt paa Troen

staaer. JBrors.229. Det staaer aldrig paa at
lyve; men at forsvare sin Løgn, det er en
anden Sag.JomfruePecunia.(1768).24. Spørgs-
målet står nemlig , . slet ikke på dette, om
vi skal vedblive at bestå som folk eller ej.

ADJ0rg.lV.73. Nu er vi enige om at lægge
Arbejdet ned, saa snart Klokken slaar tolv.

Det staar kun paa dig. SophClauss.A.81.
13.3) (jf. u. bet. 11.4J i forb. m. til; især i

upers. udtr.; dels (især (3) m. flg. inf. (tid-

ligere undertiden i pass., jf. u. bet. 3.q) ell.

vbs. (se ndf.), i udtr., der angiver noget som
forestaaende ell. muligt: (han) maatte finde

sig i Nødvendigheden, der ikke stod til at

undRye.Visd.17.17. *Det er en liden Ting,
som let stod til at rette. Holb.Paars.40. (det)

staaer før til at tænke, end med Ord he-

skriye.CPRothe.MQ.I.lSl. Imidlertid staar
det dog ikke til at nægte, at det var muligt.

PVJae.Breve.111. det staar til at frygte.

S&B. *det staar vel til at haabe,
|
han vil

for din Skyld vise hvad han kan.Gjel.KH.
151. (ikke) staa til at hjælpe, tro (tros),

ændre, se hjælpe osv. — m. flg. vbs.: det
ståer til ioTsøg.Moth.S721. hvis han havde
blevet længer borte, havde intet kunnet
staae til B,edning.Holb.Abrac.III.6. især i

forb. som staa til troende, se Troende.

jf. det staar til liv(e) u. Liv 1.7. || dels m.
angivelse af den, paa hvem noget beror, hvem
noget er afhængigt af. om det stood til hende,
saa toog hun heller den anden. Holb.GW.
(1724).4 se. mit leyede Kammer . . hvorfor
skal gifves 21 Fl. og nogle Gr. dette Half-

Aar. Staaer til Gud, om jeg det ofverstrider.

Klevenf.RJ.22. for at gjøre Alting godt
igjen, saameget som det staaer til mig, vil

jeg gjøre et Forslag. Heib.Poet.Y266. Naar
Valget staar til ham, saa gaar han altid ud
i en Fiskerbaad, fremfor i Stationens Red-
ningshaad. Drachm.LK.123. i videre anv., om
rettighed ell. pligt: tilkomme. *Nu staaer det
da til mig at hevne mig igien. Fasting.H.48.
Paa Nordbjærg stod det til Drengene at

\aage.Gravl.YF.26. 13.4) (især fagl.) i forb.

rw. under, som udtr. for, at noget gennemgaar
en vis behandling, udvikling, vor Dagligstue
staaer under Maling. KbhAftenp. 1784. Nr. 34
&35.2.sp.l. staa under Foryngelse. ForsfO.

21. jf. u. bet. 11.1 : (denne) Kiendelse skal

staa under Vort Rentekammers Decision. Cit.

1791. (AarbFrborg. 1938. 98). staa under
bygning, forhandling, se 1. Bygning l.i.

Forhandling 1. I3.S) f m. direkte tilknyttet

inf.: staa til at (se bet. 13.3 beg.). Pflug.DP.
1082. en ForUis, som aldrig staaer at reparere.

Gram.Breve.24. vAph.(1759). 13.6) m. nærme-
re bestemmelse ved et adj. (som præd. olgn.) ell.

adv.; om stilling: *Øinene stod høit op-
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smilede. Oehl.V1.244. Væggene lidt skjæve

st&a,e.HCAnd.SS.XII.50. Læberne stod let

adskilte. Bierfreund. FN. 90. staa fjernt,

staa nær, se fjern 4.i, nær 3.6. m. overgang

til flg. gruppe: staa aaben, se aaben.

staa en frit, se I. fri 4.4. || om tilstand.

•Vor Kakkel-Ovn saa eene stå&er. Stub.67.

der skal da staae en Vogn beredt, der kan
føre Dem lige hen til Daarekisten. fiauc/i.

VI.413. Bordet stod dækket med en skin- i'o

nende hvid Bxig.HCAnd.(1919).II.208. Ride-

huset . . skal staa færdig til 1. Januar. Pol.

^*/i»1936.4.sp.5. staa ledig, parat, rede,
stille, tom, se I. ledig 4 osv. jf. staa
skak u. I. Skak 2.

|| (jf. bet. 12.2; i udtr.,

der angiver, hvorledes noget fremtræder ell.

(sml. bet. Ib.s) henstaar. I Guldgrunden
maae intet Grovt eller Ureent være, saa kom-
mer Forgyldningen til at staae glat og smuk.
OeeonH.(1784).II.56. Kirken staar hvid- 20

keAket.DanmKirker.XII.449. staa blank,
dels: have en glat, skinnende overflade; være

blank (3). Søen blank og rolig staaer
|
Med

Himlen i sin Faiyn.Ing.RSE.VI.93. Veiret

var godt, den yndige Genfersøe stod blank

som et Speil.RudBay.EP.III.147. Hostr.

SD.II.48. se ogs. blank sp.783*. dels om
flade: uden dækkende lag (maling, puds),

(kirkens) Kvadermure staar blanke; hvid-

kalkede er Vinduesomgivelserne. DonmZir- 30

ker.XI 1.352. spec. om papirflade: ubeskreven;

ikke udfyldt; se blank 7.

14) forholde sig, stille sig paa en vis

maade; vcere af en vis beskaffenhed ell. natur.

14.1) i udtr., der angiver, hvorledes en sag

ligger, af hvad beskaffenhed et forhold er, paa
hvilket punkt i sin tidvikling noget er. *(han)

fritter hannem ud, hvor alting hiemme
staaer. freK.Poef.36. o det Træk i Gaarl

Hvorledes har jeg kunnet blive mat med et 40

Spil (3: skak), som stod saa godt? Skuesp.

IX.427. Hvordan staar det? sagde de to.

— Det staar skidt, svarte B.Bang.SO.29.

jf. bet. 12.3: hvor(dan) staar huen, se

I. Hu 1.1. staa højt ^Umoralen staar vist-

nok højere end hjemme. Ei2ode.JP.25;, lavt
(se III. lav 4.2;. ofte m. Sag (ell. Ting.
JBaden.DaL. PMøll.(1855).III.38) som subj.:

jeg har taget hendes Tegne-Bog af hendes

Lomme, for at oversee hendes egne Sager, 50

hvorledes de staaer. Pamela,///.25S. saa-

ledes som Sagerne nu staae, tjener det dig

visselig bedst at holde dig skjult en Tid lang.

Uauch.II.336. Hun veed nok at hun er gaaet

for vidt . . og at hendes Sager staae slet her.

[MFibiger.]ClaraRaphael.(1851).34. hans Sa-

ger staar daarligt (skidt, slet). Ludv.332. jf.

bet. 9.2: Du seer heraf, hvorledes Sagerne

staae eller rettere gå&e.RudBay.EP.II.48.

Vom to ell. flere størrelsers indbyrdes forhold, m
dette Øjeblik staar Stemmerne i Rigs-

dagen saaledes: Landstinget har 50 Højre-

mænd og 16 Venstremænd. /førttp.//.250.

Det stod 2-0 (o: det ene fodboldhold havde

2 maal, det andet ingen) i første Halvleg.

Pol.**hl935.6.sp.6. det staar lige (3: begge

parter har lige mange points, stemmer osv.)
|

II at' ^*'- ^^) * wd<r,, der angiver (midlertidig)

stilstand, det ståer sk endnu. Moth.S710. Bør-
nene vidste ingenting, og derved stod det,

da det begyndte at TCiarkne.ErlKrist.NS.121.

det staar haardt (0: holder haardt), se

haard 2.4. || i forb. m. med: forholde sig med;
(alm.:) staa til med. Dersom han siger saa-

ledes: det er godt, saa staaer det vel med
(1931: er der ingen Fare for^ din Tjener.

lSam.20.7. hvorledes staaer det med Deres
Hovedpine? Hau«;*./¥63. Hjortø.Kr.56. 14.2)

være af en vis værdi; have en vis pris;
især m. nærmere bestemmelse (navnlig ved

præp. i), der angiver værdien, prisen. Der-
som han helliger sin Ager fra Jubelaaret,

da skal den staae i Værd efter din Vurde-
ring (1931: staa til den fulde Vurderings-

sum^. 33fos.27./7. Ved Subscriptioner kom-
mer denne Bog at staae paa 20 Risdaler.

LTid.1723.4. „har du ikke hørt, hvordan
Hveden staaer?" — „Aa den er sgu flov."

Hostr. Int.13. Jeg vilde nu ikke forsvare at

spise Lammesteg, saa længe den staar i over
en Krone F\indetlJesperEw.K.58. disse Pa-
pirer staar i (9: har en kurs af) lOS. Ludv.

jf. bet. 11.1: (guldringen) stod (hos guld-

smeden) til Halvandethundrede. ZAficA.Å./S.
staa i kurs, i pari, i pris, se Kurs 3.8

osv. staa daarligt, godt, højt (JBaden.
DaL. VSO.), lavt osv. \\ m. angivelse af den
person, der betaler ell. skal betale: koste,

(især i forb. som staa en i et vist beløb;.

Min søn kommer til at ståe mig noget.

Moth.S710. Østens Mænd, alvorlige og
trange, | See paa Værdien kun, og paa
hvormange

|
Guldtunge Piastre Varen staaer

dem i.Bergs.B.ll. Kul og Petroleum, det

staar mig alene i saadan no'et som fire Kro-
ner og halvtreds-femoghalvfjerds om Maa-
nedeii.Wied.BS.178. Guldpapirshalen (til

dragen) \
var tredive Alen

| og stod mig til

femten ØTe.Rørd.VM.29. jf.: af Rytteriet

(var 150 faldet). Saa lidet stod en stor Seyr-

vinding hannem (0: Alexander). Wing.Curt.

273. komme en dyrt (sj. haardt. se haard
4.1. højt. vAph.(1759). Bi€hl.(Skuesp.III,5.

21)) at staa, se II. dyr 2.i. || » videre anv.:

fortjene ell. være ansat til en vis karakter.

Deres Afhandling staaer . . i egre^e. Brøch-

ner.(Brandes.Br.1.7). En af mine latinske

Stile stod . . til tg.MRubin.Er.51. 14.3) m.
nærmere bestemmelse af forhold til noget

andet, i udtr. for overensstemmelse, sam-
svarighed ell. kontrast: passe (med); stem-
me med.

II
(nu 1. br. i rigsspr.) ved angivelse

af, hvordan noget klæder ell. anstaar en,

sømmer sig for en; dels om klædedragt,

smykke: den Kiortel, der er alt for kort og
alt for lang staar os \Xde.Høm.Moral.l.l02.

(den hovmodige fattige siger, at) de hvide
Klude om Halsen staae ikke nær saa vel«
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som et sønderrevet sort FloT.Spectator.363,

(hatten) passer sgu godt. Hvordan staaer den
mig? Heib.Poet.V250. Feilb. dels om handle-

maade, optræden: *Det staaer ey smukt, at si-

ge Ney,
I
Naar nogen os indbyder. Reenb.I.13.

Jeres Hastighed staar jer meget ilde.Zom
Grønneg.1.261. *det staaer ilde, at De Lærde
skrive slet. FrHorn.PM. 158. Leth. (1800).
D&H.

II
i forb. m. præp.; dels m. til: passe til;

svare til. Havet var saa mørkeblaat, og de for-

aarsfriske Skovgrupper stode saa dejlig dertil.

Goldschm.IV.345. *Min Kappe blev gjort over
Kirkevævs Spind,

|
den staar vel i Lødden

til Øje og Km^.Drachm.VD.139. Smag
havde hun, kunde finde netop det, der stod

til Ens Teint. PLevin.HL.60. han tog Fadene
og Asietterne . . og fordelte dem rundt paa
Bordet . . det ene skulde staa til det andet.

sa.RF.116. dels i forb. m. mod: kontrastere

med. Langsomt slog Baronessen det røde
Skjærf om Pigens Midie, nikkede tilfreds

med, hvor smukt det stod mod den sorte

Vldkjole. Schand.SB.18. stærke Farver stod

skarpt mod hinanden ude i Horisonten.

EBrand.lJB.120.
\\ J^ om (streng paa) instru-

ment: være stemt paa en vis maade; spec:
være afstemt efter, (instrumentet) staaer

høit . . lavt (o: har høje éll. lave toner).

JBaden.DaL. Staae, (med andre musikalske
Instrumenter) stemme, harmonere med.
Leth.(1800). jf. f: fiolen ståer kfirmesse

(o: er rigtig stemt, lyder godt).Moth.S710.
sml. u. Kormesse.

15) (jf. bet. b) ikke bevæge sig; blive
staaende. 15.1) om ting i bevægelse: standse;
blive standset. Naar de (o: aanderne) gik,

gik disse (o: hjulene), og naar de stode

(1931: standsede^, stode (1931: standsede^
åisse.E2.1.21. Stiernen . . gik hen for (de

vise), indtil den kom, og stod ovenover,
hvor Barnet w3iT.Matth.2.9. den Yngste
sagde blot: Kjepl rappe dig! da fik (brødrene)

dens Kraft at fornemme, og raabte: Dugen
. . maa gjerne høre dig til, naar vi bare maa
være fri for Hug. Kjep! stat! sagde han da.

MWinther. Da. Folkeeventyr. (1823). 30. Han
slog Vacuumbremsen til Bunds . . Lokomo-
tivet stod, paa 3 Meter. Bønnelycke.(Pol.*/7

1937.Sønd.4.sp.4). \\ om vædske. ved din
Vredes Veir ophobedes Vandene, Strømmene
stode som en Dynge. 2Mos.l5.8. *Naturen
hviler, Havets Bølge staaer (o: er frosset til

is).Rein.l53. spec, (nu kun med.) om blød-

ning: Hun gik frem bag til, og rørde ved
sømmen af hans (o: Jesu) klædebon; og
strax stod (1819: stilledesj hendes blod-flod.

Luc.8.44(Chr.VI). Blødningen er staaet som
en almindelig venøs Blødning fra en Haand
staar, naar Haanden hæves i Vejret. Ugeskr.

f.Læger.1930. 781.sp.2. 15.2) være midler-
tidig standset; ikke bevæge ell. røre sig;
især om (del af) mekanisme, (mekanisk) appa-
rat, navnlig ur: være gaaet i staa; ikke
virke. Uhret staaer og maa til Uhrmageren.

OeconT.IV12. *Timeglasset staaer,
|
Har

pludselig hørt op at rinde. Oehl.V1.91. *Den
Mølle, som staaer, faaer ikke malt.Winth.
11.175. der sprang Noget . . alle Hjulene
løb rundt og saa stod Musiken.HCAnd.
(1919).II.42. Jeg saa paa mit Ur. Det stod.

Jeg vilde anvende min Urnøgle, men jeg

havde glemt den derhjemme. Z)rac/im.(S'(S.32.

Dagen efter gik Væven støt. Ingen kunde
10 mærke, den havde staaet i mangfoldige Aar.

Elkjær.HF.87. billedl.: *Mangen,
|
For hvem

Fortunas Hjul stod altid iast.Heib.Poet.I.

471. jf. bet. 15.3: forgiæves trykkede jeg flere

Gange paa Stillepinden. Pistolen stod.^^re.

RK.31. Aftrækket maa ikke staa for haardt,

da Bøssen saa bringes ud af Sigtet. Weis-
mann.Jagt.37.

\\ (jf. ndf.) i forb. m. nægtelse,

som udtr. for, at noget er i stadig bevægelse;

især i forb. som døren staar ikke, der kom-
20 mer ell. gaar nogen hele tiden. *(butiks)DøTen

ikke staaer,
|
Klokken slaaer og sla.&er. Rich.

SD.95. Døren stod ikke for Folk, der kom
og gik.Bang.S.147. ThEw.FD.1.85. jf.: Fru
Sørensens Telefon stod ikke hele Dagen,
som det hedder. Thi hvem skulde ikke hur-

tigst høre, hvad Dronningen havde svaret.

Pol.^U\1911.5.
II
om fabrik, industrielt fore-

tagende ell. (i videre anv.) om arbejde, virk-

somhed. Arbejdet, Forretningerne staa p. Gr.

30 af Stre]ke. D&H. jf.: Synes vi at vore Manu-
facturer staae, lad os for alting see vel til

at de ikke falde. OeconT.11.42. \\ om legemlig

ell. (sj.) aandelig virksomhed. Det er som om
min Hjerne rabler. Min Forstand staar!

Bønnelycke.Sp.39. især (jf. ovf.) i udtr. som
munden staar ikke paa ham, han snak-
ker ustandseligt; han kan ikke tie. Heib.TR.
nr.72.12. hun talte kun. Altid. Vidtløftigt

om de ligegyldigste Ting, blot hendes Mund
40 aldrig stod. Bang.F.226. han var en ganske

intelligent Mand, men Munden stod ikke

paa ham et Øiebliik.KBokkenh.U.34. (1. br.:)

Øjnene stod ikke paa hende: til mig og tU
Moggreben og tilbage til mig igen. PEBenzon.
P.145. 15.3) sidde fast; ikke kunne røre
sig. vAph.(1764). Paa Wire eller paa et

Vant, der nylig er tjæret, kan det være van-
skeligt at faa Stroppen til at st&a.Kusk
Jens.Søm.l8. staa fast: staae fast i Halsen.

50 vAph.(1759). Maskinerne kan ikke staa fast

(o: paa grund af fedtede skinner). Lokomotiv
T.1939.290.sp.2. spec. (4^ ; mods. II. los l.i

j

om (dele af) takkelage: Los! Commando-Ord,
naar et Toug, der staaer fast, skal løses.

Harboe.MarO.261. for Klyverens Vedkom-
mende staar Tampen af Løberen fast uden-
bords, for Stagsejlet indenbords, fiorde«^.

Søm.1.102.
II

især om skib: være strandet;
være gaaet paa grund. SøLex.(1808). Fa-

60 deren havde set et Skib staa paa Stranden,
men vidste intet Videre om Skibbruddet.
Goldschm.VIII.381. EBertels.D.59. staa paa
grund, se I. Grund 3.2. (jf. bet. 13.6J m. adj.

ell. adv.: Forstavnen borede sig fast, og stod
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(Chr.VI: blev; mokke\ig.Ap0.27.41. Skibet

. . er blevet læk og staar meget haardt. Po{.

^*/il929.12.sp.5. jf.: Skibet stod ca. 2V, Fod
paa GT\inden.Ugeskr.fRetsv.l941^.982. 15.4)

(til bet. lb.3) t t forb. m. i: bero paa; af-
hænge af; bestaa i. hans omsorg staaer

(1871: bestaaer; ikke derudi, at band skal

arbeide, ey heller at band haver et stakket
Uy.Visd.15.9 (Chr.VI). Ret som vor sande
Glæde |

Var udi Begred siuncked need,
|

Og stoed kun i at fBde.Sort.PSkan.88. deri
(heri) staar knuden, se I. Knude 2.2.

15.5) (m. overgang til bet. 11.i^ være anbragt,

midlertidig stillet et sted; forblive uden ind-

greb, forstyrrelse paa samme sted ell. i samme
tilstand; hen staa. Om nogen ikke vil rette

eller betale for sig, når han lovlig udkræves,
da skal menige mand udtage billig pant af

hans boe, hvilket skal stande til løsen i 8
da,se.Cit.l732.(Vider.III.559J. Sejlene staa

i Mærsene, naar de ikke brages. Bardenfl.

Søm.1.105. Kunsten er for Øjeblikket . . fad

og intetsigende, som filtreret Vand, der har
staaet Natten o\er. CarlNiels.LM.27 . Dejgen
slaas godt, og kan staa kortere eller længere

lid. Bagning.40. \\ være ubenyttet, ledig, tom.

Værelset skal staa for min Regning. ZJÆff.

jf. staa blank u. bet. 13.6: I koncepten til

edsformularen henvises . . til det i august
(datoen står in blanco) udstedte patent.

EistTidsskr.lOR.IY251. || om mellemværende:

være uafgjort; spec. om regnskab: være uop-
gjort; om regning: være ubetalt. Gram.(DMag.
6R.I.379). Penge for Arbejdet fik han sjæl-

den. „Det kan vel staa til en anden Gang?"
sagde de.AndNx.DM.1.7. det Hotel, hvor
man bor . . tænker (kun) paa en eneste

Ting, nemlig paa en Regning, som nu har
staaet i tre \}gex.BerlTid.*U1934.Sønd.5.

sp.4. i forb. som der staar noget mellem
os: Moth.S716. der hafde ey staaet meere
end som 10 Rd. imellem dem. Æreboe.70.

Det var ligesom han mødte Birgitte , . Alt

det, der stod imellem dem, var borte.

KSecher.Den fremmedeGæst.(1934).107. \\ i

sideordnet forb. m. et andet verbum, se bet. 9.i.

15.8) (jf. bet. 17.5j t forb. lade staa, lade

forblive i samme tilstand ell. stilling; dels

(jf. bet. 11.1 og 16.i;; ikke flytte; lade urørt;

dels: lade henstaa ubenyttet. Helt.Poet.72. *hvis
han først Smagen paa Viin kunde faae,

|

Han holdt sig til den, og lod Blækhornet
st&aLe.Rahb.PoetF.I.113. Lader man det til

400° opvarmede Svovl afkøles langsomt
(og) lader det staa i et Rum, hvor Tem-
peraturen er noget over 96°, da vil det . .

stivne. C/im(.Ze»it.53. J. havde slet ingen
Appetit og lod Ærterne staa.JyHP.*'/,i934.
Sønd.21.sp.2. talem.: „det vil vi nu lade
staa," sagde manden om rundetaam, se

Rundetaam.
|| i udtr., der angiver, at man

undlader ell. forsømmer noget, er ligegyldig,

forsømmelig; ofte i udtr. som lade døren
staa, undlade at lukke (ell. laase) døren.

(min kone) løber ud, og lader Huset staae

for Vind og Yo\e.Biehl.(SkVid.Y9). Vi lader

vel Gadedøren staa m3Lt.KMich.TG.224.
Moderen rendte . . ud gennem . . Gangen
og lod Døren staa efter sig, saa Kuldestrøm-
men mærkedes ind. HansPovls.HF.49. lade
skægget staa, se I. Skæg 1.3. || t udtr.,

der angiver, at et pengebeløb ikke uMetales,

at et regnskab lades uopgjort. Bageren lod

10 hilse Madamen, og begierede, at, som band
havde ingen eeniste Skilling, hun vilde lade

den staa til i Morgen. Holb.Vgs.1.3. Jeg vil

lade saa meget staae af min Løn, som kan
være tilstrækkelig til Leiens Betalning.

Wivet.D.69. „betalte Du?" — „Nej . . jeg

lod det st&å." Bang.HS.351. || i udtr., der

angiver, at man skaaner noget ell. (jf. bet. IQ)

ikke søger at angribe, forringe ell. forandre

noget. Det Ord de vel skal lade staa. 5aim
20 Hj.263.4. Det gamle Træ, o lad det staae.

HCAnd.SS.XI.92. Skal vi ikke lade dem
(o: blomsterne) staa lidt endnn? KMich.Mor.
(1935).16. ofte som udtr. for, at man lader

noget bero, lader noget være uafgjort, (navnlig

i forb. som lade staa ved sit værd, se

Værd;. Jeg vil lade staae, om man ikke
ogsaa kand have bragt nogle ulyksalige

Hexer til at giøre saadan Bekiændelse paa
sig selv, at de skrabede Klokker i Dimmel-

30 Vgen.Gram.(KSelskSkr.II.160). man havde
meget Uret, om man lod det staae ved dette

løse Bekiendtskab med Ramhuig. Bagges.L.

1.125. (hun) saa først ud, som vilde hun lade

dette staa for, hvad det var værd, og slet

ikke s\are. IsakDin.FF.167. (nu nceppe br.)

i forb. lade det staa derved. Brors.79(se

u. derved 2). Dette lader man da staae der-

ved. C*<.2752.f5c/iottsftøIk.5axo.ft3»';.
II

(sml.

bet. 13.6; m. adj. om det var blot en naturlig

40 en mechanisk Drift . . eller det var en blot

politisk Hensigt, at efterlade ham et got
Indtryk om mig — det vil jeg lade staae

uafgiort indtil \idexe.Ew.(1914).lY.244. lade
staa aaben: Lade Kjortelen staae aaben.
Rostgaard.Lex.S258b. se ogs. u. aaben 6.i.

talem.: lukke laagen og lade porten staa

aaben, se Laage.

16) (jf. bet. 6; holde stand; vare ved.

IS.r) have modstandskraft; bevare sit ydre,

50 sin kvalitet; bestaa; holde sig; vare.

Tørv-Stakkene settes . . vel faste og toppede,

saa de kan staae i Blæst og nogenledes skyde
B.egn.JPPrahl.AC.103. Saa reiser Kunsten
ham til Løn | En Bautasten, som staaer.

Recke.ND.64. Det (9: slagtningen af en død
hest) maa ordnes med det samme, Kødet
staar ikke ret længe i den her Lxdt.Erl
Krist.S.77. jf. bet. ll.z: Ophører Lydudsen-
delsen . . hører Øret Lyden endnu nogen Tid

60 derefter, thi den „staar" endnu i Rummet.
Pol.**U1940.9.sp.5.

II
(iscer dial.) om vind,

vejrlig olgn.: ikke ændre sig. om føret vil

8Uie.Moth.S709. Det Vejr staaer ikke . .!

det er da ogsaa aldeles uforsvarligt, om vi

XXI. Sentrykt *Vu 1M2 60
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nu skulde have 'Regn.Hostr.DT.lO. hvis

den Vind stod . . vilde vi gjøre en hurtig

'Reise.Bogan.1.106. Feilh. UfF. leveregel:

Brug Føret, mens det ståårl Grundtv.Da.
Ordsprog* (1875). Nr.2004. Krist. Ordspr. 78.

16.2) bevare sin gyldighed, sin værdi; gælde.
Skille Sandemænd ad, da skal det stande,

som de fleeste giorde. DL.2

—

16—15. Giver

og skiøder Husbonden, som Livs Arvinger
haver, til Hustruen . . noget til Ejendom, i'o

da stander det ikke.smst.5—4—3. isæriforb.

som staa fast, se I. fast l.i. staa for ful-

de, se fuld 10.3. staa ved magt, ved sit

værd, se Magt 4.2, Værd. || <^ om kort,

der ikke kan stikkes, melding, der ikke kan
overbydes. Min rene Nolo sta&r. Pol.*/il937.

Sønd.2.sp.3.
II

(nu 1. br.) om løfte, aftale:

gælde; ogs.: være ubrydelig. *hvad Alfader , .

I
Har eengang soeret paa, det sta&erl Ew.

(1914).III.23. *„Saa kan jeg være sikker 20

paa
I
Nu eders faderlige Ja?" — „Hvad jeg

har lovet, det skal staae."0eW.XTr<3. hvad
jeg vil, det staaer. Ot'ersA;.A''0.63. FrGrundtv.
LK.195.

II t m. prægnant bet.: være noget

værd; due; forslaa; „batte". „Hånd skrev
mig et Latinsk Brev til nylig." — „Og det

kand, mare, staa, det veed Degnen." —
„Var det saa vel skreven?" Holb.Er. 1.5. jeg

mercker at hånd tvifler paa min Ærlighed
. . men jeg bandt ham een paa Ermed som 30

stood, dermed lood hånd sig nøje.Phønixb.
TC.II.Nr.2.8. 16.3) ikke tilintetgøres;

vedblive at eksistere. *Alle Ting maae
|

Enden opnaae
|
Himmelens Salighed ene

skal staae.Xmgro.265. *Naar alting da for-

gaaer,
|
Din Skiønhed evig staaer.AS'^M6.65.

Trangen maatte afhielpes, hvis Trone og
Stat skulde staae.MaH.ZF.i5. * Herrer vi

ere i Aandernes Rige,
|
Vi er den Stamme,

som evigt skal st&diel Winth.I.l. *Staa skal 40

vort Fædreland,
|
som fri Mænds AiwlRørd.

DendanskeKøbmand.(1917).31. ord (for)-
gaar, men skrift staar, se I. Skrift 3.2.

II
især om verden, universet. Jorden staaer

eymdeUg.Præd.1.4. *gid han en Ulykke faa,

I

tror han ej, vor Jord kan staa, |
om der ej

var KongeT\PAHeib.US.613. saa længe
verden staar ell. har staaet olgn., til

(ell. fra) evig tid; altid; i forb. m. nægtelse:

aldrig. Saalænge Verden staaer, vil der nok 50

være Pøbel til. KbhAftenp.l784.Nr.64.3.sp.2.
Saalænge som Verden har standet og staaer.

Blich.(1920).lY206. Saalænge Jorden staaer

(Chr.VI: bliver endnu^, skal Sæd og Høst,
og Frost og Hede, og Sommer og Vinter, og
Dag og Nat ikke aflade. iMos.S.22. Aldrig,

sålænge verden står, har en plov skåret sin

fure i marken (her).Dederovre.(1912).118.
nu staar verden ikke længe olgn., ved
udtr. for stor, snarlig indtrædende^ omvæl- eo

tende begivenhed (verdens undergang); ogs.

som udtr. for stor forundring. Man hører icke
andet end Vidunder. Jeg troer icke, at Ver-
den kand staa i fire AsLT.Holb.GW.III.l.

Naar Børn faae graat Skæg i Svøbet, saa
staaer Verden ikke længe. Ing.VS. 1. 51. gaa
Pokker i Vold, udbrød hun . . For den unge
Mand stod Verden ikke længere; at saadan
en pæn, ung Pige kunde udtrykke sig paa
den Ms,Bi,åe.VBergstrøm.M.93. nej, nu tror

jeg ikke, verden staar til paaske, se Paaske 1.

II
(nu næppe br.) klare sig i økonomisk hen-

seende, mit Apothek kand jo meget vel

staae, om der aldrig var en (0: pave, kur-

fyrste). Holb.GW.(1724).6 se. 16.4) eksistere;
findes; være til; især (jf. bet. 10.2^ om
bygningsværk: Høysg.S.246. „Er Gaarden
brændt?" — „Den stod for en Time si-

den." <S'i/eegaord.[7T.452. Da Voldene stod.

WSchorn.(bogtitel.l905). hvis de Kraft-Gjer-
ninger, som ere skete i dig, vare skete i

Sodoma, havde den staaet indtil den Dag i

Bsig.Matth.ll.23(SkatRørd.). 16.5) i mod-
sætnings-forb. m. falde. *Een Skiønhed evig

staaer,
|
Som ey for Tiden falder,

| Og ey
for Aar og kldLeT.Stub.65. Kirken det er et

gammelt Huus,
|
Staaer, om end Taarnene

ia,lde.Grundtv.SS.I.69. jf. bet. I6.3: *0m
Verden falder eller staaer;

|
Han (0: stu-

denten) mellem Oldtids Vise gaaer. PMøll.
(1855).1.84. talem.: lad falde, hvad ikke
kan staa (o: det, der ikke duer, maa væk;
det faldefærdige bør ikke bevares). Grundtv.
(Danskeren.VI.(1891).73). *Det knager i

Samfundets Fuger og Baand —
|
Lad falde,

hvad ikke kan staa. Sange forDen frie danske
Arbejder.(1873).4. Gravl.VF.92. \\ staa og
falde med, bero paa; være afhængig af;

være eet med. *den danske Sag
| Med dig

staar og falder. Grundtv.PS.Vn.4S0. Imod
denne Fortælling . . med hvilken Geijers

Forklaring staaer og falder, ere der forlængst

blevne anførte flere Grunde. Schiern.HS. I.

96. alt stod og faldt med een Mand. Ellen

Jørg.HH.127. 16.6) i særlige forb. m. præp.

II (jf. bet. 6.5^ i forb. m. for: kunne taale;

ogs.: være udsat for. Hun gav Bysladderen
et betydeligt Materiale til Behandling, og
det blev udarbejdet i mange Variationer,

der ikke havde kunnet staa for en historisk

Kritik.mtzeb. VedHoksørFjord.(1902).30. Det
er lette Vogne, som ikke kan staa for

ret meget.VorStand.l941.145.sp.2. staa for
syn, vind og vove, se Syn, Vind || staa
imod (jf. bet. Q.e); dels (nu næppe br.):

holde stand, bestaa over for. * Forsigtighed

imod eens Skebne ey kand staa. Falst.Ovid.

64. *Gid Danske Kongers Arve-Huus
|
Staae

fast mod Tidens Knæk og Kn\ins.Stub.91.

dels (jf. bet. ll.i^.* være i modsætning til, i

modstrid med. Forøvrigt staaer i denne Bog
Tegn mod Tegn. Vodskov.SS.44. Om Rune-
skriftens Oprindelse staar Mening mod
Mening. OFriis. Litt. 14. paastand staar
mod paastand, se Paastand 2.

|| (jf.

bet. Q.s) i forb. m. til: udholde; holde

til; svare til. Bogan.11.29. hele dette Le-

ben stod hans Gage ikke til, og saa be-
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gyndte han at tage al Kussen. Pol **/»1934.

S.sp.l.

•7) (jf. bet. 1) om (retning for) bevæ-
gelse. 17.1) bevæge sig et sted hen; ofte i

forb. m. af ell. fra, som angiver udgangs-
pxmktet; dels om ting, der kastes, slynges,

dels om strømmende vædske, dels om luft,

lugt, der udbreder sig. er i ikke vel, Sveden
staaer jer af ?&nden.Holb.llJ.III.6. For-
bittret slog jeg ham nu ned,

| Saa Blodet lo

stod af ham derved. Rahb.Synt.70. Der stod
en liSig Kjøkkenduft

|
Ud af hans Moders

Hytte. Winth.IV59. (vi) børste og banke
deres Klæder, saa Støvet staaer af dem.
PalM.VIII.241. »Da plumped de i Vand.
En Mose!

|
Af Dyndet stod en rådden Stank.

Blaum.StS.56. naar det rigtig gav sig til

at blæse, saa hele Krattet rystede, stod
Vissenløvet af Buskene, som Fældetoen af

Bukken. Fleuron.RH.12. •Pile stod i brede 20

Byger
|
brat igennem Lxdt.StSprO.Nr.l69.

28. Fru A. sjippede. Savsmuldet stod bagud.
ErlKrist.DH.193. staa en af halsen, se I.

Hals 3.2. om lysstraaler olgn.: *Ild stod af

Hestens Næsebor
| Og gnistred i den mørke

N2Lt.CKMolb.SD.297. Feberen staar af Eders
0']ne.Drachm.BK.75. overf.: Der stod en
Respekt af ham, saa man næppe vovede at

tiltale ham ferst. Brandes.II.508. (han) sae

både velkommen og udtalte forskellige for- 30

håbninger, men der kom ikke til at stå

stemning af dem. Hjortø.Kr.98. || m. over-

gang til bet. 11.4. hun . . delte Lussinger ud
til Børnene, saa der stod et Skraal igennem
det hele Hus. Buchh.Su.1.280. En frygtelig

kvælende Røg, som stod Tilskuerne for Bry-
stet. Ekstrabl.*U1921.Aft.l.sp.l. staa en i næ-
sen, se I. Næse 10.4. især i forb. m. om-
(kring), som udtr. for, at noget udbreder sig,

udstraaler fra et centrum og omgiver en: 40

*(hun) river med et Ryk |
Dolken af sit

blaasorte Haar,
| saa det staar om hendes

Skuldre
|

lig en Dæmons truende Vinger.

Rich.in.35. Vi er Arbejdere. Støvet staar

om os, mens vi tumler med os selv, vort
Værktøj, vort yL&ii. Drachm.HI.298. der stod
Stank om den syge (0: ved spedalskhed) i vid

Omkieds.GBang.EK.1.262. (han) blæste lidt,

saa røgen ikke lige stod omkring ham.ffer-
dal.Bisser.(1933). 19. fraaden staar en om 50

munden olgn. (Moth.S719. Drachm.EO.285.
OBloch.D.*I.148), støvet staar en om ørerne
(Moth.S714. VSO. HomoS.GL.113). i bilUdl.

udtr.: al den Dunst og Fims af Vigtighed og
Selvgodhed, der stod om demlJakKnu.LU.
271. JVJens.HF.135(se u. 1. Respekt 4.i;.

Der stod Uhygge . . omkring h&m. Søiberg.

KK.I.117. der staar gny om en, se I. Gny.

II
m. særlig tanke paa den retning, hvori

bevægelsen foregaar. *Saa sprang han (0: 90

havmanden) atter ud i Havet,
|
Det stod i

Sky (0: sprøjtede højt op).Oehl.XXIV93. om
(retning for) sejlads, se bet. 7.2.

j| (jf. bet. 18;
sj.) i udtr., der betegner, at en bevægelse

kommer i gang. afsted stod det med slappe
Tøjler. JPJae.1.125. smst.II.300.

\\
m. over-

gang til bet. 15.3, » udtr., der angtver, hvor-

ledes et kast, hug, skud rammer: sidde
(II.7.5). *Mit Spyd (0: fluens brod) skal lære

dig (3: en hest) at gaae,
| Og dig saa dybt

i Halsen stikke, |
At det et Qvarter ind skal

st&&e.Reenb.II.274. Holder I ei eders Mund,
skal denne (0: kaarden) staae tvert igiennem
\er.Suhm.II.129. Man maa . . gaae hen og
eftersee, hvorledes Skuddet sta,&er. Blich.

(1920).XV11.40. 17.2) uden udtrykkelig fore-

stilling om bevægelse: vende i ell. komme
fra en vis retning. Den ene Spids (o: en

spids klippe) stod Norden (1931: rager i

Vejret paa Nordsiden^ imod Michmas.
lSam.14.5. staa i vejret, se Vejr.

|| (jf.

u. bet. 11.1 ; 1. br.) om legemsdeles stilling.

En herlig Gubbe! Ho'det staar mod Loftet.

Aakj.RS.130.
II

især om retningen af vind

og hvad der bevæges deraf (strøm, bølger).

sagte Kuling, stod hel ustadig den hele Dag.
Cit.l703.(JensSør.II.39). naar der staaer

nogen Søe paa Landet, da vise Brændin-
gerne sig vel en stærk Qvart-Miil fra Landet.

IslKyst.ll. Veyrhanen staaer i Nord. 5ams.
11.154. See engang paa Banneret derude

hvorledes Vinden sta&erlIng.EM.I.179. Stor-

men stod mod Kirketaarnets Dør og holdt

den til.Bang.T.192. jf.: Der staar et frisk

Vejr igennem (talen). Pol.**/i*1920.8.sp.3.

staa i et vist hjørne, se Hjørne 4.
||
(nu

næppe br.) om retning for synet ell. tanken

(se u. bet. 17.4^. øiet ståer på vognen. Afott.

S719. Hans øjen staar paa de penge, som en

Geeds øjen paa en KAa.l-\iaYe.Rostgaard.Lex.

S263c. mit Øye stod efter andre Ting, nemlig

først at faae allehaande Redskab og Verktoy
at arbejde med paa Landet. Robinson.1.80.

17.3) (sj.) udvikle sig, fremkomme af; frem-
staa. *Hvorfor lever

|
Da Mennesket, om

ikke for at modnes?
|
Af Røg staaer Ilden

klar, af Tornen Rosen,
|
Af Taagen Solen . .

I
Skal Mandens Hierte kun forstene sig?

Oehl.VII.208. 17.4) (jf. ogs. u. bet. 11.s) i

forb. m. til; om bevægelse ell. retning: være

rettet ell. verUe mod. Herr Zinklar drog over

salten Hav, |
Til Norrig hans Cours monne

stande. Storm.SD.142. Vinden . . staar lige

fra Tyren til mig. Rørd.AM.44. staa til

dagen, (jf. Dag 12; geol., foræld.) om for-

mation: træde frem i jordoverfladen. CJhr.VIII.

(Bomh.Samlinger.XVI.(1925).35). sa.(smst.

68). staa til vejrs, se Vejr. || i luUr., der

betegner, hvad ens tanker drejer sig om, hvad
man ønsker ell. haaber. ens attraa, for-

længsel, haab (Sir.34.13. Grundtv.PS.VI.
578. Holstein.!.18), hu, lid, længsel
(Brors.l2. Buchh.UH.16), sind staar til

en ell. noget, se 1. Attraa l.i osv.
\\ (1. br.)

om udvikling, forandring, veiret ståer til

ølB (9: er uroligt). Moth.S722. I det erotiske

har Bønderne altid været meget tilgivende,

naar der bare ikke skete noget; thi stod

W*
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den til Barsel, og Vielsesattesten ikke var

i Orden, da var de naadesløse. ^aA;;.DZ.83.

17.5) (jf. bet. 16.6; poet. ell. arkais.) i forb.

lade staa, bevæge sig (gaa, ride, sejle) et

sted hen, især: uden (længere) betænkning,

rask. (vi) Lod staa inden om Wærøen.Ci<.
1703.(JensSør.II.44). *Til Hæder og Vel-

stand en Søemand laer staae,
|
Over Bølgen

den hlååe. Thaar.HG.43. *en natlig Rytters-

mand
I
ad Skive til lod st&a,.Aakj.SYII.131. lo

jf. bet. 8.2: *Skovduen breder sine Vinger
|

Og lader gjennem Luften st&&e. CKMolb.
SD.335.

18) (jf. bet. n) som udtr. for, at noget er

i bevægelse, i gang, under udvikling.

18.1) (m. overgang til bet. 11.i) i udtr. for

bevægelse i havet, bølgegang, søgang; især

i udtr. som derstaar nogen ell. stærk sø, se

Sø. da vi kom ud i Atlanterhavet, stod der

en Del Dønning. UnderDannebrog.1936.67. 20

sp.l. 18.2) som udtr. for, at en handling

finder sted, en virksomhed foregaar; om
(vigtig, højtidelig, festlig) begivenhed, hvor

en ell. flere personer optræder, yder en indsats:

skiftet st6d den tid, det steds. Moth.S709.
seent paa Høsten stod hans Jubilæum. fiC
And.ML.531. *Salen skulde pyntes,

|
Hvor

Gildet skulde 8tei3ie.BoisensViser.324. Mid-

dagen stod paa Skydebanen. DagNyh.'/il922.
7.sp.3. brylluppet staar, se Bryllup 1. 30

II
om kamp, strid, der stod en kriig (1871:

et Slag^ i Geser med Philisterne. 2Zrøn.2(?.4

(Chr.VI). *Saa haard en Kamp der monne
staae,

|
De Fiender var saa ma,nge. Rahb.

PoetF.1.186. (hestene) reiste sig og gik løs

paa hinanden med Forhove og Tænder,
som det bør sig en ret Hestekamp at stande.

Gjel.R.lll. der staar strid (om), se Strid,

t videre anv., om debat, uenighed: Det var
idelig og idelig Djævlen . . hvorom Talen 40

kom til at sta,a,.Drachm.VD.220. de Syns-
maader og Metoder, om hvilke der stod

Debat ude i EmoTpa.CSPet.Litt.628. \\ i

udtr., der angiver, at der finder spektakel sted,

laves optøjer, der stod et marked (jf. Marked
A).Moth.S709. Der stod en Eftermiddag et

stort Spektakel omme i Smøgen. Pont.F.1.3.

jf.: Se, hvad Postyr der stadig staar, naar
en kgl. „ægter" en hoTgeT\ig.KMunk.H.20.

19) (især til bet. 11j m. subj.-skifte. 19.1) 50

t forsk. forb. m. præp.: være helt fuld af,
tildækket med; være forvandlet til; i

forb. m. i: *Vandet (0: i Nilen) stod i Blod
saa nær en gandske Mul. Helt.Poet.73. Eng-
ler høres,

I
Hele Himlen staaer i Sang.

Brors.301. Skolen stod i Støv fra den ene
Ende til den anden. Budde.TH.34. ofte i

forb. som: En stærk Karl slog ham i Ho-
vedet, saa han tumlede, og Ansigtet stod i

eet Blod. Oehl.XXY269. om Sommeren naar eo

Jorden ikke staaer i een Yelling.HCAnd.
BC.I.246. vejen staar i eet pløre (eet søle)

efter tøbruddet
j himmel og jord staar i

eet, se IL en 5, Himmel l.i. i udtr. for graad:

hans øjne staar i graad (HCAnd.ML.
474) ell. (især) i vand (se Vand^. || i forb.

m. med: være forsynet med; fremtræde med.
Snart Hallen staaer med stegte Bråde.
FJHans.PS.II.281. ellers staar Kirken med
tomme Bænke. Æøse.ilfZ),32. Midtskibs stod
Kamrene med Yand. Elkjær.HF.60. m. h. t.

plantevækst: Der er et yndigt Land,
| Det

staaer med brede Bøge
|
Nær salten Øster-

strand. Oe/iLZX.245. Markerne staae med
Kaal og KaitofleT. HCAnd.SS.VIII.80. Pot-

teplanter, hvoraf enkelte stod med Blomster
. . trods Yintexen. Søiberg.KK.Il.135. (jf. bet.

ll.z og 11.^) i udtr. for vejrlig, navnlig for

byget vejr ell. (truende) uvejr: Luften stod

med Skyer hele fjorten Nætter og Dage.HC
And.(1919).V.209. Vejret vilde ikke bedres,

det stod med Storm baade Nat og Dag.
Gravl.VF.114. det var en ræle Varme, det

var Lurevejr og stod med Torden. Korch.
LL.75.

II
i forb. m. under; især i udtr. staa

under vand. Holb.Hh.II.278. Man kan ey
vente Rug, om man saaer i siid Leerjord,

som staaer under Vand i Vintertøen. JP
Prahl.AC.9. (i litorinatiden) har hele Salt-

holm . . staaet under Y&nd.AFang.IK.56.
19.2) m. adj. som præd.; især i forb. staa
fuld af (sjældnere med. JJuel.59. MKlit-
gaard.MS.60), være fuld af, opfyldt med.
Herrens træer staae fulde (1871: mættes^
af \ædske.Ps.l04.16 (Chr.VI). Stalden staaer

fuld af Heste og Køer. VSO. Havet stod

fuldt af Fisk. JacPaludan.F.155.
\\

(sj.) i

andre forb. Jyllands Kyst staaer hvid af

Kongens Telte\Boye.PS.11.117. Vesterstran-

den stod tæt med YTag.JPJac.(1924).I.36.

C m. obj. (dbj.-lignende bestemmelse).

20) udføre en vis handling, deltage i en

vis virksomhed, være udsat for en vis be-

handling (opr.: i staaende stilling). 20.1) (sva-

rende til bet. 2; sj.) om udførelse af hverv,

deltagelse i handling. Jeg (0: en syg soldat)

blev dog ved at staa min Post, hver Gang
Turen kom til mig. Cit.l864.(RibeAmt.l913.

573). staa konfirmation, se Konfirma-
tion 3. 20.2) (jf. bet. 6.1; i rigsspr. nu sj.,

arkais.) i udtr. for at holde stand over for
angreb, kunne klare sig i kamp. Sørgelig er

Kampen, vi maa stande mod Soras barske
Konge. Blich.(1920).1.190. (dial.:) (jeg) sagt

(0: sagde) tel Ham om Hånd konde staa

it (0: et) tag (0: i slagsmaal).Kollerød.l5.

II
{ænyd. d. s. (Kalk.IV103)) m. hensobj.,

i forb. som staa en et hug, modtage, faa et

hug af en (i tvekamp); ogs.: udveksle hug
(med). Rahb.Tilsk.1798.423. vel lader Du
til at være stærk; men Du skal alligevel

staae mig eet Hug eller to. Blich.(1920).

VIII.172. Viis mig klart,
|
At I af os to

er den Stærkeste. |
Vi staae hinanden hver

et Hug af Sværdet; |
Prøv eders vidtberømte

Staal paa mig. Recke.BB.157. billedl., om
diskussion, debat: Rahb.E.V.315. \\ m. person-

obj.: holde stand over for. ! bøger Var
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du ferdig, | Dig ingen Kunde staae.Jem-

skæg.D.33. Rasmus Hansen, som altid fører

Ordet, og som ingen kand staa udi Munden,
holdes af andre kun at have got jevn Gaase-

YoTstAnd.Holb.Er.n^å. staa sin mand,
{cenyd. d. s.; vel efter ty. seinen mann stehen)

tage det op med, ikke vige for en modstander.

„Frisk, fald an!" |
— „Ja, kom! jeg staaer

min Mand." De fægte. 2?r2./Z.239. 20^) (til

bet. 6.2) holde ud; gennemgaa \\ m. obj.-

lignende tids-, størrelsesbestemmelse oign. •for-

dums flid,
I
da tyst en bog mod lyset skød,

I
og tanken stod sin fulde tid,

|
til ordets

frugt blev gul og moden.NMøll.R.55. staa

sine læreaar, se Læreaar. spee. (vædløb.) om
hest: kunne løbe et løb uden at blive træt;

især i forb. staa en distance. PoUy»1926.
2.sp.6. smst.^y*1934.3.sp.6. jf.: (galophestens)

Evne til at staa 2400 m.smst.*/»1941.3.sp.5.

II
især m. h. t. besvær, fare, prøve(lse) olgn.:

være tuLsat for; gennemgaa; udholde; udstaa.

*Saa mægtigt Maagskab gjør din unge
Throne |

rodstærk, fæstnet til een, der stod

sin StoTxa.Gjel.KH.95. især i faste forb. som
staa last og brast, (sit eget) eventyr,
hasard, maal, prøve, regnskab, ri-

siko, halv skade, skoleret, skrifte, se

I. Brast osv. spee. i udtr. staa fare {glda.

d. s. (Michael.160), ty. gefahr stehen; jf.

staa i fare u. bet. 4.i sand løbe fare u. II.

løbe 17.2) være i fare; udsætte sig for fare ell.

risiko, ikke alleene heele Tydskland, men
endogsaa de Nordiske Riger vilde staae

høy fare (Holb.DE.lI.701: staae i høj Fare;.

Holb.DNB.253. den høyeste Person udi Sta-

den vilde staae Fare paa Livet udi en Maa-
neds Tid. sa.Hh.1.438. »Kap Anker, Hvidt-

feldt, flye til Land! . . |
Nei! var hans Svar:

flye vi derhen
|
Staar Danmarks Flode Fare.

Rahb.Po€tF.I.187. Grundtv.PS. VI.10. lade

en staa, maatte staa sin fare olgn., som
udtr. for, at en selv maa tage en risiko, at

man overlader nogen ell. noget til sin skæbne.

det var ynkeligt at see, hvorledes de stak-

kels Mennesker af Forvirrelse og Forskrek-

kelse løb omkring, og lode Byen staae sin

egen Fare. Overs.afHolbLevned.214. Vil nogen
være seendes blind, han være det paa sin

egen Omkaastning, og staae selv sin Fare.

EPotU.Men.III.564. Allen.V153. nu kun
(1. br.) m. nærmere bestemmelse (nu: inf.

tilknyttet ved iox) af den fare, man er i ell.

udsætter sig for: risikere (at), (han vil)

staae Fare for Rejection, om han indstiller

sig til Examen Theologtcnm. Holb.MTkr.411.
ved udfaldende Vande . . vilde et Skib, som
laae der, uden Tvivl staae største Fare, at

lisen kunde skrue om det, og meget beska-
dige det. IslKyst.64. Ved hvert Skridt, hun
nu giorde i Mørket, stod hun Fare for at

styrte ned.Oehl.XXXII.83. *At blive over-

troisk man stod Faxe. PalM.Luftsk.68. Stod
han ikke Fare for at blive alvorlig forelsket,

dersom han saae hende oftere. Pont.LP.VII.

117. t i pass.: saa meget Papir og Skrift at

see fra den ene Haand . . at der derover

motte staaes Fare for, aldrig at blive læst.

Gram.Breve.30.
||

(nu næppe br.) m. h. t.

omkostning, udgxft: bestride. Moth.K317.
Gesandten . . lovede paa sine Principalers

vegne, at de . . vilde staae den halve Om-
kostning med haLva.Holb.DH.ILWO. staae

Tab, Omkostning med nogen. Levin.

21) (vuig.) faa noget til at staa (10); an-
bringe; stille. Hørt paa Købmagergade:
— Hov, Anton, hvor stod du din Cykle?

BerlTid."/,1930.M.7.sp.6.

D. refl.

22) (til bet. Q) holde stand; klare sig.

22.1) nu især abs.: forsvare sig godt i

kamp; vise sig tapper, mandig; ikke blive

besejret; ogs.: hævde sig; opføre sig paa
tilfredsstillende maade. (ofte i forb. m. præp.-

20 led, især m. (i)mod, 1. br. i rigsspr. for
(Rask.FynskeBS.59. AaseHans.DG.9. Feilb.),

nu dial. med (Høysg.S.153. Feilb.)). hvem
syntes dig stoed sig best udi det Ridder-

Spill, som blev præsentered i g&BLT.Holb.Ul.

1.5. jeg stod mig (o: ved en disputats) uden
at give mig tabt eller strække Gevær.
Tauber.Dagb.109. *Tæt ved Berlin den (3:

en hund) kom imod mig,
|
Først blev jeg

bange, men jeg stod mig. Wilst.D.

I

II.10.

30 (hun) staar sig tappert imod v. Trufs

FTieneT.OThyreg.B.172. staa sig brav, skrap,

se brav 2.i, III. skrap 1.3. t sammerUigninger:

staa sig som en karl, mand, en ulvsklinge,

se Karl 2 osv. (nu næppe br.) i imp., som
opfordring til at holde stand, ståe dig vel

(3: vis dig som en mand).Moth.S711. Lucilie:

„lad mine Taare bevæge jer." — M. . .:

„Staae Dem, min Herre, ingen Blødhiertig-

hedl" Sku£sp.IY442. talem.: saa I, hvor jeg

40 stod mig olgn., brtigt iron. om person, der

har klaret sig meget daarligt. Punch.1875.99.

sp.2. Saa I, hvor jeg stod mig, sagde Man-
den, han laa under Bordet ! FortLatki.'*/*

1904.3.sp.3.
II

m. h. t. prøve, eksamen olgn.

naar Examen var holden i Skolerne, den da,

som havde staaet sig slettest, blev kaldet

Luse-Konge, og den, som havde staaet sig

bedst, Jule-Bisp. Cit.ea.l700.(KirkehistSaml.

3R.III.501). Provsten har overhørt hende,

50 og hun har staaet sig godt i Katekismus.

TroelsL.IX.32. Ved det første Valg . . buk-
kede (han under); men ved det andet Valg

samme Aar stod han sig og kom altsaa ind

i Folketinget. HWulff.DR.436. \\ m. h. t.

daarlige levevilkaar, sygdom olgn.: klare sig

(igennem). Harerne har derimod staaet sig,

de har kunnet finde Føden. Bogan.1.82. „Det
gaar fremad," hviskede hun, „for et Par
Timer siden sagde Doktoren, han (0: pa-

60 tienten) nok skulde staa sig." OThyreg.MS.61.
i forb. staa sig godt, (m. overgang til bet.

22.2; 1. br.) befinde sig godt; have et godt

helbred. HFEw.JF.1.279. DdH. 22.2) iscer i

forb. m. adv.: leve under gode (henholdsvis:
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slette) vilkaar; navnlig: have det godt,

klare sig godt (daarligt) i økonomisk hen-

seende, „en Tønde Bygg vil icke komme
højere i Aar end til 5 Mark." — „Det vil

intet sige. Bønderne staar sig dog altid bedre

udi de gode Tider.'' Holb.Jep. 1.8. Han skal

handle med Aqvaviter og staae sig godt.

Wiwet.D.49. Jeg er i en god Vei, jeg staaer

mig godt; med mig bliver Constance lykkelig.

Heib.Poet.II.362. da han levede, stod han i'o

sig godt, som man siger, havde sit gode
Udkomme, og Lidt ti\.HCAnd.(1919).III.10.

II
(nu sj.) abs. Se! se! Saa faar du mig,

|

Faar du mig, saa staar du dig. DanmSang-
lege.113. Skam skulle vi faae, om vi ikke

nu kunne staae os, saa huldne (o: holdne)

og varme inden Væggene, som vi nu sidde.

RasmSør.ML.204. || om forhold til andre;

især i forb. staa sig godt (daarligt) med
en, have et godt (daarligt) forhold til; ogs.: 20

være godt (daarligt) anskrevet hos. *Hans
(0: greven af Oldenborgs) Broder er min Ven,

I

Jeg fandt det snildt,
|
At staae sig godt

med sine Nabofyrster. OeW.y//.257. Jeg
staaer mig nu temmelig vel hos Ø.Molb.
Breve. 18. Jeg staaer mig jo sagtens ilde der

i Huset. Crt/i&.i.6i. *Gid at jeg maa staa mig
godt med hende!

|
staa mig slet med alle

&ndre\SophClauss.H.63. (sj.) abs.: have et

godt forhold til; staa sig godt med. Med Paven 30

staaer han (0: den tyske kejser) sig ellers

neppe ret længe, holder han ikke bedre Ed
og Forpligtelse, end det lader til.Ing.VS.II.

139.
II

i forb. m. ved (sj. i. Ludv.): have sin

fordel ved; være tjent med. der var . . en
Slags Klub, som Værten stod sig ganske
godt wed.Goldschm.SF.135. Hun (0: min
kone) maa være bleven forbyttet for mig —
Men det er det samme, jeg staaer mig ved
Byttet. Jeg holder meget mere af hende i 40

den nye JJdg&ve. Bøgh.DA.Y225. En ung
Mand stod sig ved at være høflig. Lecfc

Fischer.KM.206. 22.3) (jf. bet. 16; I br. i

alm. spr.) især abs.; om ting: holde sig;

vare; dels: bevare sin form, sin tilstand:

Skolehuset er meget godt, opført af Pisé,

som staaer sig yel.Mynst.'Vis.I.72. I Varme,
som om Sommeren, staar Klisteret sig ikke

længe, men bliver snart surt og tyndt, saa

det mere og mere mister sin Bindekraft, 50

Haandgern.361. Klinker revner lettere end
porøse Sten, naar de udsættes for stærke

Temperaturvariationer, men staar sig dog
langt bedre mod Ild, end Granit. Suenson.
B.II1.345. jf.: *At man ikkun i Skoe kan
sikkert træde;

|
At man i dem, ihvor man

vil, kan gaae;
|
At Foden sig mod vaadt og

koldt kan staae. Tode./.272. || dels uegl. (til

dels som overf. anv. af bet. 22. ij; bestaa;
gælde. Reenb.II.48. Havde vi da ikke meget eo

rige, havde vi i Almindelighed meget for-

nøiede Venner om os; thi denne Bemærk-
ning staaer sig allevegne: at jo fattigere

Gjæsterne ere, jo bedre tilfreds med Bevært-

ningen ville de stedse ^ndes.Blich.(1920).

IX.4. Mod alle disse (skuespil) synes dog
virkelig „Tordenveir" nogenlunde at kunne
staae sig. FædreUyil866.1.sp.4. JacAnd.Er.
11.33.

23) (1. br.) til bet. 14.i ; især upers.; om
sag, forhold: forholde sig; ofte spec. om
helbredstilstand (navnlig i spørgsmaal). Moth.
S716. det stod sig bedre med Dronningen,
og . . hendes Liv var uden Y&re.Ing.VS.II.
138. „God Dag, Hr. Krone! hvorledes staaer

det sig?" — „Aa Tak! saamænd." Wen^ei.
11.29. hun vidste . . ikke, hvordan det stod
sig imellem dem. Gjel.GD.120. Hvor staar

det sig med det bestilte Arbejd, Mester?
sa.HS.105. ingen kunde sige, hvordan Sa-
gerne egentlig stode sig. Hjort.KritLit.ilI.

211.

E. part. gtaaende i særlige anv. (nu vulg.

ell. dial. staaendes. JensSør.II.9. Præd.8.3,

Hos.8.7(Chr.VI). Reiser.111.472. PNJørg.
EnVartouskonesKanefart.(1845).9. UnivBl.I.

383. jf. Esp.§199. Kort.170. — til inf.

stande: standende. HVClaus.H.262. nu
især i forb. standende strid, se Strid. — jy.

standen, *paa standen Yod.JFriis.78.

Graah.PT.II.186. jf. Feilb.).

24) knyttet til et verbum, (om forb. m. flg.

inf. se II. at 10.3, IL og 11.2^. 24.1) som
præd. ell. tilstandsbetegnelse; navnlig i forb.

blive staaende; især til bet. l.i og 5.i:

standse ell. forblive paa et sted (i oprejst

stilling), Laqvejerne lader som de gaar sUge
Ærender; men bliver staaende i Kiøknet.
Holb.llJ.I.l. *Hid og did de (0: ternerne)

fiygted af Angst , ,
|
Kun Alkinoos' Datter

blev stdb3kende.Wilst.Od.VI.v.l39. Buchh.Su.
11.141.

II
til bet. 5.4, om standsning, stil-

stand i arbejde, udvikling, hånd bléf stående

midt i TpTgs)ken.Moth.S715. China er blevet

staaende, hvor det . . stod for meer end et

Par tusinde Aar siden. Molb.F.65. Tausen
bliver ikke staaende ved Luthers teoretiske

Skrifter, men følger ham i den praktiske

Gennemførelse af Reformtankerne. OFriis.

Litt.245.
Il

(bibl.) til bet. 6.3: blive bevaret;

forblive uskadt; bestaa. Hvo er du, som døm-
mer en fremmed Svend? For sin egen Herre
staaer eller falder han; men han skal blive

staaende (Chr.VI: opreises^, thi Gud er

mægtig til at holde ham. Rom.14.4.
|| 4>-

til bet. 7.2: holde samme kurs. blive staaende
over samme Bov ind til Land. Scheller.MarO.

II
til bet. 11 og 15. man (troede) at, dersom

den (anklagede) var skyldig, samme Stykke
(0: brød) skulde blive staaende i Halsen, og
qvæle den Anklagede. Holb.Kh. 517. blive

staaende, som et Uhr, en Flod . . som Mad,
Drikke, ikke røres, JBaden.DaL. Hæver man
Armen paa en hypnotiseret Forsøgsperson og
giver SUp, kan Armen blive staaende, indtil

Manden synker sammen af Træthed. iVaitt-

rensV.1920.485. \\ til bet. 12.4 og 15.5, om
kapital: naar han betaler til 11 Decembr
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155 Rdr som er det ovrige af den laante

Capital med et aars rente saa kand 1000 Rdr
blive staaende udj forrige p&nt. Holb.Brv.

138. FruHeib.Ujem.290. lade renten blive
staaende (i banken), se 1. Rente 2.i. || (t{

bet. 16: holde sig; vare; forblive paa sin

plads, i sin stilling; over).: vedblive at eksi-

stere; bestaa. Samme Vind blev staaendes.

JensSør.II.9. Hans nafn vil altid blive

stående. Moth.S730. et fattigt, lille Bonde- i'o

huus (der) var saa elendigt, at det ikke selv

vidste til hvad Side det vilde falde, og saa

blev det st3iaende.HCAnd.(1919).II.62. Saa
snart endelig Bestemmelse er taget, horer

De fra mig. Jeg haaber dog, at vor Aftale

kan blive sta.&ende.Ugeskr.fRetsv.l941.A.

1021.
II

være staaende, findes, vcere til

stede, eksistere gennem et vist (længere) tids-

rum. Naturligvis var Bruun Republikaner

af det reneste Vand, saa længe denne Stats- 20

form var staaende i Frankrig. fl-Sc/iiPonen^.

H.360. På (disse bakker) har isen i læn-

gere tid været standende og sendt sit smælte-

vand vesterud. ffyCIatts.If.262. især til bet.

18.2, om kamp, strid ell. (i videre anv.)

uenighed, debat: være i gang; ogs.: fortsættes

(uden afgørelse). Siden Albrecht af Meklen-

burg i 1364 var bleven antagen til Konge
i Sverige, havde Kampen mellem Meklen-
burgere og Folkunger været staaende. Kr 30

Ersl.DM.54. Vodskov.SS.308. jf.: I det fat-

tige Arabien var Overbefolkningsspørgs-

maalet sta.&ende.Østrup.AH.67 samt (sml.

bet. Ib): Kl. 6*/i var Fægtningen staaende

(a: stillestaaende). De fjendtlige Tropper,

der vare i Ilden, trængte ikke mere paa.

Fædrel.l848.sp.874. || som oppositionel ell.

adverbiel bestemmelse; især til bet. l.i : Han
skrev Brevet staaende, o: Han stod, imens
han skrev Brevet. Høysg.S.45. Handlinger, 40

som udfores staaende. 3/0. I Gaar samledes

Folketinget . . Staaende paahørte Medlem-
merne (kongens budskab). BerlTid.^*/xl942.

M.9.sp.4. til bet. lO.i : Magasinskasserne, der

indeholde Ladninger til selvbevægende Tor-

pedoer, skulle transporteres staaende. Bor-

denfl.Søm.II.152. en kejser bør dø staa-
ende {egl. om den romerske kejser Vespasians

(t 79) sidste ord, se Vogel-Jørg.B0.144}
*En Helt, en Cæsar, staaende bør døe. 50

Hauch.DVI.205. (den saarede) fablede om sin

Rustning og om, at han vilde dø staaende. JP
Jac.(1924).II.293. Det var godt, Far, at du
fik Lov at dø staaende, endnu midt i dit

Arbejde og fuld af Liv og Virkekraft. ^åas«

Hans.EK.79. 24.2) som præd. ell. tilstands-

betegnelse knyttet til obj. (han) fandt hans
Legeme kastet paa Veien, og Asenet og
Løven staaende hos Legemet (1931: ved
Siden &f).lKg.l3.28. der seer jeg en feed 60

spæcked Bonde st&aende. Holb.Mel.IV7.
\\

især i forb. have staaende; fiav^lig til bet.

15.5 : have i sin besiddelse, til sin disposition;

især m. bibet. af, at noget er i beredskab,

endnu er udnyttet, de tre omtalte Slags
Rødder kan enhver Mand have staaende i

sin Hauge. Cit.ca.l790.(AarbFrborg.l938.17).

De behøvede da i al Fald ikke at reise før

imorgen tidlig . . Vi har et Gjæsteværelse
staaende her. Gjel.GD.44. vi har Kronvildt
staaende i flere adskilte store Grupper i

Jyll&nd. Boas.(NaturensV1916.169). jeg (køb-

te) en halv flaske snaps og havde staaende i

mit skab. MKlitgaard.GM.103. (jf. bet. 13.6;

m. præd.: Vi har alle Skolerne staaende
tomme Somren igennem. MLorentzen.AL.37.

(jf. bet. 12.4 og lb.5) m. h. t. kapital: have
anbragt, bundet et sted; ogs.: have til gode.

Holb.llJ.II.5. den Tredjemand, som har
Prioriteter staaende i Ejendommen. J«rFof-
mularbog.*199. have penge staaende i

noget, paa rente, se Penge 2.3, I. Rente 2.i.

25) attrib. (ell. substantivisk). 25.1) m. ak-

tivisk bet.
II

til bet. 1. Parterret, som dengang
var udelukkende for Staaende og kostede

3 K.LuisBramsen.0.7. staaende skytter, se

L Skytte 1.2. jf.: Paa samme Kors forestilles

fra øverst til nederst fire staaende Billeder.

Thurah.B.70. Molb.DH.II.151. Tilsk.1937.

II.392 (se u. n. sidde 13.1^. staaende ret,

(sj.) standret. VSO.VR94. ialem.: en staa-

ende sypige og en siddende kokkepige duer
kun lidt, se II. sidde I3.i (og Skilling 3.2^.

II
til bet. 8.1, t forb. staaende hund, (jæg.)

hund, som tager stand, „staar for" vildtet.

Bogan.II.181. KMunk.LGD.25. — (herald.)

om vaabendyr (løve): fremstillet i profil med
alle fire ben paa jorden. Aarb.1879.20. Larsen.

\\ til bet. 10; iscer til bet. 10.5, m. tanke paa
lodret, oprejst stilling. Efter Cylinderaksens
Stilling skelner man mellem den b'ggende

Dampmaskine . . den skraatstillede Damp-
maslune og den staaende Dampmaskine.
Sal.*V487. Staaende Kløfter kaldes i

Biergvæienet de, hvis Strøg gaaer op og
nedad.VSO. staaende korn olgn., (nu
dial.) korn paa roden; ogs. mods. Lejesæd.

Negene eller det staaende Kom (1931:
Kornneg eUer Sæd). 2Mos.22.6. EHHagerup.
90. staaende lig, se II. Lig 1. — (nu
næppe br.) om skrift med opretstaaende træk;

ogs.: stejl. Staaende Skrivt tvungen Maade
at skrive Bogstaver ^aa.Leth.(1800).217.

jf.: en god Skriver med en smuk staaende

Haand. Gram.Bfei'e.^5. — som subst. (en)
staaende, (bogtr.) betegnelse for visse kva-

drater og skydelinier, der maahr 48 punkter

i bredden og før maalte 54 punkter i højden

(nu: 51 punkter). Selmar.*24. \\ til bet. 15.i

:

stillestaaende; især om vand: Moth.S730.
rindende og staaende Ysind. EPont.Atlas.I.

525. vor Kirkes Tilstand her synes som et

staaende Vand, hvor Intet bevæges, og hist

som den oprørte Søes, hvor Alt syder og
bruser. Mynst.Taler.(1840).II.53. NMøll.N.
16. staaende bølger ell. svingninger
(Scheller.MarO.362. Hag.*VIII.456), (fys.)

bølger (I.2.i), svingninger, der mødes og op-
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hæver hinanden. Sal.III.1029. MKnudsen.
Fysik.(1923).312.694. \\

(mods. bevægelig,

rørlig; især fagl.) til bet. 16.3: fastsiddende.
Den Dørfløj, hvori Laasen sidder, kaldes

den gaaende, den anden den staaende.

Gnudtzm.Husi.242. spec. ^, navnlig om de

dele af et skihs takkelage, der er fastgjort med
begge ender og især tjener til afstivning (mods.

løbende gods osv., se II. løbe 20.2J. staaende
blok (SøLex.(1808)), gods (se Gods 2.2^, lo

part (Harboe.MarO. LSal.XI.115. jf. Part

1.2^, redskab(er) (se Redskab 1-2), rejs-
ning (Harboe.MarO. Funch.MarO.II.126),
rig (EMikkels.JD.35), rigning (se Rig-

ning 2), takkelage (se Takkelage^, tov-
værk (SøkrigsA.(1752).§186).

||
(især r)

til bet. 16.5 (jf. bet. 12.*), om fast anbragte

pengemidler; især om (midler, der er anbragt

som) fast fond, grundfond. Compagniet . .

bestaaer af 1250 Actier . . som er Compag- 20

niets staaende ¥onå. Holb.Staat.344. Staa-

ende Driftskapital eller Inventariekapital er

den Del af Driftskapitalen, som er knyttet
til Landbrugets Invent&i. LandbO.IV346.
staaende obligationer, se Obligation 2.

II
til bet. 15.5, om noget, der ikke røres, flyttes,

som henstaar i længere ell. kortere tid. her

bruges baade Sandvaad og staaende Vaad
til Fiskeri. Cit. 1763. (AarbVends. 1926. 304).

man (benytter) Ankring for staaende Sejl, 30

naar der ikke er Plads til at dreje op, men
man er nødt til med Fart paa Skibet at

holde lige ned paa sin Ankerplads. Barden/?.

Søm.1.215. at (bogtrykkeren) skulde have
ført sit Materiel med sig paa den lange Rejse

(fra Italien til Slesvig) som „staaende Sats",

kan man nok se bort ha,.OLevin.Stephan
Arndes.(1937).16. Da Farvestoffet . . ikke
udtrækkes saa godt ved de mørke Farver,

arbejder man med disse ofte paa „staa-40
ende" Bad, d. v. s. at Flotten efter pas-

sende Tilsætning af Farvestof og Kemika-
lier atter benyttes. Eemisk-tekniskHaandbog.
(1938).649. staaende skrifter, (bogtr.,

1. br.) trykform, hvis typer er støbt sammen
efter sætningen; trykform, fremstillet ved stereo-

typi. MO.H1.341. Meyer.n027. \\ til bet. 16;

dels: som holder sig; vedvarende. En staaende
Modvind var nok til at hindre et berammet
. . Tog.Molb.DH.II.319. *Hun (0: en artist) 50

neier rundt med et staaende Smil. "FZor-

fitsen.EY154. Den gamle Militær havde et

staaende humoristisk Udtryk i det store

Ansigt. JVJens.RF.89. dels: som vedbliver at

eksistere, vor Litteraturs staaende Værker.
Tilsk.1928.1.251. staaende gærde, se I.

Gærde 2. || videre anv. af foreg, grupper, m.
særlig tanke paa bestaaen, brug, gyldighed

gennem et længere tidsrum; dels om institu-

tion: fast; permanent. Kan De nævne mig eo

en Kjøbstad, saa ussel og ringe, at den jo

ikke har sit staaende The&ter. Hrz.XVIII.
102. Tinget kan nedsætte saavel staaende
Udvalg som Udvalg for enkelte Sager, i^orr

Folketing.§7. jf.: En staaende Rector be-

styrer hele Universitetet (0: i Montpellier);

ligeledes er Decanus for hvert Facultet per-

m.Si,neTit.NyeHygæa.VL(1825).357. især i forb.

som staaende hær f'armé. FrSneed.1.102.

MCBruun.AC.21. krigsmagt. LTid.1760.226.
milits, se Milits 2), ^ hær, der gør permanent
tjeneste; hær med fast ell. for længere tid

tjenstgørende mandskab (mods. Landeværn 3,

Milits 2); tidligere spec: hvervet hær. Pl.*y10

1816. MilConv.III.729. KrErsl.MH.1.46. jf.:

de staaende Soldater, ilf22.1750.73 samt (sj.):

den staaende Flaade, (Absalon) anførte.

Jacobi.Skr.31. — dels om aftale, skik olgn.:

bestandig; fast; ogs. om foreteelse: som kom-
mer igen med regelmæssige mellemrum. S.

(har) tilbudt mig en staaende Accord med
de bedste tydske Theatre, at de til en vis

fastsat Priis modtage mine Aiheidei. Rahb.
E.III.327. Sildesalat . . er en staaende Ret
her paa 8tifte\sen\Ooldschm.I.419. tre af de
staaende Holbergske Personnavne, nemlig
Leander, Pernille, EenTik.HBrix.AP.IY97.
en staaende skik, se Skik 3.2. om udtryks-

maade olgn.: staaende Talem&aåei.Ing.EF.
111.26. Det er en staaende Vittighed hos
ham.MaM.//.352. staaende Vendinger.OJF'ms.
Litt.81. — substantivisk, i forb. som noget
staaende, (1. br.) noget fastslaaet, sikkert;

noget konstant. Kierk.XIII.113. uvenskab
var ikke noget stående, kun en afvigelse fra

det normale. Grønb.SY40. \\ til bet. I8.2, om
kamp ell. uenighed, diskussion: vedvarende;

ogs.: langvarig. Ing.EF.VIII.160. Olaf Rye
(lagde) sig til Hvile under den staaende
Kamp, og træt som han var . . faldt han i

Søyn.Rist.OR.lOO. især i udtr. staaende
(standende) strid, se Strid. 25.2) meton.

(jf. FalkT.Synt.217), i forb. som staaende
stilling. Lutken. Dyr.^ 142 (se u. II. sidde

13.1^. han har . . grebet fat i en af Kravlegaar-
dens Tremmer med Hænderne og løftet sig op
i staaende Stilling. JohsWulff.T.40.

\\
(gym.,

sport.) om legemsøvelser olgn., som udføres i

staaende stilling. OttarAndersen.Gymnastik.

(1908).8. staaende S]pænåhø]mng. KAKnud-
sen. Lærebog i Gymnastik. (1916). 163. staaen-

de ØyelseT.Pol.^^/iil941.8.sp.2. staaende
Brydning. smst.^/iil941. 12.sp. 4. staaende
start, se Start 1. || staaende arbejde,

(jf. siddende arbejde u. II. sidde 13.i ; især

dial.) arbejde, hvorved man mest staar op.

Levin. NatTid.^'/il942.11.sp.6. UnivBl.I.

383. Feilb. \\ om maaltid, som indtages staaende

(og hvorunder deltagerne betjener sig selv ved en

buffet). Kongen ankom henimod Kl. 10 . . Vi

spiste først en „staaende" Frokost. Wors.OB.
84. Tjenere, der havde travlt med at ordne

Buffeterne til den staaende Souper. Powf.

DR.*II.141.
II
paa staaende fod, som man

staar og gaar, straks; se Fod 1.3. 25.3) (nu
næppe br.) m. passivisk bet.: som (kun) er

indrettet til at staa paa; i forb. som staa-
ende plads, staaplads. Naar Bænke-Nu-
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merne vare optagne (i teatret), maatte jeg

tage tiltakke med den staaende Plads. ZJ^
Aftenp.l784.Nr.20.2.sp.2. se ogs. u. II. sidde

13.2. jf.: Staaende Parterre. Otersfc.DS./Y
323(sml. Staaparterrej samt: han (havde)

taget en staaende Parquetbillet. VKorfitsen.
EV83.
F. i særlige forh. m. adv. ell. trykstærk

præp. (se het. 40 og bZ). \\ hovedtrykket ligger

alm. paa adv., jf. dog u. staa der, staa efter,

staa her, staa op, staa sammen, staa ud.

26) staa al (jf. afstaa^. 26.1) til bet. 7.i:

stige ned fra, forlade et befordringsmiddel,

et ridedyr. Kong Svend . . forvildedes ud i

en Mose, hvor Hesten blev siddende, saa
at Kongen maatte staae af og gaae til Fods.
Molb.DH.II.296. *staa hel're a' Smit (o: en
ridende politiassistent),

\
Araberen maa du

før stille hen.Cit.l892.(Muusm.Halvfemser-
nes glade Kbh. (1921) . 59) (jf. Vogel-Jørg. BO.
536). spec. (flyver-jarg.): springe ud af flyve-

maskine med faldskærm. B.T.*^U1932.9.sp.3.

HGJacobsen.Saa flyver vi.(1934).24. \\ i videre

anv.: stige af undervejs, staae af i en Kro.
VSO. 1.111. jf. Stat- af som navn paa kroer.

JPJac.(1924).I.138. Krist.Ordspr.523. 26.2)

til bet. 7.4: opgive; ophøre (med); m. h. t.

rettighed, fordring olgn.: give afkald (paa);
dels (nu næppe br., jf. VSO.) i forb. m. fra:
de stode (1871: lode^ ikke af fra deres svn-
deT.Sir.48.18(Chr.VI). ståe af fra sin be-

stilling. ilifo<?».<S'7i2. man (indsaa) at For-
slaget var daarligt, og stod af fra dette Yore-

t&gende. Bagges.NK.239. || dels (nu dial.) m.
obj.: afstaa (2). ståe sin bestilling af.Mo/A.
S712. Feilb. 26.3) (nu dial.) til bet. 18.2,

om handlings, virksomheds forløb: gaa. Moth.
S712. Hvordan stod Turen ni? PRMøll.Sejr
ogThora.(1902).350. Feilb. jf. Krist.Ordspr.

nr.8711. 26.4) (jf. af B.l.ij til bet. 20, om
fuldstændig udførelse af en handling; navnlig

(jf. bet. 20.3; jarg.) m. h. t. straf: udstaa.
DSt.1920.88.

27) staa an (jf. anstaa^. 27.1) t Hl 'bet. 10:

befinde sig nær (ved). Disse Træer staae

alt for tæt an i hinanden. 7SO./.282. 27.2)

(jf. bet. 14.3 og 27.3; nu næppe br., sml.

VSO.) være passende, sømmelig for; an staa
(2.2); passe sig for. det staar saadan Mand
som Herren (o: en officer) icke an at giore

YeTs.Holb.Tyb.il.2. *staae mig ogsaa an
deslige Lignelser?

|
Nei, om mig synes ret,

saa er jeg altfor roelig. Wess.21. PAHeib.Sk.
11.259. 27.3) (jf. bet. 27.2 ; uden for dial. især

gldgs.) falde i ens smag; behage; an staa
(2.3). Den eene (frier) nemlig Leonard staaer
mig an, men de andre to kand jeg icke lide

for min J)ød.Holb.Tyb.III.2. han fandt paa
Pulsen, der ikke stod ham meget a.n. Biehl.

DQ.IV.357. saa kunde hver af dem vælge sig

hvilketsomhelst Kongerige, der stod ham an.

Goldschm.II.276. KMunk.C.*46. Feilb. UfF.
27.4) f til bet. 15.5: henstaa; være uafgjort.
det kand endnu ståe noget an dermed. Moth.

S712. jf.: jeg ståer an (o: er i tvivl) med mig
om jeg vil gøre det eller ei.smst.

28) staa bag; spec. (dial.) til bet. 2.i:

være forlover ell. brudepige. UfF. || staa
bag paa, til bet. 1.2: have plads bag paa en
vogn; især om tjener olgn.: have plads bag
paa en herskabsvogn. KbhAftenp.l784.Nr.
ll&12.3.sp.2. e.br. \\ staa bag(ved), især
til bet. 3.5: støtte ell. iværksætte noget paa

10 skjult, hemmelighedsfuld maade. KrErsl.Erik
afP.24. Brandes.Br.II.20.

29) staa bi, (jf. bistaa samt Staabi; især

UJJ egl.: staa (l.i) ved siden af; yde bistand;
hjælpe, behøvedes det . . vilde han gierne

staae ham bi mod hans Uvenner. Molb.DH.
11.194. Lad os staae hverandre broderlig
bi med Raad og Daad. Bredahl.IV25. Gravl.

EB.71. om gud: *(gud) tager Haanden med
mig i,

I
Og med sin Aand staar trolig bj.

20 Kingo.SS.III.388. Alterbog.423. jf.: Ejen-
dommen var gaaet over til en fremmed. —
Og, Staamigbi (o: gud hjælpe mig), for en
ren Slik har han faaet den.Wied.(Tilsk.
1911.1.404).

II
m. tings-subj. tiden stod ham

bi (1871: var ham gunstig). lMakk.12.1
(Chr.Vl). Heib.Poet.Y328. især i talem. lyk-
ken staar den kække bi, se II. kæk 1.

30) staa der; som regel udtalt ['sdåJ'dæ'r],

undertiden ogs. ['sdå'dar olgn.]; i egl. anv.

30 jf. II. der 1.1 ; spec. (sml. bet. d.i) i sideordnet

forb. m. et andet verbum: Enten er du meget
ilde underrettet, eller du staaer der og gjæk-
ker os. Horreb.11.308. staa ikke der og tøv
Tiden med at spørge. Steenberg.H. II.249.
Staa ikke der og sov . . skynd dig.

Goldschm.1.5. \\ i overf. anv.: være i en ube-
hagelig situation; være ilde stedt; være i

forlegenhed. Ney, lærd vil jeg ey ansees for.

Man kunde let bebreyde mig Feyl . . og da
40 stod jeg deT.Argus.l771.Nr.l0.2. Hvor Da-

men havde hjemme, vidstes ikke — der
stod ]eg.Blich.(1920).XXIX.69. Forfatteren
(siger) med ét, at alt det herom sagte er kun
Gætteværk. Saa staar man der. JohsBrøndst.
(Pol."fil941.10.sp.2). (jf. bet. 4.5-?; m.
præd. ell. i sammenligning: Hånd stod der
som den der har hverken mål eller mæle.
Moth.S711. siger jeg nu det . . saa sender
Herren Folk ud til alle Sider, at lede om de

50 Røvere. Men der er ingen at finde . . Saa
staar jeg der som en Løgner. SvGrundiv.FÆ.
11.194. staa der en køn, en net, en skøn,

smuk, se III. køn 6.2 osv.

31) staa efter (jf. efterstaa^. 31.1) (m.
hovedtryk paa efter) til bet. 6: blive tilbage;

ikke (kunne) følge med; fx. (skol., især

dial.): sidde efter. UfF. (nu især dial.)

overf.: være bagefter med betaling; være i

restance. Hånd ståer efter med ald sin skat.

60 Moth.S712. HjælpeO. Feilb.
\\ (jf. bet. 16-16;

sj.) om ting ell. forhold: være tilbage, som en
mægtig Michel Angelosk Torso staar det

ufuldbyrdede Livsværk efter. IllTid.l895f96.

722.sp.2. (nu næppe br.) mangle; restere;

XXI. Rentrykt "/„ 1942 61
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om penge: ikke være udietalt. der ståer meget
efter enånu. Moth.S712. der blef ståendes

efter af hans løn. smst. 31.2) (m. hovedtryk

paa verbet; jf. efter 17; maaske til bet. 12.2

(om mærke efter slag?) ell. til bet. 17. i (om
rask bevægelse, hvorved noget sprøjter op?);

dagl.y i følge-sætn., i forb. saa det staar
efter, med stor virkning; saa det kan forslaa

noget; i høj grad. Hille den! hvor den gamle
Konge blev glad; han slog en Kaalbøtte, lo

saa det stod efter. HCAnd.Eventyr.1,2.(1835).
67. En Skovskade . . lyver, stjæler, snyder

og bedrager, saa det staar eitex.BerLiisb.

MT.III.52. Naasaa det vilde hun inte? Jo
De kan bande paa, hun vilde, lige saa det

stod eltex.AndNx.M.62.

32) staaforft fore. Holb.Mel.IY6. vAph.

(1759)); jf. forestaa. 32.1) til bet. A || til

bet. 1.1 : staa ell. stille sig foran nogen ell.

noget (for at skjule ham ell. det). „Hundrede 20

Kys af Prindsessen . . eller hver beholder

sit!" „Staa for!!!" sagde hun, og saa stillede

alle Hofdamerne sig for, og han kyssede da.

HCAnd.(1919).II.22. hun hjalp ham (naar

der blev leget skjul), og stod for. HansPovls.

HF. 7.
jl (jæg.) til bet. 2.i: være paa post

paa et sted, hvor vildtet drives frem ved driv-

jagt. Frem.*/il927.omslag. 3. Rørd.JE.126. (nu
næppe br.) om hund: staa (8.1) for vildtet.

LTid.1744.292.
||

(nu dial.) til bet. 2.3; 30

m. h. t. arbejde, hverv, embede: være leder af;

forestaa (1). Dersom nogen Superintendent
bUver befunden ikke at staa sit Embede saa

trolig for, som det sig burte. Z)L.2

—

17—23.

Holb.Intr.1.365. vAph.(1759). Feilb. 32.2) til

bet. B; navnlig til bet. 11.4 ; dels m. h. t. hvad
man har adgang til, hvad der er en tilladt.

hvis saadant skulde have genge, stood det

herefter et hvert Fruentimmer for at spille

med en brav mands leputation. Holb.GW. 40

(1724).18se. især (jf. bet. 13.6J i forb. staa
en frit for, se I. fri 4.4. || være i vente;

være nær forestaaende; forestaa (2). Moth.
S724. Høsten stod ioT.Rørd.S.231. *De hvi-

sker om, at Pavens Endeligt
|

staar for.

KMunk.C.24. jf.: *Jeg vidste intet om, at

denne Sag
|

stod for (0: skulde afgøres)

i M.ten.smst.19. (nu 1. br.) m. styrelse:

nu er vor Herlighed til Ende og tusinde

U-lykker staaer os for. Holb.Abrac.II.5. *Du 50

er jo,
I

Som der dig stod et Feldtslag for.

Rahb.Nath.114. ordspr.: forvoven mand staar

lykke for, se I. Lykke 3. (dial.) m. den, der ven-

ter noget, som subj.: Krist.Ordspr.458. Gravl.

AB.74. Feilb.
\\
(nu næppe br.) forekomme;

ane. det ståer mig for Ligesom ieg skulde
komme i toitied.Moth.S713. Mau.II.352.

33) staa fra (jf. frastaaj, befinde ell.

stille sig i en vis frastand fra noget;

vist kun (1. br.) til bet. 11. 1 og 17.2, om ting: 60

ikke have den rigtige stilling ell. (især) ikke
slutte tæt (ell. rigtigt) til noget. Muren ståer
fra (0: hælder). Moth.S714. Jaketten stod
fra (0: gabede) i Ralsen. Buchh.OT.191.

34) staa frem (jf. fremstaaj. 34.1) til bet.

7, især 7.i: træde frem; navnlig: indfinde

sig hos en myndighed (for retten) ell. træde

offentlig frem (som taler olgn.). Moth.S714.
dersom jeg ukaldet stod frem at tale i en
Foissimling. Mall.G.7 . en Død staaer frem af

sin Grav at sige (sandheder).NyerupRahb.
VI.216. Staa nu frem (Chr.VI: her; 1931:
Kom^ med dine Besværgelser og med dine

mange Trolddomskunster, jEs.47.i2. Feilb.I.

365.
II (jf. bet. 34.2 slutn.) overf.: frem-

komme; opstaa. *En anden Slægt staaer

frem paa Jordenge. Blich.(1920).Y178.
\\ (jf.

bet. 2.1 ; nu dial.) blive konfirmeret, vor Dat-
ter . . skal staae frem til Vaaske. KbhAftenp.
1784.Nr.24.1.sp.l. MDL.127. NordsjællF.I.

148.
II

til bet. 7.2, Skibene stod frem gennem
det blanke Y&nd.AKohl.MP.I.178. 34.2) til

bet. 17: komme for dagen; vise sig;

træde frem. Læser man det latiniserede

Ingjaldskvad atter og atter, løsner de på-

lagte farver sig mere og mere, og de gamle
omrids står irem.AOlr.DH.il.15. Sveden
stod frem paa Panden i den frygtelige Angst.
HSeverinsen.SM.229. Taarerne stod frem i

Øjnene (paa hende). Pol.^^U1935.Sønd.2.sp.2.

II (jf. bet. 11.2) uden udtrykkelig forestilling

om bevægelse: hæve sig op over omgivelserne;

rage frem. Foeret under Eders Klæder
staaer hem.vAph.(1764).221. I ophøiet Ar-

beide staae Figurerne irem.VSO. Han var
hidsig, Øjnene stod ixem. HansPovls.HF.66.

II
overf.: blive til; fremstaa. *Nu hist, nu her

(0: i orgelet) staae Toner hem.Oehl.XXI.
60. ud af de barnhge Dukkebilleder (0: de

arkaiske græske statuer) stod de dejligste

Statuer irem.GBang.EK.1.42.

35) staa hen (jf. henstaa^; ofte i forb.

lade staa hen. 35.1) være, forblive paa
samme sted ell. i samme tilstand; ofte

omtr. ensbet. m. bet. 5 og 15. * Iført sit Væsens
Pragt vi Mennesket vil skue :

|
Besielet staaer

han hen.Rothe.MennesketsBestemmelse.(1779).

21.
II

næsten kun om ting: henstaa (2.i).

Bring 10 Kvint Soda i en Skaal og overhæld
det med 5 Kvint varmt destilleret Vand . .

lad derefter Opløsningen staa roligt hen til

næste Dag.Christ.Kemi.H. De skulde lade

Deres Bøger indbinde straks, de lider for

meget ved at staa saaledes (0: uindbundne)
hen. Egeberg.M.88. jf. bet. 12.4 og 15.5: Re-
sten af Pengene kan staa hen.D&H. 35.2)

overf., om sag, (strids)spørgsmaal: hvile,

vente indtil videre; være uafgjort; henstaa
(2.2). *Lad ej din Faders Døød u-hevned
saa staa lien.LThura.Poet.329. i de mange
Dage, da det stod hen og var uafgjort, om
jeg skulde vedblive . . at være i det Embede,
jeg . . hekladdte. Monrad.Afskedsprædiken.

(1854).5. om der egentlig ikke er noget, der

duer rigtigt, uden København, det lader jeg

staa lnen.H0rup.il.39. Om han udviste FUd,
faar staa hen i det u\\sse.Kuhle.Paludan-

Miiller.I.(1941).54.
||

(lade) staa der-
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hen, se derhen 3.
||

(sj.) om vedvarende til-

stand ell. virksomhea. Oehl.fRahb.Tilsk.1808.

316; se u. bet. 46.2/

36) staa her. 36.1) (som regel udtalt

['sdå^'hæ'r], undertiden ogs. ['sdåUiar olgn.])

til bet. 1.1 og II. her 1; især m. biforestilling

om, at man har stillet sig et sted, træder frem
paa et sted. jf. her staar manden (u. II. ligge

20.i/' „Hør, Pietrek, kom lidt her ned, jeg

har noget at sige Jer," kaldte K. „Hvad for lo

Slag? Her er ingen Pietrek, her staar kun
Embedsmanden," knurrede Fogeden. J?ørd.

S.175. i citat: her staar jeg; jeg kan ikke

andet (o: ytring, der tillægges Luther, da han
paa rigsdagen i Worms 1521 blev opfordret

til at tilbagekalde, hvad han havde sagt).

VABloch.Læreb.iHistorien.II.(1874).4. Rich.

VH.5.
II
saa sandt (ell. vist. Hrz.XVllI.

390. NPWiwel.NS.lOl) (som) jeg staar
her, anv. som forsikring; se III. sand 1.2-3. 20

;/. u. sandfærdig 2.i.
|| (jf. bet. 9.i^ i forb.

m. sideordnet verbum. Her staaer jeg som
Hercules ved tvende Veye, og er udi Tvivl-

raadighed, hvilken Vey jeg skal t&ge.Holb.

Philos.III.7. *De Gravhøie skulde Fanden
flvtte!

I

De staae her og giør ikke den
m'indste 'Nytte.Oehl.Digte.(1803).219. 36.2)

(jf. III. her^ f til bet. 7: træde frem. Staa
nu her (1871: hem) med din manen, og med
din trolddoms mangfoldighed. £s.47.J2fCftr. 30

VI).

37) staa hos, (jf. hosstaaende; især dial.)

staa (l.i) ved siden af, især for at hjælpe,
bi staa. de, som stode hos, sagde: skiælder

du Guds Ypperste Præst? -4^^.23.4. Det er

fuldbragt, sagde han — selv naglet til Kor-
set; da Moderen stod hos — som naglet til

Korset. Kierk.VIII.190. E. stod hos og
hang.^ndiVa;.PJ5;./.252. || spec. (jf. bet. 2.i;

dial.) om kvinde: være fadder ved barnedaab; 40

især: holde huen. Cit.l768.(ECTryde.Tryde-
SlægtensHist.I.(1912).72.73.74). VSO. UfF.

38) staa igen, se igen l.i og 5.1.

39) staa igennem. 39.1) (især ^) til bet.

7.1: bevæge sig (styre) helt igennem noget.

17. Juli stod vi Waygattet igennem i Sol og
Yiadstille. KnudRasm.GS.1.19. Saa fandt vi

paa at lave to Glidebaner ved Siden af hin-

anden. Jeg tog saa skiftevis en af de unge
Piger i Haanden og vi løb frem og stod med 50

løftede Hænder som et dansende Par Banen
igennem. Buchh.UH.110. 39.2) til bet. 20.3:

gennemgaa; udstaa; især m. h. t. sygdom,
prøve(lse) olgn.: holde stand over for; klare

sig gennem; overstaa. Schand.F.98. den
katholske Kirke stod Stormen igennem.
GBang.EK.1.142. Der gik ni Aar, inden jeg

stod Svendborg Realskole igennem og kom
. . til Latinskolen i København. Jørj.JF./.
152. „Tror De, min Mand staar det igennem?" 60

hviskede hnn.KBirkGrønb.BS.135. jf.: Naar
Flasken har staaet denne ret langvarige
Behandling (0: en renselsesproces) igennem,
Apot.(1938).13.

40) staa imod (jf. modstaa/ 40. r) til bet.

6(6), om person: gøre modstand
\\
(nu 1. br.)

m. styrelse: gøre modstand imod; sætte
sig imod. (kongen) saae, at landet var
stille for ham, og intet stod ham imod
(1871: at han ingen Modstand havdej.
lMakk.ll.38(Chr.VI). De vide skiønt at

omgaaes med Gevær, for at kunde i paa-
kommende Tilfælde staae en Fiende imod,
som vilde driste sig til at angribe Landet.
Thurah.B.41. derfor fik Du ikke dette Rige,

fordi alt Folket stod Dig imod. Molb.DH.
11.26. Søn agter Fader ringe. Datter staar

Moder imod (1871: sætter sig op imod sin

UoåeT).Mich.7.6(1931). (Estrup) som den
Mand, der havde staaet „Udviklingen" imod.
EistTidsskr.10R.Y443. Saa haardt han
ogsaa har staaet min Mand imod, har vi

dog altid erkendt, at han var en Person-
lighed. Ponf.J^. 25. m. h. t. fristelse olgn.:

modstaa; staa for. du er baade vel skabt,

og derforuden har extraordinaire smukke
Maneerer, saa at der vil meget til at staae

saadan en Person imod. Holb.llJ.IV2. Lad
hende (gøre den syge kvinde) Selskab ved
Spisningen, saa kan hun ikke staa Maden
imod. Bregend.FT.7O . || uden styrelse: gøre
modstand; værge sig. Holb.Mel.1.6. jo

meere jeg stod imod, jo meere dristig blev
ha,n.Wess.FU.21. Der viste sig . . en større

Lyst til at nedlægge end til at opbygge
Kirker, men Kingo stod kraftigt imod, da
Talen ogsaa var derom i hans Stift, j^CL
Heiberg. Kingo.(1852).96. hun vilde røre mit
Hjerte, men jeg stod haardt im.od.Schand.
IF.218. ofte (dagl.) i forb. som have noget
at staa imod med, have kræfter ell. midler

til at overstaa besværligheder; spec. m. h. t.

kraftig, nærende mad, styrkende drikke, som
sætter en i stand til at faste i nogen tid. jeg har
en Skillings Penge . . til at staae imod med.
FJHans.Novel.il.167. især Børn gaa til-

grunde paa denne Maade, de have jo saa

lidt at staa imod med. OBloch.D.*1. 112. Fro-

kostbordet var dækket . . I skal have noget
at staa imod med, sagde G.EMortens.H.22.
Feilb. 40.2) (1. br.) til bet. 16(6); m. tings-

subj.: virke imod en indtrængen, paavirkning

olgn.; yde modstand; være modstandsdygtig.

han havde blevet stukket tvert igiennem
(med spydet), hvis ikke hans Harnisk . .

havde staaet imod. Schousbølle.Saxo.86.
\\

volde besvær; gøre vanskeligheder, larme
og rase, som han ellers plejede, naar den
mindste Smaating stod ham imod.Wied.
Fæd.411. Der kom Folk nok og vilde hjælpe

os, men Vejret stod imod. Elkjær.HF.61.
\\

(gldgs. og dial.) være (en) ubehagelig; byde
(en) imod. Madden ståer im6d.Moth.S716.
D&H. m. styrelse: (jeg) gik på tegnestuen
(paM Polyteknisk Læreanstalt, men) tegningen,

der skulde optage så megen tid, stod mig
ligefrem imod.ADJ0rg.ER.66. UfF.

41) staa ind. 41.1) til bet. 7.i: bevæge

61*
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sig ind; især: sætte sig op (i et 'befordrings-

middel), det er . . kjedeligt nok at maatte
saa tidt staae ind og ud af Vognen. ITeift.

SDA. han stod ind i Flyvemaskinen. PoL
*ytl939.14.sp.5. 41.2) (vist efter ty. einge-

stehen; egl. (jf. bet. 41. i og 4:2): træde hen til)

t indrømme; gaa med til. at jeg skulde

pidske mig, det staaer jeg ikke ind. Biehl.

DQ.IY28(jf. smst.30). 41.3) ^ til het. 7.2:

sejle, styre ind. et stort Krigsskib, der for

fulde Seil stod ind mod Fjordmundingen.
Goldschm.K.114. Samme aften stod de ind

ad Aissund.ADJørg. 111.220. under Damp
stod vi ind paa Reden. UnderDannebrog.

1936.64.sp.2. abs.: Staae ind. Seile imod
La,nd.Harboe.MarO. m. ind efterstillet en

farvandsbetegnelse: Snee og Nordost ville

være den betænkeligste Leilighed at staae

Kattegattet ind med. Den danskeLods.(1843).
8. enhver Sejler, der stod Sundet ud eller ind.

AndNx.DM.1.15. || O * videre anv.; til bet.

8.2, Orø fugl: Fra det fraadende Hav staar

de (o: fuglene) Landet ind i Ly og Læ.
Fleuron.J.90. HSeedorf.(Pol.*yil919.7.sp.l).

41.4) til bet. 17.1, orø vand, vind: bevæge
sig, strømme ind (med kraft, styrke), man
(ligger) her i Beskydt for Søen, thi den Søe,

der kan staae ind, er kun en død RuUing.
IslKyst.35. Trækken stod ind gennem alle

Døre. Bang.T.lll. Vinduer . . som Regnen
stod ind ad i stride Strømme.MLorentzen.

AL.35.
II (jf. bet. 11.3J om lysstraaler. Maa-

nen stod ind af Vinduerne og kastede sit

Lys paa Gulvet. Sibb.H.189. Solen stod ham
ind i Ånsigtet.Schand.VY162. 41.5) (jf. ind-

staaendej til bet. 17.2, om retning ell. stilling

ind i noget ell. indad, de lige Muldfurer . .

laa op ad den stigende Mark og stod brat

ind i Himlens graa Bue. KrJens.DF.13. Byen
er . . moderne . . men Urskoven staar tæt ind

^a,di.Pol.^^U1942.7.sp.5. \\ især i forb. som
staa indad (Moth.S716. Knæet stabler ind-

ad. Chir.(1845).L832), indefter (jf. m. ind-

efter 2.2). 41.6) t staa ind for, se bet. 42.

42) staa inde (-f ind. Moth.S716); især:

(efter ty. einstehen, jf. indestaa 2; opr. til

bet. 7.1 og egl.: træde ind, give møde (for en
anden); jf. bet. 6.5 og 41.2) give sikkerhed;
garantere; vist kun i forb. m. for: svare
for; sige god for; indestaa for. vAph.

(1759). For tilfældig Skade kan ingen staae

inde. Birckner.1.112. *I staaer mig inde for
|

Hans Liv med eders. Oehl.V1.222. Mig skal

Ingen betroe sine Hemmeligheder . . thi

med den bedste Villie kan jeg dog ikke staae

inde for min Tunge. Hauch.1.269. jeg staar

inde for, hvad her meddeles. JesperjEm;.Z,9.

43) staa ned. (om staa op og ned se op
11.s). 43.1) til bet. 7.1 : bevæge sig ned (fra);
stige ned (fra). Moth.S726. *Prindsen staaer
hurtig af Gangeren ned,

|
Og følger det

flygtende ~Djr.PalM.4Rom.18. man staar
ned af en Omnihus. JLEeib.lt.l. 43.2) (især

^) til bet. 7.2: sejle, styre hen til et sted,

„ned" (fra luvart til læ). S&B. Scheller.

MarO. Nu vendte Sejlet som et Stykke
Papir, Baaden stod op mod Banevejen. Om
lidt vilde den vende og staa ned mod Smal-
søen. Fri^T/gaard.S'P.SS.

II
i videre anv.; til

bet. 8.2, om insekt, se Biernes Travlhed! . .

Som en strid Regn staar de gennem Luften
ned paa Flyvebrædtet./i?aMnA;icer.7Z).25.

43.3) til bet. 17. i ; om ting, især vand, vind.

10 Vinden staar ned i Skorstenen. S'ÆB. ude i

Horisonten stod Regnen i Strimer ned i

Jla.Yet.LJac.l2Epistler.(1928).318.
\\ (jf. bet.

11.3J Orø lysstraaler: falde ned. øverste Dæk
. . hvor Maanelyset stod lige ned. JFJens.
RF.76. Solskinnet stod glødende ned over

Klitten. Hoffmann.S.118. 43.4) til bet. 17.2;

ow retning ell. stilling: naa ned (til);

strække sig ned (til); hænge ned (til).

en bred Hat, som staaer ham ned i Øyene.

20 Holb.Ul.III.3. Landet staaer med en brat

Skrænt ned til Søen.Tolderl.H.16. jf. IL ned
6.1: (han) kløvede hans Hoved, saa Flint-

øksen stod ham ned i Kindtænderne. JF
Jens.Br.48.

44) staa op (jf. opstaaj.

44.1) (jf. op 1.1^ til bet. 7.1, orø bevægelse

fra et lavere liggende sted til et højere: stige

op, spec. paa et ridedyr, i et befordrings-

middel. Moth.S717. staa op paa Stolen,

30 Bordet! Lefw. „Kom, vi skal hjem." De
stod op paa deres Heste og red. Bang.DuF.
90. En ung . . Dame staar op paa Spor-

vognen. PoL"/3294i.<Sønd.7.sp.2.

44.2) (jf. op 2.1 ; nu især bibl.) til bet. 7.1

:

rejse sig op fra en siddende, knælende ell.

(jf. bet. 44.3J liggende stilling; ofte: rejse sig

for at gaa en i møde ell. for at give en plads,

for at tage ordet ell. (jf. bet. 4:4:.^) foretage sig

noget. De Unge saae mig og trak sig tilbage,

40 og de Gamle stode op og bleve staaende

(1931: rejste sig op og stod). Job.29. 8. han
stod (1907: bryder^ op derfra og kom til

Judææ Grændser. Marc. i<?. 2. *Stat op! hvor-

til den Knælen?
|
Kast jer i Knæ for Gud,

hvis I har syndet. Oehl.III.82. han stod op
fra (Chr.VI: var opstanden af^ Bønnen, og
kom til sine Disciple. Luc.22.45. *nys fra

Bordet
|

. . man stod op
|
Med . . en qvæget

Krop. PalM.AdamH.1.35. *Hil sidde I, skjøn

50 Jomfru! i Fløiel og Silkeskrud!
|
Stat op,

lad os følges i Haven ud\CKMolb.SD.172.
Jeg stod op fra Bænken, og gav mig til at

gBia..IsakDin.FF.88. staa op for en, rejse

sig for en. Høysg.S.82. *Vi har Marcheser,
|

Som Alle, naar de træde ind, staae op for,
|

Og skrabe ud. Hrz.XV11.18. Du skal staae

op (Chr.VI: opstaae; 1931: rejse dig^ for

den Graahærdede. 3ikfos.i9.32. ;/.; jeg vil

ikke ståe op derfor (o: røre en haand for det).

60 Moth.S717. staa en op, (nu dial.) d. s.

*Det var Herre LIarstig,
|
han ind ad Døren

tren;
|
ikke da vilde hans kære Hustru

|

stande ham op igen. DFU.nr.27. 3. en gam-
mel kone, som standede ham op og sagde
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(osv.).Krist.Anholt.(lS91).17. staa op (i)-

mod en olgn., (jf. bet. 44.5; arkais.) d. s. Han
stod op imod hende og besvarede hendes Hil-

sen ye\.Uaueh.V.20. jf.: Da stode nogle Mænd
. . op (Chr.VI: giorde . . sig rede^ imod
(1931: traadte . . frem for^ dem, som kom
fra Ylmen.2Krm.28.12. || bilkdl., i udir. for

oprejsning, en Retfærdig kan falde syv
Gange, og staae op igien.Ords.24.16.

44.3) (til bet. 44.2J rejse sig fra, staa
ud af sin seng (efter søvnen ell. efter et

sygeleje). Det kand jo u-mueligt være Efter-

middag; thi nu stod vi først op. Holb.Masc.
II. Paa Søndag faaer Caroline Lov at staae

op og begynde saa smaat paa sit Arbeide.

Heib.Hjem.271. Naar man ikke er en doven
Krop,

I

Staar man Julemorgen tidlig op.

PFaber.W.114. Staa nu op. Din lange dovne
YLxoplMusikhistArkiv.l.257 (folkelig tekst til

reveillen), jf.: Livets barske Kno (skal) nok
banke paa Ens Dør ledsaget af et barsk og
brysk: „Saa staar vi op.'' KntidPouls.BE.176.

i forb. m. af ell. (sjældnere) fra, især i udir.

som staa op af sengen, ståe op af sygen.

Moth.S717. Den siges at staae op af Søvne,
der først vaagner, og derpaa staaer op.

Høysg.S.318. *0m Morgen med udhvilet

Krop,
I
Han munter stod af Sengen op.

Rahit.Synt.36. en gammel Mand, der lige var
staaet op fra et Sygeleie. Bergstrøm.KD.113.

II
(bibl. ell. relig.) billedl., i opfordringer til

at være vaagen, være beredt. *0 kiære Siæl,

stat op af Senge. Kingo.SS.III.385. *Stat

op, min Sjæl, i ^lorgengrjl SalmHj.245.1. I

skulle staa op (1819: opstaae^ af Søvne.
Rom.l3.11(1907). \\ tahm. staa op med
lærken ell. førend lærken synger, med solen

(o: staa tidligt op), se I. Lærke 1, L Sol 4.3.

;'/.; ståe op med soen, med svin (o: staa

sent op).Moth.S717. han skal staa tid-

ligt op, som vil (ell. hvis han vil^ narre
mig olgn., den, der vil narre mig, skal være

vaagen, kvik, snedig. KomGrønneg.II.104.
faaer der nogen i Sinde at sætte mig en
Voxnæse paa, da skal han, saa min Troe,

staae noget før op.Skuesp.V.123. Man skal

staa tidligt op for at overraske en Jøde.

Bogan.II.72. I maa staa tidligere op, om I

vil bilde mig Historier ind. GyrLemche.S.III.
82. Den skal staa tidlig op om Morgenen,
der vil gøre Mesteren dette efter. Rubow.
LS.145.

44.4) (til bet. 44.2-3; bibl, kirk. og højtid.)

lom afdød: stige op af sin grav; atter blive

iJevende; opstaa (1.3). Blinde see og Halte
[gaae. Spedalske renses og Døve høre. Døde
{Staae op.Matth.11.5. Det er jo en Mand,
liom er død for over halv andet hundrede
lAar siden, og er færdig at staa op igien.

\Eolb.GW.II.2. »Det var en Søndag Morgen
jtkjøn

I
Vor Frelser stod op af Graven. /njf.

\ltSE.VII.234. staa op af døde, fra de
[døde, se 1. Død 3.i, IL død 1.8 slutn.

44.5) (til bet. 44.2; jf. bet. 6.6 og 40.1

;

bibl. ell. højtid.) i forb. m. (i) mod: rejse
sig til modstand mod; gøre opstand
mod; ogs.: yppe kiv med. de, som staae
op imod dig til Ondt (1931: Kongens Fjen-
der og dine Modstandere^. 2S'am.iS.32. *(da)
Staaer Søn mod Fader og et Folkefærd

|

Staaer mod det andet op.Bagger.ØB.144.
da stod Cain op imod (Chr.VI: opstod Cain
imod; 1931: Kain yppede Kiv med^ Abel

10 sin Broder, og ihjelslog h&m. lMos.4.8. Krist.

Ordspr.400.

44.6) ^ til bet. 7.2: styre, sejle op ad
en strøm; ogs.: sejle nordpaa. (kutterne) stod
op efter Hanstholm. EBertels.MH.28. m. op
efterstillet en farvandsbetegnelse olgn.: (vi let-

tede) Anker og stod Sundet op.PScavenius.

TilSøs.(1896).61. Rørd.GK.157.
44.7) (jæg.) til bet. 8.2, om fuglevildt:

flyve op, gaa til vejrs, især: i samlet

20 flok. CollO. Agerhøns staar op i Flok, sam-
tidigt, det er ikke som Urfuglene, der letter

hver for sig. Bogan.1.118. Dania.III.231.

44.8) til bet. 17 || om vandstrøm, luftstrøm,

røg olgn.: stige op, stige i vejret, navnlig:

med kraft, i tæt masse, (ofte m. lige stærkt

(emfatisk) tryk paa begge led: røgen 'staar 'op

i lujften^. der ståer en damp op af jorden.
Moth.S717. *Snart Luen op af Lasten stod

I
Med lange Tunger røde. Winth.VI.147.

30 (hunden) sprang ud (i vandel), og Sprøjtet

stod op paa O.s fine Kjole. DagNyh.^*/*1931.
Sønd.6.sp.4.

II (jf. op 13.3; nu næppe br.)

om legemlig fornemmelse og tilstand, vinen
ståer op i \io\edet.Moth.S717. røgen ståer

op i næsen. sms^. ofte i forb. som staa op
i halsen, (ligesom) sidde fast i halsen. Holb.
LSk.I.2(se op 13.2^. salt Mad staaer op i

Halsen (o: giver opstød). vAph.(1759). \\
(til

dels som overf. anv. af bet. 44.3 ; ;/. bet. 11.3^

40 om himmellegeme: komme til syne over

horisonten. Rød gaaer Aftensolen under,
|

Rød staaer Morgensolen op. PalM.Poes.1.150.
Stjernerne staae op.Z^mn. maanen, solen

staar op, se Maane l.i, L Sol 1.2. || uden
forestilling om bevægelse; om udstrækning:

rage op. Fjeldet stod brat op . . uden For-
strand. JFJens.fPol.V,293S.i5.sp.2;. Elefan-

tens Pandeskal . . stod op som en Kuppel.
Søiberg.KK.I.12. \\ (sj.) overf.: blive til;

•H) opstaa (5). *bedre Tid staar op af denne,
|

hvis I svigter e\.Hostr.SD.II.49.

44.9) (m. hovedtryk paa verbet) til bet. 1

(og 10^; befinde sig i oprejst stilling; staa
oprejst, ståe op til en Yeg.Moth.S717. Hvad
heller jeg sidder eller staaer op (Chr.VI: op-

staaerj, da veed du det. Ps.139.2. (barnet)

maa staa op i Pedalerne for at køre (o: paa
cyklen). MLorentzen.FG.96. m. overgang til

bet. 44.2: Præsidenten ringede, hist og her

60 stode Medlemmer op og raAbte. FrSnøed.I.
294. *Ei! hvilken mægtig Reisning,

| Hvis
op han vilde staAelWinth.HF.118. staa
(lige ell. ret) op og ned, se op 17.8. || om
ting. (de) kastede en Vold op mod Staden,
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og den stod op til Muren (1931: opkastede

en Vold om Byen). 2Sam.20.15. faa et Æg
til at staa op.Bl&T. spec: holde sig stiv,

stram; knejse; stritte. Dens snak, som
meget sværer, kand komme haar til at staae

ret op (1871: reise sig). Sir.27.1 4. de ganske
smaa, saakaldte Snorelæg, som omtrent staar

lige oTp.Hjemmet.l904.349.sp.l. Sæden staar

efter Omstændighederne helt godt op. Der
er ikke . . megen Lejesæd. Pol.^*/il923.5.sp.l. lo

44.10) (jf. opstaa 1) f til bet. 15.5, om
sag, forhold: hen staa; vente, det kand ståe

op til en anden gang. Moth.S717.
45) staa over (jf. overstaa^. 45.1) ind-

tage en stilling, der afviger fra den normale

(lodrette); dels (jf. bet. l.i, 8.ij om dyrs

(hestes) benstilling: hans Knæer var krumme
som Stavtræer; de „stod over", som man
siger om Heste, der har været spændt haar-

dere for, end de har haft godt at.Aakj.FJ. 20

117. især (vet.) i forb. staa over i koderne,
se I. Kode l.i. || dels (landbr.) om le: staa
over sig (se u. bet. 11. ij. Naar Afstanden
fra Skaftets venstre Haandtag til Leens Od
er større end Afstanden til Leens Grund . .

siger man, at Leen staar over; er Odden
nærmere ved Haandtaget end Laaret (0:

leens grund), staar Leen under. LandbO.III.
374. Feilb. 45.2) til bet. 6 og 15: vare ved;
holde ud; vist kun (jf. bet. 48.5; biavl.) 30

om bisværm i bistade: overvintre. Hedebo.

55. DF.II.144. 45.3) (jf. bet. 45.2 ; især dial.)

til bet. 20.3: holde ud; gennemgaa; klare
sig igennem; overstaa (2). mand måe ståe

en hel hob over (0: stiltiende finde sig i

meget) med ungdommen. Moth.S717. Hun
stod Vinteren over, men om Foraaret gra-

vede de hende ned ved Siden af Faderen.
JVJens.HF.24. den egentlige Krise staar

de (0: feberpatienter) over paa en Ugestid. 40

Cavling.J.214. Feilb.

46) staa paa (jf. paastaa^. 46.1) til bet.

7.1: stige op i ell. paa; navnlig: staa op i

et køretøj. Postvognen . . passerer (lande-

vejen) Men ingen stiger ud og ingen staar

p&si. Skjoldb.A.8. UfF. 46.2) til bet. I6.1 og

18.2 ; om tilstand: vare; om virksomhed:
vedvare inden for et vist tidsrum; foregaa
(gennem længere tid). Pflug.DP.506. *Det
stod paa (Oehl.(Rahb.Tilsk.l808.316): hen) 50

udi Uger,
|
Ja vel udi Maaneder ni;

|
Det

var sig Herr Asker Ryg,
|
Han seired i alle

di (0: kampe).Oehl.Digte.IIl.(1823).214. (kir-

ken) indviedes 1093, efterat Bygningen havde
staaet paa i 12 AsiT.Molb.Dagb.125. Den hele

Forhandling stod kun paa i nogle faa Mi-
nutter. Pont.LP.VIII.134. 46.3) til bet. 17.2

(og 11.8^, som udtr. for, at vind, vand ell.

(især) lysstraaler rammer noget, en kold
Vind, som staaer lige paa,. Fleischer.B.522. eo

Dér er køligt og mørkt, dér staar Solen
ikke paa.Esm.1.25. den Regn, den stod lige

^&a.Bergstrøm.Ve.57.
\\ (jf. bet. 46.2^ upers.,

i forb. m. med. det stod paa med Storm og

slemt Hav og dræbende Kulde. </PJac./. 32.

Stod det paa med Regn eller Sne, fandtes
der . . vigtige (indendørs) Sysler. EBertels.

MH.164. 46.4) (nu dial.) til bet. I8.2, om
begivenhed: være under udvikling; være paa
færde. *Hvad feyler nu hvad staaer der-
på a,

|
Mens I skal did saa oitelJFriis.185.

Esp.487.
II

(sj.) om noget nært forestaaende.

Pigerne sye Kaaber, for Vinteren staaer paa.
HCAnd.SS.III.140.

47) staa sammen. 47.1) (oftest udtalt

'staa
I
sammenø til bet. 1 (og 10^, i egl. bet.

de ståer sammen og snakker. Moth.S720.
vAph.(1772).III. Heste, som staar sammen.
BornhHaandvEr.229. jf. bet. 2.i slutn.: Da
Italieneren hørte dette (0: at en anden model
var straffet), vilde han . . ikke staa sammen
med ham.UDahlerup.GT.24. 47.2) (oftest

udtalt 'staa
|
sammenø til bet. 14.3: være over-

ensstemmende; passe sammen; især om
farver. vAph.(1759). røde, blaa og gullige

Blomster, der staar sammen i Farve som
Kulører i et gammelt Munkemanuskript.
KLars.MK.14. det staar saa godt sammen.
Rødt og hwidt.KMunk.S.7. 47.3) (oftest ud-
talt staa 'sammenj til bet. 3.5, som udtr. for

enighed, fællesskab: være enige, vi skal staa

sammen i ondt og godt. EBertels.MH. 63. det

er en sag, vi alle kan staa sammen om
j jf.:

den latinske Tale og det latinske Epigram
staar sammen over for det danske Skæmte-
digt. BilleskovJ.H.1.181.

48) staa til (jf. tilstaa^. 48.1) (vist egl.:

stille sig hen til (for at hjælpe); jf. bet. 2.i

;

dial.) slutte sig til; indrømme; især m.
h. t. indbydelse: sige ja til; efterkomme.
Inden han (0: den mand, der er sendt ud for

at bede til bryllup) gaar, siger han: „Saa vil

I nok staa mæ æ Bui te'", hvortil der svares:

„Ja Tak, de' ska' vi nok.''AarbMors.1923.47

.

Feilb. 1.137. || m. h. t. tilsagn, forudsigelse:

bekræfte. Det er hørt, Peder, jeg skal staa

dig dine Ord til OlesenLøkk.S.80. 48.2) (nu
næppe br., jf.: „I Jylland." VSO.) til bet. 11.4:

være nærforstaaende; stunde til. dagen
ståer til.Moth.S720. *Dagen den hælder, og
Natten staaer til. CAndresen.PoetiskeForsøg.
(1786). 8. 48.3) til bet. 14.i, om sag, forhold:

forholde sig; stille sig; ofte i forb. m. adv.

(godt, daarligt), spec. i spørgsmaal som
hvordan staar det til? ell. (nu kun
arkais.) hvor(dan) staar til? (Holb.Jep.

Y5. Skuesp.VII.109. Blich.(1920).XXI.106.
Winth.IX.26), hvordan gaar det? hvordan er

tilstanden? (ofte i forb. m. med, styrende

betegnelsen for den person ell. det forhold,

det drejer sig om), at I kunde vide, hvor-

ledes det staaer til med mig (1819: min Til-

stand).Ephes.6.21 (Chr.VI). Hvorledes staaer

til hiemme, Jomfrue Mine? Skuesp.VII.109.
*„Den bedste Confirmand kan ei fuldføre

|

Det Værk, som I forlanger, jeg skal gjøre."

I

— „Saa staaer det daarligt til, det kan jeg

høre." Heib.Poet.X.195. Hvordan skal det
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vel staa til med saadan et bitte Kræ, hvis

Mo'er føjter om ved Nattetid værre end en
B.endetøs.Pont.F.II.234. det staar sløjt,

gmaat til (med), se I. sløj 3, smaa 14.i.

48.4) f til bet. 15.5 : henstaa \\ om sag,

virksomhed: vente; opsættes, det måe ståe

til dermed til en anden gang.Moth.S720.

Il
om skyldigt beløb: staa som tilgode-

havende, som noget man har krav paa;
tilkomme, der ståer ham sin fulde løn til

hoB mig. Moth.S721. 48.5) til bet. 16, om
varighed, bestaaen

\\
(dial.) holde ud;

vare. Esp.487.
|| (jf. u. bet. 45.2; biavl.) om

sværm ell. kube: overvintre. AarbFrborg.

1918.52. Halleby.33. 48.6) (sml. bet. ll.s) i

forb. lade staa til, egl. til bet. 17.5: lade et

fartøj sejle saa stærkt det kan, tiden at mindske

sejl (jf.: lade seilet ståe til. Moth.S721);
sejle rask af sted; sejle til. man maa have
(de to baaker) overeet, førend man lader

staa til, naar man vil søge Aalborger Gat.

JensSør.II.92. mange . . skyndte ham til,

saasnart Vinden blev god, da at lade staae

til igiennem 0ie-SvLJid.Grundtv.Snorre.II.259.

Sømanden lægger sig i sin Baad og lader

staae til i \J\eiTet.Kierk.VIII.283. billedl:

De . . efter Hiertets Ønske seile;
|
De lade

nu kun frisk staae til. Tode. 1.314. Recke.

GND.53. (sj.) m. subj. for staa til: *Hiv i

vort Spil!
I

Og naar lettet er vort Anker,
|

Lad vort nette Fartøis Planker
|
Rask paa

Farten staae til.Winth.Digtn.106. || m. h. t.

anden bevægelse: lade foregaa rask, dristigt.

Nu han besteeg sin Ganger graa,
|

. . og

til lod staae. Rahb.Synt.7. Da han er kom-
met af (vognen), pisker vor fælles Ven paa
igen og lader staa til lige mod en stor Lyng-
bakke. JPJac.7/.306. Skønt det stadig kneb
for mig at holde mig fast på Slæden under

den rasende Fart, måtte jeg lade stå til

for at komme tidsnok. Pont.(Tilsk.l910. 1.

410). II
nu især: lade det gaa, som det bedst

kan, uden hensyn til følgerne; være dristig,

forvoven ell. ligegyldig (m. h. t. udfaldet af

en sag), er du først i Spil,
|
saa lad staa til!

I

lad ingen se dit Kort! |
men skak med

dine Brilskej. Grundtv.PS.IV.190. vandt jeg

blot et Haandtryk,
|
Et blaaøiet Smiil,

|

Saa takked jeg Vorherre, — | Og lod saa

staae til.Winth.I.155. Fordummelsen, der

ikke aner den overhængende Fare, men lader

staa til. Brandes.XI.107 . Paa Rejsen lod han
staa til med Pengene. VilhAnd.Litt.il1.368.
fl. br.) m. subj. for staa til; dels i forb.

lade det staa til, lade det gaa, som det vil.

Eeib.Poet.III.39. Folk er resignerede og lade

det staae til, omtrent som paa Rutschbanen.
Brøchner.Br.90. dels m. subj. for staa til,

i der betegner virksomhed ell. noget, man be-

skæftiger sig med: lade passe sig selv. (han)
var begyndt at lade Skolearbejdet staa til,

som det bedst knnde. Borregaard.VL.il.57.

49) staa tilbage. 49.1) om person, „at
ståe båg efter andre.'" Moth.S727 . \\ især til

bet. 3.4: være i en ringere stilling; være paa
et lavere punkt i udvikling; ikke kunne holde

skridt med, konkurrere med; ofte i forb. m.
for: vaire ringere end; ogs.: blive tilsidesat

for. Moth.S727. ikke at staae tilbage, men
at ligne, ja at overgaae andre. Oec3/a^.y//.
164. Ved Hoffet

|
Staaer I tilbage for

Enhver i Alder,
|
Men overstraaler Hver i

Tact og Indsigt. Heib.Poet.IV212. Han maat-
10 te staae tilbage (blev tilsidesat) for en Yngre.

VSO. Panthavere eller andre i den pant-

satte Ejendom berettigede, der staar til-

bage for vedkommende Laan. LovNr.174^*/*

1934.§1. jf.: Frederikskirken . . staaer ganske
sikkert langt tilbage for det oprindelige Pro-

jekt. £5cAtø(«€.GJ.BA.Suse.^2S94;.75. II
(nu

1. br. i alm. spr.) til bet. 3.5; t forb. m. med:
vcRre forsinket i udførelsen af et arbejde;

være bagefter med; især: være i restance med
20 en ydelse, band ståer tilbage med sin leie.

Moth.LllS. Jeg pleier ikke at staae tilbage

med mine regnskaheT. Holb.Vota.68. staae

tilbage med sine Skatter, sine Renter. VSO.
Feilb.

II (jf. bet. 4.s) være ladt tilbage; være
efterladt. Folkeskarer ind mon drage

|

I Guds Rige saliggjort;
|
Ak, men mange

staa tilbage,
|
Hvor end Døden ruger sort.

KKarstens.(SalmHj.322.4). Børnene staar

grædende og frysende tilbage, naar (spor-

30 vo^ns^ Konduktøren ringer Afgang. Poi.**/i

1942.9.sp.3. eene staaer din Ven tilbage
(o: efter din død).Lund.ED.119. 49.2) om
ting, forhold; dels til bet. 16.3-4: være i

behold; være levnet. Laden (var) omtrent
nedbrændt, idet kun Murene stod tilbage.

PolitiE.^*/il925.4. de store Værker, der staar

tilbage efter Saxo Grammaticus og de danske
Folkevisedigtere. iStongierup.L.i^. jf.: med
Eder bortfarer Blomstret af mit Liv, og den

4b umodne Frugt staaer kold og prydløs tilbage.

Ing.EM.II.213. \\ dels til bet. 15.5, som udtr.

for, at noget mangler, fattes; især om
arbejde, virksomhed: være uudført ell.

ufuldført. Det er jo over to Maaneder, siden

Partiet blev sluttet (o: forlovelsen blev be-

stemt), saa at intet stod tilbage uden at tale

med hende selv. Holb.GW.II. 3. Der staar nu
blot tilbage at fortælle, at den lille Kirstine

ikke døde deng&ng.Goldschm.11.66. en Række
50 andre Samlinger . . staar det tilbage at

gennemse. I>F.Z//.42.

50) staa ud (jf. udstaaj. 50. i) (jf. bet. 50.8;

iscer dial.) til bet. l.i: indtage en skrævende

stilling; have skrævende ben; navnlig i forb.

som staa ud paa benene. Krist.0rdspr.16.

Feilb. 50.2) til bet. 7: bevæge sig, gaa ud
ell. bort (fra noget). Heib.SD.4(se u. bet. 41.i;.

(han bestemte) sig til at staa ud ved næste

Station. MylErich.S.30. Saa (o: efter badet)

60 stod hun ud af Badekarret. KMMøll.D.84.
ofte i forb. staa ud af sengen, staa op

(se bet. 44.3^. med et Spring jeg ud af

Sengen staaer. PalM.AdamH. 1.98. Han (o:

den syge) er staaen ud af sin Seng, fortalte
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hun bleg af SkTæk.Wied.Fæd.246. \\ til bet.

7.2, om sejlads. Harboe.MarO. Ved Sol-

opgang lettede Dampskibet, og vi stod . .

ud af Svendborg Sund.Goldschm.NSU.VII.
12. et Skib, der staar ud i rum Sø.IsakDin.

FF.162. lidt efter stode de (flygtende kanon-

baade) atter \id&d.VKorfitsen.TO.I.57. Jeg

gik op paa Dækket, da vi igen stod ud-
etter.Drachm.DG.S. Scheller.MarO. m. ud
efterstillet en farvandsbetegnelse olgn.: et Skib

(bør) ei med sydvestlig Vind staae fra Hel-

singør Sundet \id.DendanskeLods.(1843).8.

MylErich.S.93. om flyvning: vi naaede Ka-
lundborg . . og saa stod vi ud over Kattegat.

FlyvningHær.237.
|| (jf. bet. 17.5; nu dial.)

i forb. ladestaaud, fare rask af sted. (han)

kastede sig (paa en) rask Hest. Bespændt
af Frygt . . lod han staa ud ad Sønden til.

Blich.(1920).VII.79. Feilb. 50.3) til bet. 17;

især om vand, luft, røg olgn.: strømme
ud i mængde, med kraft, styrke (undertiden

udtalt m. emfatisk tryk paa staa^; i videre

anv.: komme til syne; vise sig. om Som-
meren, saalænge det er godt Veir, staaer

gierne Vinden ud af Landet om Natten.

IslKyst.39. *Der stod en liflig Kjøkkenduft
|

Ud fra hans Moders Iijtte.Winth.ND.94.
Taarestrømme stod ham ud af Øjnene.

Pont.FL.257. Den smule (mad), vi lokker i

hende (o: en søsyg), står straks ud af hende
igen. De derovre.(1912).39. jf.: Om jeg ikke

ser rent forkert, er der Noget af en Poet

i Dem; det staar ud af Øjet paa Dem.
Schand.TF.II.66. noget staar en ud af

halsen, se I. Hals 3.2.
|| (jf. bet. 11.2) uden

egl. forestilling om bevægelse bort fra et sted:

rage ud; træde frem; om legemsdel: være
udstaaende. Deres Øine staae ud af Fedme.
Ps.73.7 (1931 afvig.). En hvid, meget bred.

Halskrave stod strittende ud fra hendes plus-

røde K]3dyeT.Blich.(1920).XI.28. *To Tot-

ter Bomuld stod ham ud af Ørene. Paiilf.

AdamE.1.249. Grenene staar ud i rette

Vinkler fra ?>ta,T!imen.NaturensV.1934.167.

50.4) (jf. bet. 20.3^ m. obj.; dels m. h. t. tids-

rum, inden for hvilket man har udført en vis

tjeneste, har gennemgaaet en vis uddannelse.

staa sin lære, sine læreaar ud, se I.

Lære 1.2, Læreaar. staa sin tid ud: en
Soldat har staaet sin Tid ud ved Landmili-
tien. Reskr.^*/d745. vAph.(1764). (jf. bet.

16.3-4^ om ting: det gamle hus skal have lov

at staa sin tid ud || dels (nu 1. br. i rigsspr.,

jf. VSO. samt: „Talespr. plat."Let;w.^ m. h. t.

besvær, møje, ubehagelighed: gennemgaa;
døje; udstaa; m. h. t. noget, der har varighed:

udholde. Holb.Skiemt.D7^. *Jeg staaer det

ikke ud, det over Skrævet gaaerlTFess.iS.

*Jeg selv dig bad,
|
At staae taalmodig Prø-

ven ud til Enden. Paiif. £7.385. Hvad jeg stod
ud med ham, var for ingenting at regne mod
det, du har lagt paa mig. AndNx.FD.lOl.
Feilb. staa et pust, et (svart) skolebad, en
straf ud, se 1. Pust 2, Skolebad, Straf.

51) staa ude (jf. udestaaj. 51.1) til bet. 1:

opholde sig, være udenfor (i fri luft);

især: ikke blive lukket ind; maatte staa

uden for døren; være udelukket. Moth.S722.
han hørte nogen ved døren, og han tænkte,

det var ukongeligt at lade en stakkel stå

ude i den ^Mlde.AOlr.DH.I.WO. talem.:

lykken banker ofte paa;
|

tossen lader

hende ude staa; se I. Lykke 3.
|| (jf. bet.

10 8.1) om dyr. køerne staar ude (o: er paa
marken) om natten endnu

j 51.2) til bet. 10;
især om afgrøde: endnu være paa marken; ikke

være bragt hjem. Høet, kornet ståer ude
endnu. Moth.S722. D&H. \\ talem. være der-

fra, hvor husene staar ude (om vinteren),

se barbenet 1 slutn., IL barfod. 51.3) til bet.

12.4; om kapital: være anbragt, indsat
hos en anden; ogs. om fordring: være ude-
staaende. D&H. have Penge staaende ude.

20 Ludv.

52) staa under (jf. understaa^. || spec.

(landbr.) om le: staa under sig (se bet. ll.i^.

LandbO.III.374(se u. bet. 45.i). Feilb.

53) staa ved (til bet. 6.9; jf. vedstaaj.

53.1) i forb. som det staar jeg ved, det

vedkender jeg mig; ogs.: det indrømmer jeg.

hvad han havde lært, det vilde han staae

yed.Holb.Kh.886. Jeg søgte at fortrylle de
nydelige (unge piger), det bekjender jeg og

30 staaer jeg ved. Goldschm.Hjl.il.60. Man skal

aldrig sige mere, end man kan staa ved.

Elkjær.MH.131. 53.2) (vel til bet. 53.i; nu
dial.) være tjent med; staa (22.2) sig ved.

Den Handel kan jeg aldrig staae ved (0:

maa jeg tabe paaj.VSO. Han kan aldrig

staae ved det Kiøh. MO. især m. flg. inf.:

Provincerne kunde staae ved at sælge de
4re Species en 3die deel lettere end Kiøben-
ha.\n. Holb.Samt.25. Ew.(1914).lV.106. lad

40 (ham) sige os . . hvad Bonden kan staae

ved at yde i Skat og haindgilde. Gylb.KV.74.

Feilb. jf.: din Haand, Else . . er saa blød
som Silke . . hvordan skal den staae ved at

tage fat i med? Hostr.T.153.
|| f * /o»'&- w-

med. Hånd kand ikke ståe ved med det

køh. Moth.S722.
staa-, i ssgr. ['sdå?-] (undt. i tilfælde som

Staabi, L Staafast^. især af IL staa 1 (om
mennesker) ell. 10 (om ting).

50 ^taab, et. se Stob.

Staa-bi, en. [sdå'bi^] flt. (1. br.) -er

(Hjort. (Flyveposten.'^'Ut 1853. 1. sp. 1)). (sv.

(foræld., dial.)^tkhi, som personnavn, skibsnavn

og om brugsgenstand (ThHjelmqvist.Impe-
rativiskasubstantivbildningar. (1913). 104. 115.

186); af staa (en) bi (se II. staa 29); „I

dagl. Tale og i Spøg." VSO.; „Talespr. Ordet
høres nu s]eld." Levin.; nu 1. br.) I) om per-

son. I.l) person, der (paa værdifuld maade,

60 lejlighedsvis ell. især varigt) staar en bi (i

nøden); (trofast) hjælper (i nøden);
„støttestav" ; spec. (jf. Faktotum^ om et

menneske, der (paa underordnet maade) hjælper

til (i det daglige arbejde), en slægtning, et garn-
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melt menneske, der deltager i husgerningen (Le-

vin.); ogs. som fingeret personnavn. En Moder
Staabi o: en Jordemoder. JHSmidth.Ords.
148. Det maae man dog immer tilstaae . .

at der er ikke saadan en Staabi i hele Verden
(oldn. orig.: engi er jamli6g65r, hvar sem
hann gengr til^, som Hald Kodrans-Banel
Grundtv.Snorre.il1.117. „vi vil følges ad . .

du gamle troe Staabi!" — sagde den unge
Adelsmand og greb sin Rejsefælles barkede
Haand.ingf.P0./.i5. Grundtvig havde haft

(støtte) af Familjeforbindelser (Biskop Balle

havde været gift med hans Faders Søster

og havde været ham en trofast Staabi).

TroelsL.BS.il.35. AFriis.BD.II.139. \\ spec.

om pengeudlaaner, aagerkarl olgn. Mad.
Staabie, en som laaner paa Pant. £^om
Grønneg.111.4. Skuesp.II,4.54. VSO. jf. Gade-
ordh.^; om en omvandrende kræmmerske: „God
Morgen, Mad. Staabi, vil I tale med mig?"
. . „Jeg har Brocader, Silketøy, og andet
dislige." jffoi6.Pan<s.//.3. 1.2) (ved sammen-
blanding med Stabejs(er)^ om gammel, skrøbe-

lig, lidet duelig person; stabejs(er). Du
milde Skaberi skal vi nu have Spøgelser

her i Huset. Kan den gamle Staabi ikke

ligge rolig i sin Gt&v? Chievitz.J. 1.25. hils

min Tante den gamle St3ia\)i.Etlar.XII.209.

Tolderl.H.120. 2) nyttig (næsten uund-
værlig) brugsgenstand. Saa gid jeg da
hellere havde beholdt min gamle Staabi (o:

en herrekjole). Ileib.Nei.(1836).55. Dolken, —
min gamle St&Bihi. Drachm.VD.179. || om en

stok (støttestav). Jeg er ikke bange for at

gaae i Mørke; jeg har mig en god Staabi.

Molb.fGrimm.Br.Wl). OrdbS.(sjæll.). \\ om
praktisk haandhog, vejledning. Teknisk Staabi.

CGJensen&KOlsen.(bogtitel.l929). (bogen) er

en Slags huslig Staabi. Den mindre erfarne

Husmoder eller -assistent vil kunne have
stor Nytte af Bogens mange gode Ra&d.Bo-
gensVerden.1934.148. jf.: Vej-Staabi. Lomme-
bog for \eimgemøTeT.(bogtitel.l924). -bold,
en. [II.6.2] (jf. nt. stahball; sport.) boldleg,

hvorved deltagerne skal standse i deres løb,

naar den kastede bold gribes (og griberen

raaber „staa"); stanto. FrKnu.LB.66.
SItaader, en. se Stodder.

L ^taaen, en. vbs. til II. staa ^5. d.).

II. staaen, part. til II. staa ^5. d.).

I. IStaaende, et. (ænyd. d. s., sv.

stående; vbs. til II. staa; jf. Paastaaende;
nu næppe br. i rigsspr.) det at staa (stille,

paa sine fødder), (han var) angrebet af en
stærck Skiørbug, som Hånd hafde samlet
sig af det lange staaende i Sin Farbroders
KTa.mboe.RasmWinth.S.52. ordspr.: et b'Ue

staaende gør et langt gaaende, se I. Gaaende
1.1. II. staaende, præs. part. af II. staa

(se spec. bet. 24-25j. staaet, part. af II.

staa.

I. IStaa-fast, en. [sdå'faseZ] (af staa

fast (se II. staa 15.3^; haandarb.; nu næppe
br.) sypude, der ved sin vægt (en indlagt

blyplade olgn.) ligger fast paa bordet; syslen.

VSO. II. -fast, adj. [isdå»|fasd] (sj.) fast

(sikkert, solidt) staaende (hvilende paa under-

støttelsesfladen). FrPoulsen.(TfF. 3R.X V.3).

-flade, en. (jf. Standflade; 1. br.) under-
støttelsesflade (for en staaende ting). Hatt.

(Aarb.1938.249). -galleri, et. (1. br.)

galleri med staapladser (for teaterpublikum).

Galsch.SR.224. -haar, et. (talespr., 1. br.)

10 haar, der staar i vejret. JVJens.V0.157.
Staahej, en ell. (sjældnere) et (Rantzau.

D.Nr.24. RSchmidt.SS.280. Drachm.HV128.
CEw.F.113. Kbh.'y,1922.4.sp.4). [sdå'hai']

(tidligere ogs. (skrevet) Stohej. Skuesp.VII.
358. Grundtv.Saxo.il.46. Thorsen.Afh.ilI.

313. jf. Stoihei. Sku£sp.X.275. — i rigsspr.

nu sj. Ståhej (PEMiill.*253. Kaper. OrdbS.
(sjælL). jf. Flemløse.114. Rietz.665), Sta-
hoj (PalM.SexDigte.*(1872).355), Staahoj

20 (EBrand. Br. VI. 76. SvLa. (Tilsk. 1925. 1.

34)), Stohøj (HEFlindt. Glimt. (1903). 84.

FrGrundtv.LK.65. jf. Feilb.).— nu næppe br.

Stojhej. Hrz.IV274.V288.XVIII.96. PalM.
TreD.298. jf. Stoihoi.Hrz.VII.307). {jf.

(som laan fra da.) nt. staheu, nordfris. stahoi

;

rimeligvis af ænyd. staag, uro, støj (no. dial.

staak, støj, staaka, støje, sv. dial. ståka^^, og

lY hej; jf. Hophej, Hurlumhej og nt. behei,

behoi ifi lign. bet.); sml. Staahyr; talespr.)

30 I) urolig, forvirret, voldsom, støjende ad-

færd, til dels spec: for en ringe sag, uden til-

strækkelig grund; unødvendig, overdre-
ven uro og larm; støj; alarm; spek-
takel; halløj; hurlumhej; ogs.: vrøvl;
ophævelser; postyr. Rahb.ProsF.IV.194.
JHSmidth.Ords.148. Rask.FynskeBS.59. Sejer

sidder og seer paa dette her (o: de store an-
strengelser for at faa en tungt læsset vogn kørt

ud gennem porten); og imellem smidskede
40 han ad al den Staahej, de der gioide. Blich.

(1920).XXV1. 5. Du veed, jeg holder ikke

af Støi . . men han gjorde en saadan Staahei

og Spektakel med sin S&ng. Hauch.ND.196.
han bragte . . lidt Liv og Staahei ind i Døsig-

heden. FrMJ?etZ>.B.//.332. (vi) er blevne . .

fortumlede af Spektaklet og Staahejen.Bran-
des.XII.131. Glad Staahej var der i alle

Stuer. Bang.T.104. I Sommer kom Konen
derfra (o: fra Riga) herover — stor Staahej

50 stod der af hende i Landsbyen — hun
lovede vel Guld og grønne Skowe. Norman-
Hans.MA.14. Hun fo'r ind paa sit Værelse

og pakkede Kufferter og lavede en syndig

Staahej. Leop.fi.i4S. Feilb. jf. Larm sp.414":
Stor Staahej for Ingenting.Vogel-Jørg.
BO.537. ogs. som titel paa Shakespeares lyst-

spil Much Ado about Nothing i Holsts overs.

1880.

2) (sj. i rigsspr.) person, der gør (stor)

60 staahej (1). han er ingen Staahej i Huset!
IRaunkiær.MK.153. Feilb.

^^taa-hest, en. se Stodhest.

S^taahyr, et. [sdå'hy^r] (af Staahej og

Hyr (se u. III. Hyrej; sj.) d. s. s. Staahej.

XXI. Rentrykt "/„ 1942 62
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„Vi har havt et fælt Staahyr, som Du nok
kan troe," vedblev hun; „Konerne kom.
Hver vilde have sin Mand hjem for at see,

om der endnu var Liv i ham." Goldschm.SF.
333. Staahøj, en, et. se Staahej.

iStaa-højde, en. (fagl.) højde (i et

rum, fx. en kahyt), der er tilstrækkelig til,

at en voksen kan staa opret. BerlTid.^U1934.

M.13.sp.5. jf.: Lystkutter (med) rummelig,
fuldstaahøjdig Kahyt.iVamVi.^VslSlS.JIf. {q EHenrichs.Mændenefra48.(1911).16. \\ spec.

især højtid., poet.) overf., især som udtryk

for (sindets) haardhed, mod, styrke, streng-

hed olgn. (jf. staalsætte/ NordBrun.ET.16.
*Mon tom da ogsaa var den Røst,

|
Som

lagde Staal i Kyinde-BTyst.Grundtv.SS.I.
129. Hostr.SD.1.334. der er mere Staal i den
unge Herre, end der var i den gamlQ. HF
Ew.VK. 1.205. (Orla Lehmanns) Øje havde
det kolde Staal og det æggende Blink.

vi.sp.6. -kant, en. {efter ty. stehkant;

fagl., 1. hr.) et bogbinds underste (over selve

bogen fremragende) kant. Aarbogf.Bogvenner.

1924.61. -kyse, en. (jf. -sæt; foræld.) kyse

af stift lærred (katun) ell. pap. Junge.390.

Folkedragter.161.

IStaal, et. [sdå^i] flt. (især fagl.) d. s.

(i bet. 1, om forsk, sorter: SaUXII.97. i bet. 2:

Drachm. EO. 263. Sal' XVI. 858. XXII. 304.

Kbh.sSporveje.(1936).lll). {osda. staal, sv.

no. stål, oldn. stål, ty. stahl, jf. eng. steel;

besl. m. 1. Stage)

I) om stof, materiale. I.l) (smedeligt)
jærn, der er fremstillet i (renset og)

hærdet form ell. (fagl.) er hærdeligt
(haardt staal), efter den forsk, behandlings-

maade snart særlig haardt og skørt, snart

særlig sejgt (elastisk); i fagl. spr. nu ogs.

om alt i flydende tilstand fremstillet

i forb. (være) af staal. Mit Hierte er icke af

Flint og Staal meer end andres. KomGrønneg.
11.246. Bagges.Ungd.il.178. spæd og lille,

I

hun ejede karsk en Vilje af Stal.Blaum.
Sk.9. 1.4) talem., ordspr. vride vand af
staal, (især gldgs. ell. poet.; jf. DgF.1.247)
som udtryk for (at udføre) noget umuligt ell.

(næsten) utroligt, at begiere sUgt af os, er

det samme, som at vilde vride Vand af

20 StaalBiehl.DQ.il. 17. smst.IY59.174. Oehl.

Digte.(1803).75(jf. NatTid.^yd939.10.sp.2).

jf. bet. 1.1 slutn.: Man maa sige, han lagde
Staal for mange Egge; thi det satte

Mod i Folk tilga\ns. Grundtv.Saxo.il1.320.
sml.: Dertil svarer Tyr . . saa bidende, at

Man godt seer, der er Staal i den Kniv. sa.

Myth.458. Udtrykket for en energisk Mand:
„han har Staal for Jernet". CoiZO.

2) ting af staal (1). 2.1) i al alm., om
smedeligt jærn, hvad enten det er hærde- 30 (en del, et afbrudt stykke af) en ting af staal;

ligt ell. ikke hærdeligt (blødt staal). Moth.S
774. Brunnich.M.257. brændt Staal (o:

brændstaal).VareL.(1807).III.53. *der brast

min Naal!
|

. . Det er en Skam, at Sligt

kan skee med engelsk Staal. Heib.Poet.XI.

90. Man hærder blødt Jern til Staal ved
Hjælp af Ild og K\a.Goldschm.Hjl.II.731.
Vognene funkle af Staal (Chr.VI: skal være,
som med ilds hins). Nah.2.4. *da blaaner og
blinker det blankslidte Staal

|
i min Hakke, 40 78.

min Skovl og min Spade. Skjoldb.(IllTid.

1897/98.540). M. (havde i sin) Villa . . gjort

op med Mahogniet (0: som møbelmateriale)

og vendt sig definitivt mod Staal og Glas

(jf. Staalmøhel). JacPaludan.UR.369. jf.

Staalstik: Holbergs Portrait, stukket i Staal

eller Kobber. Cit.l842.(EhrencrM.F.XI.261).
knive, vask af rustfrit staal. || lægge
staal for ^en økse osv.), (fagl.) anbringe
staal som æg paa et redskab, Moth.L89. 50 staal;
WCSamuelsen.EnFodvandring.(1861). 169. en
Mejsel, hvor Staalet er „lagt iox'''.Wagn.
Tekn.150. 1.2) (jf. bet. l.z) i sammenlig-
ninger, som udiryk for noget haardt, stærkt

olgn. *Den Hierte har som Staal hvis Øyne
icke rinder,

|
Natur som Tiger, der sig ey

bevæget finder,
|

Af hendes Klagemaal.
Bolb.Paars.246. *(irev Gert var en Kæmpe,
en Hals fuld haard,

|
Som Staal og Jærn

navnlig om ting af staal (ell. jærn), der kan
stikke ell. skære, tidligere anvendt som et efter

folkelige forestillinger virksomt middel mod
trolddom, værn mod overnaturlig skade ell.

ulykke (jf. staale 3j; især i forb. lægge
staal. *Hr. Niels fast eene var, som ey var
bange bleven . . |

For got hånd dog holt

staal at legge for sin Port;
|
Thi saa kand

Fanden ey udrette noget stort. Holb.Paars,

sa. UHH.I.4. Thiele.III.63.64.160.176.

jeg lagde Staal i hendes Vugge . . saa

at Troldene bleve deTira.HFEw.VT.I.211.
(bønderne) søgte at vare deres udøbte Børn
for de underjordiske . . ved at indsy . .

Staal i Syøhetøiet.NRasmSøkilde.B.39. *Sidst

lægger for Døren jeg Staal og Sten,
|
Da

voldes slet ingen i Huset Men.JPJac.DU.
84. Skjoldb.SM.31. JSMøll.MB.264.266f.472.
Feilb. 2.2) (især foræld., poet.) plade(r) af

spec.: rustning; panser (II.l);

plade (LI.3); navnlig i forb. (klædt) i

staal. *Vi føris i Pantzer, vi klædis i Staal.

Sort.HS.DP. *Skindet er stivt, af umage-
ligt Maal?

I

Vel Dig! det vænner til Kobber
og Staall Oehl.Helge.(1814).17. en Kjæmpe i

Stål fra Top til Tk. Hjort.KritLit.il.315.

Ynglinger i Plade,
|
Drenge, klædt i Staal.

PalM.^III.356. om skib: *Færgen med det

brede Bryst,
|
klædt i Staal og Vlade.Aakj.

Grundtv.PS.VI.235. *nu er jeg fast, |
Som eo FriFelt.(1905).4. 2.3) (foræld.) staal (i flinte-

Sta&l\Boye.PS.I.234. mine Muskler spændte
sig som Staal. Bergs.PS.11.45. jf. IL en I8.2:

*(han er) glat paa Fladen og haard som
et Staal. Røse.MD.112. 1.3) (jf. bet. I.2;

bøsse (jf. Bøssestaalj ell. i fyrtøj) til frem-

bringelse af tændende gnister; fyr staal.
vAph.(1759). *Staalets Gnist faar Piben

tændt.ChKjerulf.FE.192. Halleby.80. ved
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arbejde faar ell. slaar man ild af staal, se

Ild sp.102''.
II

billedl. jeg (maa) stille Eder
som yngste Officeer under Gonzalo de Castro,

en dygtig Soldat, men haard som Flint. Tag
Eder iagt for at spille Staalet, thi da vil det

gi'e Gnister. PalM. UK.41. 2.4) (fagl.) hvæs-
se-, strygestaal. vAph.(1764). JPPrahl.
AC.59. Kaptajnen strøg Kniven paa et

Staal og begyndte at skære for. ASølling.Sø-

mandslw.(1925).25. 2.5) (jf. Arbejds-, Bor-,

Dreje-, Gevind-, Høvle-, Skrabe-, Skrub-,

Skrue(skære)staal ofl.; især 0) redskab ell.

arhejdsorgan af staal med en skarp (skæ-
rende) kant (æg), spec. (fagl.) om høvle-

ell. drejeredskab, naar for hvesset Staal ned-
falder

I

Det fede Gres. Zetlitz.Poes.3. Det
samme Staal, hvormed jeg skjærer Brødet.

Blich. (1920). XI. 175. Wagn. Tekn. 177. 221.

TeknMarO. Thaulow.M.1.303. || (jf. Mord-,

Pot. TarifforGlas-Udsalget.(1783).18. Henne
paa Toiletbordet brændte en Staalampe.
HSeverinsen.SM.199.
Staal-arbejde, et. arbejde i (ell.

med) staal ell. (konkr.) det saaledes frem-
stillede produkt. Holb.DH.II.601. De (o: en
isenkræmmer) har formodentUgen nye Prø-
ver af Staalarbeide at vise mig. Engelsk
maae det være. PAHeib.Sk.II.257. VSO.

10 MO. -baand, et. tynd baandformet strim-

mel af staal (tynd staalfjeder), spec. anv. som
maalebaand (ved landmaaling (LandmB.I.
256)) ell. i radiofonien til mikrofon-optagelser.

Pol.*/il936.9.sp.2. -bad, et. (jf. -brønd;
med.) bad, i hvis vand jærn(salt) er opløst.

Conv Lex. XVI. 38. VSO. Klinisk Ordbog.*

(1937).464. -beklædt, part. adj. [2.1-2]

(jf. -klædt; især poet.). *du staalbeldædte
Kiempe.Oehl.Digt€.(1803).34. *Den asianske

Morderstaal; især poet.) om vaaben, sværd 20 Herre (0: Thor),
|
Med staalbeklædte Bryst

olgn. (spec. i forb. det blanke staal (Oehl.

Digtn.I.17), det kolde staal (GSchutte.OK.
86. jf. DgF.V,2.309); ogs. i (synonym)forb.
m. Stang (s. d.) ofl.). min Egensindighed

I
Det er min værste Fjende

; |
Den Staal ej

bider pBLa,.SalmHj.292.4. *Ung Halfdan ligger

krum paa Skiold,
|
Med Staalet i sit Hierte.

Oehl.Helge.(1814).3. *Han (0: Luther) trod-

sed Band og Staal og Ba,a,\.Grundtv.PS.III.

sa.ND.7. Hauch.MS.106. -beton, en. (jf.

Jærnbeton^ beton med indstøbt staal.

HFB.1936.XLiv. -blaa, adj. (jf. -farvet

og jærnblaa; især fagl. ell. to) blaa som
(blankt ell. anløbet) staal ell. af staal(beslag)

;

lys graablaa med glans af staal. Amberg.
*Mig lukker Gimle dog sin staalblaa Port.

Oehl.VII.373. *Min Skjønne . .
|

I staal-

blaa SHkedragt.PalM.Poes.il.383. Havet er

65. ! Tider,
|
Hvor det gjaldt

|
Med ubøiet 30 indigoblaat, nogle Steder staalblaat. Bran-

Sind
I
At bøie sin Nakke for Staalet. Hauch.

Lyr.70. Med Staal i Haand vi tales ved,
|

Forræder, som Du est. Winth.HF.268. Blaum.
Sk.61.

Staal-, i ssgr. ['sdå(*)l- ell. (i faste, dagl.

ssgr., spec. i Staaltraad^ 'sdml-] især af
Staal 1(1); foruden de ndf. anførte kan næv-
nes forsk, mere tilfældige ell. let forstaaelige

ssgr. som Staal-affald, -art, -baad, -bakke,

des.IV125. Staalblaa Vidafinke. Vidua nitens.

Wiese.T.I.124. jf. -blaat: De glimrende sorte

Fjer, der i Foraaret prangede i det Kobber-
røde og Staalblaa. Sopron./.2. -blaat, et.

(jf. -blaa; fagl.) betegnelse for et blaat farve-

stof (nuance af berlinerblaat) . VareL.*81. O
-blank, adj. blank som staal (ell. af staal).

Blodstænk paa et staalblankt Panser.
Schand.SD.105. en klar og staalblank lille

beslaaet, -beslag, -bjælke, -blik, -blok, 40 YåndTpyt.Budde.TreSmaafortællinger.(1881).
-boks, -bolt, -bor, -brynje, -dorn, -(driv)rem,

-dør, -fabrik, -forædling, -fremstilling, -gjord,

-hammer, -harnisk, -industri, -kabel, -kanon,
-karm, -kedel, -kile, -klinge, -knap, -kniv,

-konge (jf. I. Konge 3.i), -kæde, -legering,

-lignende, -line, -lineal, -lænke, -maalebaand,
-maalsstok, -magnet, -mast, -materiale, -me-
terstok, -naal, -od, -panser(plade), -plade,

-produktion, -pudling, -raa, -reol, -rigning.

197. -blæsning^, en. (jf. blæse i) frem-
stilling af staal ved tilblæsning af luft; ogs.

konkr. om (den mængde) staai, der er frem-
stillet ved (en) blæsning. Sal.*XXI.574.
-brillant, en. (fagl.) en af stærkt facetteret

og poleret staal fremstillet (uægte) brillant,

anvendt til hattepynt, bæltespænde olgn. ell.

nu især til teatersmykker; staaldiamant. Nord
ConvLex.V371. VareL.*796. -brille, en.

-ring, -rist, -seng, -skede, -skib, -skinne, 50 (jf. Guld-, Hornbrille^ næsten kun i flt.,

-skovl, -skrue, -skyts, -sort (en), -spant,

-spejl, -splint, -spænde, -stempel, -stift,

-streng (en), -søm, -tang, -tap, -trosse (jf.

Staaltraadstrosse^, -vare(r), -vire, -(jærn-

bane)vogn, -værktøj, -æg (en), -ætsning,

-økse ofl. II
uegl. (jf. -finger, -hjerte ofl.):

Staal-menneske, -muskel (-muskler), -ner-

ve(r), -sikker, -sind, -sjæl, -smidig ofl.

-aluminium, et. (fagl.) legering af alu-

om briller med indfatning af staal. fine Staal-

briller, der paa Afstand gav ham et vist

studentermæssigt Udseende. Bergs.GF.1.278.
Kirk.D 8. -bronze, en. d. s. s. Haard-
bronze (Kanonmetal). OpfB.'II.149. Wagn.
Tekn.108. -brønd, en. (jf. -bad, -kilde,

-vand; nu næppe br.) sundhedsbrønd med
stærkt jærnholdigt vand. AWHauch.(1799).
759. -børste, en. (jf. Staaltraadsbørste^

minium med (8 *U) kobber. Støberibogen. 60 børste (II. 1), der (i st. f. haar) er forsynet

(1938).170. IngBygn.l940.80.sp.l

Staa-lampe, en. (jf. Hænge-, Stand-
(er)lampe^ lampe, der er indrettet til at staa,

især paa et bord olgn. Staae-Lamper til Vt

med staalstifter ell. (buruUer af) metaltraade

(staaltraad) (anvendt til afbørstning af rust,

kalk (paa mur) olgn. ell. som haarbørste).

IngBygn.l941.145.sp.l.

b2*

L
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Staald, en. se I. Stald.

jStaal-diamant, en. (fagl.) d. s. s.

-brillant. Sal.XVI.571. -dyr, et. (jt. -gan-

ger, -ged, -hest; især spøg.) om cykel: fra

gaardenes cykleskure hales staaldyrene frem.

MKlitgaard.MS.40.
I. staale, v. ['sdå-Ia] -ede. vis. -ing

(i let. 2: DSt.1912.55). (oldn. stæla, ty. stab-

len, eng. steel; af Staal (1); jf. staalet) I)

(fagl.) hærde til staal; staalhærde; for- lo

staale. Moth. S 775. WCSamuelsen.EnFod-
vandring.f1861).168. da der maatte tages saa

mange Aftryk af Pladerne (o: raderingerne),

indførte (kunstneren) at „staale" dem, hvor-

ved dog de enkelte Aftryk næppe have win-
det.JLange.I.208. |j ogs.: anbringe staal som

æg paa (lægge staal for) et redskab. WCSamu-
elsen.EnFodvandring. (1861). 170. Arbejderne

(kom) op i Smedjen med deres Hakker for

at faa dem staalede og skærpede. JBorn/i 20

HaandvEr.173. 2) (soldat.) pudse (metal-

genstand) med et pudsestaal. DSt.1918.

55. 3) (dial.) lægge staal (2.i) til værn mod
trolddom, man (skulde) „staale" allevegne:

i Sædbunken paa Loftet . . ja, Pigen maatte
endog malke paa en Kniv. JSMøll.FH.II.48.
DF.VI.25.

II. staale, v. se u. I. Stal.

Staa-leje, et. % et paa et underlag

fast hvilende (staaende) leje for en tap, en 30

aksel; standleje. OpfB.*I.160. TeknO.
staalen, part. adj. se stjaalen.

IStaal-erts, en. (jf. -jærn, -malm,
-sten; mineral.) særlig rent og tungt malm
(jærnerts), egnet til fremstilling af staal.

vAph.Chym.III.399. SaUXXlI.105.
I. staalet, (part.) adj. ['sdå'lai] {jf.

eng. steeled; af Staal (1) éll. (perf. part.) af

I. staale (1) ; jf. forstaalet u. forstaale ; 1. brJ)

som er af (ell. forsynet, beslaaet osv. med) 40

staal; staal-. dette vældige, staalede Ka-
valeri (o: traktorer og høstmaskiner), der nu
ruller over Danmarks milevide, gule Agre.

NatTid."/sl925.Aft.l.sp.6.
\\ (jf. Staal I.2-3

og staalhærdet u. staalhærdej overf. Lemmer
hærdedes. Muskler blev staalede. ^ndiV^a;.

PE.II.194. Jeg ansaa Tietgen, hvis man vil

bruge et i sin Tid meget gængs Ord, for

staalsat af Væsen, „staalet" fra Naturens
Haand og gennem Livsførelse, ilfiiw&w.^r. 50

109.

II. staalet, part. af stjæle.

O IStaal-farve, en. (jf. -farvet^ staa-

lets (staalblaa, staalgraa) farve. Moth.S774.

VSO. MO. -farvet, adj. (jf. -farve og

-blaa, -graa^ som har staalfarve. *Paa . .

staalfarvet Bølge jager
|

. . aarvaagne Fisker

hem.Rein.34. *Hisset jeg seer dig, du blom-
strende Skiønne!

|
Smekker, i staalfarvet

Taft er du snøit.0ehl.Fr.l7. -finger, en. eo

(jf. -fodet og Jærnfingerj spec. (nu 1. br.)

i flt., om meget stærke (haarde) fingre. Moth.

S774. MO. -fiol, en. (foræld.) strygeinstru-

ment, bestaaende af en rund lydkasse med en

kreds af staalbøjler, hvorover buen føres.

Musikkat.6. -fje(de)r, en. (jf. I. Fjeder

2>). vAph.Chym.III.410. den haarde Stivhed,

som er Frugten af Snørliv og Staalfjedre.

ClaraAndersen.Kastaniebaandet.(1861).10.haTa.

(kastede) sig ned i sin Sofa, saa Sædets
Staalfjere ringende slog mod hinanden.

Schand.TF.1.40. TeknMarO. \\ i sammen-
ligninger. Hun foer op med et Spring som en

elastisk StaaliiedeT.Schand.FrProv.dS. JP
Jac.1.21. AndNx.PE.I.176.

\\ (jf. Staal l.s^

overf. den pathetiske Staalfjer i Thomas's
Sind s\aTpipedes.Schand.TF.II.16. -flaske,
en. fiaskeformet beholder af staal. Bl&T. Pol.

"/d941.10.sp.2. -fodet, adj. (jf. -finger;

spec. (poet., 1. br.): som har meget stærke

fødder. *en staalfodet Strnds. Drachm.UD.
114. -ganger, en. (jf. -dyr; spøg.) om
cykel. UgensEkko.^/iil907.4.sp.l. (han besteg)

sin stål-ganger for at ride til hovedstaden.

Svedstrup.EG.il.279. -getl, en. (jarg., vulg.)

d. s. AsfaltensCowboys.(1940).60. -gny, et.

(jf. Staal 2.5; poet.) om vaabenlarm. Blich.

(1920).II.65.XIX.41. -graa, adj. (jf. -far-

vet og jærngraaj graa som staal ell. af staal-

(beslag); lys graablaa. Moth.S774. en staal-

graa sortbræmmet Kioxt^l. Ing.YS.1.66. BOl-
sen.Farvebog.(1868).9. (hans øjne) var smaa
og staalgraa. Pon<.LP. y//J.222. -graat,et.
(fagl. ell. (9) staalgraa(t) farve(stof). JPJac.
1.184. Dengl.By.1927.41. -grøn, adj. (især

fagl.) mørkt (blaaligt) grøn (som anløbet

staal) ell. grøn med metalglans. vAph.(1759).

BOlsen.Farvebog.(1858).40. den staalgrøn-

ne Vidafinke. Wiese. T./.225. -haard, adj.

{oldn. stålhar5r; jf. -stærk og jærnhaard;

især CP) haard som staal; overmaade haard.

Brynkjøller af Jern med krumme staal

-

haarde 1oxxiQ.Ing.EM.II.74.
|| (jf. Staal

1.2-3; uegl., især om en persons karakter.

Moth.S774. en stålhård Form (i et digt).

Hjort.KritLit.il1.26. denne staalhaarde unge

Sjæl, hvis Vilje tyve Vintre har hærdet til

Ubøjelighed. Brandes.VII.396. -hammer,
en. (fagl.) hammer af staal ell. hammer til

bearbejdning af staal. TeknMarO. Bl&T.
-handske, en. (ænyd. d. s., glda. stal-

hanske (KrErsl.T.146), oldn. stålhanzki; jf.

Jærnhandske; især foræld.) handske af staal

(jærn) ell. af flettet staaltraad (jærntraad),

som del af en rustning ell. af en fægters ud-

styr (Levin.). Nogaret gav ham et vældigt

Ørefigen med en Sta,al-B.a.xidske. Holb.Kh.

794. Hånd drog een gloende Staal-Handske

paa sin høyre B.&a.nd. Borrebye.TF.133. Oehl.

NG.(1819).2. Thi kastede Dankongen sin

Staalhandske til Sverrigs Konge. Bredahl.E.

17.
II

i forsk, (nu næppe br.) talem., som
udtryk for krigsfærd, brug af vadbenmagt ell.

(uegl.) voldsom, haardhændet adfærd, vold-

somhed, vrede olgn.; i forb. som tage (noget)

med staalhandske(r) olgn. hånd lærdte

at hånd ikke kunde vinde et Foodsbredt

Jord, uden med Staal-Handske. ^SiangrcCAr



825 Sitaalharmonika Staalorm 826

IV.581. Jeres Herre har saa nogen visse smaa
Maneerer paa sig . . Hånd tager en Ting
strax op med Staalhandsker (o: alt for alvor-

ligt, bogstaveligt). KomGrønneg.

I

II.83. hvad
raan faaer for et godt Ord . . er man sikkrere

paa at beholde, end hvad man tager med
Staal-Handsker. Grundtv.Saxo.il.313. Siden
kom vi i Kast med Svensken, og toge da
danske Krigsfolk Sverrig tre Gange med
Staalhandske. HBlom. Katechismusf. den Dan- lo

skeKrigsmand.(1829).ll. Jeg blev da ud-

nævnt til Sjællands Biskop . . og Ørsted

(o: ASØrsted) . . kom ind til mig og gratu-

lerede mig. „Vi have maattet tage det med
Staalhandsker!" sagde han. Mart.Levnet.ilI.

4. -harmonika, en. (foræld.) musik-

instrument med klaviatur (klaverharmonika)

og afstemte staalstænger. MusikL.II.lo5. Sal.

VIII.518. -hest, en. (jf. -dyr; CP ell. spøg.)

især om cykel. DagNyh.*''hl902.2.sp.3. Gjel. 20

RS.II.123.
II

ogs. om lokomotiv olgn. VorStand.
1942.15.sp.l. -hjerte, et. (jf. Staal I.2-3;

nu 1. Ir.) et hjerte (som) af staal; haardt,

ufølsomt sind, ogs. stor karakterstyrke olgn.

den maatte jo have et Staalhierte, der kunde
nægte at giøre en god Ven Beskeed, som
bringer os en Skaal til. Biehl.DQ.IV14. VSO.
MO. jf.: *Staalhiertede Krabat! fy, lad

dig røre,
|

Og Staklen skienk sin Fri-

hed kiønt igien.TBruun.1.77. *Momus . .

dend Steen-Staal-Hiertet Gnd. Holb.

Paars.240. -hjælm, en. (oldn. stålhjalmr;

jf. -hue) hjælm af (nikkel) staal, nu især som
militær (feltmæssig) hovedbeklædning. Boye.

PS.1.233. Paa Landevejen drager Tropperne
af Sted. Staalhjelmene skinner med matte
Reflekser i Maanelyset. TomZn's<./iV.57. jf.:

staalhj elmede Folitimænd. PoU/iil938.14.

sp.3.
II

{efter ty. stahlhelm) om (medlemmer

af) en for veteranerne fra verdenskrigen i 1918 40

stiftet tysk organisation (med feltgraa uniform
og staalhjælm). BerlKonv.XX.169. -hol-
der, en. redskab, der fastholder et (stykke)

staal (Haandv.219), spec. (til Staal 2.s) et

arbejdsstaal. Hannover.Tekn.215. Thaulow.
M. 1.292.297.300.305. -hud, en. ^ en af

blyhvidt, grafit ofl,. bestaaende (grund- og dæk)-

farve til overfladebeskyttelse (mod rust) af
jærnkonstruktioner. HFB.1936.81. jf. Staal-
hud(rustbeskyttelses)farve. DRasmus- 50

sen.IIusbygning.*(1937).366. -hue, en. (oldn.

stålhiifa; ;j$J, især foræld.) staalhjælm; storm-

hat. Moth.S774. Ing.VS.1.3. Hauch.Æ.75.
SaUXXII.391. -hytte, en. hytte (1.3),

hvori staal fremstilles. Hallager.216. Funke.
(1801).III.413. -hærde, v. vbs. -ning
(Fleischer.S.116). (^ ell. QP) hærde (jærn)

til staal; staale (I.l). Virgil.OmAgerdyrkning.

(overs.l808).17. \\ overf. *Had skal . .
|

Staalhærde bløde Rierte. Boye. Brødr. 135. eo

Prøvelsens Ild har Magt til at rense Hjertet

og til at staalhærde Yillien. Lehm.IV116.
\\

part. staalhærdet brugt som adj.; uegl. (jf.

8taal(be)klædt/- *(hesten) med staal-hærdet

foed nedtrasker Folke-kToppeT.Sort.Poei.65.

overf.: hvo havde vel et saa staalhærdet
Hierte . . at en Kongedatters saa store

Jammer ikke skulde røre ham? KSelskNye
Skr.V.53. *en Slægt, som med staalhærdet
Mod

I
vil holde fast ved Danmark. Lem6.

DS.139. -jærn, et. (fagl.) jærn, der er

særlig egnet til fremstilling af staal. vAph.
Nath.IV.33. Bl&T. -kamp, en. [2.5] (poet.,

højtid.) (larmende) vaabenkamp. Blich.(1920).

1.64. -kilde, en. (jf. -brønd; foræld.) kilde

med stærkt jærnholdigt vand. Bl&T. -klædt,
part. adj. [2.1-2] (jf. -beklædt og jærnklædt;
især poet.). *staalklædte Kiøl. Pram.Stærk.
284. speylklare lis staalklædte Hover slaae.

Rein.l8. staalklædt VanseT.Scheller.MarO.
især om kriger i rustning: Rahb.Jd'A.14.
staalklædte stridvandte Mænd. Oehl.PSkr.
1.234. Recke.BB.172. -kugle, en. Staal-

kugler til Kuglelejer. Op/JB.*///.2(?<?. || spec.

(jf. -kur, -pille og Jærnkugle 2; med., især

foræld.) om kugle ell. pille af jærn(pulver),

anv. som lægemiddel (fx. til at afsætte rust

i vand, som derefter indtages). Abildg.B.76.
371. ConvLex.XVI.38. FolkLægem.I.62.III.
103. -kur, en. (med., især foræld.) kur med
anvendelse af jærnholdigt lægemiddel (staal-

bade, staalkugler olgn.). HÉFriis.DetOlden-
burgskeKongehus'Hist. II. (1902). 255. -lof-
ter, en. [2.5] mekanisme, der løfter

høvlestaalet i en høvlemaskine. Thaulow.M.I.

297. -malm, en, et. (mineral.) d. s. s.

-erts. KSelskSkr.VII.315. OpfB.^V102. Sal*
XXII.105. -mester, en. se Stalmester.

-middel, et. (med., især foræld.) staal-

ell. jærnholdigt lægemiddel. Apot.(1791).57.
ConvLex.XVI.37. -mælk, en. (med., for-

æld.) mælk, hvori et stykke glødende staal har
været dyppet og afsvalet. Apot.(1791).58.

-møbel, et. spec. (fra 1920'rne) om møbel
(stol, bord olgn.) af (bærende, forniklede)

staalrør (jf. Staalrørsmøbel u. Staalror^.

Krak.l930.II.1378. BerlKonv.XX.170. -na-
tur, en. (nu 1. br.) i egl. bet.: (staalet kan)
med Bibeholdelse af sin Staalnatur ved
blotte Temperaturforandringer . . gøres gan-
ske blødt eller overordentlig haardt. Op/B.*
III.153.

II (jf. Staal I.2-3 og Jærnnatur^
overf. *intet Hierte er saa stiv saa sterk

omgierded |
Ej Siæl med staal Natur og

Flinte-harnisk hærded,
|
Hvor den (0: Cu-

pidos pil) jo trænger ind. Holb.Metam.8.
Falst.Ovid.22. -orm, en. (holl. f staal-

worm; ;/. Orm I.2 og Blindorm, Skælslange

samt ænyd. ormslaa (bornh. sv. ormslå^; 2001.)

lemmeløs, slangedannet snogeøgle af familien

Anguidæ, spec. Anguis fragilis, med glat,

glinsende (staalgraa) skælbeklædning og en
hale, der ved ublid behandling (if. folkelig

forestilling: ved stivnen af skræk) let knæk-
ker af. Moth.S775. vAph.Nath.VII.371. Liit-

ken.Dyr.280. DanmFauna.I.13f. || i sam-
menligning. Torbine var (som alle skrift-

lærde Folk) ræd som en Staalorm for alt,
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hvad der var imod RegleTne. Bergstedt.A.136.

-ovn, en. spec. (0) om ovn til fremstilling

af Staal. VSO. MO. OpfBM.490. -pen, en.

^„almindeligt Udtryk", ifO.; nu mindre Ir.

i olm. (tale)spr., jf.: „Nu da Fjerpennen
reent forsvinder, bruger man kun lidet Or-

det, og siger blot: Pen." Lew'n. sml. CReimer.
NB.44) pen af staal (med kløvet spids), fra

183(yerne mere og mere alm. anv. i st. f.

fjederpen; ogs. (uegl.; jf. I. Pen 2.2J i udtryk

for virksomheden at skrive, være skribent, for

skriveevne olgn. Amberg. tør jeg end mene,
min Staal-Pen kan holde nogle Gaase-Fier

Stangen, maa jeg dog vide, den kan umuelig
hamle op med mangfoldige Munde. Grwwdto.

Myth.xxii. „Deres Pen (o: stil) er ikke

blød nok .
." — „De mener altsaa, at det

kommer af at jeg bruger Staal-Penne."

Kierk.P.II.294. jeg kjender baade Fjeder-

pen og Staa.l^en\HCAnd.(1919).IY23. Vi
maatte . . i min første Kadettid (c. 1850) kun
bruge Fjerpen . . Staalpenne var strengt for-

budte. VidorHansen.Minder. (1927).72. Vare
L.*796. om pen anvendt ved litografi: OpfB.^
11.566. -perle, en. (jf. -sten 2; fagl.) kun-
stig perle, presset af en metallegering (staal).

VareL.(1807).I.564. VareL.*679. -pille, en.

(jf. -kugle ; med., foræld.) pille af jcernpulver.

Molb.HO. VSO. -pulver, et. (med., for-

æld.) styrkende pulver af jærnfilspaaner, stødt

ensian m. m. Klevenf.RJ.23. Apot.(1791).58.

Ing.Levnet.1.121.187. VSO. MO. FolkLægem.
111.103. -rødt, et. (fagl.) haardt og fint

rødt stof (polerrødt), anvendt til at give staal

højglans. VareL.*213. -ror, et. Hannover.
Tekn.119. || hertil (jf. StaalmøbelJ Staal-
rørs-møbel (HFB.1936.xLir), -stol (Jac
Paludan.UR.370. FagOSnedk.) ofl. -sand,
et. findelt staal (staalspaaner), anvendt
som slibende ell. skærende middel (ved sten-

savning). Sal.XVI.684. -sat, part. adj. se u.

-sætte, -sav, en. (fagl.) sav (med klinge) af
staal ell. til savning i staal. Tyvene (har)
med en Staalsav gennemskaaret det ene af

Pengeskabets Hængsler. DagNyh.^^/iil912.2.
sp.6. -skelet, et. se I. Skelet 3.i. jf.

Staalskelet-bygning (Murværk ogJernbe-

ton.[1938].377), -hus (LSal.XI.119). -slag-
ge, en. slagge fra staalfremstilling. HFB.
1936.XLIV.

II
hertil Staalslagge-asfalt. LSal.

XI.119. -smedet, part. adj. i!^ fremstillet

af staal ved smedning. IngBygn.l940.70.sp.2.

-sneppe, en. (jf. Graasneppe og I. Ryle)
\. islandsk ryle (strandløber), Tringa canutus,

i vinterdragt (mods. Rødsneppej. Kjcerbøll.

499. Lieberkind.DVVII.389.
\\ f brushane,

Tringa ell. Machetes pugnax. OFMull.Zool
Pr.24. Nemnich. -snit, et. (fagl.) (kunsten
at fremstille) en med figurer udskaaren (gra-

veret) staalplade (staalstik) ell. et ved en saa-
dan frembragt aftryk. KunstmusA.1921-23.
326. -spaan, en. (jf. -sand, -uld; fagl.)

især i flt., om (fine) spaaner af staal (anv.
som rense- ell. pudsemiddel). FagOSnedk.

Ugeskr.f Retsv. 1941. A. 1167. -stang, en.

(glda. stolestong (Brandt.RD.II.27)) BriXn-

nich.M.257. Tømrermester Dann . . stram-
mede sig, som om han havde faaet en Staal-

stang i Ryg og 'Nakke. Schand.VV338.
||

spec. (fagl.) om en tyk stang af staal med en
knop i den øverste ende og mejseldannet i den
nederste (anv. som brækjærn, løftestang olgn.).

FagOSnedk. -sten, en. I) (mineral.) en

10 særlig art jærnmalm (kulsur jærnforilte) , der

anvendes til fremstilling af staal; jærnsten (1).

Funke.(1801).III.413. Wagn.Tekn.318. 2)
(nu næppe br.) kunstig smykkesten af staal;

staalperle. Adr.'^^/d762.sp.l6. -stik, et. (jf.

-snit; fagl.) om (kunsten at fremstille) en
med figurer stukken (graveret, ætset) staal-

plade ell. et ved aftryk hermed frembragt

billede. Europæisk Gallerie, et Udvalg af de
største Maleres Mesterstykker, og i Staalstik

20 udførte af Englands mest udmærkede Konst-
nere- Fædrel.l844.sp.13976. De mørke Gaar-
de . . tegnede sig som Staalstik med Sneen.

Buchh.DM.26. BibliotH.U.276. \\ hertil Staal-

&i\\i-\x\.n»i(OpfB.H.522) , -presse (OpfB.HI.
554) ofl. -stikker, en. (fagl.) person (haand-
værker, kunstner), der udfører staalstik. JN
Høst.HII.(1850).238. D&H. -stikkeri,
et. (fagl., 1. br.) kunsten at frembringe staal-

stik. OpfB.^II.555. -stikning, en. (fagl.,

30 1. br.) d. s. NordConvLex.V.371. O -stærk,
adj. (jf. -haard og jærnstærkj stærk (haard)
som staal; overmaade stærk (og haard). *en
Helt bredbrystet og st3i&\stæTk.Blich.(1920).

IV215. *disse brune og staalstærke Hænder.
Drachm.UD.34. -stævne, et. [2.5] (højtid.,

poet.) vaabenstævne; kamp(stævne). ADJørg.
NK.498. -støbegods, et. (støbe)gods

af støbestaal. Hannover.Tekn.35. -støber,
en. (1. br.) person, der udfører staalstøbning

40 ell. driver (ejer) et staalstøberi. Bl&T. -stø-
beri, et. (fabrik for) staalstøbning.

TeknMarO. -støbning, en. fremstilling

af staalstøbegods. Hannover. Tekn.34. -støbt,
part. adj. fremstillet af støbestaal (ved

staalstøbning), to store staalstøbte Plader.

DampLok.77. -svamp, en. se Stolsvamp.
-sætte, V. vbs. -sætning (til bet. 1: Ribe
Amt.1915.128. til bet. 2: VVed.H.2. Johs
PalM.TV45), -sættelse (til bet. 2: AFriis.

50 BD.I.406). (sv. stålsåtta, no. stålsette; ;'/.

I. staale) I) (fagl., nu 1. br.) lægge staal i ell.

paa noget (især et redskabs æg); (for)staale.

Smaa Valser . . smedes beqvemmeligen,
staal-sættes siden. LTid. 1762. 63. Staalsat

Gravstikke. vAph.(1759). Landhuushold.1 .70.

VSO. MO. RibeAmt.1915.128. 2) (jf. Staal

1.3; især W) overf.: give styrke, (modstands)-

kraft, fasthed (i karakteren); især m. h. t.

vilje, karakter olgn. Sagnet . . varmede
60 Hjærtet og staalsatte Yi\]ien.Barfod.F.I.109.

en barsk Alvor, der ligesom staalsatte de
sidste af hendes Ord. HolmHansen.Enfri
Mand.I.(1877).8. den lønlige Andel, som
Haabet om en god Frokost muligvis havde
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i at staalsætte den brave Mands Villie.

Schand.SF.220. Du maa prøve paa at

staalsætte din Karakter mod Verdens Fri-

stelser. iVons.XTr256.
II (jf. staalet^ part.

staalsat anv. som adj. *Trods staalsatte

Hierte . .
|
For Reidar flød Taarer paa

fiendtligt Ytinå.Zetlitz.BS.SS. muligen har

den Generation, som skrev (disse omven-
delseshistorier) ogsaa havt en mere staalsat

Karakteer end den, for hvilken de bleve lo

skrevne. (S'c/iacA;.279. (et) staalsat Folk. JJes-

sen.ØV172. Heller ikke hans Helbred eller

hans Nerver vare tilstrækkelig staalsatte

til (en politisk gerning). HWulff.DR.308. jf.:

*0m Kongen slaas der et staalsat Hegn
|

af tappre liddnd. Ploug.NS.167. -tov, et.

tov af staal(traade). Staaltraadstoves eller,

som de nu skal kaldes, Staaltoves Fremstil-

ling. Hannover.Tekstil.il.192. HandelsTekn.
514. jf.: Jeg har ellers Nerver som Staal- 20

tove, men det her — . Kirk.Borgmesteren gaar

af.(1941). 97. -traad, en ell. (om samling
(system) af staaltraade, (hegn af) staaltraads-

net; 1. Ir.) et (BerlTid.''*Uol931.2.sp.3). (tid-

ligere ogs. skrevet -traa. Moth.S775. LTid.
1725.269). flt. (nu mindre br. og kun med
tydelig forestilling om de enkelte metaltraade)

-e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (PU/il771).
(ænyd. staaltraa (OrdbS.), staaltraad (Oecon
Journ.1757.563), sv. no. ståltråd, jf. ty. 30

stahldraht) metaltraad af staal; uden for fagl.

spr. ogs. om metaltraad af jærn (jf. Jærn-
traad^, til dels ogs. af andet metal som kobber

(jf. Kobbertraad^ ell. messing (jf. Messing-

traad og Messingstaaltraad^. Endeel have en
stor Busk Fiedder i deris Haar med Staaltraad

heiteå.Pflug.DP.1040. (solsorten) flagrede

som rasende omkring i Buret og trængte sig

især hen imellem Staaltraadene. Xieisen.^.

163. Jerntraad, Staaltraad, er en af Jern 40

trukket TTa3id.VareL.(1807).I.567. smaa
hamrede Halvflasker, fra hvis Halse de løs-

nede Staaltraade struttede i Ye]Tet.Schand.

SB.33. Pertyrlinen er dels af Kæde, dels af

Staaltraad. fiarden^.iS'øm./.ii6. et Stykke
Sta,a\tTa,did. SkibsMask.60. || om staaltraad(e)

anv. som hegn. naar et eller andet Stykke
Ungkvæg . . havde skamfilet sig i Staal-

traaden. AndNx.DM.III.39. strandbakkerne
(var) parcelleret ud til villaveje med plan- 50

tager og stå,ltTå,d.Grønb.SV62. \\ om line-

dansers line (jf. StaaltraadsUne u. I. Line 4^.

Paa den Kongelige Danske Skueplads . .

viser den unge Geerman ved at ballancere

paa Staaltraaden adskillige nye Kunster.

Adr.^*/4l762.sp.l3. Ing.EF.II.238. (han) op-

drog hende til kvindelig Artist paa Staal-

traad — Hun er noget ganske overordent-
ligt! med.B5/.66.

II (jf. Staal 1.2-3; i sam-
menligninger. *Huden af Punt-Læder, Sener 60

og Aarer
|
Synes af Staal-Traad paa Tosser

og Daarer. Wadsk.127. I denne livsalige Fred
maa mine Nerver da kunne blive stærke
som Sta,a\tTa.3Ld. Pont.GA.9.

||
(med overgang

til ssgr.) gen. anv. som stofbetegnelse. Kryds-
stængestag sættes med Staaltraads Sytov ved
Foden af StoTinasten.Bardenfl.S0m.il.41.
Scheller.MarO. -traads-, i ssgr. (nu sj.

-traad-. vAph.(1759). JPPrahl.AC.83. VSO.
Larsen, se ogs. u. -mager. — sj. -traade-.

et stort Staaltraade-Net./w^.£;F.Z///.22i;.

i talrige ssgr. som Staaltraads-binder (mur.:

z-formet stykke staaltraad til at sammenholde
de adskilte sten i en hulmur. Murværk ogJern-

beton.[1938].196), -bur (Heib.Poet.X.73. Pia
Cour.DetteervortIÅv.(1936).10), -bænk (bænk,

der tidligere anvendtes ved haandfremstilling

af staaltraad. Staaltraad-: vAph.(1764).
VSO.), -børste (TeknO. jf. Staalbørste),

-dugt (Hannover. Tekstil 11.529), -fletning,

-gitter, -hegn, -kanon (kanon, der bestaar

af et rørlegeme af lagvis opviklet staaltraad,

indvendig foret med en tynd staalcylinder.

OpfB.UI.149), -kurv, -line (se u. I. Line

4, jf. u. Staaltraad^, -madras (Panum.553.

jf. Spiral-, Springmadras^, -mager (jf. -træk-

ker; nu næppe br., om person, der fremstil-

ler staaltraad. Staaltraad-: vAph.(1759).

VSO.), -maske (om fægtemaske olgn. Gold-

schm.Hjl.II.994), -net, -orm (sj.: smælder-

larve (ty. drahtwurm, eng. wire-worm^. St

Nyeland.Køkkenhavedyrkningen. (1878). 207),

-pisker, -rig(ning), -rulle, -saks (saks til

overklipning af staaltraad. Bergs.GF.1.102),
-tov (Hannover.Tekstil.II.192. Bildsøe.Sme-

debogen.(1928).260. jf. Staaltov^, -tovværk,
-trosse, -træk (trækkemekanisme fx. til ind-

stilling af jærnbanesignaler, oplukning af

jærnbanebom olgn. Sal.XV1069. Pol.*/tl930.

2.sp.5), -trækker (d. s. s. -mager. Nystrøm.
N0.572), -trækkeri (VareL.(1807).I.565),

-væv ofl. -tange, en. tungeformet staaJ.

Sal.XVI.174.
II (jf. Staal 2.5; poet.) om en

knivs od. Winth.HF.243. -tæt, adj. (mine-

ral.) tæt som staal. Briinnich.M.283. VSO.
-uld, en. (fagl.) fine (uldagtige) staal-

spaaner (anv. som slibemiddel). VareL.*796.

-urt, en. {efter ty. stahlkraut ; nu næppe br.)

S( d. s. s. Jærnurt 1. Amberg. FolkLægem.
III.103. -valse, en. valse af staal ell. valse

til valsning af staal. Adr.*'/»1762.sp.l3. VSO.
MO. -vand, et. (jf. -brønd; med., foræld.)

stærkt jærnholdigt vand; jærnvand. Apot.

(1791). 58. VSO. MO. Sal*XVII. 80.

-va(d)8k, en. beholder (kumme) af staal,

der danner den indvendige beklædning i en

køkkenvask. HFB.1936.XLiv. MLorentzen.

FG.IOO. (D -vilje, en. [I.3] meget fast vilje.

PalM.TS.22. -vin, en. (med., foræld.) jærn-

holdig vin (med jærnfilspaaner olgn. i).

Abildg.B.76. Tychsen.A.II.624. -vindue,
et. vindv£ med staalindfatning (i st. f. træ-

ramme). Krak.l930.II.1378. -værk, et.

anlæg, virksomhed, hvor staal fremstilles ell.

bearbejdes. Moth.S775. VareL.(1807).III.60.

DagNyh.^*/,1907.2.sp.4.

Ntaa-mand, en. I) [ILG] (sj.) mand
af fast karakter, faste meninger. Vi maa . .
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kunne se hen til (en biskop) som en Staa-
mand i Tiden baade overfor Statsmagt og
Mængde og overfor de vildfarende Aander
i dem begge. KirkeligtLandsforbundl922.88.

sp.l. 2) (jarg.) om ting. 2.1) (jf. Statsmand 2)
i klinkspil: mønt, der ved kastet kommer til at

staa paa kant op ad muren. FCarstens.Sejren.

(1923).29. 2.2) ekskrement(er) paa fortov, vej

olgn.; „skildvagt" (2.2). -pandekage^ en.

(kog.) haardt hagt (sprød) pandekage (der stil- lo

les sammenrullet op paa tallerkenen), en Fest-

banket, der bestod af gule Ærter med
sprængt Gaas, bagefter Staa-Pandekager,
helt sprøde og skøre. PoU/iil928.3.sp.l. smst.

^yiil941.5.sp.2. -parterre, et. (jf. staa-

ende parterre u. II. staa 26.3; teat., især

foræld.) om (den bageste del af) parterre med
pladser for staaende. Mantzius.SH.il1. 6.IV.
102. VVed.C.71. -peng^e, pi. (især foræld.)

I) afgift for en staaplads i et teater. Moth. 20

S729. jf. VSO. 2) d. s. s. Stadepenge 2.

VSO. Krist.(AarbVejle.l920.4). -pmd, en.

(1. br.) paa cykel: d. s. s. Hønsepind. Profes-

soren glider ved Hjælp af Baghjulets Staa-
pind adræt i Sadlen. BerlTid.^y»1925.M.2.
sp.2. -plads, en. (jf. -sted samt staaende
plads u. II. staa 25.3 og Standplads^ plads
ell. sted, hvor et levende væsen, især en person,

staar ell. kan staa; spec. (mods. Siddeplads)
07n en staaende tilskuers, tilhørers ell. pas- 30

sagers plads i et teater (jf. -parterre^, ew
sporvogn osv. S&B. (de omrejsende kunstnere)
slog deres Telt op paa en aaben Plads mel-
lem Hytterne . . halvtreds Øre for voxne,
fem og tyve for Børn, femten for Staaplads.
CEw.F.96. Per fik sig med Besvær arbejdet
frem til en Staaplads ved den ene Sidevæg
(i kirken). Pont.LP. VIII.25. jf.: de måtte
være glade, fandt de en nogenlunde ube-
trådt Ståplads til deres Fødder. Rørd.På 40

Højskole.(1898) .77 . om dyrs plads i en baas:
Længde af Staapladsen uden Krybben —
2V2_2V4 Al. MøllH.III.672. -pult, en. høj
skrivepult, hvorved man arbejder staaende.

Mellem Vinduerne (stod) en Staapult. Sergr-

strøm.KD.98. KMunk.IBrændingen.(1929).
24. -pnnkt, et. [II.3.5] (som (fordanskende)
omdannelse af Standpunkt; jf. -sted; 1. br.)

(frugtbart) standpunkt (i en (fælles) sag).

Lad os nu finde — alle i Fællig . . et fast 50

Staapunkt i Statens uafviselige Interesser

og uafviselige KTa.\.DagNyh.^/»1933.8.sp.l.
-spil, et. [II.I6.5] (1. br.) i skak: uafgjort

spil; remis (I.l). BIST. -sted, et. (jf.

-plads, -punkt samt StandstedJ I) (1. br.)

sted, hvor man staar (har sin (øjeblikkelige

ell. rette) plads); stade. Fra dette ny Stade
oversaa man virkelig en meget større Del
af Skuepladsen end fra det Staasted, Felix
var blevet tvunget til at forlade. Bers.G.llO. e'o

m. h. t. dyr: inde i Engene fløjtede Spoverne
middagsmæt fra deres stille Staasted. ^rZ
Krist.Ler.(1930).7.

(jf. bet. 2) uegl: det
tyske Problem ses nu vanskeligt under

samme Synsvinkel, naar man anskuer det
fra Kanalen, som naar man har sit Staasted
ved B}imen.NatTid.^'>/d928.M.7.sp.2. \\ om
helle (III.l) i leg. Legeb.I.a.l3. 2) [II.3.5]

(først alm. anv. af kirkelige forfattere som
Morten Larsen (f 1936) og (derefter) Morten
Pontoppidan (f 1931), jf. HøjskBl.l921.sp.

1381) to stade ell. standpunkt (som man
finder, vælger, indtager i en vis sag ell. ud
fra sit (hele) livssyn, ofte med særlig fore-

stilling om dertil knyttet fasthed, sikkerhed i

vurdering ell. livsbetragtning). dette Spørgs-
maal: hvad det evangelisk-lutherske er, maa
afgøres fra Statens Staasted og ikke fra

Kirkens. MortenLarsen.(ProtestantiskTidende.

^^/b1906.6). Den, som har sit Staasted i

Verdenslivet og ser alt i Samtiden i dets

Lys, kan umulig se det samme som den,

der har sit Staasted i Menighedens Liv i

Gud og ser sin Tid i dets Lys. MortenLarsen.
Livstanker.(1918).45. Grundtvigianismen var
en Bevægelse; men ganske jævnt hørte den
op med at være det og gik over til at blive

et Staasted — dersom jeg maa bruge dette

af Grundtvigianeren Pastor Morten Larsen
prægede Ord. MPont. (PoU'/i 1921. 7. sp. 1).

Vor Tids sociale Nød og Elendighed er saa

stor, saa den, der ikke her har fundet sig et

Staasted, staar i Fare for at løbes over Ende.
BerlTid.^ytl927.Aft.9.sp.l. en frireligiøs Ener
med Staasted midt imellem Ortodoksi og
Radikalisme. BiogrrL.^Z/Y4. -sæt, et. (jf.

-kyse; foræld.) kvindelig hovedbeklædning ell.

hovedpynt. Skrivter afNaturhistorie-Selskabet.

III,2.(1794).31. MDL.221{„et Slags Kyse").

-tagfat, en. [II.5.2] (jf. -troldj tagfat, ved

hvilken den deltager, der fanges, skal blive

staaende paa fangestedet (indtil en anden
deltager ved et slag med haanden gør ham fri).

Legeb.I.a.ll. -trold, en. [II.5.2] (fangeren

i) staatagfat. NicHolm.GA.34. ThitJens.G.46.

HjLegeb.47. jf.: „staa, TroldrD&H.II.448.
Halleby.147. uegl.: (hundene) legede Staa-

trold med hverandre. ORung.PS.32. hun leger

Staatrold med alle de Mandfolk, hun ser.

LeckFischer.K.53. -ur, et. (1. br.) (mindre)
ur, beregnet til at staa paa et skab olgn. PolitiE.

Kosterbl.yd925.1.sp.l. PoV/a941.17.sp.4.
Staavær, et. se Stavær.

I. Stab, en ell. f et (Rostgaard.Lex.S

267b. jf. LTid.1738.29. se ogs. Generalstab^.

[sdaJJ] Stkh.Moth.S706. (f Stav, se Regi-

mentsstav 1). flt. -e ell. f -er (Cit.1848.

(Rist. OR. 165). N.S.En ungSoldatsErindrin-
ger.(1850).47). (fra ty. stab; jf. holl. staf,

eng. staff; opr. bet.: (kommando)stav, jf. I.

Stav og Agterstab (u. Agterstaf^, Maalestab

(u. Maalestavj, Regimentsstab (u. Regi-

mentsstavj samt II. Stab) I) ^ egl. om
samtlige (højere) officerer ved (en af-

deling af) hæren ell. flaaden (jf. I. Regiments-
stabj. Moth.S706. Leth.(1800). nu om det

personale (af officerer, underofficerer ofl,.),

der ved kommandoføring og administra-
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tion er til raadighed for cheferne for
de militære afdelinger (og institutio-
ner) fra bataillon til generalkommando og

krigs- og marineministerium (jf. Admiral-,

General-, Marinestab ofi.); ogs. spee. (i best.

f. ent.) d. s. s. Generalstab, de Militair-

Individuer, som ved et Regiment eller

Corps gjøre Tjeneste, uden at staae i Række
og Geled, (danner) Regimentets eller Corp-
sets Stab. MilTeknO. han fandt i sine Stabe lo

og sin Brigade (flere) K&mmei&teT. Rist.OR.

177. jeg agter at svigte mit kjære Vaaben, Ar-
tilleriet, og træde ind i Staben, om det kan
lykkes. HFEwJF.1.266. Admiralstaben kal-

des i den danske Marine Flaadens Stab.

Sal.*1.188.
II 4>. Staben i et Krigsskib er en

fælles Benævnelse for Officererne og de
Officianter, der ere Medlemmer af Messen.

Tuxen.Søfart.465. 2) gruppe, kreds, sam-
ling af (virkende, sidestillede) per- 20

soner, spec. en ledende persons medhjælpere,

medarbejdere ell. (nu 1. br.) kreds af ledende

ell. førende personer (mods. de underordnede,

menige). *Misunde Dig (0: OeJUenscMåger),

Du frommeste blandt Løver!
|
Nu, du en

Stab af Harer selv hehøyer. Bagges.PY69.
Den gamle Stab fra 48 gjør endnu Alt, hvad
der gjøres (i Tyskland). Brandes.Br.11.4. en
hel Stab af Lejetieneie. EChristians.Hj.78.

Den lærde Skole skulde uddanne den store 30

Stab af Embedsmænd. NBang.OU.13. Over-
lægen med sin Stab (o: ved stuegang paa et

hospital). Scherfig.FF.10.
\\

(sj.) om gruppe

af tirig. i en vis Stab af danske Ordsprog
(tilføjes) „som denne eller hin ssLgde".Bran-
des.(JLange.I.viii). 3) (soldat.) især i best. f.

ent., som forkortelse af Stabssergent ell. (ef-

ter 1922) Stabsofficiant. KLars.Soldatspr.4.

PLevin.RF.111. \\ ogs. som forkortelse af
(Officersskolens) Stabsafdeling. KLars.Sol- 40

daispr.l4.

n. Stab ell. L Stabbe (Moth.S731.
vAph.(1764). VSO. Esp.326. Feilb. Brende-
rup.§66,5), en. [sdaft, 'sdaba] (ogs. skre-

vet Stabb (MDL.), Stap (JHSmidth.Ords.
149. VSO. Haven.l927.14.sp.l)). flt. stabbe
(LandmB.III.195. Fleuron.VJ.184. Korch.
Godtfolk.(1920).82. Flemløse.38) ell. stab-
ber (JHSmidth.Ords.149. Fleuron.DTN.208.
SvendbAmt.1919.75). (ænyd. stabbe, stub, sv. 50

(dial.) stabb(e), tyk pæl, stolpe, stub, tyk,

klodset person, gammel mand (jf. Stabejs^,

no. stabbe, oldn. stabbi, stok, eng. dial.

stabb, stub; besl. m. Stav; //. I, Stab; dial.

ell. (især i bet. l.ij fagl.)

I) afskaaret, afstumpet træstykke, del af
gren olgn.; spec.: I.l) en ved træfældning,
afsavning, beskæring tilbagebleven del

af et træ, en gren olgn.; især: træstub;
stød. JHSmidth.Ords.149. MDL. Grenene 60
(paa granen) stod uden Naale, ja, uden
Kviste, det var bare haarde, sejge Stabber,
der ragede ud fra den som Horn. Fleuron.
S.39. Skær Stabbene helt af Georginerne

inden Udplantningen. EmstGram.Haveplan-
temesSygdomme.(1927).27. Stabbene af skø-
desløst afrevne Grene frembyder et yndet
Voksested for alle Slags Raaddenskabskim.
Howard Grøn. SF. 102. FrGrundtv. LK. 270.
Brenderup.§66,5. Feilb. Esp.326. jf.: „Stab-
bebrænde", o: Træstubbe, som Far købte
paa . . SkovskVLktionei. VilhRasm.DK.22.
Stappebrænde. MDL.547. Skud fra Stød eller

Stubbe kaldes ogsaa Stubbeskud (Stabbe-
sknd).LandmB.III.221.

||
(gart.) spec. dels

om en ved afskaering tilbagebleven rest af et

træs stamme, der Jiar tjent som midlertidig

støtte for et efter okvlering udviklet skud (og
som senere afskæres), dels om en ved beskæring
tilbagebleven rest af en (større) gren (som
senere fjernes). TygeRothe.Plante-Drivning.
II,1.(1886).71. Sal.VI.944. HavebrL.*II.322.
hvis man har skaaret paa Stab, hvilket

man gør for at undgaa Tabet af den øver-

ste Knop, fjærnes Stahhen.Danvig.Frugt- og
GrørUdrivning.(1915).84. \\ stab og stik,
se I. Stikke 2.2. I.2) stor afskaaren træ-
klods, fx. anvendt som huggeblok (vAph.
(1764). Flemløse.38) ell. amboltstok. Moth.
S731. MilTeknO.9. VSO. VI.757. MO. (nu
næppe br.) spøg. talem.: Hun er smal i

midde (0: midje), som stabben der ståer i

smidde (0: smedje). Moth.S731.
2) i olm. i flt., om tilbagebleven ell. afskaa-

ren del af andre ting, bl. a. (korn) stubbe
paa (stub) mark (UfF. jf.: han . . greb fat

i Rørenes frosne Stappe (0: i en tilfrossen

aa). Bergs. PS. VL219), skægstubbe (Fr
Grundtv.LK.94. jf. CReimer.NB.630), (stive)

fjerstumper , spec. saadanne, som kan fin-

des paa plukket fjerkræ (JPedersen-Bjergaard.
VortFjerkræ.(1901).129. Bek.Nr.94*'/,1935.

§4,2. jf. II. stabbe, stabbetj, hornstump
paa ko (Fleuron.KO.109).

\\
(sj.) om de

enkelte stifter ell. stykker (af glas eU. sten)

i mosaik. Bergs.Rom.169.
IL stabbe, v. ['sdabd] -ede. vbs. -ning.

(sv. dial. stabba, gaa stift, stavre, no. stabbe,

jf. ænyd. stabe (Arøbo€.Hexaemeron.(1661).

28); besl m. ell (i bel 2) afl. af II. Stab
(I. Stabbe); jf. Stabejs) I) ifsj. i rigsspr.)

gaa stift, tungt, stødende; stavre. UfF.
2) (jf. II. Stab (I. Stabbe) 2; fagl.) afpille
fjerrester, stabbe (paa plukket fjerkræ).

Man undgaa saa vidt muligt at slagte Fjer-

kræ i den Tid, det er meget stabbet. „Stab-
ningen" udfores, hvor den behøves, hur-

tigst og lettest af Kyiader. JPedersen-Bjer-
gaard.Vort Fjerkræ. (1901). 104. stabbet,
adj. [isdabaf] («/ II. Stab (2); fagl, dial.)

fuld af stabbe(r). UfF. om fjerkræ: JPeder-
sen-Bjergaard. VortFjerkræ.(1901) .104.

Stabejs, en ell (1. br.) et (Scharling.

UH.U.368. Gjel.GL.41. EmDalgas.Krøniker
ogÆventyr.(1896).123). [sda'bai's] (ogs. Sta-
bejser [sda'bai'sar] Rask.FynskeBS.57. Thor-
sen.177. 0Jørg.GF.31. MKlitgaard.MS.183.
Feilb. UfF. jf. E8P.326. \ Stabejst Schar-

XXL Bentiykt >*/u 1942 53
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Ung.UE.II.368. — dial. ogs. Strabøjser
(Feilb.) ofl.). flt. stabejser ell. stabejsere
(Aakj.DK.57. FrPoulsen.R.15. Elkjær.HF.
51. jf. Esp.326). {jf. SV. dial. stabis, gammel
(alvorlig) mand; rimeligvis (med tilknytning

til Staabi (J.2) ?) dannet af II. stabbe 1 ell.

II. Stab, I. Stabbe; ;/. dog ty. dial. stra-

banzer, lediggænger, omstrejfer, vagabond

(fynsk (flt.) strabandere, CReimer.NB.lOO),
til strabanzen, drive ledig om, nt. strabasen, lo

spanke om; sml. stabejse; talespr., dial.)

nedsæt, ell. spøg. betegnelse for en gammel-
(agtig), løjerlig (mands)person, især:

med stive, usikre bevægelser, præg af affældig-

hed, lurvet ydre olgn.; ogs.: underlig (kede-
lig, tør) patron (1.3). (ofte i forb. en (sær)

gammel stabejs(er) olgn.). Kollerød.171. Naa
det er igjen ham, den gamle Stabejs ! J?os<r.

F.6. Naa De har saamænd en pæn Stabeis

til Mand! Har han alletider været saa ud- 20

syæwende? Rappee.l858.18.sp.2. Nei, Mo'er
. . Hvad skal jeg med saadan en stiv, kjed-

sommelig Stabeis (til kæreste). Hrz.JJ.1.262.

Og saa den „gamle, sære Stabejs", der vilde

kysse h.eTiåe.Sehand.SF.69. De kjeder Dem
gebommerligt over at være i Selskab med
os gamle Sta,he]seT. CMøll.BB.371. Halleby.

179.218. stabejse, v. [sda'baisa] -ede.

{rimeligvis af Stabejs; jf. dog ty. dial. stra-

banzen, drive ledig om (se Stabejs^; talespr., 30

1. br.) bevæge sig besværligt ell. uden
bestemt maal af sted ell. omkring. *De
har reist en Smedie ny;

|
De vil ei stabeise

|

Op til Olke i hvert Vær
|
For en ringe Ting.

HMikkels.D.3. at stabejse omkring. Ct'^.ca.

1910.(OrdbS.).

Stabel, en. ['sda'b(8)l] (nu 1. br.

Stapel [isdaJ6(8)l] jf. VSO.VI.783. i bet. I.3:

Trap.*II.92. i bet. I.4: TomSmidth.Finmark.
(1923). 5. i bet. 2.2: VareL.HOl. i bet. 3: 40

Leth,(1800). Goldschm.SF.338. Drachm.STL.
95. OpfB.UI.259. især (tidligere) i bet. 4:

Holb.Berg.107.220. Slange.ChrIV85.172. Ba-
den.VÅ.136. VerdenGD.III.123. — dagl.

Stavl [sdau'Z] i bet. I.3: Aakj.SVVIII.49.

jf. Feilb.; i rigsspr. spec. i bet. 2.i : Rich.KD.
iO«(cv> Gavl). Blækspr.1901.12. Grønb.SV
113. AsfaltensCowboys.(1940).61. jf. Rask.
FynskeBS.57. LollGr.45. flt. stavle. jf. flt.

stable ndf. samt Flemløse.125. Brenderup. 50

§158. stavler. Feilb.). best. f. stab(e)Ieii;

flt. stabler ell. (mindre br.) stabeler (i bet.

2.1: VortHj.lV,3.253) ell. (sj. i skriftspr.;

jf. flt. stavle ovf.) stable (i bet. 2.i : Hag.IX.
403. TomKrist.EA.221). {ænyd. glda. stabel,

stapel, stolpe, stang, (grænse)pæl, amboltstok

(jf. II. Stab 1.2^, tap i hængsel, dynge,

stabelplads, æda. stapæl, grænseskel, ambolt-

stok, SV. stapel, no. stabel, oldn. stppull,

taarn, søjle, mnt. (og nht.) stapel, eng. staple, eo

jf. fr. etape (se Etapej; besl. m. I. Stav;

jf. I-II. Stab; jf. I-II. stable, stablet samt
Stafet, Staffeli, Stivel ; i bet. 2-4 laant fra mnt.
og ty.)

I) (opretstaaende) stolpe, (træ)stang ell. en
tilsvarende genstand af andet materiale. I.l)

(jf. Spandstabel; nu dial.) bærende, op-
retstaaende stolpe ell. stang; spec.: hjørne-

stolpe i en fritstaaende seng (med ell. uden
himmel); sengestolpe (jf. Stabelseng^. Poul
Ped.DP.(1937).125. Rask.FynskeBS.57. Feilb.

UfF. 1.2) (jur., foræld.) pæl (stang) ell.

sten(hob) , sat som skel (ml. jorder, ejen-

domme); grænsemærke. Naar nogen Mand
klager paa Markeskiel, som ej er Minde til

. . og ej heller findis Steen, eller Stabel.

DL.5—10—8. Hvo som optager, flytter, eller

setter Skielsteen, eller Stabel. sms<.6

—

13—1.

Moth.S731. Baden.JurO.11.155. (nybyggeren)
rejste Sten og Stabel om saa megen Jord,

han kunde oyerkomme. Elkjær.RK.45. jf.

DSt.1922.25. 1.3) (jf. Port-, Rorstabel; fagl.

og dial.) tap ell. krog (vinkelbøjet metal-

stang), hvorpaa noget ophænges (bevæ-
geligt) ell. fæstes; især om en (i en dør-,

port-, vindueskarm anbragt) (svær) jærn-
tap (-krog), som et hængsel hviler (drejer
sig) paa (omsluttende den med hængsel-

beslagets øje). Moth.S731. PhysBibl.XVlU.
335.355. en Lygte, som . . pibende vaklede
frem og tilbage paa sin Stabel. C5erw/i.iVF.

111.113. Marklaagen . . drejede sig paa sine

rustne Stabler. Zak Niels. GV71. Gnudtzm.
Husb.229.236. Vinduesrammer med paa-
naglet Beslag . . og indstemmede Stabler

til Hængsler. Arbejdsløn.9. JVJens.H.210.
Gerningsmanden har udtrukket Stabelen i

Indgangsdøren, der var aflaaset med Hæn-
gelaas. PolitiE. V3 1922. 3. FrGrundtv. LK. 23.

SjællBond.38. Feilb. UfF. om bevægelig lukke-

indretning (bøjle) i en (hænge)laas: Grundtv.

PS.V528. Feilb. om en i dørkarmen fæstet

krog til klinke(fald): KrJens.DF.152. jf.

Dør s tab el (Moth.D233. VSO. Bornh.Sam-
linger.VI.(1911).141).

\\
gaa, ryge af sta-

belen ell. stablerne olgn., egl. om (dør

osv. med) hængsel (hængsler): Udvendige
Pakhusluger skulle indrettes saaledes, at

de ikke kunne løftes af Stablerne. LouiVr.77

^y*1889.§34. (jf. ryge af pinden, af skaft(et)

M. Pind 2.4, I. Skaft 2.2; nu (især) dial.)

overf.: ryge (4.3); gaa til grunde; gaa tabt;

om person: gaa fallit, bag af dansen, gid jeg

havde en Daler for hver Piges Jomfrudom
der er gaaet af Stabelen ved saadanne Lej-

ligheder (0: julestuer olgn.). Holb.Jul.7 se. sa.

LSk.11.2. Jeg har kiendt dem, som har

holdt Næsen ligesaa høit som hun, og dog
er røget af ^t&hoYQn.Wibe.DeNysgierrige

Mandfolk.(1783).132. Feilb. UfF. 1.4) (jf.

bet. 2.1 og 3 samt Stivel; fagl.) d. s. s. Klokke-
stabel. Klokken hænger i en Stabel paa
Kirkegaarden. Trap.*F///.643. jf.: Klokken
(har) hængt i en Tømmerstabel.Danwi
Kirker.XI1.112.

2) om noget (stang-, søjle-, pyramideformet)

sammenstillet ell. sammenføjet (formet). 2.1)

(jf. stable^ en (stykkevis, lagvis) sam-
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menstillet, forholdsvis høj (fx. søjle-,

kegle-, pyramideformet) hob ell. dynge (især)

af ensartede ting, som brændestykker (jf.

Brædde-, Brændestabel^, tørv, bøger, penge-

stykker, tallerkener olgn. (samlede, ordnede

paa den dertil bestemte plads, til midlertidig

anbringelse olgn.); ofte i forb. stille ell.

sætte i stabel (Rich.KD.108. MylErich.

S.26. LKragballe.Minder.(1904).21) ell. stab-
ler (Lauesen.MF.203) ell. med nærmere be-

stemmelse af de sammenstillede deles art i

udtr. en stabel ell. stabler af brænde,
boger, mønter osv. (LTid.1741.625. Ew.
(1914).II.67. VSO. Buchh.UH.lO) ell. (i

talespr. alm.) uden præp.: en stabel brænde,
bøger, tallerkener osv. (PAHeib.US.569.
Hrz.VIIl.89. Soya.HF.19). Moth.S731. Stab-
lerne (o: af planker) i det Fri omstables . .

efter Tid og LejUghed. Wagn.Tekn.477. naar
(skuffen) er fuld (af manuskript) gaar man
med Stavlen til en FoTlægger.Woel.RT.143.
Regningerne (for teateropførelser) hobede sig

op i store ubehagelige St&hler. Kulturminder.
1940-41.49. jf.: (han) traadte om bag en
Træstabel for at lytte. Etlar.DV295. || med
mere ubest. bet., om en uordnet dynge, en

hoben olgn. * Herud skal de alle (o: gips-

figurerne) . .
I

Se Frihedens Genius . . nu
er den rent kassabel,

|
Den skal nu op paa

Loftet, først blandt den hele Stahel. Drachm.
D.96. (sj.:) Fredericias mange Sporsignaler,

Stabler af blinkende Tog og sorte Togstam-
mer. ^Jeppesen.jB.47.

II
(jarg., vulg.) om

(drikke)penge. „Drikkepenge" bruges jo næ-
sten ikke mere . . det er . . i vide Kredse
afløst af det langt kortere og mere mund-
rette „Sta,yV\ Pol.*/il921.5.sp.5. Asfaltens

Cowboys.(1940).61. 2.2) (fagl.) bundt af (pa-

rallelle, omtr. lige lange) naturligt ell. ved til-

beredning sammenflettede strenge af hør, bom-
uld ell. (især) uld (i faarets pels); haar-
stabel. BMøll.DyL.I.220. VareL.*101.813.

Hannover. Tekstil.1.38. (tidligere) ogs. om den
uldne luv paa klæde: man forderver Grunden
og Stabelen af Klædet med den stærke Op-
kraåsmng.OeconJourn.1758.224. 2.3) (nu sj.)

lang, tynd traad dyppet i smeltet voks og
viklet op i en rulle ell. spiral; voksstabel.
Hos (N. N. kan købes) hvide og gule Voxlys,
dito Sta,hleT.Adr.^^/il762.sp.l4. ChMourier.
Brød.(1821). 128. det er Voxlysene (til jule-

træet); her er tre Stabler, vil Du skjære
dem tilrette, saa kan jeg efterhaanden sætte

dem fast. [VLevetzow.JJohanne.(1866) .44.

3) særlig (tømmer)konstruktion, der tjener

som bærende underlag (jf. Stabelbuk^; især

(skibsbygn.) om et nær ved vandet liggende,

skraat brædde- ell. bjælkeunderlag, hvor-
paa et skib bygges; bedding; alm. i forb.

som lægge (et skib) paa stabelen, paa-
begynde bygningen (af et skib) (StBille.Gal.

1.72), om skib: staa paa stabel(en),
være under bygning (Harboe.MarO.387. Schel-
ler.MarO.), løbe af stabelen, sættes i van-

det (som færdigbygget skib; jf. Stabelafløb-

ning^ olgn. Moth.S731. tvende Orlogs-Skibes

Udløb af Stabelen paa Nye Holm. Cit.1767.

(KirkehistSaml.6R.I.110). Tovene springe,

naar Skibet løber af Stabelen. Ew.(1914).IV
247. et Skib, naar det løber af Stabelen,

hilses med Kanonskud. ZterA;./.22. Scheller.

MarO. jf. II. løbe 16.i : den ny Skonnert . .

blev med megen Festlighed løbet af Stabelen.

10 Rørd.P.70.
II

^„Talespr." Leutn.; ofte spøg.)

overf., som udtryk for, at noget er under for-

beredelse ell. udvikling, bliver til virkelighed,

fremtræder i færdig form (ofte med forestilling

om langvarig, besværlig forberedelse, befriende

ell. effektfuld virkeliggørelse olgn.); i forb.

som have ^en bog olgn.) paa stab(e)len
(Rowel.Br.408. PDrachm.D.50), (lade) løbe
af stab(e)len (Hrz.XIII.253. Wied.Sn.8)
olgn. jeg (tog) nu ikke Deel i Æskemageriet

20 (paa Bakkehuset), men blev blot taget paa
Raad med, naar noget Extraordinairt skulde

stilles paa Stabelen. Thiele.E.66. Neppe een

Bog færdig, før en anden skal paa Stabelen.

PalM.IL.1.242. nu skulle vi klinke paa de

Nyforlovedes Velgaaende . . Justitsraaden

har en skjøn Tale paa Stabelen. HFEw.JF.
1.197. * Henrik Ibsen har nok no'et paa
Stablen,

|
I Feber hele Verden gaar. Blækspr.

1894.42.

30 4) (nu især foræld., hist.) oplagssted for

handelsvarer; stabelplads; ogs. om marked
ell. messe (Rahb.Jd'A.lOO. VSO.) ell. om en

stads stilling (privilegium) som stabelplads,

som centralsted for en ms handel. Bergen . .

er bleven som en almindelig Stapel moxen
for heele Norge, i sær for Norlandene, som
derfra have hentet og endnu hente Meel,

Malt, 011. Holb.Berg.107. Stabelen og den
rette Handel-Stæd med disse Vahre skulde

40 være i Hertugens nye Bye Friderichstad.

Slange.ChrIV829. smst.80. *I Fredens Tid,

til Stabel
|
Den (o: snekken) glider let fra

Havnen, | Med rige Fragt i Stavnen. OeW.
NG.(1819).325. for de amerikanske Guld-

og Sølvforsendelser , . opretholdtes Sevilla

som Sta^el.VerdenGD.III.123. jf.: Brugge
sad inde med Tilå^ta^elen.Belgien.(1916).

23.

IStabel-afløbning:, en. (jf. -løbning;

50 skibsbygn.) til Stabel 3: Scheller.MarO. Sta-

belafløbning af et stort S^b.JVJens.RF.55.
-artikel, en. (jf. -varej Y til Stabel 4.

Larsen. GadsMag.1930.93. -bed(d)ins:,
en. (skibsbygn.) stabel (3); bedding. Harboe.

MarO. Sal.*XXII.110. -blok, en. [3] (jf.

-klods; skibsbygn.) især i flt., om de (c. 1 m
høje) træblokke, der opsættes paa en stabel som
underlag for det skib(s køl), der bygges; køl-

blok. Funch.MarO.II.126. KuskJens.Søm.69.

-buk, en. [3] en mellem nedrammede
pæle opstablet samling af tømmerstokke, tje-

nende som underlag for en bro. MilTeknO.
Bl&T.
stabelere, v. se u. stabilisere.

63*



839 iStabelfrihed stabilisere 840

Stabel-frihed, en. [4] (jf. Frihed 4;

hist., 1. br.) d. s. s. -ret(tighed). S tap el-:

ConvLex.XVI.77. -gods, et. [4] {ænyd.

d. s., mnt. stapelgut) Y stabelvare(r). Stapel-

godser eller Stapelvarer. ConvLex.ZF/./S.
-hseng^sel, et. [l.s] (fagl.) et (svært dør-

eli, portjhængsel, der bevæger sig om en stabel.

Gnudtzm.Husb.236. FagOSnedk. -klods,
en. [3] (skibsbygn.) (mindre) stabelblok;

kølblok. Harboe.MarO. KuskJens.Søm.273.
-længde, en. spec. (fagl.) til Stabel 2.2:

Naar der opgives, at Bomuld er af en vis

Stabellængde, menes, at de fleste af de

længste Taver deri har denne Længde. Sa«-
nover.Tekstil.il. 198. S tap el-: CollO. -løb-
ning, en. [3] (skibsbygn.) d. s. s. -afløb-

ning. Larsen, -mærke, et, [4] T et

for en stabelplads særegent varemærke. HMat-
thiess.MB.lOl. -nummer, et. [3] (skibs-

bygn.) nummer for et paa stabelen staaende

skib. Dampskibet „Alfred Hage" (Stabel-

nummer 104) . . blev Lørdag Middag sat i

Vandet. BerlTid.^yiil904.M.3.sp.l. -pind,
en. [2.i] (fagl.) d. s. s. Stablepind. Suenson.
B.II.174. -plads, en. ('Stapel-. Hage.'Sll.

jf. VSO.). [4] (især hist.) handelsplads, hvor

(især oversøiske) varer (ell. en vis vare) i

stor mængde oplægges og videreforhandles;

stabelstad; oplagssted; handelscentrum. Am-
berg. MO. Den vigtigste Stabelplads, hvor-
over Indførelsen fra Byzans og Østen fore-

gik, var . . Syditalien. VVed.R.166. Pont.

LP.Y13. I Grønland oprettes nu to store

Stabelpladser. BerlTid.^'/id904.M.l.sp.6.
\\

uegl., om hjemsted ell. tilholdssted for noget.

Drachm.DM.109. jf.: Bjørnson . . gik over
til Mangegiftets Hovedstapelplads, til

(bladet) „Politiken". Ipsen.LP.81. -ret, en.

(Stapel-, Slange.ChrlV.443). [4] {ænyd. d. s.;

jf. -frihed, -rettighed; hist.) en (paa stads-

privilegier hvilende) ret til at kræve (visse)

passerende varer oplagte og falholdte (i byen)
en vis tid; oplagsret. Slange.ChrIV246. (Ribe)
havde sin egen Børs og Stabelret til Fiske-

handelen. FrHamm. Adel. II. 129. Danm Rig
Hist.IV489. -rettighed, en. ('Stapel-.

HandelsO.(1807).135). [4] (hist.) d. s. LTid.
1724.251. Nørreg.Privatr.1.355. VSO. MO.
-seng, en. [l.i] (ænyd. d. s.; nu dial.)

fritstaaende seng med fire stabler, dels med
(Moth.S731), dels uden (Rask.FynskeBS.57)
himmel. Cit.l733.(AarbVejle.l939.I.69). Feilb

BL.56. Feilb. UfF. -stad, en. ('Stapel-.

Es.23.3(1931 afvig.). Holb.DNB.527. Han-
delsO.(1807).135. HBegtr.DF.I.23).[å] (ænyd.
d. s.; især hist.) by med stabelret(tighed)

;

stabelplads; oplagsstad. Den Stad Viisbye
var . . en Stabelstadt for Hansestæderne udi
Østei-SøQn.nolb.DH.I.440. *Her er altsaa

den Bye hvor Jens Baggesen fødtes (o: Kor-
sør)? Hvor liden I |

Brystfældig, sørgelig,

mørk; comisk som Stabelstad dogl Oehl.

PSkr.I.308. Drachm.DJ.I.112. DanmRigHist.
IV616. -tave, en. [2.2] T især i fit., om

taver af kunstsilke (traade, affald), opskaarne
i korte længder (til spinding af garn). Han-
nover. Tekstil. 1. 27. Sterm. Textil. (1937). 55.

-vare, en. [4 (og 2.i?;] (jf. -artikel, -gods;
hist. ell. "f) vare, der oplægges paa en stabel-

plads, ell. som fortrinsvis fremstilles paa (og
forhandles fra) et bestemt sted (i et land),
ell. (nu især) olm. anvendt vare(sort), som
haves paa lager (i større mængde) som stan-

10 dardvare. Hør kan næsten kaldes Tydsk-
lands vigtigste Stabel-Vare. KiøbmSyst.III,
1.162. Sterm.Textil.(1937).146. -vis, adv.

[2.i] (1. br.) i (store) stabler; ogs.: i stor

mængde (store bunker), de opvartende Herre-
mænd . . bar Fade og Tallerkener stabelvis.

TroelsL.V.133. gamle Aviser, som han laante
Stabelvis paa Bibliotekerne. JacPaludan. UR.
319.

stabil, adj. [sda'biU] (fra lat. stabilis,

20 af stare, staa (se IL staa^- nu især (spec.

i bet, 1) fagl. ell. (i bet. 2.2) i folkeligt spr.)

I) som staar fast (støt, ubevægelig); (god
og) solid; ogs.: uforanderlig; varig;
fast. JBaden.FrO. Stativet (o: til en fræse-
maskine) er lettere og paa samme Tid more
st&hilt. VærktMask.63. Hverken de Kystfor-
mer, der skyldes Nedbrydning, eller de, der
skyldes Aflejring, er . . stabile. Steensby.

Geogr.186. 2) overf. 2.1) om tilstand, forhold:

30 af fast, varig, uforanderlig karakter;
ogs. (m. bibet.): som er til at stole paa.
JBaden.FrO. Ægteskabet er mindre stabilt

end det var i forrige Tider. Skilsmissernes

. . Antal stiger. EGad.TT.206. Behold det
varme Tøj paa . . indtil Vejret er blevet

st&hilt. Pol. ^yd940.3.sp.2. 2.2) om levende

væsen, især person: som har en fast, paalide-

lig karakter, ogs. (i folkeligt spr.) gode øko-

nomiske forhold, god, passende adfærd og

40 fremtræden olgn.; solid; støt; paalidelig;
regulær; velstillet. Blækspr.1901.4. det

(var) jo ikke Skik, at en stabil Mand med
Hus og Jord bød Landstrygere og Musi-
kanter til Gæst. Kirk.D.31. Havde hun bare
været noget mere stabil, vilde jeg have
taget hende (o: til ægte), men jeg turde
pinedød ikke. Pol.yal922.3.sp.3. jf.: „Hun
er hverken til at hugge eller stikke i — hun
er et rigtig Kvindfolk," sagde (bedstefaderen).

50 Inderst inde var han stolt over hendes
Sta.hilskhed. AndNx.DM.I.31. stabili-
sere, V. [sdabili'se'ra] (tidligere alm. og

endnu dial. stabilere, stabelere (i bet. 2.i:

Phønixb.TC.II.Nr.8.1), stavilere ofl., se u.

bet. 2). -ede. vbs. -Ing. (af fr. stabiliser ell.

lat. stabihre (jf. etablerej; til stabil) I) Cjf.

Stabilitet 1; fagl.) til stabil 1: gøre stabil,

fast, rolig (sikker) i bevægelsen, støt,

spec. m. h. t. flyvemaskine; jf. Stabilise-
60 rings-haandtag, -hjul, -plan ofl. Schel-

ler. MarO. HGJacobsen. Saa flyver vi. (1934).

34 f. 2) til stabil 2. 2.1) (Q) ell. emb., r) til

stabil 2.1: bringe noget i en fast, varig,

sikker tilstand; give fast (varig, ordnet)
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form; fæstne, ordne (sikkert, varigt);

nu især m. h. t. pengeforhold (økonomi,

valutakurs): gere stabil ved særlige foran-

staltninger, lovgivning olgn. Stabilere . .

kaldes at feste, fastsette. ilfo<A,Conv./S505.

(embedsmændenes) Sportulering (er) ikke saa

tydeligt stavileret, at Yderne i alle Tilfælde

. . kunne viide, hvad de have at erlægge.

Blich.(1920).XXI.63. jf. etablere 1.2 : (hol-

lænderne) begynte selv at fare til Ostindien

. . og der stabilerede en Commerce, hvorved
en U-sigelig Rigdom er bragt ind udi Hol-

land. Holb.Intr.11.174.
II

stabilisere, et

Middel til at faa Markkursen stabiliseret.

NaiTid.*/iil921.M.l.sp.2. det ene Land efter

det andet (gik) over til at stabilisere sit

Pengevæsen paa Basis af Guldet. Ferden
GD.IV,2.268. Kronens Stabilisering. ZTafife.*

781. refl.: Ser du, Mor, Krigen har ligesom

stabiliseret sig. Der kommer sikkert ikke

flere meå.Elfelt.NB.186. IsakDin.FF.163.

2.2) (næppe i rigsspr.) til stabil 2.2, part.

stabileret ^stabeleret ofl,.), om person:

solid, støt, velstillet, vel forsynet (med ejen-

dele); stabil, hun (er) saa magesløst stapel-

leret med Klæder, Uldent og Linned. Ant
Niels.FL.II.170. smst.III.58. Aaret efter

bejlede en Snedkermester til hende, han var

en stabileret MAnd. JSchjørring.FraJyllands

Vestkyst.(1889).210. C. var en stabeleret

Mand, og det var sjælden, han gik paa Kro.

Kirk.NT.15. Feilb. UfF. Stabilitet, en.

[sdabili'te^d] {fra fr. stabilité, lat. stabilitas;

af stabil; især tp ell. (i bet. 1) fagl.) den
egenskab ell. det forhold at være stabil.

JBaden.FrO. I) til stabil 1. Sal.XVI.613.
FagOSnedk. \\ spec. (jf. stabilisere 1) m. h. t.

et fartøj ell. en flyvemaskine. ConvLex.XVI.
717. Et Skibs Stabilitet er den Evne, som
Skibet har tU at vende tilbage til sin natur-

lige, lodrette Stilling, efter at det ved en

eller anden Aarsag er bleven bragt ud af

denne Stilling. Kusk Jens. Søm. 104. Lovtid.

1920.A.1604. 2) til stabil 2(i). (vi savner)

Ro og Klarhed, for at Landets forskellige

Institutioner, der siden Grundlovens Ind-

stiftelse har maattet udstaa saa mange svære
Rystelser, kan genvinde den Stabilitet, som
de i høj Grad tiltrænger. Pont.Muld.323.
(det finske) sprogs anerkendte mærkværdige
stabilitet. Fi7/irAoms.^/;i.7/.263. || til stabil

2.2, ogs. (nu sj.) med en vis nedsæt, bet.,

om (sejg) vedhængen ved det gamle, det til-

vante. Meyer.* en Karakterstyrke, der . .

kunde udarte til aandelig Sta.hilitet.HSchwa-

nenfl.In.83.

I. stable, V. ['sda-bla] (i bet. 2 (især

dagl., dial.) ogs. stavle ['sdaula] Rostgaard.

Lex.S277b. Cit.1791. (AarbHolbæk.1938.48).
Blækspr.1896.27. Wied.LO.80). -ede. imp.
stabl (stavl) (VFMøUer.EnStenbliver kastet

paaVandet.(1929).56. KMunk.S.30) ell. (1.

br.) stable (Bang.HS.^345. jf. EJessen.
Gram.123. Mikkels.Sprogl.209). vbs. -ing

(vAph.(1759). ForstO. Suenson.B.II.90).
(ænyd. d. s., æda. staplæ (bet. 1), (i bet. 2:)
SV. stapla, no. stable, ty. stapeln, mnt.
stapelen (ogs. i bet. 1); af Stabel, i bet. 2
til dels fra ty.; jf. II. stable)

1) (jur., foræld.) til Stabel 1,2: opstille
stabel som grænsemærke; afgrænse, af-
mærke med stabel. Naar Sandemænd have
udseet Markeskiellet, da skulle de det stable

10 med Stok, eller Steen, og Kul og Flint der-

under. DL.J—26—i3. Moth.S731. VSO. MO.
2) til Stabel 2.i. 2.1) anbringe, lægge, op-

stille noget i stabel ell. stabler; opstable;
sammenstable; ogs. m. mere ubest. bet.:

samle i stor mængde, i dynge(r); ophobe;
sammenhobe; til dels ogs.: faa noget til

(ved særlig opstilling) at rage (højt) i vejret;

optaarne olgn.; alm. i forb. som stable
op, sammen, oven paa hinanden olgn.,

20 (især Qp ell. fagl.) uden adv. olgn.: stable
brædder, brænde, tørv ost;.; m. obj.,

der betegner den ting, hvorpaa noget anbringes
(i stabel): stable vognen, stuen fuld af

ell. med noget (PalM.AdamH.1.177. jf.:

*Det (o : det pavelige arkiv) vist fuldstablet
sees med rare Tiocmnenter.ChrFlensb.DM.
1.48. Skrivebordet var . . stablende fuldt
af Papirer og Breve. KMich.SSF.113). *For
lekker-tandet Mund skal stabled staa til

30 rede
|
Hos Frugter og Confect Skarleie-safft

(o: gelé) at æde.Sort.Poet.85. hvad gjøre vi

(troldkvinder) paa Bloksberg? Spise, drikke,

dandse . . Er det Umagen værd at stable

Baal op for det? Oehl.Øen.(1824). 11. 264.
*Han stablede sit Skrammel (o: et flyttelæs)

saa høit som et llæs.Winth.D.(1832).278.
*Nu stabler Peer vist Brændet op i Orden,

I
Og Lars han vander Qvæg.PalM.AdamH.

1.61. det højt stablede Læs (trækul). JEelms.
40 G.6. Hans mest yndede Tidsfordriv var at

stable de svære Specier ovenpaa hinanden,
indtil Stablen væltede overende. Aakj.VF.
137. (hendes haar var) stablet op i flere

Etager. AWinding.SD.27. Fadene . . stables

paa et koldt . . Sted. SkibsMask.297. \\

talem. (efter Homer, se Wilst.Od.XI.v.315):

stable Pelion (oven) paa OssaeM. Ossa
(oven) paa Pelion, d. v. s.: det ene bjerg oven

paa det andet, anv. som tedtryk for, hvad
50 der vidner om overmenneskelige kræfter, over-

vældende anstrengelser. Drachm.DG.50. Ar-
laud.45. jf.: *han . . knuser Jetter i sin

Drøm og stabler
|
Bjerg op paa Bierg.Ew.

(1914).Y.104. stable ærter (i mørke),
(spøg., dial.) udføre noget (næsten) umuligt.

JVJens.EE.214. Feilb. 2.2) (talespr.) som
udtryk for (tæt) sammenstilling , opstil-

ling (af personer) i række, i flok ell. for

(besværlig) anbringelse (af en hjælpeløs

60 ell. genstridig person) paa en vis plads
ell. i en vis (især oprejst) stilling, m.
h. t. en patient ogs. (med overgang Hl bet. 2.3

;

jf. hjælpe paa benene u. I. Ben 3.s) tillige

som udtryk for hjælp til at genvinde kræf-
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terne, sundheden, (især (jf. let. 2.^) i forb.

stable en op (i en vogn), stable en paa
benene olgn.). hun (var) stablet op med
Puder rundt om sig.CBernh.NF.IV.265. Vi

måtte . . lade en halvhundrede Mand entre

op i luv Fokkevant og stavle tæt sammen.
Det hjalp. For denne kompakte Masse faldt

Fregatten Sii.AWilde.ErindringeromJerichau
ogThorvaldsen.(1884).9. Først, min Gut, maa
vi dog se, at faae Dig (o: en syg mand)
stablet paa Benene igien. Etlar.SB.210. Han
var syv Aar, da han første Gang blev stablet

op paa en Tribune . . ved en Velgørenheds-

Koncert. Ba«gf.Z7di;.244. En Dag kom Søren

kravlende ind over Tærsklen, saa at sige

paa alle fire. Han stablede sig paa Fode
inden for Døren ved Bilæggerovnen. AndiVo;.

DM.I.42. (folk stod) rent tilfældigt . .

stavlet op langs FoTtovet. Sønderby.Midtien
Jazztid.(1931).47. 2.3) (talespr.) som udtryk

for (med besvær, ved sære, kunstige
midler; jf. opstable 2 slutn.) at bringe
noget i en vis (ønsket) tilstand, bringe
noget i stand. \\ m. h. t. (resultat af) virk-

somhed: stable op ell. sammen ell. (især)

paa benene, med besvær bringe i stand, til

veje. som Nedbryder har (Estrup) haft en
heldig Haand, men at stable noget paa
Benene igen, ligger ikke for ham. Hørup.
111.247. Bogen (om Blicher) er stablet op
paa Tusinder og atter Tusinder af smaa
Oplysninger. J.a&/.£Æ.S2. Med stort Besvær
fik han et Brev stablet sammen. TFoei.DG.

268. Noget i Retning af et Hønsehus fik jeg

denne Vinter stablet paa Benene. AS^røm.
LV14.

II
m. h. t. levende væsen (person):

stable op, ogs. ud ell. (sj.) an (VillHans.

NT.43), især refl,.: udstyre (sig), pynte (sig)

paa overdreven, kunstig, (halvt) naragtig vis;

refl. navnlig (jf. II. røgle 2): antage et

unaturligt, overdrevent, opstyltet, indbildsk

væsen, en hovmodig, vigtig mine; optræde paa
forceret maade; gøre sig vigtig; blære sig.

Kierk.EP.1849.4. det er lidt farhgt saadan
nervøst at stable sig op . . man (maa) kaste

den falske Styrke væk og begynde med at

være den, man virkelig er. Bang.HS.^346.

„Lad mig se, I bringe noget pænt Tøj hjem
til gamle Mor Finn" . . „Ja vist, din gamle
Ræv — du kan jo aldrig faa nok at stavle

dig ud med." Legeb.II,1.63. i det Øjeblik jeg

. . lyder din Kalden, korser du skinhellig Ar-
mene over Brystet og stabler dig op til Pro-

fet. ZMMwfc.JS.7(). jeg er ulykkelig, naar jeg

er stablet op i Selskabsdragt. B.T."/7i934.5.

sp.3.

II. stable, V. -ede. ijf. no. dial. stabla,

SV. stappla, ty. (dial.) stapeln; egl.: gaa
stift (og usikkert); besl. m. I. stable og

II. steppe; jf. stavle; ikke i alm. rigsspr.)

gaa usikkert; stavre, han hørte hans
stablende Skridt bag sig. Kidde.DeSalige.
(1910).59. (han) rokkede . . frem, med sit

Barnebarn staplende ved 'H.knåen.sa.B.419.

^table-pind, en. [I.2.i] (jf. Stabel-
pind; fagl.) pind til at lægge mellem brædder
og tømmer, der stables. FagOSnedk.
-stablet, adj. [-|Sda-bl8<] f'-staplet.

CollO. Sal.HlI.616). {af Stabel 2.2; fagl.)

som sidste led i ssgr. kort-, lang-, mel-
lemstablet, om (bom)uld: med kort, lang,

mellemlang stabel. Hannover. Tekstil.11.198.
IStabs-, i ssgr. især {^) af I. Stab 1,

10 i betegnelser for personer, ogs. institutioner,

virksomheder olgn., der hører til en stab (sta-

ben), -afdeling, en. spec. (jf. I. Stab 3

slutn.): officersskolens (ældste) klasse for faste

officerer, der ønsker videre uddannelse til

generalstaben olgn. -chef, en. den officer,

der (ved en division ell. højere led) er stabs-

personalets foresatte og generalens nærmeste
medhjælp. *Selv Generalen, mat og træt,

|

Omsider Øiet lukker . .
|
Hans Stabschef

20 sidder tankefuld
|
Og grnndev. Holst.LHbl.

119. Tjenesteregl.242. -dyrlæge, en. che-

fen for dyrlægekorpset. MR.1809.133. Tje-

nesteregl.189. -forhør, et. (foræld.) d. s. s.

-krigsforhør. PalM.IL.III.424. Tjenesteregi.

144. -hornblæser, en. (jf. -trompeter,

-valdhornistj fra 1842 til 1922 betegnelse for

den hornblæser, der (ved infanteriet) havde
de samme pligter som stabstamburen, men
desuden var dirigent ved musikkorpset. MR.

30 1842.120. MusikL.II.380. -intendant,
en. embedsmand af forplejningskorpset med
rang som oberstløjtnant ell. oberst. Resol.Nr.

103^yd874. Scheller.MarO. -kaptajn, en.

fra 1774 (jf. Kaptajnløjtnant 1) til hær-

loven af 1842: officer, der kommanderede et

kompagni, for hvilket regimentskommandøren
ell. en stabsofficer var chef; sekondkaptajn.

MR.1774.573.1828.52. Sal.X.185. -kirurg,
en. ^-chirurgus. JBaden.DaL.). indtil hær-

40 loven af 1842 (jf. -læge^ betegnelse for chefen

for lægekorpset. Leth.(1800). MR.1842.406.
VSO. SaVXXII.112. -krigsforhør, et. i

(jf. -forhør; foræld.) krigsforhør, der afhold-
|j

tes, naar den sigtede var officer; ogs. d. s. s.

-krigsret. SaUXIY662. -krigsret, en.

(jf. -krigsforhør; foræld.) krigsret, der ned-

sattes, naar den sigtede var officer. Tjeneste-

regl.146. -læge, en. (jf. -kirurgj militær-

læge af højere rang; spec. den ved hærloven

50 af 1842 fastslaaede betegnelse for chefen for

hærens og søværnets lægekorps; ved hærloven

af 1894 afløst af betegnelsen Generallæge og

derefter (for hærens vedk.) fastslaaet som be-

tegnelse for overlæger af ældste lønningsklasse.

Instr.^''/d813.§21. MR.1842.382. Scheller.

MarO. -officer, en. indtil hærloven af

1922 betegnelse for officerer af oberst-, oberst-

løjtnants- og majorgrad. MR.1764.133. Hans
Paaklædning var saa ugeneert som muUgt

60 . . kun den sølvbroderede Krave tydede hen
paa, at det var en Stabsofficeer.J?oisi.///.

33. Scheller.MarO. -officiant, en. efter

hærloven af 1922: officiant af næsthøjeste

grad (til dels svarende til -sergent; jf. I.
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Stab 3;. LovNr.342y»1922.§5. -sergent,
en. (jf. -officiant, Kommandersergent saml
I. Stab 3; en (før hærloven af 1922 udnævnt)
underofficer af højeste underofficersgrad. Stabs-

sergenten er i alle indre Tjenesteforhold

Foresat for Kompagniets Underbefalings-

mænd og . . for de Menige. Tjenesteregl.264.

Krak.1930.IM2. -tambiur, en. (jf. -horn-

blæser, -trompeter, -valdhomist samt Regi-

mentstambur^ en til afdelingens understab 10

knyttet og for dennes tamburer, pibere og horn-

blæsere foresat militær spillemand ell. befa-

lingsmand, der skal uddanne vedk. musikere

og med stok i haand leder musikkorpsets

march (i Danmark nu kun ved garden);

tamburmajor. MR.1842.120. MusikL.II.380.
BerlTid.*ytl931.Sønd.7.sp.2. -trompeter,
en. (fra 1842 til 1922) betegnelse for den
trompeter, der ved rytteriet, artilleriet og

ingeniørerne fungerede paa samme maade 20

som stabshomblæseren (ved infanteriet). MR.
1842.106. Holst.LHbl.13. VSO. Rosenkrantz.

Fruen paaHavreholm.(1899).16. -irtkgt, en.

vagt ved et stabskvarter. InterimsFelt-Tieneste-

Reglement.[1788].16. MR.1824.116. VSO.
-valdhomist, en. (foræld.) betegnelse

for den valdhomist, der ved jægerne fungerede

paa samme maade som stabshomblæseren (ved

det alm. infanteri). MR.1803.312.
staccato, adv. (og adj.) [sda'ka'to] 30

^03 i uegl. anv. (som adj.) ogs. stakkat
[sda'ka'd] se ndf.). (fra ital. staccato, perf.

part. af staccare, gøre fri (løs), adskille;

J^ og (uegl.) Q3) som betegnelse for et musi-
kalsk foredrag, hvor tonerne ikke bindes tæt

sammen, men adskilles ligesom med smaa
pauser: stødt; stødvis; adskilt. Thielo,

M.83. Mu^kL.IJ.357. (jf. u. I. stakket 2.4;.

II
uegl., m. h. t. stødvis fremtrædende lydrække,

tale, litterær stilform olgn. R. tager fat igen, 40

mere staccato beretter han hvad han alt

har torta.lt.OThyreg.B.106. en af de sovende
snorkede uroligt, staccato, en anden bede-
\i^.Værløse.Jonna.(1938).89. \\ anv. som
adj. med bitte, stakkato Bametrln styrtede

hun tilbage i Stnen. AHenningsen.PD.14.
Hans Prædiken skiftede i den Periode Ka-
rakter. I Stedet for de omhyggelig, efter en
Disposition udarbejdede Taler . . blev den
nu stakkat, fragmentarisk. Schand. UM.152. 50
Samtalen førtes i det hurtige stakate Tempo,
som fremrystes af et livligt TraiV. Gjel.R.33.

PoU*/x%1930.9.sp.5. jf.: *en afskyelig hæs
|

St&cc&to-Skrnålen. Bagges.Ungd.il.72.
||

anv. som subst. en stil i staccato. Litteraturen.

1918.619. (de) afbrød ham ved i et rasende
staccato at opregne Koens store Dyder.
KBlixen.AF.156.
Stad, en. [sda6] Høysg.AG.12. best. f.

-en ['sda?5(8)n] flt. stæder ['sdæ*6ar] Høysg. m
AG.46. (tidligere ogs. skrevet steder. HoW.
Bars.II.lO. Clitau.PT.35. jf. Holb.Orthogr.

99). {æda. stath (i bet. 1 og (fx. Fragm.24) 2),
oldn. stadr, det at staa, standse ell. holde starid,

plads, sted, by, eng. stead (fx. i instead,

i stedet), mnt. stat (og stede^ (nht. stadt og

statt, ståtte^, got. st-aps; til II. staa; //.

stadig
II

egl. sa. ord som I. Sted; den betyd-

ningsmæssige differentiation af de to ordformer
(æda. stath og stæth osv.), der var fælles om
betydningerne „plads", „bebygget sted", har
formentlig sin aarsag i, at der blev trang til

en speciel betegnelse for den opstaaede (større)

bymæssige bebyggelse, og differentiationen staar

muligvis under indflydelse af den tilsvarende

i mnt. stat, by, stede, sted; da ordet By fra

at betyde „landsby" gik over til at betegne

„købstad", paaførtes der ordet Stad en kon-

kurrence, der resulterede dels i en betydnings-

mæssig forskydning ved dette ord, saa at det

især blev brugt om større by (ofte i udlandet),

dels en alm. fortrængning af ordet; i flt. falder

de to ord Stad og Sted sammen i udtalen,

men har faaet forsk, skriftformer (stæder :

steder); se iøvrigt UnivBl.I.14 og Brøndum-
Nielsen.GG.III.lOlff.)

1

)

(jf. u. Fristad 2 samt stadfæste og Stat-

holder; nu kun dial.) plads; sted. \\ fra
ell. i allen stad {hos Grundtv., der har op-

taget forb. fra ænyd., se ndf.) fra ell. paa alle

steder. *Krist stod op af Døde
|

I Paaske-
Morgenrøde;

I
Thi synger lydt og sjæle-

glad
I
Hans Menighed i allen Stad: | Ære

være Gud i det hø\e\ Grundtv.SS.II1.220 (ef-

ter HThomissøn.Psalmebog.(1569).83^). *Yot
Lov-Sang lad opkomme

|
Til Gud fra al-

len Stad,
I
Fordi Hans Ord mon klinge

|

Saa vidt nu over L&nd. Grundtv.SS.1.30.
\\

i stad (glda. i stath, i stade, i steth, æda.
i stæth (FlensbSt.94), oldn. i sta5 ; jf. i sted

u. I. Sted 9.1 ; nu kun dial.) om et nært fore-

staaende tidspunkt: (ret) »nart; spec: snarest

muligt efter arbejdstidens ophør; i aften; ogs.:

straks; paa stedet. *I æder og drikker mine
Dannesvende . . |

først Qenne Nat forgangen
er,

I
da fanger vi Dagen ist&å.DFU.nr.29.34*

(jf. DgF.III.533). Esp.324ff.

2) (nu uden for ssgr. (fx. For-, Fri-,

Hoved-, Køb-, Storstad^ og enkelte dial.

(især sdjy., se Feilb.) navnlig højtid., gldgs.

ell. arkais.) købstad; by (I.2); især: større

by (undertiden brugt i udtrykkelig modsætn.

til By, se ogs. u. By 1.2^. han . . boede i en
Stad (1907: By;, som kaldes Nazareth.

Matth.2.23. *0m Sommeren er man kun lidet

glad
I
ved at sidde midt i den lumre Stad.

Oehl.Digte.(1803).222. den lille By paa den
østlige Side af Jordanen, hævede han til en

Stad. Mynst.Bispepr.(1852).17. I de store

Stæder ere baade Menneskene og Bygnin-
gerne klinede altfor nær op til hinanden.

Kierk.VI.353. *Dagen er graa; en Taage
dækker Staden (0: Kbh.), \

Som Sørgeflor

den over Byen hænger. Drachm.D.51. jf. u.

bUve 2.4: vi have her ikke en blivende Stad,

men søge efter den tilkommende. Hebr.13.14.

(dial.) i byremser spøg. om landsby: Ustrup
er den høje stad, men Brørup er en mager
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iaå.Krist.Ordspr.513. Hjørlunde er en stor

Stad. Gravl. Kongerejsen. (1924). 10. ordspr.

:

den, der overvinder sig selv, er større end
den, der indtager en stad; se overvinde 1.3.

II
i hest. f. med prægnant bet.; spec. om

København (der endnu officielt kan benævnes
staden København, se fx. KommunalAarhog.
1941.232). slige Reyser bringer mange got

Folck af Staden, som jeg har en daglig

Skilling at Holb.Kandst.il. 1. gode Venner
forlade nu efterhaanden Staden, for at pas-

sere Sommeren paa Landet. Langebek.Breve.

483. Staden derovre, som Præsten . , kaldte

Kjøbenhavn . . Otto (maatte) fortælle om
„Staden". 5C^nd.0T./.223. jeg (o: en nord-

sjæll. kulsvier) skulde jo see at liste ind til

Staden (o: llbh.) med et Læs. JHelms.G. 6.

Ager du til Staden
|
bag Bondens fede Spand.

Åakj.RS.121. de oprindelige Skøder indehol-

der de for Stadens (o: Kbh.s) udenbyes Grun-
de sædvanlige Indskrænkninger i Ejendoms-
retten. JMri^ormM^ar&ogf. '268. stadens ste-
ne , se Sten 3.10.

||
(hist.) om fristad, hansestad.

der blev sluttet Forbund med Stæderne mod
Waldemar. KrErsl.DM.36. de frie italienske

Stæder. OFms.Lt7i.202. || billedl.,især (relig.,

jf. ndf. l.32ff.) om himmerige. *Guds Stad,

mit sande iiiem. Jacobi.Skr.146. *Det (o:

trosbekendelsen) er Pagten, som oprettes
|

Ved det store Siælebad,
|
Det er Naaden

overvættes
|

I den store Konges Stad.

Grundtv.SS.IY230. || i forb. som Davids
stad (Luc.2.4(1907: By^. Grundtv.SS.I.

393), Bethlehem, guds (Ing.RSE.VII.69)
ell. herrens stad (Es.60.14(1931: Byj;,
den hellige stad (se II. hellig S.s), Jeru-
salem, den evige stad, se evig 2. fast
stad, se I. fast 2.3. || i forb. m. bynavnet;

dels (nu kun i best. f.) foran navnet: Jakob
kom lykkelig til den Stad Sichem (1931:
Sikems By). lMos.33.18. Stad Moschow var
i de Tiider . . fuld af Straten Røvere. Ære&oe.
137. For Staden Kjøbenhavn. JlfeZms.jPor-
tællingerogDigte.(1888).88. Staden Køben-
havns statistiske Kontor. Kbh.sKommunal-
kalender.1931.44. dels (gldgs.) efter navnet i

gen.: I skulle blive i Jerusalems Stad (1907: i

Staden). Luc.24.49. *De hellig tre Konger saa
hjertensglad,

| Fra Hjemmet de droge til

Betlehems Stad. Salmllj.lSS.l. *Atten Børn
gik frem paa Rad

|
Hos hans Far i Trond-

hjems Stad.GRode.FU.76.
\\

(i best. f.) som
sidste led af ssgr., hvis 1. led angiver flod,

sø, fjord olgn., hvorved byen ligger. *Det
mylrer paa Sletten ved Seinestaden (o: Pa-
ris). Drachm.D.47. Lagunestaden (o: Vene-

dig). CSPet.Litt.435. Målarstaden (o: Stock-

holm).
II

fra (JMadsen.FolkeminderfraHan-
vedSogn.(1870).113) ell. (isæt) til stads,
(dial.) fra, til købstaden. Foersom.L.24. Skov-
røy.Hundevagten.(1913).69. I min Drengetid
kørte Beboerne i Rugsted mest til Vejle,

naar de skulde „til Stads". AarbVejle.1920.
15. Gravl.Helligdommen.(1925).39. Feilb. \\

(metan.) om byens beboere, den gandske Stad
(1907: hele Byen^ gik ud at møde Jesum.
Matth.8.34. *Bøgen folder ud sit Blad.

|

Kildevogne, Omnibusser
(
Lokker ud den

halve Stad. ARecke.84.
Stad-, i ssgr. (jf. Stads- 1) især (hvor

intet andet angives) af Stad 2 (svarende til

ssgr. m. By-^. -barn, et. (jf. Bysbarn 2;
sj.) barn ell. voksen person, der er født ell.

10 hjemmehørende i en by. (Ben Jonson var) et

Stadbarn i Modsætning til Shakespeare som
Landbarn. Brandes. VIII. 381. smst. XI. 260.

-beboer, en. (jf. -bo(er); 1. br.). ConvLex.
XVI.40. Bøgh.UF.I.138. Rosenkrantz.Bar-
berkniven.(1907).31. -bo(er), en. ff Stæd-.
JohsBoye.III.223). (1. br.) bybo(er). VSO.
Hvorfor er Landboen sund og stærk,

|
Og

Stadboen svækket? Bøgh.(Folkekal.l853.12).

Stadboernes Tale. Dahlerup.Spr11.158.
20 Stade, et ell. (nu sj.) en (PNSkovgaard.

B.76. Begtr.Jyll.II.285. Kierk.P.II.121. Pol.

yiil941.13.sp.4. jf. Moth.S732). [isda-&a]

Høysg.AG.41. flt. -r. (ænyd. stade, en, et,

glda. i ssgr. som aderstatlie, resterende gæld,

hestestade, foderophold for hest, oldn. staSa,

/., det at staa, stilling osv., mnt. stade, under-

støttelse, oht. stata, passende sted ell. tids-

punkt (nht. i vonstatten gehen, foregaa, for-

løbe, zustatten kommen, komme til hjælp,

30 til gode); til et adj., der foreligger i ænyd.
sta, stædig (om hest), no. dial. sta(d), oldn.

stabr, og som er verbal-adj. til II. staa; jf.

I. Staa; sml. lat. status, det at staa, stilling

osv. (se Stat, Status^; jf. ogs. Vandstade)
f) det at staa, standse, have taget stilling,

plads, ophold paa et (bestemt) sted; det sted,

noget staar, opholder sig paa; den stilling,

noget indtager. I.l) (nu kun dial.) det at

staa stille ell. standse; især i forb. som
40 gaa, køre i stade, gaa, køre i staa. hun . .

dref paa Hestene, som da ginge i stade.

Wing.Fl.20. *Kuns Josva kand
|

til Stade
Solen skikke. i2een&./.226. (en hest) som nu
og da gaaer i Stade i sin Gang. Leth.(1800).

Rietz.667. UfF. jf. Feilb. 1.2) (m. overgang

til bet. 1.3^ det at anbringe sig i en vis

stilling, paa et bestemt sted; opstilling;
i forb. som tage stade (f tage til stade),

tage opstilling; stille sig op. *En Port paa
50 hvert hundred favne,

|
Reiste de. Lod taarn

ej savne,
|
Hvor af Fienden ramte skade,

|

Naar hånd tog til Stade. LKok.(PSyv.Viser.

(1695).585). *Aianterne vendte sig om og
tog Stade imod dem (Wilst.Il.: bøde dem
S^idsen).Gert2.(Wilst.Il.(1909).XVII.v.732).

foran Veile By en Flok
|
Af danske Mænd

tog Stade, |
De var kun faa, men de var

nok,
I
Thi det var Ryes Brigade. CKMolb.

SD.288. Lidt efter stødte Kjøbmand L. til-

60 fældigvis sammen med Mads. Kjøbmanden
tog et Øjeblik Stade, hvilende paa sit venstre

Ben og sin højre Haand, der fattede om
Kanten af Vognens Bagsmæk. JakKnu.LS.
60.

II
billedl. (jf. bet. l.e). *Jeg tog nu mit
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Stade,
I

Hvor Gud mig det gav:
|
Paa Baby-

lons Gade, |
Ved Daniels Gr&y. Grundtv.PS.

V.181. (Worsaaes) Tanker tog ikke fast nok
Stade i det enkelte Kildested.JohsSteenstr.

HD.253. noget . . større og skønnere . . havde
taget Stade i ha,m. AndNx.PE.IV81. 1.3)

sted, plads, hvorpaa et levende væsen
har anbragt sig, er blevet stillet ell.

har taget ophold (jf. bet. 2.i^ || i al alm.

jeg vil støde dig ned fra dit Stade (1931: lo

din Stilling^, og han skal nedkaste dig fra

din n&ds.Es.22.19. Gefionl . . |
Bliv her

(o: i Sverrig), at sanke
|
Blomster hver

Sommer . . |
Ei du forlade

|
Det svenske

Stådel Oehl.XXIX.201. *Det klang saa hult

i Koret hen
|
Alt fra det dybe Stade (o:

nede fra udgravningen i koret-):
| Vi bygge

Hus til døde Mænd |
Med Hakke og med

SY)&de.Grundtv.PS.III.200. *Fik jeg nær
ved hende dagligt Stade

| Og berørtes af en 20

Haand saa &in.Hrz.D.IV36. *Rask fra Sta-

det nu frem de styrtede. Wilst.Il.xxiii.v.758.

(den fuldes) faste Stade ved Lygtepælen.
AaHermann.PH.SO. nu især i forb. have
sit stade, have sin (sædvanlige) plads.

Kammertjeneren . . havde sit faste Stade i

Forgema.kket.NPWiwel.JL.85. Som en fat-

tig Slægtning, der spiste Naadsensbrød . .

havde hun sit Stade inde i Spisestuen, hvor
hun fik Lov til at sidde ved et af Vinduerne. 30

Pont.DR.*II.53. (ørneungen) havde sit Stade
oppe paa et gammelt Plankeværk, sa.2^./.

211.
II (jf. Nattestade; nu 1. br.) sted, hvor

man har taget ophold; kvarter; opholdssted;

ogs. om bolig, hjem. *Nu vi vil om festligt

Bord
I
Lege Juul saa glade,

|
Lade som vi

var i Nord |
I vort gamle Stade. Bødt.SamlD.

233. * Omsider kom hånd hiem til eget

Fædre-Stade
| Og første Føde-B\e. Poul

Ped.DP.(1937).94. \\ sted, hvor m'an har ao

stillet sig for at faa udsigt, overblik over

noget; udsigtspunkt. *Turø og Taasing og
Fyn

I
Skuer jeg her fra mit Stade (0: paa

en strandbakke). Grundtv.PS.1.338. Præstø-
fjorden ses her fra et nyt Stade, men Idyllen

er den 8a.mme. AarbTurist.1933.27. billedl.

(jf. bet. 1.6): Mynst.Betr.I.12. det var . .

som om han fra et høiere Stade saae paa det
brogede Liv. HBrandis.JomfruTrægaardsEr-
indringer.(1874).52. 1.4) plads, hvorpaa 50

en ting ligger, er anbragt; ofte: det sted,
hvor noget har sin sædvanlige plads.
*Vil du, at, for Marmelsten,

|
Rosen fin

med friske Blade |
Duftende skal finde

Stade
I

Over dine møre Ben.Grundtv.PS.
111.144. Byens Huse maatte søge Stade der,

hvor Sandet tillod det.ECAnd.8S.V1.331.

*Med eet de muntre Fade
|
Forsvandt fra

deres Stalde. Bødt.102. \\ nu især i forb.

have sit stade (jf. u. bel. l.z). den Hellig eo

Aand gav tilkiende, at Veien til Helbg-
dommen endnu ikke var aabnet, saalænge
det første Tabernakel endnu havde sit

Stade (1907: endnu staar^.i^eftr.P.S. *Træer

og Buske saa mangefold
|
De har ved den

Aa deres St&de.Grundtv.SS.lV.136. den store

Masse af Sporvogne og Drosker, som her
(o: ved Frederiksberg Runddel) have deres

Sta.dex. Davids.KK.85. billedl.: *Blandt disse

Dage har et trofast Stade
|
Hos mig den

Attende; jeg tør den kalde
|
En Fest, jeg

feirer i mit Hjertes Esille.Winth.XI.91. 1.5)

(nu 1. br.) en tings rumlige stilling, pla-
cering i forhold til andre ting; især om
himmellegemers stilling. Fixstierners Stade.

Rothe.Nat.III. 6. *Der kneiser en Klint paa
den skaanske Kyst . . (

Den seer over Havet
mod Sjølunds Bred;

|
Heel gjerne den Stade

vil hytte. Boye.PS.IY120. (skoven Iom) skyg-
geløs under Sommersolens høje Stade. ÆCAn-
stians.H.j.174. 1.6) ca i videre anv. m. h. t.

ikke-rumlige forhold \\ i al alm. om
stilling ell. position. *Det kan ei skade

|
Mig

nu, jeg sidder fast i Stade (0: i min hofgunst).

Winth.II.145. det ophøjede Stade, paa hvil-

ket Enevælden var bleven stillet. EHolm.
DH.1660-1720.I.25. Han sad og studerede
paa den Holdning, han skulde indtage for

strax at vinde et fast Stade (i grevefamilien).

Schand.UM.40. || standpunkt, synspunkt

(hvorfra en sag betragtes), de samme Gjen-
stande ere betragtede fra forskjellige Sider

og Stader. Grundtv.Udv.il1.609. han havde
selv intet Stade valgt i Volitik. Schand.TF.
11.30. læseren og forfatteren ser begiven-

hederne fra samme stade. MøllKrist.DF.27.

II
trin i en rækkefølge, standpunkt, stadium

i en udvikling. 0rst.III.32. Skandinaverne
indtil henimod Aar 1000 og Venderne endnu
langt senere, indtage i kunstnerisk Hen-
seende et Stade, der ingenlunde hæver sig

over „Na,tvirio]kenes".JLange.MF.183. (tibe-

tanernes) kulturelle Stade (er) meget be-

skedent. Bogvennen.1926.1. (nu næppe br.)

om samfundsklasse: *Guds-Ordet selv af

Evighed,
|
Lever han højt hos sin Fader,

|

Daler dog let i Ordet ned,
|

Selv til de
laveste St3ideT.Grundtv.SS.111.343. *nu hele

vort Samfund, hvert Stade, hver Stand
|

besidder dens (0: frihedens) kostbare Gave.
Ploug.II.195.

2) speciel og videre anv. af bet. 1.3-4, om
sted, plads, der er beregnet, almindelig brugt

ell. specielt anvist til at staa, stille sig op
paa ell. opstille noget paa; især i flg. anv.:

2.1) (jæg., 1. br.) om plads, post, hvorpaa en

jæger er stillet; skydestand. For Enden af en

saadan Gang, og det netop den allersidste, fik

jeg mit Stade (0: paa en andejagt). Blich.

(1920).XIII.140. 2.2) plads, hvorpaa en tig-

ger ell. handlende har stillet sig (for at tigge,

henholdsvis falbyde varer); især: særlig an-

vist (afgrænset) plads paa torv, markeds-

plads, ved kaj, bro osv., hvor en handlende
har faaet tilladelse til at falbyde sine varer;

stadeplads; stand (3.2). de Amager koner,

som nu ingen stade paa Amager torv haver.
Cit.l727.(KbhDipl.V111.713). Slagter N. N.

XXI. Eentrykt »«/»# 19*2 64
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tillades Staderne No. — og — her paa Tor-

vet for at sælge Kjød. Politievennen.1798/99.

589. Det er naturligviis Markedsfolk. De,
som ikke har faste Stader, pleie jo altid at

trække omkring med deres Kram. firs.

XVIIL422. Københavns Fisketorv . . er

delt i Stader i Vandet langs Kanalen og
Stader paa Land. Vandstaderne, der giver

Plads for en Damjolle og et Hyttefad, inde-

haves af Grossisterne, medens Staderne paa lo

Land er delt mellem Kommissionærer og
Detailhandel (Fiskekonerne).rrap.*/.6S5. Det
var . . en Middagsstund saa hed, at selv

Stedets to bUnde . . Tiggere havde forladt

deres Sta,åe.AHenningsen.SA.7. 2.3) (jæg.)
(areal, der er) tilholdssted for vildt (jf.

Dyre-, Vildtstadej. en vis Strækning . . hvor
Vildtet har sit Stade, men ikke er indelukt.

Schytte.IR.II.309. 2.4) (dial.) baas olgn. i

ko- ell. hestestald, de faa opstaldede Hestes 20

Trampen i St&ået. MSkovbo.FruenpaaLunds-
gaard.fWOéJ.T. Selv da alle (hestene) er kom-
men op i de rigtige Stader, er Dyrene urolige.

Skjoldb.G.19. Feilb. UfF. talem.: Tre Ting
skal man ej rose for tidlig: Byg i Blade, Fole

i Stade og Kvinde i G3iåe.Mau.8021. 2.5)

(fisk.) sted i (far)vand, hvor bundgarn,
ruser olgn. (maa) anbringes. I Omegnen fi-

skes med Aaleruser paa Stader, som tilhøre

de nærliggende Heuega,dbrde.Krøyer.(Da.Al- 30

meenlæsning.1836.20). først og sidst drev
(købmanden) Handel med Fjordens Stader,

købte og solgte; drev selv de „givtigste".

HimmerlKjær.1925.285. Fra gammel Tid har
Kysten fra Helsingør til Rungsted været
inddelt i 26 saakaldte Stader, som ved Køb
og Salg ofte skiftede Ejere. Man har altid

regnet med, at Staderne gik ud til 7 Favnes
Dybde. iVamd."/8i92S.4/^4.sp.3.

|i
ogs. om

række ruser, der er opsat paa et fiskestade (jf. 40

Aalestade^, ell. om garn af en vis længde,

der er del af en lænke (L2.2). Begtr.Jyll.II.

285.

3) indretning til at staa paa, sidde paa (i),

anbringe noget i. 3.1) hvad der er beregnet
til ell. bruges til at staa ell. sidde paa,
sidde ell. ligge i. „sæt Dig nu hen paa Dit
Stade, og snak sindig og fornuftig med mig."
. . Jeg satte mig da need med mit Strikketøy.

Cit.l802.(FruHeib.HG.271). det gamle Stade, 50

hvorfra Kongerne talede paa Thinge, faldt

ham for lsiyt.Grundtv.Saxo.III.155. Paa
dette bevægelige Stade (0: en ramme i en
rem) sadde . . Fa,lke.CBernh.II.197. jf.:

Hånd holt af Anger-Støed ved svgdoms
8ænge-St&de.PoulPed.DP.(1937).i02.

\\

især: kirkestol (I); stolestade. Enkelte
graahærdede Jøder . . stode sagte bedende
ved deres Stader eller hilsede ydmygt den
helhge Lade.Goldschm.il.173. Degnen . . sad eo

og sov inde i sit lukkede St&de.Pont.F.I.
207. *i Kirkens Stader

|
(sad) de gode Mænd

i sluttet F\ok.JVJens.AH.32. jf.: *l Kirke-
stolenes Stader,

|
hen over Flisernes Rader,

I

hørtes en Menighed sætte
| Fodtrin.

Drachm.PHK.135. 3.2) (jf. I. Stage 2.iij
kunstig indrettet bibolig; bistade. *„0g Bi-
erne?" — „Ved Plankeværket trives.

| Vi
har alt tyve Sta.dei.''Oehl.VII.173. *Bien
bringer Honning til sit Sta,de. Bødt.36. Sta-
der bør haves rede til at modtage Sværme,
saa snart de have samlet sig i Klump.
Biavl.l8. I forrige Tider have almindehg en
god Stade Bier og en Ko været regnede
at holde Pris med hinsinden. PNSkovgaard.
B.76. UfF.

II
(meton.) om bierne (sværmen),

der har bolig i et bistade, det første et Stade
bygger, ere Kagerne tynde. Fleischer.B.166.

Hag.I.460.

I^tade-, i ssgr. især (emb.) af Stade 2.2,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Stade-afgift,

-bord, -handel, -indehaver, -leje, -lejer,

-reglement, -række, -tilladelse, -hog, en.

[2.5] (officiel) fortegnelse over fiskestader (1)
(med angivelse af deres beliggenhed og ud-
strækning). Forordn.^^/i2l750.§l. Begtr.Jyll.

11.285. HMatthiess.L.172. -brev, et. en af
øvrigheden udstedt skriftlig tilladelse til stade-

plads (1). Politievennen.1798(99.589. -ejer,
en. [2.5] ejer af et fiskestade (1). NatTid.^'/t

1928.Aft.4.sp.3.

stadelig, adj. ['sda'bali] adv. d. s. ell.

-t (LTid.1737.165) ell. -en (Slange.ChrIV.
23. LTid.1755.162). (glda. stadheUg (adj. og

adv.), æda. stathæligh (adj.), oldn. staSUgr,

st95uligr (adj.), stoSuliga (adv.), jf. mnt.
stadelike(n) (adv.); til stadig; sml. adstade-
lig; foræld.) som staar fast, ikke lader sig

rokke; urokkelig; sikker; ogs.: varig;
stadig (3). *en stadelig Tro, det er Skjol-

den saa god. Cit. 18. aarh.(AarbSkive. 1920.

120).
II

især som adv. der de Dage fuldkom-
medes, at han skulde optages, da vendte
han stadehg sit Ansigt at vandre (1907: da
fæstede han sit Ansigt paa at drage^ til

Jerusalem. LMc.9.5i. *I)a være Jesu Christi

Tro
I

Dem stadelig i T3inke.SalmHus.371. 4.

smst.46.1. Oehl.PSkr.I.331. *Danske Lov er

klar og mild,
|
Hav den stadelig for Øje.

Grundtv.PS. VI.124. den hellige Agnes' For-
billed styrker dem . . og de tro stadelig, at

de dermed skal vinde Sejr og en evig Krone.
Jørg.RH.81.
i^tade-penge, pi. {glda. stadepen-

ninghe) afgift, der betales af et stade, en stade-

plads; især i flg. anv.: I) (jf. Stade 1.4

;

jæ-rnb.) betaling for henstaaen af dyr ell.

køretøjer paa station efter afhentningsfristen.

DSB.Godsregl.45. LovNr.l49''U1934.§55. 2)

[2.2] (jf. Staa- (2), Standpenge^ betaling for

(ret til, leje af) et stade paa torv, markedsplads
olgn. Reskr.^^/il727.§5. De som leie Stuer i

Markeder, skal ei betale Stadepenge. Lwæd.
Dagb.I.209. Cirk.Nr.37'>/sl921. 3) [3.i] (for-

æld.) afgift af stolestade. Moth.S732. -plads,
en. stade (2); spec. i flg. anv.: I) d. s. s.

Stade 2.2. Riget.*/7l911.4.sp.6. LovNr.l29^'U

1939.§23,1. 2) (landbr.) d. s. s. Stade 2.4.
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LandbO.iy.348. 3) d. s. s. Stade 2.5. NatTid.
**/tl928.Aft.4.sp.3. -sætte, v. (nu næppe
br.) give en ting fast plads, stade (1.4), et sted.

Fortoget uden for det andet Hus i Borger-

gade . . befriet fra en der stadesat holstensk

\ogn.Politivenn€n.l799/1800.1278.

stadfæste, v. [isdadjfæsdd] ell. (nu
sj.) [sdaS'fæsda] (jf. CFBruun.OmAkcenten.
(1885).14. Jesp.MFon.n35), præt. -ede,

part. -et ell. (nu kun dial.) præt. -fæste, lo

paH. -læst (jf. Moth.S732. Feilb.). vbs. -else

(s. d.). iglda. stad(h)-, statfæstæ, æda. stath-

fæstæ, oldn. stadfesta ; til ænyd. glda. stat(h)-

fast, oldn. stadfastr, eng. steadfast, ;'/. mnt.

stedevast; 1. led er Stad 1; jf. stedfæste)

1) (nu næppe br.) fæste til ell. paa et sted.

I.l) 771. h. t. hus olgn.: fastgøre i jorden;
grundfæste (1); grunde. Ved nedramlede
Pæle havde Venetianer . . stadfæstet deres

Huse paa sumpige . . Grunde. Schytte.IR.IY 20

305. 1.2) refl. eU. i pass.: tage fast ophold,

bolig paa et sted; bosætte sig; slaa sig
ned. LTid.1736.173. *Thi vilde jeg, du skulde
her

I
Stadfæstes. (?ru7uttt;.PS.//. 79. Han be-

sluttede derfor . . at stadfæste sig hos ham,
saalænge Vinteren ya.iede.Haueh.II.339. En-
gang spurgte jeg, om hun havde Lyst at

stadfæstes i dette L&nd. smst.376. 1.3) (bibl.)

t i forb. være stadfæstet, staa fast paa
et sted ell. i en stilling. Deres sæd er stad- 30

fæstet (1871: staaer tast) for deres ansigt

med dem; og deres afkomme ere for deres

øyne. Job.21.8(Chr.VI). Herrens tanker ere

hver stadfæstet imod Babel (1871: fast imod
Babel staaer Herrens Tanker^, at giøre Ba-
bels land til en ødeleggel8e.Jer.51.29(Chr.

VI).

2) (nu kun (sj.) m. overgang til bet. S)

give en sikker, tryg, fast stilling ell. større mod-
standskraft, styrke; sikre; befæste; grund- 40

fæste (3); (be) styrke; især m. h. t. magt-
(omraaide), (rnagt)stilling, tilstand ell. tro,

overbevisning, beslutning olgn.; ogs.: oprette,

indføre (og sikre) ny tilstand, indsætte (en)

i en stilling olgn. riget blev stadfæstet (1871:
befæstet^ ved Salomo haL&nd. lKg.2.46(Chr.
VI). Derfor, brødre! giører des mere fliid,

at stadfæste (1819: befæste^ eders kald og
\idyænehe.2Pet.l.lO(Chr.VI). (de) skulde . .

alle forbindes til at bekiende den Grædske 50

Troe, som var stadfæsted udi Rysland. fio/ft.

Hh.II.150. (en kvinde) hvis Opdragelse,
Fødsel, Stand og Midler kan stadfæste din
Lykke. Skuesp.Y266. at opfriske og stad-

fæste de . . grammatiske Kimdskaber. ^/li.
E.II.18. *Du følte i din Barm en medfødt
Kraft

I
Til at stadfæste Himlens Magt paa

JoTden.Oehl.ND.289. i Landsbykirken stad-

fæstedes hans Tro. VilhAnd.Litt.111.121.
\\

m. person-obj., især i forb. m. i lil angivelse 60

af den stilling, den tro, der styrkes, hånd som
afsetter konger, og som stadfæster (1871:
indsætter; konger. /)a7i.2.2/('C/»r.F/;. David
fornam, at Herren havde stadfæstet ham

til Konge (1931: sikret hans Kongemagt^
over Israel. 2iS'a»7i.5./2. I de ældre Tider, da
Regenterne ikke vare saaledes stadfæstede

paa deres Troner, som nn. Schytie.IR.1.97.

*Gud! stadfæst mig i det Gode. Stub.24. »Saa-
ledes er han nu stadfæstet i | Sit fromme
Emhed. Oehl.IV7. *Du er stadfæstet i en
vildsom TTO.Grundtv.PS.11.150.

3) (ts ell. emb., Y) bestyrke, bekræfte ell.

bevidne rigtigheden, sandheden ell. gyl-
digheden af noget; spec: godkende, tiltræde

en underordnet myndigheds afgørelse ell. til-

kendegivelse og derved give den retsgyldighed;

ogs. i al alm.: godkende; attestere; verificere.

dig og din Sæd vil jeg give alle disse Lande,
og stadfæste den Ed, som jeg haver svoret

Abraham, iJfos.26.3. See her din Datter,

om du vil stadfæste din Søns Yal.Suhm.
(SkVid.X.90). *I vil stadfæste det ved et

Mirakel? OeW./F56. bidrage til at stadfæste

Læseren i den urigtige Formening, fleift.

Pros.VI.387. Erfaringen stadfæster det.Zo-
foed-Hansen.LD.223. Naar mundtlige Tilbud

eller mundtlig afsluttede Forretninger gerne

skriftlig stadfæstes, da sker dette . . for at

undgaa Misforstaaelser. fla9e.*533. || refl.:

vise sig rigtig; slaa til; bekræfte sig. *hvad
jeg frygted for, stadfæster sig. OeM.V11.210.
Grundtv.Udv.V51. selv de store Prosaister,

som Zola og Daudet, har tidligst skrevet

Vers ; det stadfæster sig hos disse Enkelte . .

at Verset er den oprindeligste sproglige

Form. Brandes.VII.187. Sæt, at Efterretnin-

gen ikke stadfæster sig. PHans.KK.240.
Stad-fæstelse, en. ['sdadifæsdalsa,

ogs. sda5'fæsdalsa] flt. -r. (glda. stadfestælsæ

(Mand.128. GldaKrøn.112), stadfestels (Suso.

41)) vbs. til stadfæste; iscer i flg. anv.: I) (nu
kun bibl., sj.) til stadfæste 2: sikring;
befæstelse (3). jeg haver Eder i Hiertet,

baade under mine Lænker, og ved Evangelii

Forsvar og Stadfæstelse. PAt7.i.7. vAph.

(1759). 2) (især emb., T ell. m) til stadfæste

3: bekræftelse; godkendelse. Thomas Ro-
we hafde bekommet sin Konges Stadfæstelse,

eller den saa kalded Ratification, paa dette

Forhnnd. Slange.ChrIV954. Af aUe Stad-

fæstelser legge vi i Særdeleshed Mærke til

Asseveration og Eed.Nørreg.Naturr.169. Soi-

ren er ham en Stadfæstelse, at han virke-

ligen gaaer ad den Vei, han meente at gaae.

Kierk.VIII.412. hvor Tilbud eUer Afslut-

ninger sker gennem Tredjemand . . vil

skriftlig Stadiæstelse være af Vigtighed.

Hage.*533. Mennesker sværge jo ved en
Større, og Eden er dem en Ende paa al

Tvist, til Stadfæstelse (Chr.VI: til en
stadfæstelse; . Hebr. 6. 16. FrHom.PM. 122.

(Jesus Kristus) skænker eder sit Legeme og
Blod (i nadveren) til Stadfæstelse paa alle

eders Synders Forhidehe. Alterbog.451. \\ her-

til bl. a. Stadfæstelses-brev (LTid.1751.
349. jf. Vider.II.38), -dekret, -dokument,
-dom, -ret (Ing.KE.1.235). -fæster, en.

64*
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(ænyd. stadfæstere, fsv. stadhfåstare; 1. hr.)

person, der stadfæster (3) noget. vAph.(1759).
EMøller.Forudsætninger.(1894).73. *Den før-

ste kække Stadfæster
| af Daners frie Kår,

|

Kong Godfred, var dens (o: Dannevirkes)

Mester. Rørd.GK.175.
I. IStadie, et. ['sdaMia] (1. Ir. Stadium.

OpfB.*II.60). flt. -r. {eng. stadia, stadium;
vistnok sa. ord som II. Stadion; landmaaling.)

den 3-4 m. høje, inddelte stang, hvortil man
sigter ved nivellering; niveller stang. Landb
O. III. 693. HavebrL.*II.158. POPedersen.
Barndomsminder.(1937).65.

II. Stadie, et. se II. Stadion.

III. Stadie, et. se I. Stadium.

stadig, adj. ['sda*8i] Høysg.AG.201. adv.

-t ell. d. s. (se især bet. h) ell. (f) -en (Slange.

ChrIV.1021. LuisBramsen.O.UO. Bang.T.

158. jf. Rubow.SP.245). (glda. stadigh, sta-

dugh, stade ofl., æda. stathigh, stathik

(FlensbSt.103.107f.), statygh (Harp.Kr.179),
oldn. sto5ugr; afi. af Stad (1); sideform til

stædig; ';/. stadelig og adstadig, overstadig

samt stedse)

1) (nu næppe br.) som staar stille,

ubevægeligt, uden at flytte sig, ell. som
staar ell. holdes saa fast, at det ikke
vakler, ryster. *Naar Vandet stemmes,
Qværnen staaer, | Og Hiulet stadig bliver.

Reenb.II.9. * Urørt hang hvert Seil paa de
stadige Master. Pram.Stærk.25. Til Kikker-

ten maatte man have et beqvemt og stadigt

Statiw. Bugge.Astr.168. at holde Vægtskaalen
stadig og (ikke) ryste paa Haa.nAen.Rahb.

Sandsig.1.363. || om haand, fod ell. trin,

skridt: fast; sikker. *hver bør have i sin

Stand en stadig Fod. Falst.Ovid.59. Kom-
mer, Brødre! kommer, fatter

|
Hver sit

Glas med stadig H&dbndl Skuesp.X.16. *Saa
gaaer en Vandrer mellem Ørkners Klipper,

I
. . med en stadig ¥od. Bagges.IY116. Hedin

fulgte ham med stadige Skridt. Sams. 1.67.

II
om blik. det sikre og stadige Øiekast,

som paa eengang overseer det Hele og hver
enkelt 'Dee\.Sporon.Mod.231. det stadige Øie,

der ikke forvirres af det forbifarende. ilfaH.

SgH.732.

2) som holder sig, forbliver uden forandrin-

ger, omskiftelser gennem nogen (især (jf. bet.

3): (forholdsvis) lang) tid; uomskiftelig
(i nogen tid); uforanderlig; bestandig;
konstant; stabil; ofte delvis til bet. 3:

uforanderlig og varig, vedvarende. 2.1)

(nu især m. overgang til bet. S) i al olm.

(derom kan) ingen saa stadige Love eller

Anordninger . . giøris, som jo efter Tidernis

Lejlighed een eller anden Forandring kunde
behøve. DL.Fori. Oplyvs du Kongens Hiert'

og Sind . .
I
En stadig Fred os giye. Kingo.

SS.III.325. en stor Lykke er aldrig stadig.

Schytte.UR.1.24. *Jeg saae den (o: dyden)
med et stadigt Smiil,

|
At vente roUg Dø-

dens 'Piil.Bagges.SY204. der er i den Vises

Liv den stadjgste Ro.Mynst.Betr.1.84. du

skal bringe mig min Kaffe; lad mig see, du
passer at holde den over en stadig Ild. Heib.
Poet.VII.357. Skyggen rørte sig, men det
kunde da ogsaa være fordi Flammen i Lyset
ikke brændte stadig. HCAnd.(1919).II.203.
En stadig Bopæl. VSO. (en) til Beboelse eller

andet stadigt Ophold bestemt Kjælder.Lov
*yizl858.§24. Benyttelse til udelukkende
Dagophold, f. Eks. til Butik, Kontor eller

10 Værksted, er ikke Beboelse, men kun stadigt

Ophold. AGøt2sche.Bygningsret.'(1937).72.
\\

m. overgang til bet. 3. Den ægte Arbeidsom-
hed er . . stadig og utrætteiig. Mynst.Tale.
(1838).8. *Tiden vandrer sin stadige Gang.
Winth.IV211. det Sandsynligste er, at det
ikke var lykkedes at indlemme (steppehøn-
sene) i vor stadige Fugleyerden.Bogan.I.132.
stadig ligevægt, se Ligevægt 1. om tanke:
mine Tanker vare saa stadige hos mig efter

20 at ville besee Verden, at om jeg end' begyndte
paa ti slags Ting, saa blev det dog ikke
varigt. i?o&wson./. 7. *0g er imod mig alle

Ting,
I
Og skal jeg ene vanke,

| Jeg eier dog
med den gyldne Ring

|
Min kiære, stadige

Tanke (o: den elskede). Oehl.Lf.(1846).26.
*Det er min kjære, stadige Tanke — | men
min Herre, han skal alletider hanke. Rich.I.

96. PHans.KK.234. jf.: om faa ØiebUkke
skulde hun altsaa see Elimar, hendes Barn-

30 doms Ven . . hendes: „stadige Tankel"HC
And.TB.III.22. 2.2) om vejrlig ell. (især 4^)
vindforhold, i Solens Nedgang blev den
(o: vinden) stadig til Sjders.Cit.l703.(Jens
Sør.II.39). Vinden var stadig. Robinson.I

.

217. Det er et meget stadigt, smukt Veir,

vi have iaaet. Heib.Poet.VII.118. vi har haft
stadige østlige Yinde. Scheller.MarO. Vejret

saa ud til at være inde i en tør og stadig

?eriode.AaDons.S.200.

40 3) som fortsættes, varer ved uophørligt,

uafbrudt, hele tiden ell. med normale, regel-

mæssige mellemrum, ophold; vedvarende;
vedholdende; uafbrudt; ogs. som udtryk

for hyppig, regelmæssig gentagelse: meget
hyppig; om person: som altid ell. meget

hyppigt omgaas ell. besøger en (et sted), (om
brugen som adv. se u. bet. 5). En stadig Fhd,
Opmærksomhed, ilfO. en Krigerdygtighed,
der var øvet op gjennem to Hundrede Aars

50 stadige Felttog. Cantii.1.17. den . . stadige

Færdsel overalt af Mennesker og omstrej-

fende Hunde og Katte. Seier.BornholmsFugle.

(1932).6. Dygtige Syersker . . antages til

stadigt Arbejde. Socialdem. Vu 1940. 13. sp. 2.

(byen) er . . i stadig Yækst. Pol.*/il942.13.

sp.5.
II
om person. Min Fader var to Dage om

Ugen en stadig Middagsgjæst hos sin Datter.

Gylb.KY.66. jf. (sj.): N. N., vor stadige Diri-

gent (o: som endnu er vor dirigent). Prop-

to foreningen„P".(1919).84.

4) om levende væsen(s karakter, sind, leve-

vis, væremaade): præget af karakterfasthed,

aandsligevægt, ro, besindighed ell. af rolig,

støt arbejdsydelse, regelmæssig levevis olgn.
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4.1) (nu sj.) som holder urokkelig fast
ved, er standhaftig i tro, meninger,
beslutninger olgn. saafremt I ellers for-

blive grundfæstede og stadige (1907: f&ste)

i Troen. Col.l.23. Gud! skab mig et reent

Hjerte, og forny en stadig Aand inden i mig.

Ps.51.12. Den Sande er fast og stadig som
en Klippe, den Falske er slibrig og ustadig,

som en Bølge. Lodde.NT.299. Den, som virke-

lig har den Gave ved overnaturlig Kraft lo

at helbrede Andre, behøver jo ikke at vente
paa det Øjeblik, da de Syge stadigen (o:

fuldt og fast) troe, at de skulle helbredes.

Horreb.11.386. 4.2) præget af ro, (be)sindig-

hed, regelmæssighed i livsførelse, vaner osv.:

rolig; sindig; sat; støt; adstadig.
\\
(nu

sj.) om forhold. Et stadigt sind. Moth.S734.
det Folk, som dyrkede Jorden, og derfor

forbundet til en stadigere Levemaade, end
hine (o: jægerne), var meer sdsdeligt. Schytte. 20

IR.Y68. *Man sig forlover, bytter sin Ring,

I
For at fatte stadige Tanker. Heib.Poet.VI.

374. Et sindigt og stadigt Yæsen. VSO. (nu
næppe hr.) om alder: moden og afklaret; sat.

en Mand ved sine stadige ka.x.Wiwet.D.91.

II
om person. Hånd er en %ta.^g. Moth.S734.

ligesaa stadig og sindig han kunde sidde

med Næsen i sin Bog, ligesaa rask og livlig

var han ogsaa til Lystighed og Ijeg.Winth.

VIII.236. hun anseer mig for et sat og sta- 30

digt Menneske. Kierk.I.318. Vagn fik og slap

en Forelskelse . . let , . Vigant var mindre
fængbar og mere stadig. EChristians.Hj.ll7 . i

forb. være stadig i, til éll. ved sit arbej-
de: Høysg.S.151. han var en urolig mand og
ikke stadig ved sit arbejde. Hjortø.LT.124.
TomKrist.SE.24.

\\
(nu især dial.) om heste,

kvæg. *De rige, fede Hiorde | Saa stadigt

rundt ham gik.0ehl.ND.115. *Den (o: træ-

hesten) er saa from og stadig,
| Og løbsk 40

den render ei. Winth.HF.163. Niels oversaae
Kjøbsteddrengen, der . . ikke kunde sidde

fast paa et stadigt Malkeøg, der gik til Vands.
HCAnd.SS.IV.77. UfF.

5) bet. 3 brugt som adv. (nu næsten kun i

formen stadige, som udtr. for vedvaren, uaf-
brudt fortsættelse ell. meget hyppig og regel-

mæssig gentagelse, forekomst, fremtræden (gen-

nem et tidsrum), ell. som udtr. for en udvik-
lings uafbrudte, konstante fremskriden ell. en 50

uafbrudt række tilfælde, momenter osv.: hele
tiden; altid; stedse; regelmæssigt; hyp-
pigt. Vi skal derfore ikke kunne finde to
Sprog, der stadig følge hverandre i Artik-
lernes Brng. Høysg.S.14. (de) satte . . sig

ind i en Krog i et Værelse, hvor Faa eller

Ingen stadigt opholdt sig. Gylb.XI.109. De
engelske Liberale . . refaniteres stadig fra

neden. Det er et Parti, der altid skyder i

Bunden. H0rup.II.15. Aldrig var hun tom i 60

sit Indre. BUledeme kom rige og skønt-
farvede, men der var . . en Røst, der stadigst

klang, naar hun tænkte paa Mennesker og
sit Forhold til dem.SMich.S.74. man kan . .

tilføre Olien periodisk eller stadig. iS'A;t6s

Mask.31. Mit Øje er stadig (1871: stedse)
vendt imod Herren. Ps.25.15 (1931). \\ i forb.

m. flg. præs. part. alt det bidrog til . . at
bringe et stadigt voksende Tal af kristne
Studenter til Herrens Fødder. Kirketid.1874,

292. Regningerne begyndte . . at indløbe i

stadig stigende Mængde. Steenberg.H.II.198.
de stadig tilbagevendende Angreb paa „Ud-
vorteshelligheden". OFriis.Litt.256.

||
(især

Qi) i forb. m. flg. komp. som udtr. for en
uafbrudt, regelmæssig gradvis stigen (i talespr.

anvendes alm. gentagelse af komp., fx. mere
og mere, større og større svarende til stadig
mere, stadig større/ deres Samtaler blev
stadig hyppigere og af længere Varighed.
JulesVeme.MindreFortællinger.(overs.l876).I.

137. Imidlertid blev det stadig vanskeligere
at Qjtte.JVJens.Br.ll3. Andre dannede en
tæt stadig mere snæver Ring om en tynd-
halset Dreng med store blaa Øine.Buchh.
UH.IO. (1. br.) i forb. m. gentagen komp.:
Den stadig større og større Udbredelse, der
med Nødvendighed maa medføre en stedse

stærkere Differentiering af Sproget. FilÅ
Thoms.Afh.l.213. han trak hende stadig
længere og længere nedad.AaHermann.PH.
48.

II
som udtr. for, at et forhold, en tilstand

har holdt sig uforandret indtil dette øjeblik:

vedblivende; endnu, stadig levede Fader
Damien sit stadig samme Liv paa de Spe-
dalskes Ø.Jørg.EA.72. hun sover nok stadig

tryg;t.SofusChristensen.EtFolkesagn.(1937).ll.

Da hun stadig ikke sagde et ord, blev jeg un-
derlig tilpas. MKUtgaard.GM.69. han staaer
endnu stadigt og gloer paa mig, som en
Ko paa en nymalet Port.Winth.IX.78. \\ i

forb. stadig hen (KorsogStjærne.1900.28.
MylErich.S.28) ell. (nu i rigsspr. kun) sta-
dig væk (ofte skrevet i eet ord), hele tiden

ell. (især) vedblivende, endnu. *vor Ballon
er stadigvæk i Dalen. PalM. VI.312. det er

egentlig stadigvæk et ganske godt Vejr.

KLars.GV.15. Du tror altsaa stadig væk ikke
et Ord af det? SvLa.UR.71.
S»tadis-hed, en. {glda. stadæhet, sta-

dughet (Postil.111.116. Fragm.llO)) det at

være stadig; spec. i flg. anv.: I) (nu næppe
br.) til stadig 1. Fahrtøyet var saa læt, at

. . intet Compas kunde have Stadighed og
veyviise os. Æreboe.194. jf.: Guds huus . .

er den levende Guds menighed, sandheds
piUere og stadighed (1819: Grundvold/
lTim.3.15(Chr.Vl). 2) til stadig 2. 2.1) (nu
næppe br.) til stadig 2.i. *Lykkens Stadig-

hed. £«;.f'i5i4;./.«S. 2.2) til stadig 2.2. Sta-
dighed

I
I Veirliget os Regnbuen forjætter.

Heib.Poet.III.171. 3) til stadig 3; iscer i

forb. til stadighed, d. s. s. stadig 5. Tyve-
rierne kan jo kun ske mellem tre og syv,

den Tid er her ingen til Stadighed. /Jein-

hard.FC.268. Immuniteten holder dog kun,
hvis (børnene) til Stadighed inficeres o: sta-

dig stikkes af lAal&riamyg.NaiurensV1919.
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167. lad dem til Stadighed (1871: til enhver
Tid; holde Ret for Folket.2Mos.l8.22(1931).

4) til stadig 4. 4.1) (nu næppe br.) til stadig

4.1. vogter eder, at I ikke formedelst de

skiendelige folkes vildfarelse blive hendragne
med, og falde af eders egen stadighed (1819:

Fasthed). 2Pet.3.17(Chr.VI). 4.2) til stadig

4.2: sindsro; sindsligevægt; besindighed; nu
især: lyst og evne til at blive ved (og taal-

modigt, udholdende passe) sit arbejde. Jeg
har ingen Stadighed til at fortælle dig Resten.

Thi mit heele Legeme brender af Begierlig-

hed til Ee\n.Holb.HP.II.6. Jeg vilde ønske

. . at I engang vilde slaae jer til Stadighed.

sa.Masc.1.4. (høet) giver dem (o: hestene)

Fasthed i Livet og Stadighed i Arbeydet.

JPPrahl.AC.61. jeg . . besad Stadighed til

med Flid at gjennemarbeide et Stof. HCAnd.
ML.216. Du har gode Evner, det er bare

Flid og Stadighed, du mangler. ValborgDahl.

DeungeDage.(1940).10. der er ingen sta-
dighed hos (Moth.S734), i ell. ved (Feilb.

UfF.) ham, han er ustadig (til sit arbejde).

I. iStadion, et. ['sda'dicon] (f Stadium.
Primon. Lexicon. (1807). ConvLex. XVI. 42).

best. f. stadiet ell. (1. br.) stadionnet [-|(on'8<]

;

flt. stadier ell. (1. br.) stadionner [-[(on'ar].

(fra (lat. stadium og) gr. stadion; egl. sa. ord

som IL Stadion) egl. m. h. t. oldgræske for-

hold: væddeløbsbane (af eet stadions læng-

de); den plads, hvor løb og anden idræt fandt

sted; m. h. t. moderne forhold: større anlæg
med baner til udøvelse af fri idræt og

(undertiden) boldspil (og tilskuerpladser, byg-

ninger til omklædning, bad osv.). NordConv
Lex.V.372. *som et Par Heste, der langs

Stadiet render. Dmc/im.J.. 79. FrPoulsen.OD.
55. (pengene) blev vi (o: i et amerikansk kol-

legium) nødt til at sætte i et Stadion . .

alle byggede St&dier. PoU'/»1941.13.sp.5. jf.:

Makassar . . har Yachtklub og et stort

Svømmestadion. smst.^*/il942.8.sp.l.

II. iStadion (EFBojesen.Haandb.ide
græskeAntiqviteter.^ (1850). 142. Sal' XXII.
114) ell. IStadinm (EEwald.DenBibel-
skeConcordantz. I. (1748) . 939. JBaden. FrO.
S&B), et. ['sda-diwn, 'sda^diom] (ogs. Sta-
die. Landbo.lY347). best. f. stadiet; flt. sta-

dier, {glda. (flt.) stadia (Mand.54); fra lat.

stadium, gr. stadion, vistnok besl. m. IL staa;

sa. ord som I. Stadion, I. Stadium og (vist-

nok) I. Stadie; jf. Sten 6.2; bibl. ell. hist.)

længdemaal i oldtidens Grækenland og Rom
(= ca. 190 m.). Søen . . var to Stadier bred.

2Makk.l2.16. Der de nu havde roet ved fem
og tive eller tredive Stadier (Chr.VI: agre
langt;, saae de Jesum vandre paa Søen. Joh.
6.19. Jørg.JF.II.191.

I. Stadium, et. ['sda^diom] (1. br. Sta-
die. EKornerup.Khadia.(1912).107. Svendb
Amt.1937.108). best. f. stadiet; flt. stadier
ell. t stadia (Blich.(1920).XXII.163). (eng.,

ty. stadium i sa. bet.; egl. sa. ord som II.

Stadion) trin, periode i en udviklings forløb;

udviklingstrin. JNHøst. Stadier paa Li-

vets Yei.Kierk.(bogtitel.l845) (jf. Høffd.DF.
156 og Kierk.XV.700). samme værdige Ol-

ding havde gjennemgaaet alle Drukkenska-
bens Stadier: Sang, Dans, vemodig Graad
. . Opblussen af Ungdomsmodet . . endelig

en fuldstændig dødlignende Tilstand. Schand.
IF.298. sagen er endnu paa forberedelsernes

(DF.XII.48) ell. overvejelsernes (Pol.*yi

10 1942.3.sp.2) stadium. || ofte i forb. som et

overstaaet (se overstaa 2), overvundet
(Reinhard.FC. 21. VilhAnd.Litt. III. 416. IV
800) ell. tilbagelagt stadium. Reinhard.

FC.227. En Dreng paa seksten Aar vil her

betragte Lyriken som et tilbagelagt Sta-

dinm. Brandes.XIV60. Brystdugen er fra nu
af et tilbagelagt Stadium. AarbTurist.1931.
238.

II
spec. om periode i en sygdoms forløb.

Nerve- og Forraadnelsesfeber, saavel i det

20 tidligere som sildigere stadium. NyeHygæa.
III.(1824).101. han saa ud som en Tuberkel-

patient paa det sidste Stadium. JFJens./SA;.

47. KliniskOrdbog.(1921).230.
II-IV. Stadium, et. se I. Stadie, I-II.

Stadion.

Stad-liv, et. (1. br.) byliv. ConvLex.
XVI.38. Brandes.X.301. JLange.BM. 1.181.

-mærke, et. f'Stads-. EPont.Atlas.III.26).

(jf. Bymærke; nu sj.) (kendingsmærke i) en

30 bys vaaben. KrErsl.MH.II.47.
I. Stads, en ell. (i bet. 4 ofte (uden for

forb. hele stadsenj og undertiden (især i den

nedsæt, anv.) i bet. 3: Mossin.Term.221.
KBokkenh.V.32. jf. u. Dukke-, Guld-, Smaa-
stadsj et. [sda's] Høysg.AG.137. (tidligere ogs.

skrevet Stats (Statz). Kyhn.PE.35 (cvd Pal-

lats). Holb.Ep.II.376. Stub.59 (csd Fias).

HHans.PD.65. jf. ogs. Feilb.). flt. (kun, dial.,

i bet. S.b) -er. (ænyd. statz, sv. stass, pragt,

40 stads og (i ssgr. som brud-, likstass^ proces-

sion; fra mnt. stacie, af mlat. statio (i flt.

stationes om „korsvejsstationer" , billeder af

scener fra Jesu vandring til Golgatha, ved

hvilke billeder kirkelige processioner gjorde

ophold), lat. statio ({f. Stationj, dog (vist-

nok) delvis egl. gen. af ænyd. stat, pragt,

stads (se I. Stat^^, glda. stat, stadh (fra forb. m.
til, se u. bet. 2.4^ ell. dannet til ssgr. m. dette

ord (se u. Stads- 2); jf. II. stads, stadse)

I) (jf. ssgr. som Barsel-, Brude- (2), Bryl-

lups- (1), Fadder-, Jule- (2), Ligstads; nu
især dial.) procession ell. festligt optog;
lejlighed (fx. ceremoni, fest, højtidelighed),

hvor der vises stor pragt; gilde, hvor
det gaar fint ell. flot til; pragtudfoldelse
(ved en vis lejlighed), at holde stads (1871:
gaae i Festtogj for Bacchus. 2Makk.6.7 (Chr.
VI). Hånd fik en Tienner til . . at udgive
sig for Død, og lade sig med Statz udføre

60 til samme Sted, hvor den Syge laae. Holb.

Jep.II.3. Udi mange Aar er neppe seet i

Rom saa stor og tillige merkelig en Stats,

som nyeligen, da Virginii Rufl Liig paa
almindelig Bekostning blev bestædiget til
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I

GT&ven.ThSchmidt.E.57. det var hans Fød-

selsdag, og derfor skete al denne Stads. fl^C

And.(1919).1.116. hvor skal Stadsen staae?

. . skal vi gaae ud til Lars M.a,thisen? Hostr.

G.47. MDL.545. der var stor Stads ved Kir-

kens Indvielse. J9<feff. Bryllupperne var de

største og pragtfuldeste af alle Gilder. Der
var altid et stort Vogntog — kørende Stads
— undertiden 30—40 Yogne.AarbFrborg.

1918.92. føre stads (Moth.S708) ell. stad-
sen, lede en procession, et optog; se II. føre

3.1.
II

efter præp. i. gåe i stads (o: i optog

olgn.).Moth.S708. være i stads, (med)
i stadsen, være med i kirken som gudmoder,

fadder ell. forlover. Kværnd. UfF. køre i

stads, (m. overgang til bet. 2) køre i fin vogn

(og fint tøj); køre stadskørsel. Jens Madsen
og Cecil (o: en gaardmand og hans datter)

kørte i Stads til nogle Slægtninge . . med
Svinestillads paa sin Stadsvogn.jyjens.5F.
40. Landmanden kører ikke i Stads, naar
det passer ham eller hans Damer, men be-

nytter Pavserne i Diitten. KBirkGrønb.SF.
161. Nu havde Husbonden en Fjedervogn
til at køre i Stads med. NNielsen.Framin
Hyrdetid.(1930).19. Feilb.

2) (undertiden m. overgang til bet. 3^ det

at føre stort hus, leve i luksus ell. omgive sig

med flotte, kostbare ting, luksus ell. fremtræde

stærkt pyntet, i fint skrud; det, at noget virker

flot, pragtfuldt, er en pryd ell. bruges til at

pynte med, (kun) tjener til pynt; flothed
pragt; prunk; pynt; pryd; ogs. (dagl.)

det, at noget ser smukt ud, virker tiltalende

skønhed. 2.1) (nu 1. br.) i al alm. de for-

nemste ere klædde i Skind, hvis Rumper
slæber efter dem for Hoffærdighed og Stads
skyld. Pflug.DP.1051. straalende Perler, een

eneste vilde være stor Stads i en Dronnings
Krone. HCAnd. (1919). 1. 108. Sneefnokkene
faldt i hendes lange, gule Haar, der krøllede

saa smukt om Nakken, men den Stads

tænkte hun rigtig nok ikke paa. sws<.//.207.

Hun er en pæn Pige . . Men Stadsen kan
ingen leve sÅ.ErlKrist.S.188. hertil maaske
talem. den ene masen, den anden stadsen
(se II. Masj. || i forb. m. ord af lignende bet.

hånd (begynder) strax at moralisere, og væve
over Tidernes Ondskab over .Pragt og
Sta,ds.Holb.Jul.2sc. *Din Banden, Vrede,
Gierighed . . | Din Stats og Pragt,

|
Din

Vellyst bliver \ed.Brors.l47. de brugte (de

dræbte fjenders hovedskaller) til Stads og
Pragt i deres Giæstebudder. LTtd.i743.i95.
Mossin.Term.812. stads og prunk, se u.

I. Prunk. 2.2) i særlige udtr. for at omgive
sig med pragt, leve flot ell. se flot, fin ud.

\\

(nu næppe br.) i forb. føre megen stads.
VSO.

II
(nu L br.) i forb. gøre stads.

Graah.PT.II.172. Han havde prægtige God-
ser, som han dog ikke beboede, hvorimod
han . . opholdt sig i Kjøbenhavn, hvor han
gjorde en gruelig Stads. Gylb.V121. Man kan
da vaske sig, hvis man synes, at det er

Umagen værd; men jeg skal jo ikke gjøre

Stads mere i denne Verden. Schand.F.112.
siden gik hun omkring og gjorde Stads i

Kaaben og lod alle beundre den. Bang.S.324.

II
(nu næppe br.) i forb. holde stadsen

ved lige, (søge) at bevare sin elegance, det

ydre skin af rigdom ell. velstand, hånd skal

holde stadsen ved lige, skulde hånd end
svelte deTfoT.Moth.S708(jf. bet. 3.2 slutn.).

10 VSO. {„i Hverdagstale"). 2.3) (talespr.) i

forb. som der er ingen stads ved det,
det er ikke smukt; det pynter ikke; i videre

anv.: det er uden (særlige) fortrin, (særlig)

tillokkelse; der er ikke meget ved det. Der er i

Grunden . . ingen Stads ved Champagne!
CMøll.PF.343. Der var nok ikke stor Stads

ved hende; hun var et forfløjent . . Eksem-
plar af en Landsbykokette. i)racAm.///.i30.

være fattig af Himlens Naade var der ikke

20 stor Stads \ed.AndNx.FL.167. 2.4) (især

talespr.) i særlige forb. m. foregaaende præp.

paa ell. (nu i rigsspr. oftest) til, som udtr.

for, at noget er pyntet, opstadset ell. anbragt

for at pynte, (kun) tjener til pynt, som pry-

delse (uden at gøre egentlig nytte) ell. kun
bruges ved særlige (festlige, højtidelige) lejlig-

heder; ogs. brugt i videre anv.: ved højtidelige,

festlige lejligheder (mods. til dagligj. De Ele-

phanter, som han ellers havde alleene til

30 Stats, søgte han at lade saaledes øve, at de
kunde hendes. Holb.Herod.211. Samme Kiæ-
de var egenlig ikke giort til at gaae med,
men meest til at ligge paa Stads. Grundtv.

Saxo.1.220. paa et Stykke Eng, græssede til

Stads en Ko, det Hele saae saa landligt ud.

HCAnd.ML.424. Alt i Stuerne var paa
Stads (o: ved et selskab). HFEw.JF.1.98. vi

skulle spørge, hvordan det ser ud i Men-
neskenes Huse til daglig, de samme Men-

40 neskers Huse, som flokkes til Stads omkring
Ordet. VBeck.LK.1.6. et Hus med store tom-
me Stuer paa Stads. GyrLemche.S.111.52.
spec. (i forb. til stadsj m. h. t. paaklædning:
til fint brug (søndags-, festbrug), et For-

klæd, eet af de blaae, | Til Stads, naar jeg

vil i Kirke gaae. Winth.II.160. AarbSorø.
1924.76.

II
som udtr. for, at en person sidder,

gaar omkring osv. fin i tøjet, fiot udhalet, for

at lade sig beskue, beundre ell. sidder osv.

50 (pyntet, i stadstøjet) med hænderne i skødet,

uden at bestille noget virkeligt („sidder til

parade", „gaar og paraderer"). *De, som for

Deres Morskab kommer (i teatret),
|
Men ei

paa Stads, og ei som DorameT.Heib.Poet.

1X.450. Hun laa endnu i Sengen, laa ligesom

til Stads, i et rigt udstyret Værelse, og var
paa en Maade pyntet.Goldschm.V1.218. i sin

raslende Silkekjole satte (hun) sig paa Stads
for at modtage GiæsteTne.Budde.F.8. især i

60 forb. sidde paa stads (sj. stadsen. KMich.
F.219) ell. til stads, min Fader lader Ma-
dame W. skalte og valte med Alt, som hun
vil . . Manon forstaaer desuden Intet, hun
sidder paa Stads. Hauch.lII.22. L. har strax
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sendt mig Billet til Directions Logen . . jeg

sidder der til Stads. HCAnd.BC.II.6. hun
skal overlade sin Mand Arbejdet og selv

sidde paa Stads. HBrix.AP. 1.102. De burde
ikke slide i det. De burde sidde til Stads

altid.LeckFischer.Tedora.(1928).65. jf.: egent-

lig sad man der (o: i Muhberne) i Stads og

paa Stads. Rahi.Fort.1.417.

3) (især dagl.) hvad der er fint, flot, pynte-

ligt. 3.1) i al alm. om hvad der giver et pragt- lo

fuldt skue, ser flot ud; luksus; pragt; især

om smykker, kostbarheder ell. (nu oftest)

andre ting, der tjener til pynt (fx. nips,

fint legetøj (jf. Dukkestads^, pynt til juletræ

(jf. Julestadsj, besætning ell. anden prydelse

paa klædningsstykke), ofte (m. overgang til

bet. å) om billigt, men flot udseende
kram ell. nedsæt., foragt, om kostbarheder,

smykketing, pynt, ornamenter (jf. Snirkel-

stads^, betragtet som noget unyttigt, over- 20

flødigt, forgængeligt. Om hun skulde faae

Lyst til Stats og Galanterie, (vil jeg)

ikke nægte hende noget derat.Holb.Usynl.

III. 6. (jeg) fik megen Stads at see

af Daaser, Etuis etc.Klevenf.RJ.102. *en
Snække . . |

Med Guld og Vaaben og Stads
om BoTd.Grundtv.PS.VI.78. Saa gik hun
med dem hen til alt sit andet Legetøj, der

stod paa et pent lille Bord, og hele Skuffen

var fuld af Stads. ECAnd.(1919). 1.46. *Pa- 30

pir han (o: fader) klipper med en Sax,
j

Men naar jeg kommer ind, han strax
[
Sin

Stads i Skuffen giemmer.fjKrohn.]Peters
Jul.[1866J.I.v.2. jeg . . gjorde stram Honnør
for Herskabstjenere og Taxa-Chauffører, bare

fordi de havde Uniformer paa og Stads om
Kasketten. Thuborg.DP.138. stads og fjas,

se I. Fjas 1. hele stadsen faldt ell. ligger
i moradsen, se Morads 1. 3.2) (fine, flotte)

klæder og andet personligt udstyr til fint brug 40

(søndagsbrug ell. til brug ved særlige, festlige

lejligheder, jf. fx. Brudestads 1); især: fest-

dragt; kisteklæder; stadstøj. De iførede

ham Purpur-Klæder og anden Keyserlig

Stats. Holb.Herod.200. *(bruden) iført gyldne
Klenodier,

|
Ny høitidelig Stads. Steners.

Poes.9. saa vendte han (0: kejseren i de nye

klæder) sig nok engang for Speilet! for det

skulde nu lade ligesom om han ret betrag-

tede sin Stads. ECAnd.(1919). 1.148. \\ efter 50

præp. i. Polidor og Leonora kommer ind udi

deris Stads. Eolb.Arab.13 se. *0p ad Dagen
gaar man Byen rundt . .

|
Alle Folk er i

den nye Stads. PFaher.W.115. naar hun var
i Stadsen, bar hun hvid Hovedkappe. J^arft

Sorø.1928.83.
\\ ofte i forb. i fuld (Prahl.

AE.I.34. Eauch.SK.14. ECAnd.(1919).IIL
62), stiv(este), vildeste stads (se stiv,

vild^.
II

talem. man maa lide noget for
stadsen, (efter ECAnd(1919).I.115; jf. ogs. eb

bet. 2,2 slutn.) vil man være fint paaklædt,
maa man finde sig i de dermed forbundne
lidelser ell. ubehageligheder. Krist.Ordspr.187.
Snart trækker Moderen Kjolen op for at se,

om (datteren) har solide Strømper paa. Det
har hun ikke, nej. Hellere lide for Stad-
sen.ZMM.ilfor.('2i?55;.277'. NatTid.*y-,1939.

Sønd.l5.sp.3. jf.: nutildags kan Ingen begaae
sig, hvis han ikke besidder denne Kundskab
(0: til malerier) . . Det er kvalfuldt at skulle

huske (billederne) men der maa lides for

Stadsen. SEeegaard.ØF.145. 3.3) (sj. i rigs-

spr.) om enkelt smykke-, pyntegenstand,
enkelt ornament, stykke pynt, billede
olgn. i hver af Æskerne laa der en hvid
Kniplingshue og en hvid Kjole . . Damen
trak den ene Stads frem efter den anden.
Nans.Æ.45. der er pæne stadser (o: billeder)

i den bog.i^ei7&.

4) (dagl.) egl. som nedsæt, betegnelse for

noget fint, fiot, der ikke falder i ens smag,
betragtes som værdiløst olgn.; jf. u. bet. 3.1

samt: *Med Balsam-Urters Stadtz (han) sit

Hovet-Haar opkTnseT.Falst.Ovid.116. jeg

trænger forbandet til noget Solid oven paa
al den Stads (0: fin selskabsmad). Chievitz.

FG.131. i videre anv. om daarlige ell. util-

talende ting, ell. i al alm. om hvad man anser

for værdiløst, unyttigt, hvad der ikke falder i

ens smag, noget væmmeligt ell. ubehageligt,

hvad der volder en bryderier olgn.; ragelse;
bras; juks; skidt; ogs. (uden nedsæt, bet.)

som spøg. betegnelse for (gode, værdifulde)

ting, forhold: kram (IL4.2); sager, der ere

Steder, hvor dette Stads (0: et overfølsomt

sangforedrag) ikke kan eller bør taales.

Rahb.B.332. Hvad gjør det om der er een

Autor mere eller mindre i Verden ; det Stads
løber iveiret, saa det er istand til at æde os

oip. ECAnd.F.87. jeg (holder) egentlig ikke

paa noget af det gamle Stads (0: de gamle
sprog), skjønt jeg selv er Stndent. Eostr.US.
I.IO. Malerier — det er noget dyrt Stads.

Schand.TF.II.222. Ja, det Stads (o: fiager-

mus) er der nok at. Baud.AB.221. Lægen
skrev Medicin op til mig, noget bittert Stads.

Buchh.FDK.173. \\ . . . og stads, og lig-

nende bras, juks osv.; . . . og skidt (se u.

L Skidt 3.1J. (han) var ikke meget for al

den boglige Uddannelse med Eksamener og

Stads. AndNx.MJ. 1. 62. Det skulde helst ikke

være nødvendigt at skrive Pulvere og Stads

op til dig. AaseEans.S. 78. \\ hele stadsen,
det hele; hele pibetøjet; hele skidtet (se u.

I. Skidt 3.1^. Nu raaae jeg skrive den hele

Stads (0: et brev) om igien.Skuesp.VII.61.

Hvad siger De . . om De lod ham der . .

bestyre hele Stadsen (a: en gaard) i nogle

AaT?Hostr.T.199. hele stadsen (0: arkivpak-

kerne) omsnøres med sejlgarn, som bindes

i løheknnde.GSaxild.Om arkivvæsen.(1923).26.

5) (udviklet af bet. l-2j om store (omstænde-

lige ell. festlige) anstalter, der gøres i anled-

ning af noget, omstændelig ell. besværlig trans-

aktion, større „affære" olgn. 5.1) anstalter,

hvorved en fejres, æres, hyldes; stor ære
ell. opmærksomhed, der vises en (noget).

I Odense, Colding og andre Steder, hvor
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igiennem Deres Kongl. Helheder ere komne,
har man taget imod Dennem med stor Stats

og Glæde. Langebek.Breve.91. „Jeg gemte (ro-

sen) i min Tegnebog og har den endnu." —
„Herregud! Den var ellers ikke saa megen
Stads yæid." Pont.LP.V1. 16. der har jo altid

været en farlig Stads med ham hos Jer. Korch.

PalleJarmer.(1925).20. \\ især i forb. gøre
stads af ell. (nu næppe br.) for (Kierk.XIY
299), (jf. gøre stat af u. I. Stat 2) vise

stor ære, opmærksomhed ell. tillægge stor

betydning, lægge stor vægt paa; gøre stort

væsen af. (det) var alt for megen Stads at

gjøre af saadan en Troldhex, som hun var.

SvGrundtv.FÆ.II.118. Kunde blot Kristine

se, hvor der blev gjort Stads af ham. Kunde
han blot faa hende gjort begribeligt, hvad
det betød at drikke Patentpunsch med sUge
Mat&doTer. Schand.F.339. Kun undtagelses-

vis blev der . . ved Udstyret gjort Stads af

et Digterværk. KMads.Franskeillustratorer.

(1929).10. Præmiebørnetallet (tre) skulde

ikke være noget særhgt at gøre Stads af.

Blatt.0U.51. 5.2) (især dial.) om omstænde-
lige ell. besværlige anstalter, transaktioner,

vanskelig ell. ubehagelig situation, sag; mas;
besvær; dikkedarer; redelighed; større

affære. Den Norske Bonde indymper med
Tellekniven sine Børn Kopperne uden nogen
anden St3its.Rottbøll.S.22. Gifte sig paa en
ringe Dagløn! — jo, det vilde blive en net
Stads. Lunde.HG.50. || især i udtr. for (op-

fordringer til) ikke at gøre ophævelser, vrøvl,

lade sig nøde, gøre sig kostbar, ell. i (ofte

iron.) udtr. for, at noget opfattes ell. behandles,

som om det var en vigtig, betydelig, omstæn-
delig sag, medens det i virkeligheden er en
bagatel, ikke noget at tale om, gøre væsen af.

•To Trin fra Dørren blev min Plads,
|

Til

nogen sig forbarmer,
|
At sige: Giører ingen

Stads!
I
Gaaer frem, og eder varmer. fieenft.

1.136. Du skal . . ikke søge at blæse det

(o: en sag) op til større Stads, end det
er nødvendigt. KarenChristiansen.TobiasNi-
finger.(1937).38. det er en farlig stads (o:

ulejlighed) med deva.Feilb. i forb. som der
skulde (nok) være en stads (med):
Krist.Ordspr.319. „Gaa med hen i Skoven .

."

Hun saa sig prøvende om. „Bare ingen læg-
ger Mærke til os." „Aa — hvad gør det?
Der skulde nok være en Stads," sagde han
stort. Lunde. Midsommerbarnet.(1898).61. Der
skulde være en Stads med dig; kom du nu
harel UfF.

II. stads, adj. [sda^s] intk. og adv. d. s.

ell. (sj.) -t (OlesenLøkk.KB.63); best. f. og

flt. d. s. ell. (1. br.) -e (JVJens.IY105. jf.

Feilb.); gradbøjn. (1. br.) -ere, -est ('Hun
var den stadseste Pige i mange Kirkesogne.
Staun.UD.170. Feilb.). {dels udviklet af I.

Stads (i stilling som præd., jf.: den grønne
Vogn med udskaarne Blomster og lukkede
Agestole med barket Skind-Betræk. Det var
stads den Gang. Nu kører din Far i fin

Y]&d%x\o^.Skjoldb.NM.15) , dels dannet til

Stads- 2 i ssgr. (jf.: En Stads- og daglig

Uniform for Genei3ileTne.MR.1801.104); jf.

nt. stads, pyntet, prægtig, til nt. stad, staat,

pragt; dagl., især spøg., ell. dial.) som ser

pragtfuld ud, pynter, gør et fint indtryk;

flot; fin; pyntelig; nydelig; ogs.: pyn-
tet; opstadset; i fuld stads; i videre anv.:

med fortræffelige egenskaber; meget tiltalende;

10 udmærket; fortrinlig; prægtig, stads

Korn.MDL.545. en sid, blommerantes Kjole

. . vilde være saa stads til Sørens røde Ka-
buds. JPJac./.272. I bliver stads kørend'
(o: med et par nye heste). MylErich.VJ.161.
Men var det nu ikke ogsaa usædvanligt
stads Ye]T.CHans.S.239. *en stads Ko.
Aakj.RS.132. de mange stadse Ting, Konen
har faaet sat paa Kommoden. JVJens.(Pol.
*y»1910.7). En god dansk Mand er uden

20 Pose og Fraser, en stads Mand siger vi ud«
paa Sidstlla,nd.Holstein.(Tilsk.l931.I.5). Feilb.

IStads-, i ssgr. I) ['sdaSs-, især gldgs.

'sdas-, 'sda's-] (sj. (vel ved sammenblanding
med ssgr. til Stat) Stats-, se u. Stads-foged,

-ret 2). (især emb.) af Stad 2; ;/. By-; hvor

intet andet ndf. angives, foreligger denne bet.;

foruden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes
Stads-bibUotek, -embede, -frihed, -indvaa-

ner, -privilegium, -regering, -taarn, -vaaben,

30 -vagt, -øvrighed, samt en række (til dels for-

ældede) betegnelser for kommunale embeds-

mænd som Stads-arkitekt, -arkivar (jf. Raad-
stuearkivarj, -bedemand, -betjent, -biblio-

tekar, -bygningskonduktør, -dyrlæge, -fysi-

kus, -fæstemand, -gartner, -guardein, -inge-

niør, -kirurg, -konduktør, -kæmner, -land-

inspektør, -læge, -maaler, -mægler, -sekre-

tær, -vejer(mester), -vrager. 2) ['sda^s-] (tid-

ligere ogs. (skrevet) Stats-, se u. Stads-dame,

40 -hest, -jæger, -karet, -karrosse, -klæder, -mø,
-pige, -værelse^, (nu i rigsspr. især foræld,

ell. spøg.) af I. Stads, især i bet. 2 (for ældre

ssgr.s vedk. muligvis af ænyd. stat (se u.

I. Stads^, sml. (til nt. staat, pragt) nt. ssgr.

som staats-pietsch, stadspisk, -poppe, pynte-

dukke og (til ty. staat, pragt) ty. ssgr. som
staats-dame, -frau, -fråulein, -jungfer, -kleid,

-mann, -mensch, -rock, -stube, -wagen^
||

foruden de ndf. medtagne kan nævnes beteg-

50 nelser for noget særlig fint, især noget, der kun
bruges ved særlige lejligheder, som Stads-

bukser, -drik, -forklæde, -frakke, -gemak,
-hat, -hue, -køretøj, -kørsel, -liberi, -paryk,

-pisk, -sele, -seng, -skaberak, -tur, -uniform,

ell. betegnelser for noget særlig godt, fortræffe-

ligt, som Stads-baad (Drachm.PV.40), -bæst

(o: hest. NSvends.E.129. Flemløse.97), -gris

(CEw.KPU.51), -vejr (CHans.S.56); person-

betegnelserne angiver dels flotte, stadselige,

60 pyntede ell. pyntesyge personer, dels gode, for-

træffelige mennesker; foruden de ndf. medtagne
kan nævnes Stads-dreng (Ing.LB.1.85. Flem-
løse.97), -folk, -fruentimmer (Bergs.PP.679),
-kone (Korch.Godtfolk.(1920).50). || om veks-
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len ml. Stads- og Stadse- se u. Stadse-. 3) se

Stats-, -arkiv, et. en hys (købstads) arkiv.

*Jeg veed at Acterne i Callundborg nok
findes,

I

I Stads Archivet jeg dem saae.

Holb.Paars.66. Københavns Stadsarkiv (si-

den 1936 officiel betegnelse for Kbh.s kom-
munes arkiv; jf. Raadstuearkiv^. ZraA;.iP37.

2630. -befalingsmand, en. (jf. -haupt-

mand ; sj.) befalingsmand over en bys garnison

ell. borgervæbning. Ing.VS.III.211. -besøg,
et. (til I. Stads 5.1 ;

;'/. -visit; nu næppe br.)

høflighedsvisit. JBaden.DaL. Bagges.Danf.I.

431. VSO. -hog, en. (glda. stadhsbook,

statzbogh; hist.) en paa raadstuen ført og

opbevaret bog m. optegnelser om byens anlig-

gender, behandlede sager, ejendomsforholdene

i byen osv. (jf. Raadstuebog^, det befaldt

folket, at undfange de mænd hæderligen,

og at sette en udskrift af deres tale i vore

stads-bøger (1871: offentlige Optegnelser^.

lMakk.l4.23(Chr.VI). Øvrigheden sammen-
kaldte det menige Borgerskab til et Møde
paa Raadstuen Og beviste af „Stadsbogen",
som fremlagdes, at den allerede eengang
havde gjort godt og skjælligt Regnskab for

Aarets Indtægt og Vdgiit.Allen.IV,1.102.

HistTidsskr.10R.iy.474. -bygmester, en.

{ænyd. d. s.) kommunal embedsmand, der har
overopsynet med bygningsvæsenet (nu især

i Kbh.). MR.1825.149. Instr.Nr.72^yxtl920.

§1. -dame, en. (-f Stadse-. Amberg. f
Stats-, se ndf.J. (til I. Stads 2-3; nu 1. br.)

dame, som kun interesserer sig for pynt, gaar

fint klædt, sidder til stads; ogs.: fin, fornem
dame. Mand saae Vaskerpiger og Hose-
kiellinger kiøre udi Carosse som store Stats-

Damer. HoZ6./n<f.C272S;.497. Moderen vilde

gjøre Alting selv, og medens hun nægtede
Pauline Ret til at være „Stadsdame", havde
hun dog opdraget hende dertil. Goldschm.IY
126. NMøll.VLitt.III.256. -dragt, en. (til

I. Stads 2; i rigsspr. især spøg. ell. foræld.)

dragt til fint brug; stadsklæder, -tøj. min røde
Stadsdragt maatte jeg ombytte med en sim-

pel grov Kiole.Blich.(1920).VII.120. Bran-
des.XI.262. 0strup.AH.16.
stadse, v. ['sda'sa] -ede. {ænyd. sta(d)se,

SV. stassa, no. stase; afi. af I. Stads)

1) (til I. Stads 1; dial.) gaa ell. køre i

procession, optog, derefter stadsede (de)

fra Gaarden d. v. s. kørte i et langt Vogntog.
Vhrskov.Højtid.(1924).103. På Konfirma-
tionsdagen samledes Børnene i Konfirma-
tionsstuen . . og „stadsede" derfra i Kirke— to og to fulgtes ad. UfF.

2) (til I. Stads 2) omgive sig med, leve i

ell. vise flothed, pragt. 2.1) (nu kun m. over-

gang til bet. 2.2) omgive sig med luksus; ofre

mange penge paa at gaa fint klædt og leve

godt; leve flot, overdaadigt; være lapset,
(en græsk by) gav borgerne lov til at stadse,

og giøre sig til gode. Holb.DNB.590. De
andre Skrøbeligheder, som de Norske ere

hengivne til, er at de vil gierne stadse (Holb.

DNB.24: studse^ og holde dem over deres
Formue. sa.Staat.24. (de rige) giør store Fi-

gyrer med at Giesterere, Statze, Spille og
Doble deris Midler o^.Phønixb.TC.lI Nr.7.6.

jeg stadsede, som en UerreTa&nd.Luxd.FS.
46. jf. u. bet. 3.2: (jeg) satte alle de friske

Kager . . frem . . vi plejer ikke at stadse
op paa den M.a,a,de. KnudAnd.FraArmodtil
Rigdom.(1935).183. \\ i forb. som stadse

10 (sine penge) bort, hen ell. op, øde (sine

penge) paa luksus, vellevned. Moth.S708.
VSO. stadse sin Formue bort. D&H. 2.2)

(talespr., 1. br. i rigsspr.) være, gaa fint klædt
ell. (jf. I. Stads 2.4^ sidde ell. gaa omkring
i sit fine tøj uden at bestille noget; „give
greven"; (gaa og) drive; (gaa og) dan-
dere den; ogs.: spadsere ell. drive omkring
og have fjas for. *Saa gaaer først vor Høitid
an:

|
Ih! hvor vil vi stadse!

|
Om vi vidste

20 kun hvordan
|
Vi ret skulde svadse. Landsbye

P.V.13. Du skulde være bleven inden Døre,
ikke løbet ud at at&dse. HCAnd.(1919).Y45.
(han) gik og stadsede i nye Klæder. HFEw.
VT.1.318. (han) lod mig gaa og stadse som
en der har været til Alters — i mit pæne
Tøj fra Morgenstunden. AndNx.FL.48. jeg

skal ud og stadse med Grethe. OrdbS.(kbh.).

II
(delvis til bet. 2.1 ; nu sj.) i forb. stadse

og fjase, han stadser og fjaser, svirer og

3K) ?itin\ierer.Blich.(1920).VI.105. Efter vor Me-
ning skal unge Mennesker føre et indgetogent
Liv; de skal ikke gaae og stadse og fjase.

Heih.Poet.il.242. 2.3) (1. br.) om ting ell.

forhold: tage sig flot ell. pyntelig ud; virke

flot; prange; pynte, den røde Villa . .

stadsede foran Rønnegaards Bondelænger.
Christmas.FritsBanner.(1902). 127. Alle Blom-
ster rækker sig paa Stilke i Græsset for at

stadse for ham rundt om hvor de to sidder.

40 JVJens.C.45. stadsende middelalderligt La-
tin. HBrix.AP.V40. 2.4) (talespr., 1. br. i

rigsspr.) i forb. m. med: fremvise, bære til

skue for at blive beundret; prange med;
prale med; ogs.: brillere med. *Paa Kon-
gens Torv, hvor Hesten staaer,

|
Og stadser

med sin Ilsile.JFriis.206. *Det var en En-
gelskmand, som med sin Kunst saaes stadse,

I
Og trende Heste reed paa Stadens Tømmer-

iplådse.Prahl.ST.1.171. En høirød Trøie, for-

so modentlig af Morbroderens aflagte Galla-

kjole, havde han en tidlang stadset med.
Ing.Levnet.I.148. (professoren) vilde nemlig
svært gerne stadse med denne gode Elev.

Brandes.II.522. det , . ser ud, som om disse

Ryttere paa Ungdommens Vis stadsede

lidt med deres Frihed til Afvexling i Dragten.
JLange.BM.II.50.

3) (til I. Stads 3j faa til at se flot ud;

pynte; spec: iføre fint tøj. 3.1) (især dial.)

60 i ni alm. *Alvor er en kostbar,
|
den kostelig-

ste Skat — !
men hvorfor ikke stadse

|
med

Sidensvans sin llat.Drachm.VS.201. Hun
blev fliet og stadset, og hun fik ordentlige Klæ-
der.FalkRønne.(Hovedst.Julebog.(1913),13.) \\
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refl.: klæde sig fint paa; pynte sig. *de (o:

kvinderne) stadser sig udvortes ey allene
|

I Klæder, raen derhos har et dydziret Sind.

Graah.PT.II.188. Feilb. UfF. Ulledl. (jf. bet.

2a): Ret meget godt var der . . ikke at

slægte paa, og noget at stadse sig med var

der nu slet ikke. AndNx.DM. 1.113. 3.2) t

forb. stadse op ell. (nu 1. br. i rigsspr.)

ud (Rose.Ovid.1.34. SMich.S.123. Feilb.),

give et flottere, pynteligere udseende; \o

fikse op; pynte; undertiden: pynte paa en

brammende dl. smagløs maade; opstadse (2);

ogs. billedl.: besmykke; forskønne, man stad-

ser (uskylden) op og gjør den til et Talent,

hvormed der skal glimres i Selskaberne.

Chievitz.FG.165. nogle Silkerester til at

stadse en Hvergarnskjole OTp.Wed.BB.186.
Fem Sønner af en Mand, der hed Erik
Knudsen . . fik den daarlige Idé efter lærde

Folks Skik at stadse deres gode danske 20

Navn op med en latinsk Adrienne, en nar-

agtig Paafugleham. PonM).75. refi.: Hun
flettede vort Haar og satte det fint op med
kulørte Baand. Naar jeg saa kom op, rev

Mor det hele af Hovedet paa mig og pjuskede
Haaret. Det var Synd mod Gud at stadse

sig op! sagde \i\m.AndNx.PE.111.57. UfF.

4) (til I. Stads 5; dial.) i forb. m. af ell.

med: gøre væsen, stads af ell. give iig

af med noget paa en omstændelig maade, 30

med mange dikkedarer, hun legede og
stasede med ham (o: et barn), li'som han
kunde ha' været en Dukke I Wted.B5.204. der

har altid væt Velstand paa ded Sted, aa ded
æ jo heller it saa underligt, saanden som di

altid ha staset a bissen. AarbHolbæk.1923.220.

HtB,d»e; i ssgr. (f Statse-. se u. Stadse-

grille). af I. Stads (2) og stadse (2); som
eksempler paa sjældnere, mere tilfældige dan-

nelser kan nævnes: Sit Sølvskab Moer nu 40

aabnet har
| Og Stadsestagen frem hun

ta'er, |
Den med de mange Arme. fJKrohn].

PetersJul.[1866J .1 .V. 3. Disse Borgermænd . .

i deres Søndagsklæder og med deres gammel-
dags Stadsevaaben. /n^.PO.7.66. || under-

tiden veksler Stadse- og Stads-, se u. Stads-

dame, -kjortel, -mø, -stue, -værelse. -bKnk,
en. (jf. I. Stads 2.2, 4 og stadse 2.2; 1. br.) i

udtr. for at sidde fornemt ell. sidde til stads.

er det intet forsmædeligt, at saadant Skøge- m
Sak . . skal sidde paa Stadsebænk i kongelig

[ajestæts Statholderes St\ie.JPJac.I.199.

Der var folk, som . . engang havde siddet

på stadsebænken. EdvLehm.(GadsMag.l918l
19.324). -dame, en. se Stadsdame. -f^l-
le, en. (nu næppe br.) i flt., om pyntesyge

olgn. *(hun) er plaget | Af Statze-Griller.
Graah.PT.L164. -karl, en. (jf. I. Stads 1,

stadse 1; sml. -pige; nu næppe br.) karl, der
er i spidsen for et optog. Stadsekarlene, som 60

de kaldes, joge allerede til Hest frem og
tilbage paa Veien foran (bryllupstoget).HC
And.SS.IV.74. -kjortel, en. se Stads-
kjortel.

stadselig, adj. ['sda'sali] ^f statselig.

Lodde.NT.84. — sj. stadslig. Graah.PT.I.
20. Bøgh.DA.lV.220). adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (2Sam.l.24(1931 afvig.). Slange.

ChrlV.782). (ænyd. stadselig, statzelig, sv.

dial. stasselig, no. staselig; afl. af I. Stads
ell. stadse; sml. statelig)

1) (jf. I. Stads 1; nu kun m. overgang til

bet. S) præget af fest, højtid(elighed), stor

pragtudfoldelse; festlig; højtidelig; præg-
tig, det skal være et meget stadseligt Gilde .

.

der var saa mange Mennesker, saamange Lys
og saadan deilig Mnsik.Winth.VIII.184.
Kirkeklokkerne ringede stadseligt da hen-

des Liig kjørtes til Kirke. HCAnd.(1919).V
168. Et stadseligt Giestebud. 750. || om
hilsen, gratulation, ønske. Jeg vil . . ikke for-

glemme at giøre en overmaade stadselig

Compliment til Mr. D. Gram. Breve. 96. de
stadseligste Velsignelses-Ynsker.«m.?M65. en
stadselig god morgen, se I. Morgen l.i.

2) (jf. I. Stads 2 og stadse 2.i ; nu kun m.
overgang til bet. B) som lever flot, over-
daadigt, omgiver sig med luksus, gaar
flot, lapset klædt olgn. *0m du vilt

stadzelig paa nogen maade være, \ Da giør

det ey for stort, ey heller til Vanære. LTtd.
1740.137. *Mon L sig skulde vel saa stadselig

opføre . .
I
Hvis Faderen ey var en Jens

von Nitten Gryn,
|
Hvis Penge-Straaler har

forblindet andres Syn? Anti-Spectator.112.

jf.: (han prunker) i Stadselighed, den
han eier (0: skylder} Skræderen og Kræm-
meren. ^6raA. 70.24.

3) (jf. 1. Stads 3 og stadse 2) som tager
sig flot ud, virker monumentalt, prægtigt,

fornemt; især: som gør et fornemt, flot indtryk

ved sit udstyr, sin pynt, sine prydelser, i en
stadselig Stue. Bagges.V166. Domprovstens
nye, stadseUge GdArå.HCAnd.(1919).III.
361. De -ældste Kirker . . i Danmark vare af

Træ . . de have været ret stadselig smykkede
saavel med Udskæringer som med Farver.

JLange.1.2. Lars Kusk (kom) kjørende fra

Skoven med et stadseligt Juletræ. CAføH.Af.
III.196. (hesten) var et svært staseligt Dyr
at se ^asL.Madelung.F.50. jf. bet. 1: frem-

mede Skue-Spillere, en statselig Bande,
træde frem. Lodde.NT.84. *Der gik saa

stadseligt et Tog |
Af høje og af lave,

|
De

agtede den Bibelbog |
Hos Luther at begrave.

Grundtv.PS.111.67. || især m. h. t. paaklæd-

ning. (kongen) sad paa sin kongelige Thrpne
og var iført alle sine stadseligste Klæder.
St.t.Esth.15.4. Da jeg kommer til Byen,
finder jeg Pernille meget stadselig oppudset.

Holb.HP.III.6. »Den ranke Mø sig klæder
|

I Silkesærk og Fløielsskjørt,
| Og stadselig

hemtTædeT.Winth.1.259. Kong Valdemar og
stadselige unge Hoffrøkener gik i Dandsen.
HCAnd.(1919).II.245. En svært køn og sik-

ker Pige var hun blevet med sine tyve Aar,

og stadselig i Tøjet var hxm.AndNx.DM.IV
105.

II
uegl., om forhold, især sprogligt udtryk.

56«
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en stadselig TalBvakde. Hjort. KritLit.II.xvii.

Det er kun en stadselig Usandhed, at kalde

en Fæstning en lille Verden for sig selv.

KierJc.X.89. jf.: I. P. Jacobsens . . Stil er

stadsende, og Stadseligheden faar en

ejendommelig Tilsætning i Farven af . . tro-

værdig Langsomhed. HBrix.DD.371,

4) (videre anv. af bet. 3 ell. til I. Stads 5.1

og stadse å;nul. ir.) som der hør gøres væsen,

stads af; som fortjener paaskønnelse; pris-

værdig; dygtig; fremragende. Meener I

icke mand kand faae jeris Mage, I er heller

icke saa stadselig en ATheydeie. JRPaulli.

Kandest.D^. Stadselig var det jo da og, at

hun vilde tage den Fattigper. Zidde.fFor-

aarsT)ogen.(1917).70).

Stadse-lyst, en. (sj.) lyst til stads;

pyntelyst. *du for hendes Stadse-Lyst
|
Af

Byen maatte rømme. Graah.PT.1.165. RUss.
ME.II.37. -lysten, adj. (jf. -lyst; sj.)

pyntelysten, den hovmodige, stadselystne

Inger. HCAnd.(1919).ni.374. -mø, en. se

Stadsmø. -pige, en. (jf. I. Stads 1, stadse 1;

sml. -karl; nu næppe Ir.) brudepige. Først

kom Bruden med sine „Stadsepiger", der

holdt deres store Urtekoste ud af Vognen,
som M.3irschaXssta,ve. HCAnd.SS.IV74. -sal,
en. (nu næppe br.) (stor) stadsstue. Faa den
anden Etage har han sin daglige Studere-

stue, sin audience-Stue og en anden stadse-

^dl.Langebek.Breve.20. Oversk.L.154. -stue,
en. se Stadsstue, -syge, en. (sj.) pyntesyge.

Tode.HM.316. -værelse, et. se Stads-

værelse.

iStads-foged, en. (fsv. stads foghate,

ty. stadtvogt; jf. Byfoged; hist., foræld.)

foged i (større) købstad. Ing.EM.I.lll. Sal.

VI.769. jf. Stats-F ogeåer.Eolb.Staat.522
(smst. ogs. Stads-Fogeder^, -grav, en.

{ænyd. d. s.; især foræld.) vold-, fæstningsgrav

omkring en by; spec. (ofte i best. f.) om gra-

vene langs Kbh.s gamle volde, jeg kjender de

Aal fra Stadsgraven, dem har jeg fisket

mange tusinde ai.Hostr.G.lS. *dine (o: Kbh.s)
Stadsgrave, spætted med Andemad,

|
har

stødt vore Sanser. Kaalund.321. -hanpt-
mand, en. (f -hopmand. Moth.S707).
{ænyd. stadshauptmand, -hopmand, ty. stadt-

hauptmann; jf. -høvedsmand; foræld.) den

øverstbefalende over en bys borgervæbning.

Stampe.I.157. Davids.KK.233. HistMKbh.
Y358. jf. FrGrundtv.LK.212. -hest, en.

((skrevet) Stats-. Suhm.II.176). (til I. Stads

2 ; nu især dial.) fin kørehest; ogs. i al alm. om
flot, prægtig hest. Argus.l770.Nr.3.4. den naa-

dige Herre er til Hestemarked . . Han vil nok
kjøbe Stadsheste til den nye Karosse, har
jeg hørt. CKMolb.Amb.91. CReimer.NB.633.
Thuborg.DP.58. -hopmand, en. se -haupt-
mand. -has, et. I ) (til Stad 2 ; nu næppe br.)

raadhus. JJuel.367. Bøgh.DD.1871.92. 2) (til

I. Stads 2 ; 1. br.) prægtigt hus. SvGrundtv.FÆ.
11.3. -høvedsmand, en. (jf. -haupt-
mand; foræld., 1. br.) den øverstbefalende over

en bys militær ell. borgervæbning. Amberg.
JLRasm.1001Nat.219. DagNyh.^'/il905.2.sp.
4. -instmmentist, en. (foræld.) d. s. s.

-musikant. Cit. 1710. (KbhDipl. VIII. 139).
-jomfrn, en. (ænyd. d. s.; til I. Stads 2;
nu næppe br.) d. s. s. -mø. Pflug.DP.590.
Hostr.T.77. -junker, en. I) {ænyd. d. s.;

til I. Stads 2; nu næppe br.) ung person, der
fører et flot liv, gaar flot klædt; laps; sprade-

10 basse. Argus.l771.Nr.48.4. VSO. 2) (bornh.)

S( prydplanten nasturtie, Tropæolum majus L.
JTusch.347. BerlTid.*yBl935.Aft.6.sp.3. -jæ-
ger, en. ((skrevet) Stats-. Adr.*Vil762.
sp.15). (til I. Stads 2; nu iiæppe br.) her-

skabsjæger. Amberg. -kansler, en. (sj.)

byskriver. Stads- Kantsleren (Chr.VI: cantz-
leren; 1907: Byskriweren) . ApG.19.35. -kap-
tajn, en. (foræld.) en stadshauptmanden
underordnet kaptajn; den øverstbefalende over

20 borgervæbningen i et af Kbh.s kvarterer; ogs.

om officer (kaptajn) i en fæstningsby. Holb.
Paars.300. Stampe.I.154. MR.1768.309. -ka-
ret, en. (skrevet Stats-. Bergs.GF.*I.

(1887).150). (til I. Stads 2; jf. -vogn; især

foræld.). Amberg. Stadskarreten blev over-
trukken med sort, fiint Kldiåe.HCAnd.
(1919).V295. -karl, en. (til I. Stads 2;
nu især spøg. ell. dial.) person med flot ydre,

fornem fremtræden, ell. (især) storartet, ud-

30 mærket, prægtigt menneske; flot fyr; kernekarl.

Oversk.11.222. Dig giver jeg ingen Hest. Du
kan jo ikke tale I nei. Brødrene, det er Stads-
Karle !FC4«d.(^29iSiJ.7/7.232. „Vorherre vid-

ste jo, at Du skulde flytte." — „Ja, han er

en Stadska'l, er \ianV'Wied.U.67. Lunde.F.
26. -karrosse, en. (tidligere ogs. (skrevet)

Stats-. Tode.ST.11.12). (til I. Stads 2; jf.

-karet, -vogn; især foræld.). ChrFlensb.DM.
1.75. Hjemmet.l912.961.sp.3. -kjole, en.

40 (til !• Stads 2; jf. -kjortel; nu især dial.,

jf. Flemløse.97) kjole til fint brug; søndags-,

selskabskjole. Amberg. Hostr.T.77. VortHj.

111,2.66.
II
om herrekjole (til selskabsbrug).

Heib.Poet.VII.265. HCAnd.ML.26. FOAn-
dersen.EnsommeFyre.(1888) .57 . -kjortel,
en. ('Stadse-. Oehl.XV.19. Ing.EM.I.133).
(til I. Stads 2; foræld.) kjortel til fint brug.

JBaden.DaL. Brudgommen var iført sin

brune Staåskiorte\. Junge.165. HBrix.DD.21.
50 -klæder, pi. (tidligere ogs. (skrevet) Stats-.

Holb.Herod.246). (til I. Stads 2; nu 1. br. i

rigsspr.) klæder til fint brug; kisteklæder. Du
er tidlig kommet i Stadsklæderne i Dag.
HCAnd.(1919).I.30. JVJens.0M.116. for

Stadsklæder (1871: vid Kaabe^ (kommer)
Sæk om Vi.oite.Es.3j24(1931). -klæd-
ning, en. (til I. Stads 2; jf. -klæder osv.;

foræld.). Moth. S 708. Ew.(1914).III.303.
-klædt, part. adj. (til I. Stads 2; 1. br. i

60 rigsspr.) i stadsklæder; i fuld stads. Røse.

Bygevejr.(1892).119. Rørd.GK.153. -lejlig-
hed, en. spec. (til I. Stads 2; sj.): særlig,

festlig lejlighed, (billedbogen) tør kun komme
frem ved Steids-Leiligheå.HCAnd.(1919).Y71.
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stadslig;, adj. se stadselig.

Stttds-lov, en. (sj.) bylov; stadsret.

vAph.(1764). MO. -major, en. (foræld.)

officer, der i en fæstning var tilforordnet kom-
mandanten til at føre overtilsyn med vagterne,

udgive den daglige parole m. m. MR.1734.
602.1816.21. II

ogs.: major i borgervæbningen.

MR.1784.998. -mand, en. (til I. Stads 2;

især dial.) udmærket menneske; brav mand;
stadskarl; gentleman. Ing.EF.VII.lo7. jeg

vil nu ikke fornærme Hr. R., for han er en
St&dsradind. Hostr.E.II.l. Baud.GK.452. And
Nx.PE.1.138. Feilb. UfF. -mur, en. (ænyd.

d. s.; iscer foræld.) mur, der omgiver en by.

han maa give mig Træ til at sammentømre
Porten paa Borgen . . og ligeledes til Stads-

murene (1931: Bvens }i\ii).Neh.2.8. Ing.VS.
111.203. Aab.21.19(1907). -musikant,
en. (1. br. -musikus. LTid.1744.514.1752.

204). (jf. -instrumentist; foræld.) person, der

havde privilegium paa at udføre musik ved

(offentlige og private) festlige lejligheder i en

by (ordningen ophævet for Kbh. ved Pl."/i*

1860). Holb.Berg.62. De Bremer Stadsmu-
sikanter. Grimm. Folke-Eventyr. (overs. 1821).

130. hvem der kunde blæse Paradis ind i

Verden, ligesom Stadsmusikanten blæser

Nytaar mdllng.LB.I.llO. hiin . . Musik, man
ikke forud kan bestille hos nogen Stads-

musicant. Kierk. VI. 28. HistMKbh. Y 321 ff.

-mærke, et. se Stadmærke, -mø, en.

^t Stats- (Statz-). Holb.Er.1.2. sa.LSk.III.

1. Wadsk.Brudev.IVB4r. NKBred.Col.15. f
Stadse-. Graah.PT.1.165). {ænyd. stads-,

staetsmø, nt. (laant fra da.) staedsmo olgn.

(se Kalk.IV.93 og Levin.), jf. ty. staats-

fråulein, -jungfer; til I. Stads 2; nu kun
som efterligning af Holberg-sprog) ung pige,

der har stilling som selskabsdame, husjomfru,

kammerjomfru, frøkenpige olgn. (jf. DMdskr.
1862.11.390ff.); ogs. om ung kvinde, der intet

(videre) nyttigt foretager sig, sidder til stads,

kun interesserer sig for fine klæder, pynt;

pyntedukke (2). Stådsmø . . Er en skikkelig

borger datter, som er i andre folkes huse
for at optugtes, og betaler sin kost, eller

et fattig barn som er til huse hoB andre,

og gør huBgeming for kost og klæder, dog
gåer til deres eget hoxd. Moth.S708. Doro-
thea Statsmøe hos Byfogeden i kans.Holb.
Paars.titelkobber. Tiener, Stuepige, Stads-

møer, Børn, ja hver en beviiser mig all

Uø^ghed.KomGrønneg.III.40. *En (o: ægte-

mand) fik en Stads-Møe hiem: hans Lehn-
Stoel blev en Trone,

j
Der sad hans Huus-

Prindses med kostbar Kniplings Krone. Stub.

104. *Være hvo der være vil
|
Stivet Stads-

møe, bræmmed Yrue.CFrim.Poet.lW. VSO.

II
(iron.) om letfærdig kvinde, skøge, det er

vist een af Madame Duuses Statz-møer.

Hun gaaer nok og krydser paa Unge Karle
efter Sædya.ne.Eolb.LSk.III.1. -nyhed, en.

(nu næppe br.) bynyt. JBaden.DaL. Blich.

(1920).XXVIII.9S. -officer, en. (foræld.)

officer i en i en by (fæstning) liggende garnison.

MR.1734.602. -pige, en. (tidligere skrevet

Stats-. Prahl.BJ.39). (jf. -mø; til I. Stads 2)
dels (nu kun diai.) om finere stuepige; deU
(i rigsspr. især spøg.): flot ell. flink, rar,

prægtig pige. hun var ligegodt en god Kam-
merat og en Stadspige. RudLange.Drømme.
(1910).26. den Pige, der gør rent i Værel-
serne (o: paa Hedeboegnen), er finere end

10 Gaardens andre Piger, de der færdes i Folke-
stuen, i Bryggerset og Stegerset. Hun kal-

des „Stadspigen". TidensKvinder.*'/»1928.4.

-port, en. {ænyd. d. s.; foræld.) byport, de
gik omkring og lurede paa ham den ganske
Nat ved Stadsporten (1931: Byporten^.
Dom. 16. 2. Holb. DE. 1.233. Ing.VS. 1. 41.

-ret, en. {ænyd. d. s. (i bet. 1), oldn. stabar-

réttr) I) (hist.) lov, vedtægt for en (køb)stad

(ell. samtlige købstæder); bylov; byret (1);

20 købstadret (2). Baden.JurO.1.276. De med
Jydske Lov beslægtede Stadsretter. ^&oj-

titel.1855). DanmRigHist.reg.165. 2) domstol

for en by; mst kun i forb. Hof- og Stads-
retten (Statsretten), se Hofret. 3) (til I.

Stads 2; 1. br.) fin, prægtig, dejlig ret; sel-

skabsret (II). den ny Stadsret, Sødsuppe.
TroelsL.XI.85. f -sag, en. t flt.: kommunale
anliggender. vAph.(17o9). -satyrikus,
en. se u. Satiriker, -segl, et. (foræld.)

30 bysegl. Moth.S707. Thurah. B. 127. MO.
-skole, en. (foræld.) en (i tiden for borger-

standens opblomstring) af byøvrigheden op-

rettet skole for borgernes børn. ConvLex.XV.
149. Sal.XIV.793. -skriver, en. {Jsv.

stads skrivare, ty. stadtschreiber
; foræld.)

en af en bys øvrighed ansat person, der fun-
gerede som skriver ell. bystyreisens sekretær

olgn. Moth.S707. Amberg. HistTidsskr.lOR.
IV474. -soldat, en. (foræld.) soldat i en

40 bys tjeneste ell. i en bys garnison. vAph.
(1764). PAHeib.Sk.1.39. -stue, en. (ogs.

Stadse-j. (jf. -værelse; til I. Stads 2; især

foræld.) fin stue, der kun tages i brug ved

særlige (festlige) lejligheder; den fineste stue

i en lejlighed; „den pæne stue" ; ogs. under-

tiden i al alm. om flot stue. Hånd var . . i

sin Stads-stue som var bygt op af det dey-
ligste M.a,TmoT.Dumetius.III.40. Bagges.L.I.

44. Goldschm.III.57. en Storstue eller Stads-

so stue, som ikke er til anden Nytte, end at

der staar nogle Kister og Skabe, og som
ellers aldrig tages i Brug, undtagen naar
der er Gilde. MHans.H.105. AarbFrborg.1918.

24. Feilb. den rigeste og fornemmeste
Mands Sahl eUer Stadse-Stuve.Lrtd.2755.
84. *Homo's Stadsestue . . | Paa selve

Juledagen aabnes her. PalM.IV21. Bang.T.
95. JVJens.J.55. -tambar, en. (foræld.)

byens trommeslager. Prom.**/»1777. Pram.
60 **/itl798.

Stad-stat, en. (sj.) bystat. Brandes.
(PoU*/*1903.1.sp.3).

IStads-tjener, en. {ænyd. stadstje-

nere; foræld.) kommunal betjent; by-svend
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(1), -tjener, der det var blevet Dag, sendte

Høvedsmændene Stads-Tienerne (1907: By-
svendene^, og sagde: lader de Mennesker
løs.ApG.16.35. Cit.ca.l725.( Vider. V.128.130.

133). Tolv Stadstienere (lictores) med Knip-
ler. OGuldb. Overs.afPliniiLovtaletilTrajanum.

(1763).Indl.36. -t»j, et. (til 1. Stads 2; i

rigsspr. især foræld, ell. spøg.) i) (jf. -dragt,

-klæder^ klæder til fint brug (søndags-, fest-

klæder). „Hvor skal I hen siden I er i Stads-

tøiet?" spurgte han. HGAnd.(1919).III.131.
JakKnu.LS.34. AKristensen.Fynboer.(1901).

37. 2) (1. hr.) i al olm. om noget prægtigt,

fortræffeligt. Hans Køer, hans Sviin, hans

Plove, hans Loer og Lader, ja det var Stads-

tøi altsammen. (Si&6.//.2i7. -visit, en. (til

L Stads 5.1 ; nu næppe hr.) d. s. s. -besøg.

JBaden.DaL.585. UngdGl.II.128. -vogn,
en. (til I. Stads 2) flot vogn, prægtig udstyret

køretøj (til brug for fornemme personer, ved

særlige lejligheder); vogn til (fin) person-

kørsel; nu især m. h. t. forhold paa landet:

den fineste vogn, brugt (af herskabet, gaard-

manden osv.) til personlig kørsel. vAph.

(1764). Chaise, Diable, Cabriolet eller slig

mindre Stadsvogn. Begtr.Sjæll.II.496. Mar-
chesens rigt forgyldte Stadsvogn. WinfA.

VIII.99. SvGrundtv.FÆ.II.210. han saa

Jens Madsen komme kørende der med
Svinestillads paa sin Stadsvogn. JFJens.

HF.40. -vold, en. (jf. -grav, -mur; nu
næppe br.) fæstningsvold omkring en by.

Holb.DH.II.640. vAph.(1759). MO. -væ-
relse, et. (tidligere ogs. (skrevet) Stats-.

Skuesp.IX.357. — ogs. Stadse-. NAbrahams.
Meddelelser.(1876).18). (til I. Stads 2; nu
sj.) d. s. s. -stue. JBaden.DaL. Goldschm.

VI.250.273.

Staf, en. [sdaf] flt. -fer (Arbejdsløn.39.

FagOSnedk. se ogs. ndf.). (fra nt. staf; sa.

ord som 1. Stav (se ogs. Staf u. 1. Stav^; sml.

Agterstab u. Agterstaf; jf. staffe(t) || i bet.

1, der ofte forekommer som 2. led af ssgr.,

veksler (i skrift) Staf med Stav, //. L Stav 4.2

og fx. u. Hul-, Perle-, Pære-, Rundstav) I)

(fagl.) (stavlignende) træliste olgn. med en

ved fa^onhøvling dannet u da dbu et (fx. halv-

ell. kvartrund) profil, anv. til udsmykning
paa møbler, paneler osv., som (overgangs)led i

bygningsværk (fx. paa søjler), ell. om sten
med en lignende profil, anv. til udsmyk-
ning, fx. som dekorativt overgangsled paa
søjler, friser olgn.; ogs. om selve det udad-
buede, konvekse parti af, profilen paa
listen osv. VSO.(u. Stafhøvl^. Thaulow.
Træ.(1912).120. Staffer og Forsiringer (o:

paa en kiste). Værløse.Jonna.(1938).59. 2)
(snedk.) stavlignende del af en stol; i ssg.

Agterstaf (s. d.). 3) (fagl.) den ophøjede,
drejede del paa forenden af et hjulnav.
OrdbS.

II
ogs. (nu næppe br.): „tilrundet

Rand paa Hiulfælgen, som dannes med
Stafhøvlen." 750. Staf-bræt, et. (tøm.,

snedk.) (pløjet) bræt, hvis kanter er forsy-

net med en udadbuet profil, en staf (1). Fag
OSnedk.
Stafen, propr. se Staffen.

Stafet, en. [sda>fæ(2] (f Stafette.

Reskr.*/i2l713. Klevenf.RJ.26. MCBruun.
JSR.243. — nu næppe br. Estafette (ell.

Estafet. Cit.l836.(Studenterkom.l4)). Adr.*^/x

1762.SP.9. Ew.(1914).IV324. Regl.Nr.l79'*/»

1894.§31. — sj. Estafetta. Reskr.*/itl713).

10 fit. -ter. (fra ty. stafette og fr. estafette, af
ital. staffetta (sp. estafeta^; afl. af ital.

staffa, stigbøjle (der egl. er et germ. ord, besl.

m. Stabel, L Stav ofl.)} I) ridende ell. (sjæld-

nere) kørende sendebud, der (hurtigst muligt)

overbringer breve, postsager, budskaber; riden-
de ell. kørende ilbud; spec. dels (foræld.) om
(overordentligt) sendebud, der vedligeholdt rege-

ringens forbindelse med de øverste myndigheder
og gesandtskaberne olgn. (jf. I. Kurér 1), ell.

20 som hurtigt bragte breve osv. fra en poststation

til den næste (jf. Postrytterj; dels {^) om
ordonnans i en stafetkæde (MeddRytt.170)
ell. (talespr., ofte spøg.) om sendebud, bud-
bringer i al alm. (jf. Feilb.); endvidere om un-
derordnet betjent, ansat under den kongelige

staldetat, vore udenlandske Ministres kunde
forlange pressante Breve hid til Kongen . .

ved Staffette at sakkes. Reskr.*/iil713. I det-

te Øieblik er her ankommen en Stafet fra

30 Benevento, som har bragt mig adskillige

Breve Handelen ang&aende. Skuesp.VI.176.
en Estafette (kom) ridende med en Tele-

gramdepéche til mig fra Kongen. Wors.OB.
113. tidlig om Morgenen kom Stafetten fra

Herregaarden og'meldte Afbud (o: tildeind-

budne).Pont.LP.VIII.81. Vi måtte jo have
en stafet efter dem (o: børnene, som under le-

gen havde fjernet sig vel langt fra huset). De
derovre.(1912).103. \\ kongelig stafet; dels

40 (foræld.) om overordentligt sendebud (se ovf. 1.

16), dels (og nu kun) om betjent under den kon-

gelige staldetat (se ovf. 1.24). Cirk.*^U1801.

Krak.1865.317. TelefB.1941.sp.971.
\\ (jf. gaa

bud olgn. u. Bud 1.2 og ride kurér u. IL Kurér;
nu næppe br.) i forb. ride stafet. Drengen,
der havde redet Stafet, voxede op og blev

'Postmestei.Goldschm.il. 14. \\ billedl. ell. i

sammenligning. *Amors Estafetter sjelden

gaaer
|
Den lige Landevei. Hrz. 1.135. Gold-

50 schm.V9. 2) (jf. I. Kurér 2; sj.) brev, post,
budskab, overbragt af en stafet (1). *Han
(o: kongen) Stafetter faar om Tydsklands
yngste Yxed.Prahl.8T. 1.130. 3) egl. (foræld.):

kort rør , i hvilket man anbragte en skrift-

lig meddelelse, der skulde overbringes
ved stafet (BerlKonv.XX.175); nu (sport.):

pind ell. kort, tykt bambusrør, som en del-

tager i et stafetløb ved afløsningen af-
leverer til den løber, der afløser ham.

60 smst. Stafet-brev, et. [1] (sj.) brev, der

overbringes af en stafet; depeche (1). Hjort.

KritLit.II.248. -hold, et. (jf. -løb; sport.)

hold af stafetløbere. BerlKonv.XX.176. -kæ-
de, en. [1] ;^ kæde (L3.2) af poster (hver
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paa 2-3 mand), anv. (særlig i stillingskrig)

til udveksling af meddelelser. MeddRytt.170.

-løb, et. (til Stafet 1; jf. -løber; sport.)

holdkapløb, ved hvilket hver deltager gennem-
løber sin del af distancen og ved afløsningen

giver den næste løber en stafet (3) olgn. AC
Meyer.Idr.II,1.82. Bønnelycke.Sp.76. -lø-

ber, en. (jf. -hold; sport.) deltager i stafet-

løb. Bl&T.
Staffag:e, en. [sda'fa/a] flt. (sj.) -r lo

(Amberg. Holst.R.). (fra ty. staffage, afl. (m.
romaniserende endelse) af staffieren (se staf-

fere;, sml. HAPaludan.SM.40; jf. Staffe-

ring) handlingen at udstyre ell. pynte, ud-

smykke, staffere noget, ell. (næsten kun)
hvad der tjener som udstyr, pynt,
udsmykning. JBaden.FrO. I) (jf. u. staf-

fere 2.1 og Staffering; snedk.) udsmykning

af bygning, møbel m. m. med paasatte de-

tailler. FagOSnedk. 2) (jf. u. staffere 2.i 20

og Staffering; m. h. t. beklædningsgenstan-

de. 2.1) (skræd., nu næppe br.) fællesbe-

tegnelse for (kante)baand, sløjfer og lig-

nende udstyr (pynt) paa et klædningsstykke.

vAph.(1759). Amberg. 2.2) (hat.) fællesbeteg-

nelse for svederem, for, baand og (anden)
pynt paa herrehatte. OrdbS. 3) (jf. u. staffere

2.1 og Staffering; fagl.; undertiden lidt ned-

sæt.) hvad der i et maleri, billedhuggerarbejde

olgn. (udelukkende) tjener som udsmykning, io

pynt ell. udfyldning (af forgrunden) olgn.,

men er af underordnet betydning ifølge det

givne kunstværks idé; fx. om gruppe(r) af
mennesker, dyr ell. planter (ell. enkelt-

fi.gur(er), en enkelt plante, enkelte planter),

der anbringes i et landskabs- ell. arki-
tekturmaleri, ell. om ting, som en per-
son udstyres med paa et portrætmaleri.
Meyer. ^ (M. har) bare til Staffage — for jeg

har ingen Hund — malet en stor, plettet 40

Hønsehund, der ligger for mine Fødder.
Schand.TF.11.173. OprindeUgt var det Land-
skaber med Staffage, jeg lagde mig efter.

Drachm.F.1.110. ingen (kan) som (P. C.

Skovgaard) sætte Staffagen i Forhold til sel-

ve L&ndskahet. SigMiill.B.112. hans Billeder

fra Ischia . . med Staffage af Dyr . . paaskøn-
nedes som god dansk Kunst. Galsch.SR.207.

jf.: Skeletterne blev gæme opstillede (0: i

anatomiteatret) med en eller anden Staffage, 50

en Stok, Le, Neptuns-Trefork o. s. v. JHChie-
vitz.AnatomiensHistorie.(1904).107. \\ billedl.

ell. i sammenligning. Det Ethiske er, som
det Absolute, uendelig gyldigt i sig selv og
trænger ikke til Staffage for bedre at tage

sig Vid. Kierk.VII.116. jeg føler saa godt,

naar de er her, at jeg ikke mere er nok,
men bare glider ombing som en stum,
iagttaget og kritiseret og betragtet som over-

flødig Staffage. S<ucA:./.452. Staffage-fi- m
gvup, en. (mal., æstet. ell. (3) figur (paa
maleri, i digterværk osv.), der kun tjener som
staffage, (ofte i billedl. anv.), VKorfitsen.GM.
102. Skoleprogr.Aalhorg.1912.17. det er utro-

ligt, hvad han har formaaet at udrette (som
bestyrelsesmedlem) alle disse Steder. Han kom
der nemlig ikke som Staffage-Figur, fier/Tid.

yxl942.M.5.sp.2.

staffe, V. [isdafa] -ede. {ajl. af Staf;

jf. staffet; sml. IL stave; fagl.^ tildanne
noget (en liste, et bræt osv.) saaledes, at

det faar en (bestemt) staf; ogs. (m. h. t.

brædder olgn.): afkante; affase. LandmB.
111.354. han høvlede de store Cedertræs-

planker og staffede Kanterne al.EMik-
kels.(DagNyh.*yiil922.3.sp.4).

Staffeli, et ell. f en (Skuesp.IX.23.
Oversk.1.356). [sdafa'UJ] ff StaHelet, en.

Amberg. jf. u. Malerstaffeli;, flt. -er. (Jra ty.

staffelei (f staffelet), afl. (m. romaniserende

endelse) af ty. staffel, trin paa stige (egl. hty.

form svarende til mnt: stapel, se Stabel;)

skraatstaaende stativ (i reglen af træ og med
tre ben), hvorpaa en kunstmaler an-
bringer sit maleri (lærred) under ar-
bejdet (jf. u. Malerstol;, (maleren) fjæmede
Studien fra Staffeliet og stillede et paabe-
gyndt Lærred iiein. Drachm.F. 1.111. skønne
Kunstnerinder slog deres Staffelier op. Isak

Din.FF.177. Staffeli-, t ssgr. [sdafa'li-]

-billede, et. (jf. -maleri; mal.) mindre
maleri, udført paa et staffeli (mods. Væg-
biUede;. NordConvLex.V.373. Brandes.VI.

496. -knnst, en. (jf. -billede, -maleri;

mal.), fransk Staffeli-Kunst fra det 18de
Aarhundred. EHannover.SvK.24. -maler,
en. (mal.) kunstmaler, der maler staffelibille-

der. Cit.l883.(Brandes.Br.III.368). -male-
ri, et. (mal.) maling af staffelibilleder (mods.

Flademaleri;; ogs. konkr., om staffelibillede

(mods. Monumental-, Vægmaleri;. ConvLex.
Xri.62. EHannover.SvK.64.
Staffen, propr. (ogs. Stafen;. se (Sankt)

Steffen u. sankt sp.780**.

staffere, v. [sda'fe5-3] -ede ell. (nu
især dial.) -te (Clitau.l'T.89.122. VØster-

berg.Shak.II.120. UfF. jf. Moth.S769). vbs.

-ing (s. d.), jf. Staffage, {ænyd. 8taf(f)ere,

staffiere; fra mnt. stafferen (niu. staffieren;,

sideform til mnt. stofferen (hvorfra sv. stof-

fera;, der stammer fra oldfr. estoffer (se

Stol); jf. Stafferer)

i) (nu næppe br.) forsyne med det nød-
vendige, passende tilbehør; udstyre paa
rette maade. I.l) (m. overgang til bet. 2.\)

m. h. t. ting. Med al Magt drev han nu paa
Flodens Udrustning. Inden føie Tid fløde

hundrede vel stafferede Snekker ved Nid-

Elvens lnåiø\i.Suhm.(SkVid.XII.101). staf-

fere et Værelse o: møblere. JBaden.FrO.
1.2) m. h. t. person. Hånd fik strax en Armee
af 14000. Mand, og gik der med til Hoved-
Staden Rescht, angrebe Kongens Skat, og
dem dermed stafferede. P^u^,Z)P.4i7.

2) forskønne ved at udstyre med prydelser

af forskellig art; pryde; pynte. 2.1) (under-

tiden m. overgang til bet. l.i; m. h. t. ting(s

ydre)
\\ (fagl.) m. h. t. bygning, værelse,
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møhel olgn.: (ud)smykke; især (mal.): ud-

smykke med paamalede Unier ell. streger.

*(husets) Vegge uden for med Blomster var

staffered, | Og indenfore med Vedbene
tapissered. Holb.Metam.37. Paa Helgenes Fæ-
ster og Høytiids-Dage seer man . . Alterne

stafferede med . . kostelige Tapeter. jBPoni.

Men.II.92. Orglets Forside (er) rigt staferet

med Statuer, Englehoveder, Yaser. DracJim.

K0.84. Herrecykle . . stafferet med hvi-

de Streger. PolitiE.KosterU."/Bl923.4. FagO
Snedk. staffere ud (jf. u. let. 2.2-3 samt ud-

staffere; nu vist kun dial.): Clitau.PT.22.

Feilb.
II

(mal.) udstyre (et maleri) med
staffage (3). JBaden.FrO. de Landskaber
(han malede) stafferede (han) med en Nymfe
eller en anden Skikkelse. EHannover.NA.197

.

II
(kog., nu sj.) m. h. t. (anretning af) mad;

i forb. som staffere fadet ell. maden
olgn., pynte en anretning paa forskellig vis,

fx. med smaa blomster, kager olgn. (langs

fadets rand). *Viinsupper, Mandelkees, Snee-

Moos og andet meere
|
Hun vidste . . skiønt

at lave og st&Here. AlbThura.Betænkn.A3^.
man . . stafferer det (o: en dessert) med Fer-

nambuk . . og ligeledes med Bogguld og
alle Slags Flunkersa.nd.OeconH.(1784).I.277.

VSO. hertil f Staffer-bakkelse, -blom-
ster, -grønt, -sukker, om smaakager osv.,

hvormed fade og retter stafferedes. Moth.S769.

II
m. h. i. klædedragt, klædningsstykke: paa-

sy (kante)baand, sløjfer, borter olgn.

som pynt; nu især (skræd., haandarb.):

sy to stykker stof (fx. for og ydertøj)

sammen med (fine) forsting efter først at

have ombøjet de to kanter og lagt de sadledes

dannede læg mod hinanden, (lapperne) staf-

fere dem (o: skinddragterne) med adskillig

farvede Klæde og langt tynt uddraget Blye.

Pflug.DP.20. Holb.MpS.266. staffere en
Kiole . . Ærmerne, Axelstykket paa en
Skiorte. F/SO. Slidsen i Siden (o: paa ben-

klæder) stafferes med et Bændel. VortHj.

111,1.98. smst.121. Kanten bukkes ned og
stafferes til. SyStrikkeB.187. billedl.: *den
smukke Rhea . . faar

|
Skiørtet . , meget

skiønt staneret.CUtau.PT.106. Tullin.1.9.— (hat.) m. h. t. (herre)hat olgn.: paasy
svederem, for, baand og (anden) pynt; ud-

styre med staffage (2). vAph.(1764). Hallager.

82. (hun) sad og stafferede Kasketter. (§øi-

berg.KK.II.116. OrdbS. jf.: Hun manglede
kun at staffere Svederemmen paa nogle

(kasketter). Søiberg.KK.II.116. 2.2) (nu kun
dial.) m. h. t. person: iføre smukke, pyn-
telige klæder, (iøjnefaldende) pynt, smyk-
ker olgn. (især refl. ell. i pass.). hun blev
saare stafferet (1871: hun pyntede sig saa-

re).Jud.l0.5(Chr.VI). *Strax kommer Ze-
phir . .

I
Med Blomster smukt staffert.

Clitau.PT.89. refl.: *Enhver sig pudser, som
han kand,

|
Stafferer sig med Klæder. Reenb.

1.113.
II

staffere (sig) ud, (jf. u. bet. 2.i,

2.3 og udstaffere^ især: iføre (sig) iøjnefalden-

de klæder, skrigende pynt olgn.; maje (sig)

ud. Sort.(SamlDanskeVers.^VI.154; se u.

IL Drude). *den brave Mand stafferede mig
ud;

I
Og . . jeg var en knøver Brud. Ew.

(1914).II.222. (han) havde et saa . . latter-

ligt Udseende, naar de . . stafferede ham ud
paa en eller anden urimelig Manér. JPJac.
1.51. UfF. billedl: Heib.Poet.IX.472. 2.3)

(sj.) i videre (uegl.) anv.; m. h. t. sprogligt

10 udtryk, stilistisk udformning. *en streng Be-
faling,

I
staffert med højst forskellige Slags

Grnnde.VØsterberg.Shak.II.120. Omendskiønt
alle disse Skialdre-Sange ere forkomne, saa
kand man dog sikkerlig slutte, at de have
stafferet dem ud med mangfoldige Even-
tyr. LTid.2753.4S.

3) (jf. brodere 2, IL pynte 4.i; vulg.,

jarg.) overf. (egl. iron.) anv. af bet. 2.2:

siaa, rive osv. en person, især i ansigtet,

20 saa at der bliver mærker deraf; ogs.: tilrede

slemt; mishandle. Hvæs De bare Negle . .

Jeg skal sgu staffere Deres Fjæs, skal jeg.

ErlKrist.DH.104. FynskHjemstavn.1939.58.
Staffere-, i ssgr. (ogs. Staffer-, se

Staffermaler og u. staffere 2.i/ -naal, en.

[2.i] (haandarb., skræd.) naal, som bruges

til at staffere med. VSO. -pensel, en. [2.i]

(mal.) sleppert. Stafferer, en. flt. -e.

(ænyd. stafferer(e), ty. staffierer; nu næppe
30 br.) person, der udsmykker, pynter, stafferer

(2.1) noget. Moth.S770. Gram.Nucleus.426.

II
person, der stafferer klæder ell. hatte (jf.

Hattestaffererj. vAph.(1759). Amberg.
\\

maler, der udsmykker bygninger; dekorations-

maler (jf. Staffermaler}. Meyer.* Staffe-
ring, en. flt. -er. {ænyd. d. s., ty. staffie-

rung ; vbs. til staffere
; jf. Staffage) handlingen

at staffere; ogs. konkr.: hvad der tjener som
tilbehør til ell. (især) udsmykning af, pynt

40 paa noget; navnlig svarende til staffere 2.i
||

(fagl.) om udsmykning paa bygning, møbler

osv., især (mal.) med paamalede linier ell.

streger, den, som tager sig for hænder, at

anstryge og male (huset) skal udsøge det,

som til staffering beqvemt er (1871: det,

som kan tjene til l?rjdelse).2Makk.2.30

(Chr.VI). (til kirkens) Staffering blev an-

vendt alt Timmer-Værket af den forrige

Slots-Kirke. EPont.Atlas.II.114. i Kirkemøb-

50 lerne vedblev (man) at bemale Træet, give

det „Staffering", som det herhjemme kaldtes.

FrPoulsen.MH.1.35. Herrecykel . . Baghjul
med hvid Staffering (to tynde hvide Streger).

PolitiE.Kost-erbl.*U1922.2.sp.l.
||

(mal.) m.
h. t. (staffage paa) malerier. MG. jf.: (bønder-

pigerne dannede) Grupper til Landskabets
Staffering. Chr.VIII. (Bornh.Samlinger. XVI.
(1925).14). II

m. h. t. beklædningsgenstande;

dels haandarb., skræd.: Moth.S770. VSO.
60 *ruggrønt Slæb med hvid Staftering

|
og

Violer til Gårnering.Rich.II:155. SyStrikke

B.149. Kengens af Preutzens Lifvagt med
blaa mundeering og guldstaffering.JJueL
15. y/.; Hans sorte JakkeSæt er for stort til
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ham . . og de engang saa sortstraalende

Stafferingsbaand har tabt deres Glans.

Anesen.JG.81. dels (hat.) m. h. t. (herre)-

hatte olgn.: Sal.VIII.570. Dengl.By.1930-31.

47. Staffer-maler, en. (fra ty. staffier-

maler; til staffere 2.i; nu næppe fer.) maler,

der stafferer; dekorationsmaler (jf. u. Staf-

fererj. Primon.Lexicon.(1807).253 Meyer.^

staffet, (part.) adj. [>sdafat] {afl. af

Staf ell. (snarere) perf. part. af staffe;

snedk., tøm.) forsynet med staf (1). staf-

fede Bræder. LandmB.LII.354. Suenson.B.
11.151.

Staf-høvl, en. [1] (jf. Stavhøvl; snedk.,

tøm.) profilhøtl, der anvendes til høvling af staf.

VSO. FagOSnedk. -katter, en. [1] (snedk.,

tøm.) en slags kutter (II) til høvle- og pløjema-

skine, hvormed en staf høvles. Thaulow.Trce.

(1912).140. FagOSnedk. -liste, en. [1] (0,
foræld.) især i flt., om en særlig slags lister (fx.

af mahogni), der anvendtes som beklædning
ilden om isolationsmaterialet paa en damp-
cylinder. TeknMarO.
Stafank, en. (ogs. Stafunkelj. {af

usikker oprindelse, jf. (?) nt. stafunzel (Men-
sing.Wi.IY205) og (m. h. t. 1. led) ord som
Stabejs, Starut olgn.; dial.) (kort) tobaks-
pibe. *l højre Haand han holder en Ulle kort

Stafunk. LollFalst.'s Stiftstidende. 1845. 274.

sp.2. Feilb. med sin rygende Staffunkel og
sin røde Hue (var han) i fuld Fart paa Veien
til Martins Gånrd.RUss.ME.

I

II.291.

L Stac en. se I. Stage.

n. Stag:, en, et. se II. Stak.

HL Stag:, et. [sdaJq] (især tidligere ogs.

skrevet Stav (Staf). Cit.ca.l700.(NkS^821.

46). Høysg.S.293. Bagges.L.II.151. Grundtv.

SS.II.308{cK> Hav). CReimer.NB.18.408).

fU. d. s. eU. (sj.) -e (Amberg. VSO. Buchh.
FD.45(men: St3Lg.smst.40). jf. Tuxen.Søfart.

117) ell. (nu næppe br.) -er (SøkrigsA.(1752).

§662). {sv., no. og oldn. d. s., mnt. stach, nJU.

og hoU. stag, oeng. stæg (eng. stay^, jf. (laant

fra germ.) fr. étai; sandsynligvis besl. m. I.

Stage og III. Stejle; jf. II. stage)

\} 4^ tov ell. vire olgn., som (natmlig) tjener

til forstøtning af mast olgn. I.l) svært, fast-

staaende tov (ell. vire, kæde), der ligger med
et spledset øje (jf. Stagøjej om toppen af
en mast ell. stang, viser skraat nedefter og
støtter denne fremefter ell. (jf. Bagstag)
agterefter, ell. (jf. Knækstag 2) som gaar

fra mast til mast og støtter disse indbyrdes,

ell. (jf. Vaterstag og u. Mantelstag^ som
støtter bovsprydet mod træk opefter. Moth.
S736. *Da klavred de Katte til Masternes
Top,

I
I Vandter, i Stag, og i T&UjeT. Bagges.

V.161. Stangen paa Bougsprydet havde . . et

Stag deelt i 2 GxQue. ArchivSøvæsen.I.20.
Funeh.MarO.II.126. Bardenfl.Søm.1.79. \\ i

forb. vise stag, (jf. stagsvisj om ankertov ell.

-kæde: vise ret forud. OrdbS. U) f <^' agter-
ste hovedtov i undervantene. VSO. \\ i

ssg. Bagstag. Tuxen.Søfart.473. jf. VSO.

2) bet. 1.1 i forb. over stag (jf. III. over

1.4^.
II
gaa (ell. kaste (se u. II. kaste djz),

dial. sejle (Feilb. u. stagvende^, sj. vende.
JJuel.43) over stag, ^ om sejlførende

fartøj: (under krydsning ell. bidevindssejlads)

luve op, indtil vinden er ret forind, og derefter

(idet drejningen fortsættes) falde af til btde-

vind over den anden bov; stagvende, (be-

nævnelsen stammer fra, at stagsejlene under

10 vendingen skal hales over det agtenfor liggende

stag. jf.: hale Klyverne over St&g. SøLex.

(1808).105). JFriis.6. SøkngsA.(1752).§708.
Den stolte Sejler gik over Stag, de store

hvide Sejl bugnede under Brisens Aande.
Drachm.UB.123. Scheller.MarO. — billedl;

især: foretage en pludselig, fuldstasndig æn-
dring af holdning, stilling, adfærd, mening olgn.

Bagges.DYIX.105. *For Modvind jeg gaar
over Stag, | og stræber at kæmpe med Slid og

20 med Lempe mod Blæsten oip.Ploug.11.204.

Drachm.PV101(se u. Bjørn 6.1j. hendes
Tankegang . . gik overstag hvert Øjeblik

og tog Kurs i stik modsatte Retninger.

Markman.S.229. kan man undre sig over,

at hun bliver rebelsk og underfundig og går
over stag, når hun står under andres tvang?
VVed.Moliére.(1929).85. ogs. (dial): blive

til intet; gaa over styr; blive forbi. Skattegra-

veren.l885.II.14. CReimer.NB.18. UfF. jf.:

30 *Det heed sig ellers, I gik over Stav (s:

tabte kampen),
\
Fordi Hr. Esbern sig for-

gylde lod,
I
Med britisk Gnld.Søtoft.KH.lU.

II
lægge ell. slaa (Moth.S455) over stag,

(nu næppe br.) m. h. t. fartøj: foretage stag-

vending med. Høysg.S.293.
\\ t være over

stag, om fartøj: have foretaget en stagvending;

billedl: Cit.ca.l700.(NkS^821.46).

3) {efter eng. stay) afstivende, støt-

tende led, stiver, som kan bestaa af en

40 ved begge ender skrueskaaren staalstang ell.

af jærnplader (forstærket med vinkeljærn), og
som fx. anvendes i jæmskibe til afstivning af
skodder, i dampkedler (jf. Kedelstag. Scheller.

MarO.265), fyrkasser olgn. TeknMarO. Skibs

Mask.53.
Stag:-, * ^W- ['sda(')q-] især (^) af

III. Stag 1.1 (jf. stagsvis/ -bed(d)ing:,
en. (jf. -knægt) bedding (1), hvorom man
lægger et stags nedre ende. StBille.GaX.I.lo.

io -bolt, en. [III.3] bolt, der anvendes som
afstivende, støttende led, fx. afstiver den ind-

vendige og den udvendige fyrkasse i en loko-

motiv- ell lokomobilkedel indbyrdes; støtte-

boU. TeknMarO. Thaulow.MO.238. -brog:,
en. (strop paa) tov, der anbringes om noget,

fx. om bovsprydet, og ved hvilket man (v. hj.

af taljereb) strammer stadet; stagstrop. SøLex.
(1808). Harboe.MarO.
L Stag:e, en. ['sda'qa] (nu næppe br.

60 Stag. se u. Pumpestage^. fit. -r (sml Stav
sp. 1041*, Staver sp. 1054*^). (ænyd. d. s.

og stag (i ssg. spiudstag^, (fil-) stage(r),

glda. staghe, (fU.:) staghe og staga (i ssg.

liwsastaga. SjT.56), fsv. staki (sv. stake).
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oldn. (l^si)staki, eng. stake, (m)nt. stake,

holl. staak, nht. stake(n); vistnok egl.: noget

stift ell. fast, og besl. m. Staal, III. Stag,

I-II. Stak, stak- 2, Stakit, Stang, III. Steg og

m. 2. led i Hundestag, sml. ogs. u. enstig samt
Stave (u. I. Stav^; ;/. III. stage, staget,

stagle (u. I. stavle^, stagre (u. II. stavre^)

I) lang og slank, afgrenet træstamme;
langt, smækkert rundholt; lang træ-

Fejl- samt Korstage^ om pligtstage. Kusk
Jens.Søm.344. 2.4) (især dial.) skaft paa
høtyv, kost, le, rive olgn. redskaber, (jf.

Lime-, Meje-, Rive-, Slaastage^. MR.1816.
459. AarbKbhAmt.1930.39. UfF. (de) stødte
os ned med de stumpe Ender af deres Pik-
ker og FoikestageT. Blich.(1920).XI.23.

\\

ogs. om tøjrepæl. Cit.l731.(Vider.I.356).

NJeppesen.DS.2. UfF. 2.5) skaf t paa forsk.

stang; undertiden ogs. om (kortere og) svæ- \o vaaben; ogs. (især foræld.) i videre anv. om
rere rundholt; pæl olgn.; endvidere om lig-

nende stang af jærn (jf. Pumpestage).
Holb.DH.II.30. CDalgas.RibeAmt.(1830).47
(se u. III. Klyver^. Stager ere under 7 cm, i

Diam. 1 m, fra Rod. Land- ogSkovbrugsbladet.

**/iil911.1.sp.3. Gøglerne . . balancerede med
lange Stager paa '^æsen.FrPoulsen.Rejserog
Rids.(1920).129. VareL.*888. Trægærderne

i Skaane dannes af spaltede Fyrrestager.

selve vaabenet.
|| (jf. Pilestage 2; fagl.)

(langt) pile skaft. NationalmusA.1935.80.

II (jf. Lanse-, Rende- (1), Spydstage^ om
(skaft paa) lanse, spyd olgn. haand-
vaaben. *Med Stagen staalbeslagen Hialte

paa Fienden stak. Oehl.XXXI.SOO. TroelsL.*

VI.185ff. SophMull.VO.228. 2.6) (jf. Ban-
ner-, Gøsstage; nu 1. br.) stang, hvortil
en fane er fastgjort. MR.1818.15. 2.7)

Etlar.XXI,1.146(jf. Gærdestage^. || om ungt 20 -Æ*- om (del af) sømærke. Midt for Enden
skud paa træ, (lige) stængel olgn.; i ssgr.

som Baand-, Hassel-, Kaal-, Pilestage.
||

billedl. ell. i sammenligning, (han) holdt sig

rank som en St&ge. Krøyer.Er.l6. (hun stod)

ret op og ned som en Stage med Tøj paa.
Tandr.K.65. i talem. løbe sig (ogs. rende
sig. Mau.1.666. jage sig. Hrz.I.325.XI.15)
en stage i livet olgn., (sml. sv. dial. staka-
rånna sej ; vel egl. om gærdestav; jf. Staver

;

talespr.) komme galt af sted med noget ell. 30 kgl.Laugs-Artikler tiil730. 1.122. VSO.VI.473

for Revet Knuben ligger en stor Sten
derpaa staar en Stage med en Kost paa.

JensSør.II.lOl. RegU*/2l834.§5b. Sømærket
„Skanseodde" har mistet Stage og lo'p-

hetegnehe. Pol.yd940.12.sp.3. 2.8) (jf. Skud-
de-, Skue-, Slagstage og Spage 2; bag., nu
dial.) redskab, bestaaende af en træplade paa et

langt skaft, hvormed brød sættes ind i (og

ud af) ovnen; grissel; skydsel. De

komme galt fra noget (paa grund af ubesin
dig ell. uforsigtig adfærd); alm.: løbe sig en
staver i livet. CBernh.NF.XIII.361. han løb
sig forleden en slem Stage i Livet . . Han var
kommen med noget Vrøvl om en Sag, som
han slet ikke vidste nogen Besked med. Hostr.

US.I.9. Brandes.Volt.il.302.

2) om stage (1) anv. til særlige formaal
(som redskab olgn.) ell. om redskab, hvoraf

Hovedtræk afBrødfabrikationensHist.(1914).20.

2.9) (^, især foræld.) stang, paa hvis ende
der sættes en ansætter- ell. viskerkolbe ell. en
kradser til en kanon. Funch.MarO.II.126.
2.10) (kurv.) om de i en kurv lodret staaende

dele, hvorom fletningen foretages (jf. u. I.

Stav 2.3^. Smaasløjd.323. 2.11) {jf. ænyd.
bistage, bistade; vel ved sammenblanding af

Stage med Stade (3.2) ell. m. tanke paa den
en stage (1), stang udgør hoveddelen; af de 40 pæl, hvorpaa en gammeldags bikube var an-
mange spec. bet. anføres flg. (jf. ogs. Bønne-,
Humlestage ofl,.): 2.1) (foræld.) stang, hvor-
paa en henrettets afhuggede hoved sat-
les. DL.6—1—7. *Min Krop blev vist paa
Steile lagt,

|
Mit Hoved sat paa Stage.

Reenb.II.129. Stampe.V1.271. der stod end-
nu en Stage paa Høien med det indtør-

rede Hoved af en Mordbrænderske. /n^.^i*'.

V.9. KrErsl.DM.93. 2.2) (nu sj.) (tyndere)

bragt; dial.) bistade. DSchiøtte.Bie-Avling.

(1756).21. Cit.l757.(DF.VII.58). Feilb. 2.12)

en paa en fod staaende indretning (af træ ell.

metal), som er beregnet til at bære et ell. (jf.

Armstagej flere lys, der anbringes i hver sin

pibe; lysestage. Moth.S736. sæt Lysene i

St&geine. Sku£sp. VI. 108. *I Stagen stod

Lysene
|
næsten brændt ned. Drachm.RR.12.

TroelsL.^VI.14. jf.: der stod en Bissepraas
stang i bygningskonstruktion. „Støj- 50 i en Træstage . . og hj:dsndte.JPJac.I.148.
ler" hedde de tre opstaaende Stager i enhver
\3dg.NRasmSøkilde.B.90. ofte i forb. stik-
(ke) og stage, se I. Stikke 2.2. 2.3)4> || om
forsk, smækre rundholter i et skibs rejs-

ning. Scheller.MarO. om sprydstage: *Vi
sætter Stagen i sin Strop

|
Og hejser Sejlet

højt i Top,
I

Og løber saa — Godmorgen 1— ud paa E.a,yet.Drachm.SII.8. jf. Esp.326.

II (jf. Baadstagej lang, ret tyk stav til at
drive en baad, pram olgn. frem med eo VSO.III.L236

II
billedl. * Oplys du dem (0: præsterne), som

Lyset dit,
|

I Stage skal fremsætte (Kingo.
SS.IV535 afvig.). SalmHj.429.4. *brat fra sit

Sted jeg flytter med Lyset din Stage (0: ved

døden).Grundtv.SS.V583. engang er (man
selv) brændt ned i sin St&ge. MLorentzen.G.
39.

II
talem. (nu næppe br.): Naar hun har

tændt Lyset, saa leder hun om Stagen o:

at handle paa en forkeert og bagvendt Maade.

(idet staven slæmmes mod bunden af farvandet).
*Ved Fiorden Færgekarlen stod,

| Og støtted
sig til stærken Stage. Oehl.XXIX.216. Bogan.
1.30. Scheller.MarO.

\\ (jf. Lodde-, Maale-,

3) overf. 3.1) (især dial.) navnlig i flt., om
et menneskes ell. dyrs ben. Det er svært, saa

tidUgt du er kommen paa Stagerne idag.

Aakj.VF.122. PoVyil935.Sønd.l3.sp.2. Feilb.
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3.t) (jf. Bønnestage 2; sj.) lang og tynd,
opløben person, der var en Satan af en
Styrmand om Bord, en lang Stage med et

Hundehoved. TomKrist.Vi.8.

II. stage, V. ['sda-qd] -ede. vbs. -ning
(SøkrigsaJ1752).§148). (jf. ty. stagen, eng.

gtay; til III. Stag) 4>- "*• ^- ^- ^^ *'»<**^ ^11'

stang: stramme (ansætte) dens stag sab-

ledes, at masten ell. stangen faar sin rette

hældning. Harboe.MarO. Masterne hang agter-
i'o

over, medens begge Toppene vare stagede

kækt iorelteT. Drachm.PV43. Scheller.MarO.

Hvor har jeg glædet mig over den smukke
Rejsning (o: paa fregatten „Jylland") . . Og
hvor er Rejsningen udmærket „staget". ^o<
Tid.*U1941.11.sp.5.

III. stag^e, V. [isda'qa] -ede. vbs. -ning
(Blich.(1920).XXV103. Larsen.), {ænyd. d. s.

(i bet. S) og staage, søge, lede, no. dial. staka,

stavre, oldn. staka, støde, snuble, mnt. staken 20
(nht. holl. d. s.); afl. af 1. Stage; jf. II. stave,

I. stavle, II. stavre)

1) (jf. Bønnestage ofl.; dial.) sætte stager
ell. stokke til planter ell. træer for at

støtte dem. at stage, stokke erter. Moth.ESS.
vAph.(1764). FrGrundtv.LK.238.

2) (isair dial.) foretage stikkende (skub-
bende, løftende) bevægelser med en
stage for at undersøge, faa fat paa noget olgn.

Lars stagede fra Bredden med Stænger i det 30

tætte MuddeT. Bang. T.260. (han) laa atter

og stagede med Kjæppen i Hullet (0: efter

nogle druknede personer). JakKnu.A.131. sta-

ge efter Aal. BornhHaandvEr.141. jf.: han
ligesom stagede med Flasken i højre Haand
imod alt opstaaende i Bntiken. JakKnu.LS.
35. jf. opstage 1: hun havde kastet Sækken
ud i Vandet. De fik fat i en Stang for at
faa Sækken staget op. AarbFfborg.1940.134.

II
(til I. Stage 2.8 ; 1. br.) stikke med grisse- 40

len ind i bagerovnen efter brødene. Gjel.M.
225.

3) (jf. u. I. Stage 2.3) ^ drive (en baad,
pram olgn.) frem gennem vandet v. hj.

af en stage. Moth.S736. Robinson.1.82. uden
nogen Andens Hjælp stagede han den lette

Jagt af Grunden. Krøyer.Er.229. (han) sta-

gede Baaden ind mellem Sivene. ScAand.T/^.
11.28. Scheller.MarO.

|| ogs. m. person-obj.;

ofte i forb. som stage sig frem, ud olgn. (han) 50
opsøgde sig der en Baad, og da han ingen
Aarer kunde finde, tog han en Humlestang
i Haanden, stagede sig hem.Mall.SgH.96.
Kierk.V1.178. i den varme Formiddags Stil-

hed stager (man) sig langsomt frem under
de sivbevoxede Bredder. Drachm.KK.184.
billedl: Grundtv.ChristelPræd.11.375. jf. bet.

4: der stager han sig ved Hjælp af sin Stok
ud ad G&dedøren. RSchmidt.MD.88. de to
Kæppe, med hvilke hah stagede sig frem io
mellem Bænkene. Aakj.DK.30.

||
m. subj.-

skifte, om fartøj. Fartøjerne stagede sig frem
Scheller.MarO. en af disse store, sorte, bred-
mavede Flodbaade . . som sejlede eller sta-

gede ned gennem Seinen. NatTid%*''U1925.Aft.
7.sp.3.

4) (jf. I. stavle; især dial.) gaa med for-
sigtige ell. (lidt) usikre, vaklende trin;

stavre; ogs.: gaa tungt, besværligt olgn.,

ell. gaa omkring (ligesom) uden noget maal,
uden at foretage sig noget, ell. i al alm.:

bevæge sig til fods; traske; sjokke. Esp.484.
Feilb. der kom tre Mænd traskende ind over
Heden . . „hvad kan de gaa og stage efter?"

Staun.UD.292. hun (lo) triumferende og
stagede hjemad paa sine vaklende, høj-

hælede Sko. Bu^hh.GT.124. Landposten sta-

gede tilfældig forbi. HansPovls.HF.26.
\\
(nu

dial.) i forb. stage af. See! hvor han gaaer

og stager a.f. VSO.I.lll. BornhOS.

5) (til bet. 4; jf. ssgr. som stage-fuld, -træt,

overfnaade fuld, træt (Feilb.), samt II. stave

4, II. stavre 2; sml. u. brandstage; t alm.

rigsspr. 1. br.) part. stagende anv. med for-

stærkende bet.; i forb. stagende træt, over-

ordentlig træt. jeg var saa rasende, stagende
træt, at Benene slog Sludder under mig.

KMich.HV.105. EBertels.D.60.

Stage-, i ssgr. (sj. Stag-, se u. Stage-

gitter^, især af I. Stage, -blomst, en. (sj.)

i forb. den plettede stageblomst, 2(

den udenlandske løgplante Eucomis punctata

(hvis blomster sidder paa en lang stilk). St

Nyeland.Blomstervennen.^(1890). 45. •tt^r-

ge, en. [III.3] (1. br.) mindre færge, der

drives frem ved stagning. MilTeknO.89.
-gitter, et. [I.l] (nu næppe br.) gitterværk,

rækværk olgn. af stager; kun i formen Stag-
gitter (maaske en omtydning af stakitter,

fit. til Stakit;. Thaar.ES.131. jf. Stag(g)it-

ter. RostgaMrd.Lex.S269c(StdL\åter. smst.270c).

-skoT, en. [I.l] (jf. Lægte-, Stangskov; nu
næppe br.) skov af unge, smækre træer, egnede

til stager. Olufs.Landoecon.385. -slynge, en.

[I.2.5] {ænyd. d. s.; foræld.') slynge (1.2)

fastgjort til en stage; stavslynge. Ing.VSt.121.

jf. St&gealyngeka.steT.Gjel.KH.185. -so,
en. se Stagso.

staget, adj. [<sda*q9<] (afl. af I. Stage;

sj.) som minder om en stage; lang og
tynd; jf. I. Stage 3.1 : (ansigtet) sad paa en
lang, staget Hals og et Par slaaa Hængeskul-
dre, firejrend.fi £7.52.

Stage-Taaben, et. [I.2.5] (især for-

æld.) haandvaaben med langt skaft (som fx.

lanse, spyd). Den gl.By.1930-31.111. Tøjhus-

museetsBilledbog.I.(1937).[2J.

Stag-fok, en. det inderste stagsejl nær-

mest den forreste mast (fokkemasten), hæn-
gende under fokkestaget; fokkestagsejl, (jf.

ogs. u. Fok;. Harboe.MarO. vi stod ind efter

Land for klosrebede Mersseil og Stagfok.

Drachm.KK.66. Scheller.MarO. -gi(e), en.

gitov, der anvendes til forstøtning af en mast
ell. buk fremefter i st. f. et stag. -gi: VSO.
-gitter, et. se Stagegitter, -hal, et. [III.

3] hul, hvori en stagbolt anbringes. Skibs
Mask.53. f -karnat, en. (jf. -nak; det

66*
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forreste stagtakkel. Moth.S736. Harboe.MarO.
-knægt, en. (jf. -bedding^ knægt (6.3)

foran fokkemasten. Funch.MarO.11.126.
stagle, V. se I. stavle.

I§»ta|;-lig, et. tov, som er indsyet i den

øverste kant af et stagsejl. VSO. -maatte,
en. maatte (flettet og spækket af kabelgarn

olgn.), som ligger om stagøjets grene og videre

ned ad staget, for at sejlet, naar det er sat,

ikke skal skamfiles. Seheller.MarO. -mas,
en. (foræld.) en paa staget dannet fletning

af kabelgarn olgn., som tjente til at bevare

stagøjets størrelse. SøLex.(1808). Funch.Mar
0.11.126. -nak, en. (maaske omdannelse af

-karnat) talje, som anvendes i mindre skibe

ved losning og ladning. TeknMarO. Kusk
Jens.Søm.65.

Stag:nation, en. [sdaqna'/o?n] flt. -er.

(sv. ty. d. s.; (latiniserende dannelse) til lat,

stagnare, se stagnere) I) som vbs. til stag-

nere 1 (jf. Meyer.*); nu især (med.): stille-

staaen, opslæmning paa grund af for-
hindret afløb. Blodets Stagnation hæves.
LTid.1737.629. KliniskOrdbog.(1921).230.

\\

(nu næppe br.) konkr., om dannelse, frem-

kaldt af stilstanden, hæmorrhoidalske Stag-

nationer paa Næsen. Chir.(1845). 1.368. 2) CJ

overf., som vbs. til stagnere 2. Hvordan skulle

vi redde Kjøbenhavn og dets Universitet

fra at raadne op i Stagnation? Cii.iS77.

(Brandes.Br.III.265). Lykken bundede i

Tilfredshed, Tilfredshed var Stagnation. il/t/Z

Erich.S.47. den Stagnation i Forretnings-

livet, der har frigjort Pengene fra produktiv
Anvendelse. Handelsberetn.forl920.(1921). 22.

(Stagnere, v. [sdaq'ne'rø; ogs. sdar^'neJra]

-ede. vbs. -ing (Larsen. VTFrO.) ell. (især)

Stagnation (s. d.). (ligesom sv. stagnera,

ty. stagnieren fra lat. stagnare, være stille-

staaende m. m., afl. af lat. stagnum, stille-

staaende vand, pøl) I) om vædske: standse
sit (naturlige) løb; staa stille; ogs.: (staa

stille og derfor) gaa i forraadnelse; blive

sumpet. Uhumskhed i de stagnerende Ren-
destene. Poiiiivenwen.i50i.2560. (moser) hvor
Syndflodens Vande synes at have stagneret,

synket og synket, indtil Søe blev til Eng.
Blich. (1920). Y 185. et stagneret Gadekjær.
Kierk.XIII.113. \\ nu vist kun (med.) om blod

ell. anden vædske i legemet, tidligere ogs. om slim

olgn. KSelskSkr.VI.92. Blodomløbet i Hjer-

nen kan forandres (saaledes) at der ikke er

frit Afløb for Hjernens Blod, saa at der

stagnerer mørkt, venøst Blod i åen.OBloch.
D.^1.56. 2) (især QJ) overf.: standses i sin
udvikling; ikke komme til fuld ud-
vikling, udfoldelse; forsumpe (2); staa
i stampe, (ofte m. tanke paa, at stilstanden

medfører tilbagegang), en stagneret åndløs
Vexioåe. Hjort.KritLit.il.25. en sand . . Reac-
tion er kraftig, kort og stagnerer (Brandes.
IV.4: forsumper^ \]&ke.Brandes.E.12. Havnen
ligger ' øde. Handelen stagnerer. HPHanss.
FK.I.138.

II
om person. Der var noget stag-

neret over hende, noget paa samme Tid
barnlig fromt og ekstatisk hengivent. Bj'arn-

hof.LE.136.
II (1. br.) trans.: hindre ell. standse

en udvikling, (jeg) var sluppet ud af Sko-
lens stagnerende TvBi,ng.Lehm.I.25. de nye
Skattelove . . vil sikkert ikke fremme For-
retningslivet, men yderligere stagnere dette.

BerlTid.*/tl938.Aft.4.sp.2.

IStagnol, en, et. se Stanniol.

S$tag-pitde, en. træklods, pude (se u.

Pude 4:), som lægges over stagknægten ell. stag-

knægtene. Funch.MarO.II.126.

stagre, v. se II. stavre.

IStag-rør, et. [III.3] ^ røgrør i den
cylindriske skibskedel, der tillige tjener til af-

stivning. SBorch.Maskinlære.^ I. (1898). 206.

-sejl, et. sejl, som vandrer paa et stag (ell. en
stander neden for et hjælpestag). Moth.S96.
Harboe.MarO. Bardenfl.Søm.1.28.94. \\ hertil

20 en række ssgr. som fx. Stagsejls-fald (jf.

I. Fald 6.4;, -gitov f^-givtov: S&B.), -hals,

-lejder, -nedhaler, -net, -skøde, -stan-
der, -sild, en. (nu olm. skrevet Stav-, i

bet. 2: DanmFauna.XV.218. Lieberkind.DV
IY388.

jf.
Krøyer.III.203f.). (ænyd. (i bet.

1) staffsill (Schonevelde.Ichthyologia.(Hamb.

1624).39), sv. staf-, staksill (OrdbS.), jf. nt.

staffhering (Mensing.Wb.IV.796); 1. led er

vittnok besl. m. (ell. sa. ord som) II. Stag (se

30 «• II. Stak og Hundestag^, men omdannet efter

I. Stav) \ I) (navnet vel, fordi sideliniens

skæl bærer torne; dial.) pigmakrel, Caranx
trachurus. Krøyer.1.265. 2) (navnet maaske p.

gr. af de mange stikkende ben ell. bugens skar-

pe form) silden Clupea alosa formå flnta Cuv.

(jf. Stamsild;. Krøyer.III.203f. AJSmiåth.
FiskeriernesTilstand.(1859).19. f -SO, en.

(ogs. Stage-. Moth.S736). (til III. stage B)

mindre, fladbundet baad (som stages frem); om
40 kaag (I.l): Moth.^SSll. VSO.III.K233.

-strop, en. d. s. s. -brog. VSO. Sal.*XXII.
451. -stroppe: Funch.MarO.1.84. -s-vis,
adv. (sj. stag-. Funch.MarO.11.127. Lar-

sen), (jf. vise stag u. III. Stag l.i^ visende

parallelt med et stag (jf. kort-, langstagsvisJ.
Harboe.MarO. f vinde stags vi s, (holl.

stagswijze winden) hive ind paa ankertovet ell.

-kæden, indtil det (den) viser parallelt med et

stag ret forud. JensSør.11.35. -takkel,
50 et. (jf. -karnat, -nak^ om (hver af) de to

svære taljer, der opsættes paa agterkanten af

fokkemastens top og paa forkanten af stor-

mastens top og benyttes ved ind- og udladning

af tunge genstande. SøLex.(1808).160. Bar-

denfi.Søm.1.106.11.132. -vende, v. vbs.

-ing (s. d.). om sejlførende fartøj: (under

krydsning ell. bidevindssejlads) luve op, indtil

vinden er ret forind, og derefter (idet drej-

ningen fortsættes) falde af til bidevind over

60 den anden bov; vende gennem ell. ved vinden;

gaa over stag (mods. kovende/ SøLex.(1808).

Bardenfl.Søm.1.161. -vending, en. (jf.

Kovending^ vbs. til -vende. SøLex.(1808)\

Bardenfl.Søm.I.188. -vis, adv. se stagsvis.



889 Staffvod Sitak 890

•vod, et. (til III. stage 3; fisk.) en slags vod,

som udsættes, medens man stager sig ud fra

land. AFJust.Naturhist.(1802).385. Fiskeri-

udv.(1874).Bilag.II.9. -øje, et. øje (løkke),

hvormed et stag ligger om toppen af masten ell.

stangen. Moth.Conv.S307. Bardenfl.Søm.I.SO.

Ståhej, Ntahøj, en. se Staahej.

Stajer, en. se Stejer.

I. Stak, en. [sdag] flt. -ke ell. (nu kun
dial.) -ker (Moth.S737. GUOlsen.Poesier. {o

(1791).92. Hrz.Lyr.1.78. HCAnd.D.34. jf.

FeiU).). {ænyd. d. s. (jf. ? glda. stack. Ma-
riagerleg.389. jf. smst.471), oldn. stakkr,

jf. eng. stack (laant fra nord.); besl. m.
I. Stage; ;'/. I. stakke) større, regelmæs-
sigt formet, sammenpakket ell. sam-
menstablet bunke (dynge), af kvadratisk,

aflang ell. (især) rundagtig form og foroven

afrundet ell. svagt tilspidset, navnlig anbragt
under aaben himmel. 20

I) om halm-, hø- ell. kornstak; spec.

(især tidligere) om en dynge halm osv., der

er mindre end et hæs (I), ell. om mindre
bunke (navnlig: af hø), som staar paa mar-
ken for at tørres, modsat hæsset, der staar

hjemme ved gaarden (jf. Levin.KS.89. D&H.
UfF.); ogs. om bunke af afhugget lyng.

1.1) i al olm. *rige Stakke, fulde Lader
|

Du (o: gud) gav os til vort Arbeids Løn.
SalmHus.64.1. *Paa Sletten . . |

Staaer 30

rige Stak ved St&k.Oehl.XXII.233. *Der er

saa smukt og fagert paa dets (o: Sjællands)
Kyst,

I
Og Duften frisk fra gyldne Neeg og

Stakker. Hrs.D.11. 197. Else stod paa Stak-
ken . . og tog imod, gamle Sivert . . forkede
o^.JVJens.HF.84. LandbO.IV347. born-
holmsk stak, (landbr.) mindre kornstak,

i hvilken negene er stillet sammen paa en særlig

maade. LandbO.III.194. KBecker.VYI.39.
1.2) (jf. bet. 2.2, 3.2J i særlige forb. som obj. ell. ^
efter præp. \\ som obj., i forb. som sætte
stak, nu især: anbringe kornneg ell. halmneg
i en sammenpakket bunke hjemme ved gaar-

den. de . , vare halvfærdige med at sætte
Stak af det Ho, de . . havde revet sammen.
Pram.VI.136. VSO. UfF. snegle (se II.

snegle 2.s) ell. sætte en stak op. Schand.
F.523. vi skal . . flytte Stak ind imorgen.
AntNiels.(Folkekal.l865.125).

\\ i forb. m.
præp. i. sanke (sammen) i 8tak(ke): 30
^(landmanden) havde sanket i Stak og i

Lade. TBruun.S.204. SjællBond.108. oftest

i forb. rejse (se u. II. rejse i.s) ell. stille

(Landbo.111.194) ell. (især) sætte i (en)

stak. Moth.S737. JPPrahl.AC.67. VSO.
Esp.425. billedl.: private Herrer og Fruer
holdt deres Barns Lærer endnu for et Slags
Trældyr, som sattes i Stak med Kokkepigen
og Kudsken. Behrmann.Roeskilde.(1832).282.
staa i stak. 1. om kornneg osv.: være sat 60
t stak. Moth.S716. FrGrundtv.LK.248. 2.

(landbr.) om person: tage de opforkede neg
osv. (og lægge dem paa plads i stakken);
„tage fra". UfF.

2) om sammenstabletbunke af bræn-
de ell. tørv (if. Brændestak ofl.). 2.«) t

al alm. længe har jeg mærket Svind i mit
huggede Brænde i den pæne lille Stak i

den lille Ga,&Td.Schand.BS.228. en Stak Tørv,
JørgenNiels.D.37. 2.2) (jf. bet. l.i) i særlige

forb.
II

som obj.; i forb. rejse en stak
(tørv), se u. II. rejse 4.3. || i forb. m. præp. i:

rejse (se u. II. rejse 4.8j ell. sætte i stak-
(ke). (tørven) settes . . i Stakke paa */»,

V« eller halvt Læs.JPPrahl.AC.103. det
store Brænde (blev) savet og flækket og
sat i St&k. SjænBond.42.

3) om lignende dynge af andre ting.
\\

(fagl.) om bræddestabel. FagOSnedk.
\\

(især

dial.) stabel af mønter. Saa begyndte hun at

tælle . . Hver Møntsort i en Stak for sig.

Buchh.Su.1.150. CReimer.NB.356.
\\

(dial.)

bunke af spillekort (som efterhaanden „tages

op"). UfF. II (1. br. i alm. rigsspr.) i anden
anv. De smaa Ben, jeg havde taget ud (af
saaret), havde jeg lagt i en lille Stak paa Bor-
det. O/deTOors£?nndn'n^er.('2908^. 32. Den æld-
ste Udgaves Tusinder af Eksemplarer blev
liggende i Materie, som en stor Stak til Unyt-
te og Ulejlighed i Odense Bispegaard. HBriz.
AP.IV313. (japanerinder) med en Stak iben-

holtsort Plaar paa Hovedet. JFJens.^Poi.**/i

1942.12.sp.2). om en høj myretue: Frem.DN.
641. som spøg. betegnelse for en stor portion

madvarer (som smørrebrød, (kogte) kartofler

olgn., der lader sig „stable op"). AAndreasen.
DN.47. Han gav sig til at pille en mægtig
Stak af de halvkolde Kartofler. sa.iVwrnrg

blandt de mange.(1932).65. jf. MDL.546. \\ (jf.

bet. 1.2 og 2.2) i forb. m. præp. i. sætte i

stak. Wagn.Tekn.476. Lauesen.RV.43. Vid-
jekurvene . . stod i Stakke bag i Vognen.
AndNx.DM.I.156.

4) i forb. drage ell. trække stak (om
noget), {maaske til bet. 1, idet lodtrækningen
egl. foregik ved, at hver deltager trak et

straa ud af et knippe, og den, hvis straa var
længst, vandt lodtrækningen; jf. Krist.JyA.
VI.125. samt Feilb.; dial.) trække lod (om
noget), drage stak: Moth.S737. VSO. en
Mand maatte bUve om Bord og passe paa
Kutteren. M. afviste straks, at der skulde
drages Stak om det Hverv; han blev gerne
ora BoTd.EBertels.MH.170. MDL.546. Feilb.

trække stak: MylErich.NS.76. Feilb.

II. Stak, en ell. (dial.) et (Brenderup.

§68. Flemløse.117 (hvortil flt. d. s.; smst.120)).

[sdagr] (ogs. (skrevet) Stås:. Moth.S819. Stågg.
NvHaven.Orth.167. JBaden.Oram.67. HUss.
IH.42. Feilb. (u. I. stag^. jf. Flemløse.38.

LollGr.47.106 samt Stagghø. Esp.327). flt.

-ke ell. (1. br.) d. s. (MollH.IIL185.189).

{jf. ænyd. stag, spids, brod (Kalk.IV.94), glda.

stag (se u. Hundestag^, sv. dial. stagg, (avne
med) stak (sv. d. s. i bet.: senegræs), og
mnt. stackele, nht. stachel (mht. d. s., oht.

stachulla, stachilla^; besl. m. ord som I.

Stage, Stang, stikke; jf. Stagsild samt II.
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stakket, II. stakle || sml. u. I, Skæg 2,4 og

Snarp; bot.) langt, tyndt tilspidset og ofte

stikkende vedhæng paa en blomsts for-

skellige dele ell. pa-a et blad (Arista); spec.

og især (jf. Bygstak^ om vedhæng paa græs-

sernes avner. Moth.S819. CGRafn.Flora.1.59.

Lange.Flora.Lii. Laurits saa paa hendes

pæne Strømpefod; Stakke og Avner havde
sat sig fast i måen.JVJens.HF.84. \\

(dial.)

om avne (med stak). LollGr.47.106. UfF.

jf.: „en skæve'\Moth.S819. \\ billedl. Hjer-
tet og dets Tanker,

|
skal det da ligge brak?

I

Det kunde bære Ranker!
|
Det bærer knap

en Stdik.Rich.1.283.

III. stak, præt. af II. stikke.

8tak-, i ssgr. ['sdag-] I) (jf. Stakke-;

især landbr.) af I. Stak (1); saaledes ndf.,

hvor intet andet er anført || ofte skifter Stak-

m. Stakke-, se u. Stakke-gilde, -sted og u.

Stak-bund, -fod, -have, -havre, -hjælm,

-hætte. 2) {maaske af et forsvundet (østnor-

disk?) adj., der foreligger dels i komp. f
stækkere (ofte anv. som komp. til I. stakket,

s. d.): ænyd. steck(e)re, stækkere, glda.

stekkræ, stekker, stækkæræ, fsv. ståkk(a)re,

og i superl. f stækkest (ofte anv. som superl.

til I. stakket, s. d.): ænyd. steck(e)st, glda.

stækkest, dels i nfl. som II. stakke, I. stak-

ket, isl. stakka, kort afskaaret stykke; besl.

m. I. Stage; jf. stække) stakket-; kort-,

jf. (vel en tilfældig dannelse til stakhaaret^

;

Stakke, fine og faa B.&SiT. Viborg.HY.109.

II
foruden de ndf. anførte ssgr. kan nævnes

en del (i rigsspr. f) ssgr., hvis 2. led er et

af et subst. afl. adj., som fx. stak-armet, -be-

net, -halet, -halset (Høysg.S.337), -livet,

-rumpet, -uldet; se fx. Moth.S771. -aande,
en. (jf. stak- 2; sml. Kortaande; nu næppe
br.) d. s. s. -aandet-hed. vAph.(1759). Læ-
gen.XII.280. Apot.(1791).450. -aandet,
adj. [-|(»)n'8<] (ænyd. d. s. og stackandet; jf.

stak- 2; sml. kort-, snapaandet) som har

vanskelighed ved at trække vejret; som (p. gr.

af anstrengelse, sindsbevægelse olgn.) trækker

vejret i korte og hastige drag; forpustet. Moth.
S771. De maae ikke tale eller bevæge dem
saa stærk, at de blive stakaandede. J/Sneed.

VI.333. hun var blevet ganske stakaandet
af Forskrækkelsen. 5angr.L.i3. || om tale

olgn. (han) talte meget stakaandet. Fr/Sneed.

I.llO. *en stakaandet, haard Anapæst.
Heib.Poet.X.220. hurtig, stakaandet Hvi-
sken. JPJac./.33.

II
(især ta) overf. Grundtv.

LSk.9. i stakaandet Travlhed for at faae

Systemet iærdigt.Kierk.V11.91. Han havde
et stort, men stakaandet Talent til plastisk

Fremstilling. Det kommer til sin Ret i

enkelte, ganske korte Noveller. Brandes./¥
396. Fremstillingen er noget stakaandet, til

Tider næsten Telegramstil. Z)a^A^?/;i."/i,2P32.

9.sp.3. -aandet-hed, en. (f -aandig-
hed. (Kalk.V986). WeisbachsCuur.(overs.
1755).ll. Tode.VI.9). (jf. stak- 2; sml.

-aande^ det at være stakaandet; ogs. mere

spec, om besværet aandedræt som sygdom
ell. sygelig tilstand (astma, dyspnø olgn.).

vAph.(1759). *Jeg har for meget Blod. Stak-
aandetheden

|
Forhindrer mig. Oehl.IX. 16.

Bergs.GF.lI.311. SaUXXII.125.
\\ (jf. -aan-

det slutn.) O overf. Skruens evindelige Dung
— Dung — Dung mistede sin irriterende

Stakaandethed og fik en ensformig, søvn-
dyssende Klang. MMLund.EnfremmedFugl.

10 (1899).205. Stilens Stakaandethed (o: i

Drachmanns „Troldtøj"). Bogvennen.1928.28.

^takade, en. [sda'ka'Sa] (ogs. skrevet

Stakkade. — m. fr. form Estakade. MR.
1820.112. Sal.Wn.489. — nu næppe br.

Stak(k)at. jf. S&B. som flt.: stak(k)ater.

JJPaludan. Er. 105. Blich. (1920). XXX.llO.— sj. Stekkat. Clitau.PT.88). flt. -r. (fra

fr. estacade (ældre fr. ogs. steccade^; fagl.)

især i flt., om række af pæle, rammede
20 ned i vand (og forenede med tværtømmer)
som begrænsning for et vandareal (der

ønskes afspærret for sejlads ell. beskyttet mod
isdrift, medens strømmen tilstedes passage);

ogs. om flydende afspærring v. hj. af bøjer

med mellemliggende flydebomme m. m. (Sal.*

¥11.490). (han lod) med en Stakade spærre

Kallebo-Løbet. Politivennen.1800.1717. Sta-

kaderne, som er uden for Langebroe. Cti.

1807. (MKZahrtmann. CCZahrtmann. (1927).

30 19). Harboe.MarO. Drachm.1.236. Orkanen
bevirkede . . at Ankeret ikke kunde holde

Skibet, der med rask Fart drev ind mod
Stakaderne (o: i nærheden af Refshaleøen).

DagNyh.^*/il929.11.sp.6.

{^takajs, en. se I. Stakat.

Staka(r)I, en. se I. Stakkel.

I. Stakat, en. [sda'ka^e^] (ogs. skrevet

Stakkat. — (vel ved omdannelse efter I.

Skejs; sj.) Stakajs. [sda'kai's] ingen Stakaj-

40 ser. Soya.BM.82). flt. -er. {af uvis oprindelse;

maaske en tilfældig omdannelse af Dukat;
jarg., vulg.) som ubestemt møntangivelse:

mønt; skilling; næsten kun i flt.: penge;
moneter; skejser. Nu maa du skaffe no'en

Stakkater. CGjerløv.Synd.(1915).57. Ikke en
Stakat paa Lommen. OThyreg.UA.203. (det

var) smaat med Stakaterne, de stærke, for-

staar du. Rosenkrantz.E.104.

II. Sitakat, en. se Stakade.

50 stak-brsendt, part. adj. om hø: som
er brændt sammen, fordi det er sat i stak,

mens det var vaadt. D&H. -bund, en. I)

(især dial.) den nederste del af en (hø- ell.

tørve)stak. Feilb. 2) underlag af halm olgn. til

en (større) stak ell. et hæs; ogs. d. s. s. -fod.

Feilb. UfF. Stakke-: LandbO.lV.347. -bæ-
rende, part. adj. [II] (bot.) om plantedel:

som er forsynet med en stak (aristatus) (mods.

stakløs). Lange.Flora.Lll.

60 S^taket, et. se Stakit.

stak-faldende, part. adj. [II] (landbr.)

om byg(sort): hvis stakke som regel afkastes

ved modenhedens indtræden. LandbO.1.422.
«fod, en. (ogs. Stakke-. Larsen. LandbO.
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n:347). (jf. -bund 2 og Stakkelad; underlag

for en stak. bestaaende af et (paa jæm-, sten-,

træstøtter olgn. hvilende) bjælkelag. LandbO.
IV.347. LSal.XI.126. UfF. -srilde, et. se

Stakkegilde. -haaret, adj. (jf. stak- 2;

nu dial.) korthaaret (især om hest). Sort.Poet.

63.73. Viborg.HY.82. UfF. -have, en. (ogs.

Stakke-. Junge. Gjel.M.72. Pont.DR.1.7).

(jf. u. Stakkeplads; sml. Hæssehave og u.

I. Have 2) (en med gærde, træer, buske olgn.

indhegnet) plads ved en gaard, hvor stakke

anbringes (fx. indtil der skal tærskes, ell.

hvis der ikke er plads inde i bygningerne).

AntNiels.FL.il. 173. Nogle stod omme i

Stakhaven og betragtede de ni toppede
KoTnhæs.Wied.LH.21. Gode Stakke af Hø
og Halm gemmer sig i lune, trygge Stak-

haver. Gravi.iS.S. -hainrey en. (især dial.)

havre, der (skal) sættes ell. har været sat i

stak. Stakke-: VSO. jf. Feilb. -hjælm,
en. (ogs. Stakke-. FlensbA.*U1911.3.sp.3.

jf. UfF.). (jf. -hætte, -lade^ skur olgn.,

hjælm (II), til opbevaring af hø, halm, ind-

høstet korn olgn. LandbO.IV347. Fleuron.

K0.144. -hætte, en. (ogs. Stakke-. ;/.

Feilb.). løst tag, hængt paa fire pæle, hvor-

med en stak dækkes; en slags stakhjælm, -lade;

ogs. om halmmaaUe, hvormed runde ell. spidse

stakke dækkes. LandbO.IV.347. OlesenLøkk.

S.259.

Stakit, et. [sda>ki<f| (nu kun dial.

Staketol^. St&két.Moth.S737. Hotb.DH.III.
603. Cit.l723.(KbhDipl.VIII.562). JPaulli.

Urte-Bog.(1761).367\ Recke.ST.128. CRei-
mer.NB.628. jf. Feilb.). flt. -ter ell. t -te

(CStampe.Thorv.77). {ænyd. stackit (se u.

Stakitværk^, stacket(e), ogs. i bet.: pæl;

ligesom sv. staket fra mnt. staket, stakit

(nht. holl. staket^, der er laant fra romanske
sprog: oldfr. estakete, estachette, ital. stac-

chetta, afl. af ital. stacca, pæl, der egl. er et

germansk ord, svarende til I. Stage; ;/. Stag-

(g)itter u. Stagegitter)

1) t ^** slags (gitterlignende) pæle- 'ell.

tremmeværk olgn., anv. som forskansning; en
slags (gitterformet) palisadeværk. en Sand-
høy (o: ved en fæstning), som med Staketer
og Spanske Ryttere var hes&tt. Slange.ChrIV
1199. General Horn (gik) til Sølfvidsborg,

som hånd med Palissader, Staketer og Volde
. . hefxstede.smst.1303.

\\ (jf. Stakade^
„en Indretning til at spærre en Vand-Com-
munication ved fortificatoriske Anlæg; det
bevæges opad, for at aabne Passagen. "Jlft7

TeknO.
2) hegn (lukke), bestaaende af (tildan-

nede) stager, staver, tremmer olgn., der
er anbragt (fastsømmet) parallelt med
hinanden (i lodret stilling ell. paa en mere
kunstfærdig maade, fx. krydsende) med(smaa)
mellemrum (af samme bredde) paa (2-3)
tværgaaende, parallelle løsholter, der (for

udendørs hegns vedkommende, oftest) er fast-

gjort til nedrammede stolper, pæle olgn.; nu

neesten kun om saadant hegn, der anbringes

om et jordareal, fx. en have; tidligere ogs. om
tremmeværk olgn. til anden (fx. indendørs)

brug. De fornemmeste grave paa Kircke-

gaarden ere indhægnede med stacheter. Joe
Bircherod.R.27. Haver . . indhegnede med
aabne Stakitter. Argu^.l771.Nr.23.3. Lofts-

rummet . , er med Stakitter afdeelt i . .

mange Dele.MR.1823.13. Langs Veiengaaer

10 Stakittet med Laagen, grøn og hvid.Winth.

D.276. FagOSnedk.
||

(sj.) om hegn af staal-

traad; i ssgr. som Staaltraads- (AaDons.
MV.124) ell. Traadstakit (Ekstrabl."U

1939.3.sp.2).
II

rejse (et) stakit, se IL
rejse 4.3. sætte (et) stakit (op) om
noget: VSO. e. br.

\\ (fagl.) om den enkelte

stage, stav, tremme olgn. i et stakit.

Høegh.AJ.265. Haandgern.117. Sal.*XI.129.

II
(nu næppe br.) koll., om (konstruktion be-

20 staaende af) stager, stoenger, tremmer m. m. i

et stakit; stakitværk; tremmeværk. den
yderste (dør) er tæt og den anden af Stakit

eller 'Rdik\?erk.Abildg.&Viborg.F.45.

3) (sport.-jarg.) i kricket: gærde {TV.2).

BerlTid.'y*1928. M. 8. sp.2. Kricket. 1934. 42.

sp.l.

Stakit-, i ssgr. (sj. Stakitter-, se u.

Stakitport^. af Stakit 2. -dmr, en. (jf.

-laage, -port; nu sj.) dør i et stakit; ogs.

30 (jf. u. Stakit 2 sluin.) om dør af tremmer olgn.

Amberg. Hrz.II.79. MO. -heen, et. (fagl.)

d. s. s. Stakit 2. VSO. MO. ForstO. -laa^e,
en. (jf. -dør, -port^ Uuige i et stakit; ogs. (jf.

u. Stakit 2 slutn.) om laage af tremmer olgn.

Kierk.I.162. Drachm.PV.151. -læffte, en.

(fagl.) lægte, der anvendes (som løshoU ell. stav)

i et stakit. ForstO. Sal.XVI.839. -pisser,
en. {jf. ty. staketenflicker, nt. stakittenflikker

i lign. anv.; jf.: „nyt Ord." Levin.; vulg.y

40 som groft skældsord (m. ubest. bet.) til ell.

om en mandsperson; (tidligere) undertiden

spec. om en smaalig person, en pedant, per-

nittengryn (Levin. jf. KBokkenh.OgAarene
svandt.(1933).27), ell. om person uden fejere

interesser (Gadeordb.^438) ell. (dial.) en
sprade (Feilb.). Hvad vil du være? — Å,
vandhusrydder og st&kitpisser. Krist.Ordspr.

546. Du har sladret, har du, din beskidte
Stakitpisser. Bers.G.iS^. -port, en. (sj.

50 Stakitter-. Reiser.V193). (jf. -dør, -laage^

port i et stakit; ogs. (jf. u. Stakit 2 slutn.) om
port af tremmer olgn. Luxd.Dagb.1.285. ea
Muur. Midt paa samme . . er en Stakitport,

hvorigjennem man seer Søen noget borte. PJ.
Heib.Sk.I.305. Eriksholm.Majoren paaTorpe.

(1916).9. -ribbe, en. se u. I. Ribbe 4.i.

-smører, en. (jarg.) daarlig maler. Elev-

bladet.(Aarh.Malerskole).1930.15(se Smører
sp. 982**). -sprosse, en, (fagl.) d. s. s:

60 -stav, -tremme. Bl&T. -stair(e), en. (jf.

-sprosse, -stiver; faxil.) tildannet stav, anv,
til stakit, -stav: FagOSnedk. flt. -staver:

Schand.BS.261. -stiver, en. (fagl.) d. s.

GyldendalsSparebog.(1941).31. -stolpe, en.
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(fagl.) stolpe, hvortil løsholterne i et stakit fast-

sømmes. Suenson.B.II.171. -tremme, en.

(jf. -sprosse, -stiver
;
jagl., 1. br.) tremme, anv.

til stakit. D&H. -værk, et. fit. -er ell.

(nu næppe br.) -e (vAph.Nath.VI.589).
(ænyd. stackit-, staaketwerck) I) f d. s. s.

Stakit 1. (soldaterne) nedhuggede Staket-

værket eller Pallisaderne om Voldene. Slange.

ChrIV.282. smst.297. 2) d. s. s. Stakit 2;

især koll., om (konstruktion bestaaende af) {q

stager, stænger, tremmer i et stakit; ogs. (1. br.)

om plankeværk (FagOSnedk.). et indelucke,

omtrænt 10 allen i fiirkant af stackitverck.

JJuel.160. en lille Have, der før ved et Sta-

kitværk havde været adskilt fra Hønsegaar-
åen.Hauch.1.287. Drachm.F.I.214. Feilb. jf.:

eett jern st&ckitverck. JJuel.342.

Stakkade, en. se Stakade.

{Stakka(r)l, en. se I. Stakkel.

I. IStakkat, en. se Stakade.
II. I^takkat, en. se I. Stakat.

III. stakkat, adj. se staccato.

I. stakke, v. ['sdaga] -ede. vbs.

-ning (Landhuushold.Y1.204. LandbO.II.
782). (ænyd. stacke, sv. stacka, no. stakke ; jf.

stække; o/?, af I. Stak) dynge ell. stable (no-

get) sammen, saa at det danner en stak;
sætte i stak. I) (jf. I. Stak l.i; især landbr.)

m. h. t. hø, halm ell. kornneg olgn. vAph.
(1764). Fleischer.AK.159. LandmB.1.623. De 30

stakkede Hø . . paa Kadiengene. Bregend.GP.
15.

II
i forb. m. adv. Høet sættes . . i meget

smaa Stakke, som senere stakkes om og
samles to og to eller tre og tTe.NatTid."'U

1937.9.sp.6. stakke op (jf. opstakkej.

Moth.S737. (traven) laa skjult for dem, der

stakkede op og kørte ind. KBecker.(Moderne
da.Prosa.(1930).18). 2) (jf. I. Stak 2.i; især

fagl.) m. h. L.tørv olgn. de skjære Tørv,
trille ud, lægge hen, rejse, stakke. JSiicTi. 40

(1920).XXX.55. Hun var færdig med at

stakke Tøry. Elkjær.NT.121. Esp.484. Feilb.

UfF. 3) (jf. I. Stak 3; især fagl.) m. h. t.

andre ting. (torsken) lægges . . i stærkt salt-

mættet Vand for . , senere at blive stakket.

PoUyiil940.19.sp.6.
II (1. br.) m. h. t. spille-

kort: (lægge i bunke og) blande. Skytten stak-

kede . . Kortene, fik taget fra og gav rundt.

JVJens.HF.68.
IL stakke, v. ['sdaga] -ede. (til I. stak- 50

ket og stak- 2; jf. korte, stække) I) (jf. I.

stakket 1; især dial.) (blive ell.) være kort;
stumpe. *en Fugl med brede Vinger . . |

Den
forslaaes (3: af stormen), maa flye og flakke

I
Langt fra Maalet lyst og rigt ; —

|
Spurve-

kravl, hvis Vinger stakke,
|
Eder hændes al-

drig sligt. Recke.SD.151. BornhOS. 2) (jf. I.

stakket 2; dial.) stakkes, blive kortere; tage

af. Dauen (0: dagen) stakkes, ilfDL.
IStakke-, i ssgr. (jf. Stak- 1) af I. Stak 60

ell. I. stakke, -bund, -fod, se Stak-bund,
-fod. -silde, et. (ogs. Stak-, jf. UfF.).
(til I. Stak 1 ell. I. stakke 1; dial., foræld.)

mindre gilde, der afholdtes, naar den sidste

sædstak toges ind, ell. naar byggen var kørt

ind. Thorv Hansen. Strynøs Hist. (1924). 53.

JSMøll.FH.n.86. UfF. -have, -havre,
-hjælm, -hætte, se Stakhave osv.

I. 2Stakkel, en ell. (nu kun dial.) et

(Holb.Ep.V\146.Cit.l784.(KirkehistSaml.6R.
11.122). RasmHans.M.11.82. Gravl.Hellig-

dommen.(1925).53. jf. Feilb. Kværnd.). ['sda-

g(8)l] (nu dial. Stak(k)al. Oehl.Digtn.L56.
Esp.327. jf. FDyrlund.Uds.20. Flemløse.44.
hertil flt. -e: Cit.l827.(DF.XI1.124). Svendb
Amt.1916.114. Flemløse.114.— nu især arkais.

Sta(k)karl. Winth.HF.121. JPJac.1.160.
RasmHans.M.11.82. Breum.FS.138. jf. Moth.
S737. hertil flt. -e: Oehl.SO.(1812).81. — i

rigsspr. især arkais. Stavkarl. PNSkovgaard.
B.196. Grundtv.Optr.1.183. Baud.KK.83. JV
Jens.VL.7. Gravl.DD.18. UfF.(jy.; kun i

bet. „krøbling"), jf. Moth.S735.737). best. f.

8tak(ke)len; flt. stakler ell. (nu især dial.)

stakkeler (Pflug.DP.150. RasmSør.ML.274.

jf. Feilb.) ell. (nu kun dial.) stak(ke)le
(Rose.Ovid.1.139. Prahl.ST.1.171. Grundtv.

PS.111.109. jf. Feilb.). (æMyd. stackel,

stakal, stackarl olgn., ogs. (hosASVedel) staff-

karl, glda. stackarl, æda. stafkarl, sv. stackare

(fsv. stakkar(l), stafkarlj, no. stakkar, oldn.

stafkarl, omvandrende tigger; sammensat af

Stav (om tiggerstav) og Karl; jf. stakkels,

I. stakle, staklet, Stakling |j de forsk, betyd-

ninger glider ofte over i hinanden)

1) (nu kun dial.) person, der vandrer om
fra sted til sted for at tigge; betler; tigger.

Moth.S737. Høysg.lPr.l2. Junge. *jeg bød
ham tage Sæde

|
Ved Døren blandt de

øvrige ^is,\s.M\Q.Oehl.SO.(1812).81. Grundtv.

Saxo.1.184. *Hvi kommer da som Stakarl
|

Foruden Hest og Sværd . . |
Min adelige

Gi3sst.Winth.HF.121. Feilb. UfF. en gaaen-

de(s) stakkel, se gaa l.i slutn. \\ ordspr. den
ene stakkel lider ikke, at den anden har to

poser, se I. Pose 1.2.

2) person, der (i en ell. anden henseende)

er ulykkeligt ell. uheldigt stillet, saa at

man føler medlidenhed med, ynker ham; især:

person, som lever under daarlige (spec. (jf.

bet. 1; næppe i rigsspr.): økonomisk slette)

forhold ell. er i en ulykkelig, beklagelses-

værdig situation, (ved en bestemt lejlighed)

har mange bryderier, vanskeligheder at kæmpe
med olgn., ell. som er legemlig nedbrudt,

meget skrøbelig og svagelig, mangler sin fulde

førlighed, er krøbling olgn., ell. som aandeligt

er stærkt svækket, mangler sine sansers fulde

brug ell. (jf. bet. B) har ringe forstand, er

enfoldig, indskrænket (men skikkelig) olgn.

Moth.S737. *Til disse Stakkele (0: pesthus-

lemmer) de sendte Skiorter, Serke.Prahl.

ST.1.171. *Den Herremand . . |
Did, Stak-

kel! efter Døden kom,
|
Hvor ingen frøs.

Wess.79. *See hvor den Stakkel (Oehl.Digte.

(1803). 32: Aime) hæveTl Oehl.Digte.HL
(1823).31. han var en Stakkel i sine Been,

og fik snart sin Helsot. Grundtv.Snorre.il1.
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292. *lader en eenbenet Stakkel i 'RolPMøll.

ES. 1. 10. Dog var han ingen Stakkel;
[

Nei, tværtimod, en Svend
|
Med Kraft i

Oiets F&kkel.Winth.X.320. »Søskende jeg

kjender fem (a: fingrene); |
Stakkel, som ej

kjender dem. Krossing.D.ll. hun er vist en

sød Pige, men Stakkel, hun har ingen Moder
]\a.yt. EChristians.Hj.l53. Det var itte din

Skyld, at jeg itte blev et Stakel fra den
Dav (o: da du tyvtede mig).Gravl.T.207.

Hvor fik hun dog de Penge fra? . . i Lille-

havn var Fru M. en Stakkel. Det fremgik af

Skattelisten. AaZ)ons.i¥Tri07. || i forb. som
en arm (Pflug.DP.150. Grundtv.PS.111.30.
KMich.Mor.(1935J.21), sølle (sæUe) (Cit.

1784.(KirkehistSaml.6R.II.122). VSO. Mau.
11.365. AGarboe.Agersø.f1938).183) stak-
kel, en nøgen stakkel, se nøgen 2.i. f et
godt stakkel, et enfoldigt, indskrænket, men
godmodigt, skikkeligt menneske. Gram.Breve,
239. et got Stakkel . . som hos de Franske hee-

der un bon Home. Holb.Ep.Y146. (haner) et

fromt . . og got Stakkel. LTid.i744.734.

vAph.(1764). m. adjektivisk brug heraf (jf.

stakkels^ t udtr. som: et godt stakkels
kone ell. mand, kone ell. mand, som er

„et godt stakkel". Det var et got stakkels

Mand, som man siger. Holb.Hex.IV2. Hun
heder Mariana, og er hos et got stakels

Kone, hun har til Uoåei. Mol.G.(1724).13.
Skues'p.V.159. \\ i forb. m. foransat personligt

ell. poss. pron. *Du seer saa mager ud! Din
Stakkel svinder hen. Bagges.ComF.114. »Slut-

teren lukked med Laas og med Slaae,
|
Og

ønsked mig Stakkel Godnat. TTiisf.!).///.!.

Din Stakkel (o: om en saaret soldat)\ du
trækker kun tungt dit Yeir. Hrz.D.II.119.

hvorfor i Alverden skal da jeg Stakkel ikke

honoreres? Pol."/il940.4.sp.2. jf. ovf.: Hvad
vil du, arme Stakkel, gjøre? (i daglig Tale

siger man: Din arme Stakkel). Høysg.S.28.

II
(cBnyd. d. s.; nu kun dial.) m. (overgang

til) anv. som adj.: stakkels, en stakkel Pati-

ent. Holb.Bars.III.4. min dreng stakkel. Feilb.

III.532.
II

øgs. om dyr: *(jeg) saae paa de
smaa Stakler,

| Der hang paa Væg i Buur.
Winth.III.23.

3) (sjyec. anv. af bet. 2; nu sj. i rigsspr.)

person, der ikke er sin gerning voksen,
ikke kan udfylde sin plads p. gr. af
manglende kundskaber, udygtighed olgn. Hånd
er en stakkel i hanB b6g. Moth.S737. Bagges.
Ep.l84. Han stod som en Stakkel ved Ex-
amen.y.S'O. I sit Embede, i Lovkyndig-
heden er han en Stakkel, ifO. gamle Pastor
Boesen . . var jo en Stakkel paa Stolen,

det var ha.n.NSvends.H.164. jf.: *See, hvor
i Troen Alle vare St&klerl PalM.Y440.

II. stakkel, adj. se u. L Stakkel 2.

Stakkel-, i ssgr. (ogs. Stakkels-, se

w. Stakkelrejse. — sj. Stakle-, se u. Stakkel-
bord^, (dial., især foræld.) af 1. Stakkel 1-2.

S$takke-lad, et. (til I. Stak l.i; jf.

Stak-bund 2, -fod; landbr.) brædde- ell. bjælke-

underlag for en stak. Larsen. LandbO.III.320.

UfF.
IStakkel-bord, et. (foræld., sj.) bord,

ved hvilket tiggere blev bevasrtet. Stakle-:
NPWiwel.NS.222. -dom, en. (jf. -hed og
Stakkelsdom; dial, jf.: „Jydsk". FSO.)
den tilstand at være en stakkel. MDL.
FDyrlund.TN.235. -hader, en. {ænyd.
staka(r)lehader(e) og stakkarlshader (HF

10 Rørd.UnivH.III.189); nu især foræld.) per-

son, som afviser tiggere (og andre fattige men-
nesker). Moth.S738. NPWiwel.NS.35. Gravl.

BB.27. UfF. -hed, en. (jf. Stakkelshed;

sj.) den tilstand at være en stakkel, offentlig

(udstillede han) sin pekuniære Stakkelhed.

LMarcussen. Det evigt kvindelige. (1902). 122.

-rejse, en. (ogs. Stakkels-. MDL. Feilb.).

(ænyd. stakalerejse og stakkelsereise (Vider.

1L230); foræld.) køretur (som pligtkørsel

20 efter omgang) med syge tiggere ell. krøblinge

for at befordre dem til et andet sted; stakkelægt.

VSO.(jy.). MO.
stakkels, adj. ['sdagals] uden bøj-

ning; jf. dog (som en slags komp.) \ staklere.

Jeg veed ei noget Staklere (ty. orig.: Ich

kenne nichts Armeres^
|
Under vor Sol, end

jer Gnder.Winth.il.266. {jf. ænyd. stacharls

bønder; egl. gen. af I. Stakkel bru,gt som adj.

(sml. Sandfeld.S.*162); jf. lign. anvendelse

30 af SV. stackars, no. stakkars)

I) om levende væsen; især (jf. IL arm l.i^

om person: som er en stakkel (I); som (i

en ell. anden henseende) er ulykkeligt ell.

uheldigt stillet, saa at man maa beklage, ynke
ham; ulykkelig; ynkværdig; beklagelses-
værdig; sølle; undertiden m. afsvækket bet.:

ganske almindelig; genren; simpel (saa-

ledes især som udtr. for ell. foregivende be-

skedenhed); især som et svagere udtr. end
40 arm, elendig, ulykkelig; navnlig i attrib.

anv. og ofte i udraab uden art. jeg er en
stakkels Skoemager Svend og maa slæbe,

som et Beest for min 'Føde.Holb.Hex.III.3.

Taarene staar mig tit i Øynene, naar jeg

eftertænker, at en stakkels Bonde-Søn er

bleven saa Boglærd. so. jEr./. i. »Han er jo

blind den stakkels Dreng. Rahb.PoetF.L143.
Hvad har stakkels Neger gjort,

|
At den

blanke Mand ham h&der.Thaar.ES.105. *I

50 stakkels (Hesperus.L(1820).160: arme^ Dren-

ge, uskyldige Tre, |
Som dele saa trofast

Faderens Yee.Oehl.Digte.III.(1823).249. Ung-
karle over en vis Alder burde betale en høj

Skat . . Hvad skal der blive af alle de stak-

kels mange Kvinder ellers? Bierfreund.FN. 7.

Jeg siger, stakkels Sørensen, han har faaet

Samfundet galt i Halsen. Howalt.S.35. stak-

kels djævel, fyr, karl, skrog, se Djævel 3.3, IL
Fyr 1, Karl sp. 97**, I. Skrog 3. || i forb. m.

60 personligt pron. det (blev) dog snart afgiort

mellem visse Personer . . at ingen anden kun-
de, og maatte, og skulde have giort det Vers,

end stakkels \eg.Rahb.E.I.308. „Stakkels
dig!" trøstede Fru M. ham sarkastisk. Tom

XXI. Kentrykt "/„ 1942 67
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Knst.SE.46, se ogs, DO.III.sp.l066*\IX.sp.
2^*.784".

II
som præd. olgn. *jeg er ikke saa

stakkels endda til alle Slags Kampspil.
Wilst.Od.VIIIj).214. Ingen af (søstrene) fore-

kom os videre smukke; de saa' lidt stakkels

nå. Brandes.11.501. Hvor stakkels de (o:

syge krigsfanger) er, og magre og svage!

Kehler.RK.109.
\\ (jf. bet. 2) om legemsdel.

ScalaRevuen.191a.10. Aah, mit stakkels Ho-
ved. Mine NeryeT.ErlKrist.DH.165. ogs. (i

substantivisk anv.) brugt om træk, drag i en per-

sons sind, karakter olgn. Adspredtheden, det

Bestialske, det Haanske og det Stakkels

(o: hos Chr.VII).Brandes.XY251. (han til-

trak) Erik paa Grund af noget forkomment
og stakkels, saa Erik her fik Lejlighed til at

være den Overlegne, Beskytteren. »S'Zoc/i.

UE.71.
II
om dyr. *Han skjød den stakkels

KiSige.Heib.Poet.V11.364. hvem har du over-

ladt de stakkels Faar (1871: det lidet Smaa-
kvæg; i Ørkenen? lSam.l7.28(1931).

2) om ting ell. forhold: som er af en saa

daarlig beskaffenhed, af saa ringe værdi olgn.,

at man maa beklage det, ynkes over det;

ogs. i al olm.: af ringe beskaffenhed, værdi

olgn.; uanselig; ubetydelig; ringe; søl-

le.
1
1 om ting; ofte som udtr. for ell. fore-

givende (hyklende) beskeden bedømmelse af

tingen (og anv. i tilslutning til bet. 1, m.
halvt personificerende bet.). *Det er en Jam-
mer dog, de stakkels Nødder skulde

|
Van-

trives saa i Adir.LThura.Poet.251. *Jeg haa-

ber, at I ey min Stakkels Pen fortænker,
|

Fordi den Prisen her har Pigerne tilkiendt.

Wadsk.106. Har mit stakkels Brev glædet
Dem, saa er det ikke mere, end hvad De
har fortient af mig.KMRahb.il. *Han ser

til hendes Blomster,
|
hvor stakkels de er

blevne,
|

tilstøvede, iorrevne.Rørd.GD.242.

II
om forhold olgn. *Grusomt

|
Min stakkels

Ubesindighed sig \i?ii\ner.Heib.Poet.IV.167.

Alt hvad der saa længe havde formørket min
stakkels Barndom. Gylb.Novel.II.49. *(du)
hidsede mig med din smittende Ondskab,

|

din stakkels Misnndeligheå. JVJens.Di.60.
Enebarnets sure og stakkels Historie. TiisJfc.

1939.1.308.
II

i forb. m. størrelsesangivelser

olgn. for at angive utilstrækkelighed, ubetyde-

lighed olgn. *Jeg var kun stakkels femten Aar.
Bagger.11.36. at lade . . al Skoleundervis-
ning, med Undtagelse af to stakkels ugenlige

Religionstimer, foregaa paa Tysk. Brandes.
XII.207. Han maa selv bekoste Trykningen
med sine stakkels Skillinger. Rode.SF.58. de
stakkels 80 Omdrejninger, man endelig . . fik

Motoren til at gøre. Aftenbladet.*^/i 1938. 5.

sp.4.

Stakkels-, i ssgr. (jf. Stakkel-^ af
I. Stakkel (1-2) ell. II. stakkels (1-2); foruden
de ndf. anførte ssgr. findes en lang række
dial., navnlig foræld., ssgr. til I. Stakkel 1,

hvorom se Feilb. -agtig, adj. (sj. i rigs-

spr.) temmelig stakkels, (han) var en lille

stakkelsagtig Mand at se til . . han saa ikke

ud af noget. JVJens. (Isi Sagaer. III. 360)

.

-dom, en. (jf. Stakkeldom; dial.) den
tilstand at være stakkels. Moth.S738. Feilb.

-folk, pi. (jf. -kvinde, -mand; sj.). Pile-

grimme, Bønder, Gøglere, Stakkelsfolk. JSi-

kjær.RK.94. -hed, en. (jf. Stakkelhed; o,
1. br.) den tilstand at være stakkels, alt var
lullet til Ro i Fraser og Forsagthed, i Stak-
kelshed og 8nohheiheå.Brandes.F.15. det

10 fattige Barndomshjem under Grusskrænten
. . havde i al sin Stakkelshed været et Para-
dis. Ponf.('rtZsfc.i9i(?.//.334;. -kvinde, en.

(jf. -mand; dial.) stakkels, især: fattig, tig-

gende, kvinde. (Kalk.IV.97). Feilb. „Der er

Guld og Sølv nok i min Mors Gemmer" . .

„Min Mor var heller ingen Stakkelskvinde".
Elkjær.RK.56. -mand, en. (jf. -kvinde

samt -folk; især dial.) stakkels mand; især

dels om tigger, dels om kæltring, natmand.
20 Nu gaaer den Soe ind, og æder Froekost,

og jeg Stackelsmand skal gaae fire Miil og
faar hverken Vaat eller Tørt. Holb.Jep.1.3.

Blich.EB.43. JVJens.NH.83. ErnDalgas.
Sangbog.(1903).169. Feilb. jf.: Jeg havde
taget Plads . . henne ved Dørhjørnet, Stak-

kelsmandspladsen, som man ellers kaldte

den. Pont.UE.*132. -rejse, en. se Stakkel-

rejse.

Stakkel-æ^t, en. (foræld.) d. s. s.

30 -rejse. VSO. (fynsk). MO.
stakken, adj. se I. stakket.

Stakke-plads, en. (til I. Stak l.ij

stakhave; undertiden spec. (mods. Stakhave^
om en til anbringelse af stakkene anvendt

plads, som skifter fra aar til aar og (derfor)

ikke er indhegnet ell. omgærdet (Sal.*XXII.

125). SHeegaard.UT.421. Pont.S.lO. -sted,
et. (ogs. Stak-. UfF. jf. Krist.0rdspr.310).

(især dial.) sted, hvor en (hø)stak har staaet;

40 ogs. om stakhave. Var det ikke den gamle Jens
Østergaard, der var kommen ud og rense op
i Stakkestedet? Bre9end.Hfi.i75. Feilb. UfF.

II
ogs. om underlag for en stak (UfF.) ell. om

de rester, der bliver tilbage, naar stakken er

flyttet. Feilb.

I. stakket, adj. ['sdagaf] (dial. stak-
ken, inden stacken Tid. Holb.Jean.1. 4. I

Lolland siges stakkene for stakkede, fl'øj/sg'.

AG.55. RasmHans.M.11.154. ACAndersen.
50 HusmandensDatter. (1906). 145. Feilb. (jf.

gradformerne stækner, stæknest (ved siden

af stakner, staknest^. smst.)). uden grad-

bøjning (jf. dog ovf. 1.51); tidligere anvendtes

som komp. og superl. formerne slækkere,
slækkest (om de ænyd. og glda. former

heraf se u. Stak- 2): Moth.S770. Pflug.DP.
493.789. PSchulz.DS.64. Høysg.AG.56. {ænyd.

stacket olgn., glda. stacket, stakkæt olgn.

(Kalk. IV 95. Rimkr. 39. 76. GldaKrøn. 72.

60 Fragm.136), ogs. stakygh (Skraaer.I.13),

SV. dial. (og arkais.) stakkot (sv. stackigj,

fsv. stakkotter, stakkogher, no. dial. stok-

kutt, glno. stpkkottr (stakkuttr); afl. af

Stak- 2; jf. stække samt II. stakke ||
formen
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stakken (hvortil (sj.) ænyd. stacken, glda.

(som rimord) staken) er dannet efter mønstre

som bundet— bunden, rustet — rusten osv.,

sml. Dyrerim.136. || ordet, der i alm. spr. er

fortrængt af III. kort, er nu dial. ell. (i

rigsspr.) poet. ell. arkais. (jf.: „aldrig i

Talespr. men hos Almuen". Levin.) og

brugtes vistnok undertiden (mods. III. kort)

spec. om, hvad der ikke er saa langt, som det

burde være i det foreliggende tilfælde; jf. PE
Mull.*476)

I) om udstrækning i rummet. I.l) som
kun har ringe længde; kort. (de) ud-

kastede stakkede spyde (1871: udskøde Pile^

paa Mket.lMakk.l0.80(Chr.VI). (børn) der

udi tilvoxende Aar . . bede om en nye
Kiole, foregivende, at den gamle bliver dem
for st&kket.Holb.Ep.II.418. Oehl.XXXI.78.
Hans Sværd er stakket og let hans Ganger.

Ing.VSt.34. hans Fadder . . stak frem under
det stakkede Lugkl!Bde.Blich.(1920).XII.

160. *Nu kjedes jeg plat ved saa stakket

Gang (o: i stuen),
| Og Stuen bliver mig

alt for tiång.PMøll.(1855).I.60. (det Babels-

taam) som kun bUver en stakket Stump af

en Kolos.JPJac.il.101. Feilb. stakket
ægt, (hist.) om (den af kronens bønder ell.

hovbønder udførte) pligtkørsel (ægt) over kor-

tere strækninger (mods. Langægt^. Forordn.
**/,1791.§6,14. AarbVejU.1929.210. ordspr.

lad din hustru have den stakkede kniv
osv., se I. Kniv 2.

||
(nu kun dial.) om

(menneskes ell. dyrs) legeme. Hestene vare . .

stackede af Lil. Pflug.DP.o91. Høysg.AG.55.
de stakkede Jægerdrenge. JPJac./.49. to

Kvindfolk, en lang og en stakket.Aakj.VF.
149. Feilb. ogs. om legemsdel (lem) ell. haar-

vækst: en stacket E.a\s.HesteL.(1703).A3^.

(hovedet) er ikkuns bedekket med lidet kort

stakket B.&&T.LTid.l728.603. Dværgene, med
de store Hoveder og de stakkede Been.
Grundtv.BrS.98. faa et stakket halsben,
se Halsben. stakket Johan, (dial.) ring-

fingeren; guldbrand (II). Feilb.1.290. ogs.

skrevet i eet ord: Blich.(1920).XXIY95.
stakket Mads, (dial.) d. s. Moth.F169.
Feilb.I.290. skrevet i eet ord: Moth.S771.
Feilb.

II
om planter (plantevækst), noget gan-

ske smaat og stakket 'L\Ving.Cit.l736.(Jy

Saml.4R.III.247). mange Enge . . bære
stakket Græs. JPPrahl.AC.60. talem.: stak-

ket hør giver ogsaa lang traad, se I. Hør 2.

1.2) som ikke rækker langt; kort (III.I.2);

især om sanserne (jiavnlig synet). *tætte
Bryn,

|
som tildels beskygger Øjet, | der er

lyst, med stakket Syn. Blaum.Sib.45.
||

(m.
overgang til bet. 2.2) overf., om noget abstr.

»stakket paa Forstand. OeW./.9S. »Stakket
Magt og ringe Vægt | har du (o: Danmark)
blandt Europas Slægt. Ploug.1.121. »stakket
Klogskab. smst.II.213. (have) en stakket hu-
kommelse, se Hukommelse 4. 1.3) (kog., nu
kun dial.) om flydende stoffer, især fødemidler:

forholdsvis jævn og tykflydende; kort

(III.I.3) (mods. lang 1.8^. stakked suppe
o: som er tyk. Moth.^SSlO. Kletien.NyTren-
cher-Bog.(overs.l747).14. jf. bet. 2.3: Om den,

som overpas hår forkortet sin Tale, pleyer

nogle at sige saaledis: . . Han gav os en
skiøn Steeg med en stakket Suppe over
(Scilicet en skiøn Text, men alt-for-kort For-
klaring). A't/sted.i?A€for.25.

II
om smør olgn.:

ikke tilstrækkelig sammenhængende; kort

{p (III.1.3); sprød (III.l). OecMag.VII.360.
Feilb. 1.4) som adv. *(Danmarks) Sletter

med Agre og Skove
|
Række kun stakket

fra Syd og til Nord. WirUh.I.o. »Månen stred,

men magtede kun | stakket at stinge sig Sti

i 'ULvlmet.Rørd.B.SO. talem.: agte langt og
komme stakket, se lang 3.i. jf.: »Jeg tænkte
langt, kom stakket af Sted,

| Se, hvor nu
Døden har slaget mig neå\SalmHj.635.4.

2) om udstrækning i tid. 2.1) om tids-

20 rum: som har en (reel ell. subjektivt følt)

kort varighed (mods. lang 2.\). Dagen er

stakket om Vinteren. Z)L.2

—

4—14. Et Men-
neske, født af en Kvinde, lever en stakket
Tid (1931: hans Liv er st&kket). Job.14.1.

Ach! at jeg, som var saadan Naadig Herre
for stacket Tid siden, skal see mig i saa
slet Tilstand. J?oZ6.Jep.i¥2. »Mig Dagen var
stakket, og Natten var kort. Ing.RSE.VI.
202. kort som et Suk, stakket som et Øie-

30 hUk. Kierk.IV95. »Natten er stakket og
Stjernerne dø.Recke.SB.117. En stakket
Stund var han mut.AndNx.PE.1.266. Feilb.

II
(nu kun dial.) som styrelse i præp.-led.

for stakket siden, for nylig, (han)
har for stakket siden udgivet en ypper-
lig Indledning til denne Epistel. LTtd.
1749.345. ErlKrist.K.155. Feilb. UfF. »Jeg
i Kaisernes Navn Eder Dronningen lover,

|

Om stakket hun i Frihed atter sætt«s skal.

«) Frank.AE.54. 2.2) (jf. bet. 2.3-4; sml. u.

bet. l.i) om tilstand, forhold, virksomhed
olgn.: som strækker sig over (tager, kræ-
ver) kort tid; som ikke varer længe;
kortvarig. »Det Navn alleene kand en
stacket Stilstand giøre.Holb.Mel.V6. »bliv

|

Til Støv, du Usle! Stakket var dit Liv.

Oehl.I.114. »Hvor stakket var den søde
YnhedsTunsl Bli€h.(1920).V8. »Det bødes der

for i lange Aar, |
Som kun var en stakket

50 Glæde. JPJac.1.359. Natten havde kun bragt
ham en stakket Søyn. Lunde.F.110.

\\
(sj.)

om noget fremtidigt: som finder sted, indtræffer

om kort tid; nær forestaaende. ved men-
niskenes forfængelige ære kom (afguder) ind

i verden, og derfor er betænkt en stakket

(1871: snar) ende for dem.Visd.l4.14(Chr.
VI).

II
talem. ell. ordspr. stakket dans er

snart sprungen, se u. Dans l.i. stakket
er høneflugt, se u. Høneflugt, lange

60 klæder og stakkede sind høre kvindfolk
til, se Kvindfolk 1. || om lyd, tone; spec.

(sprogv. ell. metr.; nu næppe br.) om sproglyd

ell. stavelse, den stavelse be er kdrt-jævn
uden Téne-hold, og ålt saa stakked i Vers.

67«
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Høysg.AG.131. smst.195. jf.: de Ugudeliges
Frydeskrig er stakket (Chr.VI og 1931 afvig.).

Job.20.5. 2.3) (jf. bet. 2.2) om tale, ytring,

fremstilling: kortfattet, en kort, men dog
ei alt for stakket Krønike om Dannemark.
Grundtv.DYI.351. *denne Ring skal være
hans,

I

Hvis han idag gjør Bryllupstalen

sta.kket.Recke.KM.104. stakket at for-

tælle, kort at fortælle. Feilb. 2.4) (jf. bet.

2.2-3J om tempo; især om aandedrættet 10

(jf. stakaandet;. HesteL.(1703).B7^. *et

stakket A&nåeåTæt.Heib.Poet.IV132. Bar-

fod.F.I.184. jf.: *0g hører jeg tidt i den
lydløse Nat |

den stakkede, stønnende
Å-3inåeåia,gsu.ød. LCNiels.ML.35. || ogs. (jf.

bet. 2.3; maaske ved paavirkn. fra staccatoj

om stemme ell. tale, der er præget af stak-

aandethed, er afbrudt, hakkende. Han hilsede

mig med en stakket og stønnende Stemme;
stakkels Mand havde forsovet sig, og maatte 20

nu haste i Klæåevne. Argus.l77().Nr.6.2. en
almindelig . . Pludren . . alt i stakkede
usammenhængende Udbrud. Schand. Ursulas
Uheld.(1901).75. 2.5) som adv.: (i) kort tid;

ofte i forb. vare stakket, hånd bléf der

kun stakkedt. Moth.S770. (han) siges at have
beskyldet Naturen, efterdi den . . lader

Mennesket . . leve saa stakket. £foi!6.MTA;r.

413. *jeg svækkes nu, og dette Legems
Fængsel . .

|
Kun stakket vare wiX.Falst. 30

Ovid.99. hans Herredømme over dem varede
ikkun stakket, og saa at sige eet Øieblik.

Suhm.Hist.1.326. Blich.(1920).IV227. Stuck.

8.22.
II

(nu næppe br.) ved verber, der be-

tegner forandring i tilstand, angivende, at den

forandrede tilstand ikke varer længe. *(den som
kvinde forklædte Thor) Taber stakket Skiæg-
get. Oe/jZ.ZZ/Z.2S3. *Du vise Olding, stak-

ketJglem din Grublen. sa.iV^Z).i46.
||

foran
tidsangivende adv., præp.-led ell. bisætn. stak- 40

ket tmoTn.Holb.Hh.1.498. alle Synder føde,

længe eller stakket til. Samvittigheds Bidd
af sig. Ruge.FT.229. *Han (skal have) Lov
til, stakket før sin Død,

|
Farvel at sige

'Liyet.Oehl.IX.252. Stakket efter seer han
fire Mænd, hver bærende en stor . . Sæk.
Blich.(1920).XXIX.91. i forb. stakket si-

den. *stakket er det siden
|
Jeg dem for

Øine s&s.e. Qrundtv.8S.il.134. det . . er

(ikke) saa stakket siden — maaskee Du ej 50

engang var født — da Han åøåe.Blich.

(1920).XXIV.102. PVJac.Trold.60. Feilb.

3) (vel egl. til bet. l.i (om legemshøjde);

jf. III. kort 3.1 ; nu næppe br.) om person:

som ikke formaar, som mangler evne
til at udføre noget; i forb. (være, blive) for
stakket til. Moth.B230. I er alt for stakked
til at tvinge mig, lille ?ige\ Holb.LSk.IY4.
Vi er forstakket til at menge os i Jeris Sager.

KomGrønneg.1.56. 8kuesp.IX.415. til at maa- 60

le mig med ham er jeg meget for stakket.

Grundtv.Snorre.III.122. VSO.
II. stakket, adj. ['sdagaf] (afl. af II.

Stak; jf. langstakket; bat.) om plante(del):

forsynet med stak (II); stakbærende. MøllH.
II1.182.184. Stakket Spelt. 8al*XI.942. jf.:

tostakket. Hornemann.OP.*705.
stakket-, i ssgr. (dial.) af I. stakket:

kort-; især af I. stakket 1 (jf. u. stak- 2),

fx. stakket-benet, -halset, -livet, -ovret (se

u. III. ovretj, -toet, -ærmet ofl., se Feilb.

-hed, (især arkais. (ell. poet.)) den egen-

skab ell. tilstand at være stakket. vAph.(1764).

fx. til I. stakket 2.2: ved vinen skal (man)
glemme livets stakketheå.HRasraussen.Stu-
dieroverHdfiz.(1892).46. jf.: *Han (0: Olaf
Poulsen) gav med Frodighed Gestalt

|
til

mer end een forhutlet Pjalt . .
|
Saaledes

Stakkethed og Brøst
|
Geniet gør til Øjens-

lyst.JFJens. f/SÅJMespi/iernes^iwanafc.2926. 6j .

Stakke-vogn, en. (til I. Stak l.i;

landbr.) indretning paa hjul, anv. paa samme
maade som en stakslæde (høslæde). LandbO.
11. 782f.

Stak-kniv, en. (landbr.) høkniv. Landm
B.I.626. Landbo.11. 761. -lade, en. (jf.

-hjælm, -hætte; landbr.) løst tag, hængt paa
fire stolper, hvormed en stak dækkes. DagNyh.
^*U1936.12.sp.6.

I. stakle, V. [isdagla] -ede. imp. (sj.)

stakle (AndNx.FD.40. se ogs. ndf.). {ajl. af

I. Stakkel; jf. Stakling; især tj) ell. dial.)

betegne en person som ulykkeligt, uheldigt stil-

let; kalde (en) en stakkel; (føle og) udtryk-
ke medlidenhed ell. deltagelse med; ynke.
„Gid den stakkels Mand havde sine Penge!"
— „Stakle I Jer selv! I har nok i Jer egen
BeelV'BHBech.DetungeMenneskeefterModen.
(1786).26. »Stakkels Mand! —

|
Tilgiv mig .

.

at jeg stakler dig. Oehl.XI1.369. „Vi drikker

alle paa den stakkels Brynjulfsens Vel!" „De
skal ikke stakle ham — han er ingen Stak-

keV'Drachm.F.II.168. CEw.F.75. Feilb. UfF.

II
i forb. stakle (en) for (noget). MH.II.

106. Jane Carlyle (vilde) bede sig fritaget

for at blive ^staklet for sit Ægteskab med
C&Tlyle. KnudPouls.(Pol.*''/iil925.13.sp.6).

IL t stakle, v. -ede. (fra ty. stacheln,

til ty. stachel, brod (jf. u. II. StakJ; jf. ænyd.

stakkelt, pigget) være spydig (over for);

raillere (over); stikle (paa). vAph.(1759).

II
i forb. stakle paa. (nogle præster vil altid)

støde og stakle paa andre Lærere, og derved
give tilkiende, at de holde sig selv bedre

end d.ndxe.Eersl.TT.II.154. vAph.(1759).
\\

part. staklende anv. som adj. Staklende

Ord . . Staklende qvinåe.vAph.(1764).
Stakle-bord, et. se Stakkelbord.

staklet, adj.[ 'sdaglaf] {af I. Stakkel; sj.)

beklagelsesværdig; ynkværdig; stak-
kels. Stakkel? — Det forekommer mig
ikke, hun saa' saa staklet \id. Pont.M.124.

Stakling, en. ['sdagleq,] flt. -er. (dan-

net (jf. Svækling^ til 1. Stakkel ell. I. stakle

;

sj.) ulykkeligt stillet person, som man maa
ynke; stakkel; om legemlig svækket person:

Den gamle Lærer . . var en affældig Stak-

ling. G;cLGfL.74.
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stak -løs, adj. [II] (bot.) om plante(del):

som er uden stak, mangler stak (mods. stak-

bærende^. Lange.Flora.LII. Stakløs Hejre-

svingel. Z/and&0.//.557. -rytter, en. stativ,

som bestaar af en trefod (med tre tværstænger

noget over understøtningsfladen) , og hvorpaa

hø anbringes under beredningen (tørringen).

Landbo.*11.452. -sejl, et. (flade af) sejl-

dug, presenning, hvormed en stak dækkes.

Landbo.I\^195. -slæde, en. høslæde. Landb
O.IL782. -sted, et. se Stakkested. -sæd,
en. (sj.) korn, der er (ell. har været) stakket.

JPhHage.Kbh.sAmt.(1839). 181. -sætte, v.

sætte i stak; stakke. Cit.l770.(OrdbS.). VSO.
Luften var . . lun med Duft som af staksat

llø.OMMøll.0.138. især som vbs. -sætning:
MøllH.Y373. Landbo.IV347. -sætte-ma-
skine, en. staksætter (2). Larsen, -sæt-
ter, en. (dial. ogs. -sættere. UfF.). I)

(dial.) person (arbejder), der ved hjemkørselen

(ell. tærskningen) sætter stakken(e). UfF.

2) (jf. -sætte-maskine^ apparat, der fortrins-

vis anvendes til transport af halmen fra

tærskeværket til halmstakken ell. halmstænget;

halmelevator. LandmB.1.652. LandbO.11.497.
-søjle, en. søjleformet ell. spidst kegleformet

stativ, hvorpaa hø anbringes under bered-

ningen (tørringen). LandbO.*1.621. -tæk-
ning, en. det at dække en stak med halm-
(viske) olgn. (for at hindre fugtighedens ind-

trængen). MøllH.Y376. Larsen.

I. Stal, en ell. et. (ogs. Stal(l)e olgn.

UfF. jf. Feilb.III.535). flt. (1. br.) -ler

(Moth.S775). (jf. dial. stal(l)e ^staale, stole

ofl.), om hoppe: faa opsvulmet yver før fødslen,

tidligere ogs.: fole (Moth.S775. Reenb.1.4.

MDL.545. Feilb. UfF.), sv. dial. ståla, stola

og isl. stålma, d. s., endvidere no. dial.

stalme, stolme, opsvulmning (af yveret),

færøisk, isl. stålmi; maaske besl. m. Stilk

og m. grundbet.: noget stift, strammet; jf.

stalke; dial.) hoppens yver; tidligere ogs.

om hoppens ydre kønsdele (Moth.S775. VSO.).
Moth.S775. Begge Patter (o: hos hoppen)
hedde i Almuesproget Steiien. Viborg.HY.94.

MDL.545. Thorsen.177. Feilb.III.535. UfF.
samle (Kværnd. OrdbS.,jy.) ell. sætte
(UfF.) stal, om hoppe: faa stort yver (før
den foler).

II. Stal, en (Moth.S775. jf. Blodstald,

Lutterstal^- alm. uden art. [sdal'] (ogs. skre-

vet Stald^. (ty. stall, mnt. stal, jf. eng. stale;

til III. stalle; jf. Lutterstal; fagl.) det at

stalle; tidligere ogs.: hestens urin (Moth.
S775. jf. Blodstald^; nu kun i forb. som
være gaaet (ell. kørt, redet^ over stal
{ty. iiber den stall gegangen sein) om hest:

have vanskeligheder med vandladningen, fordi

den ikke er kommet til at stalle i tide. ride en
hest over stald. Moth.R87. OeconH.(1784).
III.156. Krampe i Blærehalsen (eller som
det kaldes: At Hesten gaaer over Stal).

Stockfleth.S.74. Feltart.VII.A.28. Feilb.

III. Stal, en. se I. Stalle.

rV. stal, præt. af stjæle.

Stal-broder, en. se Staldbroder.

I. Stald, en. [sdal'] (nu kun dial. Stold
(Staald). Jud.2.15(Chr.VI). Holb.HAmb.1.5.
sa.Pants.1.3. NvIIaven.Orth.169. Anti-Spec-
tator.19. Feilb.). flt. -e; gi. kasusform (dat.

ent.) i (den nu næppe br.) forb. paa stalde
^Har Bonden meget Qvæg paa Stalde,

|

Da kan man ham lyksalig kalde. Abc. 13.

10 Heib.Poet.IX.357). (glda. stall, staal (DGL.
1.335. jf. Kalk.IV98), stold, æda. stoU,

krybbe (jf. MKrist.FS.124 og Skautrup.(Al-
verdensViden.III.(1939).421)), oldn. stallr,

forhøjning (alter) i gudehov (jf. I. Stalle^,

mastespor, krybbe, stald, eng. stall, ty. stall

(holl., mnt. stal; //. Opstalt^; laant til ro-

mansk: mlat. stallum (jf. installere^, ital. stal-

lo (jf. Pjedestal^; besl. m. II. staa og m. grund-
bet.: sted, hvor noget staar, har sin plads; jf.

20 Stel, Stillads, Stod samt I. stalde)

I) (del af) bygning, der er indrettet
(med baase, krybber osv.) som opholdssted
for heste ell. kvæg (som køer, faar, svin);

uden for ssgr. næsten kun om heste- og ko-

stald; undertiden spec. om kostald ell. (især)

om hestestald (jf. AarbFrborg.1918.28. DF.
IV97ff. StudierDahlerup.47. Feilb.); ogs.

undertiden, især i ssgr., om rum til andre
dy' (if- f^' Hundestald (s. d.). Kaninstald

30 (LandbO.111.48. Sal*XI11.502)); endvidere

(dial.) om del af ko-, hestestald med plads
til et enkelt ell. et par dyr: baas olgn. (MDL.
Feilb. DF.IV98. jf. u. Hestestald samt
Løbe-, Nød-, Skostald; sml. Hejsestaldj.

Stalde for allehaande K\æg.2Krøn.32.88.
*Min Faders Quie gumler i Stald. PMøll.
ES.III.44. Hestene kunne stilles i een eller

to Rader, hvoraf Benævnelsen enkelt og
dobbelt Stald fTemkommeT. PWBalle.R.25.

40 *Nu trækker Bonden sit Hors i Stald. Pon^.
Muld.197. Geden skal have en tør, lun og pas-
sende rummelig Stald. Gyldendals Sparebog.

(1941).326. jf. Augiasstald: Den stoore Ulys-
ses . . rensede Augiæ Stold. Holb.Ul.V4. ord-

spr.: hævd holder hest i værd, og ikke heje
stalde, se Hævd 3.1. || i artikelløs form,^m.
tanke paa, hvad der hører til ell. er ejendomme-
ligt for en stald (især lugten), (han) lugtede
af Stald.0Thyreg.B.161. HansPovls.HF.65.

50 II
Over Stalden, navn paa (restaurationen

i) et (1832 opført) etablissement ved Strand-

vejen i Charlottenlund, hvori stueetagen var
stald, medens første etage var restauration;

derefter navn paa det traktørsted (med som-
merteater), som afløste det. ARosenkilde.Anders
Tikjøb.(1862).48. Hrz.XIII.216. Nystrøm.
NØ.74.

II
paa stalden ell. (i faste verbal-

forb. især) stald (om paa stalde se ovf.),

i stalden; oftest (mods. paa græs^ som udtr.

60 for længere ophold og fodring i stalden. Hvil-
ken Forskjel imellem Hesten paa Græs, som
maa tage til takke med maver Græsning . .

og den kraftfulde Hest paa Stalden ved
den fulde Kxy\ibe\Funke.(1801).I.14. Fod-
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ring med grønt Foder, given paa Stald.

PWBalle.R.41. Paa Stalden kan der tildeles

hver enkelt Kreatur et bestemt Kvantum
FodeT. Landbo.IV368. i mer ell. mindre faste

forb. m. verber, der angiver, at heste ell. køer

anbringes ell. holdes inde i stald; ogs. i udtr.

for, at man modtager og plejer, fodrer en

andens dyr i sin stald. *Før nu kun Hestene

paa Sta\å\PalM.(1909).in.l49. Kreaturerne

. . maatte tages paa St&ld. Kirk.D. 5. (han)

fik Hesten paa Stald (p: efter pløjningen).

HansPovls.HF.77. især i forb. have, holde,
staa (Moth.S719. Ing.EF.IIL3. PoU/»1934.

2.sp.2), sætte (MO. IsakDin.FF.135) paa
stald, det (er) en virkelig Græve; thi han
holder 7 Heste og Hopper paa ?)told. Holb.

HAmb.1.5. *Skam skal du faa med Herr

Bugge paa Halden,
|
Hvor mange Heste I

saa har paa St&\den. Grundtv.PS. VI.236.

den Fyr, som har sin brune Hoppe paa
Stald hos Hans Persen. Schand.F.31. overf.:

holde horer på %td\d.Moth.'^S513. \\ til

stalds, (dial.) brugt i udtr. for dagens sidste

fodring ell. malkning, malke tilstalds. FS'O.

(jy.). fodre til stalds. Fei76. || meton., om de

i en stald værende heste ell. samtlige heste

(spec: væddeløbsheste), en person ejer, holder

(jf. Ride-, Væddeløbsstald^. Pastor Bau
havde endog gjort sig fortjent for Heste-

avlens Fremme paa hele Egnen. Hans Stald

stod som et Mønster for hver Bondegaard i

Sognet. NSvends.H.lO. Størstedelen af Heste-

ejerne sender nu deres Stalde til Evropa,

og Væddeløbene ved Paris og London vil

derfor faa en usædvanlig stor Tilslutning.

Pol.*/»1910.1. man (maatte) have en god
lille Travhest eller to . . Ja, man maatte
have Stald. JacPaiMdan.Z7i2.297.

2) overf. anv. af bet. 1, om rum, skur, byg-

ning, der ved sin anvendelse minder om en

stald; næsten kun (især som 2. led af ssgr.)

om rum, skur, bygning, hvor (heste og)

vogne ell. andre køretøjer, befordrings-
midler anbringes, naar de ikke er i brug.

Maskinerne (o: lokomotiverne) sættes i Stald.

JernbaneT.^/il941.2.sp.2. om cykelstald: Pol.

^^I7l937.4.sp.l. om køre-, rejsestald: *„Holla
ved Porten! gjør Plads! Vi skal ind."

|

—
Stalden er opfyldt af Yogne. Hrz.FN.96.

II. Stald, en. se II. Stal.

Stald-, i ssgr. ['sdal-] (nu kun dial.

Stold". se u. Stald-broder, -karl, -knægt,
-okse. — sj. Stalde-, se Staldrumj. (især

landbr.) af I. Stald 1, fx. (foruden de ndf.

medtagne) Stald-ajle, -arbejde, -baas, -byg-
ning, -bør, -duft, -eftersyn, -gulv, -hygiejne,

-inventar, -kittel, -kost, -loft, -luft, -lugt,

-mand, -ophold, -personale, -plads, -pleje

(af kreaturer), -redskab, -skovl, -spand,

-temperatur, -tøj, -varme, -ventilation, -vin-

due, -væsen, -bedømmelse, en. bedøm-
melse af (mindre) landmænds husdyrhold.
Landbo.IV.348. -berettiget, part. adj.

(foræld.) berettiget til at staldfede øksne. For-

ordn.*/iil776.I.§2. de staldberettigede Gods-
eieTe.CFWegener.LK.25. DMdskr.1866.1.456.

-betjent, en. (fagl.) person, der er ansat
ved større hestestald, nu især: væddeløbsstald.

Moth.S776. LTid.1733.504. Væddeløbsregle-

ment.(1920).65.

Stal(d)-broder, en. (nu kun dial.

Stold-. Holb.Ul.IV3.6.11. Ew.(1914).IV241.

jf. Flemløse.102). {glda. stal-, stol-, staal-

10 brodher (PLaale.nr.619), sv. stallbroder (fsv.

stalbrodhir^, no. stallbror, jf. oldn. stall-

broebralag, fostbrødrelag; vistnok laant fra

mnt. stalbroder (til stal, se I. Stald^, der

synes at gengive mlat. constabularius (se

Konstabel^; sml. Staldsøster; nu uden for

dial. (se Feilb. Flemløse.102) især højtid.,

arkais. ell. spøg., jf.: „nu kun i Talespr."

Levin.) person, der deltager i en virksomhed
sammen med en ell. flere andre i nært samarbejde

20 (og venskab); fælle; kammerat; spec.: vaaben-

broder; krigskammerat; ogs. i al alm. om
person, der staar i nært venskabsforhold til en
anden; ven; kammerat. Jeg maa . . strax

hen, og overlegge den Sag med mine troe

StaldhrødTe.Holb.UUVl. *I Livet og i

Døden er vi Venner!
|
Staldbrødre, Riddere

fra Christi Grav. Oehl. Hugo von Rheinberg.

(1813).91. Kirk.D.145. de smaa Børn, som
sidde paa Torvene, og raabe til deres

30 Stalbrødre (1907: raabe til de andrej,
og sige: Vi fløitede for Eder, og I vilde

ikke da,ndse.Matth.ll.l6. Ach! min er-

lige Ven og troe Stalbroder! jeg er ferdig

at daane af Glæde at see dig heT.Holb.

Arab.lsc. Stalbroder i Lidelser . .! ogsaa
dig har hiint afskyelige Huus ødelagt.

Hauch.111.297. de vinkede ad deres Stal-

brødre (1819: Medbrødre^ i det andet Skib,

at de skulde komme og hjælpe dem. Luc.5.7

40 (1907).
II

billedl., om forhold, der forekommer
sammen med et andet. Misundelse er jo altid

Dydens St&ldhTodeT.Holb.Ul.I.5. (han vi-

ste) med sit Exempel, at Hofmod og Frygt,

Tyrannie og Banghed ere bestandige Stal-
brødre. PvHaven.RR.239. Grundtv. Udv.V.47.

Stal(d)broder-las, et. (ogs. Stal(d)-

brødre-. S&B. D&H.). (ænyd. stald-, stol-

broderlaug, staldbrødrelaff ofl,., oldn. stall-

broe&ralag; nu sj.) stal(d)broderskab; fost-

50 brødrelag. de sor sig sammen i stalbroderlåu.

Moth.8776. stal(d)broderlis;, adj. (1.

. br.) adj. til Stal(d)broder. Moth.S776. Schrø-

der (lagde) ud med den udvidede Folkehøj-

skoleundervisning paa Askov, som Nørre-

gaard stalbroderlig støttede. VilhAnd.Litt.IV

125. Stal(d)broder-skab, et. {glda.

stolbrodherscap (Suso.lll), stolbrodhirskap

(SjT.94); nu sj.) det forhold (fællesskab, ven-

skab), der er mellem staldbrødre; kammeratskab

60 (2); ogs.: gruppe af staldbrødre ; kammeratskab

(1). en Lam og en Blind gav sig engang udi

Staldbroderskab.5øm.ikforaL//.76. *et bravt

Staldbroderskab
|
Af tappre Mænd. Oehl.V

136. *Kæmpen og Skjalden
|
Kappes om
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Prisen,
I

Stifte dog gjærae |
Stalbroderskab.

Grundiv. PS. VII. 269. Stal(d)brødre-
Itkg, et. se Staldbroderiag.

IStald-dreni:, en. (glda. stoldrengh)

ung mand, (yngre) karl, der passer heste og

udfører aridet staldarbejde (ved større stalde).

VSO. ThomLa.AH.162. jf. Feilb. -d»r, en.

I) » egl. bet. Moth.S776. naar Hesten intet

Foer har i Krybben, saa maae man lukke

Stalddørren. PAHeib.Sk. III. 90. JPJac. 1. 7.

Noteringen for Mælk leveret ved Stalddø-

ren (o: uden paaløbne transportomkostninger

olgn.). PoUytl936.9.sp.2. 2) (især dial, spøg.)

om klappen ell. aabningen foran paa (mands)-

bukser; især i forb. som stalddøren staar

aaben, du har glemt at lukke (for) stald-

døren, dine bukser er ikke knappet. Moth.

S776. Feilb. UfF.
I. stalde, V. ['sdala] (nu kun dial.

stolde. Feilb. jf. u. Staldning^. -ede. vbs. ^
-ing (s. d.), -ning (s. d.). iglda. stollæ

(GUaKrøn.89), sv. stalla, no. stalle, eng.

stall, ty., mnt. stallen; af,, af I. Stald) an

-

bringe i en stald; sætte paa stald; øgs.:

skaffe ell. have staldplads til.

1) m. obj. alene. I.l) (nu vist kun dial.)

i al alm. I det Herberge kan man stalde saa

mange Reste.vAph.(1764). Staldene . . ere

høje . . Følhopperne . . staldes aliene her.

PhysBiU.II.146. Feilb. \.i)(isærhist.) m.h.t. ^
øksne (stude): sætte, holde paa stald og fede

(spec: med utærsket kom, paa særlige gaarde i

Jylland (studegaarde)) med salg for øje; stald-

fede. en stor Deel Havre bruges til Staldstude

og andre Creatures Føde, og meere deraf

kunde end forbruges, hvis Bønder efter

Forpagternes Exempel og vilde stalde Stude.

Holb.Qvægs.401. kun Ejere eller Forpagtere

af Herregaardene , . og edsvorne Købstad-
borgere maatte stalde og fede Øksne. Ottosen. 40

VH.II1.138.
II

part. staldet brugt som adj.

(jf. fjorstaldetj. kun staldede Øxen kunde
taale en længere M&rsch. DMdskr.1866.1.458.

2) t forb. m. adv. i udtr. for at anbringe

heste ell. kvæg paa stald ell. skaffe sig stald-

plads (og logi) under en rejse. 2.1) t forb.

stalde ind ell. (sj.) inde {cenyd. d. s. (ogs.

i bet.: tage natteophold, nattekvarter (hos

skøge). Ranch.Skuespil.162); nu især dial.)

1. (jf. indstalde^ sætte (kvæg) i sin stald, jo

tage paa stald (for længere tid, især for vin-

teren), stalde ind . . Er at sette øksen på
stald for at fede, fra Mikkels messe til faste-

lhxin.Moth.S778. *dine Mænd ere fangne hos

Kirke,
|
Hun har forgjort dem til Sviin, og

forsvarligen staldet dem rade. Wilst.Od.X.

v.283. Feilb. UfF. 2. under køretur, rejse

anbringe sine (køre)heste i en fremmed stald

paa et sted, hvor der gøres ophold, omme i

Kjøbmandens Gaard, hvor hans Hest var 60

staldet må.JakKnu.G.249. der var gaaet

Noget itu paa Vognen . . og Smeden . .

kunde ikke faae den lavet istand før næste
Morgen. Saa havde de staldet Hestene ind

i den nærmeste GB.?LTå.Baud.GK.65. uden
obj.; ogs.: køre ind et sted (fx. i en kro) for

at overnatte der. Herredsfuldmægtigen (kom)
kørende til Byen og staldede ind hos Sogne-
fogden. P(m<.f/£.*237. Jeg staldede ind hos

Købmand Hansen. ffC7ss./£r.70. 2.2) (dagl.

ell. dial.) i forb. stalde op. 1. (jf. opstalde^

sætte paa stald (for længere tid). Med det løs-

gaaende Kvæg, han traf paa Marken, gjorde

han kort Proces. Han staldede nogle Køer
op, slagtede et Par Svin til Husbehov.
SMich.Dø.l48. Feilb. ogs. i videre anv.

m. h. t. køretøj, befordringsmiddel: sætte i

hus, stald (1.2) for længere tid. Cyklerne

bliver staldet op (om vinteren). Pol.**/i9l939.

9.sp.l. 2. anbringe (en hest) i en fremmed
stald; faa staldplads til; især uden obj.:

standse, gøre ophold (under rejse) og sætte

sine heste ind et sted (især: i kro, gæstgiver-

gaard); i videre anv., om cyklist, bilist: gøre

ophold ved, tage ind paa (hro osv.). Han (o:

en bilist) staldede op i Hotel Royal. JacPalu-
dan.F.234. Bøndervogne kom kørende nord-

fra, og bøndervogne kom kørende sydfra,

og de staldede op hver på sin gæstgivergård.

Gr»nb.SY7. 2.3) i forb. stalde over {jf.

ænyd. overstalde i sa. bet.; nu næppe br.)

holde (øksne) paa stald vinteren over (ell.

længere tid endnu). VSO. 2*4) (dial.) i forb.

stalde ud, sætte kreaturerne paa græs om
foraaret. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

II. stalde, V. se III. stalle.

Stalde-ram, et. se Staldrum.

Stald-etat, en. (emb.) samtlige ved et

hofs stald- og befordringsvæsen ansatte personer

(mods. Hofetat^; især i best. f. eU. i forb.

den kongelige staldetat. Reskr.^*U1786.

Ørst.VIIl.5. Oprindelig Lieutenant i Hest-

garden, var han gaaet ind i Staldetaten,

var saa bleven Kammerherre. ScAand. Z73f.

27. en Løber ved Enkedronningens Stald-

etat. OAuwj. P. 65. -fede, V. vbs. -ning
(DMdskr.1866.1.457). (jf. I. stalde I.2; fede

(et kreatur) paa stald. MDL.546. D&H.
-fidas, en. (galop-, travsports-jarg.) en fra

væddeløbsstaldene stammende fidus (2) m. h. t:

hest, som menes at have vinderchance. Ekstrabl.

"/. 1912. 2. sp. 7. Trav-TidendesJulenummer.

1930.54.sp.3. -flae, en. (zool.) stikflue,

Stomoxys calcitrans. Lieberkind.DV.il1.145.

-foder, et. foder, der gives kreaturer paa
stald; spec. om blanding af blandsæd og bælg-

sæd. Sal.III.107. Runkelroer (kan) anvendes

som „Staldfoder" hele YoxdL&ret.LandbO.IV.

351. Mælk fra Køer paa Staldfoder er meget
fattig (paa a-vitaminer). PoU/il941.11.sp.2.

-fodre, V. vbs. -Ing (Olufs.NyOee.I.50.

Landbo.IV.352). fodre (heste ell. (især) krea-

turer) paa stald; -give staldfoder; spec: til

stadighed holde kreatur i stald og ernære det

med staldfoder. Det Areal som udfordres til

en staldfodret Koe, forholder sig til det der

behøves for at græsse den . . som l-.b.Olufs.

NyOec.1.50. Kammerjunkeren . . talte om



911 Staldfolk {Staldmester 912

at tøire paa Spargel og staldfodre med Klø-

ver. HCAnd. SS. III. 255. HEFUndt. Glimt.

(1903).118. -folk, vi (ænyd. d. s.) per-

soner, der er ansat ved en større stald. Reskr.

"U1745. PWBalle.R.25. AnkerLars.Olsens
Daarskab.(1941).203. -forpagter, en, for-

pagter af en rejsestald. DagNyh."U1911.4.
sp.3. AarhHolbæk.1934.170. -from, adj.

(jf. -gnaven ; fagl.) om hest: som er from (3) i

stalden (taaler at berøres og behandles). PW
Balle.K.53. ffør, adj. (til I. før 1 ; nu næppe
br.) om stud: gammel nok til at staldfedes, stal-

des (1.1.2). VSO. MO. -£;aard, en. (ænyd.

stald-, staaldgaard, stalgord) I) (nu 1. br.)

gaardsplads med kompleks af staldbygninger

ved slot, herregaard olgn. EPont.Atlas.il.416.

Borggaarden, som ved et Stakit . . adskilledes

fra den lange og brede Staldgaard. TFw</i.

VIII.ll. PEliassen.Kolding.(1908).19. 2}(jf.
I. stalde 1.2 ; sml. Fødegaard 1 ; foræld.) gaard,

hvor stude staldfededes, staldedes (I.I.2); især

om (herre)gaard (i Jylland), der havde ret

til saadan studeopfedning. EPont.Atlas.1.597.

DMdskr.1866.1.457. -gade, en. ^ lejrgade,

hvor hestene er anbragt. MilTeknO. -gang,
en. gang gennem stald (langs med baasene,

mellem to rækker dyr, især bag dyrene); ogs. om
tværgang i staldbygning mellem kostalden og he-

stestalden (UfF.). LandmB.II.288. Feltart.

VII.A.16. -gnaven, adj. (mods. -from;

fagl.) om hest: som er vanskelig at omgaas (nap-
per, klemmer ell. slaar), især under ell. efter fod-

ringen. En god Landevejshest . . stald-

gnaven, s3d\ges.NæstvedTidende.'/7l940.8.sp.3.

-grime, en. (især ^) grime til heste paa
stald. MR.1813.239. Feltart.VII.A.37. -go-
de, v. gøde med staldgødning, om Foraaret
staldgøder (man) hele Stykket. LandmB./.
494. -gødning, en. (jf. -gøde, -gødske,

-møg samt Kunstgødning^ hestes og kreaturers

(især: faste) udtømmelser, blandet med strøelse

og brugt til gødning af jord. VSO. De Jorder,

der faa rigelig Staldgødning, give mindre
I>rainyand. LandmB.1.89. -gødske, en. (nu
ikke i rigsspr.) d. s. Begtr.Sjæll.II.67. -have,
en. (nu næppe br.) toft, hvoraf en del er indrettet

som fold, medens resten dyrkes som have. Olufs.

NyOec.I.185. Zeuthen.Opdyrkning afJordelod-
der.(1812).39. -hne, en. (^, foræld.) hue, der

brugtes af mandskabet ved staldarbejde. MR.
1819.43. S&B. -has, et. {oldn. stallhiis; nu
kun dial.) staldbygning; stald. Moth.8776. Cit.

1701.(NRasmSøkilde.B.167). Feilb.

Stalding, en. (ænyd. d. s. (i bet. 1-2^,

stoUinge (Vider.1.122), glda. stalling (i bet. 2),
mnt. stallinge; vbs. til I. stalde; jf. Stald-

ning) I) (nu næppe br.) det at stalde (især i

bet. 1.2;. Cit.l724.(HimmerlKjær.l939.3).
har man under lave Kornpriser begyndt at
stalde, er kommen temmelig fremad i Stal-

dingen, og Priserne nu stige: hvorledes seer

det da ud med Fordelen? Blich.(1920).XXII.

97. 2) (nu kun dial.) staldrum, -plads ell.

(nu vist kun) baas. Feilb.

Stald-junker, en. (ty. stalljunker;

sj.) junker med passion for heste; junker

ved en staldetat. S&B. -kaad, adj. (jf.

-mod(ig)^ egl. (fagl.) om hest: som opfører

sig paa en overstadig, kaad maade, naar den
kommer ud efter at have staaet længe paa
stald. Det ædle, fyrige Dyr . . dansede stald-

kaad bort over Gaardspladsen. HZaarsi.
FolkenepaaNakkebjerg.(1895).201. \\ (dagl.,

10 spøg.) billedl., om person: overstadig; over-

given; kaad. Rickschamændene . . er stald-

kaade, thi det er den døde Tid. Svedstrup.
DeDanskesVej.(1902).346. Buchh.UH.179. jf.

Staldkaadhed. D&H. PoUyil94G.6.sp.5.
-kammer, et. (ænyd. stald-, staaldkara-

mer) (karle)kammer i staldbygningen (ved

siden af stalden). Ing.LB.1.115. KrJens.DF.
20. -karl, en. (nu kun dial. Stold-. Holb.

Hh.1.67. jf. Feilb.). karl, der passer hestene

20 paa en (større) gaard, i en ride-, væddeløbs-,

rejsestald olgn. (jf. -dreng, -knægt, -svend/
Moth.S777. han skulde være Staldkarl og
røgte Kongens }leste.SvGrundtv.FÆ.L33.
Landbo.11.165. \\ i udtr. for udannethed,

plumphed. De har jo Manerer som en Stald-

karl. PaZM. £7.245. der skal ikke skrabes

meget bort af ham, inden man kommer til

Staldkarlen i ha,ra.I)&H. -knægt, en. (nu
ikke i rigsspr. Stold-. Holb.Hh.1.67. sa.

30 JH.II.416). (ty. stallknecht; nu 1. br.) stald-

karl ved en større hestestald (især: en fyrstes,

rigmands ridestald). Pflug.DP.853. man har

før seet at en Fyrstesøn har tient for Stald-

knegt. Ew.(1914).III.272. HCAnd.SS.IV.213.
*hej, Staldknægt, før min Ganger frem

|

med Bøjlen ved sin ^\de.Drachm.UV114.
-krampe, en. (vet.) lidelse hos heste,

ytrende sig i, at de, naar de flytter sig til siden,

trækker det ene ell. begge bagben krampagtigt

40 op under sig. LandmB.II.381. Der stod to

gamle Ponyer og slog med Bagbenene i

Staldkrampe. Helge Kaarsb. HM. 33. -knl-
ler, en. (sj.) kuller, der skyldes hestens op-

hold i en lummer stald. Kvindfolk har det

ligesom Heste, de skal røres, ellers faar de

StaldkvdleT.Kirk.NT.lOl. -kvæg, et. kvæg,

der holdes paa stald i længere tid (især for

at fedes). Begtr.Siæll.II.274. VSO. HistM
Kbh.3R.IV.487. -line, en. (jf. Kamperlinej

50 yix reb, der i lejr ell. bivuak udspændes mellem

pæle ell. køretøjernes hjul, og hvortil hestene bin-

des. Sal.X.130. -lygte, en, haandlygte, der

især bruges i stalden; ogs. om særlige (ikke-

brandfarlige) lygter til anbringelse i stalde (tid-

ligere spec. i kongens stalde. Moth.S777).
Ing.EM.III.200. med døsig gloende Øjne

som Lyset i en ^taXdlygte. Schand.SB.72.
han bar en Staldlygte i Haanden for at finde

Stien over }Åzxken.JVJens.HF.14. -læn-
60 ge, en. (nu sj. -længde. Blich.II.335).

den længe (I) af en gaard, der rummer stal-

den(e). JPJac.II.158. Pont.FL.69. -mark,
en. (foræld.) den til en gaards staldstude

udlagte vang. Landhuushold.V294. -mester.
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en. (ænyd. stald-, staaldmester (i bet. 1), ty.

stallraeister, mnt. stalmester) I) (jf. Foder-

marsk, -marskal(k), Overstaldmester samt

Staller^ person, der har ledelsen af en større

(herskabs)stald, især: en fyrstes staldvæsen,

staldetat. Holb. Hh. 1.182. Schand.IF.155.

Krak.1938.II.2632. uegl, om person, der

har forstand paa heste(opdrætning): *Adils

var Staldmester, som sig paa Sligt (a: he-

ste) foTstod.Oehl.XXXI.257. 2) person, der lo

forestaar en cirkusstald olgn. han er ellers

død for over femten Aar siden som Stald-

mester ved en BeTideTtT\iip.Schand.TF.I.142.

Reinhard.FC.59. jf. Sprekstaldmest^r. 3)

staldkarl, der passer (rejse)stalden ved kro,

gæstgivergaard. PNJørg.ER.5. „Staldmeste-

ren" ved den kongelige privilegerede Gæst-
givergaard. Drachm.EO.lO. PolitiE.**/,1923.1.

-mod, et. (jf. -modig; iscer fagl.) fyrighed,

koghed hos heste, der har stimet længe paa 20

stald, (man hør) lade dem (0: fyrige heste)

afkøle deres Mod i Trav eller Galop, hvor-

efter somoftest Staldmodet er tabt, og den
fornødne Rolighed indtræder.PWBalle.R.

157. HøjskBl.l883.II.703. billedl: Der skul-

de jo Humor og ungdommeligt Staldmod
til efter dette at bevæge sig ud paa egne

Veje. TRovsing.(Ugeskr.f.Læger. 1924. 723.sp.

2). -modig, adj. (især fagl.) om hest: som
har staldmod; staldkaad. Gjel.M.'(1911).154. 30

Ugeskr.f.Retsv.l922.A.68. biUedl: de (0: nogle

cirkusartister) er saa unge, saa kønne, saa
— staldraodige. StellanRye. LøgnensAnsigter.

(1906).114. -mælk, en. (1. br.) mælk fra

køer, der holdes paa stald. Høegh.AJ.198.

-møg, et. (nu iscer dial.) d. s. s. -gødning;

undertiden iscer om hestegødning. Moth.S777.
Begtr.Sjæll.II.69. EBertels.D.53. Feilb.

Staldning, en. (nu ikke i rigsspr.

Stoldning/ (jf. Stalding^ vbs. til I. stalde; 40

især (foræld.) til I. stalde I.2: der er til

Westerviig . . En Stærck Stoldning baade
af Stude og af Køer. RasmWinth.S.140. den
Jydske Øxen-Handel og Staldning. Forordn.

*/iil776. LandbO.IY425.
|| t kompUks af

stalde. vAph.(1759).
IStald-okse, en. (nu ikke i rigsspr.

Stold-. Holb.(KhhSaml.I.196)). {ænyd. flt.

stald-, stalle-, stold-øxen (-øxne); ;/. -stud;

foræld.') okse, der holdtes paa stald og fededes 50

med salg for øje (jf. I. stalde I.2); især om
de øksne, der efter fedning paa scerlige gaarde
i Jylland solgtes sydpaa (til marskbøndeme).
Jydske Sta,ld-Øxeii.Forordn.*/nl776.II.§l,l.

PAHeib.US.194. DMdskr.1866.1.457. -pen-
ge, pi. {ænyd. d. s.) penge, der betales for

staldplads til en hest i rejsestald olgn. ell.

ydes (som drikkepenge) til den staldkarl, der

bringer en hingst til bedækning. vAph.(1759).
S&B. UfF. -prøve, en. ved mistanke om io

mælkeforfalskning: en under politiets kontrol

ved tnalkning af de paagældende køer udtaget

mælkeprøve. LandmB.II.506. LandbO.IV368.
-rum, et. (nu kun dial. Stalde-. MR.1764.

133. PAHetb.R.I.134. UfF.). (glda. stoUæ-
rum, stallrum (GDLove.V.125)) plads til an-
bringelse af heste ell. kvæg paa stald; dels om
hele den plads, der er i en stald(bygning) ; dels

om plads i en fremmed stald til midlertidigt op-
hold for ens hest; ogs. konkr., om rum, der an-
vendes som (er indrettet til) stald. Han havde
endog faaet Staldrum i Huset til et Esel. Ing.
EF.VI.31. et Landsted ved Ordrup . . med
Staldrum og Vognremisse. (ToZdscAm.//.35.5.

MO. Pont.LP. VIII.129. -skriver, en. (for-

æld.) regnskabsfører ved en (herskabs)stald, en
staldetat. Moth.S777. Han (blev) Kongelig
Stald-SknveT.Cit.l780.(KirkehistSaml.6R.II.

138). S&B. -smør, et. (foræld.) smør af
staldmælk; fodersmør. S&B. -stnd, en, (jf.

Foderstudj stud, der (egner sig til at) staldfe-

des, staldes (I.I.2); især (foræld.) om de stude,

der staldfededes i Jylland paa scerlige gaarde
for senere at sælges sydpaa (til marskbøndeme).
Moth.S777. Forordn.*/xxl776.I.§3. Feilb.BL.
152. -stædig, adj. (nu næppe br.) om
hest: som gør sig stædig, naar den skal ud af
stalden. MilTeknO. S&B. -svend, en. iglda.

stal(d)swen (ogs. i bet.: beslagsmed) ; foræld.)
staldkarl. Moth.S777. SvGrundtv.FÆ.I.llO.
LMoltke.Overs.afScott:QuentinDurward.(1861).

161.

Stal(d)-søster, en. {ænyd. stalsøster;

dannet efter Stal(d)broder ; nu kun arkais.,

sj.) kvindelig kammerat; spec: kvinde, der
bor sammen med, deler værelse med en anden
kvinde. Stald-: Moth.S777. Hun havde til

„Staldsøster", det vil sige, delte Celle med
. . Anna G\øe.TroelsL.XII.190. jf.: Frøken
Justine Rosenkrantz havde haft en værdig
Stalsøster i Mordstiftersken Fru Regidse
Gmhhe.Bornh.Samlinger.XIII.(1920).45.
IStald-tips, pi. (jf. -fidus; galop-, trav-

sports-jarg.) tips fra væddeløbsstaldene (m.
h. t. de i løbet deltagende hestes chancer). Pol.

*/itl941.3.sp.5. -tjeneste, en. (iscer ^)
tjeneste, arbejde ved en stald, især en militcer-

stald. en Staldunderofficer . . er ansvarlig
for at Hestene altid ere godt passede, at

Staldtjenesten foregaar paa forskriftsmæssig
Maade. Tjenesteregi. 119. Feliart. VII. A. 37.

-trøje, en. ^ (foræld.) trøje brugt af mand-
skabet under staldtjeneste. MR.1826.15. -an-
derofficer, en. ijj (se u. -tjeneste^.

-vagt, en. (iscer ^) (person, der holder)

vagt i en stald. PWBaUe.R.27. Rist.S.116.

Feltart.VII.A.38.

I. Ståle, en ell. et. se I. Stal. IL stale,
V. se u. I. Stal.

t Ståler, en. {til (m)nt. hoU. stalen,

sammenholde (klædet) med prøven, mcerke

(klædet) som godkendt, af ænyd. staall (Kbh
Dipl.II.633), mnt. stal(e), ty. stahl, holl.

Staal, prøve, mønster, jf. oldfr. estale, justeret

maal (fr. étalon^; ;/. Stalmester) person,
hvis hverv det var at godkende og mærke
klæde (ved klæde- og uldhallen i Kbh., jf, u.

I. Hal 2.2;. Cit.l705.(KbhDipl.V11.747).

XXI. Eentrykt "/„ 1942 68
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stalke, V. [isdalgra] fstjalke. Rørd.BB.
66. Feilb.). -ede. (ænyd. sta(a)lke, eng. stalk,

meng. stalken, oeng. bistealcian, gaa forsigtigt,

liste sig; jf. no. dial. stelk, rødben, Totanus ca-

lidris, oldn. stelkr; maaske egl. to forsk, verber:

1. m. grundbet.: liste, snige sig, og besl. m. stjæ-

le. 2. m, grundbet.: gaa stift, med stive ben, og

besl. m. Stilk || især dial.) gaa besværligt,

langsomt, usikkert éll. gaa paa lange (og tynde)

ben, med lange, stive skridt olgn.; stavre;
sjokke; spanke; spankulere, stalke . .

at gåe Idingsom. Moth.S738. I sin svulmende
Vrede stalkede han didhen hvor Fingal af-

sides U&e.Blich.(1920).I.82(jf. smst.240).

Den Klodsmajor der (o: licentiaten) kom
stalkende med sine lange Been . . og plum-
pede ned i UoTa.dset.PMøll.(1855).II.127.

Rask.FynskeBS.57. MDL.547(u. stalke og

stantre}. Hofjægermesteren selv stalkede

rundt i Stuerne med sine lange Støvler.

Pont.LP.VII.25. Saa stalkede Llung, Bæver
og jeg (paa ski) afsted efter Frognersæteren.
JVJens.M.107. Kværnd. Feilb. \\ spec. om
visse (langbenede) dyr. *Stork i Mosen stalker.

Winth.I.148. *Sidst i Flokken en Vædder
kom stalkende hen imod Døren. Wilst.Od.IX.

V.444. langt borte stalker en Flok store

Regnspover om paa deres lange Ben. Baud.
H.304. en Sandløber . . kom stalkende op ad
hendes Ben. Rørd.KK.165.
f^tallads, et. se Stillads.

Stallar(e), en. se Staller.

I. Stalle, en. [isdab] (ogs. Stal. [sdalO]

jf. HenryPet.NG.24). flt. -r. (fra oldn. stalli;

afl. af (i formen Stal sa. ord som) oldn. stallr,

se I. Stald; hist.) den forhøjning i et

gudehov, hvorpaa ell. hvorom gudebillederne

var opstillet, og hvorpaa edsringen laa. NM
Pet.IslFærd.IY330. Wors.(Letterst.tidskr.l878.

120). Tjener det Norges Rige til Hæder, at

dets Mænd og Kvinder danser om Skurd-
gudernes Stalle? IngvBond.UR.il.45. (de gik)

omkring i Helligdommen, tog Ringen fra Stal-

len, den hellige Forhøjning i Kryptens Bag-
grund. JFJens.CT.55.

II. letalle, en ell. et. se I. Stal.

III. stalle, V. ['sdala] (ogs. skrevet

stalde.— dial. stolde. Høysg.Anh.30. Feilb.).

-ede. vbs. -ing (Feilb. D&H.) ell. -ning
(vAph.(1764)), jf. II. Stal. {ænyd. stalde,

staalde, stolle, stale, sv. stalla, mnt. stallen

(nht. d. s.), eng. stale; synes at være sa. ord

som ty. stallen (se I. stalde^ (maaske til en
ældre bet.: staa stille, standse, idet hesten

staar stille under vandladningen)
\\ fagl. ell.

dial.) om hest: lade vandet; pisse. Naar
Hesten ey kan stalle, kan man i Hast give
den en god Nævefuld Petersille at æde.
Lommebog f.Kudske.(1786).17. da Chilian blev
Martyr og begravet i Hestestalden, vilde

hans egen Hest ikke stalde paa sin Herres
GT&y.Herregaarden.(1788).28. jeg lugter, som
jeg havde ligget, hvor en Hest havde staldet.

Lemb.Shak.XV1.79. Hesten stiller sig oftere

til at stalle, men Urinen afgaaer kun draabe-
ym.Stockfleth.S.75. Feilb. UfF. stalle i

skabet, se u. III. Skab. || m. indholds-obj.

Om en Hest stalder Blod. HesteL.(1703).
B5^. (hingsten) staldede en lille praasende
Sa.Skjoldb.JJ.54.

IV. stalle, V. se u. I. Stal.

I^taller, en. ['sdalar] (i bet. 1 ogs. Stallar.

Sams.1.85. Stallare. Ing.VS.1.64). flt. -e.

10 (ænyd. stallere, glda. stallir (GDLove.V.6),
oldn. stallari, fra oeng. stallere, steallere,

gengivelse af mlat. stabularius, staldmester

;

afl. af I. Stald; hist.) I) hofembedsmand
ved de nordiske kongers hof (hird), som fore-

stod kongens staldvæsen (jf. Staldmester 1),

ordnede hans rejser og havde forsk, andre
hverv (fra beg. af 13. aarh. fortrænges beteg-

nelsen af II. Marskj. KSelskSkr.IX.127.
Fiølnir, Haralds (o: H. blaatands) Staller

20 og Mærkismand.0e/iL/Tr3. HFEw.VT.1.446.
JohsSteenstr. ValdemarsJordebog.(1874).39. jf.

lliTdsta.lleT.Rørd.B.78. \\ billedl. *Lyve-
tungen er den ondes Staller. Grundtv.PS.IL
462. 2) (jf. OverstallerJ i ældre tid betegnelse

for landfoged i visse distrikter i Slesvig-

Holsten; især (indtil 1866) om landfogeden

i Ejderstedt og paa Nordstrand. Gram.Breve.
92. Trap.Slesvig.(1864).I.65.81. EHolm.DH.
1660-1720.1.91.

30 I. Stalling, en. ['sdaleri] flt. -er. (vist-

nok sa. ord som ænyd. sterling, d. s. (jf. Moth.
S800. Krøyer.III.36f.), sml. (?) ty. sterling,

den lille stør, Acipenser ruthenus, sideform

til sterlet, se Sterlet; jf. II. Esk, II. Spelt)

\ laksefisken Thymallus (vulgaris).
EPont. Atlas. 1. 652. Krøyer. III. 35. Danm
Fauna.XV.163.

II. Stalling, en. vbs. til III. stalle

(s. d.).

40 t Stal-mester, en. (fra mnt. stal-

mester, holl. staalmeester, af mnt., holl.

stalen, se Ståler) d. s. s. Ståler. Cit.l705.(Kbh
Dipl.VII.747). jf.: Stalme^tex. Moth. S774.

-søster, en. se Staldsøster.

stalt, adj. se stolt.

I. Stam, en. se I. Stamme.
II. stam, adj. [sdam'] (ænyd., glda. d. s.,

SV. dial. stammer, fsv. stamber, no. stam,

oldn. stam(m)r, got. stamms, jf. (i sa. bet.)

50 oht. stam(m)al (jf. stamle^, oeng. stamor;

vistnok i aflydsforhold til stum og besl. m.

I. Stamme, stæmme samt II. staa; i saa

fald m. grundbet.: standsende; jf. IV stamme;
nu især dial.) som har den talefejl at stamme;
som stammer; ogs. undertiden: som i et

givet tilfælde (p. gr. af sindsbevægelse olgn.)

stammer i sin tale. den eene (blev) slagen

med Trangbrystighed, den anden blev stam,

og den 3die"^ blev lid&s.Holb.DII.I.93. jeg

60 har en stakkels Dreng, som er stam, og

tunghør. Rahb.Tilsk.1805.711. den Blinde,

den Halte, den Stamme. Blich.(1920).XII.

20. hans lille Søster Kathrine, der var noget

stam, gik istaa og gispede og gabte. Jak
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Knu.ML.165. (hun) blev saa forbløffet over
at hore om hendes Bortrejse, saa hun blev

helt stam. Bregend.HH. 1.335. Feilb. Thor-
sefi.177. ordspr.: er du stam, er du lam,
har du penge, saa gaar du fram, se frem 3.3.

II
hertil (1. hr.) Stam-hed. Moth.S778. VSO.
Stam-, t ssffr. ['sdam-] Høysg.AG.25.

især (jf. ty. stamm-j til I. Stamme og til

dels II. stamme 3 og oft^ vekslende med
Stamme- (s. d.); hvor intet andet ndf. angives, lo

foreligger ssgr. til I. Stamme 5.1-2 (og delvis

II. stamme 1-S); af de udeladte ssgr. kan
fremhceves flg. grupper: 1. til I. Stamme 4.4,

betegnelser for personer, der udgør den faste

stab, den konstante del af en gruppe, ell. perso-

ner, der til stadighed, fast, konstant er det, som
2. led betegner; fx. Stam-kunde, -parterre

(se u. Parterre 2.2^, -publikum, jf. sj. ssgr.

som: han (saa) sig i Tanken som kendt
Stamfigur ved store ^Aruns^^Auktioner. 20

JacPaludan.UR.54. der kom hendes (0: en
letlevende skuespillerindes) S t am j o n. OMads.
Inga.204. i videre anv. om sted, hvor en person
kommer til stadighed, er stamgæst, fx. Stam-
beværtning, -bule, -hotel, -kvarter; ogs.

(1. br.) om siddeplads olgn., hvor en person
plejer at sidde, fx. Stam-plads, -sofa, -stol.

hertil ogs. ijj ssgr., der betegner den militære

afdeling, hvor en militærperson staar i num-
mer, føres i stambog olgn., fx. Stam-afdeling, m
-bataillon, -batteri, -eskadron, -kompagni,
-regiment. 2. (landbr.) til I. Stamme 5.2, i

betegnelser for husdyr af en vis stamme, hus-
dyr, der anvendes til stammeavl, husdyr, der

har grundlagt en stamme, olgn., fx. Stam-
hane, -hoppe, -ko, -kvæg, -orne, -so, -væder.
3. (især fagl.) til II. stamme 2, t betegnel-

ser for forretning, institution, hvorfra er ud-
gaaet filialer olgn., fx. Stam-firma, -forret-

ning, -kloster. 4. (1. br.) til II. stamme 3, «o

om sted, hvorfra en person, en slægt stammer,
ell. som har været i en slægts eje gennem
generationer, fx. Stam-egn, -gaard, -hjem,
-sted. -aare, en. (til I. Stamme 3; ;/. -blod-
aare, -pulsaare; anat., nu 1. br.) aare, hvor-

fra andre aarer forgrener sig. Venernes Stam-
aarer. BibiLæg.V111.357. -akkord, en. (til

I. Stamme A.s) J^ grundakkord. MusikL.
(1801).238. Geb.MusK.45. -aktie, en. {ty.

stammaktie; til 1. Stamme 4.s; jf. Grund-, 50
Moderaktie) T om almindelig aktie i mod-
sætn. til friaktie og præferenceaktie. Hage.^
654. HandelsTekn.195. jf. Stamaktionær.
Pol.**/tl942.3. -art, en. (biol.) art, hvorfra
underarter, sorter olgn. nedstammer. S&B.
Prosch.Avlens alm.Love.*(1886).120. Vi have
. . Surkirsebærsorter, der ere langt større

og smukkere og mere frugtbare end Stam-
arten. Bredsted.Pom.il1.171. -avl, en. se

Stammeavl. -bane, en. {ty. stammbahn; io

til I. Stamme 3; jasrnb.) bane, hvorfra der
udgaar sidebaner. Jernbanerne ogPassagen over

LilUBeU.(1862).3. Sal.*XII.944. -bark, en.

(1. br. Stamme-. S&B.). (til I. Stamme 1;

fagl.) (ege)bark med et tykt yderlag af døde
korkagtige celler, der ved barkens brug som
garvemiddel maa fjernes v. hj. af baandkniv.
Sal.II.590. ForstO. -bejdse, en. (til I.

Stamme 4.5; snedk.) bejdseopløsning i en
bestemt styrkegrad (udgangspunkt for senere

fortyndinger ell. blandinger med andre bejd-

ser, kemikalier). Brahtz.Bejtsebogen.(1936).53.

-besidder, en. (1. br.) forkortet for Stam-
husbesidder. Baden. JurO. II. 157. -besæt-
nings, en. I) ^{tl I. Stamme 4.^) -^ saa
mange uddannede mænd om bord paa (et ikke

udkommanderet) krigsfartøj, at alle de vig-

tigste organer altid og straks kan blive betjent.

Scheller.MarO. Hag.*V111.461. 2) (landbr.)

besætning af husdyr, tilhørende samme stam-
me. LandmB.II.247. LandbO.IV.373. -bet,
en. (til I. Stamme 4.5 ; jf. II. Aal, Standbet)
<Jk en bestemt bet, der i (regnskabs)l'hombre
sættes af hver af de spillende ved spillets be-

gyndelse. Storm.SD.133. Klokken var næ-
sten tolv, da Stambeteme var spiUede af.

NHaneke.Pennetegninger.(1893).157. Spille-

bog.(1900).57. jf.: de Rigsorter, Stambeets-
jettons, og andre saadanne Mynter, der
laae for ham (0: en kortspiller).Rahb.E. 1.30.

-blad, et. (nu næppe br.) I) {ty. stamm-
blatt ; til I. Stamme 1 ) blad, der fremkommer
direkte paa stammen (og ikke paa kviste).

Tychsen.A.1.93. 2) d. s. s. -bogs-blad. Hun
havde et Stamblad, som Otto maatte skrive

ip&å.HCAnd.SS.III.124. sa.Breve.1.7. -blod-
aare, en. (til I. Stamme 3; jf. -(puls)aare;

anat., 1. br.) blodaare, hvorfra en række
mindre blodaarer forgrener sig. HKrabbe.He-
stensAnatomi.(1885).224. -bog^, en. ^f Stam-
me-. Holb.Paars.33. CPRothe.MQ.1.459. jf.

VSO. MO.). {ænyd. d. s., ty. stammbuch;
til I. Stamme 5 og (i bet. 3) 4.4) I) (foræld.)

slægtebog; stamtavle. Holb.DR.1.2. *Lad være,
Max flere Ahner eier, |

End i Medbeilers Stam-
bog y&T.Storm.SD.118. af en gammel Stam-
bog sees, at vor Familie har boet . . i Holsteen.
Oehl. Levnet. 1.1. Dengl. By. 1936-37. 53. 2)
(fagl., spec. landbr.) bog, der indeholder op-
lysninger om racedyrs (avlsdyrs) afstamnings-

forhold; ogs. undertiden om bog med tilsva-

rende oplysninger om avlsplanter (Sal.*XXII.
127). LovNr.l24'/,1912.§l. (kattene) blev
ført i Stambog. Fleuron.IFA.99. \\ hertil bl. a.

Stambogs-dyr, -fører, -føring, -udvalg,
se Landbo.I V.370f. 3) (jf. -Uste 2) ^ bog, der

føres over en militcér afdelings personel og
heste med oplysninger om personernes fødsels-

dag og -aar, familieforhold, tjenestetid m. m.
(og om hesteries alder, tiden for deres anskaf-

felse, deres lød, aftegn, fejl osv.); ogs. (fagl.)

om lignende bog, der føres over fanger paa en
straffeanstalt olgn. (LindskovHans.NH.45).
MR.1816.512. MilTeknO. Et Par Dage efter

blev der i Stambogen for 4de Artilleriregi-

ment indtegnet en Remonte med Stam-
nummer 311.Gjel.R.116. Tjenesteregl.16. Fort
Nut.VII.138. 4) (udviklet af bet. 1) bog.

68*
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hvori man lader venner og bekendte skrive deres

navne (ofte i forb. med en udtalelse, et vers,

en sentens olgn.) til erindring (jf. Poesibog^;

bog, hvori man samler autografer; spec. (for-

æld.): bog, hvori studenter ell. andre unge

rejsende samlede underskrifter af velyndere,

lærere og andre, de under rejsen kom i for-

bindelse med; ogs. om samling løse blade med
autografer osv. (jf. Feilb. samt Stambogs-
blad^, han . . skal opholde sig ved et Uni- lo

versitet, hvor der ere Lærere i de fire Facul-

teter, og ved sin Hiemkomst . . bringe en

Stambog med sig, hvoraf man kan see, at

han for hans Afreise har talt med disse Folk.

JSneed.I.215. Thorvaldsen viste . . mig sin

Stambog; blandt mange andre berømte

Mænd havde ogsaa Baggesen skrevet . . deri.

Hauch.MfU.246. Stangeruip.L.18. \\ hertil

bl. a. Stambogs-blad (ogs. om løst blad (tid-

ligere: trykt, dekoreret blad, der var til købs i 20

papirhandeler), hvorpaa en person skrev et

vers, en sentens osv. og sit navn, og som han
skænkede en ven, der samlede saadanne blade

i mappe. Hrz.D.II.222. Winth.ED.42), -digt

(ADJørg.JE.82. Brøndum-Nielsen.PM.39),

-poesi, -skriver CS tambog-: Hjort.Krit

Lit.III.184), -stykke (stykke vers ell. prosa,

der (egner sig til at) skrives i en stambog.

Rahb.Tilsk.1797.558. Stambog-: MCBruun.

F.6), -vers. -bogstav, et. se Stammebog- 30

stav. -bord, et. (til I. Stamme 4.4j bestemt

bord i restauration, der benyttes af (er reser-

veret) en ell. flere stamgæster. Jørg.YD.103.

VilhAnd.Litt.il. 50. -borg, en. (ogs. Stam-
me-. Winth.HF.137). (1. br.) borg, der gaar

i arv i en slægt; borg, hvortil en slægt er

knyttet. Hertugen . . bliver boende her paa
sin gamle Stamhorg. Hauch.G.22. -broder,
en. (nu næppe br.) person, der er af sa.

stamme som en anden (andre). Rask.Udv.II. 40

311. -brun, adj. (til I. Stamme 1; jf. -rød;

fagl.) om træ, ved af eg: som har en rødbrun

farve fra rodenden og et stykke opefter (som
tegn paa begyndende forraadnelse). Archiv

Søvæsen.II.376. jf. Stambrunhed. smsf. f
-bak, en. {til TV. stamme ; jf. ty. (ni.) stam-

mer-, stotterbock samt Stam(i)hak) nedsæt,

betegnelse for person, der stammer. vAph.

(1759). -byrd, en. (sj.) stammeslægtskab.

ved Sprog og Sæder og Stambyrd udgjorde 50

(de nordiske folk) et stort llele.Allen.L6.

-bøg, en. (til I. Stamme 1 ; jf. -eg ; sj.) bøge-

træ med kun een stamme. En anden Lysning
med stolte Stambøge og bugnende Selv-

saaning indrammes af højt ragende Skov-
fyr. i2ørd.JjE.i(?9. -bøjet, part. adj. (til 1.

Stamme 6.1; jf. -bøjning; gram., 1. br.)

stærkt bøjet, stambøjede Former (af udsagns-
ord). Lefolii.SproglærensGrundbegreber.(1871).

207. HjælpeO. -bøjning, en. (til I. Stam- eo

me 6.1; jf. -bøjet; gram., 1. br.) bøjning af
verber, der sker ved forandringer i stammen
(især: aflyd) og (ell.) uden tilføjelse af ende-

tillæg i præt.; „stærk" bøjning. Lefolii.Sproglæ-

rensGrundbegreber.(1871).207. D&H. -dyr,
et. (ogs. Stamme-, se u. bet. 2). l)(især land-

br.) dyr af en husdyrstamme. Prosch.Avlens

alm.Love.*(1886).91. PoU*/il942.13.sp.5. 2)

(1. br.) dyr ell. dyreform, der er stamfader til et

andet dyr ell. en anden dyreform. Man har
tilforn anseet (uroksen) for Stammedyret
til vor tamme Oxe.Schouw.(DUgeskr.I.94).
Det er sjælden, at Individerne (hos koral-

lerne) løsner sig fra Stamdyret. Sal.*XIV.503.

JVJem.VO.23. -eg, en. (til 1. Stamme 1; jf.

-bøg ; sj.) egetræ med kun een stamme. JFBergs.

G.113. -egen, adj. (til 1. Stamme 1 ; bot.) om
karstreng: som løber i stængelen alene (sml.

Bladsporj. Sal.III.97. -fader, en. (ogs.

Stamme-. Holb.DR.II.l. Mall.SgH.578.
Aarestr.SS.IILllO. ADJørg.NH.11.44. Roos.

TL.54). {jf. ty. stammvater; sml. 1. Old-

fader) mand, fra hvem en person ell. en familie,

slægt nedstammer; ogs. undertiden om mand,
fra hvem en stamme, et folk ell. hele menneske-
slægten nedstammer, ell., især i flt., om et

folks forfædre i gammel tid. Moth.S738. Denne
Schach Sephy er . . Stamm-Fader til de

sidste Persianske Konger. Holb.Hh.1.397. Det
heele Menneskelige Kjøn har een Stamme-
fader, alle ere Sødskende. PAHeib.Sk.I.178.

*I Flensborg By
|
Soldatens Afkom mon

være,
|
Og holder den simple, trofaste Svend,

I

Deres Stamfader, høit i Mxe.Hrz.D.11.121.
*Jeg elsker Dig især, o Nord!

|
Hvor vore

Stammefædre boer
|

I deres stille Grave.

Winth.X.230. Profeten Muhammed overtog

de fleste af den gamle Jødedoms Stamfædre
som hellige Mænd. Østrup.AH.242. (sj.) om-

stamherre (2): „De er jo efter Deres eget

Udsagn en Søn af Sir Poulett paa Pouletts-

grove? veed De, at Deres Fader for otte

Dage siden er død?" . . „nu vel, saa er min
Broder Eduard StamisideTl" Bagger.1.232.

||

(landbr.) om handyr, hvorfra en husdyr-

stamme nedstammer, ell. (zool.) om dyreform,

-art osv., hvoraf en anden form (art, race osv.)

har udviklet sig. Argus.l771.Nr.26.2. dette

Stutteries Stamfader . . den sorte „Superbe".
Cit.l794.(Prosch.Avlensalm.Love.*(1886).94).

Den almindelige Vildand er Stamfader
til den tamme And.BM0ll.DyL.il.349.

\\

CP billedl.; især om det grundlag, hvoraf

noget andet har udviklet sig, det ældste (ell.

et af de ældre) trin i en udviklingsrække;

ogs. om person, der er ophavsmand til noget.

Hegel er da Stamfader til selve den hedenske
Hellenisme, som det blev Skik at anklage

det unge Tyskland ioT. Bråndes.V1.532. kun-

de vi se latinens direkte stamfader 2000 aar

før de ældste indskntter. Jesp.Eng.kasus.

(1891).58. de italienske Humanisters . . By-
beskrivelser er (bogens) fjerne Stamfædre.
EllenJørg.HH.135. -fagot, en. (til I. Stam-
me 1; forst.) favnebrænde, fagot, der faas af

yngre træers stammer. Sal.XVII.554. -fisk,
en. (fisk.) moderfisk. Fiskeriudv.(1874).Bilag

11.28. LandbO.IV668. -folk, et. (1. br.
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Stamme-. Molb.F.113. GBang.EK.1.6). (især

hist.) folk, hvorfra et ell. flere andre folk ned-

stammer. Heib.Pros.II.382. det indopersiske

Stamfolk (skiltes) i Indra-Dyrkere og Ahura
Mazda-Dyrkere. Vodskov. SS. 128. JVJens.
(PoU*U1942.12.sp.l). -form, en. spec;

I) (jf. u. -fader; naturv.) om (dyre-, plante)-

form, hvorfra en anden (andre) nedstammer.

JPJac.(1924).Y38(se u. nedstamme 1). En
vild Stamform kendes indtil nu kun for et Par lo

Hvedearter, nemlig for Enkom og for Tokom.
NaturensV1918.409. 2) (til I. Stamme 6.2;

sprogv.) om form, hvoraf en anden er udviklet,

(et gammel-hebraisk bogstav) synes at kunne
være Stamform til de to Skikkelser af A (o: i

runealfabetet). Bredsdorff.Afh.l04. || især om
ordform, der er (det ældste) grundlag for en an-

den; ogs. undertiden (til 1. Stamme 6.1^ om den

form, et ords stamme har. Lyngby.Nordfrisisk.

(1858).45. Brøndum-Nielsen.GG.1.138. -for- 20

ældre, pi. (1. br.) forældre, hvorfra et (stam)-

dyr, en person, en slægt ell. alle mennesker ned-

stammer. Amberg. Gaasepigen og Hosekræm-
meren . . bleve Stamforældre til den fornem-
me ^\æ^.HCAnd.SS.XlV.34. HFEw.Liden
Kirsten.(1896).35. -frae, en. (1. br.) (for-

nem) stammoder. HCAnd.SS.lV.165. -fræn-
de, en. se Stammefrænde, -frø, et. (landbr.)

det frø, man udsaar for at frembringe de plan-

ter, hvorpaa brugsfrøet avles. LandbO.lV.373. 30

-fagl, en. (zool.) fugl(e-art, -form), hvorfra

en anden (art, form) nedstammer. Graaanden
. . Stamfuglen til vor tamme knA. Naturens
V1916.257. -fyrste, -fælle, se Stamme-
fvrste, -fælle, -gods, et. (nu næppe br.

Stamme-. Holb.Heltind.1.7. ConvLex.XVI.
66). (nu 1. br.) jordegods, der udeleligt gaar

i arv i en slægt; gods, tilhørende ell. udgørende
et stamhus. Moth.S738. et Stamgods, som
han til Familiens Sikkerhed har oprettet. 40

JSneed.1.19. Goldschm.III.34. Stamgodser
og M.aioT3iteT.Brandes.IV457. -gæst, en.

(til I. Stamme i.i) person, der er hyppig,

regelmæssig, fast gæst et sted, fx. paa læsestue,

museum ell. (især) restauration. Holst.R.

Markman.PB.169. en Dag rykkede der en
nv Fange ind . . en gammel Stamgæst. J.nd
Nx.PE.IV.23. (han) hørte til Læsesalens
Stamgæster.5Pfionss.r.203. -hak, en. (ogs.

Stamome-. LThura.Poet.79. Amberg.). (til 50

lY stamme (ell. II. stam^ og I. Hak 1 (ell.

II. hakke 4.2^; jf. -buk; nu gldgs., jf.: „dag-
lig Tale." FSO.) d. s. s. Stamihak. Moth.
S778. OAHovgård.Overs.afAlexiaden.I.(1879-
SO).52. jf.: en stamhakkende tankebunden
Bogstavlæsning (i skolen). RasmSør.ML.196.
-hed, en. se u. II. stam. -herre, en.

^t Stamme-. LTid.1727.208). I) (nu næppe
hr.) (fornem) stamfader. Moth.S738. 2) den
søn i en familie (i reglen: den ældste), der 60

skal arve stamgodset, -huset. Skuesp.IX.62.
min ældre Broder, som Stamherre, var be-

stemt til at arve Gieyska,het.Blich.(1920).
XV142. Rode.GB.94.

||
(dagl, spøg.) om en

families ældste søn ell. førstefødte (spæde)
drengebarn. Vi (o: en toldassistent og hans
kone) havde en lille Fyr, Stamherren, som
var kommen lidt tidligt ind i Verden.
Drachm.SF.9. Saa kom det højtidelige Øje-

blik (o: ved daabsgildet), da den unge Stam-
herre blev fremvist paa sin lyserøde Pude.
Rønberg.GK.213. -herre-inde, en. (sj.)

kvindelig stamherre (2). Stamherreinden til

Hovedgaarden Nørholm. itffi.iS20.25. Him-
merlKjær.1925.220. -hest, en. (til I. Stam-
nie 4.4J ^ hest, der staar i nummer, føres i

stambog ved en bereden afdeling (i modsætn.
til heste, der købes ell. lejes, naar forholdene

kræver det). MR.1816.328. Tjenesteregl.14.

-hjem, et. f'Stamme-. MO.). (1. br.) op-

rindelig hjemstavn for en person, en slægt

ell. et folk. D&H. -holder, en. (^ Stam-
me-, se u. bet. 1 og Z). (ty. stammhalter)
I) (nu sj.) ældste barn i en familie (der fort-

sætter slægten); person, der udgør et led i en
slægtskabsrække; spec. d. s. s. -herre 2; ogs.:

en slægts overhoved, der er indehaver af slægts-

godset, „have (de) formeret Familien?" „Si-

bylle har en Stamholder og tre smaa Piger."

HermLange.DeRolmer.(1838) .15. Rowel.Br.
328. nu har en Sønnesøn, Familiens sidste

Stamholder, mistet Livet paa Valpladsen.

FlensbA.^'U1940.2.sp.3. Pairernes Kammer,
hvori gamle Slægters Stammeholdere
siååG.ConvLex.XV1.115. 2) (nu næppe br.)

person, der holder en forening, en familie oppe,

skaber dens ry olgn.; „støtte". Leth.(1800).

Rahb.E.IV136. 3) (landbr.) avlsdyr (især:

han), der p. gr. af sin gode Tiedarvningsevne

af de hos racen særlig skattede egenskaber

bliver ophavet til et særpræget afkom, en ny
stamme. Prosch.Avlens alm. Love.* (1886). 93.

Landbo.IV.374. jf.: naar den (o: en okse ell.

en stud) ikke mere er en Tjrr, men den be-

kjendte Operation foretagen paa den, saa
den har tabt det raae, bistere og vilde Væ-
sen, som hiin Stammeholder er saa mærk-
værdig toT.Tode.ST.1799fl800.238. -hos,
et. (nu næppe br. Stamme-. Holb.DNB.521.
CPRothe.MQ.il.704. RasmWinth.S.84. se

ogs. u. bet. 1). I ) f (fyrstelig) slægt; fyrstehus.

Osradr Hiltuur og Frode vare af en Stamme-
Roed og et Stamhuus. LTtd.i 723.723. vore

høj lovlige Danske Kongers Stamme-Huus.
smst.1747.685. 2) (især jur.) landejendom

(paa mindst 400 tdr. hartkorn), som af en

(især: adelig) privilegeret var oprettet som en

besiddelse, dér udelelig skulde gaa i arv efter

en særlig arvefølge (jf. -gods^. DL.5—2

—

-65.

Intet Lehn, Stamhuus eller Fideicommisgods
kan for Fremtiden oTprettes. Grundt.(1849).

§98. LavNr.563*/i»1919. billedl.: Landet var

(3: under enevælden) et Stamhus, Fyrsten

Stamhusbesidderen. G5ang.jBZ.//.26S.
||

her-

til: Stamhus-besidder (jf. Stambesidder^,

-brev, -ejer ofl. -i-hak, en. {sv. dial. stam-
merihakk; til IV stamme (eU. II. stam^ og

1. Hak 1; jf. Stamhak; dial.) person, der
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stammer ell. har vanskeligt ved at tale flydende,

hakker i talen. *Lydhør bliver da hver Døv,

I

Stamihak en Ta\eT\Grundtv.SS.L294. Tun-
gen blev en Stamihak. smst.Y173. VSO.fu.
Stamhak^. Feilb. jf.: *Dværgen svarer hen
i Vejret

|
Af sit tyske Leksikon

|
Stam i

-

hakket og udtværet,
|

Skaaret slet for

Tungebaand. Grundtv.PS.VI11.515. -kafé,
en. (til I. Stamme 4.4^ kafé, hvor en person

er stamgæst. Sindings Stamkafé paa Kjøbma- lo

gergade. CMøll.PF.196. KSech.MYlO. -ka-
pital, en. (til I. Stamme 4.5^ T den til

stamaktierne svarende aktiekapital. D&H.
LSal.XI.129. -knejpe, en. (til I. Stamme
A.i) knejpe, hvor en person er stamgæst.

KLars.GV.156. Pont.DR.*I.433. -korn, et.

(jf. -frø, -sæd; landbr.) korn af en rendyrket

sort, en særlig stamme (I.6.2) (frembragt ved

stammeavl). MartinAHans.K.194. -kæde,
en. (til I. Stamme 2) ^ hovedkæden i en borg 20

(III). Funch.MarO.1.64. Bardenfl.Søm.1.89.

-land, et. (ogs. Stamme-. OGuldb.VH.I.
288.300. Lehm.n.304. GBang.EK.1.4). (især

hist.) land, hvorfra en folkegruppe stammer.

Danernes gamle stamlande i rigets østre

dele. AOlr.DH.II.239. Brøndum-Nielsen.DD.
88.

stamle, v. ['sdamla] -ede. {ænyd. d. s.;

fra ty. stammeln, oht. stam(m)alon, stamo-
lon, stamelon, afl. af oht. stam(m)al (se II. 30

stamj; jf. dial. stamre (Moth.S778. Feilb. u.

I. stamme^, sv. dial. stammra, no. dial. stam-
ra, ty. stammern, mnt. stameren, eng. stam-
mer, oeng. stamerian, til oeng. stamor (se u.

II. stam^; ;/. III. stamme 2; nu næppe br.)

d. s. s. IV stamme. *„Ha" stamler han . . og
hlegnei. Ew.(1914).V100. lisplende vover

|

Støvet neppe et stamlende: OlRahb.Min.
1792.1.281. jf. (som vbs.): *De heede Suk —
det Stamlende, som stræber

|
At naae til 40

Himmelen ! Ew.(1914).III.102.
Stam-len, et. (nu næppe br. Stamme-.

vAph.(1759)). (hist., 1. br.) arveligt len. Am-
berg. D&H. -linie, en. fStamme-, se u.

bet. 2). I) (til 1. Stamme 3; fagl.) hovedlinie

i et jærnbane- ell. sporvejssystem olgn. Kbh.s
Sporveje.(1936).21. 2) (nu næppe br.) slægt-

skabslinie. Amberg. den Mandlige Stamme-
Linie af Gustavo Adolpho . . expirerede udi

hans Tider. LTid.1726. 719. Opstigende, ned- 50

stigende St&Tame-Linie.vAph.(1772).III. -li-

ste, en. I) til I. Stamme 6. I.l) (jf. -række;

fagl.) udsnit af en anetavle ell. stamtavle, som
fremstiller slægtskabsforholdet ml. to personer,

der er beslægtet i den rette linie. Haandbogi
Hjemstavnsforskning.(1939).231. 1.2) (landbr.,

1. br.) stamtavle for et husdyr. Prosch.Avlens
alm.Love.*(1886).97. 2) (til I. Stamme 4.4;

fagl.) liste med lignende oplysninger som en
stambog (3). MR.1812.451. en Stamliste over eo

de til Tjeneste ved Regimentet . . værende
iieste.smst.1851.25. Fleuron.IFA.112. -lod,
en. se Stammelod.

I. Stamme, en. ['sdama] Høysg.AG.

26. (f Stam. jf. 'Roer-St&m.Roding.VII.An-
hang.66. Kongestam (se u. Kongestammej.
samt: *Dryas . . røgter sine Sta,mme. Clitau.

PT.115). flt. -r. (ænyd. stamme, stam,
stemme, sv. stam (ældre ogs. ståmma^, fsv.

(konungs)stam; fra mnt. stam(me) (nht.

stamm^, jf. osax. stamn; besl. m. eng. stem,

oeng. stemn, stefn (se I. Stavnj, og videre med
II. staa; jf. II. stam, II-III. stamme || det

hjemlige ord er I. Bul)

1) den fra roden opstigende (oftest forholds-

vis lige, stang- ell. søjleformede) del af et træ

(ell. en træagtig busk), hvorfra grenene ud-

gaar; træstamme; ogs. om tilsvarende af-

grenet (og oversavet) del af et fældet træ; tid-

ligere ogs. om stængel. I.i) i al alm. Pflug.

DP.1112. For at tilveyebringe store Nel-

liker, optager man en Stok eller Stamme af

sin Potte varsommelig med vedhængende
Klump, afskiær Rødderne 2 Fingers Bred.

HaveD.(1762).197. *Guds Fred over Sko-

ven,
I

Hvor Stammerne sta,Bil Grundtv.PS.

V.162. Høi og stolt jeg (0: bøgetræet) Kro-
nen bar,

I

Ægte jo min Stamme \a,r. HCAnd.
SS.XII.97. frodigt Krat af Hassel, med
mørkt, glansløst Løv, som var saa tæt, at

man hverken saa' Stammer eller Grene. JP
Jac.11.273. Hindbærbuskenes sprøde Stam-
mer. jEC/ins<ia«s.ir;'.i75. 1.2) (gart.) træ-

(stamme), hvorpaa en podekvist indsættes;

især: den stamme, det underlag, der forædles

ved podning med kvist af en bestemt frugttræ-

sort; grundstamme (1); ogs., især i ssgr., om
det ved en saadan fremgangsmaade skabte træ.

vAph.Nath.VI.301. *syge Stamme jeg med
rene Ympe

|
Forædler. Rahb.Jd'A.98. De

Sorter (pærer), som villig gro paa Kvæde,
dyrkes paa denne Sta^mme. Bredsted.Pom.I.

16.
II

ofte som sidste led af ssgr., der angiver

(et (frugt)træ, frembragt ved podning paa)
en grundstamme af en vis art ell. størrelse,

fx. Dværg- (ABruun.Frugthaven.(1921).2å),

Halv-, Vildstamme ; sml. Frø-, Kernestamme.
1.3) i billedl. udtr. det var forgieves at af-

hugge Greenene saalænge som Stammen
blev staaende (0: dræbe prinsessen og lade

hendes moder leve).Holb.Heltind.II.91. Græ-
de Ingen over Mig (o : Jesus) !

|
Græde heller

hver for sig!
|
Speiler eder, visne Stammer,

I

I hvad her den Grønne rammer \Grundtv.

SS.I.514. *Til Glædens Blomst er lutter

Qvaler Stammen. Aarestr.SS.11. 143. || æblet
falder ikke langt fra stammen, se

Æble. jf. u. 1. Pære 4.i samt: *hans Børne-

flok,
I

Som faldt saa grumme nær ved

Stammen. Heib.Poet.V111.180. Af Danmarks
Præsteslægter er der udgaaet et betydeligt

Antal af fremragende Mænd, som har ud-

mærket sig paa Aandens forskellige Om-
raader, og somme blandt dem trillede langt

nok bort fra Stammen. HBrix.DD.191.

2) om del af genstand (ell. legeme, orga-

nisme), der ved sin plads i forhold til

de andre dele, som udgaar fra den ell.
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hviler paa den, minder om et træs stamme
(1); især i flg. anv.: 2.1) om legemsdele olgn.

(jf. ogs. Hjernestamme^.
||

(zool.) den del

af gevir, tak, hvorfra sidegrenene udgaar.

vAph.(1759). Hos Otteendere danner de 3

yderste Grene og Stammen undertiden et

Kors. Sal *XI.729.
\\

(zool.) om selve legemet

(med undtagelse af lemmerne) hos hvirveldyr

ell. om selve kroppen (modsat hoved og lemmer).

Legemet inddeles i Kroppen eller Stammen,
Hovedet og Ledemodene. Cuvier.Dyrhist.1.40.

Anat.(lS40).I.43. Boas.Zool.H23. jf. lav-

stammet 3: Der var et meget stærkt Tømmer
i Høgsbros lave Stamme. EHenrichs.MF.I.

60.
II

(zool.) den del af lemmet hos krebsdyr,

der bestaar af to led og paa sin spids bærer to

grene (protopodit). ldeberkind.DVIII.171.

2.2) (nu næppe br.) skaft (L5.9) paa søjle,

pille olgn. vAph.(1759). 2.3) den lang-

agtige (lige) del af bolt, nagle olgn. (i modsætn.

til hovedet (og spidsen)); bolte-, naglestamme.

Wagn.Tekn.27O . SkibsMask.15. 2.4) (fagl.)

metal- ell. træstøtte, -søjle, der udgør den

centrale del af et redskab, et apparat (og

bærer andre redskabsdele) ; især om kran-,

rat-, ror-, spilstamme. SøLex.(1808). OpfB.^
11.474. TeknMarO. 2.5) (jf. bet. 5; zool.)

den rørformede del af en koloni af rørgopler

(koloniens første individ, hvorfra de øvrige

individer er dannet ved knopskydning). Lte-

berkind.DY1.173.

3) i et system af kanaler, strenge, færdsels-

veje olgn. den hovedkanal osv., hvorfra
en del mindre udgaar. jf.: Slogs Herreds
Aaer . . samler sig til fire store Aastammer:
Arnaa, Hvirlaa, Grønaa og Sønderaa. PLatt-
rids.(Danmark,LandogFolk.IV,2.(1922). 30).

II
især (anat.) om tykkere aare ell. nerve-

bundt, hvorfra mindre aarer, nerver udgaar

(jf. Nerve-, Pulsaarestamme^. den Hjerne-

fortsættelse, der udgjør Seenervernes Stam-
me. AHannover.ØietsAnatomie.(1850).55. De
omtalte Blodaarer samler sig paa hver Side

til en større fraførende Stamme, Taaens
Sideblodaare. Grunth.Besl.24.

4) hvad der udgør den faste, konstante ell.

centrale, vigtigste del af noget. 4.1) (især

jasmb.) den række af sammenkoblede jærn-

banevogne, der (sammen med lokomotivet) ud-

gør et tog; togstamme. Togets lange Stam-
me , . bugtede sig væk mellem høje Huses
triste Gavle. DagNyh.**/iil930.Sønd.l0.sp.l.

JVJens.RF.16. 4.2) ^ om kortbunke i

forsk, spil og kortkunster; især om (bunke, der

dannes af) de kort, som ikke er fordelt til

spillerne, den bunke, hvoraf der tages, træk-

kes osv. (modsat de kort, spillertie har paa
haanden); ogs. (^, dial.) d. s. s. Stambet
(Feilb.). Moth.S738. De overblevne af Spil-

let (o: i l'hombre) (som kaldes Talon eller

Stammen) maae være IB. Spillebog.(1786).7.

Spillebog.(1900).90. Naar hele Stammen er

aftrukket, tager man Aftræksbunken (o: ved

en kabale) og benytter den uden at blande

den som Stamme. DagNyh.**/i*1934.Sønd.24.

sp.3. Esp.484. Feilb. 4.3) (fagl., især jærnb.)

den (i ryggen) sammenholdte, sammen-
fæstede del af en afrivningsblok (mod-
sat den til afrivning bestemte del). JernbaneL.
60. Formularerne til disse Trinbrætbilletter

bestaar af en Stamme og den egentlige Billet.

DSB.0rdreM.91. 4.4) den del af en gruppe
personer, der udgør den konstante, sta-

10 dige ell. trofaste bestanddel, den faste
stab (modsat de ubestandige, midlertidige ell.

nytilkomne medlemmer, løse medarbejdere

olgn.); ogs. om en hel gruppe personer, der

udgør en fast kreds. Blandt Selskabets Stif-

tere, eller til den ældste Stamme henhørende,
regner man Nordahl Brun, Wessel . . o. fl.

NyerupRahb.V1.145. der var endnu stedse

en Stamme af Lærde, som syslede med . .

Flato.HNClaus.Ref.131. en dygtig Stamme
20 af stadige Medarbeidere (ved tidsskriftet).

Brøchner.(Brandes.Br.I.l66) . Postkontrolør
H. hørte til den gamle Stamme af Embeds-
mænd, som efterhaanden forsvandt. JacJ.n(i.

Er.II.17.
II

spec. {^): de ældre soldater, der

har tjent Icenge i en afdeling, ell. (nu) den
del af mandskabet og befalingsmændene i en

afdeling, der ligger til fast tjeneste; kadre;

ogs. om afdelingens faste hestebestand (jf.

Stamhest;. Moth.S738. Vi (ville) at Infan-

30 terie-Regimenterne til disse oprettende to

Regimenters Formering skal afgive omtrent
. . 192 Musqveterer . . som skal være til

Stamme. 3fi2.J777.699. Hestene af den ge-

vorbne Stamme, smst.1778.718. VSO. Sal*
XIII.352. 4.5) GJ hvad der udgør det væsent-

lige i ting ell. forhold, der er sammensatte,

komplicerede; hovedbestanddel; nu især

om det centrale, grundbestanddelen, kernen i

et forhold. Kunstord, som ikke høre til

40 Sprogets egentlige Stamme. PMøll.(1855).V
61 (jf. Ordstamme 1). Stammen i hans Be-
gavelse var et djærvt, firskaaret, grovkornet
Talent med Hang til det Drøje. Brandes.

III.141. den faste Stamme i hans Politik

maatte . . blive overgroet af et frodigt Løv-
værk af finansielle Betragtninger. E^enncAs.
MF.I.289. Tallet 4 (paa billedet af et type-

legeme) angiver Skriftbilledets Grundstreger

eller Stamme. Selmar.*40. Agnete-Visen (vi-

so ser) i selve sin episke Stamme . . samme
kraftfulde, dramatiske Greb . . som den
middelalderlige Folkevise. 0Friis.LiU.116.

5) m. h. t. slægtskabsforhold (egl. (jf. bet. 1)

forestillet under billedet af et stamtræ olgn.,

jf. fx.: Af den Colibradske Stamme kand
ikke udspiire andet, end saadanne Greene

(o: som Don Ranudos datter). Holb.DR.V3).

5.1) m. h. t. personer; ogs. (højtid., især poet.)

som rent billedl. anv. af bet. 1
||
(især hist., del-

to vis foræld.) slægt(række) , æt (især: af for-

nemme, fyrstelige personer); ogs.: (fornem, fyr-

stelig) afstamning, herkomst, spec. (nu
næppe br.) om adelig byrd, adelskab. Er Mis-

dæderen af Adel, eller højere Stand, da skal
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. . alle hans Livs Arvinger miste deris Stand
og Stamme. Z)L.6

—

4—1. ingen af den Jagel-

loniske Stamme paa Sverdsiden var til overs

effter Sigismundi Augusti Døå.Holi.Intr.II.

130. *Det nytter ei at tale om
|
Vor høie

Byrd og Staimme.Grundtv.SS.1.248. *med
den ædle Drot gik ud

|
Den gamle Stammes

lige Sknd.Winth.Digtn.lOd. *Forbi det var

med al din Høihed, kjendte
|
De stolte nor-

ske Mænd din Sta.mme.Boye.PS.1.171. (Bran- lo

des) var af jødisk Stamme. AFnis.(Pol.*/i

1942.7.sp.3). hans Frue (fødte) mange, men
dødfødte Sønner, saa at Hr. Eske Brok
døde den sidste af sin S t&mme. Thiele.

1.112. VSO. jf. Vogel-Jørg.BO.501. ordspr.

(nusj.): jo nærmere stammen, jo nær-
mere arven. vAph.(1764). VSO.

|| (jf. I.

Slægt 2) indbegrebet af et (større) antal fa-

milier, slægter, der nedstammer fra samme
person; folk, folkeslag, der i en fjern fortid 20

har fælles stamfader; m. h. t. primitive folk

ofte om gruppe af samlevende, samboende per-

soner, der er nærmere ell. fjernere i slægt med
hinanden; ogs. om gruppe af (etnologisk,

sprogligt) hinanden nærstaaende folkeslag,

nationer; folkestamme, de tolv Israels Stam-
mer. 2ifos.49.28. Kayseren spurdte dem da
ad, om de vare af Davids Stamme, hvortil

de svarede Ja,. Holb.Kh.94. En liden Stamme
paa Krim talte . . endnu i det 16de Aar- 30

hundrede et Sprog, som syntes at nedstamme
fra det Gothiske. Bredsdorff.Afh.58. Jeg er

af Levi Sta,mme.Goldschm.L.I.9. *Længe
var Nordens

|
herlige Stamme

|
spaltet i

trende
|
sygnende Sknd. Ploug. 1. 3. den møj-

somme Kamp for at forstaa en helt fremmed
Stammes (Brandes.E.168: Racesj Syns-
mdkaåe. Brandes.lY124. *Lodden lige til Øj-

nene
I

lunter Mammut paa Tundraen,
|

Sul for hele Stammen,
|
et vandrende Spise- 40

kammer . JVJens.Di.*127 . da skulle alle Jor-

dens Stammer (1819: Slægterj jamre sig.

Matth.24.30(1907). *Danmark, i tusend Aar,

I

længer end Saga naaer,
|
vor Stammes

ATV.Rørd.DendanskeKøbmand.(1917).30.
\\

t stamfader. ConvLex.XVI.66. \\ i videre anv.,

om kategori af personer med fælles træk, egen-

skaber. * Herrer vi ere i Aandernes Rige,
|

Vi er den Stamme, som evigt skal staae!

Winth.I.l. Den Titel forlanger jeg ikke. Jeg 50

spirer ikke ud af Fruer-Stamme. fi^oi&.

HAmb.1.3. hun hører til den Pigestamme,
hvis Hjerter er udrustet med Faresignaler.

HSeedorf.(NatTid.^*/iol926.Aft.2.sp.l).
\\ f

oprindelse, herkomst fra et vist folk, en vis

egn; i forb. som have sin stamme fra,

stamme fra. Vores General haver sin Stamme
fra Staden Luttich. LTfd.2756.3S8. 5.2) m.
h. t. dyr og planter

||
gruppe af individer

inden for en race, der viser stærk indbyrdes eo

lighed; især (landbr.) om gruppe husdyr, der

er afkom af et ell. flere nærbeslægtede avlsdyr

med fremtrædende racepræg og god nedarv-
ningsevne; ogs. undertiden om et omraades

bestand af et vist husdyr (jf. u. Kvægstammey.
Efter rimelig Formodning . . kan den hele

Stamme af Faar i (Sjælland) ei ansættes
til højere end 160,000 Stk. Begtr.Sjæll.II.427

.

Landbo.IV374. jf.: I denne Gaard . . var
der en Hestestamme, der nedstammede
fra Spaniolerne (0: de spanske soldaters heste).

RibeAmt.1924.771. Blandt disse Slughalse

(0: nogle kyllinger) . . skulde . . den bedste
Del udsorteres og danne Grundlaget for den
fremtidige Mønsterstamme. JacPaludan.
UR.379.

II
i bakteriologien: indbegrebet af

alle renkulturer af samme oprindelse.
Gær af denne Stamme findes endnu paa
CarlsheTg.JohsSteenstr.CJ.19. KUniskOrdbog.*
(1937).465.

II
(landbr.) gruppe af kultur-

planter inden for en sort med stærk ind-

byrdes lighed (jf. Stammeavl, Stamsæd^.
LandmB.I11.7(se u. I. Sort 2). LandbO.IV
318.374. en lidet yderig, smaakornet Stamme
6-radet Byg. DanmHavebr.8. Frøfirmaet . .

er verdenskendt for sine Stammer af Blom-
kaal og llwidk&al PoU/d934.6.sp.3.

6) (sprogv.) om sproglige forhold. 6.1) (til

bet. 4; jf. I. Rod 6.1J den del af et ord,
der er konstant, gennemgaaende i deraf
(især V. hj. af bøjnings- ell. afledningselemen-

ter) dannede former, ord; den del af et ord,

hvortil bøjningsendelser osv. føjes, de rod-

fæstede Bogstaver i Ordet, eller Ordets
Stamme. PSchulz.DS. 12. Naar et Udsagns-
ord udgør første Del af en Sammensætning,
er ofte Navnemaaden anvendt i Stedet for

Stammen. Mikkels.SproglS.27. Ordet stod for

(grækerne) som en formløs masse; de gjorde

intet . . forsøg på at bestemme, hvad der

var stamme og hvad der var bøjnings-

endelse. Ho?^Ped.5'A'.3. Ordets Grundelement
(i semitisk) er en „Rod" (undertiden kaldet

„Stamme"), som i Regelen bestaar af 3

Konsonanter.JohsPedersen.HebræiskGramma-
tik.I.(1926).5. i forb. og ssgr., der angiver

arten af stammens udlyd: konsonantisk (Brøn-
dum-Nielsen.GG.111.3), vokaUsk stamme,
Medlyds-, Selvlydsstamme (Wim.Navneorde-
nes bøjning.(1868) .14.16) , Konsonantstamme,
a-, i-, an-, r-, nt-Stamme osv. (se fx. smst.

23ff. Brøndum-Nielsen.GG.III.3ff.). jf. luk-

ket stamme (u. IV lukke i.s). 6.2) (til bet. b)

m. h. t. sprogligt slægtskab.
\\
(nu sj.) om det

element, der historisk ligger til grund for en

række beslægtede ord; rod (I.6.1). Det ube-

stemte Pronomen nakkvar, nogen, findes

kun i Nordisk; i Gothisk og Tydsk udtryk-

kes Begrebet ved Ord af ganske andre Stam-
mer. Bredsdorff.Afh.48. II

(nu næppe br.)

stamsprog. Et Sprog, som er Stammen til

adskiUige andre. F^SO.
||
gruppe af beslægtede

sprog ell. sproggrene; sprogstamme. Rask.1.4.

den romaniske Stamme. Bredsdorff.Afh.22.

II
(nu næppe br.) gruppe af beslægtede ord; se

Ordstamme 1.

II. stamme, v. [>sdama] -ede. (ænyd.

d. s. (i forb. være stammet af, nedstamme



929 stamme stamme 930

fra); fra ty. stammen, afl. af ty. stamm, se

I. Stamme (5); ;'/. III. stamme) i forb. m.
fra (ell. &f).

1) være en efterkommer af; føre sin
slægt, slægtlinie tilbage til; være ud-
sprunget, oprundet af (en slægt, et folke-

slag osv.); ogs. om dyr. I.l) alene i forb. m.
præp.-led med fra ell. (nu sj.) af. Min Cousin

stammer af samme Linie, som jeg. Biehl.

(Skuesp.VI.397). *stammed han end fra Bøn- i'o

der blot . . |
Hytten opveier tidt et Slot. OeU.

IX.193. *Man siger, at hun stammer af fjr-

steUg Æ.t.Hauch.SD.11.219. ikke Alle, som
stamme fra (Chr.VI: ere afj Israel, ere Israel.

Rom.9.6. jeg sætter . . Pris paa at vide, fra

hvilke Folk jeg stammer. JLange.Kunstværdi.

(1876).24. \Jt} i forb. m. adv. (og ftg. præp.-led

med Ixdk)
II
stamme hid (fra), (nu ikke i

rigsspr.; jf. Feilb.) d. s. s. hidstamme (fra),

hånd stammer hid fra store forfædre. Moth.S 20

738.
II
stamme ned (fra), d. s. s. nedstamme

1. Jeg stammer ned . . fra ældgammel Adel.

Biehl.Cerv.LF.I.351. *Glem ei, du stammer
ned fra store F3sdTe.Oehl.XXXII.184. Stam-
mer du da ikke ned fra Møllere? JFJens.lfa.
124.

II
stamme op (fra), (sj.) nedstamme (1)

fra. Paa fædrene Side stammer jeg op fra en
SkræddermesteT.JJIpsen.EnUtopistsHistorie.

(1926). 6.
II
stamme ud fra, (jf. u. bet. 3;

nu ikke i rigsspr.) nedstamme (1) fra. vAph. 30

(1764).

2) være opstaaet, skabt ved udvik-
ling af ell. paa grundlag af noget. 2.1) (na-

turv.) om dyre- ell. planteform: være frem-

kommet ved udvikling, differentiation (gen-

nem gradvise overgange) af en anden form.

Korrekt betragtet stammer vi jo heller ikke

fra Aben, men den og Mennesket har Rod
i^'samme tidligere Stamform. JFJens.ÆZJ.
130. 2.2) om ting, indretning, forhold: have 40

noget som en nødvendig forudsætning for sin

opstaaen; gaa tilbage tU et grundlag og være

(direkte ell. indirekte) affødt ell. afledt deraf;

spec. m. h. t. sprogligt slægtskab, et ords ell.

andet sprogelerrients oprindelse ell. (tidligere)

et ords afledning af et andet (jf. afstamme^.
Wimraer . . påviste, at (runerne) kun kan
stamme fra et av de græsk-italienske &!!&-

beter. HolgPed.SN.217. det er ikke lykkedes
. . at påvise en kilde, hvorfra et sådant låne- 50
ord kunde stamme. smst.298. \\ i forb. stam-
me ned (jf. nedstamme 2). stamme ned fra,

som Ord. vAph.(1759). de Digte med frie

Rvtmer, han har skrevet . . stammer (ikke)

ned fra 'mdtman.Gelsted.JVJensen.(1938).
86. Hans Stvkke stammer ned fra den gamle
Gåvtywekomedie. Pol.^*/iol941.10.sp.3.

3) oprindelig høre til, høre hjemme
eU. være opstaaet, fremkommet paa et

vist sted, i en vis tid, under visse om- m
stændigheder; om person: være født ell.

tidligere have været hjemmehørende et sted.

Det er en kostbar Ædelsten og maa
|
som

saadan fra en fornem Dame stamme.

Drachm.DD.158. (den) lysegule, fløjlsagtige

Dragt, der . . stammede fra Italien. Pa»<.

LP.V11.32. de forskellige sprog indeholder
ord, der stammer fra længst forsvundne
8ipT0g.Sandfeld.S.*267. den gamle Rørvig
Kirke . . stammer fra omkring Aar 1200.

AarbTurist.1931.13. N. N.(s slægt) stammer
fra Vendsyssel

j jf. bet. 4: (Vauvenargues)
er bleven udødelig paa den Sætning at de
store Tanker stammer fra Kjertet. RuJ)ow.

(UnivProgr.1938.1.86).
\\

(nu næppe br.) i

forb. stamme ned (fra), en Behandlings-
maade af Bændelormen, der stammer ned
fra en klog Kone i Nærheden af Breslau.

BiblLægAX.140.
\\ (jf. u. bet. 1; nu kun

dial.) i forb. stamme ud fra. Feilb.

4) have sin grund, aarsag i; hidrøre
fra; være foraarsaget af; skyldes. *Fra
Cherub til . . Kryb . . |

Stammer alle Væsner
fra dit Bliv. Bagges.SY.5. Sygdommen stam-
mer fra en Forkjølelse. Z>t?in. ligger Dyret
ikke paa Pletten, stammer det fra, at Kjødet
(med stryknin) har været frosset og Giften

først kan virke naar det tøer op. Bogan.1.167.

den Kløe, han følte over hele Kroppen, stam-
mede fra 'Djaen.smst.H.40.

ni. stamme, v. ['sdama] -ede. {afl.

af I. Stamme 1) I) om beharidling af træ-

stamme. I.l) (jy.) pode (1 1.2). Blieh.EB.42.

Feilb. jf.: Den Stamme-kraftige Qvist, Stam-
met og podet Af . . Seigr. Christopher Qvist

. . Til En Naturlig Qvist Ved . . Jfr. Anna
Maria Sørensøn . . 11^3. Seehuus.(titelpaa

bryllupsdigt.1743). 1.2) t forb. stamme op,
(gart.) faa til at vokse op og danne stamme.
De højstammede (stikkelsbær) kan . . være
rodægte, idet man straks afskærer alle Side-

grene paa den unge Stiklingsplante og „stam-
mer den op" til en Højde af 50—70 cm.
Pol."/iil941.4.sp.4. 2) (vel dannet til I. Stam-
me 1 efter ord som stavre, stolp(r)e; ;'/. dog

SV. dial. stam(b)la, stammra, no. dial. stam-
ra (se stamlej; sj.) gaa usikkert, vaklende

med stive ben (som smaabøm); stavre;
stolpre. Den lille Kineserinde har vendt sig

og stammer tilbage mod Kabinettet. JFJens.
MD.182. en lille Skrævebuks stammer paa
tykke Ben ud fra et Hus og hales med In-

dignation bort fra Vejen af en Søster, so.

S0.86.
lY. stamme, v. ['sdama] -ede. {ænyd.

d. s., oldn. stama, oht. stam(m)en; afl. af

II. stam; ;'/. stamle)

I) p. gr. af en talefejl have vanske-
lighed ved at udtale ordene, især saa-

ledes at mundstillingen ved en lyd (i reglen

en konsonant) bliver krampagtig, foraarsager

en gentagelse af lyden og for kortere ell. læn-

gere tid hindrer artikulationen af den følgende

lyd. (han) havde udvalt til Giester, alle som
stammede, hvilket foraarsagede en særdeeles

latterlig Scene ved }/L&altidet.Holb.Hh.II.

498. (han) stammede i en saadan Grad, at

Tilløbet til en Sætning kunde tage flere Mi-

XXL Bentrykt »/i, 1942 69
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nutter. Bogan. 1. 145. KUniskOrdhog. (1921).
230.

II
som vis. i formen Stammen. Moth.

S778. Panum.554.
\\

part. stammende
brugt som adj. Ludvig den stammende. ffJ.

Kofod.Verdens-Historie.(1813).288. Helbre-
delseskursus for stammende. MinSkr.(GR).
^yd896.

2) tale paa en maade, der minder om stam-

men (1); udtale ordene usikkert, tale

usammenhængende , snublende over ell. lo

ledende efter ordene (p. gr. af nervøsitet,

ophidselse, manglende øvelse olgn.); om børn,

der endnu ikke har lært at tale (rent): udtale

ord paa en ufuldkommen maade; forsøge at

tale; i videre anv.: tale et sprog daarligt (p. gr.

af manglende kendskab til det, manglende
øvelse) ell. give et ufuldkomment udtryk for

en tanke. 2.1) uden obj. Arv blir bange og
stammer. Holb.Jean.V.3. han stammer af For-

\i\ttTe\se.MCBruun.JSR.283. Hvorfor rød- 20

mer du og stammer,
|
Er undseelig og dig

skammer'} Heib.Poet.IV.92. *Ja, sjunge hver,

som stamme (SalmHj.122.7: sjungej kan:
|

Nu tændtes Lys i Skyggers Land. Grundtv.

SS.1.394. * Trøster Barnet dig for Savnet,
|

når hun stammer sødt, den 8må? Rørd.EK.
58.

II
(delvis til bet. 1) i forb. m. præp.-led,

der angiver hvad der udsiges; dels i forb.

stamme i noget: *Jeg understaaer mig.

Alt at undersøge,
| Og Vee dig, hvis du 30

stammer i dit Regnskab (0: hvis du ikke

uden vaklen kan klare for dig).Oehl.Y186.

især i forb. stamme i det, 0: i sin tale,

i det, man vil sige (jf. IIL i l.s). Høysg.S.59.

jeg (kunde ikke) faae en Løgn færdig i en
Hast. Jeg stammede i det og snakkede noget
om, at det sidste, jeg havde malet, var nogle

Studiehoveder. Ber^s.PP.535. Buris stam-
mede i det, han vilde gerne sige noget, som
kunde være fordelagtigt for ham selv, men 40

han greb sig i det.JVJens.D.69. han stam-
mer i det som Ole hugger i fadervor, se Ole 2.

dels (nu 1. br. i rigsspr.) i forb. stamme
paa noget, udsige noget stammende ell. ube-

hjælpsomt udtale, søge at udtrykke noget.

Éøysg.S.61. *Synger med os, alle Smaa!
|

Børn i Vugge, stammer paa
|
Hvad selv

Engle knap iorstaae\Grundtv.SS.I.351. ingen
af de udtryk han stammede på tilfredsstil-

lede 'ham.Grønb.SY188. \\ vbs. i formen 50

Stammen. *Med frygtsomt Blik, med Stam-
men i min Tale. Bagges.Ungd.I.*6^. Din
Rødmen og din Stammen

|
Har røbet Dig!

Kruse.DV.11.21.
\\

part. stammende brugt

som adj.; ogs. uegl., om ord: som udtales

usikkert, usammenhængende. Tyboe (conti-

nuerer sagte og stammende). Holb.Tyb.V8.
vore Dommere bevæges meer af stammende
grundige Argumenter end af sminkende Ord.
sa.Ep.V188, hans Bøn, den kjærligt stam- 60

mende.PalM.II.97. med stammende Ord . .

bekjendte (han) sin Mangel paa højere Dan-
nelse. ;Sc/iand.TjF.//.16(?. 2.2) m. obj., der

betegner, hvad der siges. Han lærde at stamme

det attoliske S]^rog. MCBruun&Horreb.JSP.
58. bly og ængstlig stammed (frieren) mig
(0: pigen) sin Elskov. Oehl.XV55. Det, som
min Læbe stammer svagt,

|
Har dig forlængst

mit Øie sagt. Heib.Poet.V237. Han stammede
noget om, at „Kammerherren" . . øjebUkke-
lig vilde kjøre hiem.Schand.TF. 1.186. „Far,
Far, Far, Viben er kommet," har Børnene
stammet i Ivrighed. KMunk.BF.12. hertil

vistnok: Han, som (0: hvis navn) Engle
stammer,

|
Han, for hvem sig bøje maa

|

De, som for Guds Trone staa. Grundtv.SS.V
369.

II
i forb. m. adv. stamme efter (jf.

efter I6.1 ; 1. br.). er det ikke Ord, som ethvert
Barn stammer eiter? Mynst.Afsk.lO. den . .

kolde Kundskab, som nu Enhver . . kan
stamme efter i mat og søvnig Tale. sa.Ref.

15. stamme frem, (1. br.) fremstamme.
hun (0: en havfrue) stammer frem til Svar:

I
„Tys! tys! tys! jeg er ei din BrudV Heib.

Poet.111.449. (hun) stammede Ordene frem.
ErlKrist.DH.166. stamme ud, (nu næppe
br.) d. s. jeg stammede mit Ærende ud, saa
got som jeg knnde.Ew.(1914).IV313. Lad
i Graad mig stamme ud:

|
Skee din Villie,

Herre Gnd\Ing.RSE.VII.90.
3) O billedl. anv. af bet. 1 og 2.i, om ting,

forhold: vise (tegn paa) usikkerhed,
vaklen, svaghed, ufuldkommenhed.
hans flittighed ey stamed eller famled.Cit.

1702.(DSt.l909.43). (et digt) som stammede
i Tanke og Bhythmus. Schand.TF.11.95. hos
dem alle var der et eller andet Sted en svam-
pet Plet, en bitter Erfaring, et vædskende
Nag, noget der var rystet ved, hvor det
lammede og stammede fysisk eller moralsk.
Esm.I.13. Aarbøger og Krøniker . . disse

første stammende Forsøg paa Modersmaalet.
EllenJørg.HH.4.

IStamme-, i ssgr. især af 1. Stamme 6;

ofte veksler Stamme- og Stam-, se u. de

enkelte ssgr.
\\

foruden de ndf. behandlede
ssgr. kan nævnes let forstaaelige ell. mere til-

fældige ssgr. som: (fagl.) til 1. Stamme l.i:

Stamme-forraadnelse, -højde, -tykkelse; (især

O ell. fagl.) til I. Stamme 6.1 : Stamme-fejde,
-forbund, -forfatning, -forskel, -gud, -helt,

-heros, -krig, -lov, -mærke, -rige, -sagn, -sam-
fund, -skik, -stat, -vandring, -vis ; (fagl., især

landbr.) til I. Stamme 5.2: Stamme-beskri-
velse, -dannelse, -forsøg, -præg, -renhed,

-ægte, -ægthed, -adel, en. (nu næppe br.)

fødselsadel. ConvLex.XVl.66. -avl, en.

f'Stam-. LandmB.in.23). (landbr.) avl mel-

lem individer, der tilhører sa. stamme (I.6.2);

om husdyravl v. hj. af stamholdere: LandmB.
11.61. om avl af stamfrø: smst.III.23.

-baad, en. [LI] (arkæol.) primitiv baad,

bestaaende af en udhulet træstamme. Joks

Brøndst.DO.1.116. -bark, en. se Stambark.
-begreb, et. [L4.5] (log., foræld.) grund-

begreb. NTreschow.Indl.25. O -beslægtet,
part. adj. om folkegruppe: af samme folke-

stamme som en anden. Drachm.A.65. det
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(med nordboerne) stammebeslægtede tyske

Folk.CSPet.LiU.559.
|| (1. br.) rodbeslægiet.

D&H. -bos, c°- ^^ Stambog, -bogstav,
et. (ogs. Stam-. Moth.S798. Høysg.AG.29).

{ænyd. stambogstav; jf. Rodbogstav; sprogv.,

nu sj.) hvert af de bogstaver, hvormed et ords

stamme (I.6.1) skrives, ell. (tidligere) hver af de

lyd, der danner stammen; spec. om radikalbog-

staverne i semitisk. vAph.(1759). Kierk.VI.

94. -horgf -dyr, -fader, -folk, se 10

Stam-borg, -dyr osv. tO -frænde, en. (ogs.

Stam-. HNClaus.(DMdskr.l856.361). Job.

31.34(1931). Rørd.DL.9). (jf. -slægtning^

person (ell. folk) af samme (folke)stamme som
en anden (et andet). MO. Danmarks Konge
og Folk glemte ikke deres Stammefrænder
hinsides S\mdet.KrErsl.DM.32. (Heines)

Stammefrænde Goldschmidt. TtiA^nd.Lttt./Y

820. jf. (sj.): De nordiske Nationers Stam-
mefrændskab. MO. -fyrste, en. fStam-. 20

4Mos.7.2ogl7.2(Lindberg)). (1. br.) d. s. s.

-høvding. 4Mos.7.8(Wolff). O -fælle, en.

^Stam-. Goldschm.V.177). d. s. s. -frænde.

(gallerne) henvendte dem til deres Stamme-
fæller paa den spanske Side af de pyre-

næiske B]eTge.Schiern.EF.144. D&H. Qj

-fællesskab, et. det at være stammefæller.

Schiern.HS.1.85. Bråndes.V111.513. -føl-
ge, en. (sj.) slægtfølge (1). Kampm.Overs.af
Virgil: OmLandbruget.(1797).91. -gods, et. 30

se Stamgods. -gren, en. I) (1. br.) gren,

der udgaar fra et træs stamme (I.l). hvor
Granen stod meget udsat (for vinden),

bredte den sig meget med de nederste Stam-
megrene, men gik ikke tHyeiis. Andres.Klitf.
256. 2) (fagl.) forgrening, der udgoMr fra en

stamme (1.3). Ved sin bageste Ende deler

Luftrøret (hos krybdyrene) sig i to kortere

eller længere Stammegrene (Bronchi). Boos.

Zool.*542. -hak, en. se Stamhak. -herre, 40

en. se Stamherre, -hertng, en. (hist.) her-

tug, der er overhoved for en tysk folkestamme.

Sal.*XI.361. -hjem, -holder, -has, se

Stam-hjem, -holder, -hus. -hæk, en. [I.l]

(gart.) hæk, formet af klippede trækroner (jf.

Palisadetræj t en ris afstand fra jorden.

HavebrL.*II.812. -hær, en. (sj.) styrke, der

udgør en hærs stamme (1.4.4). Molb.HPh.I.
225. -høvding, en. (jf. -fyrste, -overhoved^
overhoved (høvding) for en (folke)stamme. 50

Molb.DH.1.189. Esaus Sønners Stammehøv-
dinger (1871: FjTsterne iblandt Esaus Søn-
ner). lMos.36.15(1931). Afrikas Stammehøv-
dinge. Z3funfe.)S'.29. -kiste, en. [I.l] (arkæ-

ol.) (bronzealder)kiste, lavet af en udhulet træ-

stamme. Aarb.1938.10. -land, -len, -li-

nie, se Stam-Iand, -len, -Unie. -lod, en.

(ogs. Stam-^. (bibl.) jordstykke, der udloddedes

til hver af Israels stammer, deres Stamlodder
(1931: Stammelodder; Chr.Vl: afdelinger^, io

Ez.48.29. -moder, en. se Stammoder.
-navn, et. I) (hist.) navn paa (folke)stam-

me. OGuldb.(VSO.). Sal*XI1.613. 2) se

Stamnavn. -ord, et. se Stamord. Qj -over-

hoved, et. (jf. -fyrste, -høvding, -øversteg.

ConvLex.XVl.38. eders Stammeoverhoveder
(1871: ØxeTstGT).5Mos.29.10(1931).

IStammer, en. flt. -e. {afl. af YV. stam-
me; nu især fagl.) person, der stammer
(lYl); en stammende. Moth.S778. *Som en
Hind da springer Halt,

|
Stammer, som for

maalløs gjaldt,
|
Løfter klart sin Stemme!

Grundtv.SS.1.293. i den stammendes slægt
findes der ofte mange stammere. PHertz.
SundSkoleungdom.(1917).160.
Stamme-register, et. f'Stam-. Moth.

S738). (nu næppe br.) slægtregister; stam-

tavle. Slange.ChrIV446. Levinsen.Real-Con-
cordants.(1854).332. -slægtning, en. (1.

br.) d. s. s. -frænde. Goldschm.IV177. Levin-

sen. Real-Concordants. (1854). 332. -slsegt-
skab, et. (jf. Stambyrd^ slægtskab mellem
(folke)stammer. Ing.EF.lV167. MKrist.N.
36. -sprog, et. se Stamsprog. -stade,
et. (biavl.) moderstade. S&B. -stavelse,
en. [I.6.1] (1. br. Stam-. JLVss.Græsk og
romersk Metrik. (1893) . 24. Jesp. Spr U. 29)

.

(sprogv.) den stavelse, der udgør et ords stamme
eU. rod; rodstavelse. FGuldb.Indblandingaf
fremmedeOrd.(1835).12. Saaby.'' -streng,
en. [1.3] (anai.) d. s. s. Grænsestreng. Vore
Sygd.I.128. f -størrelse, en. [1.4] rod

( 1.6.2) i en ligning. Kraft.(KSelskSkr.V1.104).
-sæde, et. se Stamsæde.
stammet, adj. ['sdama^] (^ stammig.

se u. halv-, høj-, lavstammet^, (jf. ty. stam-
mig (ældre ogs. stammig, stammicht^; afl.

af I. Stamme; bot., gart.) om træ, busk: som
har, danner en (oftest: forholdsvis høj)

stamme, dette Æbletræ . . lader sig opelske
til smukke stammede Træer. Bredsted.Pom.
11.41. Frugtbuske, der i stor Udstrækning
dyrkes som stammede. Haven.l929.130.sp.2.

II
spec. om rose(n-busk): højstammet. Villa-

byernesBlad.ytl925.3.sp.5. DagNyh."/él936.
lO.sp.3.

II
som sidste led af ssgr.; dels i ssgr.

med num. (og andre angivelser af antal),

betegnende det antal stammer, et træ, en busk
har, fx. en- (Forst0.17. ABruun.Frugthaven.

(1921).26), fem- (AarbPræstø.1936.76), f ler-

(ForstO.19), mange- (NaturensV.1915.383),

syvstammet (Trap.*IV698); dels i ssgr.

med adj., der angiver stammens størrelse ell.

u4seende (ogs. overf.: legemsvækst m. m.), se

fx. halv-, høj-, kort-, lavstammet; som eks-

empler paa sjældnere dannelser kan nævnes:

et fyldigstammet Træ . . med rigeligt Lø\-
\dsrk.Oehl.Øen.(1824).II.230. hvidstam-
mede Birke. RSchmidt.SS.132. den slanke,

nøgenstammede Naaleskov. EChristians.
Hj.174.

IStamme-tavle, -træ, se St^m-tavle,

-træ. -udlyd, en. [I.6.1] (sprogv.) lydligt

element, der i indoeuropceisk fandtes mellem
et ords egentlige stamme ell. rod og bøjnings-,

afledningsendelser olgn. VilhThoms. GS. 72.

LJac.F.35. jf.: en stammeudlydende \o-
kal.VilhThoms.Afh.1.65. -vaaben, et. se

69»
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Stamvaaben. -ved, et. [LI] (forst.) ved af

træers stamme. ForstO. -vokal, en. (ogs.

Stam-. Høysg.lPr.23. OKjær.Da.-lat.Ordbog.

(1870).vii). (sprogv.) vokal i et ords stam-

me (1. 6,1). Harry Andersen. Oldn. Grammatik.

(1936). 34. -øverste, en, (jf. -overhoved;

libl.). Stammeøversterne (1871: Stammernes
Øverster). lKrøn.28.1 (1931).

stammig:, adj. se stammet.
IStam-moder, en. (ogs. Stamme-. 10

Fund.(Kvartudg.)^yd804.§8.ADJørg.IY462.
Rutzeh.DS.165). (jf. ty. stammutter; sml.

Oldemoder 3; Cp ell. fagl.) kvinde, fra hvem
en person, en familie, slægt (ell. (sjældnere)

en (folke)stamme, hele menneskeslægten) ned-

stammer. Nørreg.Privatr.1.160. HCAnd.ML.
371. Jytte Brok . . blev Stammoder til de se-

nere Ejere af Gammel Estrup. DagNyh.^yi
1932.Sønd.l0.sp.2. vor Stammoder Eva.Ei-
mest.(PoUyiol941.12.sp.6).

\\
(landir.) hun- 20

dyr, hvorfra en gruppe husdyr nedstammer.

Landbo.lY.373. \\ billedl. (svarende til -fader

slutn.). Rom, deres (0: koloniernes) Stamme-
moder.OGuldb.Overs.af PliniiLovtale til Traja-

num.(1763).Indl.l8. Denne . . Roman . . var

ligesom en frugtbar Stammemoder til en

Mængde andre Hyråeromaner. NyerupRahb.
111.65. (det sprog, som) blev stammoder til

vor STprogdit.HolgPed.SN.296. -navn, et.

(ogs. Stamme-. Holb.DR.II.3. Recke.Mich. 30

86. GBang.EK.Il.46). (ænyd. stam(me)navn;
i rigsspr. især gldgs.) slægts-, familienavn.

JSneed.I.211. hvert Barn (bør) ved Daaben
benævnes ei alene med Fornavn, men og
med det Familie- eller Stamnavn, som
det i Fremtiden bør hære. Forordn.*'*/il828.

§18. Oluf Nielsen Rosenkrantz . . var den
første af Familien, der antog Tilnavnet eller

Stamnavnet Rosenkrantz. APetersen. Vallø.

(1877).42. ERode.JP.9. Feilb.(u. stamme- 40

navn^. -unmmer, et. (til I. Stamme 4.4^

^ nummer i en stambog (3). en Remonte med
Stamnummer Sil. Gjel.R.116. -ord, et. (nu
næppe br. Stamme-. LTid.1738.519. JBaden.
Gram.20. Rask. Udv.1.28. VSO.). {ænyd.
stamord; sprogv.) I) (til I. Stamme 6.1;

jf. Grund- (2), Hoved- (2.i), Oprindelses-,

Radikal-, Rodord^ ord, der bestaar af en
stamme alene, i modsætn. til deraf dannede
afledte og sammensatte ord. Høysg.AG.25. 50

Rask.FS.33. Mikkels.SproglS. 62. 2) (til I.

Stamme 6.2; 1. br.) ord, hvoraf et andet er

opstaaet, udviklet, (det) hebraiske Ord er

Stamordet til det jødisk-tyske kosher.

EBrand.JP.121. jf. MO.
I. tStamp, en. [sdam'6] {dannet til III.

stampe B ell. laant fra no., sv. stamp, der

maaske er en billedl. (eufem.) anv. af sv. stamp,
stampemølle (idet indlevering af tøj olgn. paa
pantelaanerkontor sammenlignes med indleve- 60

ring af tøj til valkning, stampning i stampe-
mølle); kbh., jarg.) især i best. /.; pantelaaner-
kontor; laanekontor. vi maa se at faa de
møbler hjem fra sta.mTpen.OrdbS.(kbh.).

II. iStantp, et. [sdam'6] flt. d. s. vbs. til

III. stampe ; især i flg. anv. : I ) til III. stampe 1

II
(nu 1. br.) til III. stampe l.i, ogs. (nu

næppe br.) konkr.: stampet ler til bygnings-
brug. Bygningers Opførelse af Jordstamp
eller Pisé. DetFyenskepatriotiskeSelskabsTids-
skrivt.1812.50.

\\
(foræld, ell. dial.) til III.

stampe I.2: det at blive stampet i stampe-
møllen; i forb., der angiver arten af denne
behandling: Dynevadmel . . skulde have
„Dynestamp", d. v. s. „hel Stamp" for at
blive iiertddt.Dengl.By.1927.33. Vadmel til

Mandstøj fik halv eller tre Kvart Stamp.
smst. Feilb. 2) til III. stampe 2: den enkelte
stødende, trampende bevæ^gelse af fo-
den. Polskdansen gik . . et vældigt Stamp i

Gulvet, et Huj, et Slag i Bjælken, saa Støvet
dryssede neå. Feilb.BL.299. Hun krøllede
Brevet sammen og kastede det paa Veran-
daen med et lille Stamp med Foden. XLars.
lx.59. *Bilers Fløjt og . . Hestes Stamp,
Aakj.HÆ.40. jf. stampe mod brodden (u.

I. Brod 1.2^; *Med Styrke satte Foden han
(0: ateisten, der har været med paa en luft-

sejlads) mod Jorden,
( For ret at føle dog

den faste Grund;
|
For ved sit Stamp mod

Braadden sig at klare
|
De Tanker, der jo

reent fortumled' \Bire.PalM.(1909).III.42.

3) (især dial.) til III. stampe 3: trin under
(egl.: tung, stødende) gang; ogs.: (besværlig)

gang. hendes Far skulde være der med det
samme. Hans bløde Stamp lød allerede i

Trappen. BmcM./Sm./.56, Feilb. 4) 03 til III.

stampe 4. *vi rumler Stamp i Stamp (0:

som i et jærnbanetog)
|

gennem Jammerdalens
Kamp. Bergstedt.SangforalleVinde. (1927). 44.

jf.: *Stempelstamp
( forkynder Mand-

doms Eyneraa,a,l. Rørd.GK.64.
IStam-parcel, en. (til I. Stamme 4;

jf. II. Stavn 1; især emb.) hovedparcel, der

bliver tilbage ved en landejendoms udstyk-

ning, ell. som danner stammen i en ved sam-
menlægning af parceller dannet større ejendom.

LovNr. 163^*1d934.§46. Nystrøm.N0.439.
I. Stampe, en. ['sdam&a] flt. -r. (ænyd.

d. s., fsv. stamp(a); fra mnt. stamp(e); til

III, stampe)
I) (fagl.) redskab til at støde, stampe

(III.l) med; nu især om det stødende red-

skab (bjælke, stolpe) i en stampemølle, om
metalstempel til formning af metalarbejder

(Hallager.357. Dengl.By.1936-37.83. jf. Ske-
stampej, (dial.) om kernestang (2) i en
stampekerne (AarbHolbæk.1933.27) ell. (fisk.)

om det redskab, hvormed havbunden sættes i

bevægelse, naar der skal samles sandorme
(Fiskeriredsk.(1872).12. jf. Ormestampe^;
(nu kun dial.) om brolæggerjomfru (Moth.S
910. VSO. BornhOS.), redskab til stampning

af ler (VSO. BornhOS.), til knusning af æbler

til most (Moth.S910) og (foræld.) om seglstem-

pel, signet (Dengl.By.1935.64. KirkehistSaml.

6R.111.439); ogs. undertiden om beholder
(trug, morter olgn.), hvori noget stampes
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(LTid.1725.256. Halleby.132. OrdbS.). En
Stampe . . det Redskab, hvorved ovenmeldte
Skaller maa bringes af Kornet, og Gryn skaf-

fes til Yeye. OeconJoum.1758.393. Hallager.

118. Krudt-Stampemølle . . hvori Krudtets

Bestanddele (Satsen) blandes og bearbeides

ved Hjælp af Stamper. 3fi7retnOJ52. Fang.

Sct.Jørgensbjerg.(1937).38. 2) (nu især dial.)

stampemølle. S&B. Krist.Ordspr.512. Feilb.

UfF. ;/. Ertss tampe (o: pukværkJ.vAph.
Chym.1.383. || ofte i best. f. Jeg glemmer al-

drig det Stykke Vadmel, de fik hjem fra Stam-
pen den anden DsLg. AntNiels.FL.il. 170. Gar-
net kom til Farveren og Vadmelsvævene
til St&mTpen.Bregend.TGK.125. jf. Stam-
pen (nu alm. udtalt: ['sdam'&(a)n], jf. 1.

Stampe, navn paa en (opr. klæde)fabrik m.
tilhørende bebyggelse ved Mølleaaen i Taar-

bæk sogn, se Trap.Hl.295. 3) (til III. stampe
2; dial.) bede (III.2); træskomede; hov
(1.2). FortNut.XI1.190. Feilb. 4) (nu næppe
br.) tændehullet i en kulmile. slukke en
Kulmile i Stampen. F50.
n. Stampe, en. ['sdamfta] {ænyd.

stamp(e), fangstfælde (egl. med nedfaldende

tung træklods), nød, knibe (bl. a. i forb. staa

i stampen, sidde fast i fælde, være i knibe,

nød), SV. dial. stå i stampa, vcere i knibe,

ældre sv. bliva, sitta i stampan (stampen),

d. s., fsv. stampa, stappa, fælde, mnt. stappe;
til III. stampe 1) I) (nu næppe br.) nød;
vanskelig situation; knibe; vaande;
efter præp. i t udtr. som: hånd sidder i en
svar stampe. 3/otA.iS739. Hånd lod ham i

stampen (o: i stikken). smst. *Med sin Hel-

sot, til sin Harm,
|
Fængslet af en Kæmpe-

arm
I
Grændel stod i Stampe (Grundtv.Bjow.

74: Y!iLaLnde).Grundtv.Bjoiv.*(1865).62. jf.:
*Blandt Sværmen (ved et gilde) indeklemt
han stod i Stampe, | Mens rundt om sig han
Fødder hørte tia.mpe. PalM.Y60. 2) stands-

ning i vækst, udvikling, fremgang; stagna-
tion; i forb. staa (nu næppe br. være.

Moth.S739. MO. nu ikke i rigsspr. gaa.

Jurige. JHSmidth.Ords.148) i stampe ^f
stampen. Gram.(KSelskSkr.III.297)), ikke

vokse, trives, udvikles, fremmes; stagnere.

Hånd ståer endnu i ståmipe. Moth.S739. (sel-

skabets) Virksomhed . . syntes at staae i

Stampe. NyerupRahb.V1.332. *Bøgen staar

i Sta.mpe. Grundtv.PS.IY4. Jeg stod i Stampe
og blev hverken storre eller mindre. Bergs.

PS.II.55. hans . . slaviske accentstudier, der
under opholdet i Halle synes at have stået

noget i stampe, men som han nu ivrigt gen-
optog. VilhThoms.Afh.1.200. Ikke den mind-
ste spire er kommet op i haven, jo, ærterne

pipper dog op, men står i stampe. J?;emitt;

påprærien.(1917).282. UfF. jf. (sj.): den
eneste Landboreform, der kunde hjælpe os

ud af den Stampe, Jordspørgsmaalet nu
stod i.Pol.^^'iil920.6.sp.6.

IIL stampe, v. [isdam&a] -ede. vbs.

-ning (især i bet. 1 og 4.3), jf. II. Stamp.

(æda. stampæ (AM. Harp.Kr.7.10ff.), sv.

stampa, no. stampe, mnt. stampen, nht.

stampfen, egl. sa. ord som glda. stappæ t sa.

bet. (se Brøndum-Nielsen.GG.1.226), oldn.

stappa, og sideform til stempe ; besl. m. Stem-
pel; jf. I- 1 1. Stampe samt stjampe)

\}(især fagl.) (ovenfra) underkaste noget

enrække stød (med særlige redskaber, stødere)

ell. tramp (med fødderne) med det for-

10 maal at presse det sammen ell. i en vis

form ell. knuse, findele det. I.i) t al alm,

om handling, hvorved noget stødes ell. trædes

sammen til en fastere masse, til mindre om-
fang; ogs. undertiden (i forb. m. adv. ell.

præp.-led): ved stød med et redskab ell. med
foden drive noget fast (ned, ind i noget), hvad
Brolæggerne kalde en Jomfru, En til at stam-
pe Steenbroen med. HCAnd.(1919).III.99.
stampe Kaal (i en Tønde). IfO. Chaufføren

20 aabnede Dækslet paa Gengasværket for at

stampe Gløderne til. Pol.^*'tl941.6.sp.3. i forb.

m. ned (jf. nedstampe^; Den Humle man vil

sælge bør . . stampes ned i Sække, saa fast

som muiigt. Olufs. NyOec. 1. 155. Elfelt.NB.

109.
II
m. h. t. jord. *De to (veje) paa Siderne

ved Stampning sammenbindes
|
Af saadan

Jord og Gruus, som Kiørselen giør let. Prahl.

ST.II.42. Jorden skal først sjTike lidt sam-
men, naar Graven ikke er stampet. 5c/»€r^.

30 Fu.l33. spec. (foræld.) m. h. t. anvendelse af
sammenpresset jord ell. ler som bygningsmate-
riale; oftest i part. stampet brugt som adj. (jf.

lerstampetj. Jeg har opført to Bygninger af

stampet JoTå.Olufs.NyOec.1.38. Gulvet be-

stod kun af stampet Leei.Hauch.I.lO. et

stort, lyst Rum med stampet Lergulv. JP
Jac.II.68. Peleponnesierne . . stampede . .

Ler fast sammen i Kurvefletninger af Siv

(o: for at stoppe et hul i muren). Gertz.Thuky-
40 did.1.307. Husene . . havde tykke, stampede

Lervægge. J.ar65orø.i925.i34. t forb. m. op
(jf. opstampe 2); nu vist kun (dial.) m. h. t.

mur: bygge af stampet ler. AarbHolbæk.1914.
91. Hedebo.l4. 1.2) m. h. t. klæde: behandle

med stød af sarlige redskaber (stampere) ell.

(tidligere) af fødderne under tilsætning af

forsk, midler (som sæbe, alkalier, valkejord)

med det formaal at blødgøre stoffet og faa de

enkelte taver til at filte sig indbyrdes; ogs. om
50 lignende behandling til blødgøring af skind,

hamp olgn.; valke. Moth.S910. efterat Skin-

dene ere tagne op af den første Bark blive

de stampede (valkede, foulées) stærkt med
Fødderne paa et Gnl\.JFBergs.G.287. Møl-
len . . maler Meel . . og den kan ogsaa stampe
Klæde.Oehl.FreiasAUer.(1816).122. VæverB.
59. Kort efter stod Simon i Forstuedøren i

ny Vadraelshabit, der endnu lugtede af

Stampningen. Aakj.VF.124. 1.3) om behand-

60 Ung, hvorved noget findeles ell. knuses.
||

(1. br.) knuse frugter for at udvinde saften;

spec. om knusning af vindruer v. hj. af fød-
derne, stampe Æbler til Most. 750. jf.:

Vinstampningen af Druerne hos Hebræ-
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eTne.AGarde.DansJcAand.f1908).161. \\ søn-

derdele klude (til papirfremstilling) v. hj. af

stampere (i en stampemølle). VareL.(1807).

11.267. Hannover&Smith.Papir.Sé. || blande

krudtsatsens bestanddele ved at støde dem i en

stampemølle. OpfB.*IV,3.88. jf. bet. 4.i : Naar
Stampen, ved at falde i Kummen, ikke hver
Gang støder paa et nyt Lag Sats, siges den
at stampe paa Proppen, eller paa Bunden.
MilTeknO.153. \\ knuse (findele, pulverisere {q

ell. mase, sammentrykke) forsk, animalske ell.

vegetabilske stoffer; spec. (foræld.): støde i en

morter, et Hul i Forstuen at stampe Riis udi.

Pflug.DP.750. Ved Stampningen bliver Bar-

ken (o: egebark til garvning) til et finere Pul-

ver end ved Malingen. JFBergfs.Gr.332. Af de

rensede stampede Ben anvendes hyppig en

Del til Fremstilling af Benkul for Sukker-
fabrikkerne. LandmB./.520. 1.4) V. hj. af stød

med særlige redskaber presse et materiale i en 20

vis form; stanse; spec. (guldsm.): opstampe

(1). Hinnerup.Juv.444. TeknO. 1.5) (delvis

til bet. 2.3; fisk.) i forb. stampe orm (op),
ved hj. af et særligt redskab ell. ved stampen
med fødderne sætte den sandede havbund i

bevægelse, saa der fremkommer et hul, hvoraf

sandorme kan pilles op. Drachm.VI.455. Fi-

skeriredsk.(1872).12. Uhrskov.TG.109.

2) staaende paa stedet støde foden
haardt i jorden, gulvet osv. (især om 30

mennesker — spec. som udslag af harme ell.

utaalmodighed ell. for at faa varme i fødderne— ell. om (fyrige, utaalmodige) heste); ogs.

(jf. bet. S): træde, trampe haardt under
gangen. 2.1) i al alm., uden obj. (ofte i forb.

stampe med foden, stampe i (nu næppe
br. paa. Holb.Kandst.Y3) gulvet^, slaa i

din Haand og stamp med din Fod, og siig

Ak over alle Israels Huses slemme Veder-
styggeligheder. Æ7ø.6.i2. Jacob seer sig om 40

og blir var, at Studenstrup kysser paa Mam-
mesellens Hænder, stamper i Gulvet af vrede.

Holb.llJ.IY6. der er jo to Mennisker, som
slaaes, jeg kand jo høre 4 Been stampe, sa.

Bars.III.6. Der maa paa ingen Maade stam-
pes i Marschen, men Foden nedsættes lige

saa let som den ].øttQs.Gymn.(1828).70. *Hun
stamped med sin Fod

|
Og knytted sine

'NæweT.Winth.HF.93. han stampede i Sneen
for at varme sine Fødder. NPWiwel.NS.70. 50

*en Hest, som utaalmodig
|
stamper i den

nære Stald. Drachm.DD.25. Hun stamper i

Gulvet ad Frøken V.B.T.'"'U1939.10.sp.2.

tidligere brugt af teaterpublikum til at udtrykke
mishag: paa den Tid, da det var brugeligt

at stampe paa Skuepladsen. J*Snfied.F/.503.

smst.III.227. Man stampede i Theatret, i

Stedet for at pibe til endnu noget efter

Midten af forrige Aarh. Lew'n.
|| (fagl.) om

travhest: bøje og løfte forbenene stærkt uden to

at føre dem langt frem. Vædløb.63.
j|

part.

stampende brugt som adj. stampende heste
(1871: Heste i jagende Fart). Nah.3.2(Chr.
VI). de . . opsadlede Stridsheste, utaalmo-

digt stampende, og tyggende de skummende
MihT. Blich.(1920).XY68. billedl: Det er mit
Raad til de utaalmodigt stampende tyske
Historikere: Vent og se hvad Resultater de
sidste 5 Aars tyske arkæologiske Under-
søgelser i Hedeby har bragt. PoL"/ii937.i2.
sp.4. 2.2) i forb. m. præp. (i) mod, i udtr.

for at gøre (unyttig) modstand mod over-

magten ell. det uundgaaelige; egl. i forb.

stampe mod brodden, se u. I. Brod I.2;

O i andre (heraf udviklede) udtr.: *Du der-

for ikke maa mood Gud og Lykken stampe.
Cit.l701.(Kyhn.PE.a7v). nogle skidne For-
deele kand formaae et Menneske til at . .

stampe imod alle de Formaninger, som Sam-
vittigheden . . pleyer at give.Spectator.423.

Han mente, at alting skulde gaa i den gamle
Skure, manglede Fremsyn. Saadan stampede
han ogsaa imod, da de i sin Tid oprettede
Mejenet. Elkjær.MH.194. han stampede . .

aldrig mod Udviklingen. Pol.*^/tl940.6.sp.2.

2.3) m. obj.
II
m. obj. og nærmere bestemmelse

(præd., præp.-led, adv.), der angiver bevæ-

gelsens resultat; især i udtr. for ved trampen
at faa fodtøjet helt paa ell. ryste snavs olgn.

af sig. *I Græsset reen han stamper sin klir-

rende Fod. Winth.D.228. (folkene) stampede
. . Vandet af sig ude i Gangen. Rønberg.GK.
49. (fjederstøvlerne) var stramme og maatte
stampes ])a,Si.FynskHjemstavn.1928.153. (han)

stampede sig i Træskoene. ErlKrist.S.28.

man lod Kvæghjorderne rende ude i Sandet
og stampe det løs. Gelsted.Tibirke.(1941). 11.

II
(nu sj., jf. dog bet. 1) m. obj., der betegner

det, foden stødes mod: trampe paa (og øde-

lægge). *I Fald (billedet) ikke hang saa høit

. .
I

Rev jeg det ned, og stamped det med
Fødder. Oehl.X.85. paa Løver skal du træde
og Øgler, og stampe Løve-Unge og Drage.
Ps.91.13 (Lindberg), m. obj.-præd.: *Saa hø-

stes Kongens Vang . .
|
Og Marken stampes

sort i Dands af tunge Fiæd.GFrim.Poet.l3.

jf. bet. 1: *Som Skarn paa Marken Du til

Støv dem stam^e\Blich.(1920).VII.105. i

forb. stampe ned (jf. nedstampe^; Es.63.3

(Chr.VI og 1931 afvig.). Paa sin Stridsvogn
staaer han den unge Tidens Drot . . Alt

stampes ned af de skummende Heste. Troeis

L.PV.174.
II

m. obj., der betegner, hvad der

(ligesom) drives frem af jorden, naar der

trampes paa den; dels i forb. stampe orm
(op), se bet. 1.5; dels i forb. stampe noget
op (af jorden) ell. frem, hurtigt og næsten

som ved et mirakel skaffe noget til veje, frem-

skaffe, fremtrylle noget, egl. i forb. stampe
hære op af jorden {efter Schilier.DieJung-
frauvonOrleans.1.3: *Kann ich Armeen aus

der Erde stampfen? (jf. Rahb.Jd'A.30), der

gaar tilbage til en udtalelse af Pompejus hos

Plutarch.Cæsar.kap.33, jf. Sporon.Mod.204)
*Armeer stamped han (0: Gambetta) af Jor-

den hem. Drachm.DS.18. Frants . . stred af

alle Evner for at stampe en Smule Lystighed

irem.EmilRasm.F.414. Det var . . forelæs-
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ninger til at stampe digtere op af jorden.

VVed.FF.7. hun (greb) kun til deres Hjælp,

hvor det gjaldt at stampe Penge op af Jor-

den i et liu.KMich.K.ieé.
||

(sj.) frem-

bringe ell. angive ved at stampe, stampe
Takten til et Musikstykke. Z)Æff.

3) gaa, bevæge sig, sadledes at joden støder

haardt mod jorden; gaa med tunge skridt
ell. gaa trampende, løftende benene
højt (fx. p. gr. af tungt fodtøj ell. høj sne

olgn.); ogs. som spøg. betegnelse for at gaa,

vandre: traske; sjokke. Herpaa stampede
han op ad TT&^Tpen.Blich.(1920).XXVII.50.
Manden stamper da af op til Degnen.
SvGrundtv.FÆ.1.214. (han) kom stampende
. . i tunge, blikbeslaaede Træsko. Poni.FL. 7i.

Go ahead! raabte jeg. Hest og Okser stam-
pede i Yei.Buchh.FDK.28. Mandskabet
stamper om for at holde Varmen. TFoei.Z).

58.
Il

(delvis til bet. 2) i udtr. for ikke at

komme af stedet, ingen vegne komme, ingen

fremskridt gøre, være hemmet i sin udvikling,

staa i stampe. Vi stampede paa Stedet (o: i

en diskussion) .Woel.MitIAvsElvira.(1930) .43.

især i forb. gaa ell. staa og stampe i det.

der var ingen Drift i ham. Han hutlede sig

til alt, stod og stampede i det og drev det

ikke ud over at blive Avlskarl. 0T%reg.B.4.
En enkelt Afdeling (o: af en ungdomsorgani-
sation) ligger i Dvale, og et Par Stykker staar

og stamper lidt i det, men til Gengæld har
andre Fremdrift. Fremad.D.S. U.1940.41.sp.l.

Korn, Planter, Kreatur og Mennesker staar

og stamper i ået.UfF, jf.: han skulde gaa
her og stampe i alt det, som han ikke kunde
forandre. LCNiels.OA.166.

4) om tings bevægelse. 4.1) (især tO) om
(redskabsdel i) maskine, maskineri, apparat
osv.: bevæge sig op og ned som et stempel

ell. en støder (i en morter), en stamper i et

stampeværk; have sine stempler ell. andre
redskabsdele i (stærk) bevægelse. *Stampe
skal Hamren og Saugene gaae. Oehl.XXl.271.
•Snart banker Hamren, Væverstolen stam-
per. s7?js^.F/i.2i<?. over hele det store Skib
(hørtes) ingen anden Lyd end Maskinens og
Skruens ihærdige Stampen. Pont.LP.VI.162.
en Tone (summede) som fra en højspændt
Maskine, hvis Stempler stampede dumpt i

den dirrende Stilhed. Nathans.HD.111.227.
jf.: Ved Aaen stamper MøUen, i Stampe-
møllen æltes der.Drachm.D.lOl. jf. bet. 4.4:

Derfor rask ombord!
| See Fregatten, hvor

hun stamper!
|
Seer I ikke, hvor

|
Hekla

med af Længsel damper? ÆKecA:«.^. 4.2) O
om vædske olgn.: i bølger strømme mod
og presse paa noget ell. bevæge sig (som)
ved pulsslag. Om Havgassens Huse fløj

Skum op mod Sand;
|
De skuddred ved

Bølgernes Stampen. Blich.(1920).XXIII.16.

Blodet rejste sig i ham og gik hedt og stam-
pende mod hans lA]erte.Madelung.EE.185.
Blodet stamper haardt og uregerligt i dem.
Pol."/il936.Sønd.3.sp.2. jf.: UsporUgt smit-

ter (luften) Vædskeme, hidser Feberilden op
. . og stamper som Hammerslag i Puls-
&&ieTne.TroelsL.SN.122. 4.3) ^ om skib:

foretage stærke langskibs bevægelser i høj sø,

saaledes at stævnen først rejser sig højt i søen
og derefter dukker dybt ned i den, hvorved
skibets fart hemmes; duve stærkt; hugge,
sætte i søen. stampe op og ned.vAph.(1759).
Funch.MarO.il.29. det (bør) undgaas at an-

10 bringe større Vægt helt ude i Stævnen af

Fartøjet, da dette ellers let, saafremt der
sejles i nogen Sø, vil komme til at stampe
i denne og derved tabe i Y&rt. Bardenfl.Søm.
1.158. ligge og stampe i Søen uden at komme
liem.Scheller.MarO. Egentlig Stampning ken-
der „Najaden" (o: en fregat) ikke.JHSchultz.

Denda.Marinel814-48.1.(1930).120. 4.4) (1.

br.) om tog, automobil, dampskib olgn,: be-

væge sig langsomt ell. tungt, besvær-
20 ligt fremad (drevet af maskineriet, motoren);

i forb. m. adv. ell. præp.-led. stakaandet og
hivende . . stampede (fregatten) afsted i

Kraft af sit tuberculeuse Maskineri. FZor-
fitsen.KF.47. Den kraftige Maskine (o: en
bil) stampede gennem Vejens Pløre. 0/«-

senLøkk.NH.1.231. Toget stampede afsted

med mig.HCBranner.BarnetlegervedStranden.

(1937).47.

5) (sv. stampa, no. stampe i sa. bet. (i

30 dansk maaske laant fra disse sprog); maa-
ske udviklet af bet. 1.2 (jf. u. I. Stampe élX.

afl. af L Stamp; dagl., især kbh.) sætte paa
laanekontoret; pantsætte hos en pante-
laaner. Han havde . . taget R«ngjørings-
pigens Tidsmaaler og „stampet" den hos en
Pantelaaner. Tiden.V,7S97.2.sp.6. jeg vil

stampe min gamle Hat,
| og saa vil jeg rejse

til Skoyen\Sødb.GD.54. KMich.HV.58.
\\

ogs.: skaffe sig rede penge ved at pantsætte

40 ejendele hos en pantelaaner. stampe Penge.
D&H. hvor meget mon jeg kan stampe paa
min vinterfrakke?

j jf.: saaledes stampede
han (o: en svindler) en enkelt Gang 600,000
Frcs. paa sit imaginære Adelsskab. PoI.*'/»

1905.3.sp.6.

Stampe-, i ssgr. (sj. Stamp-, se u.

Stampe-mølle, -skoj. som regel (især fagl.)

af III. stampe 1. -asfalt, en. pulverise-

ret asfalt (2), der i varm tilstand stampes til

so gadebelægning. Sal.*11.204. Kemisk-teknisk

Haandbog. (1938). 530. -beton, en. for-

holdsvis tør beton, der lægges paa i lag af

15-20 cm.s tykkelse og stampes v. hj. af stam-

pere (2.1). Sal.*111.132. -bræt, et. (gart.)

bræt, der bruges ved faststampning af grus i

bede, drivhuse olgn. S&B. -sraTerin;,
en. (jf. III. stampe 1.4^ en slags højgravering,

der udføres v. hj. af en stamper (2.i). Hinnerup.
Juv.521. -hjul, et. hjul, der løfter stam-

ia peme i et stampeværk. Amberg. -hol, et.

hul, hvorigennem stamperne i en stampe-
mølle bevæger sig. VSO. Nystrøm.LyngbySogn.
(1934).60. -jord, en. (foræld.) jord, der

egner sig til at stampes til bygningsbrug (til
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jordhuse). PhysBibl.VIILé. -jærn, et. (nu
næppe hr.) jærnredskdb, hvormed plantedele

olgn. findeles, stampes (III.I.3); støder (af

jærn). Garboe.LH.32. JFBergs.G.95. jf. MO.
-kar, et. kar, hvori tøj stampes (valkes), ell.

kar, hvori klude sønderdeles ved stampning

for at bruges til papirfremstilling, olgn. Moth.

S910. VSO. AarbVejle.1931.139. -kerne,
en. (især foræld.) stillestaaende kerne med en

lang lodretstaaende stang (med en gennem-

hullet brik paa enden), der ved kerningen føres

op og ned med hænderne. LandmB.II.461.
AarbFrborg.1918.69. -kølle, en. (jf. I.

Kølle 1) stamper i en stampemølle. Den gi.By.
1927.33. -lad, et. (nu næppe br.) de sam-
menkilede brædder m. m., der anvendtes som
form ved stampning af ler-, jordvægge. Phys
Bibl.VIII.il. -maskine, en. (jf. Krudt-
stampemaskinej maskine til stampning, fx.

af krudtsats, klude til papirfabrikation, af

den ende af synaale, hvori øjet skal slaas;

ogs. d. s. s. -værk. VSO.(u. Stampeværk^.
OpfB.*II.491. Sal.XVI.1135. -mur, en.

(foræld.) mur af stampet ler ell. jord. Aarb
Frborg.1918.30.1938.39. -mølle, en. (nu
ikke i rigsspr. Stamp-. LTid.1724.672.

EPont.Atlas.IJI.132. jf. Feilb.). {ænyd. d. s.;

til dels foræld.) vandmølle, hvor vandet driver

en svær aksel, v. hj. af hvilken en række stam-

pere hæves og slippes; især om mølle til stamp-

ning af tøj, huder, skind, klude til papirfrem-

stilling (jf. Papirmølle^, krudtmasse (jf.

Krudtstamperaøllej, malme olgn. Holb.Berg.

32. Hallager.68. *Ved Aaen stamper Møllen,

i Stampemøllen æltes åeT.Drachm.D.103.
SvendbAmt.1937.7. om legetøj: en Stampe-
mølle, der, naar den sattes i Bevægelse, lod

Mølleren dandse rnndt. HCAnd.ML.lO. \\ i

sammenligninger. Korte maae Linierne være,

og Rimet rigt. Det maae gaae klap, klap,

klap, som en St&mipemølle.PAHeib.Sk.HI.
212. Han forrettede sin Gerning med samme
Regelmæssighed som Hammeren i en Stampe-
mølle. Drac/jm.FD.SS. -orm, en. [III.I.5]

(fisk.) d. s. s. Sandorm. Naturhist.Tidsskr.

III.(1840/41).559. -potte, en. (jf. u. I.

Potte 2.1 ; foræld.) den beholder (en udhulet

træblok), hvori krudtsatsen stampedes (i en

krudtmølle). Sal.*XIV762.
IStamper, en. flt. -e. (ænyd. stampere,

stampende hest; til III. stampe) I) om levende

væsen. I.l) (nu kun dial.) til III, stampe 1:

person, der udfører stampning. vAph.
(1772).III. Feilb. jf. CNyrop.Haandv.240.
1.2) (nu næppe br.) til III. stampe 2: per-
son, der stamper i jorden ell. gulvet
(af raseri olgn.); især om person, der i teater

giver sit mishag til kende ved at stampe i

gulvet. Disse to Mænd (kunde) alene . . over-

klappe alle Stamperne . . paa det hele Par-
terre. JSneed. VI. 503. Grundtv. Udv. III. 614.

1.3) til III. stampe 3; dels (sj.): person,
der stamper omkring, stamper af sted
til arbejde; spec. om person, der paa losse-

plads roder efter anvendelige sager: *Stam-
peren roder i Bunken,

|
han graver i Skral-

det. JFi&e.OT.47. dels (dial.): uduelig per-

son; stymper. Feilb. 2) om redskab. 2.1)

(fagl.) redskab (værktøj, maskindel), v. hj.

af hvilket stampning udføres; især om
den lodrette, bevægelige stolpe, der udfører
stampningen i en stampemølle, om redskab
til stampning af jord (jf. Jordstamperj, ler,

10 asfalt ell. (tidligere) brolægning (jf. Bro-
stamper^, støder til knusning af frø, frugt

olgn. (jf. Moststamper samt Oliestamper.

CGRafn.Flora.il.400) , om fordybet metal-

stempel, brugt ved stansearbejde (Sal.*XXII.
133. jf. Skestamper;. Moth.S911. ved Vei-

arbeidet (hedder) en Stamper . . en Jomfrue.
Rahb.Stiil.5. Stamperne . . ved Barkemøllen
have skarpe Kanter af JeTn.JFBergs.G.68.
Hannover&Smith.Papir.34. 2.2) (fra ty. (dial.)

20 stamper, til stampen, se III. stampe; beteg-

nelsen hentyder vist til glassets lighed med en
morter, støder) f en særlig slags drikke-
glas. Tarif forGlas- Udsalget.(l 783).29.

{^tampe-skind, et. (1. br.) skind, der

er blevet stampet (III.I.2). Cit.l881.(Molboer.

203). -skive, en. d. s. s. Sparkeskive.

ORung.PS.267. -sko, en. metalsko paa
enden af stamperen, der bearbejder krudtsatsen.

Stamp-: MilTeknO.153. -stag, et. (fra

30 holl. stampstag; til III. stampe 4.3) 4>- stag,

anbragt ml. fokkemast og bovspryd for at

støtte disse i svær søgang. Funch.MarO.IL127.
Scheller.MarO. \\ ogs. om vaterstag. Harboe.
MarO. Tuxen.Søfart.465. -stok, en. (til III.

stampe 4.3^ 4>- d- *• s. Pyntenet(stok). Bo-
brik.NautischesW6rterbuch.(1850).658. OrdbS.

-Sø, en. (til III. stampe 4.3^ ^ stærk sø-

gang mod skibets forstavn. Scheller.MarO.

-trng, et. trug, hvori noget (fx. klude til

40 papirfremstilling ell. klæde) stampes. LTid.
1746.802. Dengl.By.1927.34. -træ, et. I)

(foræld.) stamper (2.i) i en stampemølle.

Falster.DetFrederiksværkskeEtablissement.(udg.

1858).66(aarl793). 2) (til II. Stampe 2;

gart.) træ, der staar i stampe (i væksten).

DagNyh.*/tl936.16.sp.6. -nid, en. den uld,

der fremkommer som affald ved stampning af
klæde. Feilb. -værk, et. den indretning, det

maskineri, der udfører stampningen i en starn-

50 pemølle; ogs. om hele stampemøllen. Stampe-
verk . . i Biergverke (jf. Pukværk;.t;J.p/^.

(1764). *(Thors) Hammer faldt,
|
Som

Stampeværk
|
Med tunge Tæl.Oehl.XXIX.

293. Bergs.FD.47. Sønderdelingen (0: af

klude til papir) skete paa et Stampeværk
bestaaende af en Egestamme med udhug-
gede Huller, i hvis Bund var indlagt en tyk
Jærnplade med fine Huller. Under Tilløb

af Vand blev Kludene i disse Huller bear-

60 bejdede med jærnskoede St&m^ere. Bibliot

H.^383.

iStam-plante, en. (bot. ell. landbr.)

plante, hvorfra en anden (andre) nedstammer,

ell. planteindivid, der ved forædlingsarbejde be-
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nyUes som grundlag for avlen. Rostr.fOmLand-
brugetsKulturplanter.Nr.3.(1882).190). Landb
O.IV.375. MentzO.Pl.44.

Stamp-mølle, -sko, se Stampe-
mølle, -sko.

Stam-pnlsaare, en. (til I. Stamme
3; jf. -(blod)aare; anat.) pulsaare, hvorfra

andre aarer forgrener sig; især: kroppens

store pulsaare, Aorta. PhysBibl.XX.346.
HKrabbe. UestensAnatomi. (1885). 209. -ra-
ce, en. (især landbr.) race, der brudes som
grundlag ved avl (især af husdyr). Prosch.

Avlem(llm.Love.*(1886).152. Wiese.T.1.554.

stamre, v. se u. stamle.

Stam-register, et. se Stammeregister.

-ralle, en. (til 1. Stamme 4.4; ;'/. -bog;

især ii^) fortegnelse over en gruppe personer,

især militært mandskab, indeholdende oplys-

ning om hver persons alder, fødested, livs-

stilling, udseende m. m. MR.1796.799. Cit.

1848.(EigmorBendix.CarloDalgas.(1901).89).

Scheller.MarO. -række, en. (efter ty.

stammreihe; fagl.) d. s. s. -liste l.i. Bobé.

(FortNut.IX.212). -rod, adj. (til I. Stam-
me 1; fagl.) om ved af eg: d. s. s. -brun.

ArchivSøvæsen.II.376. || substantivisk: Stam-
rodt, om selve fejlen: rødulm. Harboe.MarO.
448. VareL.*193. -scliæferi, et. (landbr.,

især foræld.) schæferi, i hvilket der drives

renavl af forædlede faareraeer. Larsen. Landb
0.1Y.192. -sild, en. {vist fra sv. stamsill,

d. s., vel til sv. dial. stam, stæmskalle, Leu-
ciscus grislagine, sideform til sv. ståm(m),
d. s., jf. Stæmskalle) \ den med sardinen

nær beslægtede fisk Clupea alosa L. (omfat-

tende flere former, bl. a. stavsild, C. a. formå
finta Cuvier, og majsild, majfisk, C. a. formå
alosa Cuvier). Krøyer. 1.265.1IL204. Danm
Fauna.XV.217. -skib, et. (til I. Stamme
4.4^ ^ skib, som har stambesætningen (1) til

flere oplagte skibe. Scheller.MarO. NatTid.
"/tl937.5.sp.L -skrift, en. {ænyd. stam-
meskrift t bet. 1) I) t stamtavle. Moth.S738.

2) (sj.) skriftsystem, hvorfra andre systemer

nedstammer. Hieroglyphiken, Menneskehe-
dens oprindelige Stamskrift. Jun^e.264. O
-slot, et. (jf. -hoTg) slot, der er stam-

sæde for en (adelig, fyrstelig) slægt. PWorm.
De Fornuftige. II. (1857). 104. CEw. SE. 54.

-spor, et. (til I. Stamme 3; især jæmb.)
spor, hvorfra et andet forgrener sig (v. hj. af
et sporskifte). OpfB.*II.70. -sprog, et. (nu
næppe br. Stamme-. vAph.(1764). Rask.
Udv.1.26. Molb.NTidsskr.IY608. EHHage-
rup.xxi). (til I. Stamme 6.2; især sprogv.)

sprog, hvorfra et ell. flere andre nedstammer;
gruridsprog (1). Amberg. Det islandske Sprog
er Stamsproget, hvoraf Dansk, Norsk og
Svensk have udviklet sig.Heib.Pros.il1. 7.
HolgPed.SN.7. -stavelse, en. se Stamme-
stavelse. -stutteri, et. (fagl.) stutteri

for avl af en hestestamme. Lov*^U1852.§l.
Prosch.Avlensalm. Love.* (1886). 87. -sæd,
en. (jf. -frø, -kom; landbr.) sæd, frembragt ved

stammeavl. LandmB.III.20. LandbO.I\:374.
-sæde, et. (nu næppe br. Stamme-. MO.).
ejendom (især: herregaard, slot osv.), hvorfra en
slægt stammer, ell. som gennem generationer har
tilhørt slægten. S&B. Slægtens gamle Stamsæ-
de . . Tostrup. CSPet.Utt.336.

|| (1. br.) om et

folks oprindelige hjemsted. Et Folks Stamme-
sæde. JfO. -tal, et. (til I. Stamme 1; forst.)

antallet af træer i et træsamfund (pr. areal-

10 enhed). ForstO. AarbPræstø.1936.80. -tav-
le, en. (il Stamme-. Cit.l702.(DSt.l909.

36). PAHeib. US. 51. Grundtv. Krøn. 116).

slægtregister, anetavle olgn.; især: genealogisk

fremstilling, omfattende alle en persons (stam-

faderens) efterkommere (i lige linie) ell. kun
dem, hvis afstamning gaar gennem lutter

mænd (egl. opstillet grafisk paa eet blad, med
stamfaderen øverst og generationerne række-

vis under hinanden); uegl., om genealogisk

20 oprindelse, herkomst. Moth.S738. Jeg vil . .

ikke indlade mig paa de forskiellige Stam-
tavler over Lokes dunkle Herkomst, men
lade det staae ved sit Værd, om hans Moder
hedd Naal eller Løv-Øie.Gruyidtv.BrS.220.
Bobé.(FortNut.IX.212). \\ om tilsvarende op-
stilling af et racedyrs, avlsdyrs forfædre (med
forsk, andre oplysninger). LandbO.IV.375.
det er en fin hund; den har stamtavle

j ||

(fagl.) i større virksomheder: kort med an-

30 givelse af den enkelte arbejders data, forsøm-
melser olgn. FagOSnedk. -tone, en. (til I.

Stamme 4.5j ^T om hver af tonerne i grundska-
laen c de f g ah. NordConvLex.*V473. Finn
Høffding. Harmonilære. (1933). 10. 13. -træ,
et. (i[ (i bet. 2) Stamme-. Holb.Mel.V.9.

Blich.(1920).XIII.128. HCAnd.F.102. Aare-
str.SS.III.llO. jf. VSO.). \) (bot., gaH.) træ

(træart ell. individ), hvorfra et andet nedstam-
mer. Dalbergia nigra fra Brasilien opgives un-

40 dertiden som Stamtræ til Pallisandertræ. Vare
L.*89. Gartner-Tidende.l931.567.sp.2. 2)frem-
stilling af afstamningsforhold, givet under
billedet af et forgrenet træ; stamtavle, frem-
stillet som et træ, hvis stamme er stamfaderen,

medens forgreningerne er afkommet; ogs. i al

olm. om stamtavle ell. afstamning, herkomst.

2.1) om stamtavle for personer, (han) forfær-

diger Stamtræer enten til 16 Ahner eller

videre, ligesom mand hafver hånds Tieniste

50 nødig. Klevenf.RJ.107. et Menneske, der

havde et Stamtræe, og som altsaa paa Vug-
gen kunde blive noget stort, havde ikke seet

til en borgerlig ?ige. Rahb.Tilsk.1796.340.

Hans Stamtræ er vidt lorgrenet.EHenrichs.

MF.1.9. Bobé.(FortNut.IX.212). billedl: det

danske Modersmaal (trænger) til den aller-

kjærligste . . Pleie, hvis ikke dette vort æld-

gamle Stamtræ (skal) gaae ud.Grundtv.
Smaaskr.184. *Ved Galgens Stamtræ til

60 Skarnets Palads
|
Er han (o: king mob)

knyttet fra Barnsbeen nøie.Drachm.D.66.

2.2) m. h. t. dyr; dels (landbr.) om stam-

tavle for race-, avlsdyr, et reent Stamtræ (for

en hest). Prosch.Avlensalm.Love.*(1886).102.

XXI. Eentrykt »»/„ 1942 60
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dels (naturv.) om (fremstilling af) en dyre-

forms afstamningsforhold: Til Insektædemes
Trin kan ogsaa Hovdyrenes Stamtræ føres

tilha,ge. Frem.DN.466. 2.3) om fremstilling af

slægtskabsforholdet ml. sprog, skriftsystemer,

en gruppe haandskrifter (der hviler paa
hinanden, paa samme forlæg osv.) olgn.

Slægtskabet mellem de enkelte Sprog maa
undersøges, og deres Stamtræ maa opstilles

med YaTsomhed.GBang.EK.IL370. HolgPed. {p

SN.251. jf.: håndskriftstamtræ. Berfeis.

(Pidrikssaga.l.(udg.1905-11).XLix). 2.4) O
i anden (videre) anv., som udtr. for aandeligt

slægtskab, indbyrdes rækkefølge af paa hin-

anden beroende ell. med hinanden sammen-
hængende fænomener. Schierns aandelige

Stamtræ maa aabenbart drages gjennem
Navnene Engelstoft og Fr. Sneedorff. Jofes

Steenstr.HD.285. Paa den Maade opstaar der
formelig et Bande-Stamtræ, der gaar tilbage 20

til Magister Velthens Tmip. Roos.HK.108.
-vaaben, et. (ogs. Stamme-. Holb.DNB.
631. Slange.ChrIV.606. VSO. MO.). (1. Ir.)

slægtsvaaben. Amberg. D&H. -vokal, en.

se Stammevokal. -vædske, en. {til II.

stamme 2 ell. 4; dannet af Ørst.; fys., nu sj.)

den vædske, hvoraf en damp udvikles. Ørst.E.7.

GFUrsin.Dampmaskinen.'(1842).15. Bræn-
deviinsbr.344.

S»tand, en ell. (sj., jf. dog Feilb.) et 30

(i bet. 3.3: et blaamalet Blækstand. Den gi.

By.1928-29.93. sml. u. Be-, For-, PaastandJ.
[sdan'] Høysg.AG.46.81. flt. -e (især i bet. 3;

sjældnere i bet. I.3: (barometrets) Stande.
Sal.IX.604) ell. (i bet. 3.2; m. eng. form og

ofte eng. udtale) -s (Pol.^U1925.8.sp.5.

B.T.'/d933.12.sp.l) ell. stænder ['sdæn'ar]

(Høysg.AG.46) (især i bet. 6; sj. i andre anv.,

fx. i bet. 4.2: vAph.Nath.VI.391); gi. bøj-

ningsform (arkais., sj.) -e ^*paa stande. 40

Oehl.NG.(1819).161). (ænyd. d. s., glda.

stand (i forb. paa stand. Rimkr.), sv. stand,

no. stand, isl. stand (stond), n., eng. ty.

stand; egl. vbs. til I. stande (se II. staaj;

i bet. 4-8 fra ty. stand, i bet. 3 paavirket af
eng., ty. stand; jf. II. stande)

I) det at staa; staaen; det at være i en
vis stilling. I.l) (nu kun i enkelte anv.) det,

at en person staar op, indtager en staaende

stilling; ofte m. særlig tanke paa, at den 50

staaende stilling bevares, at man ikke vakler

ell. falder. Moth.S738. *Det undrer mig, jeg

gamle Mand
|

Blev staaende ved dette

Dump (0: Frue Kirkes fald i 1807) . .
\
Men

o! hvad nyttede min St&nål Bagges.11.194.
Patienter . . som endnu ikke har Herre-
dømme over de Muskler, der er nødvendige
for at sikre Gang og St&nå.Maanedsskr.for
praktiskLægegerning.1941.71.

\\
paa stand,

se bet. 9.
||
(gym.) i ssg. Haandstand, det at eo

staa (II.l.i) paa hænder. Pol.^*U1936.12.sp.

5. LEChristensen&Trap.LærebogiGymnastik.
(1937).84.

II (fagl.) om en statues stilling. I

Tidernes Løb gik man . . videre i Forandrin-

gen af Figurens hele Stand— jeg mener dens
Maade at staa paa. JLange.BM.I.232. Kunst-
musA.1918. 147.

II
(nu kun i forb. holde

stand, se bet. I.4) i overf. anv., svarende til

II. staa 6: det at være standhaftig; det at

holde ud; det at staa fast over for angreb,

anfægtelser, prøvelser olgn. Hummer.JS.II.
63. min Kristendom (var) endnu i nogle
Aar ingen Stand eller stadig Bevarelse ved
Naaden fra vitterlige Synder, men det som
strider mod en Stand, nemlig et dagligt

QyaMene.EPont.L.26. f bringe til stand,
faa (flygtende, vigende) tropper til at sætte

sig til modværge. Moth.S739. (de) Keyserlige
Tropper begyndte at vende Ryggen og tage
Flugten. Men General Tilly . . bragte den-
nem igien til Sta,nd.Slange.ChrIY571. have
en haard stand olgn., (efter ty. einen harten
stand haben; nu næppe br.) have en haard
kamp at bestaa; være i en vanskelig, udsat

stilling; være i knibe, vanskelighed, hans
Liv . . har (ikke) undladt at medføre for

ham mere end een haard Stand, mere end
een Sjælens Ka,m.p.Sibb.PI.28. Danmark har
(i april 1848) en haard Stand: det skal orga-

nisere og forsvare sig paa samme Tid.

CPalM. (HistTidsskr. 9R.Y 432) . JordeUvet
bereder de Fleste en haard. Mange en meget
haard Stand. i2oweZ.J5r.66. 1.2) (jf. II. staa

8) om dyrs stilling ell. holdning; dels (rid.,

nu næppe br.) m. h. t. hest: Af en veldres-

seret . . Cavalleriehest fordres: en rigtig og
rolig Stand under Opstigningen. PF'BaHe.
RD.2. smst.43. \\ dels (jæg.): det, at en

hønsehund staar (II.8.1) for vildt; især i forb.

som gøre, faa ell. have stand, der (var

ikke) den Køter til . . som J. ikke kunde
bringe til at have en fast Stdmd.Baud.HS.
16. til Forbavselse for Fritz stillede (hunden)
sig paa samme Plet som før, fuld Stand,
med Bekkasinen i Flaben. FZytphenAdeler.
Landvæsenseleven. (1907). 14. KMunk.E.20.
En Hund gjør falsk Stand, naar den
søger paa Steder, hvor der ikke er Vildt.

Baud.JB.49. 1.3) (jf. II. staa lO-li; om
stillingen af ting ell. om maaden, hvorpaa
de er anbragt (jf. Hjulstand samt Feilb.).

Hovedets Stand under Fødslen. TJgeskr.fLæ-

ger.1922.1198. (jf. II. staa 15-16; i udtr. for

urokkelighed, modstandskraft: *Staae, elskte

Minde, staae, med Klippens faste Stand
(c\D Mand),

|
Til Dommens Torden dig og al-

ting skal ioTtæTe.indskriftpaaepitafiuml772.

(DanmKirker.Y.763).
\\ (jf. II. staa IO.3;

om planter; navnlig i forb. som tæt stand,
der angiver, at træer staar tæt. De mere lys-

behovende Træer som Birken og Fyrren

kunne kun i deres Ungdom taale den tætte

^iand.CVaupell.S.84. LandmB.IIL17.
\\ (jf.

II. staa 11.2 ; nu især i ssgr. som Vandstand^
som udtr. for, hvor højt ell. lavt en vædskes

overflade staar. Nil-Strømmens Indgang og

Tilvext, sampt og dens Stand og Blivelse

over Joiåen. LTid.1723.394. en (hav-)Stig-
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ning, hvis højeste Stand man ud fra Fore-

stillingen om Landsænkning benævnte „Li-

torinasænkningens Maksimum", JohsBrøndst.

DO. 1.90. Olielamper . . med ligestaaende

(3: konstant) Oliestnnd.VortHj.IV,3.258.

II (jf. II. staa 11.3; nu sj.) om himmellegemers

stilling (plads paa himmelen). Jorden maa
naturlig rette sin Stand og Bevægelse efter

Solen, og Maanen maa naturligen rette sin

Stand og Bevægelse efter Jord Kloden. 10

Heitm.Physik.18. Man kalder dem Fix-

Stierner, fordi de ikke forandre deres Stand
imod hinånåen. Eilsch.PhilBrev.370. De blin-

kende Sunde til de forskellige Sider . . for-

skelligt belyste efter Solens Stand.HVClaus.

DL.83.
II (jf. IL staa 12.3; egl. om vædske-

søjlens stilling i barometer ell. termometer;

barometer- ell. termometerstand. Barometret
staar . . ikke rolig ret længe ad Gangen,
og dets Stande ere underkastede meget 20

store Forandringer. 5ai./Z.604. Barometrets
og Thermoraetrets Stauå.Jørg.RB.ll. ogs.

om andre (selvregistrerende) instrumenter:

Magnet-Naalens egentlige og sande Stand og
Stillelse. Lrtd.274S.6S5. sml. Højde-, Mid-
delstand (2). især (jf. Kronometerstandj om
et urs afvigelse fra det rette klokkeslæt: GF
Ursin.Uhre.(1843).194. Det er . . ikke nød-
vendigt, at Uhret viser nøjagtig Klokke-
slettet i Greenwich, naar man kun nøjagtig 30

ved, hvormeget Uhrets Visning er forud for

eller bagefter dette Klokkeslet. Denne Ret-
telse kaldes Uhrets Stand imod Greenwich
Middelklokkeslet. OpfB.UI.378. BerlTid.**U

1921.M.5.sp.4.
II (jf. II. staa 15; dial.)

standsning; i forb. gaa i stand, om ur: gaa
i staa. Feitb.II.32. 1.4) * forb. holde stand,
egl.: ikke bevæge sig; blive staaende paa sam-
me sted. * Planter, som Naturen saa rod-

fæster,
I
At de fra Sted til Sted ej vel for- 40

flyttes kand;
|
Men hver som vorned paa

sin Stavn maa holde St&nd. Holb.Metam.36.
sa.DH.II.643. især: ikke vige for en mod-
stander; forsvare sig tappert i kamp; i videre

anv.: være standhaftig over for prøvelser, fri-

stelser; klare sig i vanskeligheder; ofte i forb.

m. mod ell. over for ell. (nu sj.) med
(Holb.JJBet.a8^. sa.Ep.IY212. Blaum.Sk.
220). Jeg har holdet Stand mod alle Fruen-
timmer ti\iora.Holb.Masc.II.4. Da Kong 50
Christian nu saae, at hans Fiende ikke ville

holde hannem nogen Stand, eller vofve sig

til et offentlig Feldt-Slag . . drog hånd til-

bage til Lejren. Slange.ChrIV291. Knuds
Hær holdt ikke Stand, og led paa Flugten et

stort ^ederl&g. Molb.DH.II.256. *Kun faa

(af dyrene) holder Stand mod Vejret
| Og

trodser den vaade Blæst. KaiHolb.Zoologisk
Have.(1907).27. Kun i Hovedstaden havde
(socialisterne) holdt Stand (ved valget). Søi- m
berg.KK.II.lOl. holde fod og stand, se

Fod 1.4.
II
om ting, forhold: holde sig; vare

ved; om mening, udsagn: bevare sin gyldighed.

en kort Orcan, mod hvilken intet kand holde

St&nd.Holb.Ep.I.45. at (dette) Beviia . .

ikke ganske holder Stand, sees af (følgende).

NyerupRahb.VI.329. ingen af disse formod-
ninger kan holde stand for en videnskabelig
kritik. VilhThoms.Afh.1.342. (nu sj.) i forb.

m. med: disse Originaler (a: danske kome-
dier) have holdet Stand med de Franske,
icke fordi de vare nye, men fordi de ere

blevne holdet ligesaa gode. Holb.JJBet.a8'.
Længens Bindingsværk kunde ikke holde
Stand med Slottet, hvis Soliditet var så
mange Gange større. Blaum.Sk.220.

2) sted, hvorpaa man staar; plads,
som man indtager, befinder sig paa. 2.1) (jf.

Hjemstand; uden for dial. (se Feilb.) nu sj.)

i al alm. jeg vil støde dig ned af dit stade;

og hånd skal nedkaste dig af din stand (1871:
Fl&ds). Es.22.19(Chr.Vl]. jf.: Dagens bor-

gerlige Dont og den stille Syslen i Hus og
Hjem (blev) Religionens Arne, dens Stand
og Sted, det rette kristelige Liv. VortLand.
**'itl901.1.sp.3. 2.2) (især jæg.) plads, hvor-

paa en skytte staar (ved anstand, klapjagt);

skydestand. En Søndag havde de . . sam-
men med fire andre Kamerater arrangeret
Klapjagt og havde taget Stand i en lang
Kæde foran Jnnglen. JVJens.Sk.40. Sdjy
Sold.112. 2.3) (jf. bet. I.2; jæg.) vildts
standplads ell. opholdssted. VSO. Et
Dyr har Stand paa et bestemt Sted, naar
det stadig opholder sig deT.Frem.*U1927.
omslag.3. jf.: Dagss tanden. (Herved be-

tegnes Dyrenes Opholdssted om Dagen).
DanmPattedyr.397. 2A) (jf. bet. I.3; nu
næppe br.) en plantes grobund ell. vokse-
sted. Denne Gran vil have en meget høi og
kold Stand; endog paa saa høie Klipper,

hvor, formedelst Kulden, den røde Gran
ikkun voxer krøblet, har denne Gran der-

imod en frodig Vext. MGSchaffer.Skovdyrk-
ning.(1799).164.

3) bet. 1-2 i forsk, konkr. anv. 3.1) {efter

ty. stand; ;/. Bestand 2 samt ssgr. som Selv-,

Æggestand) samling ell. samfund af
flere, ensartede individer ell. ting; om
mennesker, jf. Husstand 2. || om dyr; jf.

Kvægstand samt Fugle- (Andres. Klitf.211)
Husdyrstand (SophMiai.VO.278). især om
bestand af vildt inden for et vist omraade;
navnlig i ssg. Vildtstand (s. d.). \\ samling

af planter ell. blomster; navnlig om blom-
sterstand, ind mod Diget har en Sti du
traadt

| i Engelskgræssets lyserøde Stande.

KWiinstedt.SologSorg.(1926).62. Stenhøjs-
bjerget med de tætte Stande

|
af sjældne

Pl&nteT.sa.Nælder.(1929).18. kvastformet
stand, se kvastformet. 3.2) (Jra eng. stand)

egl. om særlig indrettet plads, hvor man kan
staa med varer (til salg ell. udstilling) ell.

udføre et arbejde; stade (2.2); navnlig om
afgrænset (afskilret) plads, mindre af-
lukke ell. lille skur, bod olgn. Ude paa
Stenhuggerierne var der mørtt; der skin-

nede ikke Lys fra nogen af de halvaabne

60*
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Stande, hvor der . . arbejdedes ved Lygte
Morgen og Aften.AndNx.LK.85. sælge Is-

kager fra en Stand ved Bispebjerg Hospital.

Pol.y»1938.3.sp.4. jf.: En Skopudserstand
(o: en skopudsers gadeplads med tilhørende

læskur). BerlTid.**/iol941.M.26.sp.4. \\ især:

enkeltafdeling (bod), mindre særudstilling

som del af en større udstilling, i forskellige

Stande findes Udstillinger af . . Tilbehør til

Automobiler. BerlTid.y»1907.Aft. l.sp. 3. En
af Udstillingens smukke St&nås. DagNyh.
*yd930.13.sp.4. 3.3) ifra eng. stand ell. ty.

stand) underlag ell. stillads, hvorpaa
noget kan anbringes; fx. om underlag til en

motor, i ssg. Prøvestand (Flyvningllær.

214. Khh.sSporveje.(1936).120). \\ {jf. eng.

inkstand) om hakke ell. skaal til skrivetøj;

ogs. om hele skrivetøjet, jf. Skrivestand samt:

et blaamalet Blækst&nå. Dengl.By.1928-29.

93.

4) {til II. staa 14.i i udtr. som hvorledes

staar det med ham ell. det; nu næsten kun
efter præp. i, se bet. 7 ) som udtr. for, hvorledes

det forholder sig med nogen ell. noget, hvor-

ledes hans ell. dets tilstand er. 4.1) om men-
neskers forhold ell. tilstand; navnlig om hel-

bredstilstand ell. aandelig tilstand. g6d
stand . . kaldes hoB Doktere et menneskes
sundheds rette tilstand, når alting er der-

ved, som det bør at vd3re.Moth.Conv.G120.

*(denne) hvasse Aad mig mueligt hielpe

kand,
|
At jeg kand Ende faae paa min

bedrøvet Stand. KomGrønneg.II1.308. Pascal

har sagt, at Sygdom var en Christens rette

Sta,nå.JSneed.II.400. et Menneskes physi-

ske (ell.) moralske Stand. Nørreg.Naturr.59.

Fremmed i et fremmed Land er en bitterlig

StB.nd\HCAnd.(1919).III.220. *den Bro . .

I
Som saa ubemærkt kan bære

|
Sjælen fra

sin vaagne Stand
|
Hen til Phantasiens

L&nd. Bødt.SamlD.334. i særlige forb.: na-
turens stand (se I. Natur 2.ij ell. den
naturlige stand, naturtilstanden ell. uskyl-

dighedstilstanden. JSneed.1.262. nogle vilde

Folk i Nord-America . . leve næsten i den
naturlige Sta,nd.Suhm.n.l24.

\\ (jf. Naade-
stand; relig.) om mennesket i forhold til synd
og frelse. *Hjælp os at blive i Naadens Stand.

8aXmEj.3.4. *Den sande Gud at skue
|
Er Sa-

lighedens Stand. Brors.253. *Mennisket ved
Gud og Mand

|
Reises af sin faldne Stand.

Stub.21. den hellige Franciscus . . fældede
bitre Taarer for Syndernes Omvendelse,
thi deres usalige Stand voldte ham me-
gen Smerte. Jørg.RB.lOO. uskyldighedens
stand, se Uskyldighed. 4.2) m. h. t. dyr;

spec. (jf. Middel- 1, Ormestand^ f om et

insekts forskellige udviklingsstadier. Naturen
(lader) Insecter . . giennemgaae mange
Stænder førend den bringer dem til deres

Fuldkommenhed. vAph.Nath.V1.391. 4.3) m.
h. t. ting ell. forhold. *De høye Hierner . .

giennem-sigte just det heele Rigis Stand,
|

Der smeddis kloge Bjåad. Lucopp.TB.A7f.

ved Forhaling, gaaer Betændelsen med stor

Hast fra sin første til sin sidste eller farligste

Stand. Lodde.S11.177. 4.4) (nu kun i forb.

som i stand (se bet. 8) og ude af stand til^

m. prægnant bet.: rigtig, tilfredsstillende,
endelig orden ell. tilstand. Engelland (be-

gyndte) hemmelig og for sig selv at handle
med Keyseren. Denne Underhandling naaede
og Stand i en Tractat, som blev under-

10 skreven i Wien d. "/, 112,1. LTid.l734.533.

II t komme til stand, føre til et resultat;

blive fuldført; komme i orden; komme i stand.

Dette Verk, saafremt det kommer til Stand,
vil og for den lærde Verden bUve særdelis

nyttig og an^enem.LTid.1732.718. Slange.

ChrIV.1483. jf.: Handelen (o: underhand-
lingen) blef for denne gang frugtesløs, og
kom ikke til nogen Stand, smst.ll57 .

\\

komme, sætte (DSt.1941.74) ud af ('f af

20 Holb.Ep. 11.138. t uden. LTid.1726.361)
stand ell. (især) være ude af (nu næppe
br. ud af. Wess.81) stand til, miste, berøve

ell. (især) mangle evne til. naar fornemme
Folk gaaer og bier til de ere 60 Aar, førend

de kand komme i Stand at forsørge et Huus,
saa kommer de derimod af Stand at for-

sørge en Kone. Holb.DR.III.6. jeg er ude af

Stand og Stilling til at modtage et saa op-

hoiet Yensk.abstegn.Hjort.KritLit.il.257. (gu-

30 vernøren viste) sig holdningsløs og ubeslut-

som . . og ude af Stand til at haandhæve
sin Myndighed. Bobé.HansEgede ogGrønland.
(1941).55. jf. bet. 4.i: Frosten, som var

utrolig stærk, satte mig uden for den Stand
at gaae ud i alle hellig Bagene. Klevenf.RJ.
115.

5) (til bet. 4.1^ levevilkaar, stilling i et

samfund; især: samfundsstilling , der be-

ror paa erhverv, formue ell. (især tidligere)

40 fødsel, byrd; borgerlig stilling; virke-
kreds inden for samfundet. 5.1) i al olm.

hvor got har dog den i Verden, som har sit

paa det Tørre. Ingen Stand er saa slet, som
en fattig Yiskers. Holb.Mel.lY.7 . Mit Navn
er Neri, min Stand Wandelskah. Suhm.(Sk
Vid.XI.145). Hvem han er, tør jeg ikke sige,

thi min Moder har stedse holdt hans Stand
og hans Herkomst hemmelig. Heib.Poet.VII.

150. „Deres Navn? Deres Stand?" spurgte

50 Skild\agten.HCAnd.(1919).III.126. Drachm.
D.35. (være) Læge af Stand. Bl&T. stand
og vilkaar, se Vilkaar. || i forb. m. karak-

teriserende adj. (ofte i udtr. som af høj ell.

lav standj. (mandens) gemene og nedrige

Stajvd.Schousbølle.Saxo.24. en aldrende Mand,
som sad i god eller reputerlig Stand, Em-
bede, eller Næring. Stampe.1.250. Det er . .

ingen høi Stand at være Klokker. Heih.Poet.

VII.287. *Jeg er en simpel Bondemand . .
|

60 Dog elsker jeg min ringe Stand.MHans.S.
76. (af) fornem (MO. Feilb.), jævn
(S&B.), lav (Grundtv.Saxo.1.61), simpel
(Heib.Poet.VII.182), (nu sj.:) stor (Suhm.
Hist.I.518. PAHeib.Sk.II.31) stand. || i
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særlige forb. efter præp. af (høj) stand, se

ovf. efter sin stand, i overensstemmelse

med sin samfundsstilling (sin rang). Enhver
maa skicke sig i sin Stand og klæde sig

derefter. Holb.Ul.V3. leve efter sin Stand.

Hjort.KritLit.il1.120. Døden kalder Per-

sonerne frem en for en efter Rang og
Stand. OFms.Zyitt.274. gifte, klæde sig over
ell. under sin stand olffn. Moth.(GkS774.
Y.22'; se Dans sp.502**). Paus.CU .11.175. lo

et Fruentimmer, som gifter sig under sin

Stand, nedstiger til den Mand, hun ægter.

Gylb.XI.150. (skomageren var) dannet over

sin ^t&nå.HCAnd.SS.y.l90. det kunde være
(vanskeligt) for en bondefødt Mand . . at

hæve sig over sin St&nd. KirkehistSaml.6R.

11.378.
II
forandre sin stand olgn., (ff. u.

bet. 5.2; nu 1. br.) gaa over til, faa en anden
samfundsstilling. JBaden.DaL. VSO. Han
har en Tid lang været Landmand, men agter 20

nu at skifte Stand og optræde som Advokat.
Brandes.X.362. 5.2) om en persons ægte-
skabelige stilling; undertiden (jf. bet. &)
om ægtestand som samfundsinstitution.

Ægteskabs hellige Stand. Rein.136. Munken
Luther vovede at lære: Ugift Stand er kun
Djævelens Hylster, Ægteskabet er den ene

sande, guddommelige Stand. TroelsL.IX.181.

Alterbog.461. jf.: *Saae man før en Herres

Bruud (0: en kristen menighed)
|
See saa 30

iifomøyet ud? |
Slet bestilt at man

|
Ikke

bedre kand
|
Skiønne paa sin ædle Stand.

Brors.78. især i forb. som enlig, ledig
stand, se enlig 3.2, I. ledig 2.2. gift (Bagges.

1.147) ell. ugift stand: VSO. NMPet.III.
515. til Rentenydelse for min Søster D, saa

længe hun lever i ugift Stand. JurFormular-
bog.*135.

II
forandre sin stand, (jf. u.

bet. 5.1 ; nu dial.) gifte sig; forandre (I.2) sig.

JBaden.DaL. VSO. Jeg troede, at naar man 40

havde i Sinde at forandre sin Stand, maatte
man vise sig lidt mellem de unge Damer.
Markman.Fort.91. Feilb. UfF. 5.3) (jf. Hus-
stand 1; nu kun dial.) i udtr. for leve-

maade, husførelse; ofte (jf. bet. 5.4^ om
standsmæssig levemaade, optræden, da
samme hans nye Værdighed (0: som adels-

mand) medfører en bekosteligere Levemaade,
ansætte og bevillige vi ham en aarlig Pen-
sion af 200 Patarer, til at føre sin Stand 50

med, som det en . . Adelsmand egner og
anstaaer. Bagges.NK.247. Om Bavnehøj gaar
det Sagn, at der boede en rig Trold, som
førte en stor Stand og holdt mange Heste.

APetersen.Vallø.(1877).314. Jeg har faaet

at vide underhaanden, at Tilstanden er ikke
aldeelis der (0: i familien), som den burde
at være, og de har ont ved at holde Stan-
den vedlige efter deres ^laade. KomGrøn-
neg.1.47. jf.: man maa jo holde Stand (9: ep

flotte sig som sine ligestillede). UfF. 5*4) m.
prægnant bet.: fornem samfundsstilling;
høj byrd; høj stand (5.i). Høihed og Stand
har sin Oprindelse af Fortienester. JSneed.

VIII.40. *Det sande Fortrin følger ei med
Standen. Tod€./.i3i. ikke Rang, ikke Stand
. . have nogen Adkomst til Murerens (0: fri-

murerens) Rædring. Rahb.StJoh.130.
\\ især

i forb. som være af stand. De har ingen

Respect for Folk af Byrd og Sta.nd. Holb.

Pants. 1.2. Begges Dragt og Mine sagde, at

de var af Stand. Ew.(1914).IV41. Folk, som
er kommet af Stand. Grundtv.Saxo.il1.289.
det eneste Fortrin . . der udmærkede Folk
af Stand og Familie fra borgerlige Canalier.

Goldschm.II.9. naturligvis kunde jeg (9: en
amtmandssøn) som Person af Stand end ikke

drømme om at gaa i (en forening) væsentlig

rekruteret af Haandværkere.Poi.**/»2942.

Sønd.3.sp.2. jf. bet. 5.3: *(jeg) Pigen de Cou-
tumer forestcriver,

|
Der bruges nu i Kjøk-

kener af Stand. Pa/M. 7269.
6) (til bet. 5.1 ; især om ældre tiders forhold)

om gruppe af personer, der navnlig p. gr.

af profession, samfundsstilling ell. byrd, her-

komst opfattes som en helhed; sam-
fundsklasse; især om de fire store grupper,

hvori statssamfundenes enkelte medlemmer
deltes: adel, gejstlighed, borger- og

bondestand. 6.1) i al alm. disse Acteurs . .

har vældet sig ind paa Folk af alle Stænder,
nu har de Skumled over Docters, nu over
kdwocater. Holb.Hex.IV.2. hver Stand og
hver Mand i Standen (ventede) Handt-
hævelse i lovlige Rettigheder. Jacofei.Luxd.

15. De Rige udgiøre den mindste Stand i

Staten.Thaar.Tale.(1785).10. Endnu Mendte
man i Danmark . . kun to Stænder, Frie og
Trælle. Molb.DH.1.482. (Ryges) menneske-
lige og kunstneriske Autoritet skabte en
Stand af en Kaste, hævede Gøgleren til

Kunstner, Fjælleboden til Tempel. Nathans.
WB.40. talem.: gøre sin stand ære ^ære
sin stand.VSO.), være en pryd for sin
stand olgn. Hauch.MfU.99. Man skal gjøre

sin Stand Ære.Mau.II.599. Pol.^yitl941.13.

sp.4. jf.: Manden adler sin Stand, ikke om-
vendt. DÆJ?.

II
i særlige forb. m. adj. *I

skuer . .
|

I hver en høi, i hver en ringe

Stand
I
Kun Vold og Svig. Sander.Harp.6.

De høiere, de lavere Stænder. FSO. jf.:

Dansk Folkemuseums to Afdelinger for

Højerestand og Bondestand. Tilsk.1938.1.

322. den adelige (1. br.; adelstanden. DSt.

1908.134), borgerlige (jf. Borgerstand

samt Sal.*XXI1.512), civile (nu sj.; bor-

gerstanden. Holb.Ul.II.7. D&H.), gejstlige
(Moth.S739. Kierk.VI.380), lærde ^se lærd

1.2 og 2.2), militære (se IL militær l.i^,

tjenende (se tjene^, verdslige (s. d.)

stand, privilegeret stand, mods. upri-
vilegeret stand, især om adelen i mod-
sætn. til borgere og bønder. Allen.Haandb.595.

Sal.*XXII.510. det bolshevikiske Rusland . .

har gjort Haandens Arbejdere til en privi-

legeret Stand, som Adelen var det i For-
tidens Sainfnnd.ArthChrist.FF.9. tredje,
fjerde stand, se tredje, fjerde. 6^) (polit.
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og hist.) i flt, om repræsentanter for et

riges (fire) stænder (6.1) ell. i videre anv.,

repræsentanter for forsk, landsdele (provin-

sialstænder), som traadte sammen for at be-

slutte, raadgive (jf. raadgivende stænder u.

raadgivej ell. tiltræde en regerings beslutnin-

ger; i Danmark især om forhold i 15.-17.

aarh. ell. om provinsialstændeme (1831-

1848); i videre anv. om selve forsamlingen og

dens møder, de Norske Stænåer. Holb.DH. I.

770. Stænderne (les Etats) aabnede den før-

ste YoTS&mliiig.Klevenf.RJ.lSO. Forordn.'^U

1831.§4. *Fra Roskilde Stændernes Tale
|

Sprudler i hver en A\is. HCAnd.SS.X.370.
1840, da der skal vælges nye Stænder.

Borchsen.FF.il.252. HistTidsskr.lOR. V.440.

rigets stænder, se Rige 2.2.
||

(dial.) i

videre anv.: sogneraad. UfF.

7) (jf. bet. 8j til bet. 4.1-3, i forb. som
i en vis (god ell. daarlig) stand, i en vis

tilstand; i en vis forfatning. 7.1) (nu 1. br.)

om persons levevilkaar , livsforhold, for-
muesomstændigheder olgn. Hr. Jeronimus
skal bUve sat i samme Stand, som han var

for sin Bortreyse. Holb.Abrac.III.9. (jeg)

havde sadt mig nogenlunde i skickelig Stand
med Klæder. Æreboe.72. i en . . trangløs og
Nærings sorgfri Stand. P dRosenstG.(Museum.
1893.11.107). Jeg er i den Stand, at jeg tør

vove at anholde om min Vilhelmines Haand.
PAEeib.Sk.II.365. være i god Stand (0:) i

Velstand. ilfO. jf.: *Jeg kryede mig mere,
|

End i den vilde Stand
|

Paafugl af sine

Fjere,
|
Og Løven af sin M.Sin.Grundtv.SS.lY

186.
II

især om menneskers (og dyrs) helbreds-

tilstand; ofte i forb. i god stand, rask; vel-

tilpas; ogs.: fed; tyk (VSO. MO.). Spillere

og Post-Heste kan ikke længe være i god
Stand. Høysg.S.6. Der var . . fornuftige Folk,

der skam vilde have deres gode Nattesøvn
for at være i god Stand Dagen igennem.
KGBrøndst.F.126. 7.2) om ting; især i forb.

som i god ell. daarlig stand, i tilfreds-

stillende tilstand, i god orden ell. i daarlig

tilstand, orden. *den ulycksalig Stand
|
Det

Land blef styrtet i.Holb.Paars.238. Besæt-
ningen paa Gaarden er meget god; Laderne
og Ud-Huusene i en fortreflig Stand. PameZa.
111.84. (de) satte de forskudte Fæstnings-

værker . . igien i den bedste Stand. Wand.
Mindesm.1.388. (føreren) paaser, at Enhver
. . har sine Udrustningsgenstande i hel og
brugbar Stand. Tjenesteregl.115. Aarsregn-

skaber m. v. skal indsendes i revideret Stand.

Bek.Nr.368'yitl934.§4. i forsvarlig stand,
se forsvarlig 1.

8) (jf. bet. 1) til bet. 4.4, i forb. i stand
(ogs. skrevet istand; jf. istand- i ssgr.).

8.1) svarende til bet. 7.1, som udtr. for, at en

persons helbred, forhold osv. er gode, er i den
orden, som de skal være osv.; dels i forb.

som komme, sætte i stand, (nu sj.)

m. h. t. levevej, livsforhold, formuesomstændig-
heder olgn. Jeg betinger mig alleene, naar I

kommer i Stand (0: faar jeres arv) . . Hals
og Haand over jer Kiøcken og Kielder. Holb.

Tyb.V.9. (han) vil lade udgaae een fuld-

stændig Historie over den WoMsche Philo-

sophie, naar hånd først er kommen i Stand
med Historien over den Leibnitzske Philo-

sojihie. LTid.1736.585. En Kiøbmand . . var
bleven ruineret. For at sætte sig i Stand
igien, behøvede han I'enge.BaggesJ.367. han

10 kan nok sætte mig istand, saa jeg kan blive

Skomagermester. Z)awds.B./.25^. S&B. jf. u.

bet. 1.1 : Telemack ængstede og andgreeb
Ham . . og lod ham icke den mindste tiid

til at puste, eller at sætte sig igien i stand.

Dumetius.III.96. dels i udtr., der angiver, at

ens udstyr ell. (navnlig) ens klædedragt,

toilette er i orden: ieg sadte mig i Stand med
Linnet . . Plydzes Bnxer. Æreboe.35. „Uden-
for staae de med Thronhimlen, som skal

20 bæres over Deres Majestæt i Processionen!"

sagde Overceremonimesteren. „Ja jeg er jo

istand!" sagde Keiseren. HCAnd.(1919).!

.

148. især i forb. som gøre sig, lave sig i

stand, gøre toilette; pynte sig. gaa nu ind
og lav dig lidt i St&nd. Skjoldb.Sl.7. hun (o:

et nyfødt barn) var kun vaagen, naar hun
skulde die eller gøres i St&nd. NaturensY
1913.169. jf. bet. 8.3: Hun gjorde sig i Stand
til at ga,a,.Søiberg.KK.II.103. gøre en (or-

30 dentlig) i stand, spec. (talespr., nu 1. br.):

give en en omgang prygl; gennemprygle;

„pynte"; ogs.: skælde godt ud. S&B. D&H.
II

være (godt) i stand olgn., være ved godt

helbred; befinde sig vel; være rask; i rigsspr.

især: være ved godt huld; være vel ved magt;

være fyldig, i god ernæringstilstand. Det var

en stræng Tur for mig, da jeg ikke var godt i

Stand. Cit.l864.(RibeAmt.1913.590). *Baads-
mandsmaten, som var bedst istand (o: fe-

40 dest).Drachm.DJ.1.138. han (var) tilsyne-

ladende fuldt i Stand, legemlig og aandelig.

TroelsL.BS.II.260. Esp.484. Feilb.ll.31. jf.:

de havde smuglet noget Rom ind og var

godt i Stand (0: berusede). PoU''/il934.

(DSB-Nr.)33.sp.2. (jf. bet. i.2) om dyr: *den
Galt, som var bedst istand i de mæskede
Flokke. Wilst.0d.XIYv.19. Det var et godt

Faar, godt istand og godt med Vid. HCAnd.
(1919).IV149. to halvmagre Dyr, han skulde

50 faa til at blive godt i Stand. Lauesen.ETT^i.

8.2) svarende til bet. 7.2; i forb. som bringe,
gøre, sætte i stand, m. h. t. ting: bringe

i orden; ofte: reparere. Cabinetterne skal

strax komme i stand. Holb.Pants.11. 1. *en

Mand,
|
Der holder Folkene i Øren og i Ave

I

Og holder alle Ting i Orden og i Stand.

Wadsk.85. *Jeg lækker Ret giør selv i Stand.

Rahb.Synt.307. *Den lille Søn, hvis skjønne

Døbedragt,
|

I Stand ved hendes egne

60 Hænder bragt,
|
Almindelig Beundring sig

tiltrækker. PalM.^IY23. de satte Guds Huus
istand efter dets Maal (Chr.VI: oprettede

Guds huus til sin rette skikj, og gjorde det

stærkt (1931: byggede Guds Hus op efter
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de opgivne Maal og satte det i god Stand^.

2Krøn.24.13. (han) hentede Eddike i Buf-

feten, og fik et vaadt Omslag lavet i Stand,

som han lagde paa hendes Pande. JPJac.//.
202. Om Aftenen, paa vort Værelse . . hun
stod og gjorde Sengene i St&nd.Jørg.LT.120.

uden ohj., i forb. som gøre i stand; ofte

spec: gøre rent, rede seng(e) olgn. *gaa ned!

og giør istand (o: lav frokosten til)\
|
Jeg

kommer eiterl Rahl).Synt.26. hun gjorde i lo

Stand i Karlekamret. &;eLM. li. Moeren . .

lavede i stand til et varmt h&d. Hjortø.FS.

234.
II

(nu 1. br.) i udtr., der angiver, at

noget fuldendes, bringes til udførelse. Suiten

af denne Opsætsighed er, at Comædien al-

drig kand komme i Stand (o: teatret aldrig

kan komme i gang). Holb.Brv.196. en chika-

nøs Proces, som Prokurator Basse havde
faaet istand imod hende. Goldschm.IY192.
Luxdorph . . havde bragt Privilegiet i Stand. 20

CSPet.IAtt.959. 8.3) især m. flg. inf., nu kun
tilknyttet ved til (f for. Ew.(1914).IV164),
som udtr. for evne, formaaen. de ere begge
udi Stand at kunne forsørge baade mig og
min D&tteT.Holb.Tyb.III.l. den American-
ske Rigdom satte ham i Stand til at foretage

alting, sa.Ep. 1.28. et lidet Embede, som ikke
var istand til at ernære ]\Si,m.Blich.(1920).I.

11. jeg havde ikke troet ham istand til saa-

megen virkelig Rumor. EBrand.Br. II.268. 30

Jeg mener mig . . i Stand til at paavise, at

(osv.).Brøndum-Nielsen.PM.25. jf. (sj.): Præ-
sten . . var ikke gammel, svag og affældig,

uistand til at bestride sit Embede. i^C/ss.

U.138. se sig i stand til, skønne, at man
kan; ogs.: være saaledes stillet, at man kan;
forrrum; kunne, formedelst Alder og Sygdom
saae (han) sig ikke i Stand til at kunde
forestaae Regimentet med den sædvanlige
R\XTtig\\ed.Holb.Ep.I.134. Hjort.KritLit.il. 40

250. Ved Hjælp af rigelige Subsidier fra Hen-
riette saae Lærer Madsen, Formand og Kas-
serer i Foredragsforeningen, sig altid i Stand
til at betale 25 Kroner for hvert Foredrag.
JakKnu.A.309.

||
(især dagl.) m. h. t. hvad

der er venteligt eXl. sandsynligt, kan risikeres.

Han var . . saa ødsel med sit Tøy, at han var
i Stand for at give den første Tiggerdreng
han mødte, det beste af sine Sager. £«;.

(1914).IV.164. I maa . . i nogle Dage drikke 50
Jernurt paa Viin, ellers er I istand til at faae
Gmi\^ot.Ing.VS.II.140. man er vist istand,
til Vinter, at see baade lisbjørne og Samo-
jeder omkring oa.HCAnd.Breve.I.21. (gud)
var ikke ueffen, men Kraften (0: en stærk
stenhugger) var i Stand til at være stærkere.
AndNx.PE.II.102. Feilb.II.31. UfF. han
er i stand til alt, 0: man kan vente sig

alt af ham, man kan tiltro ham alt (under-
forstaaet: selv det værste). S&B. D&H.

9) t forb. paa stand (ogs. skrevet paa-
stand. — sj. paa stande. Oehl.NG.(1819).
161), {glda. d. s. (Rimkr.); til bet. l.i og
egl.: paa staaende fod; jf. sv. dial. på stan

(til SV. stad, sted), da. paa stedet (u. I.

Sted 9^; nu næsten kun arkais.) som udtr. for

at noget udføres ell. sker uden ophold ell.

tøven paa det nærværende (ell. omtalte) tids-

punkt ell. umiddelbart derefter: med det
samme; paa stedet; straks. Jeg kunde paa
slig en uformodentlig tiltale ej give svar
paastand. JJMei.4. *Hold Fred i Leiren . .

straf paa Stand
|
Hver Frækhed. Oe/iJ.F//.

214. *Vise Mænd fra Østerland
|
Drog i

Verden ud paa Stdind.Grundtv.SS.III.106.

WiUt.Il.I.v.l72. JVJens.Di.56. i forb. m.
ord af lign. bet.: enhver af os (bør) troe,

at hvad der siden møder ham, er got, og
det bedste der kunde komme, om ikke i

sig selv, strax paa Stand og Sted, saa
dog visselig i sin Samling og Hensigt til Ho-
yed-Sagen. EPont.Men.111.599. paa stand
og studs, se Studs.

istand-, i ssgr. ['sdan-] (sj. Stande-.
se u. Stand-stage, -svendj. (jf. Stands-^ især

til Stand 1.

Standar, en. se I. Standart.

I. Standard, en. ['sdan|d'e{'(2; sjæld-

nere isdan|da-rd, -jdBr'd ell. m. eng. udtale]

(sj. skrevet Standart. ORung.P.157. jf. Stan-
dartdimension. OpfB.*III,1.52. — i bet. 1

slutn. undertiden Stander, som flt., se ndf.).

flt. (især i bet. 2) -er (Sal.*XIX.813. Pol.

^*/»1941.9.sp.6) ell. (m. eng. form) -s (Berl

Konv.XX.183. IngBygn.l939.206.sp.l. i bet.

1: Hage.^1000). (fra eng. standard; egl. sa.

ord som I. Standart) I ) T om forsk. (egl. eng.)

normaler for maal og vægt; ogs. om fast-
sat finhed for legeringer af guld, sølv.

jf. Meyer.*907. Hage.^1000. \\ spec. om maal
for trælast ved søtransport: 120 stykker

brædder svarende til 165 eng. kubikfod

(4,672 m*); tidligere ogs. om forsk, andre
tømmermaal. Meyer.970. Hage.*1000. jf.:

1 Standard Hundrede . . 120 Stykker. Meyer.*
907. (damperen afgik) med 260 Stander
Brædder til Antwerpen, men fik Slagside i

Storm. Efter Skibsraad kastede man en halv
Snes Stander af Dækslasten over Bord. Nat
Tid."/itl923.M. 9. sp. 1. BornholmsTidende.
^*l\il928.5.sp.4. 2) (fagl.) ting, der tjener som
norm, rettesnor; ogs.: nyttegenstand, artikel,

præparat, der er fremstillet i overensstem-

melse med særlige regler, i anerkendt ell. ved-

taget maal, størrelse, er anerkendt som mønster;

mønstertype; standardartikel, -præpa-
rat. BerlKonv.XX.183. (seruminstituttet) sen-

der . . Standarder til mange Lande. PoZ.**/,

1941.9.sp.6. 3) fastslaaet regel, norm,
mønster; især om det inden for en større ell.

mindre kreds alm. anerkendte ell. fastslaaede

standpunkt ell. niveau for ydeevne, ad-

færd ell. moral; ofte spec. om en persons, en
kreds's, et samfunds almindelige levefod, øko-

nomiske niveau. (Herman Bang) kunde (i

sine første studenteraar) føre et Liv, hvis
Vaner kom til at ligge langt over hans virke-

lige økonomiske Standaxd. PARosenb.Herman
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Bang.(1912).25. Et levedygtigt Samfund er

. . fælles om en vis moralsk Standard, som
kræves respekteret af alle. Roos.JakobKnud-
sen.(1918).118. jf.: det er fejgt og plebejisk

at fortsætte Tilværelsen, naar Levestan-
darden socialt, legemligt eller sjæleligt syn-

ker ned under et vist Niveau. ZnudPowls.
BE.88. AaDons.MY18. 4) (fagl.) type af
dyr (især: husdyr), der anses som norm
for en vis race; ogs.: beskrivelse, liste over en lo

saadan types kendemærker. Standard for

Brune Leghorns (o: en hønserace). (bogtitel.

1889). Standard for de 4 for Tiden aner-

kendte Politihunderacer, (bogtitel.1920).

II. istandard, en. se I. Standart.

istandard-, i ssgr. (jf. Normal-; især

fagl.) af I. Standard (1 og 3); fx., foruden de

ndf. anførte: Standard-dimension, -eksempel,

-enhed, -form, -format, -metode, -register-

ton, -skala, -størrelse, -tegning, -type, -ud- 20

førelse; spec. betegnelser for ting ell. produk-

ter, der fremstilles efter en standard, i en

bestemt form; til enhedspris olgn., fx.: Stan-

dard-artikel, -fodtøj, -hus, -instrument, -laas,

-lejlighed, -møbel, -pakning, -produkt, -præ-

parat, -skib, -skrivepapir, -strømpe, -tøj,

-vare. -dag, en. (jf. -tjeneste; kirk.) dag,

paa hvilken kirkelige handlinger som bryllup,

daab, begravelse er gratis. BerlTid."/»1927.

M.2.sp.3. -finhed, en. normalfinhed. Hage.'^ 30

613. standardisere, v. [sdand^rdiiseJra]

-ede. vbs. -ing ell. (sj.) Standardisation
(Tilsk.1937.1.248). (ty. standardisieren ; efter

eng. standardize; til I. Standard; især fagl.)

bringe i overensstemmelse med en standard;

normalisere; navnlig: fastslaa visse typer

som særligt egnede; producere i bestemte typer.

OpfB.'111,1.52. standardiserede Tubefarver.

SSchult3.CAJensen.I.(1932).126. standardi-

sere lægemidler. Tilsk.1939.1.86.
\\ (ofte ned- 40

sæt.) overf. I Forholdet Forsørger-Ikke-

Forsørger staar man over for noget reelt,

der kan standardiseres og sættes i Sy-

stem. Folkeskolen.1928.806.sp.l. standardise-

ret Kunst. JVJens.FraFristaterne.(1939).22.
I baaden sad en ung mand af den standardi-

serede, britiske luksus-sømandstype. NisPet.

EB.103. m. h. t. sprogform, ortografi: hen
imod 1850 foregaar der en Udrensning og
Standardisering af Vrosaen. Rubow.(Tilsk. 50

1938.1.247).
II

hertil bl. a. Standardiserings-
bestræbelse, -kommission ell. (nu) -raad
(dansk raad, der skal virke for standardisering

inden for haandværk, industri m. m. Berl

Konv.XX.183). Standard-kompas, et.

4> normalkompas, hvorefter navigationen fore-

gaar; hovedkompas. Scheller.MarO.271. -løn,
en. normalløn. Verdenshist.V68. -maal, et.

normalmaal. Sal.*XXin.978. SyStrikkeB.7.

-opløsning, en. (kem.) normalopløsning, to

Meyer. '^ -prøve, en. prøve af et materiale

ell. en vare, hvorved kvaliteten bestemmes;
ogs. om prøvelegeme ell. prøvestof anvendt
hertil. Hage.^906. -tekst, en. (telegr.) en af

administrationen fastsat tekst, der kan an-
vendes som jule- ell. nytaarsønske. Konvention
om Telekommunikationer. (1938). 118. -tje-
neste, en. (kirk.) kirketjeneste paa stan-

darddag. OrdbS. -udgave, en. mønster-

værdig udgave af et værk; udgave med blivende

værdi. Sal.XVI.591. -værk, et. grundlæg-

gende, mønstergyldig (videnskabelig) skriftlig

fremstilling; hovedværk. Tilsk.l918.1.530 . L
Nielsen.Danmarks middelalderligeHaandskrift-

er.(1937).79.

I. Standart, en. [sdan'da'rd; sdan-

'd'Br'd] (tidligere ofte skrevet Standard. Pflug.

DP.343. Holb.Ul.I.12. sa.Heltind.II.347. —
nu sjældnere m. fr. form E standart. JJuel.

134. Cit.l837.(EBodenhoff.Hofliv.(1913).70).

jf. ndf. u. bet. 1. Estandarte. Primon.Lexi-
con.(1807).115. JBaden.FrO.118. — f Stan-
dar. Moth.S744. LTid.1724.18. Graah.PT.
11.78). flt. -er. {ænyd. standar(e), sv. standar

(t standart, standert, estandar), eng. stan-

dard, ty. standarte (mht. stanthart, standart,

standertj, mnt. standart, standert; fra oldfr.

estandard, estendard (fr. étendardj, jf. sp.

estandarte, ital. stendardo; maaske til lat.

extendere, udspænde, udbrede, ell. til 1.

stande (se II. staaj, jf. I. Stander; sa. ord

som I. Standard)

1) (især ^) fane (1.1); især: mindre
fane, som bruges ved rytteriet (i Danmark
som eskadronsmærke) ; rytterfane (1). Holb.

DR.I.2. MilTeknO.66. Faner, Estandarter og

Orlogsflag, Lærebog f.HærensMenige. I. (1903).

32. bære ell. føre standarten olgn., være

fanebærer. vAph.(1759). jf.: *En Mand, der

drister sig at hindre andres Lykke,
|
Han

fører, meener jeg, en Daarligheds Standart.

Anti-Spectator.61. m. overgang til bet. 2: faa
en standart, (foræld.) blive fanebærer ell.

fører for en standart (2), en fænnik(e). Moth.

S744. jf. Ew.(1914).IY288.
\\
(nu næppe br.)

i udtr. for krig ell. krigsmagt. *Standarden
reysed er, til Krig sig alting ryster. Holb.

Mel.IYl. (ejnherjerne) øves allene udi krigs-

sager i det andet liv, og stride under gudernes

standarder. sc.Z)iVB.92. jf.: Med Plaiseer for-

lader jeg KierUgheds Standart. Under hen-

des Fahne kand jeg i sin Tid komme langt

nok. KomGrønneg. III. 185.
\\ (1. br.) om

andre samlingsmærker, (en) Helgens Stan-

dart. LTid.i74(?.3iS. Dagen før Festen (0:

sommer-i-by) samledes Landsbypigerne og

udsmykkede en Standart med Krandse,

flagrende Silketørklæder og Baand af alle

F3i,ryer.Ing.Levnet.I.88.
\\ (jf. bet. 3) i sam-

menligninger, (en ung piges) Tørklæde, hvis

Snip viftede ud fra Nakken som en Stan-

dart, der bliver baaren frem imod Vinden!

Drachm.II.334. Iris . . lette som blaa Stan-

darter paa et rankt Lanseskaft, fl^ee^nd.

AH.75.
2) (^, foræld.) samling af ryttere, der er

forenede under samme standart (1); fane
(L3); fænnik(e) (2); rytterfane (2). de
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16000. Mand vare under Standarder eller

Compagnier til Hest fordeelede. P^ug.DP.
343. Slange.ChrIV.570.

3) overj. anv. af bet. 1. 3,1) om forsk, dyrs

haler; især (jceg.) om rævens, maarens
og ilderens haler. Weismann.Jagileks.

||

(sj.:) (studen) hævede sin Standart og satte

i TTSky.OlesenLøkk.KB.223. 3.2) (n/. stan-

dare, stor kvinde, ty. dial. standart, lang,

mager person; sj.) 7iedsæt. betegnelse for en j'q

(ældre) kvinde. Huusholdersken ogsaa! Den
gamle St&ndart.Hrz.XVIII.US.
IL Standart, en. se I. Standard.

Standart-, t ssgr. ^ til 1. Standart 1;

fx. Standart-sko (jf. I. Sko 4.3^, -stang,

-vagt. -junker, en. (jf. Fanejuniier, Fæn-
drik; om da. forhold foræld.) befalingsmand,

der fører en standart. vAph.(1759). Amberg.
Stand-ballon, en. (jf. Lænkeballon;

fagl.) lænket ballon (ballon captif). LovNr. 20
4Wy»1920.§l. FlyvningHcer.73. -behol-
der, en. (jf. -flaske, -glas 1, -kar; apot.) op-

retstaaende beholder (daase, flaske, krukke

olgn.), som til stadighed anvendes i et apotek til

opbevaring af et lægemiddel (og har sin bestem-

te plads og oftest indbrændt signatur). Apot.

(1938).6. -ben, et. (efter ty. standbein) det

af benene, hvorpaa man støtter, hviler; især

(fagl.): en statues bærende ben. Ugeskr.f.

Læger.1929.910.sp.2. FrPoulsen.KGK.19. f 30

-bet, en. ^ i l'hombre: stambet. Spillebog.

(1786).22. -billede, et. (jf. -figiir og ty.

standbild samt staaende billede u. II. staa

25.1 ; 1. br.} billedstøtte; statue. Rich.(Franord.
Digtere. (1869). 317). EHannover. SvK. 29.

-bolt, en. ^ hver af de opretstaaende bolte

paa lavetten, som fastholder panddækkel og pan-

dejæm. Mechienburg. Feldt-ArtiUerie. (1 786).

11. Sal.'XVIII.818. -bræt, et. (biavl, for-

æld.) et paa en opstander anbragt vandret bræt, ^
hvorpaa en bikube opstilledes. Fleischer.B.lOO.

251. MHans.H.131. -bænk, en. (sj.) beenk,

der staar fast op ad en væg olgn.; faststaaende

bænk. Kammeret er hvælvet . . til højre Stand-

bænke langs Panelet. Drocftm.Jf.3. -dyr,
et. (jf. -fisk, -fugl, -vildt; zool.) dyr, som
ikke foretager regelmæssige vandringer, men
forbliver i nærheden af sit fødested. ÉMøll.
DyL.III.294. Pol.**htl941.6.sp.l.

L stande, v. se IL staa. so

IL stande, v. ['sdane] (jy. standre.

Thit Jens. Ørkenvandring. (1907). 7. Feilb.).

-ede. (til Stand 8 i forb. som bringe, gøre,

sætte i stand; isasr jy.) ordne; gøre i stand;
især (jf. dog MDL. Feilb.) m. h. t. ting:

bringe i orden; sætte i stand; navnlig:

reparere; ogs.: berede; lave. Leth.(1800).

Smedden . . stod i Smedjen og standede en
T\oy.SvGrundtv.FÆ.IL52. Jeg havde faaet

brygget og bagt og alting standet saa pænt 60

til' Juleaften.Aakj.VF.246. nu skal du vel

ud at give Høvederne, Anders, og jeg skal

til at stande en Bid ^åd.Skjoldb.KH.23.
Man skal nok baade forære Dig Tobak og

stande Piben for dig.Buchh.SP.14. Achton
Friis.DØ.I11.104. jf. MDL. Feilb. || i videre

(overf.) anv. de Mennesker, han (0: gud) har
standet og sat her i Verden, de kunde have
været ikke saa lidt hedie.Staun.UD.70.

\\

iron.: medtage ell. tilrede (slemt), saadan
en (løs hest) grutter en alt det, en har . .

Vil du nu se, hvordan hun stander os vore
StLgeT\Aakj.FJ.69. spec. (jf. IL fly 2): til-

snavse, ser du da slet ikke, hvor Gulvet
nu igjen er hleyen standetlsa.Himmelbjcerg-
præsten.(1917).38.

standebene, adv. se stante pede.

standen, part. af II. staa (se spec.

bet. E).

standepe, adv. se stante pede.

L Stander, en. ['sdanar] flt. -e. (sv.

ståndare, opstander, og standert, flag, vim-
pel; efter ty. stander, stander (jf. Stænder^,
holl. sta(a)nder, jf. eng. stander; til 1. stande
(se IL staa^; t bet. 4 foreligger omdannelse af

I. Standart
|| jf. ogs. danneUer som Bi-, For-,

Med-, Modstander samt Op-, Overstander)

1) (jf. II. staa 10.1J forholdsvis lang,
tynd, smal genstand (ell. del af redskab),

der staar omtrent lige i vejret; dels om
stang, stiver, bjælke, der er bærende, støt-

tende del i en konstruktion, ell. hvorpaa man
kan støtte noget: vAph.(1759). MDL.(sdjy.).
et pragtfuldt Koncertflygel, hvis Laag staaer

fuldt opslaaet, med ^t&ndex. EChristians.

Kvartet.(1919).7. Arbejdet udføres over al-

mindelige Læster. Flækker over Standere.

Priskurant f. haandsyetArbejde iSkomagerfaget,

(1922).17. om lodret mellemunderstøtning i

ramme, fx. i stæmmeport: Sal.*XXlI.237.
||

dels om frit opstaaende stang; iscer om
stang, søjle, pille, der bærer noget; ofte

om stativ med blomsterpotte, søjle med lampe,
elektrisk lysmast olgn. elektriske Kuppel-
lamper paa høje StaLndeie.KLars.PT.76.
han saå . . i Toiletteværelset (prinsessens)

Skorter, der hang paa en StAnder. Bang.Mi.
258. Der stod en Vase paa en lav Stander i

en af Stneine. AndNx.DB.42.
|J

(mur.) lod-

retstaaende mursten i „stik" ell. mønster-

murværk. MurværkogJembeton.[1938J.214.

2) (sml. Stang 4.3; jæg.) overf. anv. af
bet. 1; især i flt., om benene hos visse

fugle, navnlig rovfugle og større vadefugle.

VigMøll.HJ.194. Frem.^*U1927.omslag.2.

3) (jf. II. staa 15) fastsiddende, fast

del af en genstand (en maskine, et redskah);

især i flg. anv.: 3.1) den faste del (det

faststaaende anker) i en vekselstrømsmaskine

(stator). OpfB.*I.218. 3.2) 4>. om forsk, dele

af den staaende rigning; fx. om fast part

af en tamp, et fald. KuskJens.Søm.67. \\ iscer:

tov, line, hvorpaa et stagsejl kan vandre; ogs.

(jf. Signalstander 2): line, hvorpaa et signal-

flag kan vandre. SøLex.(1808). Funch.MarO.
11.127. Bardenfl.Søm.1.82.

4) ^ mindre flag af form som en lang-

agtig, ligebenet trekant, der dels bruges som

XXT. Bentrykt >•/„ 1942 61
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signalflag, dels som kommandotegn for en

officer (navnlig: en kommandør); ogs. om
andre flag ell. vimpler hrugt som kendings-

tegn, (ofte i forh. som hejse, stryge standeren^.

Naar der i en Flaade, eller Escadre, ere 3de
Commandeurer, da føre de alle tre Standeren.

SøkrigsA.(1752).§815. *End under Fischers

Stander slog
|
Det stolte Dannebrog (o: et

skib). Sander.Odeum.614. Harboe.MarO. Baa-
den havde sin Stander paa Toppen med Split

i — kongelig Vosthaaå. Drachm.111. 186. (ro-

klubben) stryger Standeren (o: ophører for

i aar).PoUyiol941.6.sp.5.
\\ (1. br.) billedl.

*(han) Kæmped stedse under Dydens Stan-

der. Grundtv.PS.IY471. *under Fredens lyse

Stander,
|

under Kjærlighedens Banner.

Rich.III.257.

II. [^»tander, subst. se I. Standard.

istander-, i ssgr. til I. Stander; foruden
de ndf. behandlede spec. en del ^ ssgr. m.
I. Stander 3.2, som Stander-blok, -kovs,

og m. I. Stander 4 som Stander-fabrik,

-hejsning, -strygning, -fjerding, en. [1]

{jf. ænyd. 3 stande fdr. (Kalk.Y147") samt
-tønde) om ældre tiders forhold paa lan-

det: standfjerding. DanmarksFolkeminder.IV
(1909).31. -førende, part. adj. [4] 4>.

Stander- eller Vimpelførende Krigsskibe.

Cit.l788.(SøkrigsA.^Aaaav). -fører, en. [4]

(^, 1. br.) standermand. Larsen.^ -lampe,
en. [1] (jf. Standlampe^ staalampe, hvis

lysende del bæres af en høj opstander. Berl

Tid."/il926.M.20.sp.6.LeckFischer.KM.164.
-lig, et. [1.3.2] ^ det lig paa et stagsejl, som
ligger langs med staget ell. standeren (ell.

den del af et flag, hvori det hejses og nedhales.

Harboe.MarO.). SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.
1.95. -lygte, en. [1] (jf. Standlygte; nu
sj.) lygte, der bæres af en opstander, en lys-

mast. Stuck.SD.195. -mand, en. [4] (jf.

-fører samt Flagmand 1^ 4> officer, som har

ret til at føre stander. Cit.l788.(SøkrigsA.*

Aaaai>). Kundgørelserf.Søværnet.l939.B.449.

-port, en, [1] (fagl.) port, fx. i stæmme-
værk, hvis ramme er afstivet med lodrette støt-

ter, standere. Sal*XXI1.237. -seng, en. [1]

(foræld.; „Standseng . . bruges hyppigere."

MO.) seng, hvis fire sengestolper ragede op
over endestykkerne (og kunde bære en himmel.

jf. VSO.). 1 gi. Standerseng uden Omhæng.
Cit.l819.(AarbKbhAmt.l928.303). -skib, et.

[4] 4> skib, hvorpaa en eskadrechefs stander

er hejst. Sal.XVI.591. -skifte, et. [1 slutn.]

(mur.) murskifte med standere ved siden af

hinanden. Murværk ogJernbeton. [1938]. 191.

-tønde, en. [1] {ænyd. d. s. (Kalk.V147*')
og standetonne) om ældre tiders forhold

paa landet: standtønde. Cit.l819.(AarbKbh
Amt.1928.303). AarbHolbæk.1915.28. jf.: Jeg
har faaet Skamflikker i Berlings Standertøn-
de (o: BerlTid.). Bredahl. (OThyreg.B. 226).

t -værk, et. [1] (ænyd. d. s., jf. ty. stånder-
werk) stolper, tømmerværk i en bygning. Be-
skrivelse overChristiansgavesBergverk.(1773).ll.

IStande-stage, -svend, se Stand-
stage, -svend.

standet, part. af II. staa.

stand-fast, adj. (ænyd. d. s.; fra mnt.

holl. standvast, jf. ty. standfest; sml. II. staa-

fast, stedfast ; nu kun poet., sj.) som staar urok-

kelig fast; grundfæstet; især overf. : standhaftig.

*Det pludselig beskudte, tændte . .
|
Stand-

faste, brave Kiøbenhavn. Bagges.11.224. lagt-

10 tageisens standfaste Blik paa de umærkeligt
fremskridende Udviklinger forsvinder i den
bløde Gyngen af skiftende Stemninger. Levin.

Betragtninger over da.Sprog.(1846).9. KLKri-
stensen.EgnogØde.(1929).76. -figur, en.

(sj.) standbillede; statue. NAJensen. Vente-
tider.(1926).111. -fisk, en. (mods. Vandre-
fisk; zool.) fisk, der hele aaret opholder sig paa
omtrent samme sted. NordConvLex.*V474.
Lieberkind.DVIV215. -fjerding, en. (jf.

20 Standerfjerdingj om ældre tiders forhold paa
landet: lille standtønde. Cit.1707 .(AarbPræstø.

1925.90). -flade, en. (jf. Staaflade; fagl.)

flade, hvorpaa en opretstaaende ting hviler.

FrPoulsen.(TfF.3R.XV7). Halvkugleskaalen
(med) lille Standflade. JohsBrøndst.DO.III.
327. -flaske, en. (jf. -beholder; apot.).

Apot.(1938).4. -forhør, et. (^, foræld.)

forhør, der straks afholdes, holdes paa staaende

fod; ogs.: forhør ved en standret. FrVsKrigs
30 Art.§750. Nørreg.Privatr.V148. -fremkal-
delse, en. (fot.) langsom fremkaldelse,

hvorved negativet henstaar i tynd fremkalder-

vædske, standfremkalder. Bl&T. -frem-
kalder, en. (jf. -fremkaldelse; fot.). Sal.*

VIII.915. -fngl, en. (mods. Trækfugl; zool.)

fugl, som opholder sig aaret rundt i samme egn.

Hornemann.HF.17 . Lieberkind.DVVII.54.
\\

billedl. Galsch.SR.93. hvis jeg var ung . .

og fri . . vilde (jeg) rejse til Amerika . .

40 Men nu er man tvunget af Forholdene blevet

en Standfugl, der sidder paa sin Pind. Gads
Mag.1932.103. -glas, et. i) (apot.) standbe-

holder af glas. NatTid.yxol924.Aft. 3. sp.4.

Apot.(1938). 7. 2)% glas, der viser vædskestan-

den i beholder, tank olgn. Lovtid.l920.A.1625.

standhaftig, adj. [sdan'hafcJi] adv. -t

ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.S743. LTid.1742.
367. Blich.(1920).XIII.89) ell. f standhaf-
teligen (Slange.ChrIV.382). (ænyd. stand-

so (h)aftig, jf. SV. ståndaktig; fra mnt. stant-

haftich, stantachtich, holl. stand(h)aftig, ty.

standhaftig, jf. ty. standhaft; til Stand
1.1 ; sml. stand-fast, -holdig) som holder

stand. I) om person: som ikke giver efter (

trængsler, modgang ell. over for fristelser,

som holder fast ved sin beslutning; fast,

urokkelig; udholdende; viljefast. Holb
Ep.V163. Deres Dyd, som giør Dem stand
haftig imod Lykkens umilde Anfald. /SÅ;Mesp

60 VI.110. endnu har Fienden (o: havet) ikke

mægtet at fordrive Landtungens standhaf-

tige Beboere. Blich.(1920). XIX. 181. Den
standhaftige Tinsoldat. HCAnd.(1919).I.203.
en Hofmand gør Stormkur til hende. Hun
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holder sig standhaftig. OFms.L*ft.l99. jf.

bet. 2: Krinolinemoden holdt sig standhaf-

tigt i 10-12 A&T.ValborgDahl.DeungeDage.

(1940).40. 2) (n%i næppe br.) om ting: som
holder sig; holdbar; modstandsdygtig;
uforanderlig; ogs. om forhold: varig;
vedholdende, en tryg og standhaftig Fred.

Holb.Samt.14. en prægtig og standhaftig

blaa Farve. LTid. 1748.785. Hallager. 112.

-hed, en. {ænyd. d. s.) det at være standhaftig.

I) til standhaftig 1. Holb.DH.111.303. Træng-
sler virker Standhavtighed (Chr.VI: taal-

modighed; 1907: Udholdenhed;. Æom.5.3.
Mangel paa Standhaftighed i at forfølge

'P\AneT.JohsSt€enstr.HD.22. i farvesymbolik:

Bruunt er Standhaftighed!
|
Flygter Dit

Hjertes Fred, |
Liid da taalmodig stærk!

|

Skjæbnen er Herrens Xæik.UIrgens.fNyeste
Harmonia.*(1825).246). 2) (nu næppe br.)

til standhaftig 2: holdbarhed; varighed. Moth.

S743. HaUager.308.

Stand-hals, en. (jæg.) i forb. som
give standhals, om jagthund: staa for

vildt og gø, give hals. VigMøll.HJ.198. Nat
Tid.^yxt>1939.7.sp.6. -halsende, part. adj.

(jf. sporhalsende; jæg.) om hund: som giver

standhals. VigMøll.HJ.34. -harpe, en.

(fagl., spec. landbr.) harpe (II) (redskab til

rensning af korn og andre ting), der kan staa

frit oprejst med noget forsk, hældning. LandbO.
1.335. jf. Standharpning. Cit.l919.(Ordb

S.), t -holdig, adj. {til holde stand

(se Stand 1.4^) standhaftig (1). Den øvede
VellystUng kiender dette Konstgreb, han
forstaaer at lokke den ellers standholdige

Pige i sit Garn, inden hun mindst drømmer
derom. Frank. SM. 1805. 366. -hund, en.

(jæg.) hund, som siaar for vildt. Krarup
Niels.MP.109. -hylde, en. (mods. Hænge-
hylde; I. br.) lille, paa et underlag stagende

reol. Bang.S.119. -høns, pi. (mods. Træk-
høns; jæg.) agerhøns, der lever som stand-

fugle. BMøll.DyL.II.222. -jagt, en. (jæg.)
jagt, hvorved jægeren staar paa post for vild-

tet; jagt paa anstand (l.i). sidde eller staa

paa Standjagt. VigMøll.HJ.185. -kant, en.

(fagl.) hver af de kanter, hvorpaa en ting uden
standflade kan ht^le. Altersølv. Kalk . . Foden
har seks halvrunde Tunger, hvis Standkant
er ornamenteret med Ruder. DanmKirker.
XII.113. -kar, et. dels (arkæol.): kar med
standflade. Hængekarret gik ikke helt af

Brug (i yngre stenalder); ellers er det jo nu
Standkar det he\e.JohsBrøndst.DO.I.189.

||

dels (apot.): standbeholder i form af et kar.

Dengl.By.1938.96. -kiste, en. (især fagl.

ell. dial.) stor kiste med (buet) laag, som kan
lukkes op (jf. Dragkiste). 2 Ege-Standkister

. . en Dragkiste. Fet7fc.fiL.42. Gravl.0en.il.

SprKult.X.115. -krybbe, en. (1. br.) en

paa ben staaende, flyttelig krybbe. VThist.

TV.II.403. (han) skyndte sig med at sætte
en lille Standkrvbbe med Havre frem.

Schand.GamleBilleder.(lS99).72.'^irnrterf

et. {ænyd. d. s.) ^ opholdssted, der for læn-

gere tid anvises en milita^ afdeling; kvar-

ter (4.1 ) af længere varighed; garnison, den
Kongelige Livgarde . . havde Stand-Qvar-
teer paa 'M.øen.EPont.Atlas.III.156. Tjene-

steregl.156. \\ i videre anv., om civilpersons

tilholdssted (hos fremmede) ell. bolig. Skuesp.
X.7. Hos min Søster, der boede entidlang

paa Vestergade ligesom jeg, men i et andet
10 Huus, havde jeg mit egenlige Standqvarteer.

Oehl.Er.I.216. Jeg tog . . mit Standkvarter
lige midt i den yderste Thule-Egn, nemlig

paa Fanø. ThomLa. Romardiske Skildringer.

(1872).25. CReimer.NB.93. billedl: da jeg

engang har fundet for got at adskille For-

stand og Klogskab, saa har jeg og . . vildet

anvise enhver af dem sit eget StandQuar-
teex.Ew.(1914).IV.90. -køje, en. (nu nceppe

br. -kaj. jf. Larsen.), (mods. Hængekøje;
20 især 4^} /as' køje (3.1 ) i lukaf (ell. i primi-

tivt hus paa landjorden). Molb.HO. Drachm.
KK.70. ORung.VS.8. -lampe, en. lampe,

der staar paa en fod (mods. Hængelampe^;
staalampe; ofte: standerlampe, ved Skrive-

bordet staar en Smedejerns Standlampe paa
Gulvet og kaster Lys. ELars.Eibl.39. en
elektrisk Standlampe var tændt paa Nat-
bordet ved Sengen. FrPoulsen.MD.86. -le-

je, et. d. s. s. Staaleje. Sal.XI.657.

30 -lejr, en. (især ^i^) lejr (2), hvor en militcsr

afdeling ligger i længere tid; ofte: befæstet

lejr; ogs.: fast (telt)lejr for ferierejsende olgn.

(mods. Vandrelejr^. InterimsFelt-Tieneste-

Reglement.fl788J.67. Fra o. 850 overvintrer

Vikingerne i befæstede Lejre paa Øer og
ved Flodmundinger i England og Frankrig.

Med Standlejrene som Indfaldsporte træn-

ger de hem.Ilsøe.NordensHistorie.(1936-37).

21. -lygte, en. (nu sj.) standerlygte. VSO.
40 MO. -mæssig, adj. se standsmæssig.

-olie, en. (ty. standol) T linolie, der ved

henstaaen, stærkere indkogning er blevet kraf-

tigere og tykkere end almindelig fernis. VareL.*

796. -penge, pi. (nu ikke i rigsspr.) penge,

som betales for ophold paa et sted; dels:

betaling for stade paa markeder olgn.; stade-

penge (2). vAph.(1759). Amberg. || dels: penge

for (stald)plads til kreaturer, fx. paa mar-

keder. Feilb. -plads, en. (jf. -sted samt

50 Staaplads^ plads, hvor nogen ell. noget er

anbragt; stade. Amberg. \\ m. h. t. person;

ofte spec. (jæg. og i^) om skydestandplads.

Hærens Standplads. FSO. ved en saadan
Grav har maaskee Jægeren næppe faaet

valgt sin Standplads, før Ræven kommer
farende nd.Bogan.I.170. Under Sejlads i

spredt Is bør den vagthavende altid have en

meget høj Standplads, da han derved bedre

kan navigere imellem Flagerne. Barden^.

60 Søm.1.268.
II

m. h. t. dyr; spec. (jæg.) om
standvildts plads. BMøll.DyL.1.259. Frem.*/*

1927.omslag.3.
\\ (sj.) om plantes vokseplads.

Wagn.Tekn.441. \\ m. h. t. ting; spec. ^ om
plads, hvorpaa skyts er anbragt, samtlige Ka-

61*
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noner forandre deres Sta,nåTpla,ås. ExercArtil.

(1804).13. Denne (høj) maa nu tiene til

Standplads for en Yeirmølle. Molb.BfS.I.60.

betonnerede Standpladser for automatiske

Ydi&hen. DagNyh.*/il935.4.sp.l. -pnnkt, et

ell. (nu næppe br.) en (Bagges.L.1.319.

NyerupRahb.VI.V. jf. VSO. MO.). (fra ty.

standpunkt; jf. Staapunkt) I) (nu sj.)

pimkt (1.4), sted, hvorpaa man staar; især:

skulle (kort) angive en Dom over denne
Bog, og derved strax sætte Læseren på det

Standpunkt, vi ønske ]iSLra..Hjort.KritLit.I.

61. Kierk.VlI.Vl. S&B. D&H. nu kun refl.:

(brevet) maa gjøre et godt Indtryk hvor
man ikke har sat sig paa det Standpunkt:
ikke at ville høre. Brøchner.(Brandes.Br. I.

223).
li

i forb. som et forældet (D&H.),
overstaaet (Bergstrøm.Ve.26), overvun-

sted, der er saaledes beliggende (saa højt), at jo det (se overvinde l.z) ell. tilbagelagt
man derfra kan overse noget; udsigtspunkt.

Standpunkter, hvorfra Landskabet tager sig

meget fordeelagtigt ud. Bagges. L.1.361. Den
vigtigste Nytte Taarnet nu gjør, er at give

Braudvægterne en ophøjet Standpunkt.
Politivennen.179911800.1354. Med Begyndere
bør Nedspringet ikke øves fra Standpunkter,

der ere høit over Vandets Overflade, (rj/rwn.

(1828).49. Gjel.M.497. jf. bet. 3: vi ere komne

(Brandes.Br. 1.208) standpunkt, om syns-

maade ell. stadium, der nu er passeret, jf.

naa (Reinhard.FC.215) ell. komme ud
over, være ude over (Vodskov.SS.209)
et standpunkt. || hertil bl. a. (især skol.):

Standpunkts-bedømmelse, -karakter, -prø-

ve (BerlKonv.XX.184).
standre, v. se IL stande.

{^tand-ret, en. {ænyd. standt rett; fra

i Kirken . , da begynder Præsten, og vi for- 20 ty- standrecht, egl. om ret, som holdes paa
staae nu Alle fra vore respektivt forskjellige

Sæder og Standpunkter, hvad Præsten siger

fra sit ophøiede Standpunkt: at et Men-
neske formaaer slet Intet. Kierk.V11.409.

2) (sj.) punkt, hvortil et legeme (fx. et him-

mellegeme) er naaet under bevægelsens forløb;

stilling; plads. Solen havde naaet sit laveste

Standpunkt den D&g.Ing.EF.IY80. 3) overf.

anv, af bet. 1, om en persons aandelige stade

staaende fod, straks (og hvor dommerne opr.

stod op i en kreds), sml. staaende ret u. IL
staa 25.1; jf. -forhør; især ^, nu navnlig

om udenl. forhold) domstol, der nedsættes

under krigsforhold, uroligheder olgn. for efter

en kort undersøgelse at dømme om visse far-

lige forbrydelser; ogs. i forb. som holde
standret, orti en saadan rets rettergangs-

maade. DL.6—8—10. (politimesteren lod)

som forudsætning ell. baggrund for hans an- 30 efter en kort Stand-Ræt gaae skarpe

skuelser, synsmaade ell. handlemaade; syns

punkt; ogs. om den anskuelse, hvortil man er

kommet, det grundsyn, man anlægger paa
noget, ell. (i videre anv.) om stadium ell.

trin i en persons aandelige ell. sociale udvik-

ling ell. i en sags, et forholds udvikling olgn.

Folk, som i Følge af deres Standpunkt i

Verden, kun kan have havt Omgang med
de høiere, ikke med de lavere Menneske-
Klasser. Bircfcwer.Tr.205. (han) holdt

endnu aldeles på sit ganske uholdbare
Standpunkt. Hjort.KritLdt.lI.345. *under alle

Tidens Brøst og Bræk . .
|
Sig sikker Hold-

ning og et Standpunkt \inde.PalM.IY32.
Jeg staaer udenfor Musikken, og fra dette

Standpunkt betragter jeg den. Kierk.1.48.

Ølbrygningen hefi Landet (skal) holdes paa
et højt og hæderligt Standpunct. Cit.l882.(2.

Till.tilAktstykker vedr. Carlsbergfondet. (1912).

Exsecutioner for sig. PvHaven.RR.18. Folket

holdt en Standret over ham, og hængte ham
strax udenfor sin egen Dør. Blich.(1920).XY
192. LovNr.l35yd908.§41. \\ i videre anv.

(et kritisk selskab) holdt Standret over
Dagens litterariske Unoder. NyerupRahb.VI.

293. i Haanden holdt hun en Manglekæp.
„Er det Dig, Du — ?" raabte hun, og . .

stod med løftet Arm . . rede til straks at

sig 40 holde Standret over den Ulykkelige. Drachm.
STL.128.

II
(sj.) overf., om (vente)tid, som

man tilbringer staaende. Det var en lang

Standret i Forstuen. GrMndto.JSreve.234.
||

hertil bl. a. Standrets-behandling (Sal.*

XXII.137), -dom (MR.1850.479). -ret-
lig, adj. (især ^) adj. til -ret. standretlig

Tiltale. MR.1850.481. (attentatmanden) skal

kort efter være blevet standretligt skudt.

NatTid.^*/i.il929.Aft.8.sp.l. -rids, et ell. f
5j. Menneskeæderne staa paa et særdeles lavt 50 en (Thurah.B.108). (jf. Grundrids 1; bygn.)

Standpunkt. DÆjff. Jeg rejser ikke. Det
Standpunkt staar jeg paa i D&g. ErlKrist.

DH.192.
II
indtage ^se indtage 5.2^ ell. tage

et standpunkt olgn. Jeg har ikke taget

Standpunkt til det — endnu. Bergstrøm.MD.
129. Brændselsnævnet har taget det samme
Standpunkt. Poi."/xi942.3.sp.5. || skifte (se

III. skifte 2.1J ell. ændre sit standpunkt
olgn. intet var fremført, som kunde bevirke,

at Finansministeriet skulde ændre sit ved
ForhandUngerne , , indtagne Standpunkt.
LokomotivT.1940.220.sp.l.

|| sætte en paa
et standpunkt, faa til at anlægge en vis

synsmaade; ogs.: orientere; vejlede, vi . .

60

billede paa lodret plan; oprids (1); opstalt (1).

Sal.VII.1077. -rør, et. lodret, opret-

staaende rør. Kan Vandstandsglasset ikke
anbringes direkte paa Kedlen, sættes det

paa et Standrør. SkibsMask.60. \\ spec. om
rør, hvorved en underjordisk vandhane sættes

i forbindelse med en brandslange (GasVand.
31), ell. om større rør i højdereservoir ell.

vandtaarn (OpfB.^III.196. GasVand.9).
S»tands, en (LTid.1737.713. VSO. Jak

Knu.ML.41. Pol.*/tl925.7.sp.2. jf. Feilb.)

ell. (nu ofte) et (Hjortø.OS.152. Buchh.Su.
11.102. Søiberg.L.47). [sdan's] flt. (sj.) d. s.

(Woel.D.22). {no., isl. stans; vbs. til I.
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standse; vist optaget i nyere tid fra no. (jf.

VSO.) ell. jy.; i jy. til dels sammenfaldet m.

et andet ord: jy. stands, sideform til standt,

bestandighed, stadighed (vel fra mnt. stant;

sa. ord som Standj; jf. ndf. 1. 40 samt (?)

ænyd. stands, letteværk i mølle \\ 1. hr. i

rigsspr.) ophold; standsning; ogs.: hvile,

pause under bevægelse, (ofte i forb. gere
stands^. Det har altid været min Vane,

naar jeg cyklede ud i det aabne Land . . lo

da at gøre et Stands foran ethvert ensomt
Menneske, jeg møåte.Aakj.EE.121. (katten

sniger) sig gennem Græsset . . Et Stands

pludselig— en Forsken og Spejden! Fieuron.

K.89. Op over Bjærge og ned i stejle Dale
flyver Vognen, ved et enkelt Stands rækkes
der af en blussende Pige Passageren en skum-
mende Y)ri\i.Roos.Go€the.(1932).55. \\ (jf.

I. standse l.i slutn., 1.2 slutn.) uegl., om
standsning i, ophold under ell. af virksomlied. 20

De som af alle Kræfter lægge sig paa Viden-

skaber . . har sandelig nok fornøden til sine

Tider at giøre en Stands i deres Speculationer.

LTid.1737.713. der blev en lille Stands i At-

heidet.JakKnu.ML.41. En Gang imellem er

der et Ulle Stands mellem Bygerne, ffei^e

Kaarsb.HM.23. spec. om ophold, pause i

tale: imellem de tre første og det fierde (ord)

har været en lang Stantz, en Stilhed. Hersi.

Præd.136. Bang.Teatret.(1892).95. Der blev 30

en lille Stands i Snakken. Bregend.HH. 1.47.

II t om forhindring af virksomhed, udsættelse

ell. udskydelse af begivenhed, der (bliver)

ingen Stands i Bryllinpet. MRynning.Terentii

Comoedier.(1755).88. hans foropregnede Ar-

beide . . var maaskee endnu kommet videre

. . dersom hans alt for hastige Dødsfald ei

havde giort Hinder og Stands derudi. Trondh
SelskSkr.II.358. \\

{vel m. tilknytning til jy.

stands (se ovf. 1. 5); sj.) i udtr., der angiver, 40

at der falder ro over nogen ell. noget, (vasker-

konen) var her kommet ind paa sit Ynd-
lingstema: hendes huslige Bekymringer og

de frygtelige Tider, sét i gensidig Belysning,,

og hun fik da heller ikke Stands paa sig, før

Brudeparret kom ud af Kiilien.OMMøll.
GuldogÆre.(1895).9. Aa, gud, det er næsten
værre at staa stille end at løbe; det er hjer-

tet, der ikke kan komme i stands, ^nfcer

Lars.VS.471. \\ nu især i forb. uden stands, 50

dels: uden afbrydelse; uden ophold; ustand-

selig. Præsten staar og taler søvndyssende
uden Stands og uden Liv. HHostr.F.28.
Hunden . . glammer uden Stands. Bregend.

FT.193. dels (sj.): uden betænkning; uden at

vente; uopholdelig. *(du) vil mig uden Stands
tilintetgøre. EBrand.JP.83.
istands-, t ssgr. (if Stand-, se u. stands-

mæssig^, (jf. Stand-, Stænder-j især (navn-
lig om ældre tiders forhold) til Stand b og Q; 60

fx. (foruden de ndf. anførte): Stands-adskil-

lelse, -begreb, -bevidst(hed), -bornerthed,
-deling, -egoisme, -fornemmelse, -fortrin,

-følelse, -had, -hensyn, -hovmod, -interesse.

-moral, -politik, -privilegium, -præg, -ret,

-rettighed, -stolt, -vælde, -ære. -aand, en.

(jf. Kaste-, Lavsaandj den inden for en stand

raadende aand; ofte nedsæt., om ensidig,

snæversynet tænkevmade, ensidig interesse for

ens egen stand og dens fordel. Mynst.Indt.il.

de venitianske Nobili, et Adelskab, som i

Ælde, Stolthed og Standsaand ikke veeg
noget andet i YeTden.Blich.(1920).X.124.

-broder, en. standsfælle. Hørn.Moral.I.

105. den Meening, at Krigsmænd ei kunde
dømmes uden af deres Standsbrødre. PRosen-
standGoiske. Krigsret. II. (1801). 229. HBrix.

HK.45.
L standse, v. ['sdansa] -ede ell. (uden

for dial. nu kun arkais. (sj.)) -te (Trojel.

1.135. Blich.(1920).1.155. jf. Moth.S746.

Feilb.). vbs. -ning (s. d.) ell. (nu næppe br.)

-else (LTid.1754.271. OeconJourn.1757.459.

Tode.ST.11.18), jf. Stands. || som hjælpe-

verbum bruges i bet. 1 være, sj. have: Moth.

S746. (han) havde standset, for at høre

hvad den Fremmede vilde h&m.Heib.Poet.

X.68. {no. stanse, isl. stansa; vist afl. af

I. stande t bet.: staa stille (jf. II. staa 5)

ell. af Stand 1)
I) intr. I.l) om person (levende væsen):

ophøre med bevægelse; blive staaende;
staa stille; ofte m. forestilling om, at op-

holdet, standsningen er af midlertidig, for-

holdsvis kortvarig natur. Moth.S746. han
(rykkede) ud af Stokholm mod Upsal, ej

Standsende førend han kom Staden halv

anden Miil nær. Holb.DH.II.87. *Han nær-
mer sig — og strax igien |

Han, som af

Lynet truffen, standser. Bagges.1.197. *Snart

er' de for Døren; da standser Hesten
|
Og

rap af Sadlen svinger sig Giæsten. Schaldem.

CN.81. alt Folket standsede (Chr.VI: stode^

og forfulgte ikke ydermere Israel. 25oni.2.2S.

blanke Biler krydser om Betjente, |
hvis

hvide Stave melder Stands og Kl&r.HSee-

dorf.ID.122. \\ uegl.: holde op med en virk-

somhed; (midlertidig) høre op; ogs.: op-
give en vis virksomhed. Holb.UHH.IYlO.
En Spiller er standset. Angeren griber ham,
han forsager alt STpil.Kierk.VI.443. (fortæl-

leren) standsede for at tage sig en Priis.

NPWiwel.R.275. En Ugestid efter standsede

det store Komfijma Mohr & Kiær.MRubin.

Er.113. 1.2) om ting i bevægelse; især om (del

af) mekanisme, maskine, befordringsmiddel:

ophøre med at bevæge sig; staa stille; ogs.

om bevægelse: ophøre, der standser en Hob
Vogner, vi faar nok flere Opvartninger.

Holb.Arab.13sc. Mit Uhr er standset. v4p^.

(1764). Ord, som . . næsten fik hendes Hjerte

til at st&ndse. SHeegaard.UT.304. (toget)

Standser kun, for saa vidt der er rejsende

at sætte &i. Rejséliste.^*1x1940.17. \\ om rin-

dende vædske. Taare, stands, hold op at

rindel Heib.Dv.66. mon de fremtrængende,
friske, rindende Vande standse (Chr.VI

afvig.; 1931: udtørres)? Jer. 18.14. om blod:
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Agerbech.FA.IM. JPJac.(1924).IY133. \\

uegl., om virksomhed, foretagende: ophøre.
Handelen kom til at studse og standse imel-

lem RigeTue. Slange.ChrlY1193. mange vore

Bierg-Verker kommer til at standse, eller

bliver os lidet nyttige. OeconT.Yld. Arbeidet

maatte standse af Mangel paa Penge. FS'O.

Samtalen standser. /SÆB. || i videre anv.,

om grænse for udstrækning. Undertiden stand-

sede disse Stier inde i Tykningen. jE^iar.S'B.

166. N. M. Petersens Sproghistorie standser

ved Aar 1100. Dahlerup.SprH. 153. Støvler

med Skafter, der standsede midt paa Benet.

LeckFischer.Tedora.(1928).44. \\
part. stand-

sende anv. som adj., spec. (fon., foræld.) om
udtale med stød; dels i forb. standsende
aandelav, i Høysg.Anh.l2 betegnelse for

stød paa konsonant (i Høysg.AG.12 kaldt:

Det Stødende Aandelavj; dels i forb. stand-
sende tonehold, betegnelse for stød paa
lang vokal, se Tonehold. 1.3) i særlige forb. m.
præp. og adv. \\ standse i noget, gaa i staa

under udførelse af noget; især: gaa pludselig

i staa og ikke kunne komme videre, stamme,
standse, støde, eller studse i sin Tale. Høysg.

S. 59. VSO. han standsede i sit Arbejde.

Larsen, ofte (jf. det 1.3; dagl.) i forb. standse
i det.

II
standse med noget, ophøre med

noget. *Beilerne alle sig leired i Ring og

standsed med Kampleeg.PMø?LÆ;S./..3<?2.

„gaa ind og sæt Dig." — „Alvorlig talt. Du,
jeg har i Grunden slet ikke Tid. Lad mig faa

Lov til at gaa igen." Standser med at hænge
Pelsen som for atter at tage den paa.Æsw.
11.155. Stands med den HyXenlKMunk.EI.
102. til bet. 1.2: *det leende Solskin, som
flød og som flød

I

og ikke vilde standse med
at strømme. 5'<Mcfc.7/.25. || standse ved
(sj. paa. Oehl.XXIV.102) noget, spec. (nu
1. br.) som udtr. for, at ens blik, opmærk-
somhed fanges af noget, at man studser ved

noget. Holb.Ep.lY.77. Mange Læsere ville

standse ved dette Oxå.JSneed.1.22. Han saa

sig om, til Blikket standsede ved Jon.M-
kjæ.r.RK.95. \\ standse op, især som be-

tegnelse for pludselig standsning ell. ophør
(med en bevægelse), hun standsede op og
gav mig et Kys, lige idet han kom forbi.

AndNx.DB.168. Straks da Paakørslen var
sket, standsede jeg o^.Pol.^*fil929.12.sp.5.

negl., som udtr. for studsen: Man kan endnu
standse op med undrende Glæde ved plud-

selig at støde paa en „Exner".smsf.**/io2925.

9.sp.3. til bet. 1.2 slutn.:' Vi lader tilsyne-

ladende Livet standse op langt nede over
RofternG. Hjemmet.^yd930.30.sp.l.
\* 2) trans. 2.1) m. h. t. person (levende væsen):

faa til at staa stille; afbryde ens be-

vægelse. *Vi veed, ham (o: gud) Bjærge
standser ej,

|
Saa lidt som Bølger stærke.

Grundtv.SS.III.272. *Han standsede sin

Ganger, og hun standsede sin Rok. Winth.YI.
198. At standse en Mand paa Gaden og staae
stille for at tale med ham. Kierk.YII.236.

end ikke den stængte Dør standser hende.
0Friis.Litt.112. (sj.) refl.: *hun standser

sig ei ved den Kaldendes Tilraah. Meisling.

DigtefraOldtiden.IY(1829).115. \\ uegl: brin-

ge til at ophøre med en virksomhed, opgive et

foretagende; ogs.: hindre i udfoldelse. I vare
paa god Vei; hvo standsede (Chr.YI: op-

holdt; 1907: har hindretj Eder, saa at I

ikke lade Eder overtales af Sandheden?
10 Gal.5.7. *Jeg veed ei, hvad det er, der

standser mig,
|
At ei Din gule Pandeskal jeg

kløver. Hauch.DYII.172. naar han først be-

gynder at snakke, er han ikke til at standse
j

2.2) m. h. t. ting i bevægelse, navnlig (del af)
mekanisme, maskine, befordringsmiddel: faa
til at staa stille; sætte i staa; ogs. m. h. t.

bevægelse (fart): bringe til ophør, standse
Farten. SøLex.(1808). Winth.YI.198 (se u.

bet. 2.\). Her maatte vi standse vor Reise,

20 medens Skibet lossedes for endeel Meel.
Thiele. Breve. 205. standse Maskinen. Tekn
MarO. Han traadte fra Perronen ned paa
Sporet umiddelbart foran Lokomotivet; det-

tes Personale kunde ikke faa standset paa
den korte Aistand. LokomotivT.1939.95. sp.l.

II
m. h. t. rindende vædske; ofte m. h. t. blod:

stille. *Blodet
|
Vil jeg standse . .

|
Med et

Tøiklæd. Heib.Dv.l77. Thiele.111.118. (hun)
rørte ved Fligen af hans (o: Jesu) Klæde-

30 bon, og straks standsedes (1819: stilledes^ hen-
des Bloåf[oå.Luc.8.44(1907). m. h. t. graad:
standse Taarerne. L-S Borring. Dictionnaire

danois-franfais.(1856).523. standse en læk,
se 1. Læk. || uegl.; især m. h. t. virksomhed,
foretagende: (midlertidig) bringe til op-
hør; hindre i at komme til udførelse ell. ud-
foldelse; ogs. m. h. t. noget ubehageligt (syg-

dom olgn.): fjerne, ophæve (helt). Kong
Philip den 2den var da lige saadan Skræk

40 for Europa, som siden Kong Ludvig 14., saa
at det var ligesaa vanskeligt at standse den
Førstes som den Sidstes Magt.Holb.Ep.IY
354. Mangel paa Træ standser mange Bierg-

Yerker.Schytte.IR.il.156. En Skepsis, der
lægger Beslag paa Tænkningen selv, kan
ikke standses ved at gjennemtænkes . . Den
maa afbrydes. Kierk.VI1.283. Sælgerens Ret
til at standse afsendte Varer i Tilfælde af

Køberens Insolvens.Sal.'XXII.137. han kun-
50 de ikke standse sin Latter. LeckFischer.HM.

171. En kortvarig Hikke standses gerne med
det gamle Husraad: 20 Kamferdraaber
paa et Stykke Sukker. Pol.yiol941.10.sp.5.

standse sine betalinger, se Betaling l.i.

2.3) i særlige forb. m. præp. og adv. \\ stand-
se en i noget: saadan efterladenhed (har)

ofte standset mig i mit arbeide, ja meer end
eengang bragt mig til at lægge pennen reent

ned. Holb.DNB.3^. standse i Farten, ^m&erg'.

60 M. modtog din Hilsen om at han snart

skulde høre fra dig med et stille Smil, stands
ham i Smilet. JPJac.(Brandes.Br.11.242).
(visse) Dværge . . lider af bestemte ned-
arvede Deformiteter, der standser dem i
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Yæksten. PolV/il942.9.sp.4. standse i op-
løbet, se Opløb 1.3.

II (1. br.:) Vi havde
standset Toget op for ganske langsomt . .

at indrangere Toget. JernbaneT.^/iil935.3.

sp.l.

IL (i^tandse, v. se II. stanse.

standselig^, adj. (sj., nu næppe br..

jf. dog ustandseUgj som kan standses. Blod-

flodet (bliver) sagtere og undertiden stand-

seligt. LTid.i 762.263.

l^tand-senc en. (foræld.) fritstaaende

seng; spec. d. s. s. Standerseng (VSO. M.O.).

man (lægger) Barnet i Vuggen, eller i en
Hænge- eller Stand-Seng. JCLange.B.218.
Bagges.Danf.11.52. franske Senge, Tapetseri-

Senge . . vare i Brug baade som Standseng
og Reiseseng. Sal.XV953.
Stands-folk, pi. (jf. -person; nu sj.)

personer af en vis stand, „kand der giøres

saadan AJlarm ved en lumpen Barselstue, zo

besynderlig hos maadelig Stands Folk?" —
„Maadelig Stands Folk (orig.: Folkj! veedst

du ikke, at gemeene Folk er allerprægtigst?"

Holb.Bars.(1731).I.2. \\ især abs. (jf.

Stand o.i): personer af stand. Kunstnere og
Videnskabsmænd og andre Standsfolk. Vilh

And.AD.261. Da hun var færdig (med sin

tyske tale), sagde min Broder: „Men vi har
jo altid talt Dansk sammen," — hvortil hun
svarede: „Men, uha, I er jo blevet Stands- 30

folk nu." Hjemmet. "/. 1940. 7. sp. 1. -for-
dom, en. fordom, som en (især: højere)

stand nærer mod en anden ell. andre (lavere)

stænder. Adel, Rang og Standsfordom.
Birekner.Tr.l37. FrPoulsen.MD.29. -for-
skel, en. (jf. -lighed, -ulighed^ ulighed i

stand, samfundsstilling; navnlig om ældre

tiders modsætning mellem privilegerede og

uprivilegerede stænder, en afgjort Stands-

forskiel mellem Adel og Uadel. JfoIft.Dfl.Z. 40

1S6. den gamle Konge . . og Dronningen
hilsede alle Mennesker, uden Stands-For-
skjel. HCAnd.(1919).V315. Brandes.

I

II.297.

-forskellighed, en. (jf. -forskel; nu
1. br.). Man bør . . vogte sig for at lægge
Vægt paa Standsforskjelligheder og for at

opvække den ene Stands Skinsyge mod den
ånden. Ørst.V11.100. Molb.HPh.1.225. -fæl-
le, en. (jf. -broder^ person, der hører til

samme stand, har samme samfundsstilling 50

som en anden. Fædrel.l841.sp.3423. Job.l9.

19(1931).
Stand-signal, et. (jcemb.) midlerti-

digt signal, fx. bestaaende af en opstander

med en skive, der plantes ved sporet og marke-
rer, at en strækning midlertidig er spærret ell,

ikke kan befares med sædvanlig hastighed.

DSB.Sign.1.15. LokomotivT.1933.278.sp.l.

standslig, adj. ['sdan'sli] (sj.) adj. til

I. Stand 5-6: hørende til, ejendommelig for 60

en stand. VilhAnd.LiU.il.162.
Stands-lighed, en. (jf. -forskel, -ulig-

hed; /. br.) lighed i stand ell. samfundsstil-

ling. vAph.(1764). D&E. -mæssig, adj.

(\ stand-. vAph.(1764)). adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (Schytte.IR.I.380. VSO. MO.).
(fra ty. standesmåssig; ;/. standslig) om ad-

færd, levemaade, klædedragt: svarende til,

overensstemmende med ens stand; i videre

anv.: net; pcen; sømmelig. Et Fruentimmer
af Stand bør opføre sig standsmessig. Tullin.

III.387. Skaf mig Hest og Rideknegt, Vert!
jeg vil leve standsmæssigt. /ngf.£F.//.ii. Du
(o: en kejser) skal gjøre et standsmæssigt
Parti . . Du skal fri til en Prinsesse. Goldschm.
11.277. Ungerne er rene, og Madammens
Hat er standsmæssig. JesperÉw.K.ll.
Standsning, en. flt. -er. (jf. Stands^

vbs. til I. standse: det at standse ell. blive

standset; ogs.: mellemrum, pause, i hvilken

noget er standset. Høysg.Anh.l3. der maa eet

eller andet Sted være skeet en Standsning
paa Jernbanen (0: under snestormen; jf.

Snestandsning;. ECAnd.BC.IV.4. (betjenten)

overhalede Bilen og bragte den til Stands-
ning. Duelund.xV.JO.

II
uegl.; især om op-

hold, ophør af virksomhed ell. udvikling, (sel-

skabet) samledes efter . . fem Fjerdingaars
^tandsmng. NyerupRahb.V1.332. Da vi havde
taget vor Thee . . benyttede vi en Stands-
ning i Regnveiret til at foretage en Vandring.
Thiele.Breve.197. (svaret) bragte en Stands-
ning i Samta\en.EBertels.MH.137. \\ uden
standsning, uden ophold ell. afbrydelse;

ustandseligt, flyr uden Standsning (1871:
flyer, staaer ikke sti\\e)\Jer.4.6(1931). Den
stadige Regn . . der næsten uden Stands-
ning er faldet de sidste 8 Dage.PoI."/i«
1939.2.sp.3. Standsnings-dannelse
(AWim.DB.71. VoreSygd.IV140) ell. -mis-
dannelse, en. (med.) misdannelse, som
skyldes en standsning i fosterets udviklitig.

Panum.554. -ret, en. I) (jur.) en kontra-

hents (sælgers) ret til at holde en ydelse (en
vare) tilbage (passiv standsningsret) ell. kræve

den tilbage (aktiv Standsningsret), naar mod-
tageren (køberen) er insolvent; forfølgelsesret.

Lassen.S0.113. JurO.(1934).139. 2) (sj.)

en regents nejret; veto. D&H. -stød, et.

(fægt.) stød under en modstanders fremryk-
ning (inden angrebet) for at standse ham
(arrét-stød, coup d'arrét). Fægtekunst.61.

Stand-sot, en. {dannet af CJSalomon-
sen (1847-1924); mods. Epidemi, Farsot;

med., 1. br.) en paa et vist omraade stadig til-

stedeværende infektionssygdom (som fx. tu-

berkulose, malaria); endemi. CJSalomonsen.
Smaa-Arbejder. (1917). 126. GadsMag. 1933.

518.

Stands-person, en. {ænyd. d. s., jf.

ænyd. høyg eller nedrig standis person; fra

ty. standesperson; sml. -folk) menneske med
henblik paa dets stand; dels (jf. Stand 5.1

;

arkais.) m. adj., der karakteriserer vedk.'s

stand: vi høye Stands-Personer holde det
for en Bjrrde, at faae mange Børn.Holb.DR.
III.6. Byens fine og fornemme Standsperso-
ner saavel som dens agtbare Borgerfolk.
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JPJac.L284. || dels (jf. Stand 6.4; gldgs.):

person af fornem stand; adelsmand ell. rangs-

person. Holb.MpS.286. De er en Embeds-
Mand, en Stands-'PeTson.JSneed.II.259. Ma-
rionetspilleren: . . *„ Kaster i min Hat paa
den glade Dag.

|
Standspersoner betale efter

Beh&g.'' Oehl.Digte.(1803).255 (efter en rekla-

me; se fx. Adr.*/il797.1.sp.2). Leop.TK.3.
I^tand-istage, en. (sj. Stande-. R3Iej-

borg.LivetvedChr.V'sHof.(1882).50). (jf. -lam-

pe^ især om ældre tiders forhold: stor, paa
gulvet staaende, lysestage; kandelaber. MHen-
ckel.Væbnersholm.(1902).59. FortNut.VI.180.

-sted, et. (jf. Staasted samt ty. standort;

sj.) standplads; spec. (med.): arnested, hjem-

sted, centrum for en standsot. Sal.*XIX.49.

-stige, en. (ty. standleiter ; sj.) stige, der

kan staa alene. Forgylderne hang i Forhallen

paa de høje Standstiger, mens de lagde

sidste Haand paa de blomstrende Friser.

Bang.S.141.
Stands-ulighed, en. (jf. -lighed samt

-forskel^. Brandes.111.553. VilhAnd.Ldtt.III.

464.

iStand-sveiid, en. (glda. stande swæn
i bet. 1, ænyd. staandsvend i bet. 2; sml.

ænyd. standendis sven, pebersvend (Kalk.

III.102), glda. standend swen, tjener (smst.

^988); til I. stande (se II. staa) ell.

Stand, og vel egl.: person, der har fast op-

hold et sted) I) om middelalderlige forhold:

kræmmersvend, som har stade et sted (jf. I.

Ligger 1, Pebersvend 1). Bestemmelser mod
Standesvende (Svende, der stod ude med
Varer), Pebersvende og Bissekræmmere.
PJJørg.RH.442. 2) (dial.) paa Samsø: hus-

mand. Moth.S743. Cit.l721.(Vider.I.149f.).

Krist.JyA.Till.l.Afd.6. MDL. Feilb. -tid,
en. den tid, et værktøj ved bearbejdning af

et vist materiale med en vis skærehastighed

kan holde sig skarpt (uden slibning). Rand-
strup.Maskinkort.(1933).8.IngBygn.l940.133.

sp.2. -ting, et. (vist kun hos Grundtv.;

mulig m. tilknytning til -ret; arkais.) ting

(der holdes paa staaende fod, uden forvarsel).

Grundtv.DV1.372. nu kaldte . . Luren alt

Ledings-Folket sammen til Stand-Thing,
hvor Vaabnene blev synede, og Optælling
giort.sa.Snorre.il.223. -træ, et. i) (forst.)

træ, som man ved hugst lader blive staaende

(for at benytte det som ammetræ). Olufs.Land-
oecon.159. LandbO.*39. 2) (jf. ty. stand-
baum; nu næppe br.) opretstaaende pæl; op-

stander. VSO. -tærsker, en. (landbr.,

foræld.) tærsker, som har fast arbejde paa en
gaard. Cit.l800.(AarbPræstø.l936.29). Vest-

sjæll.Avis.l821.sp.l43. -tønde, en. (sv.

dial. stanntunna; jf. Standertønde samt
Stand-, Standerfjerding) om ældre tiders for-

hold paa landet: stor, opretstaaende tønde til

opbevaring af madvarer. Moth.S744. Rask.
FynskeBS.57. VSO. UfF. -nr, et. (fagl.)
ur, der staar paa en flade (mods. Lomme-,
Vægurj; ofte om bornholmerur. OpfB.^VIII.

544. VidSelskOversigt.1938f39.177. -vildt,
et. (jf. -dyr osv. samt Strejfvildt; jæg.) vildt,

som holder til i samme egn aaret igennem.
VigMøll.HJ.188. DanmPattedyr.396. -vi-
sér, et. (^ og jæg.) visér, som en riffel er

indskudt med; fast visér; ogs.: klapvisér, der

er slaaet ned. Weismann.Jagt.47.
IStang, en. [sdan,'] Høysg.AG.46. (i bet.

2.5 ogs. t Stæng. Moth.Conv.S314{Steng).
10 JJuel.39 {St3sng). Roding. {Stæng eller Stang).

flt. stænge (OeconT.V43). jf. Stænge- i ssgr.).

p. stænger ['sdæri'ar] (Høysg.AG.46) ell.

(nu kun dial.) stange (Pflug.DP.199.366.
Biehl.DQ.III.269. Thaar.KS.274. APAdler.
Optegnelser.(1849).47. Krist.JyA.VI.6. jf.

Feilb. samt Brøndum-Nielsen.GG.111.166).
(æda. stang, sv. stang, oldn. st9ng, ty. stange;

i formen Stæng fra holl., nt. steng, sideform

til holl. stang; vistnok til roden i stinge; jf.

20 I. Stage samt Stænge, Stængel, stange,

stænge) ret, aflangt og forhold&vis
smalt ell. tyndt, som regel trindt og
glat stykke træ ell. andet materiale
(se navnlig Jærnstang^, afskaaret ell. til-

dannet for at tjene til støtte ell. som (del af)

redskab, led i konstruktion osv. (i olm. m.
tydeligere forestilling om absolut regelmæssig

tildannelse til bestemte (tekniske) formaal
end ord som I. Kæp, Pind, I. Pæl, I. Stage,

30 I. Stav (1-2), I. Staver, I. Stikke, Stok, Stolpe;.

1) i al alm. gjør dig en Slange og sæt den
paa en Stamg. 4Mos.21.8. *0! hvor bleve

Jesu Arme
|
Spendte ud med Bødle-Tvang .

.

I

Naglede til Korsets St&ng. Brors.37 (jf. Pæl
sp.l99*). Man hører Skiltet at knærke og
hvine paa St&ngen. Heib.Pros.V59. (man) rø-

rer den ofte paa slige Steder forekommende
moradsige Fugtighed op med lange Stange
eller Rakker. NyeHygæa.I.(1823).354. *jeg

40 sidder sval og barberet ved Bordet (o: paa
kafeen), \

finder Stangen under det med Fød-
derne. JVJens.Di.53. slappe stænger, se

lY slap 1.1.
II

(nu 1. br.) jf. u. Jærnstang,

Kosteskaft, Pind 2.8: der er en Stang i

Ryggen paa ham (o: han holder sig meget

rank).vAph.(1759).

2) i særlige, navnlig fagl. anv. (kun de vig-

tigste medtages). 2.1) (jf. Bønne-, Humlestang
samt Stangbønne osv.) smækker træstamme

50 (rafte) ell. gren, anvendt som støtte for
(slyng)plante. Moth.S746. Man gjør sig

(o: ved hørdyrkning) . . gaflede Stænger . .

og stikker dem rækkeviis i Jorden. ^wnA-e.

(1801).II.380. Rist.FT.ll. Stangbønner ere

saa høje, at de maa støttes af Stænger.

VortHj.III,4.89. 2.2) (sml. æda. stangæhog,
om hug, slag, tildelt med stumpt vaaben, jf.:

Ordet stang indbefatter kæp og stok, spyd-

skaft, øksehammer, kølle og sværd i skede.

60 JOlr.(DGL.I.561)) om (delaf) vaaben; dels

i al alm. om en stang, der (mere ell. mindre

tilfældigt, lejlighedsvis) anvendes som pri-

mitivt vaaben, dels (vistnok (af Oehl.) genopt.

fra ænyd. ell. ved paavirkning fra ty.; især
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t (ældre) poet. spr.) om (træskaft paa) ridderlige

(tumerings)vaahen (spyd, spær, lanse olgn.)

(jf. Lansestang samt Stang-gevær, -vaaben^.

(Judas kom) og en stor Skare med ham, med
Sværd og Stænger (1907: KniTpler). Maah.26.
47. hun blev strax . . ihielslagen med Stænger
og AsLTeT.Holb.Heltind.1.155. *„Her har jeg i

min Haand en vældig Stang
|
Af syvfold

hærdet Staal .
." Han render med saa-

dan Fart mod Døren, at Spydet springer i lo

Stykker. OeWJ ¥67. Gjel.HS.168. Sal.XVI.
874. spec. i forb. som hjælm og stang
(Oehl.XIY31.XXX.190), staal og stang
(Winth.SS.i). give ell. føre stang og
skjold, især i ttdtr. for at gøre til ell. være

kriger, ridder. Vil du (o: kongen) binde Sværd
om deres (o: mine sønners) Lender, og give

dem Stang og SMold? Oehl.ER.33. *Skaf mig
Sønner,

|
Som jeg kan lære føre Stang og

Skiold.sa.ND.310. Boye.PS.II.94. »Skjold 20

og Sta.ng.Winth.HF.279. bryde en stang
med en, (ænyd. d. s. (DgF. 1.396. Arøboe.Da-
vidsPsalter.(1623).C9^. jf. bryde en lanse u.

III. bryde l.i ) kæmpe med en (i turnering).
*Jeg bryder med Enhver en Stang

|
Alt i den

ridderligste Færd
|
Med Skjold, med Spyd,

med Sværd. Hrz.D.111.263. || talem. driv ud
naturen med en stang, hun kommer dog igen

engang, se I. Natur l.i. || byde, holde en
stangen, se u. het. 3. 2.3) (jf. Laase-, Port- 30

stang) om stang, hvormed man lukker
ell. spærrer („stænger"); dels om slaa, der

sættes ell. skydes for en port ell. dør for at

holde denne lukket, dels om tremme i gitter, bur,

for (fængsels)vindue osv. de indsatte (por-

tens) Døre, med dens Laase og dens Stæn-
ger (1931: FoTtslaLaeT).Neh.3.3. han lod

Slottet vel forvare med sterke Laas og Stæn-
ger. Holb.DH.1.388. *jeg har lukket (por-

ten) med Stang og 'Bie]keT.Hau.ch.MS.133. 40

*(han) Tilbageholdtes . . | Bag Stængerne
om Eders ¥ångehn\.Boye.PS.n.39. Der var
ingen Stang for Yderdøren. .4.i6Z)oni.jB.75.

sætte stang for (en dør), stætige. Moth.
S756. billedl.: jeg (0: gud) afstak for det

(0: havet) min Grændse, og satte Stang
(1931: Portslaa; og Døre for åQt.Job.38.10.

sæt Dør og Stang for din Mund.iStr.2S.29.

2.4) om fane- ell. flagstang, hver af dem
havde i Haanden et Lidet Banner paa en 50

lang Stang. Holb.DH.I.719. *Vaj højt, vort

Mærke (0: fanen), fra din Stang
| i Sol-

skin, Regn og Yinå\Ploug.I1.29. Danm
RigHist.111,1.73. ^flage, hejse flaget ell.

hænge, vaje osv.) paa halv stang, laÅe

flaget hænge midt paa (ell. lidt over mid-
ten af) stangen, især: i anledning af døds-

fald, begravelse, (ved) Dødsfald i Vores
Kongelige Hus (skal) alle Flag . . stryges

ned paa halv Stang. SøkrigsA.(1752).§840. ep

Flaggene . . hængde paa halv Stang. Reiser.

IV.302. GyrLemche.Bedeslag.(1936).56. jf.:

Hele Berlin var flagsmykket — ligesom de
to foregaaende Aar flagedes der i Dag paa

hel Stang. PoVy,1942.1.sp.5. 2.5) (jf. ssgr.

som Bark-, Boven-, Bram-, Fastestang,
Stang-gab, -hul 1 samt Stænge- t ssgr.) ^
rundholt, der forlænger masten og staar

i et æselshoved paa dens forkant (ofte i forb.

som master og stænger, stænger og ræer^;
tidligere ogs. om raa (se vAph.(1764) samt
Raa-, Sejlstang^. *Master og Stænger om
Borde fløy nd.Sort.HS.Gl*. (hollænderne)

hafde seet eet af deres Skibe skudt i Sink,

og faaet . . megen Skade paa Master, Raaer,
Stænger og andet Redskab paa de andre.

Slange.ChrIV1239. Nu stod imidlertid Ma-
sterne, det vil da sige Undermasteme ; for

Stængerne var gaaet fløjten, straks da vi

stødte. Drachm.SS.101. Seilene paa Stang.
Siges om Raaseilene, naar de ligge an mod
Master og Stænger, enten fordi de ere braste

bak eller fordi Vinden er paa Forkanten af

dem. Harboe.MarO.353. optage en stang
(se optage l.i^ ell. tage en stang op ell.

ned(Scheller.MarO.). skyde, stryge stæn-
gerne, se skyde 4.1, stryge, sætte en
stang omhov, se omhov. 2.6) om stang,

hvortxi man spænder trækdyrene foran et køre-

tøj olgn.; isair om vognstang; ogs. om til-

svarende stang, v. hj. af hvilken mindre køretøj

til haandkraft trækkes. Moth.S746. at bruge
Dræt eller Stang til Ruiden (0: tromlen).JP
Prahl.AC.23. (hesten) har smøget af sig, og
den ene Stang er brækket. /n^.Lfi./.37. Fleu-
ron.K0.144. billedl.: dette Land er svært at

styre, og De, som drage Læsset, maa blive ved
Stangen. CBernh.III.181. 2.7) (rid.) om (del

af) bid(sel); dels om selve mundbiddet
(Moth.S746. Landbo.1.271), dels (især i

flt., jf. Moth.S756. VSO.I.364) om hver af
de to til mundbiddet fæstede smaa jærn- ell.

staalstænger, der danner sidestykkerne i et

stangbid (og virker som vægtstænger mellem
tøjlen og hagekæden): bidselstang; bjæl-
ke (2); ogs. om hele bidslet med tilhørende

lædertøj: stangbid(sel); kandar. vAph.
(1759). PWBalle.R.72. MilTeknO.127. Sal.*

XI. 796. tysk stang, kandar med krumme
bjælker. PWBalle.R.99. MilTeknO.312. fan-
ge stangen, se III. fange 2.i. køre en
hest i stang, styre den ved stangbid (naar
den er vanskelig at holde), ligge paa stæn-
gerne, se 1. ligge 5.2. ride en hest i (MO.)
ell. for stængerne. Gjel.R.35. 2.8) (fisk.)

om (del af) fiskeredskab \\ om medestang,

(lystfiskeren) begyndte at rulle sin Snøre om
Stangen. JHelms.G.146. \\ om (skaft paa) aa-

lejæm. Werfel.Fiskerb.3. i videre anv. i forb.

gaa, være paa stang (HansPovls.Lykke-
ligeBarn.(1923).58) ell. til stang(s), gaa,

være ude at stange aal (vel egl. vbs. til stange

1.2; jf. Stang- 2). VSO. Feilb.
|| (jf. I. Skaft

5.10^ om den lige del af fiskekrog (mods. Od^.
Fiskeriudv. (1874). Bilag.II.17. Sal. X. 1079.

2.9) (jf. Driv-, Glider-, Plejlstang (2); om
maskindel, der overfører kraft ell. bevægelse

fra en del til en anden. Ursin.D.155. førende

XXL Rentrykt »/„ 1M2 62



979 l^^tang Stang 980

Stang (i et Hjul med bevægelige Skovle).

Scheller.MarO. om plejlstang paa lokomotiv:

Ramiusch.L.56. 2.10) ^ om del af kanon-
ell. geværlaas, der ved stangfjederens tryk

holder hanen helt eller halvt spændt. Funch.
Mar0.11.127. MilTeknO.275. Scheller.MarO.

2.11) om den vandrette stang i stellet paa
herrecykler. Man maa godt cykle med en

Dame paa Stangen. Pol. ^'/lo 1925. 10. sp. 2.

Gerda blev kørt hjem paa Faderens Cykel, ip

Hun sad paa Stangen foran hans lille, tæt-

te Skikkelse. HSeverinsen.D.41. jf. Cykel-
stang. (Trat;Z.£P.54. 2.12) om (hver af) de to

stænger, der holder brillerne paa plads.

et Par ældre Briller med Stænger til Ørene.

PolitiE.KosterlU/iil925.1.sp.2. (han) satte

sig (med) Brillerne langt ude paa Næsen og
Stængerne stukket ind i Haarpurret. iV^Jep-

pesen.P.13. 2.13) om vægtstang (jf. Stang-
vægtj; især om den vandrette stang, hvori 20

skaalene er ophængt paa en skaalvægt (sml.

ogs.: „den opstående stang på en vegt, som
giver udslaget af det som veies." Moth.S746);
ogs. om den stang paa bismervægt, hvorpaa
loddet forskydes. Gram. Nucleus. 755. Sal.*

XXIY668. 2.14) (gym.) stang, stav til stang-

spring; springstang. ACMeyer.Idr.il,6.51.

3) i særlige overf. udtryk. || byde stangen,
(efter ty. einem die stange bieten; vel til

bet. 2.2; jf. byde en spidsen u. II. byde 5.1 30

samt holde en stangen ndf.; 1. br.) sætts sig

til modværge mod; tage kampen op med. Den
Reaction, som det er min Agt at skildre . .

har forsøgt at tilintetgjøre den Bevægelse,
der gik ud paa at byde den Stangen. Brandes.

RT.3. BIST.
II
holde en stangen ell. (nu

næppe br.) holde stang(en) med (JFriis.

193. Bagges.DVIX.458.XI.55) ell. til (Holb.

Ep.V'.69) en, (efter ty. einem die stange
halten, vistnok egl. (til bet. 2.2) om soldaterne 40

i første geled i ældre slagorden, der holdt lan-

serne, jf. Grimm.Wb. stange sp.804f.; ogs.

opfattet som hørende til bet. 2.6, 2. 13 ofl,., se

VSO. D&H. FalkT.EtymWb.1150 ofl.) gøre

effektiv modstand mod; holde stand mod; ogs.:

være lige saa stærk som, jævnbyrdig med;
kunne hamle op med. Moth.S746. den Fran-
ske Søe-Magt . . voxede saaledes til, at den
kunde holde begge Søe-Potentater Stangen.

Holb.Ep.1.29. jeg (tør) mene, min Staal-Pen 50

kan holde nogle Gaase-Fier Stangen. Grundtv.

Myth.xxii. *Vor Helt saa rigtig Munden
fik paa Gang . .

|
Og tappert holdt i Talen

hende Stang.PalM.IV.163. i alle Ting holdt

de hinanden saa nogenlunde Stangen, her

var en Lejlighed til at faa afgjort hvem af

dem der var den skrappeste. JFJens.CT.9i.

jf. Feilb.
II

holde en stangen, (efter ty.

einem die stange halten, egl. m. h. t. forhold

i (middelalderlig) tvekamp, om sekundant ell. 60

kampdommer: v. hj. af en stang hindre fort-

sættelse af kampen, naar den ene part har
erklæret sig overvunden; jf. Rippestang samt:

t Jeg skall sette stang imellem eder siger

mand till dem, der ej ville forliges. iZosf-

gaard.Lex.S274c; nu næppe br.) komme til

undsætning; hjælpe; støtte. Hofraaden veed
maaskee ikke, at jeg er den, som ved Hoffet
holder ham Stangen, og hvis jeg ikke havde
været, havde han for længe siden giort en

Culbutefp.- kolbøtte). Skuesp.VII. 107. || hol-
de en til stangen, (efter ty. bei der stan-

ge halten, vistnok egl. til bet. 2.2, se Grimm.
Wb. u. stange 3f ; muligvis m. tilknytning til

bet. 2.6; sj.) sørge for, at en bliver paa
sin post, gør sin pligt osv. den store Stats-

mand Jens Juel, fulgte med paa Toget for

at holde den snedige Kurfyrste til Stangen.
Vaupell. (Vort Forsvar. "/12 1893. 1. sp. 4). jf.

(refl.): flere . . af (Drachmanns) Prosafor-

tællinger vise, at han meget godt kan holde

sig til Stangen og beskjære sine Motiver.

Vodskov.SS.377.

4) hvad der minder om, har form
som en stang (men ikke har nogen funk-
tion som (del af) redskab). 4.1) (jf. ssgr. som
Stang-guld, -jærn, -staal^ stof, masse,
der foreligger i form af, tildannet
som stænger. Moth.S747. bringe (smeltede

metaller) til Stænger. vAph.Chym.III.412. den
(voks-)KæTte var snoet af tre Stænger. Jørgf.

DenyndigsteRose.(1907).32. \\ spec. tryksvagt

foran stofbetegnelse, en Stang jern. Rostgaard.

Lex.S274c. en Stang Lak. PAHeib.US.261.
(en) Stang B&rhersæhe. B.T.^y»1936.4.sp.l.

II (jf. Guldstangj om barre (1) af (uforar-

bejdet) ædelt metal. Guld i Stænger. Kiøbm
Syst.III,1.7. Grundtv.PS.VIII.304.

\\ (jf.

Borgmester-, Galet-, Kanel- (2), Oste-, Salt-

stang; bag.) om bagværk i form af stænger;

især om wienerbrødsstang, et Stykke Smør-
kage skal koste 35 Øre, Stænger er forhøjet

fra 75 til 80 Øre.Pol.'/»1920.6.sp.5.
\\ (jf.

Lakrids-, Pebermynte-, Slik-, Sukkerstang^
ow slikkeri i form af stænger. Sukkerkugler
og . . lange, hvide Stænger, omsnoede af

røde STpiraXer. Reinhard.FC.226. Feilb. tre

Stænger fyldt Chokoldiåe. AaDons.S.71.
\\

om krydderier i form af plantestængler, -rødder

olgn. Nye Tydsk Peberrod i extra tykke
Stænger. Adr.'-/i.i.l762.sp. 11. 1 Stang Vanille.

NSvends. 11.69. en stang kanel > 4.2) (efter ty.

stange; især forst.) navnlig i flt., om unge
træstammer; dels afskaarne og uden grene

(som handelsvare), dels paa roden (jf. Stang-

skovj. ForstO. nye (træer) som før havde væ-
ret unge Stænger i Underskoven, var bleven

til gamle Træer. JFJens.C54. Kaminbrænde
. . Kakkelovnsbrænde . . Stænger (under 15

cm).PoVyil942.13.sp.5. 4.3) om (lange ell.

tynde) ben.
\\ (jæg.) om ben paa (hønse)-

fugl (jf. Stander 2). Snepper med altfor tykke
„Stænger". HKaarsb.Me.l9i. Hejren . . tog til

Vingerne med krum Hals og Stængerne ding-

lende bagud. JFJens.iVG.95.
II

(jarg.) om et

menneskes ben (jf. Skidestang 2 samt Skagle

2.9, Stikke;. StormP.HotelJa22.(1921).61. jeg

trænger til at faa rørt Stængerne ISdt.AC

E
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Poulsen.IJern.(1934).5. bruge stængerne,
bruge benene (se u. bruge sp. 1221**). Jeg tør

. . godt spænde forbi dem . . man skal bare

bruge Stængerne. iS'taun.P.5. Buchh.Vanda
Vemel.(1939).68. 4w») (efter ty. stange; jæg.)

om hver af de to forgrenede dele, hvoraf
hjortens (bukkens) opsats bestaar (jf.

1. Ende 3.2, III. Spids^. vAph.(1759). VSO.
(u. Stanghiort^. Hovedprydelsen hos Han-
dyret vokser ud fra Rosenstokken og dannes
af to (sjældnere en eller tre) Stænger. Vig
Møll.HJ.189. Fleuron.RH.29. 4^) (vulg.)

især i best. /., om mandslemmet (penis),

jf. ssgr. som Stang-feber (o: kønssygdom
hos mcend), -forlovet (o: i løsere, seksuel

forbindelse med en).

5) (jarg.) i forb. ikke en stang, ikke

en smule. Jeg kunde ikke en Stang (9: til

eksamen i latin). PoU*/,1934.Sønd.8.sp.3.

Sttkng-f i ssgr. ['sdaq,-] (i bet. 2 (samt
i enkelte ssgr. til bet. 1, se fx. u. Stangsnabel^

ogs. Stange-^, i) (jf. Stænge-^ i ssgr. til

Stang. I.l) i (navnlig fagl.) ssgr. til Stang
1-2; af de meget talrige ssgr. er ndf. kun
medtaget de vigtigste. 1^) i (navnlig fagl.)

ssgr. til Stang 4 (især 4.i ell. (se Stang-ask,

-bunke, -bøg, -eg, -skov, -træ^ 4.2J; foruden
de ndf. behandlede kan nævnes ssgr. (til Stang

4.1J som Stang-bly, -normalstaal, -røgelse,

-solv, -tin; se ogs. u. Stang 4.5. 1.3) {vel vi-

deredannelser til stang-drukken ell. -træt (s.

d.) og egl. m. tanke paa noget stift, ubevæge-

ligt, jf. Stok- i ssgr. samt bom-, stav(re)-

stiile; sml. ogs. fynsk stang(ende) mørkt til

stange t bet.: rave (i mørke) (UfF.); jarg.)

som forstærkende præfiks til adj. ell. part.

(som regel med lige stcerkt tryk paa begge led),

fx. stang-fuld (jf.: stang-kanon-fuld.
Bønnelycke.Lt.249), -idiotisk (Pol.*/tl932.

9.sp.2), -raa ^for at faa Lov at se hans
Hund, som skulde være noget saa stang-raa.

smst.*/il941.Sønd.3.sp.3). 2) i ssgr. til stange
1.2 (jf. Stang 2.8^, navnlig (fisk. ell. dial.) i

benævnelser for, hvad der hører til aalestang-

ning, se Stang-aal, -hul (2), -jærn (4), -karl,

-træ (1), -tøj (1), -tømmer, -aal, en. ^Stan-
ge-. Krøyer.III.619.644.659. D&H.). {ænyd.
stang(e) aal; til stange I.2 ell. Stang 2.8;

fiskJ) egl.: aal, fanget med aalestang (mods.
Pulsvodaal^; spec. (jf. Krøyer.II1.644) om
aal i væksttiden, „gul aal". Aagaard.Thye.
(1802).229. Scheller.MarO. VU I have Aal?
Friske Stangaal. ErlZris^.K.gfi. UfF. -arm,
en. I) [2.6] om (hvert af) de to stykker træ

(dannende en gaffelformet indretning foran
paa en vogn), mellem hvilke vognstangen be-

fæstes (jf. IQnding, Saks 5.2, lY Skær samt
For-, Vogntyv(e);. Moth.S746. PWBalle.
K.5. VSO. MO. DF.VlOSff. 2) [2.io] ii
den del af stangen i geværlaas, mod hvilken

aftrækkeren virker (jf. -snabel^. Vaabenlære
f.Underofficerer.(1862).46. 3) (foræld., sj.)

stang, der boerer hammer i (en ældre papir-
mølles) hammerværk. han (havde) set den

h

lange Række af Hamre hæve sig paa deres
Stangarm vekselvis og . . falde ned i Val-
ketræets Ru.lleT.GyrLemche.S.III.94. -ask,
en. [4.2] (jf. -bøg, -eg; forst.). HKaarsb.LU.
20.268. -hid, et. [2.?] (jf. -bidsel, -mile; rid.)

mundbid med sidestænger (mods. Trensebid^;
spec. om det ene bid i kandar. Sal.II.1056.

SCBarth.LivseHndringer.il.(1900).95. UfF.
-bidsel, et. [2.7] (rid.) d. s. vAph.(1759).
VSO. Fra Mundvigen, der krængedes af

Stangbidslet, føg store Fraadeflager. G^ei.iJ.

136. AndNx.U.93. -bjælke, en. [2.7] (nd.)
bjælke (2 slutn.) paa stangbid. LandbO.IY
375. -bolt, en. [2.6] (jf. -naglej vandret
bolt, der fastholder vognstangen i stangarmene
eU. (for)tyven; stjærtnagle. Amberg. VSO. Sv
GTundtv.FÆ.II.99. SjællBond.130. -bor, et.

(haandv.) spec. om (snegle)bor, hvis angel er

stærkt forlcenget og »verst danner et øje, i hvilket

20 man indsætter en løs stang til omdrejning af bo-

ret. Amberg. Haandv.143. FagOSnedk. -bril-
le, en. [2.12] især i flt., om briller, der holdes

fast paa næsen ved stænger bag ørene (mods.
Næsebriller^; undertiden ogs. om stanglorgnet.

Amberg. VSO. Schand.F.297 . en noget for-

ceret-livlig Mand . . med et Par gammeldags
Stangbriller stukket ind mellem Øret og de
sirlige Haartjavser.J^oA;;.FB.222. -bue, en.

I) (sj.) armbrøst; armbue. Lund.Ordb.9. 2)
30 (bro)bue (videre udvikling af sprængværk),

der især bruges i st^ial- og jærnbetonkonstruk-
tioner og ikke er i stand til at optage bøjende

momenter, men kun tryk, hvorfor den altid

ynaa bruges i forb. m. en afstiviiingsbjælke.

Oddesundbroen.(1938).89. -bunke, en. [4.2]

(forst.) bunke af stangtræ (jf. Klodsbunke^.
FrGrundtv.LK.273. UfF. -bog, en. [4.2]

(jf. -ask, -eg; forst.) (ung) bøg med høj, tynd
stamme, (bøge) der, uagtet de ere over 80

40 Aar gamle . . desuagtet ikke ere andet end
Stangbøge. CVaupell. S. 220. Fleuron. S. 69.

-bonne, en. [2.i] (jf. -ært samt Kryb-,
Risbønne; især gart.) højtvoksende have-

bønrie (Phaseolus vulgaris L.), der kræver

stænger olgn. til afstivning; ogs. om frugterne.

Landhuushold.il.205. HavebrL.*I.117. -cir-
kel, en. (foræld.) d. s. s. -passer. vAph.(1759).
Harboe.MarO. VSO. BomhOS. -dril, en.

(jf. -bor; nu næppe br.) drilbor, der om-

so drejes v. hj. af en stang; rendespindel. Hinne-
rup.Juv.579. -drukken, part. adj. (jf. u.

-træt samt Stang- 1.3 ; sml. jy. stage-, stagle-

fuld; vel egl. m. h. t. den berusedes stive be-

vægelser ell. bevidstløse tilstand (sml. død-
drukken^; jarg.) i høj grad beruset. B.T.^Ui
1923.20.sp.l. LindskovHans.Perronen.(1937).
115. jf.: stangdøddrukken..S'oyo.Bif.9S.
-dræn, et. [4.2] dræningsgrøft med tynde

stammer i bunden; ogs. d. s. s.: -dræning,
60 en. [4.2] dræning ved stangdræn. LandbO.*I.231.

stange, v. ['sdaiis] præt. -ede; part. -et
ell. \ -en (se u. bet. l.s). vbs. -ning (VSO. især

i bet. 1.2: OpfB.*III.243. EBertels.MH.147.

jf. Aalestangningj, se ogs. u. Stang 2.8. {ceda.

62*
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stangæ (bet. l.i^, sv. stånga, oldn. stanga; vist-

nok sideform til stinge ell. (delvis, se især bet.

1.5) afl.. af Stang; jf. Stanger samt stænge)

i) stikke ell. støde med et (langt) spidst

ell. stumpt redskab ell. organ, „støde med
en stang''. Moth.S747. „stikke (med spidse

T:mgy\Leth.(1800). VSO. MO. I.l) (i visse

dial. bruges i stedet for: stikke, støde ell. rive

(IY2.i)^ om dyr med horn, navnlig ko ell.

ged(e-buk): støde (til) med (spidsen af)

hornene (og derved knuse, flænge, saare,

dræbe), om en Oxe stanger en Mand eller

Kvinde, saa at de døe, da skal Oxen visse-

Ugen stenes.2Mos.21.28. *Da stanged ham
Tangnioster (0: en buk) med sine krumme
lloin. Oehl.XXIX.197. \\ i forb. m. (obj. og)

adv., præp.-led ell. obj.-præd. Bide, stange,

eller slaa, een Mands Bæster, eller Fæ, anden
Mands Bæster eller Fæ ihiel.DL.6—10—5.

*en Tyr . . | Som kan stange Folk fordervet.

Lous.Pope.34. *en Stud
|
Stanged Øiet ham

ud. Bagger.BrL.139. havtyren stanger sand-
flugt o^.AOlr.DH.11.244. koen stangede ham
omkuld j stange hornet af sig

j
stange bar-

ken af træerne
j || uden obj., især i bet.:

være tilbøjelig til at stange, dersom den Oxe
tilforn var vant at stange. 2Mos.21.29. Kal-
ven . , stanger let, thi den har ingen Horn.
Oehl.XI.5. talem.: kullet okse vil først til at

stange, se I. kullet 3.2.
|I
om væsen uden

horn: udføre en stangende, stødende bevægelse

med hovedet. *Se, Hestenes Hoveder nikker

og stanger i Lyset. PoU''/b1919.7. (en stor

lampe, der var ophængt midt i sceneloftet)

lagde en Dæmper paa Romeos Fyrighed,
efter at han to Gange havde stanget Panden
imod dens skarpe B.iøTneT.FrPoulsen.(Berl

Tid.^y»1921.Aft.3.sp.2). „Sig mig, ham der,"

han stangede med Hovedet hen i Retning af

Alfred, „hvorfor skal han med?" JørgenNiels.

KB.31. stange bu(h) (ell. f buk. Moth.
S911. jf. rende buk u. I. Buk l.ij, se bu.

||

(jf. sp. 984" samt u. bet. 1.6 ; 1. br.) i billedlige

udtr. for kamp, polemik (mellem mennesker).

Zedekia . . havde gjort sig Jernhorn, og han
sagde: saaledes sagde Herren: med disse

skal du stange Syrerne (1931: støde Ara-
mæerne nedj, indtil de aldeles udryddes.
lKg.22.11 (jf. JohsPedersen.Israel.il.(1934).
88). Ved dig (0: gud) vil vi stange (1871:
nedstødej vore ^ender.Ps.44.6(Chr.YI).

jf.: *hvis med Pen og Blæk-Horn han (0: en
recensent) vil stange,

|
Han dig og mig kan

gjøre stor Yortred.PalM.il.272.
\\ ^ om

skib (isbryder): knuse isen ved at udføre en
stødende bevægelse med forstævnen, (isbryde-

ren) stanger 1 å 1*/« Skibslængde frem ad
Gangen. BerlTid.^*/tl922.M.l.sp.4. vi kom
atter i Gang, efter ustandseligt at have
stanget Isen. Pol.^*'tl929.4.sp.l. ogs. om væ-
derskib: vædre. Bl&T. \\ reciprokt stanges,
se bet. 1.6. 1.2) tilføje saar, smerte ell.

dræbe, fange v. hj. af et med spids for-
synet (ell. stangformet) redskab, vaa-

ben, organ. \\ m. h. t. fisk, navnlig aal:

fange v. hj. af aalestang, stangjærn (4),

lyster osv. (især i forb. stange aalj. Moth.
S747. Store Fisk . . stanges med Stænger,
hvorpaa der . . er befæstet Jernpigge og
Yiskerkroge. Werfel.Fiskerb.3. Kun i Mørke
stanger man Aal ved Blus. Oehl. XXXI.
50. HCAnd.(1919).Y.118. Od stangede Fisk
med en Flintod paa en ^ta\. Gravl. VF. 43.

10 stange aal, 4> overf., om roning, hvorved man
stikker aaren for dybt i vandet, det ser daar-

ligt ud, naar der kommer et Par Mand i en
Baad, af hvilke „den ene hakker Kaal, og
den anden stanger Aal". KuskJens.Søm.261.
talem.: man kan ikke paa een gang stange
aal og gaa paa harejagt, se I. Aal 1.3. (nu
næppe br.:) men skal (ell. vil gernej stange
under anden mands blus. Mau.173. Ord-
sproget siger: man stanger bedst sine Aal un-

20 der anden Mands Blus. CBernh.Y263. Krist.

Ordspr.320. \\ m. h. t. andre dyr: stikke med
et spidst vaaben ell. redskab. *(du) gik Fod
for Fod,

I
Og stanged dem (0: trækokserne)

med Kieppens Odd. Oehl.XXX.147. *1 Hjer-

tet Hesten han stanger,
|

I Hals og Bove
den skar. Blich.(1920).XXIY120.

\\ (jf. Stang
2.2; sj.) m. h. t. kamp, turnering med stik-

kende ell. stødende vaaben. Hrz.D.III.165.
\\

(jf. jy. stangbi, om hestebremse; sj.) om dyr,

30 forsynet med brod; spec. om giftslange. *(slan-

gens) lumske Braad formaaer ei meer at

stange. Oehl.XX. 59. smst.XXIX.298. 1.3)

(dagl.) V. hj. af et spidst redskab (en
tandstikker) rense tænderne for mad-
rester olgn. (især i forb. stange tænderj; tid-

ligere ofte som udtr. for unyttig, uenergisk be-

skæftigelse. Moth.S747. Maaltiidet er forbie,

Bordet er taget bort, og Ridderen strækker
sig paa en Stoel og maaskee stanger sine Tæn-

40 der, (som Skik og Brug er).Biehl.DQ.II.388.

(jeg) mener, at det ingenlunde er Livets Al-

vor, at sidde i sin Sopha og stange Tænder.
Kierk.III.175. De (realistiske skuespillere)

klø sig i Hovedet, stange Tænder, spytte

henad Gulvets Brædder. FruEeib.EtLiv.IV
117. *Saa stanger vi (0: kannibalerne) vor hu-
le Tand

|
med Raden af den Liljevand. JF

Jens.Di.*121.
|| (1. br.) m. obj., der betegner

det, man fjerner; især i forb. som stange løs,

50 stange ud. endelig sad hun ikke alene og
stangede sine Tænder med et Straa, men aad
ogsaa hvad hun stangedeløst.Grundtv.Saxo.I

.

175. F. (fik) et stykke kød siddende mellem
tænderne. Han tog sin gaffel op til munden
for at stange det nd.Hjortø.Kr.87. jf.: hun
stangede sine Tænder, naar hun spiste, og
svælgede det udstangne ned. Suhm.Hist.I.
393.

II (1. br.:) stange i (D&H.) ell. ved
(Feilb.) tænderne. 1.4) (1. br.) stikke ell.

60 lange (hø olgn.) op v. hj. af en fork olgn. (jf.

bet. B). *Jeg maatte kiore Plougen, stange Møg
(Oehl.(1831).1.10: stange ilø).Oehl.ND.240.

Travle Høstfolk vare ifærd med at kjøre

ind. Karlen stod paa Vognen, og Pigerne
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I

stangede Negene over deres Hoveder op til

ham. LBrMun.SF.i8. det var ydermere den
Arsens

|
Tid, man stangede 'Møg.Blaum.

AH.*(1899).138. OrdbS. U) (taUspr. ell.

fagl.; 1. br.) i andre mere tilfældige anven-

delser (delvis overf. anv. af bet. I.1-4; ofte m.
tilknytning til Stang 1^. Beget mellem de

smalle Dæksplanker klæber ved . . Stokkene,

hvormed ledige Passagerer i Kjedsoramelig-

hedens Ørkesløshed sidde og stange og stikke. 10

Tops.11.310. Havet her udenfor er favne-

dybt Uge ind til Klipperne, og med Fra-

landsvind kan de største Sejlere stange med
Klyverbommen paa Stenene, førend de
vende og staa ud eiteT.Drachm.1.47. (hun)
stod og stangede med en Ske efter en Stump
. . KåTiel.CMøll.LM.100. nu i Sommertiden,
hvor der som sædvanlig graves og stanges i

Stenbroen, gor (Raadhuspladsen) Indtryk
af et . . KdLOs.BerlTid.^*/il906.M.3.sp.6. \\ 20

m. obj. (og obj.-præd. ell. præp.-led, adv.),

dels betegnende det, man rammer, stikker i,

faar fat paa. (han) bed en Snaps over og
stangede en Oste-Trekant med Gaflen. (j;ei.

GD.170. paa de brede Fortove stanger Ar-
bejdsløse med valne Hænder og halvt Ar-
bejdsmod Isskorpen løs. Pol.*/tl941.3.sp.3.

dels betegnende redskabet: *Jeg stanger Stok-

ken mod Gadens Sten. ChrStub-Jørgensen.
DefjasmeSkove.(1919).52. 1.6) pass. stan- 30

ges i reciprok anv. \\ især til bet. l.i, om
hornkvæg, hjorte olgn.: stange hinanden med
hornene, takkerne. Moth.S911. Tyren saae, at

du (9: Jeppe) havde større Horn end den selv

havde, og derfor icke holdt raadehgt at stan-

ges med sin Overmand. floJJ.Jep./.3. Kaa-
lund.360. naar Køerne . . komme op at
st&nges. Stockfleth.S.121. || overf., om men-
nesker; dels: støde hovederne mod hinanden
(i spøg, kæleri). Marie gloede igen paa ham 40

med Uge saa store Øjne og sagde: „Bøh,
skal vi st&ngesV'AndNx.PE.I.276. dels (nu
sj. i rigsspr.): strides; slaas. ved Endens
Tid skal Kongen af Sønden stanges (1931:
prøve Kræfter^ med ham, og Kongen af

Norden skal storme frem imod håxn.Dan.ll.

40. *De (9: de danske og de tyske alfer) mø-
des, de brydes,

|
De stanges, de skydes,

|

De strides paa Liv og paa D0d.Grundtv.PS.
VII.433. jf.: Han er ikke god at stanges 50

med o: han er en farUg Modstander. y§0.
^„i Almuesproget"^.

2) (vel egl. videre anv. af bet. 1, se navnlig

sp. 984*'^ og sp. 985*^^; jarg., 1. br.) tilegne
sig (paa behændig, ulovlig ell. skjult maade);
nappe, vi lavede den jo mere i det smaa.
Det var mest bare Kartofler og Ævler, som
a' vi stangede. Cifo»is.iS'.256. || m. h. t.

drikkevarer (ell. rus, kæfert). Tror Du ikke,

at hvis jæ' vilde, at jæ' godt ku' gaa ud og 60

stange et Par fremadskredne Kæferter
enån\i?StormP.P.98. det Glas 01, Danske-
ren stanger i sig flere Gange dagUg.Berl
Tid.**U193LAft.9.8p.5.

3) {egl. vel videre anv. af bet. 1(4) m. tanke

paa den stikkende ell. stødende bevægelse; jf.

stikke i lign. anv.; jarg.) række, lange,
give en noget. \\ m. h. t. slag eU. stød. Saa kom
der en Mand med sin Kone under Armen, og
jeg, forstaar De, ind paa dem. Jeg stangede
Fatter saadan en i Synet, at han gik bagover
og smadrede Nakken mod en Trappesten.
CLundgaard.Kragetæer.(lS93).106. \\ især i

forb. stange ud, dels m. h. t. betaling,

(flot) foræring olgn. Det var en Femmer, han
(o: passageren) stangede ud.Droskechauffø-
ren.**/tl934.13.sp.l. hvad ligner det at stange

Folk 30 Hektoliter (koks) ud, naar de skal

bruge tre Gange saa meget. Pol.*/tl941.Sønd.
27.sp.l. jf.: Etatsraaden . . har stanget ud
med Skejser til Vuggestuer og Sygehus og
Fødselshjem og alt det BrAS.Skands.Drøin-

menesHus.(1926).144. dels m. h. t. medde-
lelse, ytring (der ventes at have en vis virk-

ning): Man stanger nogle mystiske Frem-
medords-Formularer ud, og Mængden . . la-

der sig hluEe.BørgeMadsen.Jegersalig.(1933).

237. Hørte han . . en Vittighed bUve stanget

ud, gryntede han tvmgt. PHansen.Bømafen
By.(1936).32.

StAnge-, i ssgr. til stange ell. (sj.) tU

Stang (1) (se u. Stangsnabel); i flere ssgr.

vekslende m. Stang- (s. d.). -aal, en. se

Stangaal.

Sitang-eg, en. [4.2] (jf. -ask, -bøg; forst.).

de unge Stangeges slanke Stammer, ^ieuron.

RH.29.
Stange-jæm, -karl, se Stang-jæm,

-karl.

Stanger, en. flt. -e. (cenyd. d. s.; til stan-

ge) I ) (til stange l.i ; nu nceppe br.) kreatur,
der stanger. Moth.S911. 2) (til stange I.2;

især i ssg. Aalestanger^ person, der
stanger fisk; stangkarl. Feilb. AarbKbhAmt.
1930.89. 3) (jarg., sj.) vejfarende, der
(ved at række haanden ud) standser en bil

for at komme op at køre. jf.: „Bil-Stan-
gere" paa L&nde\eiene.JyllP.*U1938.3.sp.l.

Stange-snabel, -træ, -tøj, -tøm-
mer, se Stangsnabel osv. -Tant, adj. (sj.)

stangevorn. en stangevant Oxe.2Mos.21.29

(Wolff), -vorn, adj. (1. br.) tilbøjelig til at

stange, en stangevom Okse, som havde dræbt
en Mand. FOhrt.TryUeord.(1922).118.

Stang-fisker, en. [2.8] (fisk.) fisker, der

driver stangfiskeri. S&B. D&H. -fiskeri,
et. [2.8] (jf. Angel-, Line-, Snørefiskeri; fisk.)

fiskeri med medestang. SdB. D&H. -fje-
(de)r, en. [2.io] ^ fjeder, der trykker stan-

gen (stangstiablen) i en geværlaas fast i de

forsk, stillinger. Ro8tgaard.Lex.S274 c. Funch.
MarO.II.127. ScheUer.MarO. -gab, et. [2.5]

^ det forreste, runde hul paa æselshovedet,

gennem hvilket stangen stikkes op (jf. -hul 1).

Bardenfl.S0m.il.30. KuskJens.Søm.198. -ge-
vær, et. [2.2] (foræld.) d. s. s. -vaaben.

vAph.(1764). -gold, et. [4.i] (rent) guld i

barrer, han fandt 2000 Pund i Stangguld.
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Reiser.II1.357. 6 Pund Stang-Guld af for-

skiellig Gehalt (hlev) opdaget hos (guldsme-

den). BerlTid.*/d803.4.sp.l. Ulledl: *Stang-

Guld fint er Asamaal,
|
Fjælet af Kulfuster

(o: smede),
\

I et Svøb af hamret Staal.

Orundtv.PS. VIII.304. -gærde, et. (j1.

Stav-, Stavre-, Stængegærde; nu 1. ir.) „et

gærde, som er giort af stokke''. Moth.S746.
VSO. MO. -hammer, en. (nu sj.)

hammer (i hammerværk) til smedning af

stangjærn; stangjærnshammer. Larsen. Ham-
merbys . . Jærnbrug . . har nedlagt sine

klaprende Stanghammere. EhrenerKidde.Hi-
storienomminModer.(1933).7. jf.: Det .Jern

(grovsmeden) forarbeider, faaer han i Skik-

kelse af lange Stænger fra Stanghammer-
værket. Funke. Technologie. (overs.1801) .253.

-liest, en. [2.6] spec. om (hver af) de heste,

der gaar ved stangen i et spand af fiere end

to heste (mods. Biløber (2), Forløber (I.l),

Mellemhest (1);. Moth.S746. Et Spand Ka-
reet-Heste bør have de største til Stang-

heste. Fi(&org'./?Y.263. Feltartilleriets Stang-

heste. Grun^.BesLSS. Rørd.DL.75. \\ om den

hest, der (ved en russisk vogn) er spændt for

stangen (mods. Sidehestj. GadsMag.1930.206.

II
Ulledl. ell. i sammenligninger. Væk med

Tidens gamle Stangheste! . . de vil helst

staae stille. Ing.EF. VI11.80. jeg er saa stiv

i alle Lemmer som en gammel Stanghest.

Schand.F.544. -hjort, en. [4.4] (jæg.) ung
(tre- til femaarig) hjort, hvis gevir udgøres

af grenede, runde stænger uden skovldannelse

(jf. Gaffel-, Skuffel-, Spidshjortj. VSO.
Bogan.II.18. -hul, et. (jf. glda. stonghol,

fsv. stanga hwl) spec. i flg. anv.: I) [2.5] ^
d. s. s. -gab. Bardenfl.Søm.II.31. Wolfh.
MarO.310. 2) (til stange 1.2 (jf. Stang 2.8^;

hul i isen til aalestangning. (aalestangerne)

var nu i Færd med at „vække" sig et Stang-
hul. ThøgLars. T. 35. AarbKbhAmt. 1930. 89.

-hulsøm, en. [4] (haandarb.) hulsøm i

form af „stænger". SyStrikkeB.170. -jærn,
et. (i bet. 2 ogs. Stange-. VSO. MO. D&H.
TJfF.). (ænyd. stang(e) jern (bet. 1), ty.

stangeneisen (og stabeisenj; sml. Jærnstang)
I) [4.i] (smede)jærn, formet (valset, tidligere:

støbt) til (cylindriske, prismatiske) stænger.

Moth.S747. i Smidien, hvor Svennen stod

og hug Stang Jern o\er. Æreboe.l3. han slog

til Drengen med et Stykke Stangjærn.
Bergs.Hvh.50. Blødt Staal . . kommer i

Handelen, valset til St&ngjærn. VareL.*394.

II
om et enkelt stykke. *ud af Gløden rev han

(o: smeden)
\
Et Stangjern i Harm. Recke.

ND.197. PHans.KK.293. \\ hertil Stang-
jærn (s)-hammer (hammer(værk) til frem-
stilling af stangjærn. PhysBibl.XXIV.252.
Kidde.J.23), -hammerværk (Funke.(1801).
III.408), -herd (OpfB.HII.150), -smed-
ning (VareL.(1807).I.560). 2) (til stange

1.2; jf. Stang 2.8^ aalejærn; lyster; ogs. om
jærnspidsen i modsætn. til stangtømmeret (se

Feilb. u. stangtømmerj. VSO. Eriksholm.

JS.198. Frem.DN.534. -karl, en. fStange-.
Moth.S747. VSO.). (til stange 1.2; jf. Stang
2.8; især dial.) person, der stanger fisk (aal);

stanger (2). Aagaard.Thye.(1802).229. IIMat-
thiess.L.126. Feilb. -knap, en. I) dobbelt-

knap, hvis to dele er forbundne ved en kort

stang. Bl&T. 2) [4] knap af form som en

stang; spec. arkæol.: SophMijill.V0.351. Johs
Brøndst.DO.II.215. -kobbel, et. [2.6] kob-

10 bel (I.l.i), hvormed hestene spændes til vogn-

stangen; bringekobbel. Moth.S747. MøllH.V
396. -kugle, en. {ænyd. d. s.; jf. Knippel

2.4, Knippelkugle, Lænkekugle; ^, foræld.)

svært, haandvægtformet projektil, bestaaende

af to (halv)kugler, forenede ved en stang.

Oehl.XV28. Stangkuglernes skarpe Hviin
kunde tydeligt skjælnes fra Granaternes

Susen. Bergs.S. 39. Drachm.PT.88. -kul, et.

[4] (foræld.) især i flt., dels om de bedste og

20 kraftigste trækul, der holder sig i hele faste

stykker. Fleischer.S.140. VSO. dels om en

art brunkul: ConvLex.XVI.198. -kusk, en.

[2.6] ^ kusk, der rider paa ell. styrer en

stanghest (jf. -rytterj. ExercArtil.(1804).234.

MilTeknO. VSO. D&H. -kæde, en. [2.?]

(rid., nu næppe br.) hagekæde (2). Amberg.

VSO. MO. -laas, en. (jf. Stang 2.s) laas

med to lange rigler, der samtidig kan laase

døren foroven og forneden. FagOSnedk. Mø-
30 belsnedkeri.fl937J.271. -lak, en ell. (i bet.

1) et. [4.i] I) T afbrækkede grene omgivne

af gummilak; stoklak (mods. Kornlakj; ogs.

om segllak i stænger (jf. Lakstangj. vAph.

(1759). JFBergs.G.500. VareL.*321. 2) (efter

ty. stangenlack; navnet skyldes blomsternes

form og farve, jf. u. Gyldenlak 2 ; sml. Stang-

viol; foræld.) 2( gyldenlak (2). Fleischer.HB.

552. -lakrids, en. [4.i] lakrids i stænger

(jf. Lakridsstang;. Krak.l927.II.920. || være
40 solgt til stanglakrids, (jf. lign. talem. u.

Lakrids 1, Klipfisk 1 slutn.; jarg.) være for-

tabt, kaput. B.T.^yi2l921.16.sp.2. Buchh.God
lilleBy.(1937).6S. -lampe, en. (1. br.)

lampe, der er anbragt paa en (høj) stang.

Sick.HÆ.114. D&H. Bl&T. spec. om en

art skydelampe: Paulsen.I.181. -led, et.

1) stangformet led i (hals)kæde. PolitiE.

KosterbU^U1925.1.sp.l(se u. Lænkeled 1).

2) [2.io] ^ om del af laasen i (rekyl)gevær.

50 Bl&T. -ledning, en. [2.9] (jf. -træk; %
en bevægelses forplantelse paa større afstande

V. hj. af stænger (CollO.) ell. (konkr.:) lang

ledning (L2) sammensat af stænger. Nord
ConvLex.V.378. S&B. -lorgnet, en. lorgnet,

der føres op til øjnene med en stang (jf. Stang-

brille, Springlorgnet;, hun saa' ham lige ind

i Ansigtet gennem sin Stang-Lorgnette. Bang.

S. 129. Man skal have en Stanglorgnet og se

igennem, så har Tjenestepigerne mere Re-

60 spekt for en.TomKrist.LA.108. \\
hertil:

Dér sad en Dame og stanglorgnetterede
hendes B.&t.Nathans.F.270. -lygte, en. (jf.

-lampe; foræld.) transportabel (ell. faststaa-

ende; jf. MO.) lygte paa stang, „en lygte med

I



989 S^tangmaal IStangtræ 990

et langt skaft, hvori der settes et langt

l^B, og kand flyttes op ligesom det fortæ-

res." Mo<A.(S'747. en karl (bar) en stanglygte

med et brændende lius ndj. JJuel.160. Chr
Flensb.DM.II.99. VSO. HistMKbh.3R.I.218.
-maal, et. I) maalestang. vAph.(1759).
spec. om lodret stang med forskydeligt tvær-

stykke anvendt ved maaling af dyr ell. per-

soner (jf. Anlægs-, Baandmaalj. Viborg,

HY.8. AIR.1832.186. LandbO.III.475.
||

maal (I.4.i) efter maalestang. (husarhestene

skal holde) 9 Qvarteer 2 til 4 Tommer Sjæll.

Stangmaal. MR. 1796. 759. LandmB. II. 200.

262. 2) maal (1.3.3) til flydende varer, fæstet

til en stang. Mælken staar i en aaben Spand
. . i Udsalget og . . tages op med et Stang-
maal. Po?.V,i942.23.sp.4. 3) (sport.) (trans-

portabelt) maal (l.i) (i fodbold, hockey mfl.)

bestaaende af to svære rundstokke, forsynede

med jærnspidser og forbundne med en snor.

FrKnu.LB.llO. -maaling, en. (i -maal-
ning. vAph.(1759)). spec. (mods. Kæde-
maaling^ om maaling v. hj. af rnaalestænger.

Molb.HO. D&H. -maske, en. (haandarb.)

maske, der slaas en ell. flere gange om hækle-

naalen og derved danner ligesom en stang

(jf. ^Lnhmaske). D&H. SyStrikkeB.259ff.

-mile, en. [2.?] (nu især dial.) d. s. s.

-bid. MO."^ AndNx.PE.II.75. En Gaard er

ligesom en Hest, hvis man ikke rider den
med Sporer og Stangmile, saa smider den
En &i.Buchh.SP.48. Feilb. -mortérprø-
ve, en. se u. Mortérprøve, -mos, et. [4]

(gart.) ^ mosset jomfruhaar (Polytrichum
commune L.), der paa grund af sin længde
er særlig anvendeligt til kransebinderi, en
Krans af Stangmos smykket med hvid-

farvede Tu\iipa,neT.HavebrL.*II.109. -naal,
en. (arkæol.) (dragt)naal med stangknap

(2) som hoved. JohsBrøndst.DO.II.215.242.
-nagle, en. [2.6] d. s. s, -bolt. UfF. -pas-
ser, en. (jf. -cirkel^ (stor) passer bestaaende

af en (vandret) stang, som i den ene ende
er forsynet med en spids stift, der anbringe<!

i centrum, medens cirkelbuen afridses af en
stift, fastgjort i en ring, der kan forskydes langs

stangen. vAph.(1764). Paparbeideren.(1835).

10. Hannover. Tekn. 4. -pomade, en. [4.i]

(haar)pomade i form af stænger, med Haaret
sirlig glattet tilbage med Stangpomade.
Bergs.GF.1.246. VareL.*693. -presse, en.

(jf. Pressestang^ spec. om ældre type af

litografisk presse, hvor riveren eller gnideren

er fastgjort til en bevægelig stang; galgepresse.

OpfB.^1.535. -prøve, en. (jf. -mortérprøve
saint Kugle-, Mortérprøve; i$i, foræld.) krudt-

prøve, hvor krudtets styrke maales ved en træ-

dup, der slynges op langs en maalestang.

KSelskNyeSkr. 1. 337. Funch. MarO. II. 80.

-pøs, en. (jf. Kaster, Slagpøs; 4>- «''• dial.)

pøs anbragt paa en stang (fx. anv. til øsning

af pramme ell. ved ophentning af vand fra
en brønd). VSO. UfF. -rem, en. (jf. -strop^

spec. [2.6] om remme paa seletøj til anbrin-

gelse af vognstænger paa enspænderkøretøj. Po-
litiE.Kosterbl.^*/il922.2.sp.2. UfF. -riffel,
en. (foræld.) svær forladeriffel, forsynet med en

gaffel ell. krog paa forskæftet, hvormed riflen

fastholdtes til et underlag under skydning.
Fugleskydning og Onkels svære, middel-

alderlige Stangriffel henledede min Tanke
paa Hansestæderne. (?o?dscftm.L./.i74. Tol-

derl.H.31. -rotte, en. (gldgs.) stængerotte;

\o i udtr. som glo som en stangrotte, glo,

stirre (vedholdende, dumt, nærgaaende olgn.).

Molb.Ordspr.353(sjæll). OrdbS.(kbh.). -ryt-
ter, en. [2.6] ^ rytter, der rider paa stang-

hest. Rist.ED.132. MenDanmarkskalstaa—

.

[1909J.79. -selleri, en. [4] (kog.) bleg-

selleri, Apium graveolens L. var. dulce (hvis

lange stilke minder om stænger). ERode.JM.
22. -sko, en. særlig (m. pigge, klatrespore(r)

forsynet) sko, brugt af arbejdere, naar de be-

20 stiger telefon- og telegrafstænger. TelegrTelef.

266. -skov, en. [4.2] (forst.) skov(parti)

af unge, ranke træer. VSO. HKaarsb.M.II.
198. VigMøll.HJ.19. -skrne, en. spec.

[2.io] (^) om skrue, hvormed stangen i en

geværlaas er fastgjort. Moth.S747. Vaabenlære

f. Underofficerer. (1862). 46. -snabel, en.

^Stange-. Harboe.MarO.). [2.io] ^ den del

af stangen i en kanon- ell. geværlaas, hvis

spids griber ind i en af roerne (jf. Stangarm
30 2). Funch.MarO.11.128. Vaabenlære f. Under-

officerer.(1862).47. -sold, et. (landbr.) rist-

sold. MøllH.V332. LandbO.IV47. -spring,
et. [2.14] (sport.) højdespring, hvorved den

springende svinger sig i vejret v. hj. af en

springstang. Gymn.1.237. der er større og vig-

tigere Opgaver end at sætte Rekord i Stang-

spring. Z,fec/i.M¥26. hertil: -springer,
en (ACMeyer.Idr.il,6.51) og -spring-
ning, en (Sal.XVI.595). -staal, et. [4.i]

40 (jf. -jærn^ staal, smedet i stænger. Amberg.

OpfB.*III.159. -strop, en. [2.6] (jf. -remj
strop i seletøjet til stængerne paa enspænder-

vogn. Værløse.Jonna.(1938). 137. -svovl, et.

[4.1 ] (jf. Rørsvovl^ T svovl, udstneltet i

stænger. vAph.Nath.VII.722. VareL.*829.

-sæbe, en. [4.i] T haard sæbe, udskaaret i

stænger. Green. UR. 122. KnudAnd. H. 85.

-tap, en. [2.io] ;j$i i haandskydevaaben: en i

laasestolen (laaseblikket) ell. i stangen fast-

50 siddende tap, der giver stangen mulighed for

at drejes. MR.1848.7. Sal.*XIX.188. -to-
bak, en. [4.i] (foræld.) (tarvelig) tobak

spundet i ruller ell. stænger; rulletobak.

Funke.(1801).11.676. ogs. om skraatobak i

smaa stænger: Feilb. -torpedo, en. 4>
torpedo af primitiv type, bestaaende af en

kasse med sprængstof paa enden af en lang

stang. OpfB.^II.335. Scheller.MarO. -trin,
et. trin fastgjort i telefon- og telegrafstænger.

60 TelegrTelef.265. -tromle, en. (landbr.)

tromle, hvis arbejdende del er en cylinder af

kantede jærnstænger. MøllH.VI.61. LandbO.
IV.602. -træ, et. (i bet. 2 ogs. Stange-;.
I) [4.2] (forst.) især koll., om afgrenede træ-
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stammer, der er for tynde til at give alm.

favnetræ. Sal.XVI.595. 2) (til stange 1.2,

jf. Stang 2.8j d. s. s. -tømmer. Stange-:
Schade.Mors.(1811).319. -træk, et. [2.9]

anordning, hvor man v. hj. af en stang

kan trække i, overføre bevægelse til noget;

stangledning. Til Sporskiftets Betjening an-

vendes ofte Stangtræk. *S'aZ.ZF/.535. Damp
Lok.153. -træt, adj. {jf. Stang- 1.3 samt
stagende, stavrende træt u. III. stage 6, lo

II. stavre 2, no. dial. stavende trøytt, jy.

stage-, stagletræt; vel egl.: træt og stiv (som
en stang) i lemmerne? jarg.) meget træt. Trav-

Tidende.*yd934.18.sp.2. -tøj, et. (i let. 3

ogs. Stange-j. I) Y færdigsyede (herre)klæ-

der, der hænger paa stænger (bøjler) i bu-

tikkerne. 2) [2.9] anordning af stænger

i maskineri, en Svømmer, som gennem Stang-

tøj virker paa Damptilgangsventilen. »SH6s
Mask.119. 3) (til stange 1.2, jf. Stang 2.8; 20

fisk.) redskaber til (aale)stangning. Stange-:
VSO. -tøjle, en. [2.7] (rid.) tøjle, fæstet til

stængerne (bjælkerne) paa et bidsel (mods.

Trensetøjlej. PWBalle.R.35. Feltart.VII.A.

53. -tømmer, et. fStange-. Schade.Mors.

(1811).319). (til stange I.2; jf. Stang 2.8;

sml. -jærn 2, -træ 2; især dial.) (skaft paa)
aalestang. Aagaard.Thye.(1802).289. Feilb.

-vaaben, et. [2.2] ^ langskaftet stødvaaben

(jf. -gevær^. Sal.XVI.874. -valse, en. 30

[4.1] valse i et valseværk, hvormed metaller

valses til stænger (mods. Pladevalsej. Wagn.
Tekn.158. jf.: Stangvalseværkerne frem-

stille . . Stangjærn. sms<.i56. Stangvals-
ni n g. Hannover. Tekn. 99. f -viol, en.

{ty. stangenviole ; til Stang 4; jf. -lak 2)

^ gyldenlak (2). S tang-Fi o le. i^ieisc/ier.

HB.552. -vo^n, en. (jf. Stang 2.6; 1. br.)

spec. om (tohjulet) barnevogn, der trækkes v. hj.

af en stang. AarbLollF.1941.74. -vægt, en. 40

[2.13] {ænyd. stang(e) vegt; jf. Vægtstang)
dels (især i ældre tid) om bismer, pundert

(mods. Skaalvægtj; dels (fys.) om vægt med
vægtstang (ophængt paa midten og forsynet med
vægtskaale) (mods. Fjedervægt^. Moth.S747.
MKnudsen.Fysik.(1923).26. -ært, en. [2.i]

(jf. -bønne samt Kryb-, Risært; gart., nu
1. br.) højtvoksende haveært (Pisum sativum
L.). Amberg. JTusch.172. VSO.
IStaniol, en ell. et. se Stanniol. 50
I. Stank, en. [sdart'gf] flt. (sj.) -e (Kbh

Aftenp. 1788. Nr.47.3 .sp.l. BerlTid.^yn 1934.

Sønd.l5.sp.4). (glda. d. s. (Mariagerleg.415)

,

SV. no. stank; vistnok fra mnt. stank (ty. stank,
eng. stench; i ældre germansk ogs. om vel-

lugt); vbs. til stinke) stærk lugt (navnlig

af organiske stoffer i forraadnelse, af dyriske
ell. menneskelige uddunstninger, ekskremen-
ter olgn.), der vækker ubehag, foraar-
sager ildebefindende osv. (sml. I. Døn, eo
Dunst 1.2, Fims 1, Lugtl.i, Odør, II. Os 3;.

I) i al alm.; ofte i forb. m. af til angivelse af
det, hvorfra lugten stammer. Mand måe blive

forgiven af stank her. Moth.S895. Gak bort.

siger jeg. Du lugter saa stærkt af Hvidløg,

jeg kand ikke fordrage den Stank. Holb.

Abrac.I.l. en Stank af Løg og fæle Dunster
kom mig imøåe. HCAnd.ML.365. Børne-
skraal gennem alle seks Etager og en Lugt
— en Stank, siger jeg dig, som der kunde
skrives tyve naturalistiske Romaner om.
Pont.A.32. tidligere ofte i forb. stank og
ond lugt (se u. ond 4.i slutn.) ell. luft.

smaa Fiske . . af hvilke stank og ond Luft
foraarsagedis.P^M(jf.I>P.i247. || i modsæt-

nings-forb. der skal være Stank i Stedet for

Vellugt. Es.3.24. (Rahbek havde ingen) Sands
for Blomsterduft og anden Vellugt, hvilken

han hadede saameget, at han foretrak Stank.

Oehl.Er.ni.106. || m. h. t. (ældre folketro

om) djævelen. *strax han (0: djævelen) med
Dukaterne

i

Med Brøl og Stank foer i M-
giunåen.ChrBorup.PM.351. Feilb. || spec.

om ligstank. Stanken af deres døde Kroppe
skal stige oTp.Es.34.3. *en Død

|
Formelder

os med Stank sin Ret til Kirkens Skiød.

Ew.(1914).11.204. Ligene udbredte Stank.

D&E.
II

(bjergv., foræld.) om skadelige ud-

dunstninger fra gruber olgn.; grubegas. vAph.
Chym.III.413. Ved Sølv-Verket Kongsberg
kalder den gemeene Mand det (0: de mine-

ralske dampe) Stank, hvorved . . forstaaes

en giftig, opstigende I>a,mip. KSelskSkr.IX.

405.
II

i forb. m. attrib. adj. som raadden
(NPWiwel.NS.165. se ogs. u. raadden l.ij

ell. fæl (vAph.Nath.VII.567), ond (Pflug.

DP.1156; nu næppe br.), slem (Moth.S895),

ulidelig (Dumetius.lll.67. Rappee.1857.

284.sp.l) stank. || billedl. *Forbandet Syge,

under Navn af „Elskov",
|
Har smittet med

sin Aandes Stank (mit) Barn. Bredahl.11.52.

jf. Selvros slutn.: denne umiddelbare Natur-

glæde . . i Bogen virker . . med friske Pust,

der lufter Stanken af Selvrosen ud.CSPet.
Litt.854. 2) overf., i særlige (nu næppe br.)

forbindelser. \\ At lade en slem stank effter

sig. o: et slem eiitermæle.Rostgaard.Lex.

S275b.
II

f aa stank for dank, se I. Dank 1.

jf.: *Naar Gud nu faaer kun Stank og ingen

lyde vil,
|
Hvad Under: .lorden sank (0:

ved et jordskælv). Brors.324. *0g jeg fik Bryl-

lupsgaver — ja —
I

og jeg gav Stank til

Tak:
|

paa Kys og Klap kom Kiv og Kævl.
Drachm.M.183.

II. stank, præt. af stinke.

IStank-, i ssgr. ['sdatijf-] i (nu 1. br.)

ssgr. til I. Stank (1); i en række naturviden-

skabelige ssgr. nu som regel afløst af Stink-,

se fx. Stank- og Stink-dyr, -grævling, -kirtel,

-skifer, -sten, -træ. f -bæst, et. d. s. s. -dyr.

vAph.Nath.VII.614. Raff.(1784).418. -dyr,
et. (jf. -bæst; zool.) den nordamerikanske

skunk, Mephitis mephitica; (nu alm.:) stink-

dyr. Nemnich. Liltken.Dyr.^73. VilhAnd.N.81.

IStankel, en. ['sdan,'g(a)l] flt. stank(e)-
ler. {af uvis oprindelse; sammenhørende med
(muligvis forkortelse af) Stankelben; sml.

Skrinkel) vist kun i (foræld.) ssgr. som Møg-,
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Svampstankel (s. d.). Stankel-ben, et

(ji. Glahder.Retskr.; i bet. 2: Lieberkind.DV
111.102) ell. (i bet. 2 oftest) en (MO. Levin.

LiUken.Dyr.^394. EEnchs.S.161). flt. d. s. ell.

t -e (i bet. 2.i: vAph.Nath.VII.564ff.; men:
-ben. smst.) ell. (sj.) -er (ThornLa.Skitser og
Eventyr.(1881).251). (no. stankelben (vel

fra da.), jf. sjæll. stangelben („stawelbien")

(UfF.); vistnok optaget i zool. spr. fra dial. (se

1. 39f.); 1. led maaske tU ^Stankel ell.) stankle lo

(som jy. stalkeben, stankelben, til stalke, stav-

re; sml. ogs. Skrinkelben til skrinke olgn.),

hvis disse ord da ikke snarere er dannet efter

Stankelben; muligvis omdannet af en form
sammenhørende m. jy. skank(el), magert men-
neske ell. dyr (jf. Skrinkelj, skanki, langbenet

person (jf. I. Skank^, ell. m. skanglet (s. d.),

sml. SV., no. dial. myskank (sideform til my-
hank^, stankelben) I ) (vistnok dannet efter bet.

2; /. br.) næsten kun i fU., om lange tynde ben. 20

l.l) om dyreben. En Svimmelhed greb Kella

(9: en kalv) — den samme Svimmelhed, som
da hun første Gang kom op paa Stankelbene-
ne og saa' Græsset bølge dybt under sig. Fleu-

ron.KO.26. (flamingoernes) høje, røde Stan-
kelben. BerlTid.**/tl936.Aft. 3. sp.l. 1.2) om
menneskeben. den danske Digter (0: H. C. An-
dersen), der gik dér og vadede saa latterligt

paa de lange St&nkelhen.L€op.LR.130. Na-
thans.WB.73. 1.3) om ben paa stativ olgn. Kik- 30

kerten stod, skrævende paa sine seks tjmde,
messings Stankelben midt paa Beton-Gulvet.
AKohl.MP.1.14. Kranernes Stankelben skræ-
vede over Bunker af oplagret Kvl.ORung.
VS.18. 2) væsen med lange, tynde ben. 2.1)

om insekt; spec. (zool.) om tovingede insekter

af familierne Tipulidæ og Limnophilidæ (jf.

Springer 2.i samt Skrædder S.2). Tipula
Store Myg Vand Myg . . i Jylland (kaldes

de) St&nkelheen.EPont.Atlas.I.696. mygfor- 40

mige St&nkelheen.vAph.Nath.VII.564. CEw.
Æ.VII.34. Boas.Zool.*364. Faderen lod alle

fem Fingre spasere hen over Bordet som en
St&nkelhen. EErichs.S.161. 2.2) (som overf.

anv. af bet. 2.\) om person. ThomLa.Skitser
ogEventyr.(1881).251. \\ som en art propr.

(jf. u. Skrinkelben 2.2 slutn.): Stine Stankel-
ben. ZiVyrop.OL.///.4. Frk. Stankelben (9:

om en 13-aars pige).B.T.**/tl934.13.sp.4. 2.3)

(jf. bet. 1.3 ; 1. br.) om tyndbenet stativ. Films- m
operatører med deres Stankelben og Trappe-
stiger. Pol. "/,2932.r.sp..3. -benet, adj. (1.

br.) som har lange, tynde ben. en lille stankel-

benet Mandsperson.éC^ns<ians.Joppe.^iSS9j.
181. Stankelbens-, i ssgr. (i visse ssgr.

ogs. Stankelben-, fx. Stankelben-larve. Tids-
skr.f.Planteavl.1896.52). (navnlig zool.) til

Stankelben (1 ell.) 2. -krabbe, en. lang-

benet krabbe af familien Inachidæ. Liitken.

Dyr.^430. DanmFauna.IX.62. -myg, en. 60

d. s. s. Stankelben 2.i. Frem.DN.715. Bergs.
MS.*I.440. -tæge. en. (zool,. foræld.) tæge

af familien Hydromeiridæ; damtæge. Stan-
kelben-: Kielsen.FLN.1.244. S&B.

Stank-grævling;, en. (zool.) (nu alm. :)

stinkgrævling. Brehm.Patted.274. -kirtel,
en. (zool.) (nu alm.:) stinkkirtel; hos stink-

dyr: Brehm.Patted.275.

stankle, v. ['sdari^fø] -ede. {vist dan-
net til Stankelben (2 ; jf. Stankel) ; maaske dog
sammenhørende m. ord som jy. stangle, stan-

nike, samt m. stalke, I. stavle (stagle), II.

stavre (stagre) ofl.; 1. br.) bevæge sig
usikkert, vaklende, ravende (paa lange,
tynde ben). || om insekt. Store Metusalems-
Edderkopper stanklede sky ud i Solskinnet.

JVJens.HF.67. *Snart summed om Pytten
den stanklende Myg.Aakj.Hejmd.30. \\ om
andre dyr. Hestene stankler afsted, slankma-
vede som Hunde. Gelsted.Gunnarsson.(1926).
29. den bløde, varme Klump (0: en vibeunge)

retter sig ud, kommer til Vejrs paa de høje

mørke Ben og stankler af Sted. MartinA
Hans.N0.141. || om person. Fra Geleddet
tilhøjre ravede en menig ud. Han klattede

Muskedonneren ud af Fingrene, stanklede

to Skridt frem paa Dækket, og styrtede

næsegrus omkn\d.AKohl.MP.II.315. Med
lange Skridt stanklede hun gennem vestre

G&aLTdsled. Anesen.JG.119. stanklet, adj.

[hdåtight] {til stankte, Stankel(ben) ell. om-
dannet af et til skanglet ell. jy. skankel (se

u. Stankelben^ hørende ord; sj.) spinkel,
et Brev . . med nogle smaa stanklede Bog-
staver udenpaa Konvolutten. EErichs.IKni-
be.(1908).23.

Stank-mælde, en. (nu kun dial.) S(

stinkende gaasefod, Chenopodium vulvaria L.

(jf. Kusseurt^. Amberg.{StaLnkm]eld). JTusch.
292*. t -rotte, en. den alm. ilder, Mustela
putorius. Amberg. VSO. -sOd, en. (Y, nu
næppe br.) sild, der er fordærvet ved daarlig

nedkegnitig. VareL.(1807).II.512. -skifer,
en. (jf. Stinkskifer; mineral.) d. s. s. -sten,

VSO. t -sten, en. (mineral.) stinksten.

vAph.Nath.VII.567. Nemnich. MO. f -træ,
et. (jf. Stinktræ^ 3( buskvækst fra middel-

havslandene, hvis blade stinker ved berøring;

Anagyris foetida L. vAph.Nath.V11.568.
Nemnich. Amberg.
Stanniol, en (Winth.X.237. JVJens.

D.36. Woel.DG.219) ell. (nu oftere) et

(JBaden.FrO. Saaby.'' ORung.P.348. Tom
Krist.F.55. FagOSnedk.). [sdani'o^Z; ogs.

sdan'jo^r] (ogs. skrevet Staniol ell. f Stagnol.

JBaden.FrO.). {ty. stanniol (t stagnol); fra

nylat. stanniolum (ell. ital. stagnuolo^, afl.

af lat. stannum, tin) tyndt udhamret ell.

udvalset tin; tinblad; tinfolie; tinblik;

bladtin; spejlfolie. Hallager.276. smaa Styk-

ker Staniol. O/Zung.P.lS. || om stanniol-

hylster, anbragt over prop og hals paa (vin)-

fiaske. *Han pilled af behændigt
|
Den

blanke Staniol,
|
Han lod saa Proppen flyve

I
Og knalde høit. Winth.X.237. Woel.DG.219.

II
om stanniolpapir, svøbt om ost. Nielsen

havde faaet Staniolen krammet af Osten.

JVJens.D.36. HSeedorf.HV49. ||
(sj.) om

XXL Bentrykt "/„ 1942 63
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farve: *En rød Magdalenefrisure
|

står

flammende blank som en Sol
|

i gylden
Kontrast imod Øjnenes

|
blege, blå Staniol.

TomKrist.F.32. istanniol-, i ssgr. for-

uden de paa alfabetisk plads behandlede kan
nævnes (især fagl.) ssgr. som Stanniol-beklæd-

ning, -belægning (paa spejl), -blad (Sal.

XVI.602), -hylster, -pakning, -sikring, strim-

mel, -papir, et. papir med paaklæbet stan-

niol; ogs. om tyndt stanniol, anvendt til ind-

pakning, „sølvpapir" olgn. (vanillestangen

kan) indsvøbes i Staniolpapir. C'onsi.Zogfe&.

246. ude til venstre blinkede en Bæk som
en Stribe Stanioli^aTpir. CFMortens.EF.81.
t -slager, en. person, der udhamrer tin til

stanniol; folieslager. Hallager.276. Funke.
(1801).III.418.

I. IStanse, en. ['sdansa] (ogs. skrevet

Stanze, Stantsej. flt. -r. (fra ty. stanze; af

uvis oprindelse) hulstempel, matrice
(af staal), navnlig til presning af metal. Hal-
lager.319. Hannover. Tekn.159. \\ hertil ssgr.

som Stanse-gravering (Hinnerup.Juv.521),
-mager (BerlTid.*yd920.M.13.sp.6). II.

stanse, v. ['sdanse] (ogs. skrevet standse,

stanzej. -ede. vbs. -ning, jf. Stanseri. (fra

ty, stanzen; til I. Stanse) (v. hj. af en

stanse) presse, præge, stampe (III.1.4),

stemple ell. udhugge, udskære et materiale

(metal, læder osv.) i en bestemt form, et bestemt

mønster, (middelalderens guldsmede) stanzede

stiliserede Blade og Grene og sammenlod-
dede dem til rigt forgrenet Løwærk. Sal.

VI11.127. Herresaaler . . standsede. PoZi^iS.

Kosterbl.**U1922.1.sp.2. (maden) serveredes

paa rustne Bliktallerkener — som i et Tugt-
hus; de „stansede" Blikskeer skar i Mund-
vigene. ^ndi\^a;.FÆ.63. jf. udstanse: nogle

ustemplede Tin-Runddele, der blev stand-
set ud til mig.PoUyzl928.5.sp.2. BerlTid.

*y»1934.Aft.9.sp.6.
II
som vbs. Ved Stansning

forstaas ej alene Smedning i Form, men lige-

saa hyppig \JdhvLgmng.Wagn.Tekn.l55. Han-
nover. Tekn.159.

II
hertil ssgr. som Stanse-

form, -klods (FagOSnedk.), -kniv (PapirL.
381), -maskine, -pap (smst.), -plade (Bild-

søe.Smedebogen.(1928).36), -staal, -værktøj.
III. stanse, v. se standse.

IStanser, en. (fagl.) arbejder, der ud-

fører stansning. Socialdem.^^/il920.11.sp.2.

I^tanseri, et. (fagl.) vbs. til II. stanse;

især konkr., om værksted, anlæg, hvor der stan-

ses; i skotøjsindustrien: Rigsdagst.A.1921f22.
2823.

stante pede ['sdanda'pe'da; ogs. stan-
de 'pe'da ell. (gldgs.) -'pe"6a] (ogs. m. (nu
kun dial.) former som stantepe (TBruun.
111.301. Feilb. UfF.), standepe (Elkjær.
HF.14), standebene (Skuesp.VII.151)). (jf.
ty. dial. stantepe olgn. (sml. ogs. u. stanto^;
fra (ny)lat. stante pede, (paa) staaende fod,

af stare (se u. II. staaj og pes, fod (se u.

Pedal mfl.); nu kun dial. ell. i lærd jarg.)

paa staaende fod; paa stedet; straks;

ogs.: præcis. RUss.U.ll. „Traf jeg Tiden?"— „Lige standeipé.'' Elkjær.HF. 14. jf.: *Da
altsaa jeg ei til at bygge

|

paa stante Pe
Leilighed fik,

|
Mangt herligt Material-Stykke

I
Med Tiden i Ormene gik.TBruun.III.301.
stanto, interj. ['sdanto] (ogs. stanton

['sdant(on] UfF. OrdbS.(kbh.)). (nt. standaa,
stando, uafgjort (i kegle- ell. terningspil), ty.

dial. stanto (som omdannelse af stante pe(de)?

10 jf. Grimm.Wb. u. stantepe(de)j; maaske egl.

(i latinskole-jarg.?) lat. imp. flt. stanto, til

stare, staa; sml. ogs. jy. stont, stunt i lign.

anv.) I) udraab i staabold, ved hvilket

alle deltagerne skal blive staaende. Feilb.

OrdbS.(kbh.). 2) m. overgang til substantivisk

anvendelse, i forb. som der er stanto (i no-
get), gøre, holde, staa stanto, dels i

forsk, spil som udtr. for, at spillet er uafgjort,

at begge parter har lige mange stik, points

20 ost'.; dels (dial.) som udtr. for at gøre holdt,

ophold, holde stand olgn. CMøll.F.278. Bil-

lard.(1933).13. Feilb. Thorsen.177. LollGr.

54. UfF. 3) som navn paa legen staabold
(især i forb. som lege, spille stantoj. FrKnu.
LB.66. Drengene . . spiller altid Stanto
langs Kirkemuren i ^iab]. Bjarnhof.MølogRust.
(1935).188. DSt.1940.34.

I. I^tanze, en. ['sdan(d)sa] (tidligere ogs.

m. ital. form: Stanza. MusikL.(1801).298.
30 — t Stands (flt. standsej. Moth.S746). flt. -r.

(ty. stanze; fra ital. stanza, egl. vbs. til stare,

staa, m. bet.: ophold(s-sted) , værelse (jf. Ra-
faels stanzer, om. nogle af R. dekorerede væ-
relser i Vatikanet: Gierlew.Italien.L(1807).

473); bet. „strofe" vistnok fra arab. bait,

værelse, vers; metr.) afdeling af digt, som
regel bestaaende af et bestemt antal verslinier

af en bestemt form og i en bestemt orden;

strofe. JBaden.FrO. Oehl.HK.(1828).zv.
40 hele Stanzen, Verset i videre Betydning.

Hjort.KritLit.il.215. *Stanzerne (hvis Dig-
tet selv er deelt

|
I dem; hvis ikke. Digtet

som et Heelt)
|
Forene sig paany til Har-

monier. Hrz. D. III. 161. PalM. TrJamb. 49.

*Saa længe gi'er vi Dig (o: en student)

Kredit
| i Hovedbog og i Balance,

|
indtil

Du sunget har din Stanze (o: en drikkevise).

Drachm.PHK.94.
\\ nu næsten kun om strofe

bestaaende af otte rimede verslinier (fem-
so fodede jamber); ottave (se nærmere Recke.

Verslære.160). CAThortsen.Metrik.il.(1834).
185. *åe kække Byronske Stanzer (oo Pan-
ser). Gjel.Rø.llO. Rørd.JH.II.180.

II. IStanze, en, III. stanze, v. se

I. Stanse, II. stanse.

istap, en. se II. Stab.

iStapel, en. se Stabel.

stapellere, v. se u. stabilisere 2.2.

staple, V. se II. stable.

60 -staplet, adj. se -stablet.

istappe, en. se II. Stab, I. Stabbe.
I. Star, en (Moth.S903 (Stær). VareL.

('2S07J.J//.62 (Sandstaren). SvGrundtv. Saa-
by.' Fleuron.KO.203) ell. (nu sj.) et (VSO.
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VI.849(u. Stær/. Thorsen.179 {Stære), jf. u.

Loppestarj; oftest (koll.) udeti art. [sda^r,

sdur'] (nu kun dial. Stær. Moth.S903. Vi-

borg.Pl.(1793).184{StæTT). Hornemann.OP.*
1.923. VSO.VI.763{„StæT . . i Norge og

JvUand bruges Star"). MO. JTusch.52.290*f.

St8M'(r)e. JTusch.52. Thorsen.179. Fr
Grundtv.LK.252. Halleby.225). flt. d. s. ell.

t -e (Drejer.BotTerm.251). (ænyd. stær

(Vider.1.75), glda. stærræ, n. (Dyrerim.49),

SV. starr (dial. ogs. stårra, stor/, no. starr

(dial. ogs. storr^, glno. stQvc, /., isl. storr,

eng. dial. star(e) ofl. (vistnok fra nordisk);

besl. m. ty. starr, stiv (se u. halsstarrig/ og

m. Stær i bet. „øjensygdom"; maaske egl.

forkortelse af Stargræs) græs med stive og

skarpe stængler, der navnlig vokser i

moser og enge (jf. Siv 1 samt Mose-,

Skærgræs/' spec. 2( om halvgræsser af slægten

Carex L. (dial. ogs. om daarligt hø, avlet paa

heden, se VSO. u. Stær 2). Viborg.Pl.(1793).

184. CGRafn. Flora. 1.429. JTusch. 52.290*.

*saa at, efter Star og Bulme,
|
Blomst og Korn

kan svulme. PioM9.//.2S9. Lange.Flora.116.

Star og Svingel for Graven dnlgte.Aakj.

(Foraarsbogen.(1917).13). om forb. som krum-
stænglet, mangegrenet, mellembrudt, nik-

kende, skedestilket, (to)snablet, spids star,

se u. kriimstænglet osv. samt Rostr.Flora.

I.^*(1925).67ff.
n. star, en. se Stær.

Star-, i ssgr. ['sdaT-, 'sd^r-; ogs. 'sda-r-,

'sd«r'-] (i bet. 1 ogs. (nu især dial.) Stær-,

Stær(r)e-, se u. Star-græs, -hø, -mose, -tue).

I) til I. Star. 2) se starblind, -blind,
adj. {cenyd. d. s., sv. starrblind, no. star-

blind; vistnok laant fra mnt. starblint, ty.

starblind (oht. staraplint, oldfris. starublind,

oeng. stærblind, jf. eng. stark blind/- egl.:

blind med aabne (stift stirrende) øjtie, i

modsatn. til den blindede (hvis øjtie er luk-

kede), til ty. starren, stirre stift (oht. sta-

ren, eng. stare, oldn. stara/ besl. m. ty.

starr, stiv, se I. Star; jf. stærblind; nu især

GJ (højtid, ell. gldgs.) ell. dial.) som ser

daarligt (tidligere spec. m. tilknytning til

II. Star, Stær, om den, der lider af stær);

meget nærsynet ell. svagsynet; ogs. (især

i overf. anv.): fuldstændig blind. Si-
vord er en starblind Svend,

|
han ser ikke

sit Spær til Ende.DFU.nr.4.21(jf. Oehl.HS.

(1815).10). Philosophen: „Ey, ey, jeg ta-

ger Beenene i steden for Armene . . For-

seelsen reyser sig deraf, at jeg har for

skarpt Syn." — Sganarel: „Mig synes, at

det heller maa reyse sig deraf, at I er StdkX-

BMnd.'' Holb.Sgan.5sc. Inter cæcos regnat

lusens, iblandt de Blinde synes en Starblind

at være den fornemste. Mossin.Term.796.
Mit Øie stirrer starblindt, uden Nytte.

Oehl.PSkr.II.244. som en starblind Ugle,

I
Der flagrer kun i Mulm, hvem Dagen blin-

der. sa.fl5.('i8i5/57. Han var i høj Grad
„starblind", som man dengang (o: i beg. af

19. aarh.) kaldte det, og som ligesaa meget
betyder svag- som kortsynet. Fich.D.60. Chr
Engelst. Jeghader dig. (1922). 188. Esp. 327.

Feilb.
II

overf. hvad er der saa til overs for

os stakkels kortsynede og starblinde Men-
nesker, uden at bære over med hinanden.
OeconT.V1.123. mens Enhver er blind for

sine egne Feil, saa er en Poet den meest
starblinde. ffr?.X.257. Men er du da star-

10 blind. Menneske . . kan du da slet ingen Ting
sé — eller vil du absolut \]s]s.e.EErichs.N.85.

(jeg) havde været blind. Starblind. 5'ot/a.fi/«'.

16. jf.: O, Starblindhed, dit Navn er

Mandiolk. EJuelHans.HM.65. -g^æs, et.

(ænyd. sta(a)r-, stær-græs (Kalk.IY109.
JTusch.52)) 2( d. s. s. I. Star. Varelj.(1807).

111.62. MøllH.V.397. Feilb. Sol gaar ned
under øde Bred,

|
hvor Stargræs strutter

i vindtørt Grus. SophClauss.P.44. Stær-:
20 Moth.S903. JJuel.79. Viborg.Pl.(1793).184.

CReimer.NB.58. Stærre-: OecMag.VI.284.
SvendbAmt.1919.50. UfF. || hertil: Star-
græs-tørv. Sal.XVII.950. jf. Startørv. -hø,
et. (landbr. ell. dial.) (daarligt) hø af star-

græs. Stær-: Begtr.Sjæll.II.219. MR.1850.
440. Stærre-: Halleby.220.

stark, adj. se stærk.

Star-mose, en. (især dial.) starbegroet

mose. Rostgaard.Lex.S275c. Stær-: Moth.

30 S903. UfF. S tær re-: Rostgaard.Lex.S269b.

UfF. -sanger, en. \. vandsanger, Acro-

cephalus aquaticus (spec: i sommerdrag, se

Kjærbøll.286). Brehm.FL.149. Heilmann&
Manniche.DanmarksFugleliv. III. (1930). 126.
Start, en. [sda^rd; sd^r'd; ogs. sdvjd]

flt. -er (se u. bet. 2) ell. (m. eng. form; 1. br.) -s

(Trav-TidendesJulenummer.l930.9.sp.l. Vor
Stand.l940.47.sp.l). (fra eng. start; vbs. til

starte) I) (jf. Afgang; sport.) til starte 1.

4iB NordConvLex.*VI.382. Hun hører Raabet
til Start (o: ved et kapløb). SMich.HB.323.
(løbet) var (svømmerskens) fra Start tU Maal.

Pol.**/il942.4.sp.2. startordre (paa traverba-

ne): klar til start; løbl || falsk start, start

som maa gøres om igen, fordi der er begaaet visse

urigtigheder. IdrætsB.II.823. fast start,

start, hvor deltagerne i løbet staar stille, indtil

signalet qives (mods. flyvende start, se

flyve 3.3). Pol.**U1941.12.sp.3. denne blan-

50 dede Form for Enkeltstart og samlet Start.

Cyclen.^*/il935.4.sp.l. staaende start. 1.

start (til kapløb) i (delms) oprejst stilling,

mods. liggende start. ACMeyer.Idr.11,6.33.
2. d. s. s. fast start. Galop-Tidende.^*U1930.
9.sp.l.

II
gaa, komme, møde, være eU.

bringe (en hest) til start, (forberede sig til

at, henh. lade en hest) deltage i et løb. alle fem
Mand (vil) gaa til Start med . . lige store

C]x&ncer.Cyclen.^*/7 1935.9. sp.l. det fineste

60 Felt, der endnu har været til Start her i Byen
(9: til et cykleløb).Pol.^*/ixl936.12.sp.6. \\ i

starten, straks i begyndelsen af løbet, (kom-
me) bagud eller forud i St&rten.Vædløb.59.

„Kvik"s Baad „fangede en Ugle" i Starten.

63*
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Pol."/»1921.3.sp.4. 2) (sport. ell. 0) til starte

2. Start af Motoren. Motorkør.34.
\\ (jf. bet. å)

om (begyndelsen til) en tur. i Gaar havde Det
danske Luftfartsselskab tre Maskiner i Gang
. . bestandigt optagne af Passagerer. Der
blev foretaget et halvt Hundrede Starter.

NatTid.*yiol925.Aft.6.sp.4. 3) (især T; ofte

m. overgang til het. å) til starte 3: igangsæt-

telse, paabegyndelse af et foretagende, en

karriere; aabning af en forretning osv. have
sikret . . hundrede Tusinde alene til Starten

(o: af en industriel plan).Pont.LP.Y19. Det
Foretagende, der hedder „Politiken", var i

sin Start en dristig Handling. ÆHennc/is.

MF.II.104. Trods denne Modgang straks i

Starten fik mit lille Blad . . tilstrækkelig

mange Holdere. MPont.MO.170. et Ugeblad,

der netop var under Start. Hebo.MD.27.

4) (jf. starte 4^ i videre anv. „Adskilligt —

"

. . er den første mislykkede Start til Ewalds
Prosa-Mesterværk. HBrix. AP. IV 110. Som
Grund til Kimbrertogets Start angiver de

klassiske Forfattere oftest Oversvømmelse
og ljanåhnnger.JohsBrøndst.VK.75. (især

jarg.:) Folk af Deres Type er altid stor-

snudede fra Start, sagde Opdageren . .

Men bag efter græder de i CeWen. AaHer-
mann.PH.104. MKlitgaard.MS.171. i ell.

(sjældnere) ved (EGad.TT.21) starten ell.

(lige) fra starten af. Man skal helst ind-

lede (en samtale) med en for den anden
Part behagelig Ting som f. Eks.: Jeg har

med Glæde set, at Deres Søn — o. s. v.

Man gør paa den Maade et gunstigt Ind-

tryk i Starten, smst.153. (folkeforbundet har)

kun opfyldt faa af de Forhaabninger, ad-

skillige satte til det i Starten. VerdenGD.
IV,2.260.

II
i forb. som faa, have (ell.

givej en god ell. daarlig start, (lade en)

begynde sit liv, sin karriere under (u)gun-

stige omstændigheder. Han er en rigtig flink

Gut i Grunden. Han havde bare faaet en
daarlig Start. KnudAnd.H. 79. de vanskelige

tider gav (børnene) en daarlig start i livet.

MKlitgaard.3I8.7.

fStart-, i ssgr. ['sda-Ord-, 'sd^rOd-,

sdByd-] (xmdertiden vekslende m. Starte-
(se ndf.) ell. Starter- (se u. Starter^j. til

Start ell. starte. 1) (sport.) til Start 1,

starte 1 (saaledes ndf., hvor ikke andet be-

mærkes), fx. ogs. Start-fart, -fejl, -felt (jf.

II. Felt 4j, -hastighed, -nummer, -orden,

-penge, -stilling, -øjeblik. 2) (især 0) til

Start 2, starte 2, saaledes navnlig i beteg-

nelser for indretninger til ell. forhold ved

start af en motor (et motorkøretøj osv.), fx.

Start-aksel (i motorbaad: BerlTid.^''U1942.

Aft.2.sp.2), -anlæg, -batteri, -beholder (Pol.^U

1941.16.sp.2. Starte-: IngBygn.l941.27.sp.2),
-blæser, -dynamo, -effekt, -gear, -gløderør,

-grejer, -haandtag, -klo (AutomobilO. Starte-:

Motorkør.53), -kontakt, -luft(-spjæld, -tragt),

-magnet, -modstand, -moment (se IngBygn.
1941.140.sp.l), -motor, -pedal (AutomobilO.

Starte-: se u. Pedal 3), -pind, -rør fStarte-:

Maskinbog f. Landmænd.*(1937).72) , -strøm,

-vanskelighed(er), -ventil (PSchrøder.Maskin-
lære.III. (1918). 243. Starte-: Maskinbog f.

Landmænd.*(1937).145). 3) (især r) til Start

3, starte 3, fx. Start-finansiering, -kapital

(Brodersen.L.208), -omkostning(er), -penge,

-reklame (Hage.^529), -sum (KrarupNiels.
MP.176), -virksomhed, -bane, en. [2] paa

10 flyveplads: VorStand.l938.335.sp.l. -dæk,
et. [2] 4>- P«fl hangarskib: Pol.^*/tl941.2.sp.6.

starte, v. [isda(')rda; ogs. 'sdBjda] -ede.

vbs. -ning (i bet. 1: Vædløb.61; i bet. 2:

OpfB.*II.186; i bet. 3: FrPoulsen.MD.212;
i bet. 4.1, se ndf.), jf. Start, (i slutn. af 19.

aarh. laant fra eng. start; besl. m. styrte)

sætte ell. komme i gang, i bevægelse;
begynde.

1) (sport.) m. h. t. deltagere i væddeløb,

20 kaproning, kapsvømning osv. I.f) intr.: (sætte

sig i bevægelse for at) begynde paa et løb;

ogs.: deltage i et løb. Meyer. ^ (i første cykel-

løb) startede: F. og A. Bagge (osv.).Cit.

1882.(Beyerholm.DanskBicycleClub.(1941).20).

At en Hest ikke har startet, vil sige, at den
ikke har deltaget i noget offentligt Vædde-
løb. A^ordCont;Lex.*F/.3S2. (skiløbersken) fik

Tilladelse til at starte om.PoU*/tl942.8.sp.2.
startordre: klar, færdig, start! billedl.: Det

30 var i Højreflertallets sidste Dage, at Koch
startede paa den poUtiske Væddeløbsbane.
HWulff.DR.226. 1.2) trans.: give (deltagerne

i et løb) tegn til at begynde; ogs.: lade
(en hest) deltage i et løb. Vi kan fuldt ud
anerkende (hans) Princip ikke at starte sine

Heste baade i Tide og Utide. Trav-Tidendes
Julenummer.l930.33.sp.3. starte løbet

j

2) (sport. ell. 0) m. h. t. maskine, navnlig

motor (ell. automobil, motorbaad, flyvema-

40 skine osv.). 2.1) intr.: sætte motoren i

gang; ogs. (m. overgang til bet. 4.iJ; be-

gynde at køre (sejle, flyve osv.). Om et Øje-

blik starter vi, lille Mor, og saa gaar det

Danmark rundt pr. Bi\\SvLa.Fru0.31. han
. . satte sig til Bilens Rat, startede og ior-

^\anåt.AaseHans.Vr.l57. \\ m. subj.-skifte.

Motoren starter ved stor Fyldning. /ngfB^gfn.

1941.38.sp.l. 2.2) trans. Vandflyvemaskiner
bør . . kunne startes fra Førerpladsen. Lot;-

50 tid.l920.A.1623. Nøgle til Startning af Auto-
mobil. PolitiE.Kosterbl.**/,1924.3.sp.l. Smaa
4 Takts Motorer startes simplest med Haand-
kraft. Maskinbog f.Landmænd.*(1937) .144.

3) (især t) m. h. t. forretning, foretagende

osv. (jf. bet. 4j. 3.1) intr.: begynde paa et

foretagende, aabne en forretning osv.;

ogs.: begynde paa sin karriere. Han star-

tede som Hyrdedreng og Tjenestekarl. Pol.*'^U

1928.9.sp.4. (hun) sagde, at hun kunde faa

60 en fast Stilling, hvis jeg vilde give hende
lidt til at starte meå.ERode.JP.61. 3.2)

trans. Etatsraaden staaer i Begreb med at

starte et nyt Hovedstadsblad. £(7/»ns<ians.

MM.78. *start et Savskæreri som andre
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Mennesker. JFJens.Di. 70. || m. h. t. person:

sætte i vej; ved økonomisk ell. anden støtte

gøre det muligt for en at begynde en forretning,

en karriere osv. (han) opdagede W.'s pofi-

tiske Evner og startede ham ved at gore

ham til Understatssekretær. DagNyh.**/»1921.

7.sp.5. Filmproducenterne . . har startet

ham i det forkerte Rollefag. PoLVi,i94i.ii.

sp.2. jf.: Han havde startet Nellys Karriere.

LeckFischer.HM.170.

4) (dagl., delvis jarg.) i videre anv. (m.

mere ell. mindre tydelig tilknytning til bet.

1-3^. 4.1) inir. || begynde paa en tur, rejse

olgn.; tage af sted. for Startningen (o: af

en udflugt paa cykle).Cit.1881.(Beyerholm.

DanskBicycleClub.(1941).16). Jeg lod mig
af Christiane invitere til Skovtur idag, med
foregaaende Nattelogis hos hende, for at vi,

som raske Ungmøer, kunde starte med Solen.

Nans.JD.190. Vi startede Lørdag Eftermid-

dag (i lystyacht) i fint Vejr, ren Damevind
af ^oidøst. KvBl.^*/»1913.1.sp.l. \\ m. subj.-

skifte: Sejladsen begyndte. Jotak, Togtet star-

tede sku trods alt.AKohl.MP.111.158. Den
trettende Juli startede Sørejsen. Jose/Pefer-

sen.VitusBering.(1941).68. || m. h. t. virksom-

hed i al alm. Europas aandeUge Fysiognomi
i det Øjeblik, Goethe st&rteåe. Brandes.Goe.

11.232. Den danske Enevælde startede i 1660
med at tillægge Kongen den højeste Grad
af Magtfuldkommenhed. Stavnstrup.DS.18.

||

(jarg., spøg.) i forb. m. retningsangivelse:

begive sig (hurtigt) af sted; ile; styrte af.

(raabene bragte) et Par Heste til at starte

i vild Fart ud af Forten. Kandarius.LP.224.
Nielsen (tændte) sin Cigar og startede ind til

Larsens.Jern6an€T.**/iii934.9.sp.2. 4.2) trans.

II
m. h. t. tur, rejse olgn. Falk (var) ude paa

et af sine store Krigstogter, som han havde
startet i Begyndelsen af 1823. ZrarupA'teis.

HansFalk.(1940).60. || m. h. t. virksomhed

i al alm. (litteraturen) var altsaa i Stand til

. . at give en begyndende aandelig Bevægelse

frie Tøjler eller, som Englænderne siger, at

„starte" den. Brandes.RF. 10. da Jerubbaal

. . vil, om man saa maa udtrykke sig, starte

sit Kongedømme, faar han 70 Sølvsekler.

ThAMiaier.Palæstina.(1912).20. De vilde nok
starte en Mode, de tre Løjsere. TomKrist.LA.
24. jf. (jarg.): Den selverhvervende Hustru:
— Naar du (o: manden) vidste, at jeg skulde

arbejde over paa Kontoret, Otto, hvorfor

startede du saa ikke Kartoflerne, da du kom
hjem. DagNyh.yiil930.Sønd.20. \\ faa (et

levende væsen, en ting) til at bevæge sig,

arbejde olgn. Hinduen lister af . . bagom
Krattet for at starte Hundene (o: til jagten).

JVJens.M.I.132. den Vanskelighed, der var

forbundet med at starte ham (9: en grøn-

landsk arbejder), gav rigelige Renter, naar
han først var kommen i Skub.EnudRasm.
GS.I.396. m. tings-subj.: I højtbeliggende

Bjergegne vil et pludseligt Raab kunne
starte en LsL\ine. Pol.**U1937.1.sp.6.

Starte-, i ssgr. se Start-.

Starter, en. flt. -e. (eng. starter; til

starte) I) (sport.) til starte 1
||

person, der

giver signal til start. Meyer.* IdrætsB.1.377.

han (var) knyttet til Charlottenlund Traver-
bane, først som Starter, senere i den kræ-
vende Stilling som Overstarter. ^isLV
Kbh.3R.lV.444.

II
hena Starter-flag (Nord

ConvLex.'V1.382), -klokke (Fleuron.IN.63),

10 -pæl (0: afløbspæl. NordConvLex.*V1.382),
-signal (ACMeyer.ldr.il,6.16) ofl. (jf. Start-

flag osv.).
II

person ell. hest, som starter, del-

tager i et løb. Sikker Starter i Derbyet er

(hesten) „Cleveland" ikke. Pol.**/il941.10.

sp.l. 2) til starte 2; især (0): startmekanisme;

selvstarter, (han) trykkede paa Starteren (0:

i en bil).AlbDam.B.381. AutomobilO. \\ hertil

Starter-anlæg, -drev, -hns, -kul (se Auto-

mobilO.). 3) (1. br.) til starte 3-4: igangsætter

20 (af et foretagende). En Starter er den, der sæt-

ter i Gang hvadsomhelst uden Forkærlighed
eller Fordomme, blot han ser at Tiden er

inde dertil og Betingelserne er tilstede. J?or

Niels.TT.IY76. (han) er en udmærket Star-

ter af store Ting (9: foretagender). Tandr.Kl.

91.

Start-flås, ^t. flag, hvormed der gives

signal til start (jf. Starterflagj. Væddeløbs-

reglement.(1920).4. -klar, adj. klar til at

30 starte, -klokke, en. (jf. Starterklokke^.

Ugeskr.fRetsv.l942.A.271. -linie, en. (jf.

Afgangslinie samt u. Linie sp.972^*) linie,

som ikke maa overskrides, før der gives tegn

til start. Gaa over StartUmen. Scheller.MarO.

399.^ Væddeløbsreglement.(1920).31. -ma-
skine, en. net ell. snor(e) udspændt over

(væddeløbs)banen, som ved en særlig mekanis-

me slynges bort i det øjeblik, starten foregaar.

Vædløb.61. -nøgle, en. [2] nøgle (L5.i),

40 hvormed man starter en bil. PolitiE.Kosterbl.

"/itl924.3.sp.2. (han) havde undladt at fjerne

Startnøglen fra Automobilet. Ugeskr.fRetsv.

1940.A.803. -plads, en. (jf. -punkt, -sted; 1.

br.). Trav-Tidende.*/tl930.2.sp.2. til starte 4:

(romanerne opfattedes som) Memoiré og auten-

tiske Manuskripter. Fra dette Punkt udgaar
Drøftelsen af Genren . . Altsaa fra en

højst ukunstnerisk Startplads. Siangerup.K.

146. -punkt, et. punkt, hvorfra man star-

id ter. Hag.*VIII.465, || t videre anv.: ud-

gangspunkt. Forst den yngre Stenalders

mægtige Fællesgrave, Dyssen og Jættestuen,

synes at afmærke Startpunktet for et

Præstedømmes Udviklingsmulighed. OSchiit-

te.HH.197. -pæl, en. (jf. Starterpæi;. Trav-

Tidende.*/tl930.4.sp.l. -signal, et. signal

til start (jf. -flag, -skud;. ACMeyer.Idr.il,9.

51. -skammel, en. til udspring ved (kap)-

svømning: Pol.*^U1939.7.sp.4. -skad, et.

M skud, der giver signal til start. Sal.XVI.609.
Blækspr.1941.24. -snor, en. (jf. -linie, -ma-
skine^ snor, udspændt over væddeløbsbanen,

som fjernes, naar der gives signal til start.

Trav-Tidende.*/tl930.2.sp.3. -sted, et. sted.
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hvorfra man starter. Væddeløbsreglement.

(1920).28. II
til starte 2: (flyvemaskinen)

trækkes hen til Startstedet. PoL"/7i920.3.

sp.5.
II

uegl. Det første Skrift om dansk
Historie . . var forfattet af Ælnoth, en
engelsk Munk i Odense . . De næstfølgende
literære Startsteder i Danmark er . . Klo-

strene Soer og EsTnm.GSchutte.DT.L141.
f'toxa^Chaufføren drejede Taxametret tilbage

til Startstedet. J.ai/erwann.P^.79. -sving, lo

et. [2] haandsving, hvormed man starter

en (bils) motor. AnkerLars.MM.155. (han)
laa knælende foran sin Bil og hvirvlede

Startsvinget rundt. JacPaludan.TS.94. Star-
te-: Motorkør.53.

IStar-tne, en. (især dial.) tue bevokset

7ned star. de fra vore Tørvemoser vel be-

kjendte store, fritstaaende Tuer (Startuer).

MøllH. Y 398. AntAnd. Juledæmring. (1904).
149. UfF. Stær-: Feilb. Stær(r)e-: Ax 20

Lange.FP.lOl. Bl&T. -tørv, en. (jf. Star-

græstørv; fagl.) tørvedannelse, bestaaende af

star og andre engplanter. Hedeselskabets

Tidsskr.l908.83. LandbO.IV.657.
ISitarnt, en. [sda'rud] (især dial. ogs. m.

former som Staru(d)8. LLarsen.Halvmen-
nesker.(1903) .82 . GyrLemche.DeFyrstenberg
Bønder.(1905). Gravl.Espen.(1933).64. UfF.
Starutter, Starudser, Starusser. Gravl.Vejr-

gabet.(1917).186. Nordkild.SF.78. UfF.). p. 30

-ter. (a/ usikker oprindelse; maaske fra polsk

staruch, staruszek, gammel fyr, starosta, land-

foged olgn., ell. dannet efter ord som Stabejs,

Stavær, Kanut olgn.; især jarg. ell. dial.) spøg.

ell. (let) nedsæt, personbetegnelse; især om per-

son, som man ikke rigtig ved hvordan man vil

betegne; ogs. om snurrig, mærkelig ell. lurvet,

mindre paalidelig person; fyr; kompan; ka-
nut. Kommer han ikke glatvæk spadserende
der midt ind i Figaro med et Par Tøse under 40

Armen, — Starussen ! LLarsen. Halvmenne-
sker.(1903).82. her (0: i en beværtning) var jo

en Starut forleden Da', som sa'e, a' han
kendte Dem 1 OBock. Forhenværende Menne-
sker.(1910).14. efter Ceremoniellet skulde der

gaa en Storfyrste eller en Fyrstekosak eller

saadan en Starut (efter prinsesse Dagmar ved

hendes bryllup). Rosenkrantz.H.201. Hednin-
gemissionærerne . . er nogle tørre og kedelige

Starutter. Pol.^*/7l929.Sønd.2.sp.l. den stæ- 50

dige Starut (o : en 12 aars dreng) (lod) sig ikke
omstemme. Bers.G.220. Ded var da en værre
Staruds til L&nåmand.GyrLemche.Bedeslag.
(1936).21. UfF. II

o/iet/or6.somhvader det
for en starut, en slank, blond Herre stand-
sede og saa paa ham. Mumiegøgen missede
mod Solen. Hvad var det for en Starut, som
stod der og gloede. CGjerløv. Mumiegøgen.
(1920).105. man er ikke klar over, hvad det
er for nogle Starudser, man er kommet sam- e'o

men med (0: i en kupé).HHLund.Lørdag.
(1933).29.

Starv, subst. (en: MDL.) [sd^r'v;
sda'rv] (sv., no. dial. starv, oldn. starf; vbs.

til starve; dial. ell. (sj.) hos sprogrensere)

møje; besvær. MZ)L. (Starre). *rundne
Timers Starv og Strdsh. MylErich.(IllTid.

1895f96.342). dette brydsomme Slid og Starv.

HøjskBl.l897.sp.783. starve, v. ['sd^rva;

•sdaTva] -ede. vbs. jf. Starv. (sv., no. dial.

starva, oldn. starfa, eng. starve, forgaa af

kulde ell. sult, østfris. nt. starfen, blive kold og

stiv, dø; besl. m. ty. sterben, dø, jf. Stervbo;
dial.) egl. vel: lide møje, besvær; gaa lang-
somt, vaklende (som en syg). MDL. (starre).

I. I^tat, en. [sda'd] flt. -er. {ænyd. d. s.,

glda. stat (stadh), tilstand (livskaar), rang,

pragt, sv. no. stat (i bet. 3.1 sv. ståt^; gennem
mnt. stat (i bet. 1 og 3) og ty. staat fra lat.

status (se Statusj, hvoraf fr. etat (se Etatj,

eng. state; jf. statelig, I. Stads)

1) (jf. Etat 1; nu foræld., sj.) (ordnet)
tilstand, m. h. t. livsforhold, økonomi, ægte-

skab, politiske forhold, regeringsform olgn.

Moth.S748. Anhang Til (Holbergs) Historiske

Introduction Eller Underretning Om de
Fornemste Europæiske Rigers og Repu-
bliqvers St&tex.Holb.(bogtitel.l713). Danne-
marks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

(0: 2. udg. af „Dannemarks og Norges Be-
skrivelse", 1729).sa.(bogtitel.l749). Den Rys-
siske tilvoxende Magt begyndte . . at for-

andre den heele Europæiske Stat, og ind-

føre ligesom en nye Fenodnm.sa.Hh.1.308.
Luther (havde) fornyet den gamle, sande
Kirke, forkyndt Ægteskabets Pris som den
Gud velbehagelige Stat. TroelsL.XII.164. jf.:

leve tilsammen i den hellige Egteskabs-
Stat. KirkeRitual.(1761).319.

2) (jf. Etat 2(i)j t "^- ^- '• økonomiske

forhold, praktiske muligheder olgn.: over-
slag; status; regnskab; regning. Jeg vil

gøre min stat først. Moth.S748. \\ især i udtr.

gøre stat paa, (ty. staat auf etwas machen)
gøre visse beregninger ell. overslag med noget

som grundlag; navnlig med videre anv.: gøre

regning (5.i) paa; regne med; tillægge (væ-

sentlig) betydning; stole paa. Moth.S748. saa-

fremt hånd kunde føre det lykkelig ud,

kunde hånd giøre Stat paa den . . lovede

Belønning. LTtd.i725.575. Hoffet havde giort

Stat paa med liden Møye at vinde den Ro-
merske 'Pditndirch.Holb.Kh.376. femten Aars
Exempler hafde lærdt dennem, at der ingen
Stat var at giøre paa hans Løfter. Slange.

ChrIV1126. Jeg giorde Staat paa . . at Pigen
efter saa mange Aars Forløb dog endelig

maatte sætte Livet t\\. LTid.1738. 717. EPont.
Men. II.184. gøre stat af, (jf. gøre stads

af u. Stads^ regne med; tillægge (væsentlig)

betydning; lægge vægt paa. (derfor) gjorde

mand ej stoor Staat af Catharinæ Medicis

Pretensioner.LTid.1736. 736. (romerne) gior-

de en Tiid lang saa liden Stat deraf (o: af

rytteriet), at de udi Feltslag befoele Rytterne

at stige ned af deres Heste. Holb.Ep.III.223.

3) med særlig forestilling om fornemhed ell.

rigdom. 3.1) f owi tilstand, adfærd, fremtræden:
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fornemhed; pragt; stads. Eendeel lader

sig vel for Staats skyld aarelade.LTtrf. 2737.

628. til Stat giøre (kviyiderne) sig Figurer i

Ryggen. Reiser.IV35. de elske meget de euro-

pæiske Hatte eller Huer, og bære dem kuns,
naar de ville giøre Stat (o: pynte sigj.smst.

384. jf. bet. 1 (og 4): Den . . hart ad Fyrste-

lige Stat, som disse . . smaa Herrer ville fere.

EPont.Men.lII.135. *(vx) med en Hertugs
Værdighed,

|
Og Stat . . |

Dig til Belønning
(vil) loTleene.Bagges.Ungd.il.62. 3.2) (jf.

bet. 4) t «" fyrstes hofpersonale; hofstat.
den Persiske Konges Staats og Armees
UndeTholåmng.LTid.l734.275.Gram.(KSelsk
Skr.lV.15).

4) (jf. bet. 3) som udtryk for social stilling,

rangforhold olgn. 4.1) f (en persons) rang
ell. stand. Fuldte den gamle og ny Kejsers
Brødre og Rigets Lands- Herrer, den Eene
prægtigere end den anden, hver efter sin

Stat og Indkomst. Pfiug.DP.593. smst.588.

4.2) (jf. bet. 4.3 og Land-, Militærstat samt
Etat 3; især emb.) samtlige personer af en
vis stand ell. (nu spec.) embedsklasse.
(ægypternes) Republiquer vare . . deelet i

trende Stater, nemlig; I Bygnings-Mænd,
Hyrder og Handt-Verks Folk.Pfiug.DP.992.
Professorerne med dend heele Academiske
Stat (samlede sig) udi Biskopens Huus.
LTid.1723.2. den juridiske St&t. SaUXXll.
157.

II
nu spec. i titel paa bog, der indeholder en

med biografiske (og statistiske) oplysninger

forsynet fortegnelse over personer med
en vis fælles uddannelse ell. (embeds)-
stilling. Danmarks og Norges . . acade-
miske, scholastiske og lærde Staat over alle

nu levende Lærere. (bogtitel.1769). Den jon-

strupske Stat. Personalhistoriske Meddelel-

ser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Semi-
nariums Lærere og Dimittender 1790—1884.

AndersPetersen.(bogtitel.l884). (bureauet har
udgivet) Stater over Forsikringsmænd og
Finansmænd. Den nyeLitteratur. 11. (1924-25).
265. BogensVerden.1941.310. ofte (jf. Magi-
ster-, Politistat (2)^ i ssgr. som: Dansk Gros-
sererstat.(bogtit^l.l925). Dansk Haand-
v!BrkeT-St&t.(bogtitel.l932). Dansk Kir-
kestat. (bogtitel.1934). Dansk Skole-Stat.
(bogtitel.1933-4). 4.3) {efter holl. de staten

(generaal); jf. bet. 5 og General-, Herren-
stat(erne); foræld., nu næppe br.} i fit. (best.

f.), om stænderrepræsentanterne (-repræsen-

tationen), der sad inde med regeringsmagten

i den nederlandske republik (med overgang
til at betegne selve denne republik; se Kalk.);
generalstaterne, (han) affærdigede . . til

Staterne af de foreenede Nederlande saadan
skrivelse. Holb.DNB.268.

5) organiseret (og selvstændigt) samfund.
5.1) (;/. sen. lat. status m. lign. anv. (Spr
Kult.Vl1.160); i ty. blev den tilsvarende anv.

af staat gængs i det 17. aarh., under paavirk-

ning navnlig af (fr. etat og) holl. (de staaten

(generaal); se bet. 4.3j; omtr. samtidig anv.

i da. (i best. f. fit.) om den nederlandske
republik, derimod næppe (i ent.) med nuvæ-
rende anv. (jf.: Stat . . kaldes regeringen i et

rige. Moth.S748), som først kommer i (fastere)

brug i løbet af det 18. aarh. (jf.: i Frederik
V's Tid . . begyndte (man) ret almindelig
at bruge Ordet „Stat". Tidligere talte man
sædvanlig om Kongen, hvor vi sige „Staten".
EEolm.DH.1720-1814.111,2.449)) et til et

10 vist landomraade knyttet, organiseret
og med selvstændig herskermagt (suve-
rænitet) udrustet menneskeligt samfund,
navnlig med særlig forestilling om politisk

helhed og selvstcendighed (i forhold til andre

af lign. art) ell. (spec. i best. f. ent.) om lan-

dets regeringsmyndighed, lovgivning og ad-
ministration (i forhold til borgerne); tid-

ligere ogs. om landsdel (provins) med en vis

selvstændighed (jf. VSO. Sal.*XXI1.157).
M *Man tit og ofte har med stor Forundring

hørt,
I

At Bønder saadan Snack om Staten
haver ført . .

|
Een Fisker-Merling veed en

Stat vel at indrætte. fioI6.Paars.93. Ach!
jeg arme Menniske! den Mand fører os vist

i Ulycke, om Bormester og Raad faar at

viide saadant, at hånd sidder og reformerer
Staten. so.Zands<./.6. Regenten, som skal

vaage over Statens Sikkerhed. Eilsch.Phil
Brev.64. (Niels Ebbesen) havde lagt Grunden

30 til, at Landets adskilte Dele siden kunde
blive samlede, og at Danmark igien blev en
Stat.Mall.SgÉ.245. Deres Majestets Herr
Broder, Statens (nu alm.: landetsj dyrebare
Arveprinds. sms<.*3«'. Fattigvæsenets Tvangs-
huus . . var det første . . gode Straffehus i

de danske Stater (o: i fællesmonarkiet (Dan-
mark ogNorge) med hertugdømmerne). Bårens.
Biografie.(1813).28. (faareavlens) Vigtighed
for Stat og Folk. Molb.UY189. Staten er den

40 høieste menneskelige Inst&nts. Kierk.XlY
159. Folk i Statens Tjeneste. Bønnelycke.

(Pol.*/il923.9.sp.5). AxelMøUer.Folkeretten.
1.(1925).67.

II
De forenede Stater (jf.

forene 3 slu^n.) ell. (især i (dansk-aineri-

kansk) talespr.) Staterne, anv. om de nord-

amerikanske fristater (the United States of

America). Cit.l807.(PNNyegaard.S.65). Jeg
kunde have Lyst til at anbefale ham at tage

over til Staterne og stille sig i de Kæm-
50 pendes Rækker. Kofoed-Hansen.DL.71. Folk

fra Staterne. JFJens.i2F.40. || t særlige forb.

(talem.). staten det er mig, (/r. l'état

c'est moi, tillagt Ludvig XIV; se Arlaud.454)

som udtryk for en fyrstes selvherskertendens,

eneraadighed. (shahen) regerede som Auto-
krat: Staten, det er nug.Pol.^y»1941.12.sp.l.

modsat: en fyrste er statens første
tjener (efter en udtalelse af Frederik den
Store af Prøjsen). Arlau4.497. det er sta-

60 ten, der betaler, som udtr. for den mening,
at der ikke er grund til at spare, naar udgif-

terne falder paa statskassen. Wied.BSt.3.
Vogel-Jørg.BO.lOl. jf. (iron.): I gamle Dage
hed det at komme paa Sognet; nu er de
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allesammen kommen paa Staten (o: under-

støttes (forsørges) aj staten). JJIpsen.EnUto-
pistsHistorie.(1926).74. en stat i staten,
se u. bet. 5.2. sammensat stat, se sam-
mensætte 3.2. Statens Lærerhøjskole (se

Lærerhøjskole^, Bibliotekstilsyn, Museum
for Kunst, Seruminstitut osv., se Krak.1941.

II.2609f. 5.2) (jf. Bistatj C3 organiseret

(menneskeligt) samfund, der ligner en stat

(5.i). en forstandig Omdannelse af den lærde

Stat (o: universitetet), med danske Forelæs-

ninger i Steden for de brugelige latinske.

ADJørg.NH.II.152. *Gud lod endog et

Jærtegn ske
|

til Tro for Herrens Stat (o:

kirken) ! Thuborg.'ViMennesker.(1917).23. jf.:

Hovedguden i den monarkisk ordnede Gude-
stat hæver sig absolut over alle andre Guder
og gør dem til sine Vasaller. (Sai.F/i/.fiS.

||

(danne) en stat i staten, (lat. status in

statu (jf. Blich.(1920).III.30)) et samfund,
der i staten (B.i) danner en (stærk) selvstæn-

dig helhed (som til en vis grad truer statens

enhed ell. velfærd). Den geistlige Stand . .

udgiorde saaledes en Stat i Staten. Maii.

SgH.705. De ægte Kjeltringer . . udgjøre et

isoleret Selskab, en Stat i Staten. Biicft.

(1920).XIV205. Tops.S.170. CSPet.Litt.351.

Vogel-Jørg.BO.532. jf.: *Mig farlig var den
Mand, hvis jeg var Fyrste,

|
Som stifter

Stater i min St&t.Oehl.IV107. 5.3) Staten,
(telef.) som forkortelse for statstelefonen.
TelefB.1941.I.14.

II. stat, imp. af IL staa.

Stat-, i ssgr. se Stats-.

statarisk, adj. [sda'ta'risgf] (af lat.

statarius, som udføres staaende, af status,

staaen, stilling (se Status^; især univ., skol.)

om læsning olgn.: udført med fordybelse
(i enkeltheder), med (udførlig) kommen-
tar og stoftilegnelse (mods. kursorisk^,

statarisk Læsning. JBaden.FrO. Sal.XI.117.

jeg var (ved eksamen) oppe i det statarisk

læste. Jesp.Levned.19.

statelig, adj. ['sda'<feli] (nu næppe br.

statli^. Pflug. DP. 59. JMunks Levned. 16.

Meisling.B.16. jf. VSO. f stattelig. 2Makk.
15.13(Chr.VI). Holb.Intr.L713. EPont.(K
SelskSkr.n.l26). vAph.(1759). JBaden.Ta-
cit.11.123). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en
(Holb.DE.lIl.523. sa.Ep.lIl.88. ChrFlensb.

DM.1.178.11.165). (ænyd. stat(e)lig, statte-

lig, SV. ståtlig, no. statelig; fra mnt. statelik,

ty. stattUch (mht. statelikj; af I. Stat (3.i);

jf. stadselig
||

„I ældre Skrifter; nuomstun-
der kun i digterisk Stiil . . Af Nyere bruger
bl. a. Ingemann det ofte." F/SO. „foræld.

Bruges endnu af Ingemann, Blicher, og
Goldschmidt." Lew'n. (i bet. 1) nu olm.

(uden for dial. og det jævnere, folkelige spr.)

jf.: „Nuomdage er ordet . . en hel prosaisk
og dagligdags glose." SvClaus.NM.1.76)

I) som i sit ydre (sit udseende, udstyr)
virker (paa tiltalende, smagfuld, til en vis

grad pompøs, imponerende maade) anselig,

flot, prægtig, pragtfuld; ogs. (især tid-

ligere) m. mere ubest. (rosende) bet.: fornem,
værdig olgn.; nu især dels om person (med
kraftig, fyldig legemsbygning, værdighed, hold-

ning, velklædthed), dels om hvad der er frem-
stillet ell. arrangeret med (god, fornem) smag
og en vis pragtudfoldelse ell. flothed. Baade
Hest og Mand glimrede af statelige Vaaben.
Wing.Curt.378. (Roskilde domkirke er) end

10 udi vore Tiider den største og stateligste udi
DsinnemaiTk.Holb.DH.1.628. *Flux fremtreen

de Bønder i statelig Gang. Jacobi.Skr.200.

lng.VS.U.(1826).12.55.77.81.266.274. Snart
viste sig en statelig Kronhjort . . paa den
modstaaende Banke. Blich. (1920). XIX. 60.

Husene (i NUrnberg) prangede stateligt med
brogede Billeder. BrandesJY310. Pelle var
for første Gang i sit Liv i høj Hat og saa

helt statelig nd.AndNx.PE.III.154. Sam-
20 tidens ypperste . . Værker i smuk og statelig

Indhmding. Bogvennen.1927.100. hun var en
statelig Kvinde.AaDons.MY93.

2) ((S, nu mindre br.) uden (tydelig) fore-

stilling om synsindtryk: anselig (2-3);

prægtig; fornem; værdig; ogs.: i fuldgod,

højtidelig, formelt gyldig form. hånd greeb

til en stattelig (1871: smuk^ betænkning,
som vel anstod hans alder og høye alderdom.
2Makk.6.23(Chr.Vl). ved sin anseelige Per-

30 son, sin statteUge Tale (kunde han) trække
Alles Aasyn paa sig. JBaden.Tacit.il.123.

i den gamle episke digtnings tid er det state-

ligt at stamme fra Danernes rigt besungne
kongeæt. AOlr.DH.1.235. (guldhornsindskrif-

ten har) en vis rytmisk, statelig Holdning.

0Friis.Litt.15.

Statelig -hed , en. (ænyd. statlig-

hed, stattelighed (ASVedel.Saxo.(1575).323.
PClaussøn.Snorre.(1633).207); især Cp) den

40 egenskab ell. det forhold at være statelig;

især (til statelig 1) om stateligt udseende
(ydre), væsen olgn. denne . . Statelighed,

som endnu kastede sin Glands over hans (o:

en barons) affalmede Skikkelse. VThist.TY
11.540. deres Standsfællers plumpe Majestæt
og ubehjælpsomme Statelighed. JPJac.//.5.

Stater, en. ['sda^dar ell. (efter gr.)

sda'tæ'r] flt. -e [isda^dara] ell. -er [sda'tæ'rar,

-itæJ(r)j] (Sal.*XXI1.158). (fra gr. staté'r;

50 jf. Sterling; især bibl.) antik græsk mønt
(af guld ell. sølv), naar du aabner (fiskens)

Mund, skal du finde en Sta.teT.Matth.17.27.

Kierk.X.25.

Statholder, en. ['sdadihmlOor] flt.

-e ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. (Pflug.DP.
501). (ænyd. stat-, stad-, stedholder(e), sv.

ståthållare (fsv. stathoUare^, no. stattholder;

fra mnt. stat-, stedeholder, ty. statthalter, jf.

holl. stadhouder; af mnt. stat (stede), ty.

60 statt, sted, jf. Stad (1) samt Stedholder;

grundbet.: stedfortræder (sml. Løjtnant^;

(m. h. t. da. forhold) hist.) en landsherres

stedfortræder; person, der i suverænens
navn og paa hans vegne forestaar den
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øverste statsstyrelse af en provins, en
landsdel ell. en stat (fx. i Norge i tids-

rummet 1814-1873). Det behagede Darius

at beskikke over Riget 120 Statholdere

(1931: Satraper^. Don, 6.2. (øen Sardinien)

ligger . . under Kongen af Spanien, som
sammesteds holder en Vice-Roy eller Stat-

holder. P/?u(/.Z)P.263. Christian Pentz Stat-

holderen i Holsten . . Hannibal Sehsted Stat-

holderen udi ^oTge.Holb.Dn.II.840. Gallio

var Statholder (1819: Lands-Høvding^ i

Akaja. ApG. 18. 12(1907). AxMøll. F. 1. 172.

179.
II

(især relig., kirk.) uegl. Kongerne ere

Guds Statholdere paa Jorden. Høysg.S.l 3.

Aanden er Christi Statholder paa Jord.

Grutidtv.SS.I.157. Paven er . . Vor Herres

Statholder. /nsi.Z£./.23. Biologien (er) Poe-

siens Statholder paa Naturvidenskabens

Jord. VilhAnd.Utt.lV.77O . Statholder-,
t ssgr. fx. Statholder-magt, -post, -regering,

-stilling ofl. Statholderi, et. {ænyd.

d. s.; nu næppe br.) d. s. s. Statholderskab.

Statholderens Søn maatte . . antræde Fade-

rens Steiåtho\den.Kyhn.PE.60. Stathol-
der-inde, en. (især hist.) kvindelig stat-

holder (spec. i Nederlandene); ogs.: en stat-

holders hustru. Infantinden Isabelle Stadt-

holderinde over de Spanske Nederlande.

Slange.ChrIV590. Brandt.CP.169. Sal.*XXII.

158. -skab, et. flt. -er ell. f -e (Holb.Ep.

III.345). (jf. Statholderi; især hist.) en

statholders stilling (myndighed) ell. myndig-
hedsomraade. Moth.S748. (Severus delte)

Britannien . . udi 2 Statholderskabe. Hoi6.

Herod.238. Hvad Erstatning vilde det være

. . om man gav mig Stiftamtmandskabet over

Bergen? eller, hvad endnu var meere, Stat-

holderskabet over hele Norge? Bagges.NK.
380. Schand.IF.97.

Stat-has, et. se Statshus.

Station, en. [sda'/o'n] flt. -er. (lige-

som ty. eng. fr. station af lat. statio (gen.

-ionis^, egl.: det at staa, til stare, staa (se

II. staa^; jf. stationere, stationær og Status

samt I. Stads || hovedbet. er nu bet. 3.2 og

4.2)

i) en tings ell. især en persons stilling,

plads. \.l) '\ det at staa (paa et sted) ell. sted,

hvor noget ell. nogen staar; stilling. For-

skiællen imællem Qvægsølvets høyeste og

laveste Station i Barometro, var to Tomer
og 5 og en halv Linie. LTtd.i755.3S5. || især

U£gl. om en persons livsstilling, embede,
stillill g (i staten, samfundet); ogs.: (øje-

blikkelig) tilstand, situation, (han) blev be-

skikket til Borgemester i Helsingøer, i

hvilken Station hånd døde llSb.LTid.1739.

195. Gud hafde velsignet Ham . . med En
profitabel Sta,tion.RasmWinth.S.50. En Of-

ficeer (der er taget til fange) har i den Sta-

tion, hvor han er, sin fuldkomne Frihed.

Skuesp.VIII.31. JBaden.FrO. Meyer.''-'' 1.2)

(jf. bet. 3; især emb.) om (særligt, fast) op-
holdssted (jf. Flaadestation ofl.); især om

(en persons) opholdssted, der er knyttet til en

vis virksomhed, et inspektionsskibs plads olgn.:

standplads; post; ogs.: (fast) ophold.
Tode.S.112. Fyrskibet er ikke paa Station.

Scheller.MarO. især i forb. have (sin) sta-
tion (et sted): Transporten skeer fra . .

Hin Side (o: af sundet), hvor fartøyene.

Nemlig, Baade, og Færger, haver deris Sta-

tion. RasmWinth.S.139. Thomas (var), da

10 han havde sin faste Station i Marken,
almindelig . . villig til at gjøre sig et

Ærinde hiem. Schack.24. Siden fik han H>Te
paa Toldkutteren, som den Sommer havde
Station oppe ved Rørvig Toldsted. Bergs. iSi?.

44. det tørveklædte Skur ved Bredden, hvor

han havde sin Station, naar han var ude paa
natlig Jagt. GyrLemche.S.111.12. \\ spec. om
bolig og (livs)ophold (kost og tæring),

navnlig ved angivelse af (en del af) en per-

20 sons løn, i forb. (have) fri station, mods.:

(være) paa egen station (VortHj.1,1.66.

PoV^I*1941.15.sp.2). Meyer."- MO. B. havde
skaffet mig billig Station hos Bogbinder 0.

Betz.En gammelLærersLivserindringer. (1899).

26. en Plads . . som Pogelærer på en under
Præsten deroppe, fri Station og femogtyve
Rigsdaler om Året. Kidde.H.173. (.3) (egl.

udgaaende fra lat. statio i den militære bet.:

vagt(post); jf. Stations-dag, -kirke, -messe;

30 katolsk-kirk.) om (procession til og) høj-

tidelig gudstjeneste paa en bestemt dag i

en større (helgen)kirke. Schindler. Liturgi.

(1928).356.

2) egl.: sted, hvor man (med mellemrum)
gør ophold paa sin vej (jf. bet. 3); især (jf.

Korsvej 1; relig.) i den katolske kirke, om
hvert af de 14 (ell. 7) hvilesteder paa
Kristi lidelses vej; ogs. om tilsvarende

(med kors, billeder olgn. mærkede) andagts-

40 steder ved et valfartssted, i en kirke; i forb.

som lidelsens (Rich.VH.157), passionens
stationer (se Passion 1), de (syv) hel-

lige stationer (TomKrist.IN.117) olgn.

JBaden.FrO.Schindler.Liturgi.(1928).39.356.

jf. Kors vej s statio ner.Zo</iOrd6.26.

3) sted, hvor et til (person)trafik
indrettet (kørende) befordringsmiddel
anordningsmæssigt gør holdt (for at af-

sætte ell. optage passagerer, post, gods osv.);

50 især i flg. anv. (jf. ogs. Rutebil-, Skyds-

station^; 3.1) (især foræld.) om poststation.

Postillionen rider, og tvende Heste fare

afsted med En fra Station til Station. Fr
Sneed.I.506. »Enhver Station, man kommer
til (o: med postvognen)

\
Os ei blot friske

Heste,
I

Men Eventyr forskaffe vil. Heib.

EH.ll. jeg var koraraen til den Station,

hvor jeg agtede at overnatte. iiLierA;.7.2i7.

II
ogs. om vejstrækningen ell. rejsen ml.

M to steder, hvor postvognen gjorde holdt. Hvo
veed, hvormangen mødig, nødsaget Fod-

giænger, der vilde være glad ved at age en

Station imellem, for snarere at naae Huus.
Bagges. L.1.251. her ender vor første Station.
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Anden Station, fra Hobro til Randers.
Blich.XXVIII.76. jf.: den Tanke (faldt mig)
ind, først at gjøre hende (o: patienten) en

Næse færdig paa Armen, senere overplante

den paa et andet, fjernere Sted paa Ansigtet

. . og endeligt derfra transportere den i korte

Stationer hen til dens rette Sted. Chir.(1845).

1.383. 3.2) om jærnbanestation; dels hele

pladsen med bygninger, spor osv., dels spec.

om bygningen (med billetkontor, ventesal

osv.) . 3. Aarsberetning i det Sjæll. Jernbanesel-

skab.(1847).Ilt. Det var en lille landlig Sta-

tion, en ganske lille Knude paa Baneliniens

lange Snor, kun bestaaende af et Par smaa og
simple Bygninger. Tops.N. 56. Bai var en god
Selskabsbroder; og paa Stationen havde han
Orden i Tingene. Bang.SE.193. *0g det var

paa Skanderborg Station,
|
der blev mine Tan-

ker ioi^øine. SophClauss.P.62. Paa Memphis
Station. JFJews.Z)i.66. en ung Frøken kan
ikke foretage en Ferierejse, uden at hendes
Beundrere møder paa Stationen med en Viol-

buket. ^(?od.TT.i33. Tog, der standser ved
alle Stationer. LokomotivT.1938.75.sp.l.

\\

ogs. (jærnb.) om en jærnbanestations (le-

dende) personale ell. om tjeneste ell. stilling

som leder af en jærnbanestation (især i udtr.

have station olgn.). Var det Meningen,
at gamle, udlevede Mennesker nu ogsaa
skulde have Stationer? 0/iisson.*S'.33. Med-
delelser (skal) underskrives af Arbejds-

lederen og medunderskrives af Stationen.

JernbaneT.^U1935.7.sp.3. det er jo mig (o:

en kontrolør) der har Stationen i Mten.smst.
^'^fiil935.6.sp.l. 3.3) ^ om anløbshavn paa
et skibs rute; især i ssgr. som Anløbs-, Kul-,

Skibsproviant(erings)station ofl. 3.4) overf.

anv. af bet. 3.1-2. Barndommen, Ungdommen,
den mandlige Alder &c. (kaldes) Livets Sta-

tioner. JBaden.i^rO. Tilstanden som Svend
var kun en Station paa Vejen fra at

være Læredreng til at blive selvstændig
MesteT.GBang.EK.II.492. Et klassisk Ry
og en uforlignelig Kunst . . ak, kun en
Station paa Yejenl SophClauss.Foraarstaler.

(1927).46. Den næste store Station (o: efter

præstegaarden) i Winthers Liv er Hoved-
stsiden.OFriis.(Winth.Skrifter.I.(1927).riii).

4) sted ell. institution, hvor en gruppe
(stab) af personer (tjenestemænd) har
deres praktiske ell. videnskabelige virk-
somhed, og hvor de til virksomheden
hørende midler (apparater) forefindes.
4.1) (jf. Afsender-, Brand-, Forsøgs-, Kon-
trol-, Kraft-, Lade-, Mine-, Prøve-, Pumpe-,
Signal-, Telefon-, Telegrafstation ofl.) i al

ahn. Biologisk Sta,tion.Wolfh.Mar0.478. me-
teorologiske Centralanstalter, hvor de for-

skellige Stationers Iagttagelser kunde sam-
les og hearheiåes. Steensby.Geogr.84. Statio-

ner, der opsamler og udnytter Vandkraft.
Pol.*yiol920.9.sp.l. meteorologisk station,

se meteorologisk. 4.2) (især talespr.) m. spec.

anv.
II
om politistation, især i udtryk for

anholdelse, som komme, skulle, slæbe
(se II. slæbe l.i^ paa stationen olgn. Er
De maaske saa artig at følge med til Sta-

tionen? VKorfitsen.EV.77 . saa kommer jeg

(o: en beruset) . . paa Stationen !sa.F.32.

Vil De nøjes med den Lussing, De har faaet,

og gaa rolig hjem, eller vil De paa Sta-

tionen? Æ;sm.7.89. DSt.1920.85.
II
om radio-

station. Urmageren . . ledte efter en ny
10 Station. Apparatet hylede. ErlKrist.BT.143.

Hvad er det . . for to Stationer De kan ta'

paa én Gang? Soya.HF.56. (hun) fandt A.

oppe og høre Radio fra en tysk Station.

LeckFischer.HM.13.
stationere, v. [sda/o'ne'ra] -ede ell.

(i rigsspr. nu sj.) -te (JBaden.FrO.). vbs.

-ing. (ty. stationieren ; af Station 1(2) ell.

(spec. i bet. 2) 4.1 ; CP ell. fagl.) I) tildele

ell. anvise (især: en person) en vis station

20 (1(2)); anvise ell. anbringe paa en
(tjenstlig) post; postere (1); ogs. (intr.):

opholde sig paa et anvist sted, en post
(Meyer."- NatTid.^^U1922.M.2.sp.6); især i

udtr. være stationeret i forb. m. en

stedsangivelse. JBaden.FrO. Indenfor Rørvig-

Skandsen i en lille, dyb Bugt, vare nogle

Kanonbaade stationerede. Goldschm. K. 110.

(postmanden) var stationeret i en idyllisk

Landsby ved Aissund. JacJ.nd.jEr.//.25i. der

30 stationeredes en Maskine (0: et lokomotiv) i

Randers, som kørte alle Tog mellem Ran-
ders og Langaa, medens de øvrige Maskiner
med Personale stationeredes i Aarhus. jRam-

busch.JE.118f. jf. udstationere: Børnene (er)

stationeret ud hos Venner og Bekendte.
MLorentzen.FG.7 . 2) ved landmaaling olgn.:

afsætte mærker med bestemte mellem-
rum, afmærke bestemte punkter (jf. Sta-

tionspunktj, til angivelse af et (vej)bygnings-

40 arbejdes retning (afgrænsning) olgn.; isser

som vbs., ogs. (konkr.) om række (system)

af saadanne mærker ell. punkter (jf. Stations-

punktj. Stationeringen er en Inddeling, som
stammer fra Banens Anlæg; den har ved
ældre Baner Mærker for hver 200 Alen.

DSB.Banebygn.o3.JernbaneT."'/Bl937.6.sp.2.

jf. Stationeringspunkt. Sal.*XVII.989.

[Stations-, i ssgr. især (jærnb.) af Sta-

tion 3.2 ; saaledes foruden de ndf. anførte i

50 talrige mindre brugelige ell. let forstaaelige

ssgr. som Stations-anlæg, -bud, -kusk,

-mandskab, -mast(e-signal), -navn, -om-
raade, -ophold, -personale, -rist (se u. I.

Rist 3.2^ -signal, -skilt, -tjeneste, -ur ofl.

-afstand, en. spec. (jærnb.) : det mellemrum
ml. to i samme retning kørende tog, som frem-

kommer i henhold til den (især tidligere gælden-

de) anordning, at intet tog maa afgaa fra en sta-

tion, forinden det foregaaende er ankommet til

60 den næste. Sal.XV1069. DSB.Togregl.70.-&r-

bejder, en. spec. (jærnb.) om person, der

gør tjeneste som aspirant til stillingen som
portør ved statsbanerne. DSB.0rdreK.18. -be-
styrelse, en. (jf. -bestyrer^ spec. (jærnb.)
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om ansvarlig ledelse af togekspeditionen og

den udvendige tjeneste paa en station. DSB.
OrdreK.4. -bestyrer, en. (jj. -lederj be-

styrer for (leder af) en station; spec. (jærnb.)

om den tjenestemand, der paa et vist tids-

punkt har stationsbestyrelsen. DSB.OrdreK.5.
Stationsbestyrer i Store Nordiske N. N.Poi.

*U1937.7.sp.'5. -bestyrerske, en. (1. br.)

kvindelig stationsbestyrer. Hjemmet.1906.357.

sp.l. -betjent, en. underordnet jæmba-
nefunktionær (overportør) med scerlig ud-

dannelse i sikkerhedstjeneste olgn. Jemba-
neT. V. 1937. 3. sp. 2. TelefB. 1942. 1, sp. 994.

-billede, et. [2] (jf. -tegn og Korsvejs-

billede u. Korsvej 1; relig.). Korsvejens

Stationsbilleder. Jørg.7F.62. -billet, en.

jærnbanebillet med (paatrykt) navn paa be-

stemynelsesstationen (bestemmelsesstedet). Sal.

IX.1085. -by, en. by med jærnbanestation

(og postkontor), spec. om by, der ikke (tillige)

er købstad, ofte med forestilling om præg af

nye, stilløse og tilfældige bygningsformer,

nyudviklet forretningsliv (under mindre sam-

fundsforhold) olgn. Stafetten paa Kærs-
holm . . maa sprænge afsted til Stations-

byen for at hente Draaber paa Apoteket.

Pont.LP.VII.9. der var jo rigtignok stor

Forskjel paa et rigtigt Bondesogn som
Kvindbjerg ved Viborg og saa en Stationsby

som E.øTl\im.JakKnu.LU.108. Vejen Sta-

tionsby. Bek.Nr.240^*/»1927. -bysnins, en.

især (i best. f.) om en jæmbanestations hoved-

bygning. 3. Aarsberetning i det Sjæll. Jernbane-

selskab.(1847).12. et Par Vogne (holdt) paa
den sandede Plads foran Stationsbvgningen.

Tops.N.57. Drachm.T.31. -dag, en" {efierlat.

dies stationum; katolsk-kirk.) dag, paa hvil-

ken der er station (1.3) i en vis kirke. Schindler.

Liturgi.(1928).356f. \\ ogs. om onsdag og

fredag som sasrlige bodsdage (vagtdage) i old-

kirken. Sal.*XXn:401. -dreng, en. (jf.

-karl; nu næppe br.). 14 Aar gammel blev

han, i 1870, hvad man den Gang kaldte

„Stationsdreng" . . Stationsdrengen maatte
baade gøre Arbejde ude paa Sporene og i

Pakhusene som Stationskarlene og hjælpe

til inde paa Kontoret. Pol."/iil925.11.sp.3.

-forstander, en. (jf. -bestyrer, -forvalter,

-mester^ en (større) jernbanestations (øverste)

leder (chef). Stationsforstanderen skiftede

Frakke til Toget. Bang.SE.169. Buchh.UH.
50. DSB.Tjen.1.24. -forstanderske, en.

kvirulelig stationsforstander (ved privatbane).

-forvalter, en. ældre betegnelse for -forstan-

der. Drachm.EO.lO. Tops. N. 56. Bek.Nr.61
**U1878.§2. Ohlsson. S. 34. jf. Regl.Nr.88*U
1887.§3. -hns, et. (jf. -bvgning; nu 1. br.) til

Station 3.2: Goldschm.Fort.il1.357. || til Sta-

tion 4.1 : Brændsel . . til de ved Telegrapherne

opførte Stationshuse.Mi2.2S50.350. -karl,
en. (jf. -drenge voksen person til forsk, (under-

ordnet) arbejde ved en (mindre) jærnbane-
station. Bek.Nr.61"/*1878.§5. En Stationskarl

bar min Kuffert op ad Bjærgvejen.Jørg.Lit;.

Y87. LokomotivT.1938.152.sp.2. -kirke,
en. [1.3] (katolsk-kirk.) større (helgen)kirke,

der har station paa en bestemt (stations)dag.

Schindler.Liturgi.(1928).357. -klokke, en.

en jærnbanestations signalklokke. DSB.Reg-
lementforlokaleSignaler.I.(1916).17. -kon-
trol, en. billetkontrol ved en jærnbanestation

(paa de steder, hvor den ikke udføres i toget);

ogs. (talespr.) om den person, der udfører

10 denne konlrol. DSB.OrdreM.l. -leder, en.

(jf. -bestyrer^ især: leder af en station; til Sta-

tion 3.2: JembaneT.^*/7l935.1.sp.l. fra 1942
ogs. betegnelse for lederen af et bestemt og sær-

ligt arbejdsomraade paa de største banegaarde:

Rigsdagst.A.1942l43.sp.3142. \\ hl Station 4.2

:

Duelund.N.51. -messe, en. [I.3] (katolsk-

kirk.) højtidelig kirkefest (messe) i en sta-

tionskirke. Schindler.Liturgi.(1928).356. -me-
ster, en. leder af en holdeplads ell. en mindre

20 station. DSB.Tjen.1.24. RGandrup.JD.46.
\\

hertil Stationsmester-eksamen, -portør
(portør, der har bestaaet stationsmestereksamen.

DSB.Tjen.1.26), -prøve (d. s. s. -eksamen^,

-prøvet (som har bestaaet denne prøve. Den
. . ældste stationsmesterprøvede Overportør.

DSB.0rdreK.15). -mærke, et. I) (jf.

Ranger(grænse)mærkej en paa en pæl an-

bragt hvid, firkantet plade (med den ene vin-

kelspids vendende opad) til angivelse af sta-

30 tionens grænse mod den frie bane. DSB.
Togregl.40. 2) (jf. Plaster 3.2^ et (paaklistret)

mærke med navnet paa den station, hvortil

en forsendelse er bestemt. JernbaneT.1900.

Juli.3.sp.3. -passer, en. person, der (uden

ansættelse som stationsforstander ell. -mester)

paa en vis tid betjener en mindre jærnbanesta-

tion (holdeplads). JernbaneT.'-lil935.2.sp.l.

-plads, en. (jf. Plads sp.923**) den ml. sta-

tionsmærkerne (1) liggende plads med stations-

40 bygninger, vige- og rangerspor osv. 3.Aarsbe-

retning i det Sjæll. Jernbaneselskab. (1847). 18.

Ohlsson.S.ll. Overportør J. P. L. forulykker

under Rangeringen paa Stationspladsen i

Korsør. JernbaneT.^U1934.6.sp.l. -punkt,
et. (jf. stationere 2; landmaaling.) et ved

stationering afmærket punkt. IngBygn.1941.

172.sp.l. -pæl, en. spec. om et (som pæl

anv.) stykke af en jæ-mbaneskinne. PoUU
1907.1. -skib, et. [I.2] 4> skib, der har

50 fast ophold paa en vis post (station), fx. som
fast vagtskib. Scheller.MarO. -sprøjte, en.

[4.1] brandsprøjte med tilhørende vogn, slange

og andre redskaber samt fornødent mandskab.

OpfB.UV,3.174. Sal.HII.848. -sten, en.

(relig.) sten (oftest med stationsbillede), som
angiver en „station" [2] (i en kirke). DRun.
sp.236. -tesn» et. [2] (jf. -billede, -sten;

relig.). HMatthiess.DK.130. -telefon, en.

[4] (telef.) offentligt tilga^gelig telefon (paa

M telefoncentraler, i kiosker, butikker olgn.),

som kan benyttes for en bestemt takst pr. sam-

tale. TelefB.1942.1.14. -vager, en. [I.2] 4>
en til et anker fæstet spidsbøje af træ (vager),

anv. til afmærkning af et inddraget fyrskibs

64*
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station. Stations-Vageren . . skal være sort-

malet med Skibets Navn i hvide Bogstaver.

Instr}ya879.§15(Lovsaml.XXIV.174).
stationær, adj. [sdaJo'næJr] {fra fr.

stationnaire, lat. stationarius ; af Station

(1); O ell. fagl.) I) knyttet fast, varigt til et

bestemt sted; stillestaaende; (paa stedet)

blivende; (om befolkning:) fastboende.
stationaire Sygdomme (mods. epidemiske^.

NyeHygæa.VIII.(1826).80. (dette) Rejseliv

. . gav mig Lejlighed til at se og lære (mere)

end en hel Levealder under stationære For-

hold vilde have ioTma,a,et.Bøgh.E.348. We-
stergaard.S.283. stationære Maskiner (mods.

lokomotiver; jf. u. steåi3iSt).DampLok.70.

2) uden (tydelig) stedsforestilling, om forhold,

tilstand, virksomhed: uforandret gennem
længere tid; fast; varig. Vor Børneopdra-
gelse har . . været stationær i det meste af et

A&ThundTeåe.AndNx.ToVerdener.(1934).21.
I den første uge efter indlæggelsen holder

tilstanden sig ganske stationær. Vgeskr.f.Læ-
ger.1940. 781.sp.l.
IStatist, en. [sda'tisd] fit. -er. (ænyd.

d. s. (bet. 1); fra ty. statist (bet. 1 og 2),

ital. statista, jf. eng. statist (bet. 1); i bet. 1

af I. Stat, i bet. 2 af lat. status, stilling (se

Status, jf. I. Stat^; sml. Statistik) i) f pei^-

son, der er kyndig i stats(mands)kunst;
statsmand; (klog, snedig) politiker (poli-
tikus); ogs. spec: politisk skribent (pu-
blicist). Moth.S748. *en umælend Rev er

endnu en Statist,
|
Sig teer i Skov og Lund

en fin Machiavellist. Hoift.ilfe<am.5. Jacob
Uhlefeld en stor Statist og grundlærd Mand.
sa.DH.IL513. Falst.65. en Nation . . har
havt det Uheld, at have . . de fleste Avis-

skrivere og Statister i andre Lande imod sig.

JSneed.VIII.94. JCLange.B.Fort.6. 2) (jf.

Kompars(e); teat.) i et skuespil: en person

(figur), der er tavs, men skal følge med i hand-
lingen og bidrage til helhedsvirkningen; stum
person, jeg har været Statist i to Aar
\edSknepUdsen.Wess.Skrivter.II.(1787).197.
Bournonville.Th.il.327 . Jeg lader en Statist

gøre ham efter ganske som han staar og
gaar, med Gloøjne og Hængemund og det

hele\SvLa.SD.51. jf. Statistinde.£er^-
strøm.Ve.219. StsLtistTo\le.Blich.(1920).IV
20.

II
med videre anv., om person, der er tavs,

(næsten) ikke siger noget ell. (er til stede og)

deltager i noget uden at virke selvstændigt,

indtager en underordnet stilling (i en sag ell.

situation). Statisten, Christian Hertz, han
var her . . dumt af Hans er det at slæbe
det Hængetræe med sig.Gylb.(Heib.Ungd.

89). ICirkegaarden myldrer af Mennesker . .

Dog er Kisten med den døde noget lige-

gyldigt . . han er kun Statist. MartinAHans.
NO. 195. jf.: i Hoffets store Cirkel spillede

(dronningen) en Statist ro 11 e.i^PPTt«;«?.

JL.18. statiste, v. [sda'tisde] -ede. vbs.

jf. Statister!, (o/ Statist 2; teat., 1. br.)

optræde som statist, han fik den Idé, at

han . . kunde lade nogle af sine unge Skue-
spillere statiste i nogle af sine smukkeste,
klassiske Kostumer paa Maskeraden. (ScA?/-

berg.(GadsMag.l940.293). Statisteri, et.

[sdatisde'riJ] (af Statist 2 ell. (i bet. 1 til

dels) af statiste ; i bet. 2 rimeligvis efter Kom-
parseri; teat.) I) (1. br.; til dels nedsæt.)

optræden (virksomhed) som statist, en
tidligere Skuespiller, der efter et Par Aars

10 Statisteri var gaaet over til JournaUsti-

km.BBing.Kbh.skePresseforhold.*(1921).30.2)

samlet antal af statister; komparseri.
Bag ved Skuespillerne i første Plan virker

Smaarollerne og Statisteriet. UGad.Filmen.
(1919).19. Vi er 60 Mennesker, som med-
virker i den Forestilling. Der er stort Sta-

tisteri. DagNyh.**/il929.9.sp.2.

Statistik, en. [sdatJi'sdi^] flt. (om
forsk, arter, om lærebøger olgn.) -ker. (ty.

20 d. s., fr. statistique, eng. statistics (pi.); af
1. Stat (samt lat. status, stilling; se Status)

ell. Statist 1; om ordets skiftende bet. se

Westergaard.S.257. Sal.*XXII.159ff.; især

fagl.) opr.: (videnskab, der giver en) be-

skrivelse af en stats (ell. flere staters)

indre forhold (forfatning, næringsveje, øko-

nomiske forhold, befolkningsforhold osv.), især

med talmæssige angivelser (i tabella-

risk form), spec. inden for en bestemt tids-

periode ell. paa et bestemt (navnlig det inde-

værende) tidspunkt, ogs. („I nyere Skrifter."

VSO.) om en saadan beskrivelse af (oversigt

over) et enkelt omraade inden for en stats indre

forhold („t. Ex. Forststatistik, Finantsstati-

stik, Criminalstatistik." F/SO.j; statsviden-
skab; statslære; i løbet af 19. aarh. (ved ud-

skillelse af stats- og forvaltningsret, national-

økonomi og geografi som særskilte videnskabs-

grene) med udvikling til spec. at betegne (den

40 særlige metode ell. videnskab vedrørende)
indsamling, behandling, fremstilling

af talmæssige masseiagttagelser (erfa-

ringsdata, fakta) som grundlag for (ud-

vinding af resultater ved) sandsynligheds-
beregning, i nyeste tid ogs. (uden for stats-

ligt ell. socialt omraade) anv. inden for natur-

videnskab, sprogforskning osv. Prof. Naus
Fag er Statistik og Kammeral-Videnska-
herne.FrSneed.I.163. Baden.JurO. *det var

50 Grund-Vildfarelsen
|
En Gang i Statistikken,

I
At den opofred Mennesket

|
For Overskud-

det livløst
I

I Tid og Penge.Grundtv.PS.
VIII.397. At beregne Dødeligheden i de

forskjellige Samfundsklasser er en af Stati-

stikens vanskeligste Opgaver. Nationaløkon
Tidsskr.1.366. jf. (spøg.): den bekendte, paa
sin Vis berettigede amerikanske Talemaade
om Løgnens Grader: Løgn, forbandet Løgn
og Stditist\k..WJohannsen.A.78. \\ som titel

60 paa bog, tabellarisk fremstilling olgn. Børne-

husets St&tht\\.Kbh8kild.l787.204. alle (Hol-

bergs, Schyttes, Sneedorffs og fieres) Arbeider

ere mere statistiske Samlinger end nogen
egentlig Statistik. Baden.JurO.11.158. Den
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Danske Stats Statistik.AFBergsøe.fhogtitel.

1844-53). Kierk.XIV.42. Danmarks Stati-

stik. FFo?fte-^amen<feScftaritn^/6o^iteJ.iS7S^.

IStatistiker, en. [sda'tisdi^r] fii. -e.

(især fagl.) person, der er kyndig i, ar-

bejder med statistik (nu kun: behandling

af talmæssige masseiagttagelser (data) som
grundlag for sandsynlighedsberegning). Sta-

tistiker . . Statskyndig. JBaden.jPrO. flere

europæiske Statistikere have heri sogt een af lo

de væsentligste Forklaringsgrunde til Nu-
tidens talrige Sel\TaoTd.PMøll.ES.II.164.

en Statistiker (maatte), naar man opgav
ham Folkemængden i en stor By . . kunne
angive Forholds-Tallet for hvad en saadan
By forbruger af offentlige Fruentimmer.
Kierk. XI V.267. NationaløkonTidsskr. 1. 280.

statistisk, adj. [sda'tisdisj/] (til ('Sta-

tist 1 ell.) Statistik; især fagl.) som ved-
rører statistik (nu kun: behandling af tal- 20

mæssige masseiagttagelser (data) som grund-

lag for sandsynlighedsberegning). FrSneed.

1.168. Statistisk Skildring af Lægdsgaarden
i 0\sehy-^ld^le.PMøll.ES.I.201. Statistisk

TsLhelyærk. (bogtitel.l835ff.). man leverer sta-

tistiske Oversigter over Syndighedens For-

hold, tegner Landkort over dem. Kierk.lY
333. Statistisk-topographisk Beskrivelse af

Kongeriget Danmark. Trap.(bogtitel.l858-59).

Statistisk k2Lxhog.(bogtitel.l896ff.). (1850) op- 30

rettedes det statistiske Bnreein (i Kbh.); i

1913 blev Bureauets Navn ændret til Det sta-

tistiske Departement. 5aJ.»XZ//. 263.
|| f

med særlig tilknytning til Statist 1 ell. Stati-

stik i den ældre bet. Fra endnu een Standpunkt
betragtet viser Binderiet sin statistiske Vig-

tighed (0: vigtighed for staten, dens økonomi).

Blich.(1920).XXII.153.
Stativ, et. [sda'ti^v] flt. -er. (ty. d. s.;

af lat. stativus, (fast)staaende, af stare, staa io

(se II. staa^, jf. Station, Status) bæren-
de ell. støttende stel, i alm. forsynet
med fod ell. fødder (ben) og staaende paa
et plant underlag, paa jorden, paa et gulv.

Til Kikkerten maatte man have et beqvemt
og stadigt Stativ. Buggfe.4sir.265. Stativet i

en Paraply (0: det udspændende metalstel).

Brandes.VII.238. De fotografiske Apparater
. . bestaa i Reglen af Kamera, Objektiv og

Stativ. Sai.F/.966. Stativer til at anbringe 50

Cycler i findes i forskellige Udgaver. Cyclehb.

94. Maskinens Stativ eller Bundramme.
PSchrøder.Maskinlære.IIl.(1918).115. en stor

Globus i Messingstativ. Bergs<rønj.ED.S7. jf.

Paraplystativ: (han) satte . . Paraplyen fra

sig i en Krog efter først at have vraget Sta-

tivet, der syntes ham for smudsigt. LBruun.
SF. 4. jf. Raketstativ: Langs ned ad Gaden
stod høje Stativer med Fyrværkeri, der

skidde afbrændes siden. JVJens.IM.30. \\ m
hertil ssgr. som Stativ-apparat (fotografi-

apparat med stativ. Haandv.28), -ben, -fod,

-kamera (VortHj.111,1.141), -kikkert (Sved-

strup.EG.II.29) ofl. || med videre, uegl. anv.;

jf. Benrad 1, I. Skelet 3.2: Loven og kon-
veniensen er blevet stående som et tomt
st&tiy.Grønb.KM.217. (dagl.) som nedsæA.

personbetegnelse (skældsord): Dit lange Sta-

tiv 1 TomSmidth.Finmark.(1923).32.
stat-kyndig;, adj. se statskyndig.

L statlig, adj. ['sda^dli] (ty. staatlich;

til I. Stat 5; jf. statslig og hel-, mellemstat-

lig; O, mindre br.) d. s. s. statslig; spec. (som
mindre fast orddannelse) i (modsætn.-)forb.

m. andre adj. (som kirkelig, sprogUg, kom-
munal, privatj. S<S:B.(„ha,Th." 0: udansk ud-

tryk). Visselig danner (den jødiske) Stamme
ikke mere hverken statligt eller sprogligt

nogen Enhed. Brandes.(Tilsk.l901.20). stat-

lige eller kommunale Virksomheder, smsi.

1903.275. statlige Fabrikker. Flensfe^. »Vi

1918.1.sp.2. et Udvalg . . repræsenterende
dels statlige, dels kirkelige Faktorer. OskAnd.
(GadsMag.1930.481).

II. statlig, adj. se statelig.

Stat-mand, -retlig, se Stats-mand,

-retlig.

Stats, en. se I. Stads.

Stats-, i ssgr. (nu sj. Stat-, se u.

Stats-hus, -kyndig, -mand; jf. I. statlig og

statslig. — sj. skrevet Stads-, se u. Stats-

grille, -kabinet 2, -kyndig(hed), -mand, -sag^.

især af I. Stat 5 (jf. Rigs-; om Stats- som
(ældre) sideform til Stads- (jf. I. Stat 3.i)

se u. Stads-j; saaledes foruden de ndf. an-

førte talrige mere tilfældige ell. let forstaaelige

ssgr. som Stats-administration, -afgift, -ak-

tiv, -anerkendelse, -anerkendt, -ansat, -an-

sætte(lse), -arbejde, -beskatning, -boghol-

deri, -budget, -dannelse, -dokument, -em-

bede, -finans(er), -foranstaltning, -forhold,

-forsikring (jf. -anstalt^, -forsorg, -forvalt-

ning, -garanteret, -garanti, -gebyr, -grænse,

-hensyn, -hjælp, -hverv, -indblanding, -ind-

greb, -indkomst, -indkomstskat, -indtægt,

-kontrol, -kontrol(l)eret, -kredit, -ledelse,

-løn, -lønnet, -monopol(iseret), -myndighed,

-omraade, -orden, -ordning, -organisation,

-revision (jf. -revisor^, -rystelse (jf. -om-
væltningj, -segl, -skat, -spørgsmaal, -stifter,

-stipen(5um, -stridig, -territorium, -tilsyn,

-udgift, -udnævnt ofl.; ofte om institutioner

(foretagender, virksomheder olgn.), der ejes

ell. drives (ledes, kontrolleres) af staten, fx.

Stats-arldv, -boligfond, -(dyr)skue, -ejen-

dom, -foretagende, -frøkontrol, -institution,

-kontor, -laboratorium, -lager, -lotteri, -plan-

tage, -prøveanstalt, -radiofoni, -scene, -semi-

narium, -skov, -teater, -trykkeri, -virksom-

hed ofl., ell. om (i betegnelser, titler for) per-

soner, der er ansat af staten, som Stats-em-

bedsmand, -funktionær, -geodæt, -geolog,

-guardejn, -meteorolog, -plantør, -skovfoged,

-skovrider ofl. -aarsag, en. (jf. -grund 2,

-ræson; nu 1. br.) statslig, politisk aarsag;

hensyn(tagen) til særlige statslige, politiske

forhold (interesser). Slange.ChrIV819. man
havde i Frankerig gyldige Statsaarsager til
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dette Foretsigenåe.Schytte.URJ.W. NTre-
schow.Logik.(1813).219. VSO. MO. -ad-
vokat, en. (for Danmarks vedk. 1919 fast-

slaaet som betegnelse for) embedsmand, der

(under rigsadvokatens tilsyn) optræder som
overordnet repræsentant for den offentlige

anklagemyndighed, især ved landsretten. Be-

nævnelsen for de Embedsmænd, der virker

som offentlige Anklagere, ændres fra . .

JE.55), -ledelse, -linie, -mand, -station,

-strækning ofl. -bank, en. (jf. National-,

RigsbankJ bank, der ejes og styres (umiddel-
bart) af staten. ConvLex.XVI.102. den tid-

ligere danske Statsbank (o: Rigsbanken).
Sal.II.546. i Rusland, Finland og Sverige . .

er den monopoliserede Seddelbank . . Stats-

bank. i?agfe.*745. jf.: Rigets Velstand vil

ansees som enhver Borgers Velstand i sær;

„Overanklager" til „Statsadvokat". LotJiVr. lo dets Skatkammer vil af Borgerne ansees som
325'/,1919.§38. Hunvitz.S.189.

\\ (1. br.) om
historiker, der optræder som statens forsvarer

(advokat). CSPet.Litt.406. -affære, en.

(jf. -anliggende, -sag; nu 1. br.). Høm. Moral.

1.5. *hans Hierne laae saa fuld
|
Af Stater,

Statsaffærer, Fred og Krig. ChrBorup.PM.
274. -afsendings, en. (jf. -bud, -sende-

bud; især hos sprogrensere) gesandt. HDahl.
S31. 120. Ellolm. DH. 1720-1814. III, 1. 23.

en Stats-Banque, hvor alle have Actier og
I)ee\e.Holb.IIeltind.I.24. -bankerot, en.

det forhold, at en stat i større ell. mindre ud-
strækning undlader (spec. erklærer sig ude af
stand til) at opfylde paatagne pekuniære for-

pligtelser; m. h. t. danske forhold om (følgerne

af) ordningen af pengevæsenet i henhold til

Forordn.^/rl813, der indførte et nyt penge-

væsen og reducerede kurantsedlernes værdi saa-

-akt, en. især (til I. Akt l.i
;

polit.) om 20 ledes, at 6 rdl. kurant gjaldt lige med 1 rigs-

(højtidelig) statshandling. Norvin. UR.I.IOO.
NatTid.y2l942.1.sp.4. qp -anliggende,
et. (jf. -affære, -sagj. vAph.(1759). Kardinal
Peter . . som Paven . . i Statsanliggender

skikkede til 'Pa.ris. Engelst.Phil.132. (drøfte)

Statsanliggender. VKorfitsen.TO.1.24. Kunst
er et Sta.tseinliggende.Schyberg.DT.163. -an-
stalt, en. I) (1. br.) især i flt., om foran-

staltninger iværksat af staten, total Forryk-

bankdaler. ConvLex.XVI.102. Handel og
Skibsfart led endnu haardt af Krigens Føl-

ger, af Statsbankerotten og overhoved af

de sleUe TiåeT.Davids.KK.18. Hage.'1303.

-begivenhed, en. (nu sj.) politisk be-

givenhed (af betydning for staten). *Man
taler ei saa høit om Stats-Begivenheder.

Ew.(1914).II.274. den vigtige Indflydelse,

han havde paa de store Statsbegivenheder.

kelse af alle Forhold, gjentager sig (0: under 30 Ing.EM.III.27. VSO. MO. -bestyrelse.
borgerkrigen i Italien) ved alle Statsanstalter,

navnlig ved Retspleien. Madv.O.20. 2) konkr.,

om statsinstitution; om statsfængsel: Fængsel
i over 6 Maaneder udstaas i Statsanstalt.

LovNr.l27^^U1930.§20. især om forsikrings-

selskab, der er oprettet og garanteret af staten,

spec. Statsanstalten for Livsforsikring, op-

rettet 1893. LovNr.78yd893.§10. ForsikrL.

126f. -autorisere, v. (især i perf. part.).

statsautoriseret revisor, se Revisor, uegl.:

hele det Vrængbillede, den statsautoriserede

Socialisme er blevet til herhiemme. Howalt.

DB.96. -baand, et. spec. (tidligere) om
forhold (orden, vedtægter), der sammenknytter
staten til et (ordnet) hele. hvor betænkeligt
det er, at rive alle gamle Statsbaand . . itu,

uden man har befæstet de nye. Birckner.1.79.
Der er en Skat i Friheden, som alle Stats-

baandets Fordele ikke kunne opveje. Bitcft.

en. (nu sj.) om (indehaverne af) statens sty-

relse. Olufs.NyOec.1.37. Statsbestyrelsen ^/ran^

have megen Leilighed til at vise Billighed.

ASØrsted.Haandb.I.117. Adelen er Kongens
naturlige Raad. Den er født til at give sig

af med Statsbestyrelsen. (??/?&. ¥22S. -be-
tjent, en. et -betjenter. LTid.1741.140.

vAph.(1759)). {ænyd. d. s. (bet. 1)) I) t
(offentlig, overordnet) statsembedsmand; ogs.

40 spec: (stats)minister. LTid.1733.623. Birck-

ner.Tr.71. MO. 2) betjent (2.2) i statspolitiet.

SaUXIX.358. MKlitgaard.GM.il. -bevis,
et. (emb.) statsgældsbevis (statsobligation);

rentebærende pengeseddel. ConvLex.XVI.153.
LovNr.l54^U1914. -bibliotek, et. spec.

om det af staten (1902) oprettede bibliotek i

Aarhus: Statsbiblioteket i Aarhus. LovNr.66
*U1902.§1. -borger, en. (især jur.) per-

son, der er fast bosat og lovligt opholder sig i

(1920).XX.117. VSO. MO. -bane, en. 50 et land; spec: person, der har statsborgerret

jærnbane, der drives af staten (mods. Privat-

bane^; især i flt. (om danske forhold): Stats-
banerne, De danske Statsbaner (for-

kortet DSB^, ogs. om selve institutionen ell.

dennes ledelse. Statskalender.1880.457. Ingen
Steder i Landet, i hvert Fald ikke paa Stats-

banerne, lod man Togene snegle saa lang-
somt af Sted som (i Vestjylland). Bregend.
HH.II.117. Statsbanerne har besluttet, at
den nuværende
erstattes af en rigtig" Station. A^afTid."/:
1942.5.sp.5. jf.: Forsinkelse og anden stats-
banelig Menåe.DagNyh.^yil921.3.sp.3.

\\

hertil ssgr. som Statsbane-drift (Rambusch

(i et land). Sproget er Statsborgernes

hierteligste Baieinå.Engelst.Nat.52. hvordan
kan du som Statsborger sympathisere med
ligefrem lovstridige Randlinger? Hostr.S.lsc.

Goos.III.147. jf.: Du kan aldeles ikke være

neutral, siden Du er Statsborgerinde
under en fri Fori&tning. Oversk.EV23. \\

uegl. frie Kunstens Dyrkere og hæderlige

Statsborgere i Aandens Rige. KMunk.El.37

.

Holdeplads i Virum skal 60
|| hertil bl. a. Statsborger-forhold, -ret

(jur., om ret ell. rettigheder, der tilkommer

ethvert retmæssigt (indfødt ell. naturaliseret)

medlem af en stat; indfødsret. MinSkr.*/il853.

SaVXXII.168), -rettighed(er), -skab (det
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forhold at være (retmæssig) statsborger. Nord
ConvLex.*VI.384). -boreerlie, adj. (tS

ell. jur.) adj. til -borger: som vedrører en

(person i hans forhold som) statsborger, stem-

mer med en statsborgers forhold, rettigheder

olgn. statsborgerligt Yormasd. Ing. VS. 1.91.

(vi skal) offre vore individuelle Følelser paa
vor statsborgerlige Tilværelses Wter.Oversk.

EV.21. Forbrydelser mod statsborgerlige

Rettigheder. (7008.7/7.147. -bud, et. spec. {o

f'„Nyt Ord." VSO. MO.; nu næppe br.)

d. s. s. -afsending. Amberg. -bygning, en.

I) en staten tilhørende (større) bygning.

S&B. 2) 03 (en stat, betragtet som) en særlig

organiseret (ved planlæggelse, udinkling for-

met) statslig helh^ed. Holb.Heltind.1.24. Et af

de stolteste Værker, Aarbogerne have at

opvise, er . . den romerske Statsbygning.

Engelst.Nat.271. Molb.HPh.1.18. Ved det

første Stød udefra styrter . . hele Statsbyg- 20

ningen sammen. VerdenGD.I.21. CU -chef,
en. (jf. -overhoved^. PoulAnd.F.85. Italiens

Statschef (j: Mussolini). PoU^U1937.11.sp.6.

-drCTen, part. adj. (jf. -drift; O, emb.)

om virksomhed: som drives af staten, stats-

drevne fh'fs/orstfcn'ngs-^Selskaber. ForsikrL.

127. -drift, en. (jf. -dreven; især emb.)

statens udøvelse af en (forretningsmæssig)

virksomhed af økonomisk karakter. Anordn.
Nr.658**/i*1917. Statsdrift af . . alle Hoved- 30

baner og vigtigere Sidebaner. Fa^e.'P^J.

-dyd, en. (nu næppe br.) en (borgerlig) dyd

af betydning for staten. Schytte.IR.1.389. VSO.
MO.
statselig, adj. se stadselig.

IStats-fange, en. (især foræld.) per-

son, der af (en repræsentant for) staten er

fængslet (i et statsfængsel) som statsfarlig,

spec. for en (begavet) statsforbrydelse. Holb.

Kh.935. kort der efter maatte hånd som en 40

Staats-Fange gaae i B&stil\m.LTid.l743.808.
Ing.VS.I.176. (de) særlig kendte af Stats-

fangerne (i Kastellet) som f. Eks. Griffen-

feM, StTxiensee.HistMKbh.3R.III.387. -far-
lig, adj. farlig for staten(s (indre) orden,

sikkerhed). Et statsfarligt Anslag. MO. Hø-
rup.I.157. KMunk.DU.40. -fejl, en. (nu
sj.) en (af en stats ledende person(er) udført

og) mod statsklogskab ell. god statskunst stri-

dende handling; politisk fejl. Riget (har) 50

aldrig været meere foragtet end under
(Erik af Pommern) hvis heele Regimente
var en Kiede af St&tsM\.Holb.DH.I.557.
Ing.VS.II.65. Franskmændenes Besættelse

af Rom havde været en Ståtsfeil. Brandes.
XI.62. -folk, et. (polit., jur.) især i best.

f., om samtlige statsborgere (af hjemlig natio-

nalitet). Sal.*XXII.168. mods. et nationalt

mindretal: Eskildsen.Da.Grænselære. (1936).
13. -fond, en, et. spec. (emb., nu 1. br.) 60

om statsobligation, statsforskrivnina. trans-

portable Stats-Fonds. Pi."/i7S02. PU*/*1806.
§1. i sa. bet.: Statsfondg-bevis (Bek.Nr.l30
^*Uil886.§lb). -forandring, en. ({Q ell.

hist., polit.) en i statens indre forhold (paa
væsentlig maade) indgribende forandring, spec.

af (stats)forfatningen. JSneed.VII.493. Re-
formationen var en af de allervigtigste . .

Statsforandringer, som nogensinde ere iverk-

satte i Danmark. Mall.SgH. 706. om en.e-

vældens indførelse i Danmark: Norvin.UR.I.
111. -forbindelse, en. spec. (polit.) om
folke- ell. statsretlig forbindelse ml. to ell. flere

stater (som er forbundne ved personal-, real-

union, som forbundsstater osv.). Monrad.
FPB.Nr.2.22. AxMøll.F.1.94. \\ ogs. (nu
næppe br.) d. s. s. -forening (-forbund),

ConvLex.XVI.86. Natmændene . . eje (ikke)

en Plet Jord, som de kunne kalde deres egen
. . de ere . . udenfor Staten (men) nyde
hele Fordelen af Statsforbindelsen: Betryg-
gelse af Liv og 'iL]endom.Blich.(1920).XX.

118. -forbrydelse, en. (polit., jur.) for-

brydelse imod staten; politisk forbrydelse;

dels i snævrere forstand, om angreb paa sta-

tens bestaaen, dens sikkerhed og selvstændighed,

paa statoverhovedet og de lovgivende forsam-
linger (jf. Høj-, Landsforræderi, Majestæts-
forbrydelse^, dels i videre forstand om ethvert

retsbrud imod det organiserede (politiske)

samfund (vold mod politiet, selvtægt olgn.).

Schytte.IR.V313. Kierk.IV175. Goos.III.26.

-forbryder, en. (polit., jur.) person, der

gør sig skyldig i en statsforbrydelse. Ew.
(1914). 11.279. Ing.KE.1.84. VSO. MO.
-forbryderisk (Larsen.) ell. -for-
brydersk, adj. (polit., jur.) adj. til ('-for-

brydelse ell.) -forbryder, statsforbryderske

Foretagender. Ing. KE. 1. 83. S&B. -for-
bund, et. (jf. I. Forbund I.4; især polit.)

om (et folkeretligt hele, dannet ved) (traktat-

mæssigt, varigt) forbund ml. to ell. flere stater,

spec: uden fælles statsoverhoved, men med vis-

se fælles organer (udenrigsstyre olgn.); konfø-

deration. Engelst.Phil.269. Hele Europas Be-
folkning stræber efterhaanden hen til at ud-
gjøre eet stort Statsforbund. Ørsf.F77.ii. Ax
Møll.F.1.95. -forening, en. (jf. -forbindel-

se ; nu næppe br.) et folkeligt hele, samfund, der

ved fælles organisation danner en stat; stats-

samfund. At erholde Ret ved Lovene var . .

en af Statsforeningens fornemmeste Hensig-

ter. Bircfcrter.7.754. sa.Tr.47. -forfatning,
en. (jf. Forfatning 5(2); polit.) om (bestem-

melser, love olgn. vedrørende) en stats forfat-

ning; konstitution; regeringsform; ogs.: for-

fatningslov(e). JSneed.I.184. vor Staats-For-

fatning er monarc\iis\s..Ew.(1914).IV.81. Man
underviste (de unge mænd) i Landets Stats-

forfatning og Lowe. Engelst.Nat.121. Grund-
træk af Danmarks Statsforfatning. A^t/?»oIm.

(bogtitel.1869). jf.: Den danske Statsfor-
fatningsret. ^oicA:.f6o;/<i7ei.iS65^. -form,
en. (især polit.) en stats forfatningsmæssige

form (regeringsform, forfatning). De (af ro-

merne) overvundne Nationer beholdt vel

undertiden deres Friehed og egen Statsform.
VidSelskSkr.1,2.236. Statsformerne (skifter)
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nødvendigviis . . med Tiderne. PalM.IL.II.

764. de frie Statsformer, som Bevægelsen
i 1848 havde skabt, (var) bleven fejede til

Side. Neergaard.J.1.818. -formue, en. (po-

lit.) indbegreb af de en stat tilhørende goder

af formueværdi. Olufs.Statsoeconomie.(1815).

XXX. Statsanstalten for Livsforsikring . .

har sin egen Formue, der ikke maa sammen-
blandes med Statsiormnen. Bek.Nr.335**/«

1940.§1. -forretning:, en. spec. (især
(q

tidligere) om (en statsmands) virksomhed,

hverv i statens tjeneste, (navnlig i flt.). Holb.

Hh.II.573. Rosenkrands blev brugt i Stats-

forretninger, først indenlands, og derefter

ogsaa udenlands. Mall.SgH.576. VSO. MO.
-forræder, en. (jf. -forræderi og Lands-

forræder; nu sj.). Ew.(1914).IY254. VSO.
MO. -forræderi, et. (nu sj.) forræderi

imod staten; landsforræderi. Ew.(1914).III.

295. Goldschm.R.258. -forræder(i)sk, 20

adj. (jf. -forræderi og landsforræder(i)sk

;

nu sj.). (hans) statsforræderske Stemplinger.

NPWiwel.JL.157. -forskrivning, en.

f't -forskrivelse. Forordn.^/il813.§15). (emb.)

gældsbevis udstedt af staten (som regel i

mere tilfældige anledninger og lydende paa
navn). Lov""Ul866.§269. LovNr.18*^1il871.

§1. -fængsel, et. I) et staten tilhørende

(af staten styret) fængsel; tidligere spec. om
sted, hvor en statsfange holdes fængslet. Am- 30

berg. det paa Christiansøe indrettede Stats-

tv3ngsel.Forordn.*yil827.§7. Hrz.II.312. (her-

tug Adolf) blev . . sat i Statsfængselet paa
Søborg. DanmRigHist.1.731. Statsfængslet i

Horsens. Bek.Nr.l22'/*1935. 2) (jur.) fæng-
selsstraf, som udsones i et statsfængsel (1);

spec. om frihedsstraf, som (i henhold til

straffeloven af 1866; formelt afskaffet ved

straffeloven af 1930) idømtes for ^U til 10
aar ell. paa livstid, udstodes i særlige fængsler 40

efter samme regler som simpelt fængsel og

anvendtes ved politiske forbrydelser og duel.

Lov^ytl866.§27. (man) „benaadede" Nor-
dens største Mand (0: Griffenfeld) med livs-

varigt Statsfængsel. FZor^<sen.F.62. JurO.

(1934).139. -færd, en. (sj.) en stats ad-

færd, politik. *Tydskens Statsfærd (var)

fræk og nederdrægtig. Winth.X.114. han
troede at kunne udtrykke vort Lands natur-

lige og nedarvede Statsfærd i de to Ord: 50

„Selvstændighed og Neutralitet". He;wdaL
"/d869.1.sp.2. jf. HjælpeO. -gartner, en.

I) funktionær (gartner) ved en staten til-

hørende have (jf. -havej. LSal.XI.146. 2)

(1. br.) privat gartner, der (i henhold til lov

^^/il933) har modtaget statslaan til oprettelse

af gartneri, smst. -geografi, en. (fagl.)

politisk geografi (se u. Geografi^. Steensby.

Geogr.62. -greb, et. (jf. -kneb; nu næppe
br.) politisk kunstgreb, anvendelse af stats- eo

kløgt, snildhed olgn. (Valdemar Atterdag)

havde bragt sig (sine fjender) af Halsen
endeel ved Magt endeel ved Penge og sær-
deeles Stats-Greb, hvorudi han var en stor

Mester. Holb.DH. 1.455. sa.Hex.IV.4. uden at

bruge nogen Finte eller Statsgreeb, som de
største Generaler ofte maa anvende for at

forsvare deres eget L3ind.Bøeg.S.180. En-
gelst.Phil.258. VSO. MO. -grille, en. (nu
sj.) i flt., om politiske griller, „jeg (beder) at

den, som jeg skal slaaes med, icke legger

Haand paa mig; thi det er mod Folcke-

Retten at legge Haand paa en Ambassa-
deur" . . „paa det man kand faae de Stads-

griller af hans Hoved, saa vil jeg giøre ham
til Oberst; og saa ophører ald Hinder,"

Holb.m.11.7. -grnnd, en. I) (jf. 1. Grund
4.2 ; sj.) grundlag, hvorpaa en stat(s bestaaen)

hviler. Historien vidner, at der hidtil be-

høvedes hjertelig Eenhed til at danne en
levende . . Stat, saa du har Ret i, at man
skal søge Stats-Grunden i Riertet. Grundtv.

DVIV49. 2) (nu 1. br.) d. s. s. -aarsag.

OGuldb.VH.II.450. han (ægtede) mere af

Statsgrunde end af KiærUghed, Gunild.

Molb.DH.II.51. -gæld, en. (jf. Lands-,

Nationalgældj en stats gæld (til uden- ell.

indenlandske kreditorer). Forordn.*/il813.§16.

Nutidens Stater sukke . . under Trykket af

en . . stor St&tsgield.Monrad.FPB.Nr. 4.24.

Bjarne.F.192. \\ hertil ssgr. som Statsgælds-
bevis (statsobligation; især m. h. t. et laan,

der er kortfristet og ikke amortiseres. ConvLex.
XVI.130. LovNr.l88*/il915. jf. Statsbevis^

og forsk, (nu delvis foræld.) betegnelser for

personer og institutioner, der har (havde) med
administrationen af statsgælden at gøre, fx.

-direktion, -direktør, -kontor, -sekretær

ofl. -haandbog, en. (emb.) en aarlig ud-

kommende bog med oplysninger om vedk.

lands statsinstitutioner, embedsmænd, hof-

institutioner, ridderordener olgn. (jf. -kalen-

der^. Kongelig Dansk Hof- og Statscalender.

Statshaandbog for det danske Monarchie for

Aaret 1863. (bogtitel.l853). Bek.Nr.248"/»

1925. t -haandtering, en. gerning, virk-

somhed i statens tjeneste. LTid.l731.163. CP
Rothe.MQ.II.490. O -handling, en. (jf.

-akt^ handling (tidligere ogs.: forhandling,

underhandling), udført paa statens vegne, i

statens navn. det var stort, at drive Stats-

handlingerne saaledes med fremmede Mag-
ter, at denne usædvanlige Foreening (o:

Kalmar-unionen) ikke af dem enten skulde

hindres eller omstødes. Mall.SgH.698. Hos
(grækerne) var det en af de meest festlige

Statshandlinger, naar Ynglingen optoges i

Borgersamfundet. Engelst.Nat.212. AOlr.DH.
1.32. -have, en. (emb., nu 1. br.) (slots)have,

der er statsejendom. Lov om Statshaverne.

Lov^y»1852. LSal.XI.146. -havn, en. (emb.)

havn, der styres og vedligeholdes af staten.

Hage.^968. -hemmelighed, en. sag,

som staten kræver hemmeligholdt (som for-

handlinger i statsraadet, i lukkede rigsdags-

møder, diplomatiske forhandlinger olgn.).

Birckner.n.37. Ing.KE.I.185. Goos.III.394.

-hensigt, en. (jf. -øjemed; nu sj.). Henrik
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den Fierde (har) havt den store Stats-

hensigt, at Bonden maatte faae Lyst til

F\id.Stoud.(Rahb.Tilsk.l792.87).Engelst.Phil

52. VSO. MO. -historie, en. (nu 1. br.)

historie (historisk skildring), der særlig ved-

rører en ell. flere staters udvikling og skæbne;

politisk historie, bestyrke vor Sætning med
Exemplerne af vor StAats-'H.istQne.Ew.(1914).

IV81. Kulturhistorien i Modsætning til Stats-

historiens kolde Tekmk.JVJens.NA.50. jf.:

det kongelige statshistoriske Archiv paa
Vordingborg Slot.Ing.KE.il.201. -hoveri,
et. (isccr om ældre tiders forhold) (trykkende,

besværligt) arbejde, hverv, der paahviler (en

stand, en gruppe af) statsborgerne i forhold

til staten, (værnepligten er) et Statshoveri,

der paahviler en enkelt Kaste. Lehm.III.237.

Det, der trykkede mest paa Krongodserne,
var det saakaldte Statshoveri, Kongerejser,

Klapjagter (osv.). LPPetersen.MinderfraFa-
rum.(1920).8. \ -hag, et, som (puristisk)

gengivelse af -kup. FrHamm.Levn.il.141.
-hus, et. ^Stat- Korch.LL.42). (især landbr.

ell. dial.) statshusmandshus. VindingKruse.

E.2079. ErlKrist.NS.il. UfF. -hashol-
der, en. (nu næppe br.) person, der fore-

staar statshusholdningen, ogs.: er kyndig (og

interesseret) i (god) statshusholdning, stats-

økonomi, en Statshusholder (vil) finde at

dette Strikkearbejd gav Landet en For-

tjeneste af 3800 Rdb:. asLrUg. Politievennen.

1798/99.573. større (summer) end Knud,
der var en god Statshuusholder, havde Lyst
til at anvende paa denne S&g. Engelst.Phil.

117. -hasholdning, en. (jf. -husholder

og Husholdning 2.i ; iscer polit.) den af staten

planmæssig ordnede virksomhed for penge-

midlers tilvejebringelse og anvendelse, set under
en økonomisk synsvinkel; (tidligere) ogs. om
(læren om) denne virksomheds rette form;
statsøkonomi. Amberg. Som Videnskab gjorde

Statshuusholdningen ved Adam Smiths be-

rømte Værk et stort og følgerigt Fremskridt.

0rst.VI.55. kundskaber i historie, politik og
statshusholdning. JLDJør^./Yig. at forvalte

Statshusholdningen paa Grundlaget af en
lovligt vedtagen Finanslov. Brandes. y//.495.

-hasmand, en. indehaver af en (i hen-

hold til LovNr.39**/tl899 og forsk, senere love)

med statslaan erhvervet mindre landejendom.

S. er Danmarks første Statshusmand, idet

han er den første, der fik Laan i Henhold til

Loven om Jord til Landarbejdere. Sorøjlm^s-

tid.*U1911.1.sp.3. AdJensen.Samfundskund-
skab.*II.(1922).9. \\ hertil ssgr. som Stats-

hugmands-brug (MinT.1923.A.98), -hus

(jf. Statshus;, -lod (LovL.VII.766). -høj-
hed, en. (jur.) statens magt, højhedsret, over

statsborgerne og over statens land- og søterri-

torium, (en) Stat med en udelt og ubestridt

Statshojhed. Lehm.III.201. Sal.*XXII.175.
-indretning, en. (nu sj.) om statens for-

fatningsmæssige indretning, organisation, for-

fatning ell. en vis foranstaltning, institution i

staten, til statens bedste, i statsøjemed. Rothe.
NS.11.221. Prinds Christian (3: den senere

Chr.VIII) . . tabte (ikke) sin gamle Kjær-
lighed for frie Statsindretninger — han gav
derpaa Vidnesbyrd nok, ved som Prinds at
medvirke til Stænderindretningen. Ørs^.F///.
182. Brandes.IV.80. -inventar(iam}, et.

(emb.). samtlige. Staten tilhørende Meubler
og Inventarier i forskjeUige Slotte og Pa-

10 laiser — det saakaldte Statsinventarium.
Lov"/i»1863.§3. -jord, en. (emb.) jord, der
tilhører staten. Melder der sig (ved udstyk-
ning) flere lysthavende til Statsjord, vælges
der mellem disse under Hensyn til udvist
Sparsommelighed og Egnethed. ZkwA^r. 263
^*U1934.§13. -kabinet, et. I) (nu næppe
br.) (en fyrstes) statsraad, ministerium, kabi-

net (3.2). Man finder . . Kriigs-Folk at være
tagne lige fra Leyren, og satt udi Stats Cabi-

20 netter, og at de derudi have giort store

FismeT.Holb.Heltind.1.273. 2) (jf. Kabinet
4:) t som titel paa en statistisk, politisk stats-

beskrivelse olgn. Holb.Anh.6^. (jeg vilde

gerne) see Author til den politiske Stockfisk

henge . . med 16 Stads-Cabineter og politiske

Nach-Tisker om Halsen. sa.Zaruisf.Y6. jf.

Werl.Holb.*23. -kalender, en. (jf. Ka-
lender 3) d. s. s. -haandbog; spec. om (Kon-
gelig) Dansk Hof- og Statskalender (se u.

30 Hofkalender^, ofte i udtryk som staa, være i

statskalenderen, være (højere) embedsmand,
høre til rangklasserne. GeistUg Stats-Calender

for 1801. Frost.(bogtit€l.l801). *Du er . .

(hvad man skatter
| Naar man . . selv i

Statskalendren staaer)
|
Din adelige Faders

Datter. Bagges.Ep.404. Af Statscalenderen
vidste jeg, at min Ungdomsven Hans Mik-
kel var Præst efter sin Fader. Blich.(1920).

XIII.152. Bang.SE.88. -kapitalisme,
40 en. (polit.) system ell. samfundsordning, hvor

staten overtager produktionsmidlerne og leder

dem efter kapitalismens principper. Stats-

ka.TpitaMsrae.EmstChristiansen.(bogtitel.l933).

-kasse, en. statens kasse (L2.2); staten som
bærer af formueretlige rettigheder og forplig-

telser. ConvLex.XVI.147. En Anviisning paa
Statscassen. VSO. Bedragerier overfor Stats-

kassen. itfÆu&tn.MB. 29. -kirke, en. (jf.

Folkekirke og Kirkestat l.i slutn.) kirke (4),

M der m. h. t. lære (jf. -religion^, administration

og økonomi er afhængig af staten, og hvis

embedsmænd er statsembedsmænd. Grundtv.

SDL.9. Den danske Statskirke upartisk he-

tiagtet. sa.(bogtitel.l834). Spørgsmaalet om
Stats-Kirke, Folke-Kirke, hvad man nu vil

kalde det. Sammensmeltningen eller Sam-
menholdet af Kirke og Stat skal bringes til

den yderste AigiøTe\se.Kierk.XIV89. Baade
De og jeg har som Præster i Statskirken for-

60 pligtet os til at ægtevie Fraskilte. JofcZnu.

GP.58. PSeverinsen.FolkekirkensEjendomshi-

storie.(1920).110. -kirkelig, adj. (tO ell.

emb.) adj. til -kirke, den officielle, statskirke-

lige, folkekirkelige Christendom. ZterÅ;.Z/¥

XXI. Kentrykt "/u 1942 65
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110. den statskirkelige Orthodoxi. /ScTiand.

AE.55. (pietismen) var . . Modstand mod den
blotte Statskirkelighed.Bm«des.X//.23S.
-klog^, adj. (jf. -kløgtig; m. h. t. nutids-

forhold nu mindre br.) som har (stor) ind-

sigt i statslige forhold, statens ledelse, organisa-

tion, i statskunst, ell. (om tænkemaade, virk-

somhed): som vidner om, er i overensstem-

melse med en saadan egenskab. JSneed.IY
525. denne statskloge Herre . . satte lønlig lo

alt Haab om bedre Tider i Danmark til den
kommende S\ægt.Ing.EM.II.92. Denne stats-

kloge Yieåsslntniag. Molb.DH.1.355. Frede-

rik den Sjettes . . statskloge Omsyn. Blich.

(1920).XIX.158. VKorfitsen.F.93. f -klog-
hed (LTid.1731.586.1734.475) ell. -klog-
skab, en. (jf. -kløgt, -kunst samt Stats-

mands-klogskab, -kløgt, -kunst (u. Stats-

mand 1); m. h. t. nutidsforhold nu mindre br.)

den egenskab at være statsklog (ell. stats- 20

kyndig). Man sporer . . i Brevene selv Car-

dinalens Snuehed og Stats-Klogskab. LTtd.

1746.472. Dog Gud i Himlene mangler ogsaa

aldeles Klogskab, især den høie Statsklog-

skab. ZierA;.X/Yi3S. qp -kløgt, en. (jf.

Statsmandskløgt^ statsklogskab, især med
forestilling om naturlig politisk sans, snildhed

olgn. *Den gamle Drost var i Statsklogt

stor. Ing.DM. 7. *den dunkle Slangegang,
|

Som nu man giver Navn af Statsklogt. 30

Hauch.DY1.136. I. C. Christensens naturlige

Jydskhed og sunde danske Statsklogt.

HBegtr.JK.215. -kløgtig, adj. (jf. -klog;

mindre br.) som besidder ell. vidner om stats-

kløgt, en fiin, statskløgtig Underhandler mel-

lem Hansestæderne og de nordiske Fyrster.

Ing.KE. 1. 50. statskløgtige Fl&ner. Heib.Pros.

XI.475. -kneb, et. (jf. -greb, -puds, -streg

1; nu næppe br.) politisk kneb. Vi kan ikke

ansee den Indretning, som Scipio giorde i 40

Numidien, for andet end et Statskneb, der

var ligesaa snildt som ondt. Schytte.IR.1. 33.

PAHeib.R.1.17. VSO. MO. -kollegium,
et. (ænyd. d. s.; hist.) regeringskollegium;

spec. som navn paa et i aarene 1660-1676

virkende kollegium, der var blot raadgivende,

uden egl. forvaltning. Holb.DH.III.508.
JSneed.III.150. Aktstykker og Oplysninger

til StatskoUegiets Historie. Lindbæk.(bogtUel.

1903-10). -konsulent, en. en af staten 50

ansat og lønnet raadgiver og vejleder (især)

inden for landbrugets omraade. Statskonsu-

lenter i RnsåjTaiyl.LovNr.85*yd902.§ll.
Landbo.

I

II.169. -kraft, en. (nu sj.) en

stats, et statssamfunds (ved organisation skabte)

indre styrke. Olufs.Statsoeconomie.(1815).XLll.

Molb.Suhm.lO. VSO. MO. -kristendom,
en. spec. nedsæt, om en upersonlig, udvendig

form for kristendom inden for statskirken.

Kirkens dybeste og høieste Interesse (er) eo

at bUve emanciperet fra det man med Rette
kan kalde Vane- og Stats-Christendom.
Rudelbach. Det borgerlige Ægteskab. (1851). 70.

Kierk.XIII.436. CSPet.Litt.486. O -kund-

skab, en. (jf. -lærej kundskab m. h. t.

statens ell. forsk, staters indretninger og til-

stand. (Cingiskan) havde ikke mindre Stats-

Kundskab og Forsigtighed end Tapperhed.
Holb.Eh.1.20. MO. Sal.XVI.627. -kunst,
en. (jf. Regeringskunst, Statsmandskunst;
m. h. t. nutidsforhold nu mindre br.) om (ind-

sigt i, lære om) den kunst at lede en stats indre

og ydre anliggender (paa rette maade); en
med færdighed i udøvelsen forenet indsigt i

politik; praktisk statsklogskab. *underviis-

ning i Stats-Konster og Morale. Holb.MpS.
276. man er i Statskunsten . . kommen saa

vidt, at ingen holder meget store Stater for

at være lykkelige. J(S'need.F///.8i. Hun var
en duelig Regentinde, som kiendte den fine

Statskunstes Regler. Wand. Mindesm. 1. 195.

Heib.Poet.IV198. Som Konge nødes (Haakon
Haakonssøn) til at . . tage sig en Hustru.
Statskunst byder ham at vælge . . Skules

Datter. Brandes.111.267. -kup, et. (efter fr.

coup d'état, egl.: et rask greb, en afgørende

handling fra statens, statsmagtens side (jf.:

at forsyne et heelt Land med duelige Em-
beds-Mænd bestaaer ikkun udi eet Greeb
eller Coup d'etat. Holb. Herod. a5^); sml.

Stats-hug, -streg 2; polit.) det forhold, at

statens overhoved ell. en i spidsen for dens

styrelse stillet person (paa en pludselig og

voldsom maade) omstøder den bestaaende stats-

forfatning („revolution fra oven"). det store

franske Statscoup af 2den December (1851),
som . . havde sat hele Europa i Forbauselse.

Ing.L.IV.130. det Estrupske Statskoup (jf.

Provisorium slutn.).Schand.O.IL67. EHolm.
DH.1720-1814.V289. -kyndig, adj. ff
stat-. LTid.1730.587). (m. h. t. nutidsfor-

hold nu mindre br.) kyndig i statslige, poli-

tiske forhold, statens ledelse olgn.; statsklog;

ogs. (jf. -lærdj; som har indsigt i statslære,

statskundskab. Statskyndige kunde af beg-

ges (0: Cingiskans og Mahomets) overvettes

Ærgierighed nok slutte, at Krigen engang
vilde bryde løs. Holb.Hh.1.19. VSO. MO.
HRue.Litteratur og samfund.(1937). 10. || her-

til Stats-kyndighed. LTid.1737.586. MO.
Stads-: TulUn.II.83. -laan, et. I) (jf.

-gældj et af staten optaget (uden- ell. inden-

landsk) laan. ConvLex.XVI.129. ei heller

(kan) noget Statslaan optages . . uden ifølge

Low.Grundl.(1849).§51. KMunk.S.42. 2) et

af staten (fx. til statshusmandsbrug ell. bygge-

foretagender) ydet laan. D&H.II.637. (det

kneb) svært med at overtage Huset i Vejr-

gabet og købe Jord dertil. Han skulde ha
sekshundrede Kroner for at faa Statslaan.

Gravl.N.93. HFB.1936.575. GJ -leder, en.

(jf. -overhoved^. Med to Statsledere af Lud-
vig Filips Art kunde Krigen sikkert være
undgaaet. Brandes. VII. 14. Gertz. Thukydid.
IV.96. UJ -legeme, et. (jf. -samfund^ sta-

ten som et organisk hele; ogs. om et af flere

stater bestaaende (sammensluttet) hele. Hvad
for Influence (franskmændenes) Villie har i
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det Europæiske Stats-Legeme, er bekiendt.

EPont.Men.II.68. det hele Statslegeme, der

jo er intet andet end et Samfund mellem
alle Borgere. NTreschow.MoraU.(1811).149.
Kierk.1.269. JohsSteenstr.SU.188.193.

QJ statslig:, adj. [<sda?dsli] {til I. Stat 5;

jf. statlig) som vedrører, stemmer med,
afhænger af statenfs forhold, ordning,
virksomhed); stats-, efterat have baade
virket og skrevet i landoeconoraisk og stats- lo

lig Retning, seer jeg mig af Autoriteterne

tiIsidesat.B/ic/i.(292(?).XXZ//.i2i. Nationen
har gennem sin statslige Repræsentation
udmærket sin ypperste Skribent (o: G. Bran-
des) . . ved en enestaaende Belønning. Vilh

And.(Tilsk.l902.101). Mennesket er statslig

anlai^t. JohsSteenstr.SU.2. statslige og kom-
munale Myndigheder.BeA;.iVr.395»V,i92<?.^76.

CJ Stats-liv, et. I) (nu næsten kun i

tilfælde, der ogsaa kan opfattes som hørende 20

til iet. 2) om (den enkeltes) liv, tilværelse,

virksomhed i en (ordnet) stat, (som borger,

embedsmand i) et statssamfund. JohsBoye.
(MO.). Doctorværdigheden dannede Slut-

stenen i (hans) academiske Liv og Over-
gangen til Statslivet. Cold.Lægevæsenet under
Chr.IY(1858).38. 2) som sammenfattende ud-

tryk for den maade, hvorpaa tilværelsen i en

(ordnet) stat former sig, statens indre organi-

serede tilstand, virksomhed og udvikling, for- 30

holdet (samspillet) ml. de forsk, statslige fak-

torer. JournalforPolitik.1816.11.114. det spar-

tanske Statsliv . . gik ud paa en urørt Beva-
ring af det Oiprmde\ige.HistTidsskr.2R.III.

79. den yngre Jernalder (har) bragt en
effektiv Samfundsorden, et Statsliv, der for-

maaede at værne og lede Erhvervslivet.

Hatt.L.150. -lov, en. ^„usædv."Lei'tn.; O
ell. hist.) en af en stat given (og for dens

borgere gældende) lov. at forkynde (sandheden) 40

saaledes, at Statslovene ikke krænkes. Mali.

KF.19. (ærkebispen) erklærede Statslovene

. . for uforenelige med Kirkens Friheder.

Fridericia.NH.il.231. -lærd, adj. (jf. -kyn-
dig; nu 1. br.) lærd inden for statslærens,

statskundskabens, politikkens omraade. A. F.

Krieger . . den Sta.ts\?iird.e.VilhAnd.Litt.lII.

620. jf.: efterhaanden tabte (jeg) mit store

Navn af St&tsldsrdom. Holb.MTkr. 358.

-lære, en. (jf. -kundskab og Statistik^ 50

lære ell. videnskab vedrørende statens (ell.

staternes) væsen, opstaaen, (lovmæssige) ud-
vikling, rette styrelse, de forsk, statsformer

olgn. Stats-Læren eller ToUtica. LTid.1742.
387. Birckner.Tr.38. det Grundlag af Tan-
ker om Gud og Verden, paa hvilket (de

Maistre's) Statslære er bygget. Brandes. TT

90. Sal.*XXII.177. -lærer, en. (især for-

æld.) lærer i statslære (statskundskab). LTid.
1742.506. Amberg. -løs, adj. (emb.) som 60

ikke er retmæssig statsborger i nogen stat.

HPHanss.T.iy.26. En svensk Statsborger,

der var udvandret til U. S. A., mistede sin

svenske Statsborgerret, uden at han . .

erhvervede Statsborgerret i noget andet
Land, saaledes at han maatte betragtes som
statsløs. Ugeskr. fRetsv. 1942. B. 47. -mwigt,
en. I) (især emb. ell. jur.) om (myndigheder,

som repræsenterer) den offentlige, højeste (ud-

øvende) magt i staten; regeringsmagt. Stats-

magten maatte under disse Omstændigheder
være svag.^Hen./.7. Forbrydelser mod den
danske Statsmagt. (toos.///.25. 2) (især emb.

ell. jur.) en magt(faktor) i staten. I disse . .

Elementers Forbindelse viser Aristocratiet

sig som en virkelig Statsmagt. Jffetft.Pros.

VII.120. MO. de tre Statsmagter (0: den
lovgivende, udøvende og dømmende magt).

PoulAnd.F.l. 3) (1. br.) om en stat som magt

(7.4). De større og mindre Statsmagter. J)fO.

-mand, en. (sj. skrevet Stads-. Uolb.Tyb.

II. 1. Zetlitz.Poes.210). I) person, der i en

ledende stilling deltager i en stats styrelse;

ogs.: statskyndig mand; (indsigtsfuld) poli-

tiker. Moth.S748. *naar en Kandestøber til

I

Bormesters Embed løber,
|
Er som naar

Stats-Mand blive vil
|
I hast en Kandestøber.

Holb.Kandst.y.8. *dumme Statsmænd spille

Bolt med Stater. Bagges. NblD. 227. Dan-
marks berømte Statsmand Christian Col-

hiømsen. HCAnd.ML.47. *1 er en Stats-

mand af Format,
|

min store Kansler.

KMunk.C.*68. \\ hertil Statsmands-dygtig-
hed, -evne, -klogskab (OFriis.Litt.lOl. jf.

Statsklogskab;, -kløgt (EBrand.Br.II.68. jf.

Statsklogt;, -kunst (Larsen, jf. Statskunst),

-mæssig (Goldschm.Hjl.il.366. jf.: Mini-

steren (nikkede) med Statsmandsmæs-
sighed i hver Bevægelse. Tops.N.272), -snil-

de, -tale, -tanke ofl. 2) {vistnok spøg. om-
dannelse af Staamand; jarg.) mønt, der ved

klinkspil bliver staaende paa højkant (op ad
muren). HHLund.GF.121. -maskine, en.

(jf. -maskineri og Regeringsmaskine; nu
mindre br.) staten som en maskine (2.2). Det
gaaer med Statsmaskinerne, som med andre

Maskiner, deres Virksomhed indskrænkes

skrækkeligt ved Inertien og Friktionen.

Ørst.Br.1.284. Drachm.D.105. Den moskovi-

tiske Revolution havde kastet sig over Stats-

maskinen og revet den i tusind Stykker.

ArthChrist.FF.65. -maskineri, et. (jf.

-maskine og Regeringsmaskineri^ staten som
et (sammensat, indviklet) maskineri (2.2).

Brandes.IR.108. Hele Statsmaskineriet vir-

kede alt for tungt og søvnigt. AJeppesen.Fra

detgl.Kbh.(1935).89. HJ -medlem, et.

medlem af en stat; statsborger. ConvLex.XVI.
175. PLMøll.KS. 11.235. VortHj. 111,3.3.

-middel, et. I) (nu næppe br.) om (hvad

der tjener som) middel for et statsligt formaal.

man betragtede (mordet) som et i Nødsfald

brugeligt Statsmiddel, for at sikkre Thronen.

Molb.DH.1.434. 2) (nu kun i flt.) økono-

misk(e) værdi(er), der tilhører staten, vores

Agerdyrkning, betragtet som Statsmiddel.

Olufs.National-Industrien.(1819).206. Berlin.

S.II.143. -minister, en. I ) (m. h. t. dan-

66*
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ske forhold foræld.) minister (1); m. h. t. tid-

ligere danske forhold spec. om minister, der

var medlem af statsraadet (jf. Gehejmestats-
ministerj. en kand være en duelig Stats-

Minister uden at have lært Latin eller Græsk.

Holb.Rpb.III.lO. (Schimmelmann) virkede

. . i 47 Aar som Minister og i 43 Aar som
Statsminister. Ørst. VI. 52. Hauch. GM. 337.

Linvald.KF.65. 2) {sv. d. s.; jf. Første-,

Premierminister, Konseils-, Ministerpræsi- lo

dent ; m. h. t. danske forhold først officielt ved

grundloven 1915) et ministeriums (ledende)

chef (efter hvem ministeriet benævnes); første-

minister. Tanterne benævnede Konseilspræ-

sidenten med Navnet Statsminister. Bawg'.

HH.145. Grundl.(1915).§16. Straks efter Af-

stemningen i Rigsdagen begav Statsmini-

steren sig til Slottet for at indgive sin De-
missionsbegæring til Kongen. PDrachm.D.40.

ErlKrist.DH.175. -ministerinm, et. en 20

statsministers ministerium (3). I) (m. h. t.

danske forhold foræld.) svarende til -minister 1.

ConvLex.XV1.183. 2) svarende til -minister

2, m. h. t. danske forhold om et i henhold til

grundloven 1915 (ved dens ikrafttræden 1918)
under statsministeren henlagt ministerium (3).

Bjarne.F.33. -obligation^ en. (jf. -pa-

pirj en af staten udstedt obligation. Lov^^U
1858. Hage.^723. Qp -omjstyrtende, part.

adj. statsomstyrtende Planer. 7n^.L.///.56. 30

G) -omvæltning, en. (jf. Omvæltning 2).

ForSandhed.1.245. blodige Stats-Omvæltnin-
ger. 7wgr.Æi^.y7//.228. Statsomvæltningen i

lQQO.COBøggildAndersen.(bogtitel.l936). -op-
løsende, part. adj. (især tD). Ing.L.III.7.

Visse statsopløsende Tendenser. Rode.GB.113.

CJ -overhoved, et. (jf. -chef, -leder,

-styrer samt Rigsoverhoved^ person, der

staar i spidsen for en stat (som konge, præ-
sident olgn.). ConvLex.XV1.143. Det franske 40

Kammer og Senat har vedtaget en Bevilling

paa 1 Mill. Francs til forskellige fremmede
Statsoverhoveders Besøg i Varis. BerlTid.

*/itl918.M.7.sp.4. -papir, et. (emb.) især

i flt., som fællesbetegnelse for alle af staten

udstedte omsætningspapirer (i modsætn. til

saadanne, der udstedes fx. af kommuner ell.

kreditforeninger). ConvLex.XV1.143. 10 Stk.

Statspapirer, nemlig: Kongl. Obligationer,

Depositocasse Obligationer og Statsgields 50

Ohl.MR.1841.90. Goldschm.R.9. udenlandske
Statspapirer, Aktier og lignende Effekter.

LovNr.90^yd916.§557. -politi, et. I) f
(læren om) en stats organisation m. m. Conv
Lex.XVI.136. 2) politi, der hører direkte

under og lønnes af staten, især virkende som
kriminalpoliti (i Danmark som officiel be-

tegnelse 1911-38). LovNr.l05^'/d911. Hur-
witz.S.212. -politik, en. (nu sj.) om
(lære vedrørende) statens ell. staternes poli- eo

tiske forhold, statslig bestemt virksomhed (po-
litik), at dette Brev skulde være ham til-

skreven af Stats-Politik (0: af politiske

grunde) er ey vel i&ttelig.CPRothe.MQ.lI.

700. Baden.JurO.II.68. NordConvLex.V382.

jf.: en Statspoliticus (o: en i statens forhold

interesseret person). CBernh.GM.1.6. -puds,
et. (jf. -streg; nu næppe br.) politisk puds;
ogs. mere ubest.: (krigs)puds. LTid.1744.216.

de (har) taget deres Tilflugt til Fabler, for

at spille et og andet Stats- eller Kriigs-

Fnds. Eilsch.Philhist.l3. I. -raad, en. med-
lem af et statsraad (II.2), et regeringskolle-

gium (jf. I. Regeringsraad^. Moth.S748. nu
kun om forhold i udlandet, fx. Norge (i tiden

1815-1905), Sverige og Finland: VSO. MO.
SaUXVUI.198.

\\ (jf. EtatsraadJ som
(russisk) titel. Statsraad Thor Lange. Biogr

Lex.XII.618. II. -raad, et. I) (sj.) raad

(II.8) vedrørende statsforhold, statssager. Ing.

DD.III.138. 2) (jf. Kron-, Minister-, Regé-
ringsraad (II), Kabinet 3.2 og Gehejmestats-

raadj om (møde af) en i (vigtige) statssager

raadgivende (forhandlende, besluttende) for-

samling, spec. (i Danmark i henhold til

Grundl.(1849).§21) bestaaende af samtlige

ministre (under kongens forsæde). LTid.1733.

703. I Danmark er Statsraadet, hvori Kon-
gen og Kronprindsen selv presiderer, det

høieste Collegmm.Hallager.44. Naar der har
været Tale om Noget i Statsraadet, men det

endnu ikke er afgjort, er det saa ikke en
Forbrydelse at fortælle det i Byen. Kierk.

X.212. Hans Majestæt Kongen har Onsdag
Formiddag afholdt Statsraad i Christian

VIIFs Palæ paa Amalienborg. iJeriTid."^

1942.Aft.3.sp.4. -regel, en. (nu sj.) regel

vedrørende staten(s styrelse); politisk regel

(grundsætning). Moth.S748. Holb.Hh.1.66.

Kraft.VF.95. jf. VSO. MO. -reglement,
et. se u. Reglement 1. -regnskab, et,

to lønnede Revisorer . . gjennemgaae det aar-

lige Statsregnskab. Grundl.(1849).§53. Bjar-

ne.F.99. -religion, en. (jf. -kirkej den af

staten officielt anerkendte (for statskirkens

medlemmer gældende) religion. Birckner.III.

44. Kierk.Xni.245. Kristendommen blev

Statsreligion.Brandes.J.45. -ret, en. I ) (jur.)

ret (retslære, retsvidenskab) vedrørende sta-

tens (staternes) organisation, de for (alle)

stater fælles grundregler og ledende principper

(statsretlig naturret) ell. (nu især) spec. de

enkelte staters forfatning og forvaltning. vAph.

(1764). N0rreg.Naturr.96. PU''U1848. Sal'
XXII.179.

II
hertil Statsrets-lære, -lærer

(ConvLex.XV1.85. Hørup.II.179) ofl. 2) om
dømmende myndighed: Hof- og Stats-
retten, se Hofret. -retlig, adj. (sj. -rets-

lig. GadsMag.1935.53). (jur.) adj. til -ret 1.

ConvLex.XV1.168. de bestaaende statsret-

lige FoTho\d.Grundl.(1866).§18. Hugo Gro-

tius' statsretlige Skriiter.KFabricius.G. 50.

-revisor, en. om hver af de fire (i henhold

til Grundl.(1849).§53, Grundl.(1915).§49)

af rigsdagen valgte revisorer, hvis hverv er at

gennemgaa det aarlige statsregnskab. LovLPet.
VII.385. LovNr.77'y*1926.§16. jf. Stats-
revisorat. smst.§20. -roman, en. (æstet.)
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fortælling (roman) med fremstilling af fin-

gerede samfunds- ell. statsforhold (i idealiseret

(ell. parodisk forvrasnget) form), tjenende til

udvikling af keserens (tidligere spec. den vor-

dende statsmands) politiske forstavelse. Féne-
lon: Stats Roman om Telem&cho.(overs.bog-

titel.1727-28). VSO. Stangerup.R.27, O -ror,
et. (jf. -skib 2 og Regeringsror samt Ror 2.2J
t forh. som føre (Ing.KE.II.197), gribe
(VSO.YR162. jf. Schand.O.I.215), over-
tage (StepU»rg.L.162), sidde ved (VSO.
VI.205), styre (Bredahl.!11.5) statsroret
olgn., som udtryk for at indehave, overtage,

lede statens styrelse, siden Frederik den Ret-

elskende kom til Statsroret. Ørs<.y//.46.

Kronprindsen . . tog Statsroret i Hænderne.
CHHolten.0.223. -ræson, en. (efter fr.

raison d'état; polit., hist.) statsaarsag; spec.

med forestilling om en af statshensyn (politiske

interesser) hestemt adfærd, som ikke stemmer
med alm. ret (retsregler, retsfølelse). JFriis.60.

de Stats-Raisons, som bevægede (dronning
Elisabeth) til at gribe til det Middel (s: at

holde Maria Stuart fængslet). Holb.Heltind.

11.160. den Richelieu-Colbertske statsræson.

VVed.C.8. Tilsk.1939.1.286. -sag, en. ^f
Stads-. Holb.Kandst.1.4). (jf. -affære, -anlig-

gendej især i flt., om sag(er), anliggende(r), der

vedrører staten(s forhold, administration); sa-

g(er) af politisk art; politik. „Der holdes alle

Dage et Collegium, som de kalder Collegium
Polemiticum, hvor over tolv Personer kom-
mer sammen og snacker om Staats-Sager" .

.

„Det er alle nogle feede Karle, at tale om
StaAts-SdigeT." Holb.Kandst.1. 6. (han) gjorde

sig saa vigtig, som om han havde Statssager at

forebringe. Ueib.April.40. Goldschm.BlS.Ill.
183. *Jeg havde— i en Statssag— gjort Kong
Egbert

|
En Tjeneste; han tilstod mig en Bøn.

Recke.DE.43. mods. Privatsag: Bestyrelsen

deraf (a: af opdragelsen) maa være en Statssag

og ikke en Fnw&ts&g. Engelst.Nat.288. Pol.*/\t

1939.16.sp.3. -samfund, et. (jf. -forening,

-legeme, -selskab; især polit.) staten som et

(borgerligt) samfund (6.i). enhver Frihed,

som ikke direkte strider mod Stats-Samfun-
dets Hensigt, bør hævdes. Birckner.Tr.185.

VSO. MO. PovXAnd.F.85. -seddel, en.

(især emb.) pengeseddel, der er udstedt (direkte)

af staten (og ikke fx. af en af staten dertil

bemyndiget bank). Holb.lntr.(1728).497. Ha-
ge.*629. -sekretariat, et. (jf. -sekre-

tær^. Statssekretariatet er Organet for den
pavelige Politik og expederer de „apostoliske

Brever" (en særlig Slags Dokumenter af

politisk kii). Schindler.Uturgi.(1928).98. \\

spec. m. h. t. danske forhold (foræld.) om
naadessekretariatet. et Statssecretariat for

Naadessager.PJ.*/iiS40. -sekretær, en.

{cenyd. statssecreterer) sekretær i statens

^^ »verste tjeneste; m. h. t. da. forhold indtil

1883 betegnelse for sekretæren i statsraadet

(Kundg."/il852. Resol.Nr.l66*/,1883) ell.

(foræld.) i statskollegiet (DanmRigHist.IV.

575); m. h. t. udenl. forhold ogs. om visse

(fornemme) ministre ell. andre (højere) stats-

embedsmænd (jf. Sal.*XXlI.181). Hertugen
af Newcastle, En af Hans Majestets høie-.

ste Stats-Secretaire. Lodde.NT.319. Kardinal-
Statssekretæren er Pavens Paladssekretær
og \JdenngsmimsteiT.Schindler.Liturgi.(1928).

96. t -selskab, et. d. s. s. -samfund. Birck-
ner.Tr.57. VSO. MO. -sendebnd, et. (nu

10 sj.) d. s. s. -afsending. VSO. MO. -servi-
tut, en. se u. Servitut, -skib, et. I) et

staten tilhørende skib (spec: som ikke er et

krigsskib). Wolfh.MarO.150. AxMøll.F.1.167

.

2) (jf. -ror og -vogn samt Skib 1.2 ; 03^ en
stat, tænkt som et (af den ell. de ledende styret,

af skæbnen omtumlet) fartøj. Statsskibet vak-
ler imellem ScyUa og Charybdis, imellem
. . det raa og vilde Demokrati (og reak-

tionen). Hauch.Br.96. *Statsskibet maa jeg

20 styre — at ikke det skal strande. i)racAm.

M.220. det (lykkedes) da ogsaa Ungtyrkerne
. . at sejle det gamle osmanniske Statsskib

fuldstændigt i Sænk.Østrup.Er.41. O -skik,
en. (jf. Skik 1.2 ; til dels efter sv.) forfatnings-

form; statsform; form for statsstyrelse;

regime. Er den parlamentariske Statsskik

saa dejlig? Schand.(Brandes.Br.lIl.232). en
fornem Dame fra den gamle Statsskiks Tid
(Brandes.RS.215: fra l'ancien regime^, firan-

30 des.VI.135. Verdenshist.V5. -skole, en.

I) skole (I.l.i), som drives ell. kontroleres og

støttes af staten; dels (mods. friskole, privat-

skole) om en enkelt af ell. samtlige offentlige

skoler for (skolepligtige) børn og unge (folke-

skole). Kirkens og Skolens MjTidigheder gav
ham (o: Kold) sort Kokarde, spærrede ham
Vejen til Statsskolens Embeder, skønt han
havde sine Papirer i den bedste Orden. For
Ungdom.l939f40.30. dels og især (mods. kom-

40 muneskole, kommunalt gymnasium olgn.) om
en af staten dreven højere skole, den korrekte-

ste Adjunkt, nogen Statsskole kan rose sig

3Lf.Schand.AE.23. BerlKonv.XX.205. 2) (nu
næppe br.) til I. Skole 3.i, om sted ell. for-

hold, der virker som en skole i statskundskab.

en Konge (o: Ludvig XI), hvis Hof paa de
Tider var den største St&ts-Skole. Holb.Ep.

III.462. -skrift, et. (nu næppe br.) et af

staten (kongen, regeringen, en minister) tid-

so stedt (offentligt) skrift (dokument). Lange-
bek.Breve.112. Krigserklæringer, Manifester

og andre Statsskrivter. A'^Tresc/iouj.MoraJ.//.

(1811).31. VSO. MO. -skriver, en. (nu
især bibl.) skriver, sekretær (jf. -sekretær^

olgn. i statens tjeneste. Sibb.Aa.1.287. 2Sam.
8.17(1931; 1871: Skriver^, -socialisme,
en. (polit.) system ell. praktisk politik, hvor-

ved staten (uden væsentlig ændring af tidligere

økonomisk organisation) griber regulerende

60 ind i erhvervslivet til udligning af klassemod-

sætningerne. Drachm.F.1.334. VindingKruse.
E.I.20. -stres, e°- ('!/• staatsstreich; nu
næppe br.) I) d. s. s. -greb, -kneb, -puds.

mange af hannem spillede Stats-Streger og
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Intnguer.LTid.1732.36. Leth.(1800). 2) d.

s. s. -kup. Skand.Folkemagazin.1855. 44:1.

Hoffet og Folket vare . . væbnede, at møde
enhver Fare, Byen var erklæret i Beleirings-

tilstand; det var, hvad vi i vore Dage kalde

en fuldstændig Ståtsstieg. FrHamm.fNordisk
VnivTidskr.111,1.(1857).136). Louis Napo-
leons Statsstreg (december 1851). UBirkedal.

(ProtestantiskTidende.^^/il907.5). O -styre,
et (BredahlsM.84. HOlr.Absalon.I.(1908).3) lo

ell. O -styrelse, en. (jf. -bestyrelse^. Zet-

litz.BS.*117. Mynst.Bispepr.(1850).4. S&B.
II
om den ell. de styrende (regeringen). Mart.

Den da. Folkekirkes Forfatn. (1851). 24. efter

Anmodning fra Statsstyreisen. OFms.Ltii.
342. 03 -styrer, en. (jf. -overhoved^, denne
ædle Statsstyrers (o: Bernstorffs) Værd er . .

almindeligen erkiendt. Abildg. Mindetale over

APBernstorff.(1797). 5. Birckner.1.59. AOlr.

DH.II.238. O -støtte, en. (jf. -tilskudj 20

(økonomisk) støtte fra statens side; statsunder-

støttelse. Lov om Statsstøtte til Sygehuse.
LovNr.70^*U1905. Pont.AG.66. -støttet,
part. adj. (1. Ir.) d. s. s. -understøttet, stats-

støttede Foretagender. Pol.^^/il942. 12. sp. 3.

O -system, et. system af politiske grund-

sætninger, der følges ved en stats ordning ell.

styrelse; ogs. om den organiserede helhed, som
en stat ell. en forening af stater udgør. Europa
(er) et Slags, men slet organiseret. Stats- 30

system. NTreschow.Moral.II.(1811).155. *Jeg
haaber snart Forandringer kan ske

|
I Stats-

systemet. /n9.D.//.247. VSO. OFriis.Litt.

187. -telefon, en. telefonvæsen, der ejes og

drives af staten; spec. om den telefonafdeling

(telefontjeneste, kontor) i Danmark, der besørger

samtaler ml. landsdelene (og med udlandet).

Sal.'XXIII.182.203. -telegraf, en. tele-

grafvæsen, der ejes og drives af staten. Holst.R.

Sal.*XXni.202. jf. Statstelegram. SSB. ^^
Buchh.Kornmod.(1930).40. -tidende, en.

en af staten selv ell. med dens bemyndigelse

udgiven politisk tidende (avis), nu spec.: som
bringer statens offentlige kundgørelser og med-
delelser (tidligere „Berlingske Tidende" (og

de lokale stiftstidender), men i henhold til Lov
Nr.l0"/il903 et specielt, ved offentlig for-

anstaltning udgivet dagblad). Nye Stats-

Tidender. (avistitel.l749-1861). JSneed.VIIl.
178. Den til Forsendelse med de kgl. Ride- 50

poster privilegerede Danske Statstidende (0:

Berlingske Tidende). (avistitel.1808-32). Heib.

KS.ll. „Berl. Tid." — vort første og ofte

officielle Blad, „Statstidenden", som gamle
Folk endnu sige. Bille.Eng.Trykkerier.(1857).
63. -tilhørs-forhold, et. (polit.) en per-

sons (ved lovene givne) statsborgerforhold,

ifølge hvilket han hører til en vis stat (spec.

m. h. t. forhold i Sønderjylland før gen-

foreningen). DagNyh.*''/il913.1.sp.l. (optan- eo
ternes børn var) ikke tyske Statsborgere, fordi

Børnene efter tysk Lov arvede Forældrenes
Statstilhørsforhold. HPHanss.T.II.108. -til-
skud, et. (jf. -støtte^ tilskud (økonomisk

støtte) fra statens side. Hedeselskabet (har)

i en Række Aar skaffet Statstilskud til An-
læg af Plantagerne. Frew.DiV.3<?6. Statstil-

skud (til) Byggeri. HFB.1936.XVIII. U) -tje-
ner, en. {ænyd. d. s. (Vider.in.343.379);

jf. -tjeneste; nu 1. br.) person, der staar i

statens tjeneste (som embedsmand), spec: paa
fortjenstfuld maade ofrer sig for statens tarv.

JKierulf. (Rahb.Min. 1796. 111. 155). PalM.
IL.II.762. P. Vedel har været en tro Stats-

tiener. Riget.^/»1911.6.sp.l. -tjeneste, en.

(jf. -tjener, -tjenestemand; især emb.) virk-

somhed (tjeneste) for staten, spec. som stats-

tjenestemand. ConvLex.XVI.180. Ansættelse

i StSitstienesten.MinSkr.''/7l853. PoulAnd.
F.188. -tjenestemand, en. (jf. -tjener,

-tj enestej person, der udøver en virksomhed i

statens tjeneste; især (emb.) om en person,

der er fast ansat i statens tjeneste med en vis

livsgerning og en lovbestemt aarlig løn. Sibb.

Aa.1.198. LovNr.489^*M919.§l. -under-
støtte, V. (jf. -understøttelse, -under-

støttet; 1. br.) yde statsunderstøtteise. at

statsunderstøtte fritænkeriske Skribenter.

Nans.FR.90. jf. Sandfeld.S.*45. -under-
støttelse, en. (jf. -støttej en (især øko-

nomisk) understøttelse fra statens side. Baro-
nen vilde (virke) for, at han ogsaa fik Stats-

understøttelse, naar han blev Student.

Schand.SB.242. Skiferolieindustrien . . nyder
en ret omfattende Statsunderstøttelse i Form
af Beskyttelsestold og andre Lempelser.
NaturensY.1919.386. -understøttet, part.

adj. (jf. -understøtte samt -støttet; emb.)

som har (modtager) statsunderstøttelse. stats-

understøttede Produktionsforeninger. Vod-
skov.SS.156. FortNut.XlV.112. -veksel,
en, (1. br.) en af staten (ved optagelse af
statslaan (l)) udstedt veksel. ConvLex.XVI.
147. Der er til Indfrielse af vore Statsvexler

skaffet et fast L&an. Riget.^/9l912.1.sp.2. O
-vel, et. statens vel(færd); det almene bedste.

VSO. MO. standsegoisme fandtes parret

med en levende følelse for statsvellet. fiisi

Tidsskr.10R.il.94. -ven, en. (nu næppe
br.) en ven af staten(s tarv); (rettænkende)

patriot. Hoveriarbejdet . . er indsvunden til

^/t Deel mod forhen. Dette er for enhver
Statsven saare oipmuntrenåe.Blich.(1920).

XXI.258. jf. Statsvennen.(tidsskrift-titell821-

25 og 1836-37). -videnskab, en. (jf. Ka-
meralvidenskab, Statistik^ videnskab om
staten(s forhold); ofte i flt., som fællesbeteg-

nelse for en række (selvstændige) videnskabs-

grene som statslære, statsret, politik, stats-

økonomi, statistik ofl. intet Studium (er) hos
vor Ungdom . . meere bleven forsømt end
Stats-Yidenskah.Holb.Ep.II.421. den Deel
af Folket . . som ikke giør Statsvidenskaberne

til deres B.oyed-Yiåenskab.Schytte.IR.1.370.

Ing.EF.VI.118. SaVXXII.182. -viden-
skabelig, adj. til -videnskab. Indret-

ning af en statsvidenskabelig Examen ved
Kbhavns Vmversitet. Pl.^'^U1848. de statsvi-
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denskabelige Studerende. Westergaard.S.Fort.

jf. retsvidenskabelig: det juridiske Facultet

ved Universitetet udvides til og gives Navn
af „rets- og statsvidenskabeligt Facultet".

Pl}*/tl848. -vogn, en. (sj.) anv. paa lign.

maade som -skib 2. De dansk-norske Konger
havde alle været yderst jævne Mænd . .

aldrig saa stærkt fremtrædende i godt eller

ondt, at deres Bevægelser havde bragt

Statsvognen til Slinghng. AFriis.BD.11.3. {p

-værk, et. (nu sj.) i) foretagende, virk-

somhed fra statens side, til statens tarv. gavn-
lige Statsværker, som ved Kongebud sattes

i G&ng.Mall.KF.26. Rowel.Br.577. 2) stats-

maskineri; statsstyrelse(ns rette gang). Rothe.

TG.54. voldsomme Omvæltninger have . .

ophævet Statsværkets fredelige Gang. Molb.

BIS.1.204. -væsen, et. (1. Ir.) hvad der

hører til statens (indre) forhold, indretning

og styrelse, i hans Siel boede den skarpeste 20

Forstand, som . . drev ham til at udgrunde
Statsyæsenet.OGuldb.VH.II.449. VSO. MO.
-ydelse, en. spec. (polit.) d. s. s. Civilliste.

Statsydelsen (Grundl.(1866): Civillisten^ kan
ikke behæftes med Gde\å.Grundl.(1915).§9.

LovNr.l36"/tl939.§8. -ærinde, et. (nu
sj.) hverv (ærinde), som udføres for staten

(paa statens vegne). CFWegener.ASVedel.
(1846).197. VSO. MO. -øjemed, et. (jf.

-hensigt; nu 1. br.) politisk øjemed. Bagges.L. 30

1.375. ConvLex.XVI.161. -økonom, en.

(1. hr.) person, der er kyndig i statsøkonomi.

S&B. -økonomi, en. (lære, videnskab

vedrørende) statens hele økonomiske virksom-

hed, spec. dens finansvæsen; statshusholdning.

Leth.(1800).217. Olufs.Statsoeconomie.(1815).

XXX. Brandes.XIU.418. -økonomisk,
adj. til -økonomi, (en) statsoeconomisk Skri-

bent. Nyerup Rahb. VI. 12. Statsøkonomisk
Eksamen. Sal.*XXII.183.

stattelis, adj. se statelig.

Statue, en. ['sda^tua] (jf.: „rigtigst 3

Stavelser". iVO.^; tidligere alm. (nu ikke i

rigsspr.): [sda'tyW] (Leth.(1800). JBaden.
Fr0.i„I Alm. Statyh"). Meyer."-* (Meyer.*-*:

„ogsaa . . Statyh"). ;/..• *Den prægtige Sta-

tue, den Faders Minde værdig,
|
Stod fra

den Sidstes Haand for alles Øyne færdig.

ChrFlensb.DM.il. 58. Ordet Statue fik først

nu, i Fyrrernes København, sin klassiske 50

Udtale. En ung Præstekone, D. G. Monrads
Hustru, alarmerede sine lollandske Søstre

ved at sige Statue for Staty.Ft7ft.and.Goe.

11.186. se ogs. ndf. l.59f.); nu vulg. (ell.

spøg.): [sda'tu'] (jf.: *Der mødte i Gaar en

Interview'er
|
hos de københavnske Rytter-

statuer. BeriTi(i."/i,i939. Af.30.sp.3;. (-t m.
lat. form Statna. Pflug.DP.58. jf. JNHøst.
Meyer.^-* — tidligere ogs. skrevet Staty(e).

JBaden.Overs.afSvetonius.II.(1803).130. Kiel- 60

sen.A.10. TBruun. VI.360{^ fy). — sj.

(som udtryk for udtalen [sda'tvO] ell. [sda'tu?]^

skrevet Statu. JPJac.1.29. Brodersen.S.132).

flt. -r. (sv. staty, ty. statue; til dels gennem

fr. statue fra lat. statua; til lat. status, stil-

ling (se Status^; ;'/. Statuette samt Stand-
billede, -figur) fritstaaende afbildning af en
menneskeskikkelse ell. et i en saadan skik-

kelse tænkt væsen (guddom, genius olgn.),

i staaende, liggende, siddende, løbende stil-

ling olgn. ell. som rytter (jf. Heste-, Rytter-

statue^, udført i et plastisk stof ell. i metal,

sten ell. (sjældnere) træ (jf. Træstatue. Fong.
Roskildeigl.Dage.(1921).9); billedstøtte.

Hertugen af Alba . . lod beordre, at mand
skulde omsmelte de Canoner, som hånd
havde erobred . . og deraf støbe ham en
Statue. Lrid.i72S.5iO. En Statue i Legems-.
Størrelse . . stod paa en anseelig Piedestal.

FrSneed.1.476. HCAnd.Breve.II.701. uegl.:

Nu Louis Pio er død og af Vejen, er han en

Statue i Partiets mægtige Siegesalle. JJIpsen.
EnUtopistsHistorie.(1926).38. \\ i sammen-
ligninger, som udtryk for ubevægelighed, veer-

dig (majestætisk) ro, skønhed olgn. da stan-

der jeg som en Statu mellem duftige Roser

. . og stirrer til Vinduet i jert Kammers.
JPJac.1.29. (hendes) Skikkelse . . er skøn som
en StsLtne.EmilRasm.BH.228. hun (traadte)

ud af Døren som en Statue af selve den
modne Dejligheå. Bergstrøm.KD.119. De to

Slaver . . stod ubevægelige som Statuer.

IsakDin.FF.338.
\\

(1. br.) talem. staa
statue, staa ganske stille, stiv, opstillet.

Leop.EB.16 (se u. IL staa 2.a). Jeg har

paa Ære ikke Tid til at staa Statu, hvor

gerne jeg vilde. Brodersen.iS.i32. Statue-,
t ssgr. fx. (især fagl.) Statue-basis, -samling,

-sokkel, -støbning og (især tQ) adj. som sta-

tue-agtig, -dejlig, -rolig (Reinhard.FC.86),

-skøn (smst.63) ofl. -bronze, en. (fagl.)

d. s. s. Kunstbronze. OpfB.*III.200. Christ.

Kemi.149. -marmor, et. (fagl.) hvidt,

kornet marmor. VareL.*798.

statuere, v. [sdatu'e^ra] -ede. (af lat.

statuere, opstille, fastsætte; til status, stilling

(se Status); jf. Statut og kon-, pro-, resti-

tuere samt In-, Substitut) i) (S opstille

som en (sikker) antagelse; fastsætte; fast-

slaa; paa staa; antage. Jøderne statuere

. . en slags Skiærsild, holdende for, at Siæ-

lene kand luttres og reenses ved Helvedes

Ild. Holb.JH.II.537. (mange grammatikere)

statuere, at der i Lykke findes et „aabent

y", i Kiehs et „haardt b", men i Løkke,

Kjeps, et og et p.Levin.Gr.II.9. Det er en

forunderlig Modsætning, Sibbern statuerer

mellem Overvejelse og Beslutning. ^ø/7d.

MA.I.lOl. 2) (især QJ) lade (noget) blive

til virkelighed, finde sted, ske; i udtr.

statuere (et) eksempel, se H. Eksempel 2.

Statuette, en. [sdatu'æds] flt. -r.

(fra fr. statuette, dim. af statue, se Statue)

lille statue, billedstøtte (højst ^U af natur-

lig størrelse). Meyer.* en lille Statuette af

Søren Kierkegaard. Wanscher.(Tilsk.l921.L

410). JVJens.FS.8.
Statur, en. [sda'tn^f] (ænyd. statar(e);
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af lat, statura, til stare, staa (se II. staa^;

jf. Status (3); nu især fagl. ell. CP, se dog

Feilb.) et levende væsens, næsten kun et men-
neskes legemsstørrelse, skikkelse m. h. t.

dimensioner (ofte spec. legemshøjde), (le-

gemsjvækst (ofte med særlig forestilling om
anselig højde, legemskraft, ogs. rankhed olgn.).

Iblandt disse (stykker af den væltede vogn)

laae Birckerod din arme Fætter, lyckelig

derj, at hånd var liden; Staturen frelste lo

mandens li\. JacBircherod.R.46. *Bebreid ei

gunstige Natur,
|

Fordi for høi, for lav

Statur
I

Fortræd dig volder undertiden.

Wess.176. Han yndede sportsmæssige Ko-
stumer, der fremhævede hans flotte Statur.

AaDons.8.128. \\ i forb. m. præp. af. „Det
er en meget høy Person." — „Neyl han er

kun meget maadelig af Statur." fl^oJ&.Hex.

II. 5. En Mand af saare lille Stsitnr. PAHeib.
E.204. Hun var af ret passende Statur, hver- 20

ken for høi eller for \i\\Q.Hrz.III.66. Bis-

marck . . er en Kjæmpe af Statur. Brandes.

Br.I.Ui.
Status, en. ['sda'tus] {af lat. status,

til stare, staa (se II. staa^; jf. I. Stat (og

Etat^) \) [Q i al olm.: (en vis sagernes) stil-

ling; tilstand. JBaden.FrO. Jeg havde ikke

seet en Linie eller et Ord (af mit pensum)
til denne Examen . . jeg (gik) op til Pro-

fessor S. (og) fortalte ham ærligt min Sta- 30

tus, bad ham hjælpe mig. JJPaludan.Er.41.
Grundtvigianismens aandeUge Status.MPon<.
DK.45. 2) (bet. 1 anv.) spec. om økonomisk
tilstand (paa et vist tidspunkt), m. h. t. en
privatmands ell. (især) en forretnings forhold;

ogs, om regnskabsmæssig opgørelse af
ejendele og gæld, aktiver og passiver
(statusopgørelse); balance(konto); navnlig

(Y) i udtryk som forretningens status, op-
gøre status (se u. opgøre 2.\), gøre (sin) 40

status (op). JBaden.FrO. (han) (Betragter

sin tomme Pengepung) . . Mærkværdigt nok I— Selvsamme — akkurat selv samme bril-

lante financielle Status, som da jeg for fem
Aar siden forlod mit kjære ærlige Jylland.

Bøgh.ÆgtemandensRepræsentant.(1850) . 5. Da
Status i sin Tid blev gjort op, fik han af

Godsadministrationen indrømmet et aar-

ligt Underhold, der tillod ham en sparsom-
melig Udhalertilværelse. ^sm./.i52. En paa 50

en bestemt Dag foretagen Opgørelse, i hvil-

ken Aktiver og Passiver samt Nettoformuen
opstilles, ordnede i bestemte Grupper, af

hvilke Arten og Værdien fremgaar, kaldes
en Status. Bjarne.Bogholderi.(1921).20. S. sid-

der oppe paa Kontoret og gør Status. Sri
Krist.Dn.233. (konkr.) om regnskabsmæssig
(status)opgørelse: Sigurd tog rigelig Tid til

at undersøge de Regnskaber og den Status,
han fik sendende fra sin Medarbejder. LecA; eo

Fischer.A.180.
\\ (jf. bet. 1) uegl. Naar Folk

gjøre Status op over sig selv, gaa de . . i

Reglen ud fra, at de ere herlige Mennesker.
Tops.N.341. jeg gør min moralske Status op.

J0rg.Liv.IY.97.
II

hertil (især t) ssgr. som
Status-bog (LovNr.5P'/d872.§148. Hage.'

1130), -konto ('Statuskonto er . . en Samle-
konto for al Værdi og Gælå. Bjarne.Boghol-
deri.(1921).128), -opgørelse (Hage.m22.
uegl.: Lykkepers Selvudvikling er skildret

som en Statusopgørelse i stor Stil. HarNiels.
TT.I.59), -oversigt, -regnskab, -salg ofl,.

Statut, en ell. et (JBaden.FrO. PJJørg.
R.114). flt. -ter ell. (tidligere, m. lat. f\t.-

form) statuta (Skuesp.V1.139). {ænyd. d. s.,

glda. statutæ (flt.); af lat. statutum, egl.:

noget fastsat, perf. part. af statuere, fast-

sætte (se statuerej; jur., især foræld.) fastsat,

gældende vedtægt; forordning; anord-
ning; spec. om en lov med gyldighed for et

mindre stedligt omraade ell. med særlig
begrænset gyldighed ell. (i nyere tid) om
en for en institution gældende, af rege-
ringen stadfæstet vedtægt, (ofte i flt. m.
sa. bet.). MinSkr.*yzl857. Da her i Vinter

stiftedes en stor Literær Klub, blev det ud-
trykkelig fastslaaet i Statuterne, at ingen
politisk Afskygning var udelukket. Brandes.

XIV.311. Et mindre Antal Personer . . enes
om (et aktieselskabs) Dannelse og fastsætter

dets Statutter, som bliver gyldige ogsaa for

de senere Deltagere i Foretagendet. Bagfe,*

730. jf.: statutmæssige Bestemmelser for

en paatænkt Understøttelseskasse. MtnS'Ær.

*yd857.
Staty(e), en. se Statue.

Staude, en. ['sdauOde, 'sdwuOda]
(ogs. Stand, [sdau'd, sdcou'd] PAndresen.
Dansk natur.(1928).42. jf. Stovd. DSH. —
undertiden skrevet Staut(e). jf. flt. Stauter:

Skjoldb.Sara.(1906).93. CDangaard. UligeVil-

kaar.(1904).ll). flt. -r. (fra ty. staude (oht.

studa, busk); maaske besl. m. II. staa; især

gart.) (større) (pryd)plante, som v. hj. af

jordskud (rodstok, knold olgn.) lever fra
en vækstperiode til den følgende, medens
lysskuddene dør bort om vinteren; fleraarig
frilandsurt. Fortegnelse over Træer, Buske,
Stauder og Potte-Planter. JPBansen.^'Jog'-

titel.1841). Vi har givet hinanden gode Raad
og vekslet Stauder og Løg.Wied.CM.127.
DanmHavebr.322. \\ hertil bl. a. staude-
agtig, -bed, -gartner(i), -plantning, -ra-

bat, -solsikke (BerlHaveL.I.319).

staut, adj. se II. stovt.

I. Stav, en ell. (i bet. 3.1 ; sj.) et (Kultur-

minder.1940-41.109. jf. Feilb.). [sdaJv] ell.

(nu kun dial.) [sdauC)] stav. Høysg.AG.138.
sml. Moth.S734. Feilb. Thorsen.82 samt Stav
00 Au ndf. u. bet. 1.3 (tidligere undertiden

(skrevet) Staf. Helt.Poet.60(se u. bet. 2.\).

jf. ogs. Staf. — i bet. 3.1 (og delvis 2, 3.2^

olm. Stave ['sda'va] ('sy. Stage, se sp.1046^''^).

CollO. Scheller.MarO. jf. Moth.S734. Saaby.'

FagOSnedk. samt Feilb. i bet. 2.i: Schand.
TF.II.385. EWaage.EM.91. jf. FagOSnedk.
samt sp. 1045^*. sml. u. Gærdestav. i bet. 2.3

:

Lundb. Stave eller 8ta,ge. OrdbS.). flt. stave
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['sda'va] ell. (alm. i fagl. spr. i het. 3.i(-2) og

delvis i bet. 2.i (og z), hvor formen ogs. kan være

flt. af I. Staver (s. d.) ell. I. Stage; sml.

u. Gærde-, Stakitstav(eV staver ['sda'var]

(Moth.S734; i bet. 1 (nu kun dial): Feilb.

Thorsen.72. sml.: Runestaverne. LTtd.2727.
696. Seiå-StaiyeT.Suhm.0.363. Marschalssta-

yer. MR.1826.18. i bet. 2.2: HStrøm.Sønd-
mør.n.(1766).24. DanmRigHist.1.458. Kirke
Ijeks.lY.641. ibet.2.z: Haandgern.177. i bet.

3: Bødt.SamlD.SS. jf. Feilb. i bet. 4.i: Sølv-

Staver. LTtd. 2 728.248. i bet. 4.2 (jf. St&t):

Stukrundstaverne. -S'cftand.TF./.i23. i bet. 6:

Lønstaver. HCAnd. NyeEventyrogHistorier. II.

(1858). 28. rimstaver.NMPet. (Annal. 1861.

163)) ell. (dial.) 8tæve(r) (i bet. 3.i : UfF.

jf. Feilb.). iglda. staff og staw (Rimkr.), æda.
sidJt(m. flt. stawæ olgn. DGL.I.124. AM.31),
run. nom. flt. stafaR (i bet. 6.1 -2j, oldn.

stafr, umord. (akk. flt.) staba (i bet. 5.1-2, jf.

DRun.sp.715), eng. staff, ty. stab (nt. holl.

staf(f)^ ;'/. gat. (dat. flt.) stabim, elementer,

børnelærdom, vistnok besl. m. ty. dial. staben
(oht. staben) t bet. „være stiv" , sml. fris. nt.

staff, stiv, tihøjelig, samt u. II. stave 4; egl. sa.

ord som I. Stab, Staf; ;/. ogs. II. Stab, Stabel,

Stafet, II-III. stave, I. Staver, I. stavle, I-III.

Stavn, II. stavne, I-II. stavre
||
formen Sta-

v e (jf. SV. dial. stava, gærdestaver, eng. stave,

tøndestave, holl. stave, staaf, jærnstang olgn.,

østfris. stave samt ty. buchstabe^ kan dels

være en gi. afledning af Stav, dels dial. form af

I. Stage, dels kan den være dannet til flt. staver

ell. ved omtydning af I. Staver (s. d.) som
flt.; flt. staver kan i bet. 2.i ikke skelnes fra

staver sorn koll. anv. af (ell. flt. til) 1. Staver

(1) II
om dial. forb. som stav stille, staa

i stav mfl., se u. II. stave 4)
ret, aflangt og forholdsvis smalt ell.

tyndt stykke træ (ell. andet materiale), af-

skaaret ell. tildannet for at tjene til støtte ell.

som (del af) redskah, konstruktion osv. (som
regel sværere end Pind og Stikke, længere (og

tyndere) end I. Pæl, kortere, tyndere (og af
mere regelmæssig form) end I. Stage, I. Sta-

ver, Stolpe, mere forarbejdet end 1. Kæp;
sml. ogs. Stang, Stokj.

I) om et saadant stykke træ (ell. andet

materiale), (som oftest tildannet i regel-
mæssig, trind form og) beregnet til at

fattes med haanden; navnlig i flg. spec.

anv.: I.l) (nu især højtid, (bibl., poet.), jf.:

„bruges nu kun i høj Stil". Z^vin.^ kæp,
stok anvendt (af vandrere, svagelige personer)

som støtte under gangen; støttestav; van-
dringsstav; navnlig om en ældre, længere

type uden haandtag (jf. Stok^, som fattedes

om midten (jf. Feilb.). Joabs Huus skal

aldrig være fri for den, som har Flod og er

spedalsk, og som holder sig ved Stav (1931:
gaar med Krykke). 2Sam. 3.29. han bød
(disciplene), at de skulde Intet tage med
paa Reisen uden alene en St&y. Marc.6.8
(sml. Luc.9.3). »Din Sviger-Fader selv, som

krumpen gaar ved St&v. IIolb.Skiemt.D7'.
Baade Kieppen og Stokken kan Vandreren
bruge som sin Stav. PEMull.*440.

\\ (jf.
Bettel-, Tiggerstav samt I. Stakkel^ i udtr. for

at gaa om og tigge, blive fattig, forarmet osv.

(sml. u. Kæp sp. 1132*, Pose sp. 1170").
Hånd faar at tage stafuen i haanden (o:)

blifuer til en betler. Rostgaard.Lex.S276b. At
gaae med Pose og St&v. VSO. || t videre,

10 overf. anv. om ting, person, forhold, som er en
til støtte, hjælp, trøst (jf. Støttestav^. De
Danskes Kronprinds, en ærværdig Faders
St&y. Bagges.NblD.22. *Gud naadig Tro og
Mod mig gav,

|
Han er mit Skjold, han er

min St&y. Grundtv.PS.III.71. „Gud vil det
saaledes!" var derfor den Stav, jeg maatte
støtte mig til. ThoraEsche.Erindringer.(1920).
144. hans alderdoms (ell. alders^ stav
olgn. KomGrønneg.V.201. *Farvel, min Alders

M Stav! udstønner Y&åeTen.Bull.(SkYid.VII.
8). Rein.ND.30. *Tro, som støtter sig ved
Haabets St&y. BredaM.II.58. Schand.BS.
22-

II (if- Rejse-, Vandrestav^ t udtr. for

rejse(s paabegyndelse ell. afslutning) ; ogs.

(overf.) m. tanke paa livsvaridringen og dens

afslutning, døden (ofte i udtr. som (tage) stav
i haandj. *Staaer bundne om Lender, |

Med
Stave i Hænder,

|
Som de, der fra Verden

hver Time vil træde. Brors.223(jf. 2Mos.
30 12.11). *man (ta'r) Randsien paa Nakken

og Staven i }i&&nd.Hostr.EF.I.4. *Atter

stødte jeg Stav i Jord
|
og hen til min Pige

gik. KMunk.Tempehers.(1939).38. b r y d e fse

bryde l.i slutn.; sml. sp.l044^*), kaste
(Aarestr.SS.III.86), slænge (se u. slænge

1.1^ slynge (se smst.) ell. (navnlig) (ned)-
lægge sin stav (staven), sætte staven
(fra sig) olgn. *Gud give mig min deel med
alle andre,

|
Indtil jeg hos min Grav

|
Ned-

40 legge skal min stav
| Og heden vandre.

Kingo.SS.III.87. det Troens Standpunct,
hvor jeg . . vil staae, til jeg lægger min
St&y. Cit.ca.l850.(KirkehistSaml.3R.IV676).
*De, du gav din Gave, |

kommer nu som
før,

I
sætter deres Stave

|
ved den gamle

I>ør.ThøgLars.DN.59(jf. l.3f.). sætte sin
stav videre, (fra ty. seinen stab weiter

setzen; nu næppe br.) fortsætte sin vandring.

Ene med sine Ledsagere satte Apostelen

50 Staven yidere. Rowel.Br.512. Dodt.AT.38.
\\

talem. og ordspr. soen drømmer om sit drav,

og kællingen om sin stav, se u. I. Drav.

det koster ben at ride paa stav, se II. koste

3.1. i.2) anv. ved særlige bevægelsesformer,

legemsøvelser olgn.
\\ (jf. Klyverstav^ om

springstok. Ditmarskerne, der med deres

lange Stave satte over . . Y&ndløh.ACMeyer.
Idr.II,6.52. talem. (nu nceppe br.) : springe
længere end staven rækker (o: paatage

60 sig en opgave, man ikke magter).vAph.(1759).
441.

II
om skistav, dels af ældre type (hvor der

kun brugtes een, lidt længere stav), dels af nyere

type (hvor der bruges to). Et Par Skier med
Behør og St&y. MR.1793.586. Pol.*U*1941.17.
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sp.5.
II

om træstav, der anvendes ved
visse (fritstaaende) gymnastiske øvelser.

JPJespersen.Stavsystemet.(1934).21. 1.3) anv.

som vaaien, forsvarsmiddel (jf. Stang 2.2, I.

Stage 2.5).
II (jf. Stavshugj i mere tilfældig

anv., uden tanke paa særlig tildannelse af staven

(delvis maaske til bet. 2.ij. (kvinderne) forsva-

rede sig mod en heel Christen Kriigs-Hær, med
Stave og Stasnger. Holb.Ep.II.23. 30 å 40
Bønder . . alle udrusted med stoere Prygle

og Sta,\e.Æreboe.ll5. Nørreg.Privatr.IV.202.

*Saa havde du ikke nu raabt Au,
|
Da ind

mellem Hunde jeg slog med '&t?k\\Grundtv.

Saxo. 1.239. \\ i nyere tid spec. om stav (af

træ ell. (nu) af gummi), hvormed politiet er be-

væbnet; politistav (sml. ogs. Pig-, Vægterstav
samt Knippel 1 slutn.). Politibetjente erholde

som Forsvarsvaaben en til dette Øiemed be-

stemt Stav, der . . bæres skjult i en Lomme i

Frakken. Regulativ^^/tl863.§13. 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. de nye Ordenshaandhævere (fik)

Ordre til at trække Stavene og rydde Plad-

sen. Pon^.D. 267. 1.4) (især bibl.) om hyrde-
stav anvendt dels som støttestav (jf. bet. l.i^,

dels som vaaben ell. middel til at drive kreaturer-

ne frem med (jf. Ring(le)stav samt bet. l.s),

som regel forsynet med en krog ell. krykke i

den ene ende, beregnet til støtte ell. til at fange

dyrenes ben med (sml. Krog-, Krum-, Kryk-
kestavj; ofte (m. overgang til bet. 1.%) i bil-

ledl. udtr., dels m. h. t. (jøde)folket ell. menig-
heden opfattet som en hjord, dels m. henblik paa
gud (ell. hans profet) som den, der beskytter

ell. tugter. Naar jeg end skal vandre i Dødens
Skygges Dal, vil jeg ikke frygte for Ondt,
thi du (o: gud) er med mig, din Kjep og
din Stav de skulle trøste mig. Ps.23. 4. jeg

tog mig to Stave, den ene kaldte jeg: „Lif-

lighed", og den anden kaldte jeg „Baand",
og jeg vogtede Faarene.5ac/i.2l.7. en hyrd-
inde med får og stav. ORode.Renaissancen.

(1866).129.
Il

gaa under staven, se u. I. Ris

4.1. talem.: Når man kalder på hyrden, så ta-

ger han til sin stav. Krist.0rdspr.116. 1.5) om
træstykke, (mindre) stok, hvorpaa der er afsat

ell. kan afsættes skrifttegn ell. mærker til maa-
ling, beregning olgn.

\\ (jf. Runestav 1) om træ-

kævle med indristede skrifttegn, den øverste

og nederste Streg dannedes af Stavens Kan-
ter. Bredsdorff.Afh.116. Stav med Runer.
DanmRigHist.I.90.

\\ (foræld.) stav, hvori

landsbyens oldermand indridsede mærker for

dem, der skulde bøde; videkæp. Cit.1805.

(Vider.II.318). i Byens Kæp eller Stav stod
alle Mændenes Navne med et Par Bogstaver.
AarbKbhAmt.1935.33. \\ om forsk, indretnin-

ger til maaling, regning, tidsregning olgn., se

navnlig ssgr. som Jakobs- (2), Maale-, Prim-,
Regne-, II. Rimstav. \.6)(især fagl. ell. dial.)

om (del af, skaft paa) forsk, redskaber.
Dild afslaaes med Stav (1931: tærskes med

StokJ, og Kummen med Kjep.jEs.28.27.

Staven (o: i en stavkerne) var af Hæsle med
en gennemhullet Skive paa nederste Ende.
SjællBond.91. Staven (o: paa haandrive),
Skaftet, var en tveget Rsissel.smst.113. 1.7)

(jf. Hekse-, Laurbær-, Rune-, Tryllestav

samt Vølve) om stav betragtet som organ,

hvori en persons sjælekraft, trylleevne er kon-
centreret, og som derfor paa forsk, maade an-

10 vendes ved udøvelse af overnaturlig magt (ofte

m. overgang til bet. 1.%). *Med sin mægtige
Stav

I

Slaar Odins Gesandt (o: Hermod)
paa det bølgende Hav,

|
Og byder dets

Bølger, ei vilde at trætte
|
De svømmende

"ReMe.Pram.Stærk.llå. (manden) bankede
tre Gange paa (Borgbjerg klint) med den
hvide Stav, han havde i Hænde, saa Bierg-

manden kom nd. Thiele. 1. 44. *Du (o: Oehlen-

schlåger), som din Stav over Aandernes Rige

20
I

har lig en Troldmand udstrakt. Kaalund.5.
Herren sagde til Mose: . . opløft du din
Stav (Chr.VI: kiepj og udræk din Haand
over Havet og skil det ad.2Mos.l4.16.
Tryllekunstnerens Stav. D&H. || Arons
stav, se II. Aron 2 (jf. Mandelstav). 1.8) (jf.

Scepter 1, I. Spir 2; især CD, navnlig hist.,

højtid, ell. poet.) om stav (ofte af kostbart

materiale og udsmykket paa forsk, vis), der

tjener som værdighedstegn, som sym-
30 bol paa magt ell. embede; ogs. (meton.)

om selve magten, værdigheden, (ofte i forb.

som bære, føre stav(en)j. hvorledes er

Magtens Stav (1931: den stærke Stavj,
Herlighedens Spiir sønderbrudt? Jer.48.i7.

Paa et Tegn, Kongen giver, byde Herolder
Taushed med løftet Stav. Rahb.Jd'A.l 56.

*vor Tid . .
|
Har seet en Dame føre Stav

og Scepter
|
Med Fasthed. Hr2.Nin.l6. jf.:

Gudinder som Demeter og Hera fører Stave.

40 Sal.'XXn.l87.
II (jf. Befal(n)ings-, Felt-

herre-, Feltmarskal-, Kommando-, Mar-
skals)-, Regimentsstav {2)) som symbol paa
den øverste militære myndighed (egl. vistnok

om de romerske triumfatorers elfenbensstav:

8aUXXII.187). *Sit Land til Hæder . .
|

Han (0: en vordende kriger) Stav og Sværd
skal bære. Winth.Haandt.90. Det kan siges

. . om en Marskalk, at han havde ført sin

Stav med Ære.PEMull.*442. billedl: da han
50 i en vigtig Sag ikke kunde sætte sin Vilje

igennem, overgav han Staven til J. C. Chri-

stensen. E^ennc/ts.lfi^.Z. 97.
II
som tegn paa

dommerværdighed; vist kun i forb. bryde (ell.

fældej staven over en, se III. bryde l,i

slutn., II. fælde 3.i.
||

{vistnok egl. efter for-

billede af Moses's og Arons stave (se 2Mos.
4.20,7.12) og som sindbillede paa den gejst-

liges egenskab af menighedens hyrde; jf.

Bispe-, Pavestav) en paa særlig maade stili-

60 seret og udsmykket hyrdestav, krumstav som
symbol paa høje værdigheder i den katolske

kirke. *jeg Bispen saae
|
Med Staven i sin

Haand for Kiærkerne at staae. Biehl.(Poet

Saml.1.115). *Daarlig trodsed
|
De Kongens
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Scepter, Geistlighedens StSLV.Oehl.AV(1810).

115. Boye.PS.I.138. krum stav, se II.

krum 1.1. ring og stav, se I. Ring l.i.

2) afbarket ell. raat tilhugget gren ell.

tømmerstykke, anvendt som (lodret, støt-

tende) del af konstruktion. 2.1) {vistnok

delvis ved sammenblanding m. I. Staver 1

(hvormed det i flt. kan falde sammen, se

navnlig sp. 1055^*^) og I. Stage 1 ; sml. Stav-

gærde, -hegn samt Gærdestav, Stakitsta- lo

v(e)) om gærdestaver olgn. en gammel
F\TTelægte, som godt kunde passe til en
Stave til Sta\åttet.Schand.TF.II.385. »Der
laa bag Laagen

|
En gammel Have

| Med
Snerler op

|
Om Stakittets Stave.Stuck.AT.7.

Ill.Havebog.I.(1920).47. t over stok og
stav, over stok og sten. igiennem Skove og
Udørkener, over Stok og Stav. Biehl.DQ.
111.258.

II
løbe ell. rende sig en stave

(sj.: stav. VSO.(u. St&\T)) i livet, (nu 20

1. br. i rigsspr.) løbe sig en staver i livet

(se u. I. Staver 1, ;/. t*. I. Stage 1). EJuel
Hans.UD.69. UfF. \\ f overf., om tør, ma-
ger person. *(en fed kone) langt bedre er

end en fortørret Staf,
|
Hvorpaa man støder

sig og skaver Huden &f.Helt.Poet.60. *du
usle tørre Stav,

| Tænk ey paa Frierie, tænk
heller paa din Grav. smsi.lii. 2.2) {vistnok

optaget i nyere tid fra no. stav ell. oldn. stafr

t sa. bet., jf. ssgr. som stav-bygget, -bygning, x
-hus, -kirke, -planke, -værk 1 ; især arkæol.)

om svære tømmerstokke i hjørnerne af en
stavbygning, der bærer de tværbjælker, hvor-

til vægplankertie fastgøres; undertiden ogs. (jf.

bet. 3) om vægplankertie i stavbygning (Beckett.

VK.108. NationalmusA.1936.59). Stav-Kir-

ker . . bestaae af nogle viidt fra hinanden staa-

ende Staver (eller perpendiculair opreiste

Træe-Stolper) som blot sammenbindes ved en

Deel Tver-Baand, og uden paa beklædes med 40

pløiede og sammenfældte Biæder. HStrøm.
Søndmør. 11.(1766). 24. DanmRigHist. 1. 458.

2.3) (jf. stavet samt I. Stage 2.io ; kurv.) om de
til bunden fastgjorte opstandere (se

Opstander sp. 1065**^), hvorom vidjerne
i kurvefletning flettes. Haandgem.177. 2A)

(jf. ssgr. som Stav-kammer, -kappe, -krampe,
-krog, -pude, -sele ofl.; fagl. ell. dial.) om
(hvert af) de to (nu alm.: krumme) træ-
stykker, der tilsammen danner et stav- so

tøj; stavtræ (1). *langsomt hjemmefra
|
Jeg

styred Æslets Staver (c>o Haver). Bødt.SamlD.
88. VSO.(u. Stavkappe;. FHlb.

3) om fladt (forholdsvis kort og smalt)

tildannet stykke træ (bræt, planke) i særli-

ge anvendelser. 3.1) (bødk.) om de korte,
smalle (ofte spidst tilløbende ell. buede)
stykker træ, hvoraf (væggen i) kar, tøn-
der, dritler, øl- ell. vinfade fremstilles

(jf. Tøndestav(e);. Moth.S734. *1 sit Kar m
af tynde Staver | Tog han Vinen med til

^OTd.Oehl.XXlX.170. Bødkeren, som der

stod med sine Svende og slvngede Tønde-
baand og skar Stayer. HCAnd.SS.iy236. en

Maskine, der af dampkogt Træ udskjærer
ikke mindre end 3,600 glatte Staver i Timen.
OpfB.Wl1.349.

II
i forb. som gaa, s laa

(SøkngsA.(1752).§324. Cit.l933.(OrdbS.))
ell. (nu 1. br.) ligge (Rostgaard.Lex.S276b),
synke i staver, m. h. t. det forhold, at

tønder, kar olgn., naar de bliver tørre ell.

lider overlast, skilles ad, opløses, saa at sta-

verne falder fra hinanden; i videre anv. ogs. (nu
sj.) om bygning ell. lign., som synker i grus.

Hvad tænkte de som saae Palladser sank i

Stave,
I
Og Slot og Taarne staae, som Drukne

naar de T3LYe.Brors.318. billedl.: *Vi seer i

dette Liv en Bygning, hvor vi haver
| En Leye-

Vaaning for vor Siæl, men glemmer at,
|

Naar denne Bygning gaaer for os i Qvads
og Staver*

|
En Bygning blir da af den gamle

reist og s&t.Graah.PT.1.192. falde i staver
(nu især dial.: stave. OrdbS.(sjæll.); sj. sta-

ge: Wied.Silhuett€r.(1891).45), 1. om tønde,

kar: falde fra hinanden. Moth.S735. Grundtv.
BrS.34. (mejersken) tog paa Arbejdet som en
Grovsmed, saa . . alle Bøtter faldt i Staver
mellem Hænderne paa 'henåe.Skotyøy.Fort.84.

2. (nu 1. br.) om bygning, konstruktion olgn.:

falde sammen; komme i ulave; gaa til grunde, to
Vogne (brød) sammen under Vægten af de
overmægtige Sprittonder, Hjulene faldt al-

deles i Staver. Kehler.RK.46. m. ordspil paa

Hg. bet.: jeg falder i Staver derover; at min
Hytte ikke endnu er faldet i Staver; end-
skiønt den har brændt, saa længe. £u».

(1914).V.146. i videre anv., m. h. t. legemlig

skrøbelighed, opløsning, død: hindre, at vore
Legemer ikke skal falde i Staver. Holb.

Masc.11.3. Graah.PT.1.292. 3. om person:

falde hen i tanker ell. sløv ligegyldighed; blive

distræt; ogs. (i rigsspr. nu vist sjældnere) : maa-
be, miste fatningen p. gr. af stor forbavselse,

(ofte i forb. m. over til angivelse af det, man
tcenker over, bliver forbavset over). *Ved denne
Kiønne Snak . .

|
Jeg som i Staver fait, jeg

Maal og Mæle tabte. Worm.Sat.26. Wess.46.

Han var faldet i Staver over Eders Skønhed
— han grundede paa Noget, som han ikke

kunde forklare sig. Drachm.lOOlN.41. Jeg
falder reent i Stave over alt det hun ramser
op. Biehl.Cerv.LF.1.33. Rahb.Tilsk.1797.319.

jf. Feilb. 3.2) (jf. Stavgulv; fagl.) parket-
stav. Arbejdsløn.105. høvlede og pløjede

Staver.Suenson.B.11.158. 3.3) (fagl.) ent.

Stav anv. koll., om opskaaret tømmer til frem-

stilling af staver; stavtræ, en svensk Skude,
som lige er kommet ind med Stav. AndNx.PE.
11.42. Mejerierne . . var blevet ængstelige for,

at de selv skulde komme til at mangle Stav i

tilstrækkelig yi.diii%åe.DanmarksSkove.(1938).

323.

4) (jf. u. Stav- t ssgr.) hvad der min-
der om en stav (1). 4.1) {efter eng. rod)

om runde staalstænger i en stavmølles

cylinder, ved hvis rulning stoffet forarbejdes.

Hannover&Smith. Papir. 212. 4.2) (haandv.

bruges alm. Staf (s. d.); især i ssgr. som

66*
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Hul-, Perle-, Pærestav; fagl.) s tavlig -

nende ornament; især (hygn.) om frem-

springende, oftest halvrundt profilled. „de op-

stående skurer, som dreiere og bygmestere
setter på deres arbeid til Sirat." il'/of/i.5'734.

VSO. *Nu rask I smede . .
|
Bøilen den brede,

I

Som Kronen lukker,
|
Med Stav og Grater

I

Dens Flade duY.Recke.KS.lS. DanmKir-
ker.XII.21. \\ spec. om de murede stave, der

deler lysningen i et gotisk vindue (jf. Stav- lo

værk S). DanmKirker.XII.21. \\ om de

ophøjede, guldbroderede rande af en
messekaabe. PSeverinsen.De retteMesseklæ-
der.(1924).104. 4.3) (vist efter ty. ståbchen;

fysiol.) om en bestemt art aflange celler

i øjets nethinde; stavcelle (jf. Tapj. Be-
nævnelsen „Stave" har jeg bibeholdt, fordi

den bliver brugt almindeligt og passende an-

giver disse Legemers Form.AHannover.Mi-
kroskopiskeUndersøgelser.(1842).51. AKrogh. 20

Fysiol.112. 4.4) (fagl.) stavformet bak-
terie; stavbakterie; bacille (2). (bakterier

har) 3 hovedformer: 1) kugle . . 2) stav

(bacillus) kort, lang, tynd, tyk, 3) skrue.

VPHJensen.Bakterierne.(1899).3. 4.5) (zool.)

om stavformet del af gælle. Gælle-
gitterstave (paa stavsild). Lieberkind.DY
IY358. 4.6) om stjernebilledet Orions

bælte; vist kun i forb. og ssgr. som Jakobs-
stav (4), sankt Peders stav (se u. Sankt 30

Peter 3.4;.

5) (genopt. (i 19. aarh., jf. dog DGrammat.
11.372. Moth.S735) fra oldn. (ell.run.) stafr;

vel egl. (til bet. 4J om den lodrette hovedlinie

i runetegnene; jf. dog SNF.IX,1.12ff.; sml.

Bogstav og III. stave) om (del af) skrift-
tegn ell. sproglyd. 5.1) (jf. Bistav 2, Ho-
vedstav 1 samt Samstavsrune ; i runologisk

(og palæografisk) spr.) om hver af de (rette)

streger, hvoraf et runetegn bestaar, navnlig om 40

den lodrette hovedstav; undertiden ogs. om del,

træk af bogstavtegn. Uagtet (runerne) M. D.
ere sammentrukne til én Figur, ere de dog
tydelig adskilte ved to Prikker imellem beg-

ges Sta,ye. Rask.111.428. runeskriften . . har
gennemført det princip aldrig at lade bi-

stregerne hæve sig over eller gå nedenfor
den lodrette stsiw. Wim.(Aarb.l874.94). n'et

(rettet) fra m ved bortradering af sidste

stei\.Cit.l939.(DGL.VIII.115). 5.2) (jf. Bog-, 50

Løn- (2), Runestav (2); poet. ell. højtid.,

næsten kun hos Grundtv.) skrifttegn (rune
ell. bogstav). *Samme Bøger frem jeg tog . .

|

Samme Stave der jeg sa,di\ Grundtv.PS. 1.376.
Munden

|
Paa Marken kun tav,

|
Fordi den

var bunden
|
Til Bog og til Sta,\.smst.V228.

*Da skal du mine Runer vide,
|

Røde
Staves Rigdom og Styrke. Rørd.B.159. de
gamle Danske . . lod forfædrenes idrætter,

der levede i sangene, indhugge i fjeld og eo

stene med danske 8ta,ve.ADJørg.M.183.
5.3) (poet. ell. metr.; navnlig i ssgr. som Bi-

(1), Hoved- (2), Støttestav; jf. Stav-digt, -rim
-versj rimbogstav; rimstav (I). Denne

Maade, at digte med gienkommende Lyd,
eller med saakaldte Stave, Riimstave, har
været almindelig for alle Folk af germanisk
Opnnåelse.Molb.DH.L156.EJessen.(TfF.IV
266).

II
i bundne, henh. løse stave, (vist

kun hos Grundtv.; jf. stavbundenj i bunden,
poetisk, henh. solut, prosaisk stil. Grundtv.

(KbhSkild.''>/il810.1.sp.l). sa. Udv.1.378.

II. Stav, en. se I. Stab.

III. Stav, subst. se III. Stag.

Stav-, i ssgr. ['sda(Ov-] ell., navnlig i

fastere ell. mere olm. ssgr. ['sdau-] (i ssgr. til

1. Stav (Stave) 2-3 undertiden Stave-, se u.

Stav-bygning, -gulv, -gærde, -kappe, -kar,

-kirke, -konge, -træ (2), -tøj (1). — f Stavs-,
se Stavshug. — ssgr. til I. Stav 4.2 har i haand-
værkerspr. alm. formen Staf-, se Staf-bræt,

-høvl, -kutter, -liste; sml. Stav-høvl, -værk
(3). — i ssgr. til I. Stav 2.i undertiden vekslen-

de m. Stavre-, se fx. Stav(e)- og Stavre-gærdej.

til I. Stav; foruden de ndf. behandlede kan
nævnes (til I. Stav å) betegnelser for forsk,

stavformede genstande, fx. Stav-antenne, -lyg-

te, -magnet, -vikling, -bacille, en. [4.4]

(nu næppe i fagl. spr.) stavbakterie. AKohl.
MP.II.165. Arne.SO.lO. -bakterie, en.

[4.4] (mods. Kugle-, Skruebakterie; fagl.)

stavformet bakterie (af familien Bacteriaceæ)

;

bacille. Warm.(VidenskabeligeMeddelelserfra
den naturhist.Forening.1875.339). KoldRo.Spo-
repl.23. -bunden, part. adj. (jf. bundne
stave u. 1. Stav 6.3 ; metr., foræld.) stavrimet.

Angelsaxerne havde Love og Poesie, eller

stavbunden Tale i det 7de Aarhundrede.
Molb.(MO.). -bygget, part. adj. [2.2]

(arkæol.) om bygning: hvis vægge dannes af op-

retstaaende tømmer, rejsværk. NationalmusA.
1938.74. -bygning, en. [2.2] (jf. Stav-
hus, -kirke; arkæol.) stavbygget bygning

(mods. Blokhus, Bulhus, Laft(e)bygningJ.

Aarb.1894.379. JohsBrøndst.VK.119. æld-

gamle Stave-Bygninger (om stavkirker).

Holb.Berg.310. -celle, en. [4.3] (fysiol.)

stavformet celle (i øjets nethinde). LSal.XII.
671. -digt, et. [6.3] (jf. -rim, -vers; metr.,

1. br.) stavrimet digt. EJessen.(TfF.IY265.
268).

I. Stave, en. se I. Stav.

II. stave, V. -ede. vbs. -ning (Moth.

S735). (jf. no. dial. stava, støtte (sig) ved

stav, indfælde staver i kar, slesv.-holstensk

staffen, sætte stokken kraftigt i jorden, gaa

stift, ty. dial. stawen, gaa (med stav ell. paa
stylter); afl. af I. Stav (1) og egl. vel sa. ord

som III. stave, jf. ogs. staffe; delvis sammen-
faldet m. dial. form af III. stage; nu kun
dial.) anbringe ell. anvende en stav paa en

vis maade. f) til I. Stav 1. I.l) til I. Stav
1.1: støtte sig til, gaa med en stav; ogs.:

gaa stift, usikkert, ravende; stavre (ell.

gaa og nusle med et arbejde: BornhOS.).
Moth.S735. *Da tramped Manden til, og
kom i Laures Have . .

|
begynte der at stave

I
Ved blæge Maanens Skin . .

|
Indtil han
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Stigen fandt. PoulPed.DP.(1937).98. \\ refl.

i forb. som stave sig frem (Rostgaard.Lex.

S276c), stave sig over noget (Moth.S736).

1.2) {rimeligvis dial. form af III. stage 3;

jf. I. stavre 6; sj.) stage (en haad frem).

roe eller stave sig fTem.Werfel.Jagib.147.

2) til Stav 2.1 : slaa en (gærde)stav i

jorden. Moth.S735. jf. DanmSanglege.241ff.

3) t „sanke staver i en tønde'\Moth.S735.

4) (no. dial. stavende still; ;/. stagende,

stavrende som forstærkende adv. u. III. stage

6, II. stavre 2; muligvis et andet ard, dannet

ved udvidelse af 1. Stav i forb. som fynsk stav
stille (UfF.; jf. bom-, stavrestillej, sml. fynsk
stavfast, solid (smst.), blive stav sty staaende
(Kvcernd.), staa i stav, staa i stampe (UfF.),
samt stavglo (s. d.); egl. vel m. tanke paa
stivhed i lemmerne) præs. part. stavende
som forstærkende bestemmelse i forb. som:
Saa stod han helt stavende stille og kig-

gede etter mig. Korch.LL.53.
IIL stave, v. ['sdava] stkwe. Eøysg.AG.

125. jf. Bertels.Eoysgaard.(1926).206 samt
Feilb. -ede. vbs. -ning (se II. Stavning^, jf.

Stavelse, {glda. stafiwe (Mariagerleg.390f.),

oldn. stafa (i forb. som stafa vi5, forbinde (et

bogstav) med (et andet), stafa c sem k, udtale c

som k); afl. af I. Stav 5(2) (jf. bogstavere^,

muligvis egl. sa. ord som II. stave og egl.: sætte

stave samman, sml. grundbet. af I. læse || sa.

ord foreligger rimeligvis i det fælles-germ.

(ænyd., fsv., oldn., oht., oeng. osv.) udtr. stave

eden, fremsige eden langsomt og højtideligt

(egl. vel: med tydelig fremhævelse af hver

enkelt bestanddel, ord, stavelse)) opbygge ell.

opløse et ords lyd- ell. skriftform ved
at samle lyd- ell. skriftelementerne (stavene)

til stavelser, stavelserne til ord, henh. ana-
lysere ordet i stavelser, stavelserne i deres

fonetiske eU. grafiske bestanddele (navnlig saa-

ledes at man for hver stavelse nævner elemen-

terne ved deres bogstavnavne og dernæst ud-
taler hele stavelsen); ogs. (især i forb. som
(ikke) knnne stave/- skrive ortografisk
korrekt ell. (i forb. m. angivelse af stave-

maaden; vist især i nyere tid, jf. skrive 2.ij;

gengive et ord skriftligt (jf. bogstavere,
ortografere/

I) uden obj. Hvorfor heeder een Høylærd
i Dag, som neppe kunde stave i G&&T? Holb.

Tyb.1.4. *Er Lyset for de lærde blot
|

Til

ret og galt at stave? Grund<i;.P5.F/.232.

*Jeg har talt dine (o: karlsvognens) Hjul,

før jeg knap kunde staye.Aakj.RS.53. den
gammeldags metode (lærer) barnet at stave
med de overleverede bogstavnavne, be, æl,

æ, kå sir blæk osv. Jesp.MFon.*5. (kunne)
stave og lægge (sj. læse, se I. læse 2.i

slutn.) sammen, se II. lægge 43.2. || spec.:

dele et ord (ved linieskifte) efter stavelse-

grænsen, stav Bi-sper, ikke bis-per. J?øys^.

AG.125. Jeg ser med Forundring at nogle

stave 0-xen, mo-xen.Rask.Retskr.321.
\\

(skol.) undervise, øve sig i stavning. *Jægeren

(sad) en Aften og staved med sin Søn.
Ploug.1.334. Lille Maren havde ikke stavet

(3: læst sin stavelektie), Verner ikke læst

Tabel. MartinAHans.NO.106. (skole)Bøinene
. . stavede i Kor. EBertels.D.l13 (jf. Kor-
stavningj. vi (blev) godt øvede i at stave
udenad. Nielsen (0: læreren) fremsagde
korte og lange Stavelser, som vi saa skulde
stave højt udenad. BornhHaandvEr. 7. || i

10 videre anv.: være paa et (famlende) begynder-

stadium, de Fleste skrive (dansk) slettere

end jeg, og selv de Bedste tage langt tiere

feil end jeg, netop fordi de ansee sig for

udlærde, medens de endnu, saavelsom jeg,

kun har begyndt at stave. Grundiv.LSk.30.

II
talem. (nu 1. br.): mand faer lære at stave,

for end mand kand lære at \?ese.Moth.S736.

jf.: man maa stave, før man kan læse Digter-

ne. Goldschm.Hjl.1.36.

2) m. obj.
II

m. h. t. det enkelte ord; ofte

(vistnok især i nyere tid) i forb. m. angivelse

af stavemaaden (navnlig ved med), (jeg 0:

Pernille) spørger mig først for . . hvorledes

det (ord) staves. Biehl.Haarkl.l3. *Han læste

reent, og staved' ej et Ord. PAHeib.(For
Sandhed.1.233). *Med Q man ikke stave

maa.
| Nu staves Kvinde tørt med K.

JVJens.VL.61. (børnene maa) søge at lytte

sig til (ordets) sammensætning for saa til

30 sidst at stave det. VorUngdom.1937138.268.

\\ m. h. t. en sammenhæng, en tekst; især i

videre anv.: læse med besvær ell. usikkerhed;

ogs.: dechifrere, tyde en vanskelig indskrift,

forstaa en vanskelig, dunkel tekst ell. ytring.

*mig min fromme Moder lærte stave
|
Guds

Ord. Bagges.Ep.51. *Hr. Ivar staver kun
halvt det Brev,

i
Margrete med egen Haand

dog skrev. Ing.DM.93. (H. C. Andersens)
Æventyr er den eneste JBog, vi har stavet,

40 og som vi læser endn\i.Brandes.n.94.
\\

stave noget for en ell. (nu 1. br.) stave
en noget for, (jf. foreståve^ vise, hvorledes

noget skal staves, læreren stavede de vanske-

ligste ord for børnene j i videre anv.: for-

klare noget (paa omstændelig, pedantisk, do^

cerende maade): en Læser (maa kunne) for-

staae Digterens Mening, uden at den bliver

stavet ham for i selve Kunstværket. OeW,
EwS.11.178. At Digterne skulde staae som

50 en Skolemester og stave Moral for os, synes

mig man har eenstemmig fritaget dem for.

HegermL.(Hjort.B.1.375).

3) t særlige forb. m. præp.-led (jf. ogs. 1.

41 ff. og bet. 4). \\ stave paa noget, (nu 1. br.)

forsøge at læse (ell. forstaa) (noget vanskeligt);

ogs.: spekulere paa, grunde over noget (jf.

Feilb.). Moth.S736. *Paa Runerne dunkle
jeg staved i Løn | Og mægted dem ikke at

laade. Grundtv.PS.V50. det umordiske eller

M oldgotiske sprog på . . runemindesmærker
fra 5te—8de årh. . . hvorpå vi først nylig

have begyndt at stave. SvGrundiv.(HistTids-

skr.3R.V.500). bilUcU.: »Paa Gaaden i Dron-
ningens Blik han staver. Zn^.Dif.^. || stave
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til noget, gengive ell. opfatte noget ved at

stave det. Moth.S736. Høysg.S.124. kan du
stave til frosset vand med to bogstaver?
(svar: is) I

4) refl., i f^b. m. præp.-led ell. adv.
||

stave sig frem, ved læsning: skride lang-

somt frem (bogstav for iogsiav, stavelse for

stavelse). Han tog . . et Pergament . . ud af

sin Barm og stavede sig frem i det. Biehl.

DQ.n.342. Hauch.VII.266. i videre anv.: lo

slutte sig til lidt efter lidt. vAph.(1759). Vore
Tørvemoser indeholde imidlertid saa talrige

Levninger netop af Husdyr . . at vi herved
kunne stave os frem til Kundskaber, som vi

før aldeles msbnglede.JapSteenstr.T.W.
\\

stave sig (i)gennem noget, naa igennem en

tekst ved at stave sig frem. (hun) kan læse

saa meget, at hun kan stave sig igiennem
en trykt Yhse. Rahb.Tilsk.1796.197. (hun)
stavede sig gennem Yekselen. Elkjær.MH.53. 20

II
stave sig til noget, opfatte (et ord, en

sætning, en tekst) ved at stave sig frem (lang-

somt, besværligt, usikkert). *Jeg havde van-
dret Kirken rundt . . stavet mig til Navnet

|

Paa mangen Liigsteen.Oehl.(1831).II.107.

Hrz.1.48. i videre anv.: (led for led) slutte sig

til noget, (vi) kand beskue Himmelens Stier-

ner og af dem stave os til Guds forunderlige

Yæsen.Hørn.Moral.1.55. Saa vidt jeg kan
stave mig til, er Tingen allerede skeed. 30

vAph.(1764). Ing.EF.Y11.128. Feilb.

Stave-, i ssgr. I) til I. Stave ell. (flt.

af) I. Stav, se u. Stav-. 2) (især skol.)

til III. stave; saaledes (foruden de paa alfa-

betisk plads behandlede) Stave-bog, -hæfte,

-Uste, -øvelse, -bmg, en. (1. br.) (brugelig

ell. anerkendt) stavemaade. MO. -bygning,
en. se Stavbygning, -fejl, en. stavemaade,

der strider mod den anerkendte retskrivning

;

ortografisk fejl. Pol."'/il942.9.sp.3. -gulv, 40

-gærde, -kappe, -kar, -kirke,
-konge, se Stavgulv osv.

Stavelse, en. ['sda'valsa] Stavelser.

Høysg.AG.l. jf. Feilb. flt. -r. (ænyd. d. s. (tid-

ligst kendt fra PJColding.Etymologicum.
(1622).1273), SV., no. stavelse; jf. no. dial.

staving, stavning, stavelse, oldn., isl. sam-
stafa(n), stavelse; egl. vbs. til III. stave (jf.

Stavelsebarnj og gengivelse af gr.-lat. syllaba,

egl.: sammenfatning) 50

I) egl. vel (skol.) om de smaa afsnit (nor-

malt bestaaende af en vokal med omgivende
konsonanter), som man ved stavning op-
løser ord ell. sætninger i (henh. bygger

op ved at nævne de bogstaver, hvoraf de be-

siaar); i videnskabeligt spr. dels (sprogv.) om
enhed, inden for hvilken sproglydene for-

bindes efter bestemte regler (ligesom ordene
inden for sætningen) (om forsøg paa fysio-

logiske eller akustiske definitioner se bl. a. eo

Jesp.Fon.521. LingvistkredseniKbh.Aarsberet-

ningl934.4ff.), dels (metr.) om de rytmiske
mindsteenheder, hvoraf verset^ fødder bygges
op (henh., hvori de kan analyseres) (se nær-

mere Arnholt2.Rytmik.I.(1938).142ff.). I.l) {

al alm. Hvor der ikkuns er En Vocal, der er

ikkun En Stavelse, hvad heller Consonan-
terne hos samme Vocal ere mange eller faa.

PSchulz.DS.131. Dansk Prosodia . . lærer,

af hvordanne og hvor mange stavelser

Rimlinier skal sammensættes. Æ^ø«/sgr.46r.286.

*(jeg) Mig øved' i. Bogstaver først at male—
I

Saa Stavelser — saa Sammenskrivt. Bagges.
Ep.252. Opløser man da atter Ordene i deres
Bestanddele, så kommer man til Stavelser,

det er såmeget som udtales ved enhver Åb-
ning eller StilHng af Munden samt Udstøden
af Lniten. Rask.Retskr.4. *(et) Ord af (nu:
paa^ fire Stavelser. Bredahl.1.27. I de Gamles
Skrift deeltes Ordene ved Liniernes Ende
ikke omhyggeUgt efter Stavelser. Madv.La^
Sprogl.*8(jf. Stavelsedeling^. At talen for os

falder i naturlige led, „stavelser", derom
kan der ingen tvivl være.Jesp.Fon.522.

\\

(metr.) m. h. t. det forhold, at man i den
ældre kunstdigtning ansaa antallet af stavel-

ser i hver linie for det afgørende metriske

princip (jf. SørenPoulsenGotlænder.Prosodia

Danica.(1671).22.358ff.); især i forb. som
tælle stavelser, disse Digtere vare ikke
komne videre end til at tælle Stavelserne. Pa-
ludan.FI.I.157. hertil: Gettorp (f ca. 1641)
er stavelsetællende; hos ham er der ingen
forsyndelser mod s ta velsetalle t.^ilfor^en-

sen.Ældre da.versbygning.I.(1901).169. (ver-

sene) nærmede sig til eller blev til . . sta-
velsetælling istedenfor ioåmkl. EJessen.

(TfF.IY.285). jf.: Sibbern . . søgte at bringe
mig fra at oversætte Odj'^sseen, da jeg, som
han sagde, „ikke burde spilde saamegen Tid
paa S t a V e 1 s e t æ 1 1 e r i". PMøll.(FCOls.PM.
73).

II
om /or&. som aaben, lukket, beto-

net (tonløs, ubetonet), kort, lang, (tryk)-
stærk, (tryk)svag stavelse, se aaben 1.6

osv. 1.2) stavelses (nu næppe br. stavelsers.

sj. stavelse^ anv. som 2. led i forb., navnlig

ssgr., hvis 1. led oftest er et num., som betegner

antallet af stavelser (jf. -staveiset, -stavet

samt Enstavelse osv., Flerstavelsesordj. Tve-
Stavelsexs-Oid. PSchulz.DS.102. ikke blot

Eenstavelsesrim . . og Tostavelses . . men og-

saa Trestavelses, som Besværlighed, Herlig-

hed. iV?/erMpi2a/i&.//.F7//. *Patriotisme! tidt

misbrugte
|
Femstavelse. Bagf^es.I/.^i. Unaa-

de ! Skrækkelige Trestavelsesord. Bredahl.III.

12. Ronsard . . foretrak tistavelsesverset for

alexandrinen. ORode.Renaissancen. (1866). 73.

II
(1. br.) i ssgr. som Langstavelsesord (0: ord

med lang rodstavelse). Arkiv.XII.322.

2) i mere ubestemt bet., om en meget lille

del af talen; især i nægtende forb.: ikke et

muk; ikke et ord. Hans Øre . . opsnapper
hver Stavelse man frembringer. fiaggfes.L./.

133. Han ymter ikke en Stavelse om, at

hvad han fremsatte var laant fra Andre.

Gosch.B.72. Ingen forstod en Stavelse (af

oplæsningen). Bang.SE.86.
\\ (1. br.) i videre

anv.: (ikke) en smule. Jeg bryder mig ikke
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en Stavelse om Jeres Wienerunger. J.flen-

ningsen.DGE.38.
Stavelse-, t ssgr. (ogs. Stavelses-, se

fx. u. Stavelse-biUede, -gaade, -top^. især

(navnlig sprogv., rnetr.) til Stavelse 1; for-

uden de paa alfabetisk plads behandlede kan
nævnes: Stavelse(s)-accent, -antal, -begreb,

-begyndelse, -bygning, -dannelse, -kvantitet,

-længde, -maaiing, -række, -styrke, -tab,

-teori, -udlyd, -afdelings, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -deling. Flerstavelsesord . . deles

efter Stavelseafdelingen. Rask.Retskr.320. f
-barn, et. (skole)barn, der lærer at stave.

PolPhysMag.X.359. -billede, et. total-

indtryk af en stavelse (uden tanke paa de

e7ikelte bogstaver); især i forb. som læse i

stavelsebilleder, læse stavelse for stavelse

uden først at læse de enkelte bogstaver (jf.

Ordbillede;. Stavelses-: VorUngdom.19371
38.258. -dannende, part. adj. om sprog-

lyd: som danner (centrum i) en stavelse (spec.

om visse konsonanter), stavelsedannende n, m,
r,^ 1. HolgPed.S.261. jf. Jesp.Fon.528. -de-
lings, en. (jf. -afdeling; et ords opdeling i

stavelser (spec: ved linieskifte). Madv.Lat
Sprogl.*513. YorVngdom.1937f38.268. -gaa-
de, en. (nu 1. br.) gaade, hvis løsning er et

flerstavelsesord, af hvilket de enkelte stavelser

først skal gættes; karade. Tode.SB.304. Sta-
velses-: Sal.VII.383. -grænse, en. (jf.

-skel; grænse mellem to stavelser. Lyngby.

(TfF.II.319). Jesp.Fon.544. -maal, et. (;/.

ænyd. Stavelsernes Maal, naar de ere Lange
og Stakkede i \eTset.PSyv.(DGrammat.III.

165); efter ty. sUbenmass; foræld.) I) en sta-

velses lamgde (kvantitet). Fra Tonehold og
Tonefald må man endnu skjelne Stavelse-

målet (qvantitas svUabarum) i Verselæren.

Rask.Retskr.54. EJéssen.(TfF.IV253). 2) ver-

sefod (jf. Fodmaal S.i). JBaden.Gram.267

.

3) versemaal; metrum. LTid.174O.608. det sex-

fodede Stavelsemaal (o: heksameter). Storm.

Br.4. Grundtv.B.1.474. MO. -rim, et. (jf.

Rirastavelse; rim (IV2) mellem to tryk-

stavelser (og efterfølgende ubetonede stavelser),

regnet fra (og med) den trykstærke vokal

(oftest staaende i slutningen af verslinien, jf.

Enderim;,- helrim (mods. Bogstav-, Konso-
nant-, Stavrim;. NMPet.Spr.L63. Recke.

Verskere.145. -skel, et. (jf. -grænse;, ikke

engang en fonetiker kan sige hvor stavelse-

skellet ligger i et ord som knistre. Jesp.

MFon.*8. -skrift, en. skrift(system), hvis

enkelte tegn er stavelsetegn (mods. Bogstav-,

Ordskrift;. Rask.Retskr.5. HolgPed.SN.129.

-staveiset, adj. [-|Sda-(')v9ls9<] {til Sta-

velse (1.2); ;/. -stavelses (u. Stavelse I.2;,

-stavet samt sv. -stavig, ty. -silbig; sprogv.

ell. metr.) i ssgr. som en-, to-, tre-, fler(e)-

stavelset osv., som bestaar af een, to osv.

stavelser, lang flerstavelset Endelse. i?asA:.

NSO.260. den nye, den frie, at due (høres

snart) eenstavelsede, snart tostavelsede.

FPJDahl.Retskrivningslære.(1823).7. (otten-

de) Linje skal være seksstavelset og have
Indrim. HBrix.AP. 1.50.

Stavelse-tegn, et. (jf. -skrift; skrift-

tegn, der er betegnelse for en stavelse (mods.
Lyd- (2), Ordtegn;. MO.^ AUe de ældste

skriftsystemer er . . en blanding av ordtegn
(eller begrebstegn) og stavelsetegn. ^oijPed.
SN.129. -top, en. den sonoreste (og een-

trale) del af stavelsen. Jesp.Fon.526. Sta-
10 \e\ses-: smst.527. -tællende, -tælleri,
-tælling, se Stavelse sp. 1052*^^.

. -vis,
adv. (ænyd. d. s. (PJColding.Etymologicum.

(1622).1274); 1. br.) stavelse for stavelse. Moth.

S736. VSO.
Stave-lære, en. (jf. Stavningslære;

gram., nu næppe br.) retskrivning(s-lære);

ortografi. NMPet.III.490. -maade, en. (jf.

-brug, -sæt samt Ordskrivning; den maade,
hvorpaa et ord (ordforraad) staves (i det enkelte

20 tilfælde ell. i alm.); skrivemaade; ortografi, ef-

ter islandsk Stavemåde. Rask.lll.395. Stave-

maaden (i brevene) er paa Steder ændret i

Overensstemmelse med Nutidens Brug. 4ar6
LollF.1942.120. -metode, en. spec. om me-
tode ved den første undervisning i Icesning. Ka-
per. Han bruger højtlæsning og stillelæsning,

ordbilledmetode, fonetisk metode, gammel-
dags stavemetode. Vor Ungdom. 1937f38. 265.

•ord, et. ved den første undervisning i læsning

30 og skrivning: (vanskeligt) ord i lektien, som
skal staves. Folkeskolen.l930.44.sp.2. En lille

Pige fra 2. Klasse . . indrømmede, at hun ikke

havde læst Lektier og heller ikke skrevet

Staveord. Pol."/tl940.5.sp.l.

L Staver, en ell. (sj.) et (se sp. 1055**;

sml. ogs. sp. 1055*^). ['sda'var] ell. (især

dial.) ['sdauOar] (undertiden (skrevet) Stavr.

Hjortø. TO. 89. Lunde. F. 71. jf. Moth.S749.
VSO. SvGrundtv. — nu dial. Stavre. Pame-

w la.1.434. Bagges.NK.186. Schand.RP.83. JV
Jens.FD.52. jf. Dania.IX.29. Flemløse.76.

LollGr.28. hertil /!^. stavrer. Sort.(SamlDan-

skeVers.UI.114). Reiser.111.453.480. Frem.

DN.282. SjællBond.lOO. jf. Feilb.). flt. stavre

[•sdaura] ell. (i nyere rigsspr.; ikke optaget i

SvGrundtv. D&H. Saaby.'') stavere ['sda*-

vara] (Bagges.V.288. Brandes.Forklaringog

Forsvar.(1872).40. jf. Glahder.Retskr.) ell.

(navnlig m. overgang til koll. anv. (se sp.

50 1055"), maaske delvis flt. af 1. Stav (2.i)

ell. 1. Stage; staver (Cit.l704.(Vider.I.385).

Argus.l770.Nr.3.3. VSO.VI.792(u. Stavre-

kølle;. SSwane.Skyer.(1912).33), stavr (Cit.

1709.(Vider.II.468). OecMag.IV332). {ænyd.

stau(e)r, æda. stauær (best. f. stauæræn ell.

stafræn. DGL.V.195. flt. stauær. smst.206),

sv. dial. staver, stavar, stavur, stavre, fsv. sta-

vur (staur), no. dial. stavar, stub, eng. dial.

staver, trin i stige, tøndestave; vistnok afl. af

M I. Stav (og muligvis forsk, fra no. dial.

staur, se Stør; jf. dog Hellquist.EtymO.*

(1939).1069); sml. I-II. stavre || om an-

vendelse i stednavne se JohsSteenstr.DS.103

II
t rigsspr. nu 1. br. uden for den sp. 1055**



1055 Staver stavformig 1056

nævnte talem.) afskaaret ell. raat tilhug-
get gren ell. ung stamme, navnlig anvendt

som (opretstaaende) del af en konstruktion.

1) (jf. I, Stav 2.1, I. Stage 1 samt Gaard-
staverj gærdestaver. Den anden Stad er

omgiven med et flettet Gierde . . som er

befæstet med mange St&yrer. Reiser.111.453.
han havde hugget sig Stavre til et Gierde.

Birch.II.16. *her man fletter et Gærde.
|

Under Hænderne snor en stynet Gren
|
sig lo

smidigt fra Staver til Sta,yer. OlafHans.LL.
59.

II
koll., om (afhugget) underskov beregnet

ell. anvendt til gærdestavre; navnlig i fori. som
gærde (Cit.ca.l750.(Vider.III.404)), gærd-
sel, ris, torn(e) (Cit.l743.(Vider.II.365).

FBagger.Bye-Lov.(1773).l), tjørne (Cit.

1740.(Vider.III.123)) og (eller) stavre
(stav(e)r, stavrer), hvo som . . tager ris

eller staufr af nogen mands gierde (skal give

Ude). Cit.l701.(yider.II.397). (skoven kunde 20

ikke mere) afgive det fornødne Stavre og
Gæråsel. Nystrøm.N0.518. \\ m. h. t. det for-

hold, at dyr (og mennesker) kan komme til skade

ved at støde en gærdestaver op i sig. (hvis) Fæet
er saa kaat, og løber enten paa Steen, eller

Stavre, og vorder deraf lydt, eller dødt.

DL.6—20—4(jf. DGL.II.460.Y194f.). for de

spidse Stavres Skyld (i tjørnegærdet) turde

(rytterne ikke) sætte over. Grtmdtv.Saxo.III.

196. især (jf. lign. fort. u. I. Stage 1, I. 30

Stav 2.\) i udtr. som jage (Hrz.XYSll.
Krist.Ordspr.320), springe (Rostgaard.Lex.

82771) ell. (navnlig) løbe, rende sig

(selv) en staver i livet (ell. i siden.
Hrz.XV.311. i sig. Rostgaard.Lex.82771). Ing.

EF. VII.96), nu næsten kun overf.: ved ufor-

sigtighed, ubesindighed, taktløshed komme
galt af sted, paadrage sig ubehageligheder,

komme i forlegenhed. Grundtv.Saxo.III.251.

Krigsministeren løb sig i Folkethinget en 40

Staver i Livet m. Hs. til Anmærkningen imod
den af ham opstillede Fortolkning af Demar-
cationsloven. Krieger.D.IY151. MKlitgaard.

GAI.63. i flt.: Det er saa at sige utroHgt,

indtil hvilken Grad Hadet leder denne Lite-

rat til at løbe sig Stavere i Livet. Brandes.

XI11.411.
Il t ow stang i gitter, bur. jeg har

seet igiennem Sprinklet og Staverne af Buu-
ret, at det er en virkelig Løye. Biehl.DQ.III.

144.
II

i sammenligning ell. billedl. (navnlig 50

om (opløben og) mager person). Hånd er en op-

pudsedt stknr. Moth.8749(jf.: Mand kand
og klede en staver o^.P8yv.I.231). jf. (maa-
ske til II. stavre ?j; Jeg fik en tåget opfattelse

af mig selv som et gammelt stavr, der ser,

han er ikke til noget mere. i/;or<ø.r0.89. klæ-
derne hænger som en sæk (ell. en pjalt.

UfF.) paa en staver (jf. u. Gærdestav samt
u. I. Stage 1). alt (0: uniformen) hængte paa
os som en Sæk paa en Staver. Erindringer fra io

Garnisonslivet.(1896).12. Lunde.F.71.

2) (jf. I. Stage 2.2, I. Stav 2.2) tyndere
stolpe i bygningskonstruktion; især om
de lodrette kæppe (hæle (II.3), støjler), hvorom

man (fletter halm ell. ris og) kliner ler i ler-

klinede vægge; vægstaver, dersom Væggene
er vendrede, saa fylde baade Stavrene og
Vendrene saa meget i Væggen, at (osv.).Oec

Mag.IV.332. Begtr.8jæll.II.7(se u. I. stavre

B). MDL.(u. stavrej. Feilb. AarbKbhAmt.
1928.318.

3) (jf. I. Stage 2.5, I. Stav 1.3^ om (gærde)-

staver anvendt som primitivt vaaben. Kaarde,
Kniv, Staver, Kæp, eller noget saadant,
som mand kand giøre Skade med. DL.
6—10—1. en Regn af Pile, Steen og Stavre
fra Volden. Grundtv.8norre.III.259. AntNiels.

FL.II.113.

4) kæp; stok; stav (LI) || vandrestav;
spadserestok. Af Sted skridter den gamle
Herre ved sin gule Stayer. ZakNiels.B.81.

Gravl.0en.24.
\\

plovstav. Trojel.II.117.

5) {jf. Pilestage 1 (og ænyd. flt. pil(e)-

staéuer) samt Stør i lign. bet.; gart., foræld.)

(større) stikling (af træagtig plante); stav-
stikling. (man kan opelske træer) Af Stik-

linger eller Stavre, hvilket skeer ved at

plante mindre (Stiklinger) eller større (Stav-

re) Grene af de dertil skikkede Træarter,

som da slaae 'Rødder. CTNyegaard.Have-
dyrkning. (1858). 50. P i 1 e s t a V r e. CDalgas.

SvendborgAmt.(1837).305.

6) (vel ved sammenblanding med staver,

flt. af I. Stav(e); 1. br.) tøndestav(e) olgn.

Moth.S749. nogle Stavre af Baller og Kar.
LTid.1758.305. Feilb. Brenderup.§83.

II. Staver, en. flt. -e. person, som staver

(III), skriver paa en vis maade; vist kun i ssgr.

som Fristaver (s. d.). Nystaver (jf. Ny-
stavning u. II. StavningJ.

III. »taver, et. se Stavær.
Staver-, i ssgr. se Stavre-.

Stave-sæt, et. (1. br.) stavemaade.

KKålund. (Småstykker. (1884-91). 133). lyd-

tillæmpet stavesæt. SvClaus.NM.11.28.

stavet, adj. ['sda'va^] (til I. Stav 2.3;

jf. gestæb(el)t; kurv.) om kurvearbejde: be-

staaende af lodrette staver med enkelte vand-

rette fletningsforbindelser. OrdbS.

-stavet, adj. [-(Sda'vai] {jf. sv. -stavig,

ty. -silbig; vel forkortelse af -staveiset, dannet

m. tilknytning til III. stave (ell. I. Stav b);

sprogv. ell. metr.) I) i forb. m. num. olgn.

som 1. led: indeholdende et vist antal stavelser

(jf. enstavet^. et trestavet ord. Lyngby.

Nordfrisisk.(1858).23. smaa, pointerede Dig-

te med fem- og syvstavede Linjer. XLars.
JapanskAand.(1909). 161. 2) i forb. som
kort-, langstavet, med kort (henh. lang)

rodstavelse. Arkiv.XI1.323. Brøndum-Nielsen.

GG.I.80.

Stave-træ, -tøj, se Stav-træ, tøj.

stav-falden, part. adj. (sj.) [3.i] o?w

tønde, kar: som er falden i staver. Kidde.AE.
11.352. -formet (Bergs.M8.HI.133) ell.

(nu sjældnere) -formig, adj. (jf. I. Stav 4^

af form som en stav. en stavformig Forstening.

NaturensV.1914.228. til I. Stav 4.3: hver en-



1067 stavg^lo IStavn 1058

kelt Traads Overgang i de stavformige Le-
gemer. J.jyannoter. Øiets Anatomie. (1850). 55.

-glo, V. (jf. fynsk stavse (MDL.349 u. maal-
see^, stivglo, samt u. II. stave 4; dial.) glo

stift (paa noget), de to (har) siddet sammen
og stavgloet ind i tilværelsen, medens alt ondt
gled udenom dem. AnkerLars. VS. 489. UfF.
(Langeland), -gulv, et. [3.2] gulv belagt med
(parket)staver; parketgulv. VortHj. IV,2. 55.

Stave-: Arl)ejdsløn.45. FagOSnedk. -gym- i'o

nastik, en. [I.2] (gym.) gymnastik, hvorved
der anvendes en stav. JPJespersen.Stavsyste-

met.(1934).18.20. -gærde, et. [2.i] (jf. sv.

dial. stavgård samt Stavregærde) gcerde ie-

staaende af staver (især m. h. t. forhold i Norge
ell. Sverige), de høie Stavgjerder, som idelig

hindrede os i at komme Mindesmærkerne (i

Blekinge) næT.Wors.OE.123. Rich.I.203. Sta-
ve-: JLange. 1.236. -hegn, et. (jf. -gærde;
1. br.). *0m Haven foran Huset stod i Ring

| ajo

et Stavhegn med en vandløs Grøft omkring.
UBirkedal.(StSprO.Nr.90.21). -holt, et. [3]

(cenyd. d. s., (m)nt. stafholt, ty. stabholz;

fagl., foræld.) stavtræ (2). KiøbmSyst.111,1.
171. -hus, et. [2.2] {no. stavhus; jf. -byg-
ning osv.; især arkæol. ell. m. h. t. forhold

i Norge) stavbygget hus (mods. Blokhus^. JV
Christensen. Midtsjællands Hist. I. (1907). 27.

JVJens.C.46. -høvl, en. [4.2] {jf. Stafhøvl
samt ty. stabhobel; fagl.) kelhøvt (v. hj. af 30

hvilken man frembringer stave, staffer). Moth.
S735. FagOSnedk.
staTilere, v. se u. stabilisere.

i^tav-jærn, et. [4.2] (fagl.) krumt jærn
til udskæring af staffer (stavværk) ved billed-

skæring. Møbelsnedkeri.[1937].371. -kam-
mer, et. [2.4] (fagl., foræld.) mellemrum
mellem stavpuderne (jf. MilTeknO.127); her-

til Stavkamnier-pude, stavpude (smst.270).

-kappe , en. [2.4] (fagl.) kappe (U.3.6 40

slutn.), læderbeklædning (foran) paa stavtøj.

VSO. Stave-: smst. -kar, et. [3.i] (ænyd.
d. s.; især dial.) kar af staver. Moth.S735. SA
Fjelstrup.BønderhaversAnlæg.(1842). 6. Feilb.

Stave-. PThorsen. Bornholms Forhistorie.

(1935).36. -karl, en. se I. Stakkel, -ker-
ne, en. [l.e] (foræld.) mindre s^nørkerne, hvor
kerningen udførtes v. hj. af en stav (mods.
Svingkerne^. Feilb. De kærnede Smør hver
fjortende Dag, og saa skulde jeg helst kom- 50

rae og støde Stavkærnen. AndNx. AH. 39.

SjællBond.91. -kirke, en. [2.2] {fra no.; ar-

kæol. og især m. h. t. sv. og no. forhold) kir-

ke bygget af stavværk. HStrøm.Søndmør.II.
(1766). 24. Aarb. 1869. 199. den engelske
Stavkirke i Grenstead. Ottosen. VH. 1. 140.

Stave-: Holb.Berg.311. NordConvLex.'IV
768. -koujge, en. [3.i] (ogs. Stave-^. (1. br.)

titel, der gives til den person, som ved tønde-

slagning nedslaar den sidste af de staver, der 60

bliver hængetide i snoren, efter at selve tønden
er faldet ned (jf. Kattekonge^. OrdbS.(kbh.).

-krampe, en. [2.4] (fagl., foræld.) spænde-
rern, som forbinder stavtræerne foroven; topøl.

VSO. -krog, en. [2.4] (fagl, foræld.) krog,

beslag (ell. spænderem), som forbinder stav-

træerne forneden; krogøl. VSO. -ksevle, en.

[3] (fagl.) trækævle til udskæring i staver.

Bek.Nr.l2"/xl941.

I^tavl, en. se Stabel.

I. stavle, V. ['sdaula] (jy. stagle. Blich.

EB.41. MDL.545. VSO. Feilb.). -ede. (vel

til II. stave (1) ell. I. Stav (jf. ty. dial.

stabeln, ståbeln, gaa med stav, samt II. stavre^

ell. dial. form af II. stable; i formen stagle til

dels afl,. af III. stage (4) ell. 1. Stage, jf. ogs.

ænyd. staggel, vaklende, jy. stagge (MDL.)
samt I. stegle; 1. br. uden for dial.) gaa stift

og besværligt, med vaklende ell. slæbende
trin; stavre. *Den Brudgom stagled ved
Krykker,

|
Og Bruden blev baaren paa Arm.

Blich.(1920).VI.132. Stadig med det ene Par
i Hælene paa det andet stavlede (selskabet)

paa Maa og Faa gjennem Salene. Zola.Muk-
kerten.(overS.1882).124. Jeg stod da ogsaa op
fra mit Smertens Leje og stavlede op ad llx&\i-

^en.JSødring.E.II.236. Esp.328. Feilb. (u.

stavre;. UfF.
II. stavle, v. se I. stable.

Stav-mølle, en. [4.i] (fagl.) stofmølle

(ved papirfabrikation) bestaaende af en rote-

rende cylinder, halvt fyldt med runde staalstæn-

ger. Hannover&Smith.Papir.212.
I. $$tavn, en. [sdau'n] ftt. -e. (ænyd.

glda. staffn i bet. 1, æda. stafn, stauæn (i forb.

takæ til stafns, føre til (ledings-)skibet) , sv,

stam, oldn. stafn (ogs.: husgavl), osax.

stamn; sa. ord som (henh. sideform til)

ænyd. staffn, træstub, dial. stavn(e), stilk,

kaalstok olgn. (Moth.S748. Feilb. (u. stovne^.

AxLange.FP.62), ænyd. stofn, skibsstavn

(Kalk.IV113a\ DGL.II.368ff.), dial. stov-

n(e), træstub (Moth.^S587. MDL. Feilb.),

oldn. stofn, stub, ogs.: grundvold; egl. sa.

ord som I. Stamme ; en sideform er Stævn
; ;/.

II-III. Stavn) I) egl. om (hvert af) de svære

(sammensatte) stykker tømmer (stammer),

der fortil (jf. For-, Fremmerstavn^ og bagtil

(jf. Agter-, Bag-, Rorstavn^ afslutter en
skibskonstruktion, og hvori klædningsplan-

kerne fastgøres; i videre anv. ogs. i al alm. om
agter- ell. (navnlig) forenden af et fartøj;

C^4^ spr.:) stævn. Moth.S748. det beste Skib,

Dragen kaldet, fordi dets tvende Stavne ginge

i Veiret og vare beprydde med en Drage.

Suhm.Hist.1.281. *Til Stavn og Ror har

Skoven Egeplanker.Bot/e.P-S./Fi5i. *Skal

til Kamp paa Bølgens Top
|
Danebrog i

Stavnen o^.GRode.FU.78. *Haardt gaar

Hav mod Bro og Stavn. Rode.Moderen.(1920).
99. *stum af Savn

|
vender han bort fra den

østlige Vej |
sin Snækkes Stavn. JFJcns.Dt.*

25. Stormen (flovede) saa meget, at man turde

vende Stavnen h]evaa,å.EBertels.MH.90.
\\ (1.

br.) om forpartiet paa en slæde. *Sneen hvirv-

les
I

om Slædernes S>ta,yn. SSwane. Skyer.

(1912). 57. 2) {sml. tilsvarende anv. af lat.

prora, forstavn, puppis, bagstavn; jf. Orlogs-

XXT. Rentrykt »Vi, 1942 67
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stavn; poet., nu sj.) meton., om hele skihet.

engang maaskee en vildfarende Stavn
|
Mig

sovende bringer til Fædrelands Havn. Pmm.
Stærk.131. *Dér fo'r en Konge frem paa
gyldne Stsiyne. ThorLa.D.62. jf. (spøg.):

Behag i min Baad at stige!
|
Jeg (o: en

færgemand) fører Dem paa min Stavn . ,
|

Fra Strandgade til Nyha.vn. Heib.Poet.IX.87.

II. SItavn, en ell. (sj.) et (jf.: *mit

Hvile-stavn (o: hvilested). Schandrup.Y4^;

sml. u. Hjemstavn^, [sdau'n] flt. (sj.) -e

(jf. u. Hjemstavn^, {glda. staffn (i forh. og

ssgr. som sta pa staffne, hvile som hæftelse

paa ejendom, gardsæde staffn. KbhDipl.II.

145), SV. t (fli-) staffner, no. dial. stam(n)

(i forh. te stams, hjem), slesv.-holstensk

staven (mnt. stave(n), se Mensing.Wi.IY

812), (ældre) fris. staven (og stuwenj; mu-
ligvis opr. sa. ord som I. Stavn (jf. oldn.

stafn i bet. husgavl, stofn i bet. grundvold);

maaske dog (spec. i den 1. 35 nævnte sdjy.

anv.) laant fra ell. sammenfaldet m. slesv.-

holst. stave(n), stoven (mnt. stafe, stote),

badstue osv. (se Stuej (sml. Mensing.Wb.IV

812f.))

1) (jur. (foræld.) ell. dial.) om forhold

paa landet: den gaard, hvor en person
(ell. et kreatur) er hjemmehørende, er

født ell. har fast bopæl (jf. Bo-, Føde-,

Hjemstavnj; dels om vedkommendes ejendom
ell. den (fæste-)gaard, hvorpaa han bor, dels

(og navnlig) om det omraade, som hører til

en herregaard, et gods, og som bønderkarle

(i en vis alder) under vornedskab og stavns-

baand ikke maatte flytte fra; i sdjy. spec. om
hoved-, stamparcel (i modsætn. til aftægtslod

ell. udstykkede og frasolgte ell. tilkøbte par-

celler, jf. EHHagerup.^61. MøensFolkeblad.
*/il898.2.sp.2). Misdæders Hovedlod, som
forbrydis, følger hans Husbond, eller Her-
skab, det være sig paa hvis Stavn den
og findis. Z)L.i

—

24—7. *I usle Vornede!
hvad Nytte eller Gavn,

|
Hvad Fordeel er

for Jer, at I paa eders Stafn
|
Af sult og Ar-

moed døet. Holb.Paars.59. førend hånd der-

fra ud paa fremmed Stavn atter haver be-

gived sig at tiGnne.Cit.l733.(Fridericia.SH.

64). (præsten) hjalp til, at Sognebeboerne
bleve fri fra Hoveri til ommeldte Stavn.

DenViborgerSamler.**U1826.3.sp.l. (den nord-

slesvigske bondebefolkning) sad nu som Selv-

ejerbønder paa egen Ståyn.PLaurids.S.I.15.

II
binde til ell. løse fra stavnen, gøre

stavnsbunden ell. løse af stavnsbaand. Land-
boe og Festere bleve anseede som bundne
til StBi\n.Rothe.NS.II.309. denne Lov . . løsde

den ringere . . Agermand fra sin Stavn.ilfaZL

KF.25. i den tid er det netop, vi kan finde

de første spor af, at de store herrer begyn-
der at binde bonden til stavnen.ADJørg-.///.

160. bringe (Fridericia.SH.35), dele (se

u. lY dele 1), drive til stavns, for-

anledige, at en bonde, der har forladt sin
stavn, tvinges til at vende tilbage, bliver

stavnsbunden, schulde findes een liden eller

stoor Karl eller Qvinde uden for Godset,
driver de ham strax til Stavns med Magt.
Cit.l715.(Fridericia.SH.35). de giorde sig ald

U-mage for at see deres Børn adspredt om-
kring i heele Landet, paa det de ingensteds

skulle eller kunde svare til Sta,tn.Cit.l769.

(smst.224).
II

være til stavns (ell. ved
stavnen. UfF.), (dial.) være til stede, hjem-

10 me. MDL.
2) (poet., nu sj.) i videre anv., om sted

(land, by, egn), hvor man har hjemme
ell. føler, at man hører til; ogs. om om-
raade, der hører til en by, et land osv.

*den Flyde-Gade,
|

Der giennem Byens
(o: Venedigs) Stavn og stolte Bygge-Stade

|

Sin Bølge-runken Krop i Slange-Bugter slaar.

PoulPed.DP.(1937).73. *Hvad er det got at

lande
|
I Himlens søde Havn,

|
Fra Verdens

20 vilde Strande,
|
Fra fremmet Land og Stavn.

Brors.303. *Sig nævnede han Audun
|
og

Øfjord sin Sta,yii.Ploug.I.342. Det hedder
sig, at Alsingerne er hengivne til Dans, og
at de ligesom Frænderne i Sundeved hænger
stærkt ved Sta,wxien.ESkram.HG.35.

\\ (jf.

Føde-, Hjemstavn i lign. anv.; nu næppe
br.) om sted, hvor et dyr ell. en plante er hjem-
mehørende. *Planter, som Naturen saa rod-

fæster,
I
At de fra Sted til Sted ej vel for-

30 flyttes kand;
|
Men hver som vorned paa

sin Stavn maa holde Stand. Holb.Metam.36.
* Ulige, dog løvklædte Folk (o: træer)

\
Af

særskilt Farve, Stavn, og Skikke IJJLwnd.
(SkVid.IX.190).

III. S fStavn, subst. [sdau'n] {maaske til

I. Stavn (m. tanke paa gallionsfigur? sml. ogs.

sp. 1058**^) ell. IL Stavn 2) sted, hvor noget

staar; underlag for noget (fodstykke, piede-

stal). *Da styrted Madonna (o: et marmor-
40 billede) fra rokkede St&yn. Staffeldt.D.1.202.

IV. Stavn, en. se Fjældstavn.

Stavn-, i ssgr. ['sdaun-] (undertiden

Stavns-, se Stavnsmand; sml. Stavns-j.

især (jf. dog stavnbunden u. stavnsbunden;
arkais. (efter tilsvarende ssgr. i oldn.) ell.

dial. (se Feilb.)) til I. Stavn 1 : stævn-, -bil-
lede, et. (især hos sprogrensere) gallions-

figur. Meyer.*273. som Stavnbillede bar
(skibet) en luegylden Sw&ne.Malot.Frænde-

50 løs.(overs.l902).104. -bo(er), en. (ænyd.

d. s.; efter oldn. stafnbiii; jf. -gemmer, -værge;
især om forhold i Nordens oldtid) mand (ud-
kigsmand ell. kriger), der har sin plads i ski-

bets forstavn, -bo: Moth.S749. Borkar stod

i Forstavnen som Stavnbo med Høvdinge-
mærket i lÅ&dinåQn.PVHammer.AleLangskægs
Saga. (1900). 128. -boer: Hauch. TV 1.172.

-banden, part. adj. se stavnsbunden.
I. stavne, v. ['sdauna] -ede. {jf. ænyd.

60 henstavne; afl. af I. Stavn; 1. br., især poet.,

jf.: „Sjeld."iyet;w.) vende stavnen, sejle

i en bestemt retning; (alm.:) stævne;
ogs. i videre anv., om retning for bevægelse,

(næsten kun i forb. m. præp.-led ell. adv. til
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angivelse af maal ell. retning; jf. indstavne^.

Den kloge Styrmand tit . . |
Her stavner

glad til Lands paa en formildet Bølge. P5
Frim.SK.ll. *Poul Møller han drager i frem-

mede Land,
|
Ad Norrig saa monne han

stavne. Rahb.Vise »V»« 1826. 3. Winth. 1. 251.

(sj.) om kørsel: RasmWinth.S.65. billedl.:

Dit Forsyn, o Fader, det fører os hiem . .
|

Vor Gisning kan feile,
|
Hvor vi end vil

seyle,
|
Selv stavner vi meere tilbage end i'o

frem. Stub.41. stavne kursen, sætte kursen

(i en vis retning); billedl.: TBruun.IV428.
\\

(m. overgang til IL stavnej som udtr. for, at et

skib (ell. en person) lægger til land, naar i

havn. Før store Skibe skal i Wiborgs Porte

stavne . . |
Før Procurator skal forlige

mindste Sdig.Holb.MpS.268. billedl: *(jom-

frukransen) viiste,
I
At Hun, som døde Spæ,

for Trygheds Havn og |
Lyksalig stavned

var, en Reen og Hellig Mø. LThura.Poet.226. 20

Olufs.(JohsSteenstr.FN.201).

IL stavne, v. ['sdaund] -ede. vbs. -ing
((aaerne er) formedelst Stavning opsvul-

mede. Tftaar.ZS.490j. {ænyd. staune(s); vel

sammenhørende m. jy. stovne, afkorte, no.

dial. stavna (stovna), standse, dæmme op (jf.

stævne og stuvej, ell. m. ty. dial. staben, være

stiv (se u. I. Stav, IL stave 4, jf. mønsk
staavne, stivne); sml. ogs. oldn. stadna (jf.

stednej; nu kun dial.) standse; stoppe. 30

I) intr.: holde op med at bevæge sig;

staa stille; blive rolig. Fruen ikke stav-

ned.
I

Hun fik et lyse-spid her frem (0: for

at jage en paatrængende person ud).Sort.(Saml

DanskeVers.^VI.158). skal hver Draabe
Blod omkring mit Hierte stavne. Graa/i.PT.

11.252. Strax Celadon sprang op saa snart

hånd Fikke saae,
|
Og vilde løbet hen sin

Skiønne at omfavne,
|
Men Hr-Jeronimus

kom hannem til at st&yne. Prahl.BJ.26. den 40

trætte Hest stavnede i Farten. JHSmidth.
Ords.149. Døren stavner aldrig her.ilfO. ;'/.

MDL. Esp.328. Feilb. \\ i udtr. for at noget

(ønsket) bliver hos en, bliver en til del, ikke

forsvinder, gaar tabt osv. Det Haabet eene

var, der i
|
Pandoræ Buddick' stauned,

|

Der andre Gavers Smyckeri
|
Blef sørgeligen

s&uned. Sort.Poet.14. Gid Fisk og Kiød og

Smør for deres Kiøkken stavne. Holb.Jul.

12sc. skal vi vel sige,
|
At sand Lyksalig- 50

hed kun stavner hos de Rige? SkVid.III.103.

Il
han stavner aldrig olgn., han har hver-

ken rist eller ro, er altid paa tæerne. Rost-

gaard.Lex.S277c. Han stavner ikke den hele

udslagne Dag.MO. VfF. munden stav-
ner aldrig paa ham. Rostgaard.Lex.S277c.

Skuesp.II,3.8. MO. 2) trans.: faa til at

staa stille. Moth.S749. PEMull.Isl.113 (fal-

stersk). MDL. Esp.328. \\ spec. (jf. stævnej;

opslæmme vand. dette Vand (kunde) ved at 60

dæmme og stavne Aaerne læt . . bringes til

at svulme over sine Brædde. T/iaar.ZS'.365.

smst.366.
II

talem. den Onde stavne Dig!

en Matrosed. JHSmidth.Ords.149.

O -stavnet, adj. [-|Sdau'na<] {til I. Stavn

;

jf. -stævnet) som har en stavn (stavne) af
en vis (ved første led angivet) beskaffen-
hed, bredstavnede Skihe. OlafHans.LL.
14. højstavnede Gondoler. Galsch.SR.19 (jf.

stavnhøjj. (sj.:) Keiseren . . havde ladet

lægge tvestavnede Skibe til at forhindre

(fjenderne) Overgangen (over Donau). En-
geIst.Forsv.316.

Stavn-gemmer, en. (fra PClaussøn.

Snorre.(1633).135.170.175 ofl.; til Gemmer
1) d. s. s. Stavnbo. Moth.S749. KSelskNye
Skr.IY213. Grundtv.Snorre.1.77. \\ om et skibs

styrmand. Ing.VSt.157. sa.EM.L150. -høj,
adj. (efter oldn. stafn(a)hår; arkais.) om sfeift;

som har høj for- (og agter)stavn. Grundtv.

Snorre.1.273. Gertz.(Wilst.Od.(1909).XIVv.

258).

I. IStavning, en. vbs. til II. stave (s.d.).

II. i^tavning^, en. vbs. til III. stave:

det at stave (navnlig: som fag ved den første

undervisning; jf. Kor-, Lydstavningj ; under-

tiden ogs.: stavemaade, ortografi (jf. Retstav-

ning samt Nystavning, moderne, mere lyd-

ret ortografi, navnlig m. h. t. sv. forhold: den
svenske „Nystavning", med var for hvar
(osv.). Brøndum-Nielsen. (NatTid.^*/tl937. 11.

sp.3)). Moth.S735. Er da en absurd og uri-

melig stavning . . til en bebrejdelse for et

sprog, saa maa en rimelig og stadig tvert-

imod være til z\r.Høysg.2Pr.23. Stavningen,

der river Ordene fra hinanden og i Stykker.

Kierk.IX.188. ERode.JP.ll.
\\

(foræld.) m.

særligt hensyn til stavelsedeling ved linie-

skifte, sk, sp og st skilles ikke ad i stavnin-

gen. J?øt/s9.^G.i25. Rask.Retskr.320. \\ hertil

fx. Stavnings-lære, (jf. Stavelære; sj.) lære

om stavning; spec: kere om stavelser og

stavelsedeling. Levin.Gr.I.18.

III. Stavning:, en. vbs. til II. stavne

(s. d.).

Stavns-, i ssgr. (i ssg. stavnsbundet ogs.

stavn-; jf. Stavn-), især (navnlig jur.,

hist.) til II. Stavn 1. -baand, et. I) ruesten

kun i best. f., om den lovgivning, institution,

der fra vortiedskabets ophævelse og indtil land-

bolovene 1788 bandt bøndcrkarle (i en vis al-

der) tilstavnen (jf.: Fødestauns Baandet.
Cii.l788.(Fridericia.SH.292)). Kongen bød
Stavnsbaandet skal ophøre.Thaar. (indskrift

paaFriJiedssløtteniKbh.l792)(efterForordn.**/»

1788). Her ligger . . |
Bolstedet, hvorfra min

Slægt kravlede ud af Stavnsbaandets Mør-

ke. JVJens.Di.73. II
ofte i forb. m. løse (løs-

ne), løsning olgn. Stavnsbaandets Løsning

fra Godserne for Bondestandens Mandk'øn
i Danmark. Forordn. "/, 1788. Endeligen

brast Lænken, Stavnsbaandet løsnedes. PAi/s

Bibl.11.5. jf.: Stavnsbaands-Løsningen
og Landboreformerne. VFalbeHansen.(bogti-
tel.1888-89). 2) overf., om hvad der virker

bindende, hemmende olgn. Oehl.XIX.264. den

ydre Frigørelse (i 1788) var dog ikke meget
værd, saa længe de aandelige Stavnsbaand

67<
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hvilede lige tungt paa Folkets store Yler-

tal. HBegtr.DF.1.7 . \\ spec. (jf. Sognestavns-

baand; kirk.) om sognebaand. Rahb.Tilsk.

1797.131. Brucker.G.202. -binde, v. (til

-bunden; O, 1. ir.) hinde til stavnen; ofte

overf. Har hun ikke stavnsbundet sig til

mig? Har jeg ikke taget hver hendes Sans,

hver hendes Tanke i Ed, at min er hun.

Nans.M.75. Godsejerne (i Rusland før 1600)
bestræbte sig yderligere for at stavnsbinde

Bønderne ved store Laan, som de ikke kunde
betale tilbage. Tilsk.l918.II.105. -banden,
part. adj. (indtil leg. af 19. aarh. alm. stavn-j.

(jf. -baand, -binde samt Stavn sp. 1059^', bin-

de 6.2 slutn.) bunden til stavnen. \\ m. h. t. bøn-

dernes kaar i ældre tider (navnlig i Dan-
mark i 18. aarh.). stavn-: Moth.S749.
*Stavnbundne Vorned man blant Arbeids-

dyr nu talte,
| Og i hans klemte Bryst hvert

Glædes Udspring qvalte. Bull.(SkVid.lX.
147). (bønderne i Westphalen bliver) mis-

undte af deres stavnbundne Medborgere i

det brandenborgske Ba,nå.FrSneed.I.117.
VSO.II.670. stavns-: de Søe Enrollerede

(er ikke) staunsbundne. Cit.l788.(Fridericia.

SH.294). den overveiende Deel af Landbo-
standen . . var stavnsbunden til Herregaar-
dene.Goldschm.Hjl.1.32. Allen. 1.148.

|| qp i

videre (billedl.) anv. *Snart igjen stavn-
bundne Tanke

|
Tør af Lænken vikle sig.

Staffeldt.D.1.396. Det er . . aandelig stavns-
bundne Naturer, der har deres Rødder saa
dybt, at Øieblikket og Individets Vilje kun
lidet formaar at ændre åem.VVed.G.42. jf.

l.2f. samt sognebunden: alle de, hvis

Fædre have været i Statskirken, skal (ikke)

være stavnsbundne til åen.Grundtv.Udv.Y6]

.

en stavnsbundet Menighed. smsL66. spec. om
dyr, der er bundne til et bestemt opholds-

sted: Fuglene . . har forlængst forladt (Nord-
østgrønland), medens de stavnsbundne Patte-
dvr frister en kummerlig Tilværelse. iVa-

turensY 1914. 197. WesenbL. (smst.1920.491).

(3 -fri, adj. som ikke er stavnsbunden; især

overf. VØsterberg.M.119. denne Slægt af

stavnsfri Overklasse (o: embedsmændene), . .

er paa Veje til at blive dets (o: samfundets)
Pariakaste. VilhAnd.FM.47. Dygtige Folk,

stavnsfri Bønder, slaas uåmanket.KaiHolb.
FC.IV9o.

||
hertil: Stavns-frihed. Amberg.

O -kærlighed, en. (1. br.) kærlighed til

fødestavnen, dette Hiem-Instinkt . . denne
Stavnskierlighed . . hvori vi langt overtræf-
fes af Grønlændere. Bag'5res.L./.3(S6. D&H.
-mand, en. (jf. jy. stavnmand, forreste

roer i baad; til I. Stavn 1; arkais., sj.)

stavnbo, -gemmer; om en høvedsmand: „Kan
Vinden ikke blæse Erik bort

|
Til Slesvig?"— „Nei, min Stavnsmand staaer imellem

|

Med^ otte lange ^]d\iQ.'' MarskStig.(1834).52.
-pligt, en. pligt til at blive paa stavnen;
stavnsbaand. Man finder intet Spor til Vor-
nedskab som Stavnspligt, førend længe efter

at Trældom rimeligviis var o])l\ørt. JMandix.

Haandh.1.71. Sal.XVI.634. -pligtig, adj.

(1. br.) pligtig til at blive paa stavnen; stavns-

bunden. D&H. O -præget, part. adj. præget

af sin hjemstavn. Det er nordgermansk Byg-
ningskunst, stavnspræget og langsomt groet.

Elling.PP.30.

IStavn-træ, et. (jf. ænyd. staufnetræ,

træ til en stavn, samt Stævn(e)træ; 1. br.) det

stykke tømmer, der udgør stavnen. Færingen
10 er klinkbygget . . med høje opstaaende

StaYntTæer.Sal.VIII.343. -værger, en.

(sj.) stavnbo, -gemmer \\ styrmand. Suhm.
(KSelskSkr.IX.139).

iStav-planke, en. (arkæol.) vægplanke
i stavbygning. Tomrer- ogBygningssnedkerar-
bejde.(1940).412. -pade, en. [3] (jf. -kam-
mer-pude; fagl.) pude (af flettet halm., siv olgn.

ell. (nu alm.) af filt), der anbringes under
stavtræerne omkring trækdyrets hals. Blich.

20 (1920).XXII.23. CReimer.NB.151.
Stavr(e), en. se I. Staver.

I. stavre, v. ['sdaura] -ede. (æda. stafræ,

stauræ, sætte gærde(stavre), sv. dial. stavra,

ståvra, fsv. stafra; afl. af I. Staver (ell. I.

Stav, II. stavej; især fagl. ell. dial.) an-
bringe ell. anvende en stav(er) paa en
bestemt maade. I) til Staver 1 (ell. Stav 2.ij;

sætte (gærde) stavre i jorden. Moth.S749.
vil du stavre, skal jeg gærde. Feilb. Du kan

30 gaa ned og stavre Biindgjærdet nede ved
ilosen. Kværnd. UfF. || talem.: hvo, som
ilde stavrer, han ilde gærder olgn., se V
gærde l.i.

||
(sj.) sætte stænger sammen til

et gitter; billedl.: *hvad er det
|
for en Stad?

Saa prægtig saa jeg ingen før!
|

. . Foran
den som et Gitter, stavret tæt

|
af Hav-

nens Master. Gjel.KM. 57. 2) sætte stavre
(stænger) til slyngplanter (vin, humle
osv.); stænge. Gram.Nucleus.il 44. UfF.

40 3) (til I. Staver 2) sætte vægstavre op til

lerklining. Gram.Nucleus.1966. Vægge, som
opklines med Leer, og støiles med Stavre,

bør ikke tættere stavres, end at man vel

kan faae en Haand imellem St&yrene. Begtr.

Sjæll.II.7. MDL. Feilb. jf. Rietz.671. 4) (jf.

I. Stav 2.3; kurv.) sætte opstandere i en
kurvebund; især i forb. stavre op. Haand-
gern.191. 5) (jf. II. stave 1.2 ; sj.) stage
en baad frem (?). Rhinen danner ved May-

50 nens Udløb nogle yndige Smaaøer, som man
stavrer iorhi. Bagges.L.II.156. jf.: Stavre

-

ren foran (i baaden).sa.DV.X.76.
II. stavre, v. ['sdaura] (jy. (og skaansk-

bornh.: Rietz.665. Esp.327) stagre. Blich.

(1920).XIX.196. MDL.545. Feilb. jf. MG.
samtEJessen.EtymO.239). -ede. ((/Wa. stagre

;

dels til II. stave 1 (ell. I. Stav(e), I. Staver;

jf. I. stavre, I. stavlej; dels til III. stage 4
(ell. I. Stagej, jf. oldn., no. dial. stakra, nt.

60 stackern, eng. dial. stacker, samt jy. stagge
(MDL.) i lign. bet.; sml. IV stokke, stolpre)

I) (dagl., jf.: „stagre, Talespr., ikke hyp-
pigt, og udt. = stavre." Lenn.j bevæge
sig, gaa med stive lemmer, usikre ell.
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vaklende skridt; undertiden ogs. (jf. I.

stavre^; gda med, støtte sig til en stav, stok

(VSO.fsjæll.). jf.: En . . krumbøjet 01-

ding kom langsomt staggrende frem. I sin

Hajre holdt han en Stav, med hvilken han
ideUg følte sig for. Blich.f1920).XIX.196);
som regel lidt nedsæt, for at betegne en per-

sons hele fremtoning som sølle, ussel ell. let

komisk; ofte i forb. m. præp.-led ell. adv.

til angivelse af bevægelsens maal ell. retning; lo

navnlig i forb. sotn stavre af (JPJac.1.165.
KMunk.C.55), af sted (VSO. CMøll.PF.
108), om(kring) (VSO.fsjæll.). Brandes.

XI.45. JVJens.jSiH.172). vi stavrede op ad
Trappen i Morke og stødte os paa B.<£k-

\æTket.CBernh.NF.II.244. (efter) at have
stavret over Bjælker og Snore, sad (jeg)

der i Tusmørket (o: paa teaterloftet). Oversk.

L.184. han (var) stind og stiv i Leddene, saa

han stavrede og stumrede, hvor han gik. m
Skjoldb.KH.193. han hørte Hexen kom-
me stavrende paa sine Krykker op ad
TTåppen.MWinther.Da.Folkeeventyr.(1823).4.

Fønss.UA.38.
\\ (1. br.) m. indholds-obj. Kan

du huske gamle Emeritus Boyesen, hvordan
han hver Dag stavrede Tur med bitte smaa
Skridt. KMich.F.223. (den gamle kunde) ha
gode Stunder til at stavre en Vend ud af

Stakhavelaagen (hen til) Stationen. Grat'L

EB.92.
II
om dyr. (føllet) stavrede med vidt 30

udsprittende Ben hen til Moderen. TFied.

Silhuetter.(1891).139. Muldyrene, der sindigt

stavrer frem ad de snævre Stier. StSprO.Nr.
183.52.

II
billedl. En foreløbig historisk-poe-

tisk Anskuelse er . . ingensteds nødvendige-
re end ved historisk-poetiske Old-Sagn, hvor-
paa den Critiske Historie-Skriver ellers spil-

der Tid . . ved at stavre i ^lørke. Grundtv.
Myth.142. Bedst maaske at stavre Livet
igjennem som et koldt Hverdagsmenneske. 40

ZakNiels.ToLandsbyhistorier.(1878).36.
\\ (1.

br.) refl., i forb. som: (en lille purk) havde
stavret sig hen tU Annelises Vugge. A^ans.

BM.67.
2) {sml. stagende træt «. IIL stage 5,

no. dial. stavende trøytt, samt de u. IL
stave 4 nævnte forb.; egl. vel m. tanke paa
stivhed i lemmerne; sj. i rigsspr.) part.

stavrende brugt som forstærkende adv. i

forb. som: Hendes Legeme var saa tungt og 50

stavrende træt. EEriehs.N.165. jf.: han
var stavrende slunken. AlbDam.B.152.
Stavre-, i ssgr. ['sdaura-] (ogs. Staver-,

jf. Feilb.). især i (fagl. ell. dial., foræld.)

ssgr. til 1. Staver (1); saaledes i en del

betegnelser for redskaber til hugst ell. ned-

ramning af stavre som: Stavre-banke(r)
(LandmB.III.220. Staver-: Rask.FynskeBS.
57), -kølle (Moth.S750. Staver-: SjællBond.

100), -okse (FrGrundtv.LK.44). -ipærde, «>

et. (jf. SV. dial. staver-, stavurgård samt
Stavgærde og Gærdestaver) gærde af (ris og)

stavre. Stavre-Gierder, enten bare Stavre
som Stakitter, eller med Riis og Torn som

omflettes eller mellemtrædes. Borreby.PA.15.
ADJørg.II.333.

Stavre-stakit, et. (jf. Stakitstav(e)j
stakit af stavre. Schand.BS.235. -stille,
adj. (jf. stav stille u. IL stave 4 samt bom-
stille; nu rwsppe br.) ubevægelig som en staver.

*l slig og anden Phantasie
|
Jeg stoed saa

staure stille
|
At neppe skulde nogen Bie

|

Mig rokket mod min Villie. Sc^ndrup./^".
-stind, adj. (nu næppe br.) stiv som en
staver. *Der Jeppe Staure-stind sig Lende-
ragte sa.SiTe.Schandrup.B4^. -ved, et. ved
til stavre. VSO. spec. (til I. Staver 6^ om
stavtræ (2): 1 Favn Bødkerved (Stavreved).

Olufs.Oec.VIII.196.

Stav-rim, et. [5.3] (sv. stavrim, ty.

stabreim; rnetr.) det forhold, at to ell. flere

betonede stavelser inden for en rytmisk ell.

metrisk enhed begynder med samme konsonant
ell. med (forskellig) vokal; allitteration; bog-

stavrim (jf. I. Rimstav samt Konsonantrim),
de i endeel (af Peder Laales ordsprog) fore-

kommende Stavriim, eller Alliterationer.

Molb.Ordspr.L. Recke.Verslære.145. \\ hertil

bl. a. Stavrims-digt (EJessen. (TfF. IV
252)), -digtning (KMortensen. Ældre da.

versbygning. 1.(1901). 5), -vers (smst.55).

-rime, v. [5.3] (metr.) indeholde ell. danne
stavrim; allitterere. (især i forb. som stav-

rimende vers). KMortensen.Ældreda.versbyg-
ning.I.(1901).69. Gunnolfr . . stavrimer på
„g&m3iW\AOlr.DH.II.211. -rimet, (part.)

adj. (til -rim ell. (perf. part. af) -rime;

inetr.) som indeholder stavrim; stavrimende.

Rosenb. 1.129. stavrimet T^oesi.KMortensen.

Ældreda.versbygning.I.(1901).14. -se, v. se

u. -glo. -sele, en. [2.*] (ænyd. d. s.; fagl.)

(heste)sele med staver; stavtøj (jf. Kumtesele

;

mods. Bringe-, Platsele^. Moth.S735. et

Sæt St&YseleT.AarbKbhAmt.l940.474. || her-

til Stavsele-træ fS tavsel træer. PCAnsfen-
sen.Smaatræk.(1896).19. Feilb. jf. Stavse-

træer. Høegh. AJ. 156), -tøj (MR. 1834.209.

17 Spænd Stavseletøier, hvert til 6 Heste.

Adr.*/,1844.Till.l.sp.3. Feilb.).

Stavs-hus, et. {æda. stafs hog; til

1. Stav 1.3; jur., foræld.) slag med en stav;

ogs. om den herved forvoldte skade. For Stavs-

hug og Steenshug . . bødis trende sex Lod
Sølv. DL.6—7—8.
Stav-sild, en. se Stagsild. -slynge,

en. {ænyd. staff-slynge, oldn. stafslpngva, ty.

stabschUnge ; især arkæol.) slynge, anbragt paa
en stav (m.ods. Haandslynge; jf. Slyngestav

samf Stage-, Stokslynge). Moth.S735. Aarb.

1867.102.1872.242. Elkjær.RK.168. -stik-
Iin£^, en. (jf. I. Staver 6 samt Stokstik-

ling; gart., 1. br.) større stikling. Pilene kan
formeres ved IV,—2 m. lange „Stavstiklin-

ger". III. Havebog. I. (1920). 52. Gartner-Ti-

dende. 1929.646. -stille, adj. se u. IL stave

4. -træ, et. I ) [2.4] (fagl.) hver af de to stave

i et stavtøj; (stav)seletræ. Moth.S735. PW
Balle.K.16. LandbO.IV196. 2) [3] (jf. -holt
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samt Stavreved; fagl.) træ, beregnet til ud-

skæring af staver; stav (3.8). Moth.S735.
KiøbmSyst.111,1.175. DanmarksSkove.(1938).

323. Stave-: Arnberg. -tæge, en. [4]

(zool.) vandtægen Ranatra, der har en lang,

smal krop. Bergs.MS.*1.79. BerlKonv.XX.
212. -toj, et. I) [2.4] (fagl.) seletøj, hvor

skaglerne fæstes til et par krumme stave, der

sammenspændes om trækdyrets hals; stav-

seletøj (mods. Bringetøj; jf. Kurate^. Rost- lo

gaard.Lex.S276c. PWBalle.K.16. (studens)

Bringe er skavet af St&ytøjet. Aakj.VB.171.
Stave-: PhysBibl.III.85. Viborg.HY.56. jf.

Feilb. 2) [3] (jf. -værk 2; foræld.) genstand

(navnlig køkkentøj), fremstillet af staver

Moth.S735. -vers, et. [5.3] (metr., 1. br.)

stavrimet vers. EJessen.(TfF.lV.265). -vir-
ile, et. [2.2] (arkæol.) d. s. s. -værk 1. (de

ældste kirker) har enten været bygget i

Stavvirke: lodrette, tætstillede Planker gra- 20

vet et Stykke i Jorden, eller i Bulvirke.

AFang.IK.97. -væg. en. [2.2] (arkæol.)

væg af lodret tømmer; stavbygget væg. MMacke-
prang. VoreLandsbykirker.(1920). 2. National-

musA.1938.73. -værk, et. I) [2.2] (arkæol.)

tømmerværk af opretstaaende tømmer; rejs-

værk (mods. Laft(e)værkj. I Gravkammeret
i Jellinge finder vi et Eksempel paa saadant
Stavværk af Bjælker, falsede i hinanden.

DanmRigmst.1.458. Tilsk.l933.1.178. 2) [3.i] 30

(foræld.) d. s. s. -tøj 2. Moth.S735. 3) [4.2]

(fagl.) ornamentik, dannet af stave (staffer);

spec. om murede stave, der deler lysningen i

et gotisk vindue (ell. om ornament, der efter-

ligner disse), den udskaarne Ornamentik paa
de nordtyske Altertavler . . indtil omtrent
1600 er . . rent gothisk StawæTk. Beckett.R.

18. FrPoulsen.MH.n.60.
^itavær, et ell. (dial.) en (jf. Feilb.).

[sda'væ'r] (især dial. (jf. Feilb.) Staver. 40

Schand.O.n.297. Staværk. OThyreg.UA.57.
— nu næppe br. Staavær. StaaeVær.Ew.
(1914).IV13). p. -er ell. d. s. (Oehl.XXV
124). (vel (imperativisk) dannelse af II. staa

(maaske i forb. staa i vejret^ ell. til nt.

stahn (i forb. som stahn to wehr, gøre staa-

hej); sml. dannelser som Staabi, Staafast,

Staahej, Staahyr samt nt. stah-in-weg, en,

som ^staar i vejen, stah-vor, en, som kan
staa *for, yde noget, stah-wedder, navn paa 50

forsk, lokaliteter; sml. ogs. Stabejs, Stafunk,

Starut) I) (nu 1. br.) højt opsat frisure,
hovedsæt, paryk, hattepynt ell. lign. „hun
var saa deilig — saa galant — Hun havde
et StaaeVær paa Hovedet, som var saa
højt — —" — „Var der Kniplinger paa
Sættet, eller—"Ew.(1914).IV13. *En Dame
. .

I

Udmalet, som jeg ei kan lide,
|
Med

Blomster, Flor og høit Stavær. Winth.XL208.
„Og det Stavær paa Hovedet," sagde Fru eo

H. og rev Emilies Haarfletning ned. CBernh.
IX.27. vanAmmers-Kuller.De oprørske.(overs.
1929). 15.

II
gal i staværen, (jy.) gal i

hovedet. Feilb. 2) (dagl.) i videre anv., om

noget opstaaende, højt, stift (som man
ikke nærmere kan ell. vil betegne). Rich.III.

182. et græsseligt, forgyldt Stavær, en Slags

Throne eller Bærestol, hvorpaa der sad en
Madonna, som trodser enhver Beskrivelse.

Bergs.Rom.107. (kirkens fagade var) prydet
med et højt Stavær, anbragt lige foran
Midterporten, en spids Pagode, i gotisk Stil.

EdvLehm.(DagNyh.^*U1928.9.sp.5). to var-

me, trætte Plakatbærere . . hver med sit

Reklamestavær i iLaa.nden.smst.^/7l921.

5.sp.2. 3) (dagl.) lang, opløben ell. mager,
indskrumpet ell. sølle, ussel person,
et løjerligt gammelt stavær. Feilb.(kbh.). det

lange Stavær til Formand. Brodersen. HD.
79. det sølle stavær. Pol.**/i 1937. Sønd. 3.

sp.3.

Stav-økse, en. (foræld.) langskaftet økse

(der ogs. kunde benyttes som støttestav).

Drachm.HV22. i Haanden havde han en al-

mindelig Stavøkse. JVJens.(IslSagaer.1.146)

.

Ste-, i ssgr. se Stif-.

iStearin, en ell. et (Meyer.^ Christ.Ke-

mi.l69); oftest uden art. ell. attrib. [sdea-

'ri^w; dagl. (navnlig i ssg. som Stearinlys

j

ogs. sda'ri^rt ell. (sjældnere) sde'riJn] flt. (om
forsk, sorter; fagl.) -er. {ty., eng. d. s.; fra

fr. stéarine, dannet (i beg. af 19. aarh.) til

gr. stéar, fast, stift fedt; især fagl.) blanding
af stearinsyre og palmitinsyre, navnlig

anvendt til fremstilling af lys; spec. (kern.)

om fedtstoffet glycerinstearit. smeltet Stearin.

Schand.AE.350. VareL.*798. ISteariii-, i

ssgr. af de mange ssgr. kan nævnes en del

(især fagl.) betegnelser (spec. vedrørende pro-

duktion af stearin og produkter heraf) som
Stearin-fabrik(ant), -fabrikation, -fremstil-

ling, -industri, -klat(tet), -olie, -plet(tet),

-produktion, -sur, -syre, -sæbe, se bl. a.

VareL.*798f. -lys, et. lys (1.7,3) fremstillet

af stearin. Meyer.^ De brænder Lampe her i

Huset? . . Ja, efter min ringe Mening er det

nok saa godt at brænde Stearinlys, jffosfr.

DT.39. OyldendalsSparebog.(1941).379.

I. Sted, et ell. (uden for forb. i steden

(for) (se bet. d.2-3) nu dial.) en (Reenb.IL122.
Holb.Paars.25. sa.Kandst.V3. sa.JH.I.415.

Æreboe.95. OeconT.III.68. Grundtv.Udv.il.

628.638. Schand.SF.282 (ud af Steden). JP
Jac.(1924).1.46f. 107.219 (arkais.), jf. FDyr-
lund.Uds.59. Thorsen.61 samt: Jeg skriver

et Sted, Stedet, SI. Gram skrev en Sted, Ste-

den. Langebek.Breve.268. Sted er ii-vis, d5g
helst Neutrum, i sær hos Jyder og Fynboer.
Høysg.AG.36). [sdæ6] (Høysg.AG.137. jf. sa.

Anh.20) ell. (sj.) [sdeb] (jf.: Sted . . Steder,

som Udtalen fodrer at skrives med e.Holb.

Orthogr.99). (tidligere ogs. skrevet Stæd.
Gram.Breve.172. SorøSaml.1.75. Skuesp.V
114. Rothe.KF.261). best. f. stedet ['sdæ^ba«,

sj. ^sde^bdt] ell. (nu især i forb. i steden (for),

se u. bet. 9.2-3J steden [isdæJ6(8)n, sj. 'sde'-

5(9)n] flt. steder ['sdæ'bar, sj. 'sde-6ar] (tid-

ligere ogs. skrevet stæder. Moth.S750. Falst.
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Ovid.127. Kraft.(KSelskSkr.III.269). jf. u.

Stad^; gi. bøjningsform (egl. gen. ent.) stede
i forb. til stede (se bet. 11j, jf. ogs. af
stede (u. bet. 8.\). (glda. stæth, fk. og intk.

(Mariagerleg.172. Brandt.RD.III.183. Mi-
chael.85. jf.: rumt stædh. 1Mos. 24. 25 (Glda
Bib.). ant stæd. DGL. II. 88var.; sml. ogs.

DGrammat.II.110.119), æda. stæth, fk. (Brøn-
dum-Nielsen.GG.III.101) ; sideform (særlig

vest-da. og sjæll.) til Stad; om alder, fore- lo

komst, køn m. m. se især smst.97ff. \\ en adver-

biel gen. -steds (jf. sv. -stådes) foreligger i

alle-, anden-, begge-, der-, en-, et-, flere-,

her-, hvert-:, hvor- (Lefolii.SG.113), ingen-,

mange-, nogen-, samme-, sidste-, somme-
steds, ;'/. FDyrlund. Uds.49 samt: skiftet st6d

den tid, det steds. Moth.S709. jeg . . Flackede
adskillig Steds omkring. KomGrønneg. 1.335

||

om -sted soin 2. led i stednavne se Stedn.II.

XVIII. Brøndum-Nielsen.GG.III.103ff. Aarb. 20

1941.258ff.)
I) i al olm., om del af rummet, bestemt

m. h. t. beliggenhed; plads ell. punkt, hvor
nogen ell. noget staar (ligger , sidder ell.

er anbragt) for kortere ell. længere tid. I.l)

m. h. t. person (levende væsen), „paa hvilken

Sted har mand den Lycke at beskue Madame
la Fleche." — „Paa hvilket Sted Monsieur
behager." fioZ6.Jeon.777. 2. *Saa veed ey
Lykken paa hvad Stæder den vil være,

| 30

Dens Guld nedregner snart i et, snart andet
8\iiød.Falst.Ovid.l27. (en) Reisende foran-

drer nemUg Sted, ikke sig selv. Kierk.VII.
240 (jf. Stedforandring^. *jeg vilde flygte,

men kunde det ikke:
|

alle de mange, stir-

rende Blikke
|

ret som Lænker til Stedet

mig ha.ndt. Røse.MD.33. En Hund gjør falsk

Stand, naar den søger paa Steder, hvor der

ikke er Vildt. fiowd.JB.49. jf. bet. 6.1: sætte

sig paa det første det bedste Sted. MO. i 40

forb. m. staa (ILl.i): drag dine Sko af dine

Fødder; thi det (Chr.VI: den^ Sted, som du
staaer paa, det er hellig JoTd.2Mos.3.5.
Henrykkelse nagled min bævende Fod

|

Urokkelig fast til det Sted, hvor jeg stod.

Bagges.Y132. i en udtalelse, der tillægges Arki-

medes: giv mig et sted (o: et fast punkt uden

for jorden), hvor jeg kan staa, og jeg skal

bevæge jorden olgn. Meyer.^236. Rosenkrantz.

G. 1. 73. jf.: Men hvad der fattedes (den 50

unge) Oehlenschlæger, det var ligesom et

arkimedisk Sted at staa paa. Han savnede en
poetisk Livsanskuelse til Bevis for sit For-

fatterskab. Rubotv.(Guldhornene.(1942).20).
||

talem.: være to (ell. ti^ steder paa een
gang olgn., (jf. u. bet. l.z) som udtr. for,

at man kan overkomme meget, har meget at

gøre. Jeg har ikke Øyen bag i Hovedet, jeg

har ikke meere end to Hænder, og jeg kand
ikke være 10 Steder paa eng&ng. Holb.Stu. eb

77.3. jeg skal være to Steder paa en Gang.
Gravl.VF.98.

\\
(paa) tredje sted, se

tredje. || i særlige forb. m. præp.; i forb. m.
fra: Man skal gaae Sted fra Sted (nu: fra

sted til sted^ for at samle de adspredde
lsra.eliter.Holb.JII.II.529. »Fra Sted til Sted
jeg maa beængstet ia,re.Bredahl.II.63. Vi
ere bestandig paa Farten fra Sted til Sted,
HKaarsb.F.34. jf. bet. I.2-3: (løg) kan taale
alting, uden at røres for meget . . vil man
flytte den et Sted fra og et andet Sted til,

snart i Kulde, snart i Varmen, da raadne de
lettelig. 7^Zeisc/ier.fifi.2(?3. de græske Myte-
fablers Omplantning fra Sted til andet.
IIjort.KritLit.III.156. Vendinger fra Ste-
det (d. e. inden Hesten har begyndt nogen
Beyasgelse).PWBalle. R. 165. jf. Feilb. af
sted, i sted, paa stedet, til stede, se

bet. 8-11. 1.2) m. h. t. ting. et Sted, hvor
for faa Aar siden stod nogle Fiskerhytter.

Holb.Hh.I.321. det lille bord er et daarligt

sted at sætte den dyre vase paa I (geom.:)

En Linie eller Flade . . siges at være Stedet
for et Punkt, der er underkastet en given
Betingelse, naar denne kun opfyldes af

ethvert Punkt, som ligger deri. CArfion-
sen.ElementairGeometri.I.(1875).58. geome-
trisk sted, se geometrisk 2. paa (det)
rette sted, det rigtige sted, se V ret

2.4 (og 1. Hjerte I.3), rigtig 1. || m. over-

gang til bet. 6.1. „han omfavnede dig, og
trykkede dig til sit Hjertested." — „Hvor-
for ikke til sit Hjerte?" — „Nei, thi jeg for-

moder, han har intet, men et Sted dertil

have jo Alle.'' Heib.Poet.VII.202. Skolelære-

ren havde trykte og kolorerede Mindeblade
med Steder in blanco til Navn og Dato.
JVJens.HF.22.

|| (1. br.) om plantes vokse-

sted. *Han bar fra Stedet, hvor jeg (0: en
blomst) stod,

|
Mig hen til hendes sMønne

Fod. Bagges.IV130. Schouw.Plantegeographie.
(1822). 4. Kierk.XI.29. 1.3) om lokalitet,

plads, hvor noget foregaar ell. skal foregaa;

ofte m. overgang til bet. 4.3, m. henblik paa
del af tale, skrift olgn. i Jerusalem er Stedet

(Chr.VI: den sted^, hvor man bør tilbede.

Joh.4.20. saa søgde han langs Floden et

beqvemt Sted til Overg&ng.Wand.Mindesm.
1.389. paa behørigt, passende Sted (a: naar
Lejlighed gives) skal jeg meddele dig det

hele. Di&H. vi morede os ganske ubehersket
— men desværre paa helt forkerte Steder.

AnnaLarssenBjørner. TeaterogTempel.(1935).
18. paa (det) rette sted, det rigtige
sted, paa urette sted, se V ret 2.4, rig-

tig 1, uret.
II

i forb. m. Tid. Kongens høyeste

Ret holdis . . paa den Tid og det Stæd, som
Kongen paabyder. DL.i

—

3—15. baade Tid

og Sted til Holmgangen (blev) nøie bestemt.

Grundtv.Saxo.1.205. de Former, hvori Visen

til forskellig Tid og Sted først er nedskrevet.

OFriis.Litt.84. paa, til rette tid og sted,
se V ret 2.4. tidens, stedets og hand-
lingens enhed, se Enhed 1.5. || m. præg-

nant bet., om det rette ell. passende sted. (især

i forb. m. nægtelse). Her er ikke Sted (til)

at skjendes paa. Høysg.S.239. Om hans senere

Bedrivter . . er det her endnu ikke Stedet
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at iortss:Ue.Mynst.Bispepr.(1850).10. nær-
mere at gaa ind paa dette er Stedet ikke til

i en Litteraturhistorie. C»S'Pef.Lti<.425.

2) en større ell. mindre, afgrænset del

af rummet ell. et ell. andet omraade;
ofte (jf. bet. S.i) om punkt i terrænet, loka-
litet (men uden tanke om bebyggelse), et Lys,

der skinner udi et mørkt (Chr.VI: i en mørk;
1907: paa et mørkt; Sted.2Pet.l.l9. *Kiære
Ven! vil I os vel afmale

|
Hvad Land vi ere

i, om det er saadan sted,
|
Som efter dette

Lif for Døde er bered.
|
Mig synes, at det

ey kand Himmerige være . . |
Ey Helvede:

thi her er alt formeget kaalt,
|
Den sted

skal være heed, saa viit mig er fortaalt.

IIolb.Paars.25. det ypperste Væld udi Van-
gen hedder endnu den Dag i Dag: Hellig

Korses Kilde, og giver dermed Stædens Lei-

lighed tilkiende.Grundtv.Udv.11.628. jeg lyk-

ønskede ham med at have sit Hjem paa et

saa deihgt Sted. Gylb.(l849J.X.l 8. *jeg kjen-

der ved Stadsgraven hver en Krog,
|

de

skjulteste Steder. Kaalund.326. Hun syntes,

hun sad i et øde Hus, hvor Vinden svøbte

ind fra alle Kanter. Ikke det Sted, der var

Ly at fasi. Elkjær.RK.98. Kommer vi nu til

dette Sted — thi Olympia er et Sted, ikke

en By . . finder vi . . her en frisk og skygge-

fuld Lund. HAPaludan.(GadsMag.l942.179).
helligt (se hellig 3.3, 4.i-2J; indviet sted
olgn.

II (if. Fiskested; sj.) om lokalitet i

havet, der vi faldt ind paa en sted (1819:
Grundj, som havde hav paa begge sider,

stødte de an med skibet. ApG.27.41 (Chr.

VI).
II

i omskrivninger (eufem.) for noget,

man nødig vil nævne; dels om helvede: de helt

umusikalske ønsker naturligvis Musiken et

meget varmt Sted hen.CarlNiels.LM.41.

det andet sted, et vist sted, se anden
4.5, vis. — dels om hus ell. rum til nødtørft

(lokum, w. c.): (de) omkom ham med Sværd,

og slebte hans døde Legeme hen paa en

skammelig Stæd. Holb.Intr.L219. i Løbet af

Natten faar han Diaré og Opkastninger.

Efter at ha' tilbragt et Par Timer paa et

afsides Sted maa han tilkalde Skibslægen.

Soya.HF.35. det sted, hvor selv kongen maa
gaa alene, se 1. Konge 2.i. hemmeligt
sted, vist sted, se hemmelig 2.2, vis.

3) om opholdssted, bolig, menneskelig

bosættelse olgn. 3.1) i al alm. det (Chr.VI:
den; 1931 afvig.) Sted, hvor vi boe for dit

Ansigt, er os for trangt. Lader os dog gaae
til Jordanen, og hver hente derfra en Bjelke,

at vi der maae bygge os et (Chr.VI: en)

Sted at boe der (1931: indrette os et Rum,
vi kan sidde i).2Kg.6.1f. Han maatte kunne
hjælpe hende til at finde et Sted, hvor hun
kunde være, indtil hun havde skaffet sig en
anden Ylaids. Pont.SM.142. Han havde nok
frosset om Bord paa det kolde Skib, det var
ikke et Sted for et BsiTn.Søiberg.KK.II.136.

jf.: Et Menneskested fandtes her, som mod-
svarede de mange Urfugle, Tjur- og Elg-

steder, Skoven Turavaede.Fleuron.HFR.118.
blivende, vist sted, se blive 2.4, vis.

||

(bibl.) om himmelen som de afdødes opholds-

sted. Befal, at jeg nu maa udløses af Nøden
til det (Chr.VI: denj evige Sted.Tob.3.8.

3.2) om fast bopæl, hjem, hus(holdning)

,

samlingssted olgn. Jeg var paa en viB

Sted forgangen Dag, hvor en fornemme
Mand hviskede mig i Ørene (osv.).Holb.

10 Kandst.L4. den Tredje sagde, han aldrig gik

noget fremmed Sted, uden hans Forældre
vare laed. HCAnd.(1919).II.154. hvis du
bliver bedt ind et Sted, ringer du nok.

AaDons.MV.46. spec. i flt., navnlig efter

præp. paa, som betegnelse for visse hjem ell.

(især) visse kredse af personer: Fra bedre Ste-

der har Du vel nøjagtigt faaet at vide hvad
der her er skeet i Sta,ten.Cit.l820.(Hjort.B.

1.58). i Gaar begyntes her enkelte Steder

20 at lægge i Kakkelovnen. Cit. 1827. (Brøndum-
Nielsen.PM.228). (der) vil blive gjort et

alvorligt Forsøg paa gennem vor Central-

organisation at vinde Forstaaelse paa be-

stemmende Steder for de Synspunkter, vi

ovenfor har gjort gældende. VorStand.1940.

286.sp.l. (tragediens) Hovedpersoner er Fyr-

ster, Borgherrer eller Helte, mens Komedien
henter sine Borgermænd, Slaver og Piger

fra lave Steder. Rubow.KS.83. paa beho-
30 rige, højere (høje, højeste), store steder

olgn., se behørig, IL høj 6.1 og 8.1, stor.

II
om arbejdssted; især om hjem ell. virk-

somhed, hvor en arbejdende af og til forretter

tjeneste; ofte: plads, jeg beer (gud) om at

skaffe Mine et kjønt og ordentlig Sted at

tjene. FritzJurg.nr.78. Vadskerkonen har flere

faste Steder om \]gen.D&H. (syersken) var

gaaet ud til et af sine ældste Systeder
for at fortælle den store Nyhed. IBentzon.

40 GH.55.
II
om offentlig tilgængeligt samlings-

sted, etablissement olgn. Hos Urtekræmmeren
og et Par andre Steder i Gaden skyldte hun.
Søiberg.KK.II.85. Rundt omkring måtte
oraklerne lukke, og selv de bedste steder,

som Delphi, faldt . . hen i tankefuld tavshed,

Grønb.H.II.94. især om forlystelsessted, be-

værtning, restauration: drikke sin Kande
Stærkøl i „den stumprumpede Hund", som
var Byens bedste Sted.Winth.IX.262. De

50 gik ind et Sted og fik en Whisky. JesperEw.
PF.228. Om ikke de skulde spise til Aften
sammen. Bare et billigt Sted. PoU^/iil934.

Sønd.20.sp.3. offentligt sted, se offentlig

2.3. 3.3) (jf. Gravsted; 1. br.) om et men-
neskes sidste hvilested, grav. seer Stedet

(Chr.VI: stedenj, hvor Herren la^ae. Matth.

28.6. Mynst.Brøndst.ll. Var der Blomster
paa nogle af Stederne derude? LeckFischer.

Tedora.(1928).71. 3.4) om større ell. mindre

60 bebyggelse; tidligere ofte om by (og i flt.

vanskeligt at skelne fra Stad 2); ogs. spec.

om plads, som anløbes af (handels)skibe, ell.

hvor en vis handelsvirksomhed foregaar (jf.

fx. Afskibnings-, Handels-, Lade- (1), Losse-
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sted^; nu navnlig m. temmelig ubest. bet.,

om lokalitet, hvor flere tnennesker er bosat,

ell. om hele bebyggelsen ell. beboerne inden for

et vist mindre omraade. *Vort Levnet er kun
kort, det er mod Ævighed, |

Som liden Lands-

bye mod en stor og mægtig Sted. Holb.Paars.

15. Jeg har tit tenckt paa, hvoraf det kom-
mer, at vi ingen Steder har udi Indien:

men skal kiobe de Varer af d^nåve.sa.Kandst.

II.l. en Skipper maatte gaae Segl fra et

stort Søe-Sted, uden at kunde faae et Sø-

Kaart over det Sted og Farvand, som han
skulde gaae ti\.OeconT.V96. (jeg har) denne
Adresse: Maison Salray, Bagnoles de l'Orne,

rOrne, France. Det er et Sted med varme
Bade. Brandes.Br.VI1.194. \\ især i best. f.,

som betegnelse for den by ell. egn, hvor man
opholder sig, ell. hvor noget foregaar. Der var

og ey nogen geistlig der ved Steden, som
forstod Latin. Æreboe.131. Har Stedet ingen

Mærkværdigheder,
|
Som af den Reisende

bør hesees? Heib.Poet.X.222. „Jeg er Stedets

Provst," kom det fra den anden. PEBenzon.
P.176. jeg er ikke her fra Stedet. Bl&T.
her paa stedet, se bet. 10.2. || f o^ i^-

fæstet by, fæstning ell. støttepunkt (i et

fremmed land); ofte i forb. fast sted (Holb.

JH.I.415. Schousbølle.Saxo.100). vAph.(1759).

3.5) gaard ell. hus med tilhørende grund;

ejendom; nu især om ejendom paa landet

(jf. Landsted^, nxivnlig om landejendom
med nogen jord til, mindre end en gaard,

men større end et hus: bolsted; halvgaard.
Stampe.VI.150. Han er selv Eier af sit Sted

. . det er en almindelig god Bondegaard.
Sibb.II.241. *Paa Skrænten laae et landligt

Sted. Winth.V1.153. VSO.(sjæll.). Ude i en

Landsbv laa der et lille Sted. Dér bode en

Mand og en Kone. SvGrundtv.FÆ. 1.128. Ur-

mandens Sted laa i Sognets Ydergrænse . .

Det var et enlænget Sted bestaaende af Be-

boelsesrum, Stald og Lade. Søiberg.HK.87.

Feilb. Kvcernd. BornhOS.
\\

(især gldgs.) om
byejendom. Endelig havde vi naaet Kon-
gens Nytorv; her gik han op i et smukt
Sted. Bagger. 1.250. Den tyske digter G. . ,

boede dengang som ritmester i Hulegårds
sted på KnXtoxwet.ADJørg.JE.69 . Da jeg i

Gaar kom gennem Gaden, saa jeg Dem staa

ud af en Drosche og gaa ind her i Stedet.

Esm.II.253. BornholmsAvis."/Al926.3.sp.3.

4) om en forholdsvis begrænset, indskrænket

del af en større helhed. 4.1) i egl. bet., om en

del af en ting; navnlig om en del af en
tings overflade. || om del af legemet (jf. fx.

Bælte-, Hosebaands-, Navle-, Sadelstedj.

Jeg tror, du er splintrende tosset, Tøs. Skal

jeg gaa med store Sugemærker (o: -efter

kys) et Sted, hvor alle Mennesker kan se det.

HRaage.PalaisErotica.(1919).29. hemmeligt
sted, se hemmelig 2.2. talem.: det sted, hvor

man er højest, naar man sanker spaaner olgn.,

se Spaan 2.i. ofte om en del af legetnet, der

er angrebet af sygdom, beskadiget ved ulykkes-

tilfælde: jeg (havde) en stor Pine paa den
Sted, hvor Bylden nu er. Dog det var endelig
icke paa samme Sted, men en Tommebred
deTira.Holb.GW.IV9. *(Ole) gnubbed sig

over det daarlige Sted (o: en byld paa foden).

Drachm.SU.65. Mor skal blæse paa det syge
Sted. VilhAnd.Litt.III.237. Præsten skal . .

syne det syge Sted paa Huden (1871: Pla-

gen paa Kj ødets Hud^, og naar Haarene

10 paa det syge Sted (1871: Haaret i Plagen^
er blevet hvide og Stedet (1871: Plagen)
ser ud til at Ligge dybere end Huden uden-
om, saa er det Spedalskhed. 3Mos.l3.3(1931).

II
om del af andre ting. (Salomo) tillukkede

det aabne Sted (Chr.VI: ref; 1931: Hullet;

paa Davids sin Faders Stad. iZg.ii.27. Ha-
vet brød gennem Digerne paa to Steder.

IsakDin.FF.179. jf.: alle borde ere fulde af

spy, og skarn; saa der er ikke sted mere

20 (1871: der er ikke en reen ?let). Es.28.8

(Chr.VI). spec. om slidsted paa tøj, skørhed

i garn olgn.: (hun) saa hvert Stykke Tøj

omhyggelig efter . . om der skulde sidde en
Knap løs eller et lille Sted var begyndt at

sipinde. ThitJens.J.68. Feilb. 4.2) overf. anv.

af bet. 4.1 ; iscer: punkt, som er særlig udsat

for angreb. EHHagerup.86. vi ved, at vi

Mennesker alle har vore svage Steder. £rl

Krist.BT.99. saarbart (saart, saarligt) ell.

30 (især) ømt sted, se saarbar 2 (II. saar 2,

saarlig), øm. lægge ell. sætte fingeren
paa stedet olgn., udpege noget som særlig

vigtigt ell. vanskeligt, ilin bouquin om Carrel

er jo blot en Bagatel . . Du lægger Fingeren

paa det vanskelige Sted. Hvad er Historie!

Hvorledes kontrollere mundtlige Udsagn,
gjengivne ! Brandes.Br.VI1.289. JacAnd.Er.
11.71.

II
(dagl.) i udtr. for økonomiske for-

hold; navnlig i udtr. for økonomiske vanskelig-

^ heder, der er ingen knappe ell. smalle
(se smal 4.2^ steder, der er ingen mangel.

AndNx.M.87. bød Fru B. til Fest, var der

sandelig ingen knappe Steder. Minder fra gi.

Grundtvig'skeHjem.I.(1921).73. i udtr. for

trang: falde, komme paa et bart (And
Nx.DM.1.30), nødtørftigt (se nødtørftig

1) ell. (især) tørt sted (se tor). 4.3) om et

enkelt punkt, en enkelt udtalelse i et skrift;

enkelt sætning ell. periode i skrift, som man
50 standser ved ell. ønsker at fremhæve; citat;

ofte: skriftsted (2); ogs. om tilsvarende del

af musikstykke ell. dans; passage, der han
slog Bogen op, fandt han det (Chr.VI: den^

Sted, hvor der staaer skrevet: Herrens Aand
er over mig.Luc.4.17. *Iad os atter prøve

|

Stedet, hvor vi standsed (o: i dansen).

Heib.Poet.VII.387. Bogen er forfeilet; om
der end er ret skjønne Steder deri. Kierk.V
20. Spørger man en Komponist, hvad han

M har ment med en eller anden bestemt Ak-
kord eller Tonerække, kan han i Virkelig-

heden kun svare ved at spille eller synge
det omhandlede Sted. CorLVieZs.LM.32. ||

anføre et sted (jf. anføre 2.2;.- her vilde

XXI. Kentrykt ",'„ 1942 68
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jeg . . anføre et Sted af ham, som hans
Modskrivere næppe have aniørt.Rahb.fFor
Sandhed.I.ll). VSO. ofte i forb. (det) an-
førte sted. VilhAnd.LitUI.247.

5) i forb. m. gen. ell. poss. pron., til

nærmere betegnelse af det sted (1) ell.

(jf. bet. 6j den plads, hvor nogen ell.

noget er, hører til. 5.1) i al olm. Om tre

Dage skal Pharao . . sætte dig i dit Sted
(Chr.VI: din sted; 1931: genindsætte dig i'o

i dit Embede^ igjen, at du skal give Pharaos
Bæger i hans Haand, efter den forrige Viis,

der du var hans Mnnåskienk. lMos.40.13.
Alle Disciple var paa deres Sted og enhver
Hører i sin Lektie for oprette og staaende
at hilse Rektor. Tauber.Dagb.51. Theatret

blev . . snart mit kjæreste Steå.HCAnd.
ML.13. Er du død, saa gaa til dit eget Sted.

KMunk.EI.124. jf.: i Morgen . . skal man
med Skræk erfare, hvilken fortvivlet Beslut? 20

ning en Pige i mit Sted (0: i min stilling) er

istand til.Gylb.II.236. \\ især (jf. bet. I.2-3J

m. h. t. ting ell. forhold, (ofte i forb. som
lægge, sætte, være paa sit sted (sjældnere

paa sit rette stedj, paa rette sted, plads;

se ogs. u. III. sin 4.6J. Egteskabs Sager skulle

de forvise til deres rette Stæd. Z)L.2

—

17—18.

Jesus (sagde) til (Peter): stik dit Sværd paa
sit Sted (Chr.VI: i sin sted; 1907: paa dets

Sted). Matth.26.52. i vort Sprog (er) Geni- 30

tivets naturlige Sted . . ioT&n.Rahb.Stiil.37.

træffende Vittighed er her paa sit Sted.

Grundtv.Udv.III.617. *Der er et Land, dets

Sted er høit mod 'horden. Boye.PS.IV151.

I et øde Hjørne (af vaabenhuset) stod Spa-
den, som Præsten nyhg havde brugt, det

var dens Sted. JVJens.EE.35. talem.: Hver
Ting paa sit Sted, og Natpotten i Skabet.
Mau.9557. (paa) sine steder, til sin
tid og sted, se III. sin 4.6. || spec. om et 40

himmellegemes stilling. Solen gaaer op, og
Solen gaaer ned, og den higer hen til sit

(Chr.VI: sinj Sted, hvor den gaaer op
(1931: til sin Opgangs Sted). Præd.l.5.

Denne store Geometre har med megen
Møye bestemt 24 Cometers Stæder udi Him-
melen. Zra/f.CZ^eZs^5'fcr./I/.269;. de for-

holdsvis svage Forandringer i Stjernernes

Steder. NaturensV1914.1. 5.2) i udtr., der

angiver, at man overtager en andens plads, 50

stilling, hverv, erstatter en anden, træder i

stedet for ham; nu især efter præp. i og navn-
lig i forb. som komme, være i ens sted
ell. (oftest) sende, sætte i sit sted. Abra-
ham (ofrede vædderen) til Brænd-Offer i sin

Søns Sted. lMos.22.13. *De gamle Støvler

borte var,
|
I deres Sted han nye bar. Bagges.

Ungd.I.192. Deres Fader kommer ikke selv;

han sender mig i sit Sted. Heib.Poet.VII.208.
Vildt i Vest med Klittag Sandet

|
Løfter eo

sig i Bjerges Sted. HCAnd.SS.XI1.382. I

Huset gik nu en ny Pige i Døtrenes Sted.
EansPovls.HF.166. han ligger, staar i stens
sted, se Sten 7.6. træde i (^ fortræde (i),

se II. fortrædej ens sted olgn. (sml. sted-

fortrædende osv.): naar Fendrikken ikke er

tilstæde, saa træder Sergianten i hans Sted
og holde Fanen. Holb.Hex.11. 5. Ordforraad
. . traadte . . i klare, levende Begrebers
Sted.HNClaus.Tale.(1843).7.Ps.45.17(1931).

II
i udtr., der angiver, at man optræder som,

erstatter en nær slægtning; i forb. som staa,
træde, være en i faders (se Fader 1),

moders sted. Vær de Faderløse som en
Fader, og vær for deres Moder i Mands Sted.

Sir.4.10. da hun nu havde lært ham . . at

kjende . . traadte hun ham . . i Moders Sted.

Holst.FF.25. antage (vAph.(1764). S&B.),
optage (se optage 3.2^, tage (D&H.) en i

barns sted olgn., antage en som sit barn.

II
i udtr., hvorved man opfordrer en anden til

at tage sin plads, optræde paa ens vegne,

sætte sig ind i ens tankegang, ell. i udtr.,

hvorved man identificerer sig selv med en

anden ell. en anden med sig selv; især i forb.

som sæt dig i mit sted! Jakob blev saare

vred paa Rachel og sagde: mon jeg være i

Guds Sted, som formener dig Livsens Frugt?
lMos.30.2. Enhver maa dog kunne sætte

sig ind i mit Sted, og føle hvor gyselig det

maa bedrøve mig. Heib.Poet.V1.353. *var

jeg i hendes Sted,
|
Da blev mig Valget let.

smst.IV205. Man kan jo sætte sig i Deres

Sted. ErlKrist.DH.229. \\ i dets sted, (jf.

Jesp.Fon.504; nu 1. br.) i stedet for (se bet. d.s)

det (nævnte, omtalte); tværtimod. PAIIeib.Sk.

1.52. Jeg troede at have fortjent Tak af Jer

iaften . . og i dets Sted faaer jeg Utak. Ing.

EM.153. NPWiwel.NS.232.
6) (nu næsten kun i forb. finde sted, se

bet. 6.2j om plads, rum, der kan rumme,
optage en person ell. ting, ell. om plads (6),

hvor en person ell. ting kan anbringes, hører

til. 6.1) i al alm. (ofte i forb. som give,

tage sted; om faa, finde, have sted se bet.

6.2).
II
om plads til person; ofte om sidde-

plads. Saa tog Samuel Saul og hans Dreng
og ledte dem ind i Kammeret, og han gav
dem Sted (1931: Pladsj øverst iblandt de

Bndne.lSam.9.22. Jeg vil retirere mig, og

tage Sted paa Galleried. Holb.UHH.Prol.3sc.
Dette høie Embede gav Absalon Sted i Kon-
gens Ra,a.d.Jacobi.Skr.38. ieg (betingede) mig
Sted i samme (0: en vogn) ligefra Paris til

Calais. Seidelin.132. billedl.: (det) vilde give

hende paa nye Sted i mit liierte. Biehl.

(Skuesp.III,3.7). »Falskhed . .
|

. . tog hos

modne Alder Sted. Eew.7S. || om tings plads;

ofte som udtr. for, at en skriftlig medde-

lelse optages, finder plads i et større skrift.

Papiret giver endnu Sted for et Par Linier.

Spectator.404. (et brev) som jeg . . ikke har

villet nægte Sted i disse Blade. PAHeib.US.
230. dersom hiin første (pagt) havde været

ulastelig, da var der ikke blevet søgt Sted

(Chr.VI: rum^ for en anden. Hebr. 8. 7. ||

om særlig (udmærket) plads. De Skrifter,

som han selv har udarbeydet, vise, at han



1077 Sted Sted 1078

ikke alleene selv er lærd, men endogsaa,

at ham Sted maa gives blandt de beste og
sindrigste AntOTea. Holb.Ep.V*.136. Efter-
slægten ham blant Guder Sted tildømmer.
NordBrun.Zar.4. Endog Lessing . . har
Goethe maattet give Sted i Helenaspillets

Forgaard, den klassiske Valborgsnat. Vilh

And.Goe.1.30. jf. bet. 6.2: Det synes ligesom

at af Ærgierighed
|

I blant Misdædere vil

have første Sted. Holb.Mel.V9. (dette be- 10

kendtskab) fik et høyt Sted blandt Sam-
soes første og fortroeligste Venskaber. iZoAft.

(Sams.I.xxviii). || om stilling, tjeneste,

embede. JBaden.DaL. \\ berede sted
olgn., (bibl.) skaffe plads ell. (jf. bet. 3.i^

ophold; især (efter Joh.14.2) om Kristus:

give adgang til himmelen, jeg har beredet mit
Folk Israel et (Chr.VI: en) Sted og plantet

det, at det skal boe paa sit (Chr.VI: sin^

Sted og ikke ydermere forstyrres. 25ar». 7.70. 20

Holb.Paars.25. Gud-Faders Søn gik hjem
til Sit,

I
Os at berede Steå.Grundtv.SS.1.649.

Kierk.VIII.316. jf.: Naar Bordet dæckes,

jeg dig Stæd og lave vil,
|
Erindrer icke, at

du est ey meere til.Holb.Mel.II.2. \\ nyde
sted, se nyde I.7, 2.5. 6.2) i forb. faa,
have ell. (nu kun) finde sted

||
(nu sj.)

om person: faa plads. Efter et Aars Forløb fik

jeg Sted paa Borches CoWegmm.Overs.afHolb
Levned.61. Fordum i „Venstre" fandt han 30

Sted
I
blandt de høgsbrosk Nationale. Svend

Nagelfar. Rigsdags-Runer. (1871) . 89. uegl.

:

fandt og Jeg blandt Digtere et Sted,
|
Det

var, fordi Jeg fulgte dine (0: Rahbeks) Fied.

Rein.ND.12. finde sted for, faa, skaffe

plads til. havde jeg først selv forstaaet det,

fandt jeg nok Sted og Tid og Plads for Frem-
stillingen. XterÅ;.F/.450. jeg havde fundet
Sted for Yadsækken. FalkRønne.PT.104. bil-

ledl.: han fandt ikke Sted for (Chr.VI: rum 40

til; 1907: Rum for; sin Anger. Hebr.12.17.

II
(nu sj.) om ting ell. foreteelse: faa plads;

finde optagelse; ogs.: kunne anvendes, (ofte

m. overgang til flg. gruppe), hverken deres

eller andre U-partiiskes gode Raad og Er-
indringer fandt noget Sted hos de overmo-
dige Raads-Personer.jS'ian5fe.C/ir/Y70i. efter-

di (disse medikamenter)'egentlig tiener i lang-

varige (chroniske) Sygdomme, finde de ei

heller Sted i Søe-Medicinkisterne. ^osi-ou*. 50

A.x. disse Bogstaver findes . . ofte udeladte
af Ord, hvor de oprindeligvis havde Sted.

Rask. Udv.1.70. talem.: et godt ord ell. raad
finder et godt sted, se god 6.4, I. Raad 8.2.

II
(nu sj.) om forhold ell. foreteelse: være for

haanden; være til; eksistere; ogs. om skik,

forholdsregel: bruges. Hyrde Levned kun
paa Jorden havde Sted. Holb.Metam.2. jeg

vil ikke heller nægte det, at saadan en
(underjordisk) Ild jo kan have Sted. Basth. 60

Phil.114. en virkeUg Mangel paa Arbeids-

folk vil længe finde Sted her i Landet. Olufs.

NyOec.1.33. I Spelek . . syntes alle Laster,

som have Sted hos det menneskelige Kiøn,

at herske. Bagges.NK.173. hun og Fulton
(blev) forenede efter den Skik, der finder

Sted i Brødrenes Menighed. Hauch.V1.354.
Dannebrog vaiede og en opmuntrende og
livlig Stemning fandt Sted (ved festen).

JCLund.Er.38. i videre anv., som udir. for,

at noget kan have en vis berettigelse, kan til-

lades ell. være muligt: Excuser haver sted,

naar man tvinges tU at giøre en Ting, men
ere u-rimelige, naar man giør noget af fri

YiUie. Holb.MTkr.119. ingen Knælen maa
have Sted i Kirkerne. FrSneed.1.6.

|| nu især
om begivenhed, tildragelse: indtræde; ske; tid-

ligere ogs. om virksomhed, foretagende: være
i gang; foregaa. Ingen Arv har Sted uden
efter død Mand og Qyinde. Schytte.IR.V202.
naar Kongen er Interessent, saa kan du let

begribe, at en Fallit ikke kan faa Sted.

PAHeib.US.113. en Kamp fandt Sted mel-
lem Tyrken og en christelig Snekke. 5iicA.

(1920).XII.94. vi komme fra en Fuglejagt,

der havde Sted paa DiAngø. Hauch.V372.
A har tit drukken mig fuld, og det maa jo

ikke finde Sted. Skjoldb.ML.36. Udpantnings-
forretningen fandt Sted d. •/• 1941 paa Ap-
pellantens Bopæl. Ugeskr.fRetsv.l942.A.138.

7) i særlige forb., der har adverbiel bet., m.
pron. og num. 7.1) i forb. m. al; især: alle

steder, allesteds; overalt. Vej har du (3:

gud)^a,\le Steder,
|

Dig Midler fattes ej.

SalmHj.31.4. Han skyldte Penge alle Steder.

AaDons.MV.175. I maae æde det paa alle

Steder (1931: hvor som he\5t).4Mos.l8.31.

II
hvad er de andet end en tilløben Bande

alle Steder iia.Howalt.DB.lU. 7.2) i forb.

m. anden; især: andre steder (sjældnere

andet sted. Ursin.D.113. Søiberg.KK.I.
100. se ogs. u. Rendesten 1.2^, andensteds, du
dricker dig fuld andre Steder, men kommer
i mit Huus alleene for at giøre Klameri.

Holb.Jep.V.4. Krist.0rdspr.115. han hade
bedt dem komme, hvis de ikke skulde andre
Steder hen.Woel.DG.296. — i udtr. for

stærk optagethed, aandsfraværenhed: hans

Tanker var andre Steder.CEw.Dyveke.(1907).
272. Det er, som om Digteren har haft sine

Tanker helt andre Steder end ved Arbejdet.

OFriis.Litt.179. jf.: under Tiden har j^tor-

herre) sine Øjne andre Steder. Rosenkrayilz.

MV.129.
II

i ent. efter ubest. art. ell. pron.

Man tør vel ikke benægte, at ordet kan have
været hjemUgt, skønt vi ikke finder det

overleveret noget andet sted. Skautrup.(Med
Lov skalLandbygges.(1942).215). jeg ledte

forgæves; bogen laa (paa) et andet sted,

end du havde sagt
\ \\ et eller andet

sted. siden 1912 har (de) levet tilbage-

trukket i et Hus med Have „et eller andet
Sted" i Landet. Deres Adresse er hemmelig.
BerlTid."/»1942.M.l.sp.6. se ogs. u. anden
2.5. 7.3) et sted (jf. en-, etsteds^; dels (under-

tiden skrevet eet sted; svarende til II. en 9:

(paa) eet og samme sted. hånd er ei lenge på
et sted. Moth.S750. Af Wigwamen udvikler

68*
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sig det faste Hus, ved at Stammen bliver

boende paa eet Steå. JVJens. VO.209. talem.

(jf. u. bet. l.ij; Man kan ikke være meer
end eet Sted ad Ga,ngen.Heib.Poet.VII.95.

Skautrup. Et Hardsysselmål. II. (1930). 85.
\\

dels svarende til II. en B (16): et eller andet

sted; etsteds (1). Ras (sad) inde i sit Kam-
mer. Han skulde være et Sted . . Søren

havde taget Møllestuen i Besiddelse. Elkjær.

MII.185. se ogs. u. II. en 16.i. || dels svarende lo

til II. en C, om noget, som ikke nærmere an-

gives: et vist sted; etsteds (2). *Et Sted i

Jylland, jeg véd ej hvor,
|
en Hytte staar.

Kaalund.21. Vi kan faa en Forpagtning

etsted. Gravl.EP.120. han har været inde et

Sted og købt en Skindhaikke. LindskovHans.
NH.32. (dagl.) ved omtrentlig talangivelse:

Regningen lyder paa et Sted mellem 16,000

og 20,000 Kr. Pol.yiil938.3.sp.l. en Kvinde,
der saa ud til at være et Sted i Trediverne. 20

EkstraU.^/d940.2.sf.l. om sted (4.3) i tale,

log olgn.: saaledes haver han (0: gud) et

(Chr.VI: en) Sted (0: lMos.2.2) sagt om
den syvende Dag: og Gud hvilede paa den
syvende Dag fra alle sine Gierninger. He&r.

4.4. Darwin siger et sted, at uden spekula-

sjon kommer der ingen værdifulde og origi-

nale iagttagelser i stand. Jesp./SprC/.^. 7.4)

(paa) hvert sted, hvertsteds; alle vegne;

overalt, paa hvert Sted (1931: alle Vegne) 30

bliver der offret Røgelse. Mal.l. 11. det til-

staar jeg her og hver Stæd. KomGrønneg. I.

142. jf. hver 11.3: paa hvert det Sted (Chr
VI: hver den sted; 1931: overaltj, hvor vi

komme hen. lMos.20. 13. 7.5) ingen steder
(sjældnere ingen ell. intet sted. PHans.H.
32. LeckFischer.HM.99. Skautrup.EtHard-
sysselmål. II. (1930). 85), ingen-, intetsteds.

*Hun kommer ingensteder; intet Selskab
|

Forherliges af hendes Aand og Skjønhed.Srs. 40

XY.21. (har) du ingen Steder ondtl EBertels.

MH.128. det har ell. hører ingen steder hjem-
me, se III. hjemme 2.3-4. det staar ingen ste-

der skrevet, se skrive 3.2. 7.6) mange steder
(sjældnere paa mange stederj, mangesteds.

Fattigfolk maa være mange Steder (0: være

om sig), for at have Raad til at være eet

Sted.Hr2.XIII.i35. Mange Steder havde
man en saadan Kiste i Rnset. EBertels.D.27

.

Paa mange stæder er skoven afbrændt. 50

JacBircherod.R.31. Ursin.D.182. || den bibel-

ske Beretning er udsmykket med apokryfe
Tildigtninger hentet mange Steder fra.

OFriis.Litt.172. 7.7) (paa) nogle steder (især

til nogen I.3J ell. (især til nogen 5.3J nogen
steder (nogensteder) (se u. nogenstedsj ell.

(sjældnere) noget sted. || tilnoden 1.3. Falst.

Ovid.47. man (tog) nogle Steder Sorte-

brødre Klostrene i Brug til Hospitaler.

SvLarsen.GraabrødreHospital.(1939).24. som eo

regel fik tiggeren ingenting, men nogle steder
fik han dog en tiøre eller et stykke mad

j

sneen ligger (paa) nogle steder 1 meter høj •

II ti^l nogen 6.3: paa noget som helst sted;

nogen-, nogetsteds (2). Ursin.D.168. Han er

ogsaa borte og ikke til at finde noget Sted.

NPWiwel.NS.134. smst.184. 7.8) (paa) sam-
me sted, (jf. sammesteds^ (paa) det lige

nævnte sted. Han bliver tilbage, staaende paa
samme Sted. Reiserer. KG. 84. Hørup. III. 94
(se u. samme 2.i slutn.). 7.9) somme steder,

(jf. sommesteds^ se II. somme 1.2.

8) i særlige anv. efter af (ell. ad; se ndf.

sp.l082^^). 8.1) i forb. af sted (ofte skrevet

afsted; f af stede. Holb.Intr.(1728).581)

ijf. ænyd. af stad, fsv. af staj) (sv. åstadj,

oldn. af stab; egl. til bet. 1; sml. bet. 8.2)

som udtr. for (rask, hurtig) bevægelse
bort fra et sted; ogs. uden særlig tanke paa
udgangspunkt, om (rask, hurtig) bevægelse
fremad; ved intr. verber: jeg gik frem med
Hoben og gik afsted med den (1931: van-
dred med Skaren opj til Guds Huus.Ps.42. 5.

*en Møe hendandser
|

til Marken afsted.

Oehl.Digte.(1803).78. *Kredsen (0: om jule-

træet) sluttes med begeistret Sind.
|
Børnene

de hoppe rask B,isted.PFaber.W114. afsted

gaaer det paa den fnysende Ganger. Pergrs.

PP.8. Vi gik da om Bord paa et adramyttisk
Skib . . og vi sejlede af Sted (1819: fore udj.

ApG.27.2(1907). drage, flyve, kile, pile,

rejse (8&B.I.21), sjokke, skridte af sted

osv., jf. III. drage 13.i osv. fare af sted,
se II. fare 5. komme af sted. 1. (jf. II.

komme 1) fjerne sig, tage bort (navnlig: med,

et vist besvær). Moth.K247. Veien er saa

slem, at man ei kan komme afsted til Vogns.

VSO.1.111. langt om længe kom ferie-

gæsterne ('vognen, skibet osv.) af sted ,'

2. (dial.) d. s. s. tage af sted 2. LarsClausen.

Digte.(1898).21. UfF. 3. (jf. III. komme 12

samt afstedkomme 3j have en vis skæbne;

ogs.: arte sig (paa en vis maade). Hør, min
Søn! hvordan est du kommen afsted? Du
seer jo ud, som den dyre l!id\Luxd.FS.46.

„Saaledes, sagde han, har jeg gaaet gradviis,

indtil jeg er bleven Eier af denne store

Gaard, har trende Skibe i Søen og en god
Velsignelse paa Rente." — „Ja det er sandt,

han kom vel ^isted.''Wiwet.EL.23. fik hun
Hovedet knust eller hvordan kom hun
&fsted? PHans.KK.284. ofte i forb. som kom-
me forkert (se II. forkert S), galt (se II.

gal b), ilde (Larsen.l4), skidt (se II. skidt

2.3;, ulykkeligt (EBrand.UB.137), ynke-

ligt (Kierk.XII.53) af sted. iron.: vi ere

komne net siisted.S&B.I.529. 4. i forb. m.

med; dels: fjerne sig w.ed; føre bort. der var en

Stranding c. 1 Mil Vest for Højen, og de

kunde ikke komme afsted med Rednings-

baaden, da jeg havde Nøglerne til Skuret i

Lommen. Drachm.LK.104. dels (og især): faa

noget udført; løse, magte (en opgave); bringe i

orden; ogs.: komme til rette med. *kommer
hånd (0: skoledisciplen) ej med Latinen vel

afsted,
I
Saa hielpes paa ham her, naar hånd

har Dansken med. AlbThura.(Falst.Ovid.bP).
(kromanden) snød og bedrog de Reisende,



1081 ISted Sted 1082

og naar han kunde komme afsted dermed, saa
slog han dem . , ihie\.Winth.Morsk.23. Fredag
kunde slet ikke komme af Sted med at bruge
Kniv og GanelBuchh.Robinson.(1920).104.
Feil.II.258. slippe af sted med, (dagl.)

faa noget (vanskeligt) gjort ell. udført; ogs.:

slippe (II.2.2) med (Hørup.1.194). UfF. jeg

vilde meget gerne have det ordnet i dag,

hvis jeg kan slippe af sted med det
j
tage

af sted. 1. begive sig paa vej; drage bort. \o

VS0.VII.31. (han hørte) Vogne tage af Sted.

HansPovls.HF.18S. hele Østersøens Is tog
af StQå. PoI.*/a1942.1.sp.3. jf. ndf. 1. 50:

Man havde spurgt (den døende), om hun
var parat til at tage af Sted. Pol.^yil942.

Sønd.9.sp.3. 2. (nu dial., jf.: „høres endnu."
Levin.) opfore sig (paa en vis maade); især:

opføre sig voldsomt; fare op; lave larm, støj;

gøre sig vred; tage paa veje; ogs.: fare vildt

frem. (Christoffer II) Giør Indfald og tager 20

ilde afsted i Ska&ne.Holb.VIII.537. *(han)
Loe, skiændte, bandte, tog afsted,

|
Som

han til Ondskab havde vært
|
Fra første

Ungdoras Tid oi>\æTt.Carst.Verv.l47. Hrz.I.

258. da Svenskerne huserede der i Landet,
toge de saa grueligt afsted, at de i Løbet
af et Døgn berøvede tre Byer alle Tagene.
Thiele.1.85. Feilb.III.757. Kværnd. jf.: Stor-

men tog af Sted, og hviinte, og buldrede i Sei-

lene.Ew.(1914).III.280. 3. (jf.ndf.sp.l082*'; 30

nu dial.) udvikle sig (paa en vis maade);
arte sig; ogs. m. overgang til foreg, gruppe:
udarte. I har jo lovet at have Taalmodighed
udi 14 Dage, for at see hvorledes min Søn
vil tage af sted. Holb.Jean.III. 6. de maatte
se ham (0: drengen) engang imellem, se,

hvordan han groede og tog af Sted. Skjoldb.

(UdeogHjemme.l928.581.sp.3). tage galt af

sted, se II. gal 5. || i ellipt. udtr. (hvor et

bevægelsesverbum er ell. kan tænkes udeladt); 40

især i udtr. som maatte, skulle af sted.
Blich.(1920).XXVI.122. *det er netop der-

for, vi alle maa afsted (0: drage i krig).

PFaber.VV.2. (der) var en lille Uges tid
til, at de skulde af Sted (0: paa udenlands-
rejse). PDrachm.D.8. vi er af Sted i god
Tid til at kunne naa Middagsfærgen fra

Korsør. PoU'/3l942.13.sp.3. (dial.:) Nu vU
a til at af sted. Krist.Ordspr.541. i videre

anv., som udtr. for at dø: min stakkels gamle 50

Ven! At han allerede nu skulde afsted!

Hrz.IV.134. Emilies Søstre havde deres

Mødrenearv . . det Samme faar hun. Resten
maa hun vente med, til jeg er afsted.

Goldschm.III.515. Lunde.F.12. || ved trans,

(og refl.) verber. *Da kom der en Smed med
Lænken i Haand | Og trak ham (0: hunden)
til Porten 3iisted.Winth.IV99. *Hiin man
sender afsted for at speide den fiendtlige

Krigshær. Heib.D.77. han kunde ikke bUve 60

færdig; men endelig fik vi ham da af sted

familien hjalp ham af sted til Amerika
j

jf.: viis mig afsted (0: vis mig vej) paa dette

fordømte Morads. Blich.(1920).XXX.240. faa

en (sig) rokket af sted, se III. rokke 1.2.

slæbe sig af sted, se II. slæbe 1.3. bringe
ell. (nu næppe br., jf.: „ioræld." D&H.I.
493) komme af sted, (jf. afsted-bringe,
-komme^ bevirke, at nogen ell. noget kommer
et sted hen; bringe, føre bort. komme sit folk

af sted. Moth.K247 . han fik kufferten bragt
af sted

j
(nu næppe br.) overf.; dels: skaffe

til veje; ogs.: evne; overkomme, jeg kand ikke
bringe de penge af sted. Moth.B371. vi (skal)

tage imod (prinsen) med al den Højtidelig-

hed, som vi kan komme di,isted.PAHeib.Sfc.

III.348. dels: bringe til udførelse; afsted-

komme; bevirke; fremkalde, (især m. h. t.

noget ondt, uheldigt), (han) kommer Trætter
afsted (1931: ypper Kiv). Ords.6.14. »Be-
tænk . .

I
Hvad Had, hvad Spot, Foragt,

du bringe kand diisted.FrHorn.PM.50. kom-
me noget Godt eller Ondt afsted. VSO.I.lll.

II
uden verbum, som en slags interj.: bort!

forsvind! gaa! ofte i forb. som af sted
med dig! Moth.A31. *Gaa, skynd dig,

Munk! Hvi nøler du? Afsted,
|
Hent Bispen.

Oehl.VII.334. *Afsted! afsted! til Arbejd
vil vi gaae,

|
til Heltefærd. J?os<r.-S'pT./.4.

FritzJUrg.nr.21. afsted med Eder . . afsted

med ham. S&B. 1.21.
||

(dial.) m. tids-bet.;

dels i forb. først af sted(en), først ad
sted (jf. fsv. fyrst af staj), egl.: først bort

fra vedk. sted) for det første; se II. først 3.1.

jf.: Vi kan nok bierge os adsteden (0: for

det første, foreløbig).MDL.8 samt Feilb.III.

544b''^. dels i forb. langs af sted, (jf.

langs frem ell. ad u. langs 1.3^ i tidens løb;

efterhaanden. BerlTid.^^/»1942.Aft.8.sp.6. ogs.:

jævnlig; stadig væk. UfF.(sdjy.). 8.2) af

stedet (nu kun dial. steden) (glda. aff

stædhen (Rimkr.54)) om bevægelse bort fra

det sted, man ell. noget i øjeblikket befinder

sig paa; næsten kun i forb. m. nægtelse, som
udtr. for, at man ikke bevæger sig, bliver

staaende, ell. (i videre anv.) for stædighed,

urokkelighed, (ofte i forb. som ikke gaa
ell. (især) røre sig af stedet/ „kand du
icke staa stille?" — „Jeg rorer mig icke af

Steden.'' Holb.Kandst.V3. endskiønt alle ar-

beydede paa at trække det (0: skibet) frem,

kunde de dog ikke faae det af Stedet, sa.

Herod.159. Jeg vil se den Kudsk, der kan
drive den (0: en hest) af Stedet ! Hiiiaarsft.

DT.93. hånd skal aldrig komme levende

af Stedet. Holb.llJ.V3. Baaden gynger,

kommer dog ikke af Stedet. HCAnd^l919).
11.252. JVJens.V0.181. (1. br.:) komme
af Stedet med (0: flytte, roklee, trække)

noget. D&H.I.493. (ikke) rokke (sig) af

stedet, se III. rokke 1. || aldrig af stedet
olgn., (jf. ndf.; dial.) som nægtelse: over-

hovedet ikke; slet ikke. Feilb. UfF. \\ ud af

stedet, (dagl.) ud af pletten; bort. (vist kun
i nægtende udtr.). (han) gloede lige ned for

sig paa Gulvet paa den samme Plet og rørte

sig ikke „ud af Steden". Schand.SF.282. her
stod de saa og var kørt fast i Elendighed.
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Ud af Stedet kom de ikke, men arbejdede

sig blot dybere ned.AndNx.PE.II.WS. Feilb.

(ikke) rokke (sig) ud af stedet, se III. rokke 1.

ikke ud af stedet olgn., (jf. ovf.) brugt som
absolut, energisk nægtelse. „Nu gør du som
jeg siger!" — „Ikke ud af 8tedet I" ORung.
SS.124. naturligvis blier jeg hjemme — ikke

ud af Stedet, om noen faar mig til at rejse

paa BryllnTpsreise. KAbell.E.84. \\ først af

steden, se bet. 8.1 slutn.

9) i særlige anv. efter i. 9.1) i sted (æda.

i stæth, straks, oldn. i stab, paa stedet, straks,

nu; jf. u. Stad 1 ) dels (jy.) om forbliven paa
stedet, i udtr. som ikke kunne være i sted,
ikke kunne være i ro; ikke kunne forholde sig

rolig. Feilb.11. 31.111.544. || dels (nu næppe
br.) m. tids-bet., især som betegnelse for, at no-

get vil indtræde med det samme ell. meget snart;

straks; (lige) paa stedet; ogs.: ved solned-

gangstid; i aften. *Saa fremt jeg haver for

min Konge Naade fundet,
|
Da kommer Kon-

gen til min Værelse i stæd | Og være der min
Giæst og tager Aman med. Kyhn.PE.33. Poul
Ped.DP.(1937).98. Moth. 112. han kommer
ikke hiem, før i Staså. Junge. ForSandhed.
11.160 (lollandsk). HofmanBang.OdenseAmt.
(1843).538. jf.MDL.245.532. FDyrlund.Uds.
58. Thorsen.149. \\ i sted at, i sted for, se

bet. 9.2-3. 9.2) i stedet ell. (især gldgs.) i ste-

den (ofte skrevet istedet, isteden. — f i

sted. JRPaulli.SB.16. jf. VSO.II1.181.— nu
1. br. uden for dial. i det sted. FruHeib.Et
Liv.I.301. AarbHards.XY58. Feilb.II.32. i

den sted. Holb.DNB.421. Stampe.1.150.

RudBay.EP.II.9. GRode.Renaissancen.(1866).

68. UfF. arkais.: JPJac.(1924).I.219), (jf.

glda. i stathæn, oldn. i stabinn; til bet. 6.2;

jf. i dets sted (u. bet. 6.2), deristeden samt
bet. 9.3; nu 1. br. i rigsspr.) til betegnelse for,

at noget lægges, sættes paa noget andets plads,

at noget erstattes med noget andet: som ell.

til erstatning; til gengæld; i videre anv.,

som udtr. for et modsætningsforhold: der-
imod. Byen er fuld af saadane Folk, saa

snart een er gaaen forbi, kommer en anden
strax i Stæåen. Holb.Kandst.Y3. Skiold . .

afskaffede ubillige Love, og gav retfærdige

i Steåen.Wand.Mindesm.1.38. Da jeg i sin

Tid . . fik Lyst til at reise til Berlin, gav
jeg ikke efter. Idetsted besøgte jeg en Dag
Kongen. Kierk.P.V111,1.119. (det) er en
Ynk, at en Mand, der skulde holde sammen
paa, hvad af Gud os er fortroet, i den Sted
splitter og øder det aldeles. JPJac.(1924).
1.219. (systemet) truedes med fuldstændig

Opløsning, uden at noget brugbart nyt
sattes i Stedet.APhS.XY5.

\\
(nu næppe

br.) m. flg. inf. Hun nejer sig i stæd at svare.

JRPaulli.SB.16.
\\

(nu især dial.) m. flg.

&t-sætn.: medens; hvorimod. 1 den sted

(1871: Istedetfor), at du (1931: Medens
du tør) var forladt og forhadt . . da vil jeg

sette dig til en evig herlighed. Es.60.15 (Chr.
VI). Jeg burde giort hende hidsig ved Kiær-

lighed, i den Sted at jeg har giort hende
koldsindig ved Yxygt. Pamela.1.517 . De er

rette Engelskmænd, i den Sted de andre (er)

franzøske khe\idiXter.JakKnu.CD.20. Gravl.

AB.57. UfF. 9.3) i stedet for ell. (især

gldgs.) i steden for (ofte skrevet istedet
for, istedetfor osv.; forkortet: i st. f., istf.

— nu dial. istedfor. Reenb.II.125. Tychon.

AB.11.58. Bredahl.y.l95. Aakj.SVII.240.

10 jf. Feilb.11.32), {oldn. i stabinn fyrir; til

bet. 9.2; jf. deristedenfor) som præp., som
udtr. for, at en tager en andens plads, kommer
paa hans vegne, ell. at noget sættes paa en

anden tings plads, gives i erstatning for noget

andet; i bytte for; som ell. til erstatning
for; til gengæld for; som vederlag for;

ofte (især i forb. m. inf. ell. at-sætn., se ndf.)

som betegnelse for et udtrykkeligt modsætnings-

forhold. Jeg kommer i steden for ham.
20 Moth.K257. Henrich recker Haanden frem,

men den anden, i Stæden for Penge, tar

kun sit Uhrværck o^.Holb.Kandst.Vl. (de)

valgte det falske i Stedet for det sande. jEm;.

(1914).IV22. (udførelsen af teaterstykket) er

udtværet og tung, istedenfor kort og livlig.

Heib.Pros.VII.96. For Vinduet anbragt et

Lærredsforhæng i Stedet for en Glasrude.

PolitiE."/i2l924.3. || træde i stedet for

en ell. noget (jf. u. bet. 6.2 samt Stedfortræder

30 og Istedtræder^. MO.^II.534. Damekalende-
re, hvor (skuespillernes) Navne ere traadte

istedetfor de gamle . . Helgennavne. Pffans.

KK.200. Fransk stod i første Række blandt

Sprogene i Europa; det var traadt i Stedet

for Lsitin.KNyrop.TS.246. \\ m. flg. inf. I

stæden for at sige hiertelig gierne, bør han
at sige hierteligen gierne; thi hiertelig er et

Adjectivum, og hierteligen er Adverbium.
Holb.LSk.V.6. Beklag naig i stedet for at

40 ønske mig til Lylske.JSneed.V67 . (han) sam-
menblander istedenfor at adskille. GrMndfø.

0A.8. Nikkelvækkeur, Uret spiller i Stedet

for at iinge.PolitiE.Kosterbl.^*/i»1924.1.sp.l.

II
m. flg. &t-sætn.; ofte som udtr. for ab-

solut modsætning: medens; skønt. I ste-

den for jeg elskte dem (1871: Til Løn
for min Kjærlighedj, stode de mig imod.

Ps.l09.4(Chr.VI). I stedet for . . at du

(0: en lærke) sidder indsluttet som en Fange

50 i dit Buur, kan jeg (0: en edderkop) gaae,

hvor jeg \il.JSneed.II.109. udenlands .

lægger (man) Ild i Kakkelovne . . ved raat

og fugtigt Veir . . istedenfor at vi her-

tillands . . hellere foretrække at hyse.Gylb.

(1849).X.84. Istedenfor at dette skulde gjort

Kammerherren ældre, havde det tvertimod

gjort ham yngre. Goldschm.FVIII.181. \\

uden styrelse, i de gode, gamle Dage, da der

hverken var Andelsmejerier eller andre

60 Narrerier, hvor de har sat Nisserne af og

antaget Maskiner i Stedet ior.Budde.JF.S

han vilde have været seminarist, men kom
i stedet for paa højskole

j

10) i særlige anv. efter paa (jf. glda. paa
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en sted, straks (Rimlcr.), oldn. å stabinn,

d. s., samt paa stand u. Stand 9) 1 0.1) paa
sted, (nu kun dial.) paa det punkt, den plads,

man befinder sig: paa stedet; i forb. som
paa stand og sted, se Stand 9. jf. paa
sted og rum u. I. Rum 4. || m. tids-bet.;

dels: med det samme; straks. Moth.P42.
Feilb.II.914. dels (foræld.): i aften. UfF.
10.2) paa stedet || til bet. 1: paa det sted,

hvor nogen ell. noget er (i øjeblikket), ell.

hvor noget foregaar. Gid jeg maa synke paa
Steden jeg staaer, om (osv.). Bredahl. 1.113.

beregne Klokkeslet paa Stedet.Scheller.MarO.

W.C. og Vandkummer klinkes paa Stedet

(o: i hjemmene). BerlTid.**/»1925.Aft.7.sp.5.
i forb. m. selv: (de) forbandt mig paa Stedet

selv (o: paa kamppladsen). Hauch.11.167.
han blev halshugget paa selve Stedet, o:

Gernings-, Aastedet.DÆfl^. || til bet. 3; ofte:

i vedkommende by, egn. (ofte i forb. her ell.

der paa stedet). Jeg er fremmed her paa
Stæden (o: i Æbeltoft).Holb.Jul.l3sc. (man)
maatte holde en rigoureux Fiske-Faste, thi

at Bispen paa Stædet er ingen Kiød-Hofvet
i F&sten. Klevenf.RJ.153. CoUegium Walken-
dorfianura (er) det fierde Academiske Col-

legium her paa Stedet. EPont.Atlas.il.136.

Allerede tidligt drog han ud og studerede

Oldtiden paa Stedet. Pol.*y»1921.4.sp.3. Sme-
den er den eneste Udøver af sin Profession

der paa Stedet. DSt.1941.74. || i udtr., der

angiver, at man ikke fjerner sig, men forbliver

paa samme punkt ell. plads; navnlig om
urolig, rastløs bevægelse uden bortfjernelse ell.

(overf.) om arbejde, virksomhed, der ikke

skrider frem. Hesten (staar) urolig, tripper

paa Stedet.PWBalle.R.208. dreje paa Stedet.

Scheller.MarO. (Bredahls) Trampen paa Ste-

det under Handlingens Ga,ng. Brøndum-Niel-
sen.PM.72. (gym., dans.:) Hop paa Stedet.

Gymn.1.166. Løb paa Stedet. Gttndmann.
Kunsten at steppe.(1910).20. march, mar-
chere paa stedet, se I. March 1, marchere
2.

II
m. tids-bet.; dels: med det samme;

straks, (ofte i forb. lige paa stedetj. Sort.

PSkan.33. Dette . . Forlangende blev op-
fyldt lige paa Steden.Grundtv.Saxo.I.157.
„Har jeg ikke en Gang for alle frabedt mig,

at Du gaar Din Vej, naar her er fremmede?
Sig paa Stedet, hvor Du har været." —
„Henne at læse." Esm.II.187. i forsikringer,

løfter olgn.: Om jeg skulde døe paa Ste-
det, saa finder jeg . . ikke eet Ord, som . .

sund Fornuft . . kan mishilUge. PAHeib.B.
84. Blich.(1920).XII.180. dels (jf. bet. 9.1

slutn.; dial., foræld.): i aften. JHSmidth.
Ords.108. FrGrundtv.LK.187. 10.3) paa ste-

der, (især dial.) hist og her; paa sine steder.

Floden er paa Steder uhyre hred. KMich.
(Pol."/iil934.14.sp.3). vi har Hungersnød
i Landet og paa Steder Fest. KMunk.EI.99.

UfF.
II

til bet. 4.3. Stavemaaden er paa Ste-

der ændret i Overensstemmelse med Nuti-
dens Brus. AarbLollF.1942.120.

Il) i forb. til stede [tel'sdæ-8a; dagl. ogs.

te'sdæ-6a; 1. br. -hde-bd] (ofte skrevet tilste-
de. — dial. tilstedes. UfF.), {ænyd. til ste-

de, tilstedis, glda. tiil stædhæ (Rimkr.94.98),
oldn. (foefa) til stabar; til bet. 1) nærværen-
de; især i forb. som være til stede, være nær-
værende; være der, hvor man plejer, ell. hvor
man søges; ogs. (især i formelle spørgsmaal)

:

være hjemme, naar Dommeren for lovlig for-

10 fald ey kan være til Stæde. DL.l—4—24.

(han) var tilstede overalt, hvor han troede
sin Nærværelse nødvendig. T^'and.3/tndesm./.
410. Advocaten havde bedet mig blive tilste-

de, for . . at være Vidne. Gylb.1.265. Udpant-
ningsforretningen fandt Sted d. •/• 1941 paa
Appellantens Bopæl. Han blev personlig truf-

fet til Stede. Ugeskr.fRetsv.l942.A.138. han
var ikke til stede ved mødet (begravelsen,

auktionen)
j
er herren i huset til stede (o: til

20 at træffe)?
\
(relig.:) *Lover Herren! han er

nær . .
|
Samles i hans Navn vi her,

|
Er

han midt blandt os tilstede. Ing.RSE.VII.
32. Kristus (er) tilstede i Alterets Sakra-
mente, 7saA-Z)in.Fi^.ii5. om ting ell. forhold:

forefindes; være forhaanden; foreligge. *Naar
tunge Mismod paa ham falder,

(
Tilstæde

hendes (o: den elskedes) Billed er.Rein.271.

(skriftet) blev (ikke) trykt, men er til Stede
i en AiskrUt. CSPet.Litt.271. Indbrudstyveri

30 i Garage. Motorvogn (til Stede). To Mands-
personer . . Har med et stjaalet Koben
(til Stede) opbrudt en Dør til Garagen.
PolitiE.**U1925.3. der er stemning til stede,

se 1. Stemning 4.i. komme til stede, ind-

finde sig; vise sig; om ting: blive bragt for

dagen, til veje; blive (gen)fundet. Jeg vU for-

høre dig, naar ogsaa dine Anklagere komme
tilstede. ^p(r.23.35. Ottos Bagage kom til-

stede, men Komtessens ikke. Goldschm.Y295.
40 naar der var Fremmede hos os, kom hun

slet ikke til Stede.AndNx.DB.73. \\ ved

trans, verber; navnlig (nu 1. br.) i forb. som
bringe til stede, bringe til veje ell. for

dagen; fremskaffe, undkommer (drabsman-
den), da skulle de alle være pligtige til han-
nem at eftersætte, og føre tilstæde. DL.
6—6—13. de skulle have Lastdyr tilstede

(1907 afvig.), at sætte Paulus ])a,a,.ApG.23.

24. Der reiser sig ingen Bygning, uden at

50 først det raae Stof maa . . bringes tilstede.

Mynst.Tale.(1838).8. Søiberg.KK.1.23.

II. Sted, et (jf. Feilb. (u. krogsted^

samt IL Smedested^. (glda. sted, et (og en),

æda. stæth, sv. stad, n., no. dial. ste(d),

n., jf. oldn. ste5i, m., samt eng. (dial.) stith,

stithy, laant fra nord.; afl. af et adj.:

ænyd. sta, stædig, oldn. sta6r, som vil blive

staaende, stædig, jf. lat. status, gr. statés,

egl. perf. part. til II. staa; ;'/. stede || nu kun
60 dial.) ambolt (1). Feilb. (u. stede^. vist kun

i ssgr., se EHHagerup.33{Hdihrstei). Kok.
DFspr.I.307{lla.Tdsted). Feilb.' (u. hare-,

krog-, pikkestede^. se ogs. II. Smedested.
Sted-, i ssgr. I) (ogs. Steds-, især i
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gram. betegnelser som Steds-adverbium, -bi-

ord, -bisætning; jf. w. Sted-beskrivelse, -be-

stemmelse, -bestemt, -betegnelse, -farve,

-forhold, -form, -kendskab, -navnj. til I.

Sted (1-3); jx. (foruden de ndf. medtagne):

Sted-begreb, -begrænset, -beregning, -be-

skrivende, -fornemmelse, -præg(et). 2) i

ssgr. som Sted-barn, -datter, -fader, -moder,

-søn, se Stif-. -barn, et. se Stifbarn. -be-
skrivelse, en. fSteds-. D&H. jf. vAph.

(1759)). især [3.4] (1. br.): beskrivelse af en

egn (et land, en by); topografi. S&B. Bl&T.

jf. Vodskov.SS.203. -bestemme, v. vbs.

-else (s. d.). (1. br.) bestemme, hvor noget er

ell. hører til; lokalisere (2); stedfæste. HKaarsb.
M.1.242. Stortyvens gamle Tøj er fundet

(efter) Indbrudet i Farsø Sparekasse . .

Fundet af Tøjet stedbestemmer, hvor der er

størst Mulighed for at finde Stortyven —
Nettet er ved at trække sig sammen !Beri

Tid.''/»1937.Aft.3.sp.4. -bestemmelse,
en. (ogs. Steds-j. bestemmelse af sted ell.

plads; fx. [6.i] ^ : angivelse, bestemmelse af

et skibs plads; pladsbestemmelse. ConvLex.
XV1.189. OpfB.H,2.97. Scheller.MarO. jf.:

Metoder til et Luftfartøjs Stedbestemmelse.
Bek.Nr.l09'yd934.§35. Steds-: OpfB.UV
reg.XVIII.

\\ [1] (gram.) angivelse af det sted,

hvor nogen er, hvor noget er ell. foregaar;

ogs.: sætningsled (især adv., præp.-led), der

giver en saadan bestemmelse. Steds-: CA
Thortsen.Metrik.I.(1833).180. Mikkels.Ordf.

101. O -bestemt, part. adj. (ogs. steds-.

FynsTidende.'/sl942.8.sp.3). bestemt af (hø-

rende til, ejendommelig for) stedet, lokaliteten,

de lokale forhold, man kan . . forme sit Svar
mere tidsbegrænset og stedbestemt. LJac.
(Pol.*/iol926.'9.sp.l). O -betegnelse, en.

Lassen.S0.277. En Fisker i en vestjydsk By
— nu om Stunder giver man som bekendt
ikke nærmere Stedbetegnelse. iV^aiTid.^*/si942.

16.sp.4. Steds-: AOlr.DH.II.89. -betje-
ne, V. (jf. pladsbetjent samt fjern-, nær-
betjene; jærnb.) betjene (en bom) paa selve

stedet. Sted- og nærbetjente Bomme. DaSB.

Banebygn.(1937).77. -betjening: smst. ta

-binde, v. knytte, binde til, fastholde paa
et (bestemt) sted. Grøndals Længsel . . sted-

bindes — til de glødende Guldskyer. Oto/

Hans.Ny-islandskLyrik.(1901).84. \\ især i

part. stedbunden som adj.; dels om levende

væsen: stærkt ell. uopløseligt knyttet til et

sted (ofte: hjemstedet); som ikke kan ell.

nødig vil forlade et sted (opholdsstedet, hjem-
stedet). Dette Indtryk af Jordens Lidenhed
. . stiller (forf.) sammen med Følelsen af,

hvor stedbundne vi Mennesker er.Fedders.

H.98. (bomlærken) er langt mindre sted-

bunden end sin Slægtning Gulspurven, meget
tilbøjelig til at flyve vidt omkring. Frem.
DN.419. dels om ting ell. forhold; ofte m. bet.:

lokal (2); stedlig, stedbunden iattigiorsør-

ge\se.FDyrlund.TN.67. et stedbundet sagn-
stof. AOZr.DH.7.295. „Ebbe Skammelsøn" . .

er et Udsnit af en Slægtshistorie, stedbundet
til Slægtsgaarden „nør i Thy". 0Friis.Litt.91.

spec. (jf. 1. Sted 4.1 ; sj.) om lidelse: begrænset

til en del af legemet. Tode.Pathologiens første

Orunde.(1781).163. \\ hertil: Stedbundet-
hed. BøvP.III.591. Stedbundetheden og
Afsondringen hos Bonden. JVJens.V0.270.

-boende, part. adj. (1. br.) som bor paa
vedk. sted; især: som har fast bolig et sted;

10 fastboende, den vandrende Folkemindesamler,
omend nok saa grundig og interesseret, naar
aldrig som den stedboende saa nær ind til

Kilden. AchtonFriis. JL. II. 146. Pol.'/d941.
13.sp.4. -broder, -datter, se Stif-

broder, -datter.

stede, v. ['sdæ^ba, 1. br. 'sde-ba] (ogs.

skrevet stæde. DL.l—5—9. Falst.61. Stam-
pe.IV139. Grundtv.Bjow.226. JPJac.(1924).
1.67. 11.221. t stedde. NvHaven.Orth.167.

20 JBaden.Gram.67. jf. Moth.S751). præt. -te

['sdæ*<i8, 1. br. 'sde'da] (tidligere ogs. (skrevet)

-de. Pamela. I.a7^. Robinson.1.7 . Rahb.Poet
F.1.205) ell. (nu sjældnere) -ede (Grundtv.

Snorre.I.218. NPWiwel.R.168. Drachm.RR.
4. JVJens.(IslSagaer.I.50). jf. Moth.S751.
MO. Saaby.''); part. -t [sdæ'-d, 1. br. såe'-d]

(jf. (til dels som gengivelse af jy., se Feilb.)

sted. SkVid.VII.184. BredahU.128 ; efter

have: Cit.l796.(HimmerlKjær.1918.53). jf.

30 Moth.8751) ell. (nu sjældnere) -et (Heib.

Poet.III.481. JLange.Breve.328. Wied.Thum.
18. MKirkegaard. Positiv Religion. (1930) . 64.

UfF. jf. Moth.S751. MO. Saaby.'), vis.

(sj.) -else (i bet. l.i: Stedeisen til den
evige Hvile. Bønnelycke.NU.31). {glda. ste-

dæ, stæd(i)æ (part. stædh og (flt.) staddæj^,

æda. stæth(i)æ (præt. stadde; part. staddærj,

oldn. ste6ja (præt. staddi^, (m)nt. steden;

afl. af et adj.: oldn. sta5r, se IL Sted, men i

40 flere anv. m. tilknytning til I. Sted (jf. ogs.

af-, bestedej; sml. stedne, Stedsmaal |{ i

olm. spr. nu næsten kun i part., i forb. som
være (ilde) stedt, se bet. 5.i

)

I) føre, bringe et sted hen; anbringe,
stille, sætte et sted. Li) tn. h. t. person. *Jeg
stedte jer (o: Adam og Eva) godt ved Livets

Træ (o: i Paradis). Grundtv.PS. V414. \\ navn-

lig uegl.: bringe i en vis (ubehagelig) situa-

tion; stille over for, underkaste noget (ube-

50 hageligt). *jeg kommen var til Grændse-
skiellet

|
Af Dalen, som i Skræk mit Hierte

stedte. CKMolb.Dante. 1. 4. stæd mig intet i

en Fristelse. JPJac.(1924). 1.67. nu især i

pass., i forb. som være stedt (i), stedes
i, se bet. 6.1.

||
(dial.) m. h. t. kvinde: bort-

gifte; faa anbragt. Hånd har sted sin dat-

ter \el.Moth.S751. Feilb. \\ stede til

hvile olgn.; dels (sj.): skaffe hvile, ro, spec.

natteleje. *De Ædleste med de Bedste bleve

60 paa Kongens Borg
|
Og stedtes der til Hvile,

da Dandsen var endt,
|
De andre blev i

Byen til Herberge sendt. Hauch.LDR.165.

jf.: *saadan, nu sidder jeg stille
|
og steder

min Skepsis til Ro. Stuck. 11.57. dels (og især;
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jf. I. Hvile 1.3; højtid.): begrave. PAndræ.
ViaAppia.II.(1886).126. nu er Hr. Parti-

kulier Eriksen stedet til den evige Hvile.

Wied.Thum.18. stede til graven (Frank.
SD.46. Blich.(1920).V1.226) ell. (især) til

jorden olgn., begrave. Stampe.IV139. hans
Liig (blev) ført til Ringsted og der stædt
til Jorde. Grundtv.DY1.133. de to Brødre
steder hende til Jorden og synger over hen-

des BasiTe. Brandes.IX.199. stede hen, (jf. lo

II, hen 1.2 slutn.; dial.) d. s. ErlKrist.NS.
177. 1.2) m. h. t. ting: anbringe; placere.
Lad Dolken stedes i Glomers Hjerte I Bre-

dahl.Ill.49. jf. bet. 5.1 : *En deiUg Blomst
blandt Nælder steå'å.SkVid.Vl1.184. Stede
\>oxt.vAph.(1759).

II
navnlig m. bibet. af,

at noget anbringes ell. anvendes paa en
vis (hensigtsmæssig) maade ell. (i videre

anv.) indrettes, ordnes (godt ell. daarligt).

hånd stæder sine penge yei.Moth.S751. *Om 2(3

det vel var din Mening
|
Da du Fundats paa

Penge gav
|

Til Rejse-Sold og Lening,
|

At nogen skulde nyde dem,
|
Som stædte

dennem ilde. Falst.61. *Odin pantsatte i

Morgengry
|
Et Øje ved Mimers Kilde . .

|

Han stedte det ikke Me.Grundtv.PS.VI.262.
ældre Tiders slet stedede og sielden benyt-

tede Bogsamlinger. Molb.OmoffentligeBiblio-

theker.(1829).125. det store og fortræffelig

stedede Bibhothek (i Gottingen). DSaml.Y8. 30

Feilb. UfF. ofte i forb. som ilde stedt,

(jf. u. bet. b.i) daarligt anbragt, anvendt ell.

indrettet, en ilde stædt velgeraing. Moth.I44.
Feilb. jf. VSO. 1.3) (jf. lign. anv. i glda. og

oldn. samt bet. 5.2 og dial. stede, lade hvile

falde paa sig, lade være i fred og ro (Fr
Grundtv.LK.166) ; sml. stedne; poet., sj.)

fastgøre paa et sted; bringe til ophør,
ro, standsning. *End glimter i det fjerne

Vest
I

Et Skjær fra Lysets lette Vande,
| 40

Men de er stædt ej, heller fæst
|
Og ville

brat heminde. JPJac.(1924).IY115. *Ej kan
vi Stormen stede

| og drive Regnen hjem,
|

men vel kan vi stå rede,
|
når Solen bryder

hem. Rørd.Regnbuen.(1919).55. 1.4) (jf. af-

stede 1, indstede 2; sj.) i forb. stede ud,
udstede; udsende; bekendtgøre, stæde en dom
ud. Moth.S751. *„du er dødsens, skeer det

ikke straxl" . .
|
„Det var et rædsomt Bud,

du stædte ud.' lng.M.161. 50

2) (dial.) om fæste, lejemaal; dels m.

h. t. ejendom (jord, gaard): give ell. tage
i fæste, i leje. Moth.S751. (N. N.) Tilstaaer

herved at have Stæd og Fæst ligesom jeg

herved Stæder og Fæster . . Een mig til-

hørende Bondes Gaard, BeUggende (osv.). fæ-
stebrevl796. (HimmerlKjær. 1918. 53). 31DL.
Feilb. stæde bort . . feste fra sig.Moth.S
751.

II
m. h. t. tjenestefolk: tage i tjeneste;

fæste. Rask.FynskeBS.57. (kusken) svarer go

studs, at han ikke er stædt for Podemester.
Blich.(1920).XIY164. han skulde tage ind

til Købstadens Folkemarked og stæde en

Hjælpepige fra St. Hansdag til Mikkelsdag.

MylErich.VJ.193. EBertels.D.21. Feilb. ta-

lem.: som herren er, saa steder han svende,
(alm.:) som herren er, saa følger ham svende
(se I. Herre 2.i slutn.). Nyerup.Efterretn.om
Fr.

I

II.(1817).67. Krist.Ordspr.nr.3009. jf.

Mau.II.431.

3) iegl.: give plads ell. adgang, fremstille,

tillade) give tilladelse (til at komme ell.

finde sted); tilstede. 3.1) (især i forb. m.
for ell. til, se ndf.; navnlig højtid, ell.

emb.) m. h. t. person: give tilladelse til at

indfinde sig ell. gøre noget, (dommeren) veg-
rer sig vidner at Stæde, forhøre, eller for-

høre lade. DL.l—5—9. *Alt skal den os Or-
lov bede,

|
Som vi giennem (0: gennem vol-

den) skulle stede. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
585).

Il
i forb. m. for, i udtr., der angiver,

at man faar lov til at træde frem for, indfinde
sig hos en overordnet olgn. (oftest i pass.,

m. overgang til bet. 6.1). *Ind kom ungen
Helmer Kamp,

|
og stedtes han for Bord.

DFU.nr.2.6. *jeg skal stedes for din (0: guds)
Bom. SalmHus.446.2. *Hvis nogen Sorrig

tynger paa dit Hjerte . . | Saa vend dig tU
den Konge, for hvis Aasyn

|
Du her er stedet

!

Heib.Poet.III.481. Han kunde sine Ting, da
han stedtes for det grønne Bord (0: eks-

amensbordet). Schand.BS.389. vi (ser) Vil-

helm siddende i en Borghal, hvor han steder

Harald for sig. JohsSteenstr.Bayeux-Tapetet.

(1885).13. KMunk.DU.63. jf.: Disse Sagn
kunne naturUgvis dannes paa ny, saa længe
Mennesker paa et barnligt Kulturtrin stedes

over for paafaldende Naturoptrin. /Sai.F/.

793.
II

i forb. m. til. (studenten skal medføre)
Kongens Bevilning, at hannem er tillat

Kald at maa betiene, saa fremt hånd ellers

til noget skal stædis og forfremmis. Z>L.

2—2—5. stæde en til alters. Moth.S751.
Goldschm.NSM.Y7(se u. Haandkys 1). han
behøver ikke at agte længe nogen, der skal

stedes til Dom for Gud (Chr.YI: gaae i rette

med Gud; 1931: møde i Retten for Gudj.
Job.34.23. m. flg. inf.: der (blev) protesteret

imod, at (Edvard) Brandes stædedes til at

aflægge den befalede B,igsda,gsed.HWulff.

DR.334. stede til kur, se IIL Kur 2.

stede til orde (Kierk.I.196. MO.) ell. til

ords, give lov til at fremstille sin sag. da
skal mand klage hannem for Kongen, saa

skal hånd stædis til Ords i to, eller tre, andre
Superintendenters . . Nærværelse. Z)Z/.2

—

17—23. Evripides.Skuespil.I.(overs.l875).190.

3.2) (uden for dial. nu kun m. overgang til

bet. é.i) m. tings-obj.: forunde ell. tilstede

(en noget); i videre anv.: give; skænke.
Ingen Rettergang maa stædis imod nogen,

eller Vidnisbyrd føris . . uden den . . det

paagielder, er lovligen dertil kaldet. D/v. 2

—

4—1. Hvo vidende saadanne Personer huse

og herberge, eller stæde dennem Platz til

deris Romerske Ceremonier at fulddrive.

smst.6—1—3. Et Barn plejer kun da at

græde, naar det lider, og det er en stor

XXI. Bentrykt »>/io 1942 69
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Fordeel, thi saa veed man bestemt, naar
det behøver Bistand, og man maa ikke tøve
med, om mueligt, strax at stæde det samme.
Hahnemann.Haandbog forMødre, (overs.1797).

53.
II

m. flg. inf. langvejs fra Skolen at for-

rejse maa Skolemesteren ej stæde dennem
(o: hørerne).DL.2—18—10. *det stedes

|

Dem frit at tale sammen her i Eenrum.
Oehl.IV193.

II
stede sit minde (til noget),

(nu dial.) give sin tilladelse, sit samtykke
(til). Kyhn.PE.21. min Fader giorde derfor

langt bedre, at han stedde sit Minde dertil,

end at han tvang mig til at reise bort uden
hans Yi\lie.Robinso7i.I.7. Levin.(G.). UfF.

4) refl. 4.1) (sj.) til iet. l.i: anbringe ell.

indfinde sig et sted. *Den Ridder han laa

hvor han stæded sig iøist. Drachm.RR.4.
man gaar ud af Byen . . og steder sig for

Kornet og Blomsterne. JVJens.MindetsTavle.

(1941).35.
II jf. bet. 3.1 : jeg stæder mig i

din vold (o: overgiver mig til dig).Moth.S751.

4.2) (dial.) til bet. 1.2, i forb. som om det

kunde stede sig, om det kunde ordne sig, lade

sig gøre. UfF. 4.3) (jf. bet. 1.3 og 5.2; dial.)

slaa sig til ro; falde til ro. „Det er Fan'ens
med Folk nutildags, at de aldrig kan stede

sig," brummede han. „Selv de bedste Plad-

ser bisser de ha,." Rørd.Overs.afMacgill: På
KantmedSamfundet.(1917).120. \\ ogs.: op-
føre sig paa en vis maade. Hun stædede sig

kun Me.JHSmidth.Ords.l53. VSO. Feilb.

4.4) (nu dial.) til bet. 2, om tjenestefolk:

fæste sig bort; tage tjeneste (hos); ofte

i forb. stede sig bort (NvHaven.Orth.167.
VSO.) ell. hen (MDL. VSO. Feilb.). (sø-

manden) haver dermed fortabt sin Ret, at

hånd haver stædt (o: forhyret) sig til tvende.
DL.4—1—2. Junge. Krist.JyF.IV299.

5) pass. stedes ell. blive, være stedt
(se bet. 5.1 slutn.) i særlige anv. 5.1) til bet.

1.1 : befinde sig, være paa et sted; opholde
sig; ogs. (navnlig i forb. m. retnings-adv.) :

indfinde sig et sted; komme et sted hen.

*Hvor han stedtes i Kampen hen,
|
De

Fiender brat monne &ye.Oehl.XXIV159.
*paa denne Helligdag (o: kongens fødsels-

dag)
I

Vi stedes her tilsammen. Winth.SS. 1.
*Saa længe jeg forunder Jer og Nogen

|
At

stedes i mit Huus, tør jeg forlange
|
Den

Agtelse, der skyldes mig og Mine. Hrz.XIII.
78. Halvdelen af alle Jøder paa Jorden ste-

des i Landene ved Middelhavet. JiVissew.

Samtaler, udg. v.EJAnger. I. (1876). 263. *Jeg
lukker mit Øjenpar. —

|
Da glemmer jeg,

hvor jeg stedes,
|
Erindrer kun, hvor jeg

veiT.VThist.D.21. Drachm.SB.U4. MDL.
Feilb. jf.: *Da stedtes Gudruns Øje (o: hun
kastede et blik)

\ Alt paa det gule Haar.
Grundtv.PS.11.377. \\ uegl.: være ell. komme
i en vis (ubehagelig) situation; leve ell.

komme under visse forhold, (ofte i forb. m.
i og nu navnlig i forb. som blive, være
stedt i iare). *Jeg er nu stedt i Vaade!
SalmHj.588.1. det lille Land, som var stædt

i en saa stor Ysire.Lehm.lI.150. (Absalon)
er stedt for en afgørelse, der bringer hans
sjæl til at åirre.ADJørg.1.57. den uventede
Velstand, hvori Kolonien ved den rige

Fangst var bleven steået.Pont.F.I.171. Mine
Brødre! agter det for idel Glæde, naar I

stedes i (1819: falde udij mange Haande
Frøyeiser. Jac.l.2 (1907). være stedt i nød,
se IL Nød 2.8. i forb. m. adv. (ofte (jf. u.

10 bet. 1.2) i udtr. som være ilde stedt. Ords.

18.24 (Chr.VI og 1931 afvig.). PReumert.
MaskerogMennesker.(1940).140). midt imel-

lem lutter Tyve, Røvere og alskens Galgen-
fugle . . kunde Moraliseringen ei let stædes
værre. Grundtv.HVIII.121. naar jeg . . tæn-
ker paa, hvor farligt han (o: en soldat i

krig) er stedt. JPJac.(1924).I.26. der (er

ikke) megen Sandsynlighed for, at vi (m.
h. t. brændsel) skulde blive bedre stedt i

20 Vinter, end vi var sidste Yinter. B.T.*"/i

1940.1.sp.4. 5.2) (jf. bet. 1.3; især dial.)

standse (i sin bevægelse); navnlig: for-
holde sig rolig; falde til ro; leve i fred
og ro; slaa sig til ro ell. til taals. *Af
Glæde vidste jeg ei at stædes:

|
Jeg næsten

gik reent fra min Forstand. JSagrg'es./.275.

Hakon fortsatte seierrig sin Reise . . hjem
til Norge, og stædedes ikke, før han naaede
Trønåela,gen.Grundtv.Snorre.I.218. han hav-

30 de saadan noget vidtløftigt Blod og kunde
aldrig stedes ved Arbejdet, men rendte og
drevsede om paa Markeder. ZakNiels.Ki.23.
Jeg kan ikke mere „stedes" i Naturen, som
man siger om en syg, der ikke kan finde

Hvile. VilhAnd.HS.97. Gravl.VF.131. jf. Jun-
ge. JHSmidth.Ords.149. MDL. Feilb. Thor-
sen.106.177. \\ i forb. m. stilles. Knud . .

lod ingen Hedning stilles og stædes (o: faa

fred) til Lands eller Ya,nds.Grundtv.DVI.
40 147. *Ej stilles, ej stedes

|
Jeg kan i min

Yraa. sa.PS.IV438. \\ om ting. *Livs-Ordet
fra Guds Mund,

|
Det stedes, hvor det

stævner,
|
Det skaber, hvad det nævner.

Grundtv.SS.V.118. smst.I.178. *det hjælper,

I
At den (o: den store sten, der slæbes til

Tyras høj) blev smurt med Mandeblod (o:

at mange slæbte sig til døde).
\
Men derfor skal

den ogsaa trille
; |

Thi alt, hvad der er smurt
med Blod,

|
Maa aldrig stilles, aldrig

50 stedes.sa.PS.II.122.

sted-egen, adj. (især CJ, navnlig hos

sprogrensere) som er ejendommelig for et sted;

især om befolkning, dyre-, planteverden: knyt-

tet, begrænset til ell. karakteristisk for et be-

stemt sted (egn, landsdel); lokal (2-3). Molb.
HO. I Orienten . . hævder den stedegne
Faarerace (ovis platyura . .) stadigt sin Be-

tydning som Malkedyr.Prosch.FaaretsogSvi-
netsAvlogPleie.'(1885).69. blandt Øernes

60 Plante-Arter (er der) forholdsvis særlig

mange stedegne, o: saadanne, som kun
findes der.VilhRasm.VU.221.

|| (jf. 1. Sted

4.1 ; sj.) knyttet til en bestemt del af legemet.

den stedegne Behandling Saarene skulde

I
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\mdeTka,stes.BiULæg.I.362.
||

(nu næppe
br.) som er knyttet til, angaar visse stedfor-

hold. Andre, ikke forsynede med stedegen

eller local Kundskab i Klittegnene (o: klit-

egnene). Viborg.fPhysBihl.III.395).

stedelig:, adj. se stedlig.

IStede-maal, et. se Stedsmaal.

Steder, flt. af Stad og I. Sted.

Sted-fader, en. se Stiffader. -farve,
en. (ogs. Steds-. Brandes.11.389.V352). (jf.

Stedskolorit ; især hos sprogrensere) lokal-

farve (1); lokalkolorit. Brandes.VII.137. I

„Amors Genistreger" havde Hertz . . for-

sømt Stedfarven . . Handlingen foregaar

paa hvad der kaldes et Hotel, uden at det-

te Sted gøres kenaeligt.HBrix.AP.il1.283.

-fast, adj. (jf. ænyd. glda. stadfast, stadig,

standhaftig, oldn. stabfastr, eng. steadfast;

sml. stad-, stedfæste og standfast; især hos

sprogrensere) fast knyttet til et sted; stedegen;

stedbunden; ogs.: fastboende. MO.^ runeste-

nene, de stedfaste mindesmærkeT. SvGrundtv.
(HistTidsskr.3R.Y613). (gulspurven) er langt

mere stedfast end den omkringfartende

Irisk. Frem.DAr.37i. tids- og stedfaste (litte-

ratur)minåesmæTker.A0lr.DH.I.7. han kom
af gammel stedfast Bondeslægt. JFJens.

MindetsTavle.(1941).54. || om maskine: som
altid staar paa samme sted (og ikke er ind-

bygget i køretøj, skib olgn.); stationær, sted-

faste Dieselmotorer. JernbaneT.^^U1934.8.sp.

2.
II t (med.) om sygdom: lokal. Rottbøll.

(KSelskSkr.IX.483). || blive stedfast,
bosætte sig; sætte sig fast. Evropa.III.(1902).

17. mongolske Herskere blev stedfaste i

Landet (o: Persien). NMøll.VLitt.1.141. tu

-finde, v. [-[fen'e] (ruesten kun i part.)

forefindes ell. (især) indtræffe; finde sted.

(hendes skyhed viste) at der maatte sted-

finde een eller anden Hindring for Fritløb

af hendes lønlige Yfi\ehex.Blich.(1920).XXX.
139. Valgene . . vil blive udskrevne til at

stedfinde senest i Løbet af December. PoL
^/iol906.1.sp.5.

II
part. stedfindende som

adj.: foreliggende, eksisterende ell. (navnlig)

indtrædende, foregaaende. Rothe.NS.II.406.

Skrifter, som dengang udfyldte et sted-

findende Savn.Mart.Levnet.I.l. den i For-

bindelse med Digeanlægget stedfindende

Omlægning af Jorder. LovNr.l59*y*1938.§4.

II
part. stedfunden som adj.: som er fore-

gaaet, indtraadt, har fundet sted; sket; forud-

gangen. Den engang stedfundne Begivenhed
. . lader sig ikke forandre. Goldschm.BlS.IY4.
De nærmere Regler . . fastsættes af Mini-

steren . . efter stedfunden Forhandling med
de interesserede Farter. LovNr.l36^*U1935.

§9. -forandring, en. (;/. -skifte; 1. br.)

det at bevæge sig fra sted til sted; forandring

af sted, plads. Ørst.AN.1.50 . *Da vidste jeg

(o: Ahasverus) . .
|
At denne gamle Fod,

saa træt
|
Af uophørlig Sted-Forandring

|

Sig kunde hvile fra sin Vandring. Paiif.

(1909).III.167. PHans.KK.94. -forhold,

et. (ogs. Steds-. Lefolii.SG.113. Mikkels.
Sprogl.280). hvad der angaar et sted ell. steder

i rummet; forhold (paa et sted) i rummet;
dels (jf. -bestemmelse slutn.; især gram.) i

modsætn. til Tidsforhold: MO.^ Madv.Lat
Sprogl.*257. Steds-: Mikkels.Ordf.lOl.

\\

dels (især i flt.; nu 1. br.) om lokale, stedlige

forhold (som betingelse for visse foreteelser).

De særegne Stedforhold, som betinge Af-

10 vigeiserne i Legetiden (hos silden). Krøyer.
III.170. jf.: Planternes Forhold til Jordens
Overflade kunne passende kaldes Planter-

nes Stedforhold, da vi benævne den Deel
af Jorden, som en vis Plante indtager,

dens Sted. Schouw.Plantegeographie.(1822). 4.

-form, en. CSteds-. Rask.NSO.120). (gram.,

1. br.) bøjningsform, kasus, der i visse sprog

udtrykker stedforhold; lokativ. Sal.XI.948.

-fortraede, v. vbs. -else (JNHøst.*III.

20 (1850).241. KMunk.BF.108) ell. (^, for-

æld.) -ning (MilTeknO.). {jf. fortræde (i)

ens sted (u. IL fortrædej samt ty. stell-

vertreten (til ty. stelle, sted); O, 1. br.) træde

i ens sted; træde i stedet for en; optræde paa
andres vegne; fungere som stedfortræder;

repræsentere, (hans) Gesandter . . skulde

stedfortræde ham ved Ba&hen. P.P.Hist.Bil-
leder.I.(1863).120. Hvad Danmark angaar,

saa har vi jo altid været udmærket repræsen-

30 tativt stedfortraadt af Kammerherre H. Z.

DagNyh.*y»1926.16.sp.5.
\\ (;ii, foræld.) stille

sig til militærtjeneste for en anden; være

stillingsmand; som vbs.: MilConv.VII.558.

II
(teol.) om Kristus"s død for menneskenes

synder. Forsonerens Stedfortrædelse. KMunk.
BF.108.

II
navnlig i part. stedfortræ-

dende brugt som adj. (Jesus ansaa) sig for

Dommeren og den stedfortrædende Hersker

i det „Gudsrige", hvis nære Komme han

40 ventede.DetnyAarh.lv,1.309. Finansminister

M. . . var timge Vicekansler og stedfortræ-

dende preussisk Ministerpræsident.J/PITanss.

T.IV.209. om ting ell. forhold: det var slet

ikke Maanen selv, men et stedfortrædende,

spøgelseagtigt, flimrende . . Skær. DrocAm.

7.263. ERehling.Detda.Sprog.(1932).123. jf.:

den gamle profetiske Tanke om den enkeltes

stedfortrædende Lidelse for Folket. De^ny

Aarh.IV,1.309. -fortræder, en. (til -for-

so træde ell. efter ty. stellvertreter ; dadlet som

ty. Molb.R.27; jf. Isted-, Stedtræder; især

emb.) person, som træder i stedet for en anden,

indtræder i en andens plads; suppleant; af-

løser; ogs.: person, som repræsenterer en an-

den; fuldmægtig; repræsentant. Bøgh.DA.III.

218. den store Mængde (maa) altid tænke

og tildels nyde gennem Stedfortrædere. Bran-

des.V11.51. Samtidig med Valg af Folke-

tingsmedlemmer foretages Valg af Stedfor-

60 trædere. LovNr.l39^yil920.§17. smst.§82.
||

(>ii, foræld.) person, som stiller sig til krigs-

tjeneste for en anden; stillingsmand, en Stil-

ler, hvis Stedfortræder begaaer Selvmord.

Skr."/il817. MilTeknO.
||

(teol.) dels om

69*
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Kristus som forsoner: Kierk.XI.258. dels

(katolsk-kirk.) om kirken ell. paven som Kri-

stus's statholder: CGandrup.Savonarola.(1877).

31. Holstein.OM.9. -forældre, pi. se

Stifforældre. -funden, part. adj. se -finde.

I. -fæste, et. (især hos folklorister) til II.

-fæste 1: henføring, tilknytning til et bestemt

sted. er en helt først draget indenfor et

steds synskres, har sagnene ofte en for-

bavsende ævne til at yngle med nye sted- lo

læster. AOlr.DH.II.69. Vi ser, hvor lidt vi

ved om de ellefolk, der ikke hører til i højene

og mangler et bestemt stedtæste. DSt.1931.

31. II. -fæste, V. vbs. -else (SvGrundtv.

(DgF.II.595). DetnyAarh.II,1.253), jf. I.

-fæste, {dannet af SvGrundtv.; til Sted 1

og 3 og II. fæste 3.3; jf. -fast, -fæstne samt
stadfæste) I) (især CJ ell. fagl.) bestemme
sted, plads for noget usikkert ell. skiftende;

knytte til et bestemt sted; lokalisere (2) ; især 20

m. h. t. forestilling, begivenhed, spec. sagn.

herfor (0: at visen er dansk) kunde tale . .

at den i Danmark men ikke i Sverrig er

stedfæstet (lokaliseret), 8vGrundtv.(DgF.11

.

595). (han) knytter de stedløse Fortællinger

(i det ny testamente) til de stedfæstede. OsA;

And.HR.228. refl.: det berømte Ida-Bjerg

og andre Lokaliteter, hvortil den græske
Mytologi har stedfæstet sig. Pol.^'/il941. 7.

sp.l.
II

i anden anv. S&B. enkelte af (na- 30

^iowa^JMusæets Horn kan endog tidfæstes

og stedfæstes, hvad Ejeren angaar. Z)agr&L

^yii,1909.Till.3.sp.l. Lydene blev saa sted-

fæstet, at hun kunde se Bygningerne i det

Øjeblik, de styrtede ned. Søiberg.HK.122.

Fordelingen af de ovenfor nævnte — ikke

stedfæstede — nye Stillinger. VorStand.1938.
16.sp.2. refl.: (skriftet) der Bedeler Orden,
som synes at stedfæste sig til det Brunsvigske
eller Magdeburgske. i^i)?/WMnd.TiV.<335. (jf. 40

kapitelfæste; 1. br.) bekræfte ved henvisning

til forfattersted. Hvert Ord er forsynet med
stedfæstede Litteraturcitater. DjSMPiP.SS. 2)

(1. br.) begrænse (virksomhed) til et vist om-
raade; give plads, bosættelse paa et vist,

snævrere omraade; lokalisere (3). (især i

perf. part.). Rom havde forstået, til dels at

stædfæste røret (0: Wycliffs bevægelse), men
det kom dog både til Bømen og Skotland.

FrHamm.Kirkehist.il.360. Vi er vænnede 50

til at opfatte visse Dyr . . som fastsiddende

og stedfæstede og til over for dem stærkt at

fremhæve de Dyrs Vilkaar, der kan flytte

sig. Fedders.H.98. Naar mine Brødre (0:

franciskanerne) kommer til en By, hvor de
endnu ikke er stedfæstede, og der er nogen,
som vil give dem ioxd. Jørg.A.21. (bibl.:)

det Sted, Herren . . udvælger blandt alle

eders Stammer for at stedfæste (1871: sætte

j

sit Navn (0: sig; jf. Navn 4.1j og lade det eo

bo deT.5Mos.l2.5(1931).
\\ spec. (jf. Midler-

tidigStraffelov^/tl905.§3; jur., foræld.): give

(en forbryder) tvungent opholdssted inden for

en vis kommune. Sal.*XXII.194. jf. Stedf æ-

stelsestilhold. Nordsjælland.^U1907. 2. sp. 4.

-fæstne, v. (sj.) \) d. s. s. II. -fæste 1.

(Saxo) mente at kunne stedfæstne Begiven-
hederne her til 'Egnen. AchtonFriis.DSØ.IL
190. 2) d. s. s. II. -fæste 2. Så langt man
huskede tilbage, havde slægten været sted-

fæstnet til sin provins. FFed.CSi. f -ha-
vende, part. adj. (jf. have sted u. 1. Sted
6.2^ stedfindende, de under Krigen . . opret-

tede interimistiske Corpser . . bør have den
ved samme stedhavende tilfældige Afgang
erstattet. Mi2.iSi2.429. smst.371. de i An-
ledning af Festen stedhavende Ophøjelser

i Rangen. Nyerup.(Rask.Br. 1.267). -histo-
rie, en. (1. br.) lokalhistorie. FortNut.IX.
271. jf. Stedh.istoTikeT.AugFSchmidt.Dan-
marksKæmpesten.(1932-33).315. f -holder,
en. {ænyd. stedholder(e) (Kalk.IY91); egl.

sa. ord som Statholder) i) stedfortræder.

vAph.(1764). det Sundhedspas, der af Con-
sulen eller hans Stedholder, udstædes. Frank.
SM.1805.333. jf.: *Guds Stedholder (0: pa-

ven). ChrFlensb.DM.II.95. 2) erstatning; sur-

rogat. Tode.NH.20. -hnkommelse, en.

(jf. lokal (1) hukommelse; filos., sj.) hu-

kommelse for steder, lokaliteter; stedsans.

NTreschow.DenmenneskeligeNatur.(1812).112
(se u. Saghukommelsej. Ørst.Br.1.61. -ken-
de, V. (jf. -kending, -kendt; sj.) refl.:

(kunne) finde sig til rette paa et sted; orien-

tere sig. Lærebogen (i geografi skal) ikke
være . . en Veiledning til at stedkjende sig

paa Kortet.FyensAvis.^*/iil866.1.sp.l. -ken-
ding, en. (jf. -kende osv. samt Landken-
ding; sj.) det at være i stand til at bestemme,

hvor man er; orientering. NisPet.SG.432.

-kendskab, et ell. en. det at være sted-

kendt; lokalkendskab; stedkundskab. D&H.
OFriis.Litt.157. (gyden) danner . . et ufrem-
kommeligt Ælte, naar man da ikke havde
saa megen Stedskjendskab, saa man
kunde snige sig ind langs et af Stendigerne.

PalleBister.EnJuleferie.(1888).354. -Uendty
part. adj. (jf. -kende osv. samt -kyndig,

-vantj som har kendskab til et sted ell. sted-

lige forhold; lokalkendt; orienteret. Thyreg.

FraHerregaardogLandsby.L(1874).334. sted-

kendte Sømænd. Cit.l909.(HansSvendsen.Til
Orlogs under deRuyter.(udg.1909).31). jf.: den
stedkendte Lejrekrønike. AOlr. DH. 1. 197.

-kundskab, en. stedkendskab. Rowel.Høg-
holt. (1868). 43. BerlTid. V, 1942. Aft. 8. sp. 2.

-kyndig, adj. (nu 1. br.) stedkendt. MO.^
HenryPet.(Aarb.l885.45). Jørg.HB.I.xi. jf.

Stedkyndighed.lfO.
stedlig, adj. ['sdæQli, sj. 'sdebli] (f

stedelig (stædelig). Buchhave.Nellikerodens

Kræfter.(1784). 74). {endnu ikke i JBaden.
DaL. Molb.HO.; til I. Sted, vel efter ty.

ortlich ell. som direkte overs, af lat. localis;

jf. glda. stadelig, æda. stathælik, fast, be-

standig (FlensbSt.Fort.), oldn. stabligr, fast,

stadig, lokal) I) som angaar stedforhold;

rumlig; sted(s)-. en aandelig Verden, for
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hvilken Sproget endnu mangler stedlige Be-

tegnelser. VorUngdom.1897.536. formindske

det stedlige Omraade for den enkelte Sogne-

TåadakTQås. Slagelseposten.^*/il898. 1. sp. 6.
||

især m. overgang til bet. 2. rent stedligt er I

Sønderjyder ikke rigtig hjemme endnu —
I har endnu ikke set jeres Mors Skorsten

ryge. VilhAnd.FM.66. Forsikringen er altid

stedligt begrænset. Undertiden gælder den
alene i Skanåinaiyien. Sindballe.Forsikrings- {q

ret.II.(1941).9. 2) som er knyttet til, beror

paa forhold et bestemt sted, ell. som er begræn-

set til, kun gælder et bestemt sted (en egn, by,

landsdel); lokal (2). (ofte i forb. som sted-

lige forhold, stedlige autoriteter, myndig-
heder^, (hvor) Basalten . , er bleven dannet
til at udgiøre Støtter . . der have særlige og

stedlige Aarsager \æTet.Rothe.Nat.VI.232.

(det) er vanskeligt at dømme om for den
der staaer udenfor de stedlige Forhold. 20

Fædrel.1847.sp.482. (han) skrev saa i Pro-

vinsens stedlige (Brandes.IR.63: lokale^

Tidende. Brandes.X.333. At Situationen (for

den ind i havnen krydsende baad) var fuld

af Alvor, det havde hun stedlig Kundskab
nok til at vide. Drachm.VT.170. Sildefamilien

omfatter talrige Arter, som er udbredte over

alle Jordestrøg, hvor mange af dem, hver
indenfor sit geografiske Omraade, har sin

stedlige Yigtighed. Fedders.H.105. (sj.) som 30

adv.: Tilberedningsmaaden (af gift til pile)

er stedlig meget forskellig. iVa^urens¥2926.
23.

II
(med., nu næppe br.) begrænset til en

del af legemet. Buchhave.NellikerodensKræf-
ter.(1784).74. PhysBibl.XIX.479. 3) (sj.)

stedbunden; stedegen; lokal (3). han af-

søgte . . alle Øer i Middelhavet . . men paa
dem alle var Indbyggerne stedlige, nylig

fødte Folk af et stærkt jordbundent Præg.

JVJens.NG.276. IStedlig-hed, en. flt. 40

-er. (efter ty. ortlichkeit; sj.) omraade; sted

(3.4); lokalitet (2). Selmer.FO.II.426. gamle
Byer og SteålighedeT.Scharling.EnPilgrims-

færd.(1876).13. AOlr.DH.II.83.
ISted-linie, en. (mat. og ^) linie,

som bestemmer et punkts beliggenhed paa et

kort, udfundet enten ved observation af en

stjerne ell. ved bestemmelse af et land- ell. sø-

mærke. NordConvLex.*VI.390. OpfB.*IL374.

II
hertil bl. a. Stedlinie-metode (BerlKonv. 50

XX.213), -obserTation (Scheller.MarO.).

-lægge, V. vbs. -else (AOlr.DH.II.202)
ell. -ning (smst.269). (jf. II. -fæste 1; hos

folklorister) henlægge, henføre (et sagn olgn.)

til et bestemt sted, en bestemt lokalitet. AOlr.

DH.II.269. sa.Grundsætningerf.sagnforskning.

(1921).94. Qp -les, adj. som ikke er knyttet

til ell. præget af noget bestemt sted. Længsel
er stedløs — kun noget i ens Sind. JFJens.
EE.74. OskAnd.HR.228(se u. II. -fæste 1). m
Det ideelle Skriftsprog er stedløst og tidløst.

LJac.RH.12. -maal, et. {foreslaaet af Jesp.;

sprogv., 1. br.) folkemaal; dialekt (1); især:

dialekt inden for et snævrere omraade. de rent

geografisk betingede lokaldialekter, stedmål,
som jeg kalder dem. Jesp.ilif.43. MKrist.
(DF.XI.9). -mand, en. I) (sj.) stedfor-

træder; repræsentant. Abbeden i Ringsted
Kloster, Kongens gejstlige Stedmand. Troei«
L.XI.104. Hjortø.Afløsnings-Ordbog.(1933).
71. 2) (fynsk) ejer af et „sted" (1.3.5); bols-

mand. AntNiels.(EnhverSit.l887.399). CRei-
mer.NB.25. -moder, en. se Stifmoder.
-navn, et. (nu 1. br. Steds-. Cit.1819.

(Grundtv.B.1.507). Rask.1.75. NMPet.Afh.
1.105. Schand.F.329. Wim.Run.IVixxix.
AOlr.DH.I.70. jf. Saaby.'), (foreslaaet af
Rask (1813): nomina locorum (hedder) lige-

så lidt Stedord, men Steders Navne, eller om
man vil danne et sammensat Ord Steds-
navne, af et Stedsnavn for et Steds Navn.
Rask.III.271; sml. ty. ortsname, eng. place-

name) betegnelse, navnlig med egennavns ka-

rakter, for et sted; navn paa en geografisk

lokalitet; ofte spec. om navn paa større ell.

mindre bebyggelse (by, landsby, gaard, hus),

bebyggelsesnavn, men ogs. om navn paa
landsdel ell. land ell. om naturnavn o: be-

tegnelse for sted i terrænet (ager, eng, skov,

sø) ell. i vandet (fiskeplads, grund), de sles-

vigske Stednavne Emmersbøll, Emmerlev.
Werl.Detda.SprogsHistorieiSlesvig.(1819).21.

Molb.DH.1.329. Annal.1863.179. Danmarks
Stednavne, (bogtitel. 1922 ff.). SprKult. III.

81 f. II
hertil bl. a. Stednavne-forsker,

-forskning, -gransker, -granskning, -op-

tegnelse, -studium, -tolkning, -udvalg
(oprettet 1910; se Stedn.I.iii).

stedne, v. [isdæSne] -ede. (til stede

(I.3); jf. glda. stadne, intr., standse, sv.

stanna (f stadna), oldn. stabna, ophøre, samt

IL stavne; sj.) bringe til at standse; bringe

til ro. (hun) lod ikke noget læmpeligt Mid-

del uprøvet til at stedne Svenning paa hans

forvildede Yei.Staun.UD.42. jf.: steigne,

(eller stegne). 3/i)i/.552.

Sted-ord, et. (til i dets sted og i

stedet (for) (se I. Sted 6.2, 9.2-s), om ord,

der staar i stedet for et substantiv, jf. Pro-

nomen og Rask.III.270 samt APhS.XIII.
10 f.; gram.) henvisningsord; pronomen. GW
Muller.Ital.Sproglære.(overs.1801).32. Rask.

IslS.94. Bek.Nr.l79**/»1895. ERehling.Det

da.Sprog.(1932).71. henførende, henvisende,

personligt, paapegende stedord, jf. henføre

1.2 osv.
II

undertiden om andre forholdsvis

indholdstomme ord (som ja, nej, nu og navnlig

gøre), der er stedfortrædere for mere indholds-

rige ord. jf.
Byskov.Da.Sproglære.(1910).114 f.

ERehling.Detda.Sprog.(1932).71f. samt Thor-

sen.Afh.111.48. -ords-agtig, adj. (gram.)

pronominal. Lefolii.SG.lOl. spec. (jf.% -ord

slutn.) om ord af andre ordklasser: [nogle

stedordsagtige ord, ja, da, så og nå,. Kort.

137. -register, et. register (1) over (de i

en bog forekommende) stednavne (index loco-

rum). KbhDipl.reg.I.158ff. PaUadius.V.286ff.

steds, adv. se stedse.
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Steds-, i ssgr. I) se Sted- 1. 2) til stede;

se Stedsmaal. 3) se stedse-, -adverbinm,
et. (jf. -biord; gram.) adverbium, som be-

tegner stedforhold. Dahlerwp.SprH.léO. Møll
Krist.DF.123.

Sted-sagn, et. (hos folklorister) sagn,

som er knyttet til et bestemt sted (stedfæstet

sagn), ell. sagn, som kun kendes fra en enkelt

egn (lokalsagn). SvGrundtv.(DgF.II.595). Er
der intet Sagn om denne Sø? At der er en ip

Skat paa Bunden, eller at den kræver et

Offer hvert Aar eller noget af disse alminde-

lige Stedsagn. Tofs.II.83. AOlr.DH.L168.
Steds-angivelse, en. (jf. Stedbe-

stemmelse; især o) angivelse (l.i), bestem-

melse af det sted (egn, by, land), hvor noget

er ell. foregaar, ell. hvorfra noget stammer.

„Jeppe paa Bjerget", hvor bestemte Steds-

angivelser fattes. VilhAnd. Holbergpaa Ters-

løsegaard.(1904).9. DiplomatariumDanicum. 20

2R.IV(1942).13.
Sted-sans, en. (jf. -hukommelse^ evne

til at genkende et sted ell. til at finde sig til

rette paa et (ukendt) sted; evne til at orientere

sig; lokalsans. da jeg, paa den vakre Slette

mellem Ermelund og Fortunen, saae Bern-

storf for mig, og i Følge min sædvanlige

Mangel paa det, man i senere Dage har

kaldet Stedsands, uden at gienkiænde, hvad
jeg fra andre Synspunkter dagligen saae, 30

spurgte, om det ikke hedde Beilevne. Rahb.
E.1.267. Hesten har megen Stedsans og

finder navnlig ved Hjælp af Lugten med
Lethed en Vej, den en Gang har gaaet.

BMøll.DyL.1.191. KMich.MT.69.
\\

(fysiol.,

sj.) evne til at lokalisere et følelsesindtryk;

lokalfølelse (1). Hudens Lokalfornemmelse
eller dens Stedsans. Panttw. 323.

Steds-beskrivelse, -bestem-
melse, -bestemt, -betegnelse, se 40

Stedbeskrivelse osv. -betydning, en.

(gram.) den egenskab ved et ord, at det ud-

trykker et stedforhold. Præpositionerne brugt

i Steåshetydning.ABrahde.Eng.Præpositioner.

(1919).21. ERehling.Detda.Sprog.(1932).123.

-biord, et. (gram.) d. s. s. -adverbium.

Lefolii.SG.115. Mikkels.Sprogl.232. jf. (skol.)

Frasteds- (om adverbier som derfra, herfra,

deden, hedenj, Paasteds-T^som henne,

inde, nede, oppej, Tilstedsbiord (som 50

bort, ind, neå). D&H. -bisætning, en.

(jf. -sætning; gram., sj.) bisætning, der ind-

ledes af et stedsadverbium (især hvor^ og ud-

trykker stedforhold, jf. Lefolii.SO.114. Mik-
kels.Sprogl.399. -brændende, part. adj.

se stedsebrændende.
stedse, adv. ['sdæbsa; ogs. 'sdæsa; sj.

'sde(6)sa] stedse (d. v. s. stédsej. Høysg.
A0.98. jf.: E læses af alle som æ i Ebbe,
Knegt . . Men Dialecterne komme ikke eo

overeens i disse: . . Sted, stedse. sa.J.n/i.

20. (tidligere ogs. skrevet stædse. Slange.Chr
IV.1423. Clitau.PT.79. sa.IR.35. — nu sj.

(poet.) steds. Pflug.DP.999. Ew.(1914).Ul.

88. Oehl.XVI.93.99. Hauch.SD.L19. Bran-
des.Xn.348). {ænyd. steds(e), adv. (og adj.),

SV. stadse; efter mnt. stedes, ty. stets (men
i nord. omdannet efter adverbier som hjemme,
inde, ude osv. og m. tilknytning til den hjem-
lige dannelse -steds (se I. Sted^ i ord som
allesteds, jf. alstedse^; egl. gen. til mnt.
stede, bestandig, ty. stat, hvortil mnt. stedich,

ty. stetig, sideform til stadig; til roden i IL
staa

II
ordet tilhører især skriftspr., jf.:

„Høres sjeldent eller aldrig i Talespr."

Levin.)

I) om varighed: til enhver tid; altid (l.i);

uden forandring ell. afbrydelse; bestandig;
uafbrudt. Ilden skal stedse (1931: En
stadig Ild skalj være optændt paa Alteret

og maa ikke udslukkes. 3Mos.6.6. Huushol-
dersken Magdelone . . har jeg ingen Nytte
af; thi hun gaaer stedse i Gifte Tanker.
Holb.Stu.IILl. Alle Præstegaardens Folck
meente baade dend tid og siden stedse, at

det Dyr var en Dievel. RasmWinth.S.68.
*For ham (0: kongen) frembære du dit

Haab, din Frygt!
|
Saaledes var det stedse

Skik i Danmark;
|
Jeg seer i Aanden: Saa-

dan skal det hliyel Heib.Poet.in.481. Djæ-
velen . . var stedse og overalt tilrede. TroeZs

L.XIII.174. stedse gerne til Deres Tjeneste

anbefaler jeg mig. Ludv. (jf. stedse-; nu 1. br.)

knyttet til præs. part.: den steds vaagende
I)ra,ge.Pflug.DP.999. *sprudlende Bække . .

I

Med steds' eensrislende FsAå. Ew.(1914).
III.88. en stedse rindende (Chr.VI: stedse-

varendes^ Flod. Visd.11.7.
\\ f om handling

ell. tilstand, der vedvarer uden afbrydelse

gennem et kortere tidsrum: uden ophold. Anno
1631 er falden saa overflødig Regn som
stedse varede, at Floderne løb over. Pflug.

DP.777. for Himlens Skyld tal sagte, thi

Sideværelset er ikke stedse sikkert. Hauch.
11.269.

II
i særlige forb.; forstærket ell. veks-

lende m. altid: Naar de Ugudelige grønnes
som en Urt, og alle de, som gjøre Uret,

blomstre, er det til deres Ødelæggelse stedse

og altid. Ps.92.8. jeg vil stedse (1931:
stadigj holde din Lov, evindeligen og altid.

Ps.119.44. Periander . . talede altid som en
Viis og handlede stedse som en Afsindig.

Kierk.VI.302. dog stedse, endnu stedse
olgn., som udtr. for et uforandret, uændret

forhold: trods alt stadigvæk; ogs. (jf. altid 4;

nu sj.): i alle tilfælde; i hvert fald. Bestan-
dighed . . er stædse dog den samme. Clitau.

PT.79. Din Søn er en ulydig Søn, men dog
endnu stedse en Søn.JSneed.II.326. disse

Billeder ere dog stedse smukkere end den

Gjøg, der sidder i vort \Jhv.Hauch.III.123.

for stedse, (jf. for altid u. altid l.ij for

bestandig; for al fremtid; i fremtiden. Hebr.

10.14(Chr.VI: stedse; 1907: for bestandig;,

jeg ønskede blot at Alt kunde blive for stedse

som det \&T.Oylb.(1849).IX.17. nu var Alt

tabt for stedse. Kierk.Y115. Der var jo dem
(blandt fuglene), der straks og for stedse
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blev i Syden, Flamingoen og Pelikanen.

JVJens.Br.82.

2) (ofte m. overgang til bet. 1) om hvad der

ofte gentager sig: ved enhver lejlighed; atter

og atter; idelig; stadig, de vare stedse

i Templet, og lovede og prisede Gviå.Luc.24.

53. Persien haver . . stedse været en Kirke-

gaard for Tyrkerne. Holb.Ep.11.114. *Han
drikker stedse det klare Vand

| Og aldrig

Vinen saa rød. PMøll.(1855).1.33. *Min Sjæl {p

har endnu aldrig ligget brak,
(
den er en

Jord, som steds paany oprives. Brandes.XII.
348.

3) som udtr. for en fortsat tiltagen ell. af-

tagen: bestandig; stadig. Halen dannes
af 18 Hvirvelknokler, der stedse aftage i

Størrelse, jo mere de nærme sig Spidsen,

PWBalle.R.14. Østrig, der faldt som et

Offer for vor Tidsalders stedse stigende

Nationalisme. Brondes.TD.27. || især (jf. 20

altid 2, bestandig 3.5, stadig b) foran komp.
Jeg vandt virkelig større og stedse større

Herredømme over min .". Lidenskab. BiicA.

(1920).XII.164. Den stadig større og større

Udbredelse, der med Nødvendighed maa
medføre en stedse stærkere Differentiering

af Sproget.VilhThoms.Afh.I.213. (Aarestrups)

Lune er vistnok af ringere Omfang end An-
dersens, men det yttrer sig i sine færre

Former stedse mere graciøst spillende. 30

PLM0ll.KS.il.227. OMøll.GK.3.

4) (sj.) som adj.: som varer ved, ell. som
stadig gentager sig; bestandig; stadig, en
stedse Ændring af Intervalgraden. £J.6raA.

T.77. Du (0: en rose) er for sart . . din Rødme
har Forgængelighedens Farve, jeg maa pleje

dig med stedse OmhM.NatTid.**/il924.Sønd.
15.sp.4.

stedse-, i ssgr. (-f steds-, se u. stedse-

brændende, -varendej. til stedse 1; fortiden io

de ndf. anførte kan nævnes en del (nu 1. br.)

ssgr. (m. præs. part. som 2. led) som: stedse-

flydende (strøm), -gaaende (elevator), -gyl-

dig, -løbende, -rindende (lalde). -bræn-
dende, part. adj. (f steds-. vAph.(1772).
III), som altid brænder; som aldrig slukkes.

Vestas hellige, stedsebrændende Ild. Fyns
Tidende.*/*1941.6.sp.l. \\ især (fagl.) i forb.

som stedsebrændende (kakkel)ovn,
stedsebrænder. VortHj.III,2.49. HFB.1936. 50

45. -brænder, en. (fagl.) (kakkel)ovn, som
brænder uden ny opfyring længere tid igen-

nem; døgnbrænder; evig-, evighedsbrænder.

OpfB.*I V,1.191. TidensKvinder.^*/xol930.24.

L -grøn, en. (jf. Altidgrøn, Eviggrønt;
sj.) 2( singrøn; Vinca minor L. JTusch.350.
n. -grøn, adj. (jf. IL evig-, II. immer-
grøn; især bot. og gart.) om plante: hvis

blade vinteren igennem er blivende og bevarer

deres grønne farve. Recke.GND.76. Warm. m
Bot.97.

II (1. br.) i anden anv. den stedse-

grønne (1871: stedse friske^ Græsgang. Jer.

49.19(1931). jf.: (han) har en stedsegrøn

Kærlighed til Havnen. MLorentzen.FG.99.

II (jf. 1. -grønj substantivisk: (de) stedse-
grønne, om naaletræer (undtagen lærk),
buksbom, kristtorn ofl. Haven.l925.63.sp.l.
Mange Stedsegrønne, bl. a. Rhododendjon
og kælnere Naaletræer. smsf.i92S. 75. sp. i.

-varende, part. adj. (-^ steds-. Pflug.DP.
899. Holb.DH.III.483. Clitau.PT.102. —
t -varendes. Visd.ll.7(Chr.VI)). {ænyd.
steds(e)varende, -varendis; især o) navnlig
om virksomhed ell. (især) tilstand: som bliver

ved at vare ell. bestaa; som stadig fortsættes;

vedvarende; uendelig; evigvarende. Visd.11.7
(Chr.VI; se u. stedse 1). Der skal være
imellem Kongerne af Danmark og Engel-
land . . et fast, stadigt og stedsvarende For-
bund. )Sian^e.cAr/Y560. nogle leve i en be-
standig Sommer, andre i en stedsevarende
Ymter. JSneed.V111.222. Leve vi (9: jø-

derne) ikke . . i en stedsevarende Udlændig-
hed? BhcA.^i920;.Z/.i92. Lottes stedseva-
rende T&lestrøm. Skjoldb.L.38. f stedse-
varende kalender, (jf. evig kalender u.

evig 2) evighedskalender. LTid.1728.583.
jj

(nu næppe br.) om person. (Sulla) lod sig

erklære stedsvarende Dictator. Holb.Hh.II.
353. Mange blive stedsevarende Skrantinger,

og andre des friskere, efter en haard Sygdom.
Høysg.S.107.

|| jf. IL -grøn: (et) Bierg, som
overalt er skiult med stedsevarende
grønne Træer. Reiser.111.516. f -varen-
bed, en. til -varende: fortsat bestaaen;

varighed. SorøSaml.II.190. Steds-: Gram.
Nucleus.33. Amberg.
ISteds-farve, -forbold, -form,

se Sted-farve osv.

sted-sikker, adj. (jf. -vant; sj.) sted-

kendt; orienteret. AGntuUzm.RT.45.
Steds-kendskab, en. se Stedkend-

skab.

Sted-skifte, et. (1. br.) stedforandring.

Fuldmægtigen blev siddende. Det kostede

ham altid en stor Selvovervindelse at fore-

tage et Steds]åite.Schand.TF.II.138. \\ (jf.

stedets enhed u. Enhed I.5; æstet.:) disse

Dele af Een Handling (0: i Oehl.'s „Hakon
Jarl") ere da fremstillede med Shakespeares

Frihed, uden ængstig Frygt for at støde

ved i Stedskifte eller ved en Tid, der ikke

netop er afmaalt efter Uret. Abrah.(LEft.

1808.77). HBnx.HK.201.
Steds-kolorit, en. (æstet.; 1. br.)

stedfarve; lokalkolorit. BilleskovJ.H.1.248.

Sted-skælv, et. (jf. Fjern-, Nær-
skælv; fagl.) jordskælv, der finder sted paa

selve observationsstedet ell. umiddelbart derved.

Tilsk.l930.II.431.

Steds-maal, et. (dial. Stede-. UfF.).

{ænyd. d. s. og stedmaal, no. dial. stedsmaal;

til II. stede 2) I) (dial.) aftale om tyende-

forhold; fæstemani (2). Feilb. 2) (jur., foræld,

(og dial.)) egl.: aftale om fæste af jord (Moth.

S752); pengeafgift, som betales af en fæster

ved indgaaelse (ell. fornyelse) af fæste; ind-

fæstning (2). Alle Stædsmaale og andet
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Uvisse af alle Kirkers . , Tiender, Gaarde,

Boel, Jorder og Huse, forblive Kirkerne
alleene. DL.2

—

22—29. Baden.JurO. Lassen.

SO.206. Arup.DH.II.591. jf. MDL.(skaansk).
Feilb.

II
hertil bl. a. Stedsmaals-brev (fæste-

brev. DL.2—22—18. Stedsmaal-: Baden.
JurO.II.168), -penge (indfæstning (2). DL.
(1683).YyyyyyP). -navn, et. se Stednavn.

-præposition, en. (gram., 1. br.) præ-

position med stedsbetydning; forholdsord, der lo

angiver stedforhold. ABrahde.Eng.Præpositio-
ner.(1919).21. Sandfeld.S.^304. -sætning,
en. (gram., sj.) d. s. s. -bisætning. BTDahl.

Da.Sætningslære.(1884).66.

I. steds-varende, part. adj. se stedse-

varende.

IL sted-svarende, part. adj. (jf. ty.

ortsgemåss; sj.) passende for omgivelserne,

opholdsstedet; typisk for et sted. en venlig, lav-

loftet Stue med Gulvtæppe og Portraiter 20

stedsvarende for en Bogbinder. Her var Bil-

leder af Guttenberg og Franklin, samt af

Shakespeare, Cervantes, Moliére og . . Ho-
mer og Ossian. HCAnd.LP.119. -søn, -sø-
skende, -søster, se Stifsøn osv.

stedt, part. af stede.

Sted-tid, en. (fagl.) den for et vist

sted (by ell. (især) omraade) beregnede tid;

lokaltid. Larsen. Bl&T. -tillæg, et. (emb.)

løntillæg, som ydes en tjenestemand, der har 30

tjenestested i en egn ell. by, hvor leveomkost-

ningerne er forholdsvis høje. LovNr.489^*/t

1919.§3. -træder, en. (hos sprogrensere,

sj.) stedfortræder. PKierkegaard.HelmoldsSla-
vekrønike.(1881).32. (paven) gjorde ham til

sin stedtræder på gndstæråen.sa.VitalsKirke-

hist.IL(1893).199. -vant, adj. (jf. -kendt,

-sikkerj vant til at opholde sig ell. færdes et

sted; ogs. overf.: vant til visse forhold; akkli-

matiseret; lokaliseret. Forf. gjør tillige Rede 40

for Ordenes Slægt og Ætføring og viser sig

meget stedvant på dette Omraade. FStiftstid.

*/il868.2.sp.4. (han) springer mere stedvant
fra Sten til Sten. FalkRønne.K. 8. \\ især

(fagl.) om dyr(e-race). MøensAvis.^^U1891.
2.sp.4. VigMøll.HJ.121. Jerseykøerne . . har
lidt føleligt under Sygdommen Blodurin,

der sjeldent eller aldrig optræder hos sted-

vante Dyr. Nat Tid. "A 1907. M. Till. 2. sp. 2.

-vild, adj. (hos sprogrensere, sj.) som ikke 50

er kendt, orienteret paa et sted; desorienteret;

vildfarende. HjælpeO. Meyer.^211. -vis, adv.

(sj. -vist. Rosenb.in.527. NaturensV.1915.

306). (især o ell. meteorol.). I) paa sine

steder; hist og her; sporadisk. Landet er . .

stedviis i Besiddelse af gode Græsgange.
Løffler.Geographien.(1876).446. Sædens Mod-
ning er skredet hurtigt frem i den sidste

Uge. Mejningen er stedvis begyndt. PoL*Va
1923.5.sp.l. jf. bet. 2: varmt . . Vejr, stedvis eo

Toiåen. PoU/il902.1.sp.5. \\ til I. Sted 4;
især til I. Sted 4.3: hist og her i en bog, et

skrift. løvrigt vil man snart have seet, at
den her fremsatte Anke kun stedviis træffer

nærværende Skrift. Ørsf.//. 284. Satiren er

holdt i . . Samtaleform med et tørt Lune,
som stedvis minder om Holberg. PaZwdan.
RH.78. en Aandemaner (med) kun ganske
stedvis rene Hænder. AHenriques.GA.125.
2) som adj.: lokal, en delvis og stedvis frem-
ga,ng.FDyrlund.TN.142. mildt, ustadigt Vejr,

stedvise Tordenbyger. Pol.*/il903.1.sp.2.

Stef-, i ssgr. se Stif-.

(Stefan, !§iteffen, i forb. sankt Stefan

(Steffen) og forsk. ssgr. m. IStefans-,
Steffens-, se bind XVIII sp. 780 f.

I. Steg, en. [sdai', sj. i rigsspr. sde'q]

jf. APhS.VI.108. (tidligere undertiden skrevet

Stæg. Jernskæg.D.89). flt. -e ell. (nu dial.)

-er (smst. Holb.Pants.III.2. Feilb.). {ænyd.
ste(e)g, glda. stegh, (f)sv. stek, no. steik,

oldn. steik, jf. (laant fra nordisk) eng. steak

(jf. Bøfstegj, sml. (m. afiydsskifte) oldn.

og no. dial. stikna, steges, no. dial. stike, steg-

ning; maaske besl. m. IL stikke (ell. I. Stage^

og m. grundbet.: kød, der er stukket paa spid;

jf. V stege)

I) kød(stykke) , der er tilberedt ell. er

bestemt, passende til at tilberedes til spise,
ved at steges (VI) helt; dels om (større)

stykke kød af pattedyr, især: slagte-

dyr; dels (i ssgr. som Ånde-, Gaase-, Kyl-
lingestegj om krop af større fugl (fjerkræ,

vildt), (ordet bruges sjældent om spiselige ind-

volde i stegt tilstand (jf. Skræddersteg 2),

ligesom det altid anvendes med udelukkelse af

og ofte i direkte modsætning til fisk og i alm.

spr. ogs. (uden for ssgr.) m. udelukkelse af

fjerkræ). \.l) i al alm. Jeg vil sætte ham ved
et lille Bord for sig selv, og skikke ham et

got Stykke af Stegen. Holb.HAmb. 1. 3. (slag-

teren) smak sine Stege i Tinget. Bang.SG.20.
Saa blev der budt Stege rundt . . baade af

Okse, Kalv og Ylæsk.ValborgDahl.Deunge
Dage.(1940).129. jf. V stege l.i: dersom de

Vilde komme, saae ville vi skyde dem ihiel,

og de skulle ingen Steeg faa af os.. Robinson.

1.41.
II

uegl., om levende væsen, der gøres til

bytte og fortæres af et dyr: Saa nødig som du
(9: en bjørn) vilde, | Saa gik du dog af Ste-

gen (o: byttet) glip. Winth.lV.59. den blodige

Glente
|
vil sig en Steg mellem Duerne hente.

Kaalund.240. \\ som stofbetegnelse, i Æbeltoft
(er) endnu brugeligt at tage Steeg og Terte

hiem med sig i Tørklæder. Holb.HAmb.1.5. De
fik Steeg til '^diå\ex.Høysg.S.125. Der var

dækket et stort Bord med Viin og Steg og saa-

dan en deilig Fisk.HGAnd.(1919). 1.21. Der-
paa sætter jeg Tand i et ungt og skært
Stykke (0: smørrebrød) med Steg. JFJens.

Di.54.
II (jf. Tyk-, Tyndsteg; fagl.) om den

del af en dyrekrop, som kan anvendes til steg.

At skyde til Skamme vil sige . . at spolere

Stegen, Ryggen (0: af vildtet). VigMøll.HJ.
186. 1.2) (især kog.) bet. l.i anv. i særlige

forb.
II

i forb. m. adj. som (en) fed (jf. u.

bet. 3.1^, mager, mør, saftig, tør steg.

jf. VSO. NutidsMad.[1931].160.162. kold
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(jf. Koldsteg^, varm steg. smst.217. PoL^ho
1939.Sønd.24.sp.4. ophugget, opskaaren
steg, se ophugge 3, opskære 2.i. fransk
steg, skært stykke (kalve)kød, omviklet med et

tyndt lag spæk. VSeemann.Mit gastronomiske
Testamente.(1934).14. \\ som ohj.; i forb. som
dryppe stegen, (jf. u. dryppe 3.2^ overhæl-

de en steg under stegningen med sky olgn., for

at den ikke skal blive tør. Høysg.S.52. Oehl.

XXIX.144. NutidsMad.fl931J.161. vende
steg(en), dreje et stykke kød, der steges paa
spid, ell. vende det kød, der steges i gryde ell.

ovn (for at det kan blive stegt paa alle sider).

Moth. S780. PAHeib. VS. 570. NutidsMad.

[1931].160. vende steg, (især gym.) navn
pau en leg. Cit.ca.l735.(SprKuU.II.12).
JLauritsen.Legemsøvelser.(1865).22. jf. Spr
Kult.II.55. 1.3) i talem., ordspr. olgn. den
staar paa steg, (jf. II. staa 12.3^ egl. (til

bet. 1.1 ; talespr.): der vanker steg (ved en vis

lejlighed); billedl., (nu sj.) som udtr. for, at

der bliver ballade, kommers, spektakler olgn.

*Ja, her staaer den immer stadigvæk paa
Steg

I

Det er, hvad man kalder morderlig

Galej. Cit. ca. 1872. (Gadeordb.* 479). DagsTe-
legr.*U1873.2.sp.6. (nu næppe br.:) Om den,

som overpas hår forkortet sin Tale, pleyer

nogle at sige saaledis: . . Han gav os en
skiønSteeg med en stak ketSuppe over
(Scilicet en skien Text, men alt-for-kort Yor-

kl&rmg). Nysted. Rhetor. 25. Paven lugtede
vel Stegen (o: fik mistanke, lugtede lunten).

Tychon.AB.193. mistanke lugter stegen, før-

end kalven er slagtet, jf. u. Mistanke 1 slutn.

den, der vil være med i legen, faar (ogsaa)

noget af stegen olgn., se I. Leg 1.4.

2) (jf. bet. 3) videre (meton.) anv. af bet. 1.

2.1) (talespr.) det afsnit af en større mid-
dag, under hvilket der spises steg. den
sørgelige Tale under Stegen (o: ved bryllups-

middagen).KAbell. M. 29. ved stegen holdt

han en tale
j 2.2) (restaurations-jarg.) den

afdeling af et restaurationskøkken, hvor
stegte retter tilberedes. Pol."/*1941.Sønd.

23.sp.2.

3) (jf. bet. 2) overf. anv. af bet. 1 (jf. ogs.

Grue-, Luft-, Skræddersteg 1); især om
noget attraaværdigt, som man har erobret ell.

søger at erobre; bytte, erobring, gevinst,
„tjans" olgn. der staar saa Bagheera (o:

Kipling, paa hvem forf. venter for at un-

derkaste ham et interview) og smiler . .

underUg tomt med de diabolske Knurhaar,
og Stegen er min (o: jeg er gaaet af med
sejren). JVJens.M.11.98. spec. i flg. anv.:

3.1) (talespr.) om (hvad der giver lejlighed til)

(let og stor) fortjeneste, gevinst, profit; især

om person, der er attraaværdig, spec. som
ægtefælle, p. gr. af sine gode formuesomstæn-
digheder, ell. om velstaaende person, der (kan)

udnyttes, plukkes for penge olgn. Er2.IV.67.

(det) bliver den bedste af de indsendte,

d. V. s. den bedste daarlige Bog, der render

af med Stegen (o: præmien). Pol.^*/x«1921.5.

XXI. Rentrykt "/„ 1942

sp.6. navnlig (jf. u. bet. 1.2) i forb. en fed
steg. vi venter en ung Person om en Times
Tid fra Landet, som vi vil indqvartere udi
dit Huus, det Skal blive dig en fæd Steeg,

thi hånd har Penge, som Græs. Holb.llJ.1.7.
hun var dog . . alt for feed en Steeg (o: et

for godt parti) for en Bonde.PAHeib.Sk.il.
86. Det Skifte, den Stranding bliver en fed
Steg for Vedkommende. VSO. Feilb. 3.2) (jf.

10 Lammesteg 2 slutn.; sml. Stejer; vulg.) om
(yngre, letlevende) kvinde, som et mandfolk
let kommer i forbindelse med ell. har „erob-

ret", skudt (10.3). De to Cyclister gik nog-
le Skridt bag de to Damer (o: som de

lagde an paa) : — Her er Bøf, sagde den ene.— Ja, sagde den anden: det er, hvad jeg

siger, man finder s'gu altid noget Steg langs

Landeveiene. Bang.SG.123. Høhø, hvilken

Steg, hvilken knusende god Pakke, De der

20 har faaet fat i. HPEHansen.Graaoggrønne
Daarer.(1933).118. i forb. steg paa gaffe-
len. StormP.T.92. Mens en anden Kavaler
danser med hende, betror han sin Ven, at

der er Steg paa Gaffelen; det er et ualmin-
delig fint Stvkke, han har Kik paa, ikke en
sædvanlig Stejer. Pol.**/*1928. Sønd. 14. sp. 3.

JesperEw.PF.13.
II. Steg, en ell. et (i bet. 2.i : Hjlnstr.6.

Musikkat.91. (nu næppe br.) i bet. 2.5:

30 vAph.(1759). i bet. 2.?: GFUrsin.Uhre.(1843).

65. OrdbS.). [sdeJq] (ogs. Stege, en. ['sde-qa]

i bet. 2.2: Feltart.VII.A.44. — tidligere ogs.

skrevet Stæg(e). MR.1835.42. MilTeknO.242.

285). ftt. stege ell. (vist kun til ent.-formen
Stege; steger (i bet. 2.2: MR.1817.114. Mil
TeknO.242.285. Feltart.VILA.43. i bet. 2.4:

Sal.XI.228). (ænyd. d. s. (i bet. 2.i); fra ty.

steg (mnt. stech^; besl. m. I. Sti og II. stige)

1) t smal, let bro. jf.: (fra Hollænder-

40 strædet) udgaae adskillige Steege til nogle

Gaarde og Søe-Boder, som ere udbyggede

paa Vaagen. Holb.Berg.44.

2) langt, smalt legeme (egl: af træ), der

ligner en bro i udseende ell. anvendelse ell. tjener

som mellemled; spec.: 2.1) J" del af musik-

instrument; dels (1. br.) paa strygeinstrument:

lille, udskaaren træplade, der er anbragt lod-

ret paa dækket mellem lydhullerne, og over

hinlken strengene er udspcendte; stol; dels i

50 klaver: en paa resonansbunden anbragt (fast-

limet) træliste, over hvilken de spændte
strenge løber saaledes, at de hviler fast paa

den. OpfB.UII.494. MusikL.III.165. 2.2)

(fagl.) om hver af de to dele (skinner) af

træ ell. metal, der forbinder svislerne

paa en sadel, ell. om hver af bommens to

sidestykker i en sadel med haard bom.

MR.1817.114. PWBalle.R.115. Feltart.VIL

A.43.45. 2.3) (^, 1. br.) tværstykket paa
60 en haandsav; bjælke (se u. Bjælke 2).

Meyer. FagOSnedk. 2.4) (0, I br.) afsti-

vende tværstykke i en (svær) kædes led;

stolpe. Sal.XI.228. 2.5) (jf. Hoved-, Mid-

del-, Spaltesteg ofl.; bogtr.) retvinklet stok ell.

70



1107 Nteg stege 1108

klods af træ ell. (jf. Blysteg; nu) af hult

(skrift)metal olgn., der er lavere end de

almindelige typer, og som anvendes dels til

udfyldning i satsen, hvor der skal være en større

aaben plads, dels til at adskille og omgive ko-

lumnerne (saa at disse ikke forskubbes under

trykningen) ; ogs. om de hertil svarende tomme
flader i aftrykket (jf. Bundsteg^. vAph.

(1759). Schand.F.334. Selmar.'154. 2.6)

(bygn.) om (hver af) de smalle, glatte lo

striber mellem den joniske søjles kan-
neleringer. LandbO.IY385. Sal.*XXII.214.

2.7) (ur.) bøjle med een ell. to fødder, der
tmderstøtter en aksel; (nu olm.:) „bro".

GFUrsin. Uhre.(1843).65. Urmageri.114.172.

III. Steg, et ell. (sjældnere) en (Moth.

S820. jf. VSO. FagOSnedk. samt Feilb.

UfF.). [sde'q, sdai'] (ogs. skrevet Stæg.
Sort. (SamWanskeVers.^VII. 223). LHBing.
Lesøe. (1802). 170. PCMøller.Hou. (1833). 10. 20

LovNr.56'^U1888.§23. jf. MDL. 545. Stej.

LovomHegn''/3l869.§l,d. — sideform Stege,

en. MDL.550. Feilb. skrevet Stæge. MDL.
566). fit. steg ell. (sjældnere) stege (FagO
Snedk. jf. LHBing.Lesøe.(1802).170) ell.

(vel kun til formen Stegej steger (Aagaard.

Thye.(1802).248. MDL.550.566. Hedebo.13.

AarbKbhAmt. 1928. 318. jf. Feilb.). (ænyd.

stig, steig, steeg(h), stæg, steck, glda. stækh
(GldaKrøn.94), steg, stigh (DGL.IL461var.), 30

æda. stic (smst.), oldn. stik (intk. flt.), pæle,

nedrammede i vand, stika, stang, der er besl.

m. IL stikke, jf. ogs. enstig samt sv. ståk(e),

fsv. stak, færgested, i ældre sv. ogs. om fletværk

olgn. til fangst af fisk; maaske sammenfal-
det med mnt. steke, bl. a. m. bet.: fletværk

olgn. til fiskefangst, ældre holl. d. s. (holl.

steekj, hvorom se lJppsalaUniv.Arsskr.1937,

12.93ff. spec. 159 ff. || ordet findes vist i bynav-

net Stege : æda. Stighe, Stikæ, ;;/. Stickeburgh 40

(13. aarh.) (Trap.HlI.334), se JohsSteenstr.

DS.78) pæl; stolpe; stage. Steg . . gam-
melt Navn paa en Bjælke, V?e\. FagOSnedk.
spec. i fig. anv.: i) (især dial.) stage, stav
olgn. i hegn; i fit. ogs. om stakit, planke-
værk olgn. Moth.S820. *Paa Sviin-Eglen

(0: svinestien) fattes fire
|
Stæg. Sort.(Saml

DanskeVers.WII.223). sette steg imellem
hvers skiUe.Cit. 1765. (Vider. 11.254). Aa-
gaard.Thye.(1802).248. MDL.550.566. Feilb. 50

UfF. 2) (jf. III. Stejle 1, Støjle; foræld.) lod-

ret stage i lerklinet væg. LandmB.III.340.
„Stegene" . . dannede det midterste i lerkli-

nede Yægge. AarbKbhAmt.1930.13. 3) (fisk.,

dial.) pæl, nedrammet i havbunden, hvor-

til bundgarnet gøres fast. Moth.S820. Forordn.

^'/i»1750.§3. Steeg d. e. Garnpæle fra Norge.
Begtr.Jyll.II.292. Han satte et Steg i Bun-
den og løb Voddet ud, de begyndte at trække.
ErlKrist.K.225. MDL.545. Feilb.(u. 2. ste- eo

ge^. 4) (møl.) om hver af de to lodrette, fra

loftet nedhængende planker, hvori pande-
bjælken er indfældet; stegstang. Dengl.
By.1930-31.101. Feilb.

IV. Steg, et (i bet. 2: steg. Høysg.AG.
36) ell. en (i bet. 1 jf. Feilb. i bet. 2:

Moth.S820). (skrevet Stæg. i bet. 1: Byskov.
FR. i bet. 3 se ndf. — sideform Stege,
en. i bet. 1: Moth.S820. Rask.FynskeBS.57.
Kværnd. jf. Feilb.; hertil flt.: -x). flt. d. s.

{ænyd. steig, stig (i bet. 2); laant fra holl.

steek, jf. nht. stich, se II. Stik) I) (jf. Pælsteg
u. Pælestik; dial.) om forskellige (særlige)

slyngninger paa (enden af) en traad, et baand,
reb osv.; stik (II.6); løkke; ogs. om enkelt

slag ( 1.7.2) omkring noget, „kaldes den knude
som slåes over en knytte stok.'"' Moth.S820.
(man gør) to, tre eller flere Steg, eller Om-
gange, for at binde noget des fastere og
tættere. MDL. Feilb. UfF. 2) (nu næppe br.)

egl.: afstanden ml. to sting ved syning; i videre

anv. om hver af inddelingerne paa sko-
magerens maalestok (til maaling af fodens
længde); stik (II.2.4). „en tom på skomager
ma,V' Moth.S820. Høysg.AG.36. 3) f slag
med skibspumpen; stik (II.4.2). naar der

er pumpet læns, giver (tømmermanden) Styr-

manden tilkjende, hvor mange Stæg der er

pumpet. FrVsKrigsArt.147.

V. steg, præt. af II. stige.

Steg-, i ssgr. I) ['sdai-] (sj. skrevet

stej-. se steghed^, af 1. Steg (l.i) ell. V
stege; se steg-hed, -hede, -varm; ogs. som
sideform til ssgr. m. Stege-, se u. Stege-.

2) (skrevet Stej-. se u. Steggærde, skrevet

Stæg-. se u. Stegstangj. af IL ell. III. Steg
(se u. de enkelte ssgr.).

I. Stege, en ell. (sj.) et (se u. Solstegej.

['sdaia] (;/. no. dial. steik, stike * sa. bet.;

af V stege; sml. Solstege; dial.) stærk
(sol)varme; stegende hede. Uge gik efter

Uge i kogende Varme . . og blændende Sol.

Det var en StQge.Kirk.F.23. Feilb. UfF.
II-IV. Stege, en. se II-IV Steg.

V. stege, V. ['sdaia, højtid, 'sde'qa] (tid-

ligere ogs. skrevet stæge. LTid.1720.Nr.37.4.

Clitau.IR.6. Borrebye.TF.838). præt. -te

['sdægc^a, 'sdegda] (sj. skrevet -de. Grundtv.

Snorre.II1.371) ell. (nu næppe i rigsspr.) -ede

(jf. vAph.(176i)); part. -t [sdægd, sdegd] (jf.

Jesp.Fon.456) ell. (nu næppe i rigsspr.) -et

(Holb.Herod.83). vbs. -ning (vAph.(1759).
Bagges.IV163. ISuhr.Mad.^'(1923).53), jf.

Stegeri. (glda. steghe, stegæ (HellKv.84; her-

til præt. stegthe. Mariagerleg.399. perf. part.

ste(e)cth. Rimkr.71. Enklosterbog.(1933).75),

æda. (imp.) stech (AM.74), (part.) stect,

stæct (smst. 13.14. Harp.Kr. 59.148), fsv. ste-

kia (sv. stekaj, oldn. steik(j)a; afl. af I. Steg;

jf. I. Stege, Steger, Stegers)

I) tilberede raat kød (af pattedyr, fugle,

fisk) ell. kartofler, æbler olgn. til spise ved
at udsætte det (dem) for aaben ild ell. for

stærk varme (fra ild), ofte i fedtstof ell. under
tilsætning af en ringe mængde vand; ogs.:

fremstille (en ret) ved stegning, (ordet mod-
sættes ofte I. kogej. I.l) i egl. bet. 1 skulle

ikke æde Noget deraf raat eller kogt i Vand,
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men stegt ved Ud.2Mos.l2.9. han steger en
Steg, og mættes. Es.44. 16. En god Grillade,

som jeg garanterer for er vel stegt. Soift.

Vgs.II.3. (papirerne kan) tiene dig i Klok-
kenet til at steege Lax paa (jf. u. I. riste

l.i).$a.Rpb.II.4. *(jeg) henter Smørret af

Bondens Fad, | For vel at stege den lækkre
BTåd.Oehl.XXIX.139. *Moer en Kop Kaffe

ham skjenke vil . . | Og vi vil ham Æbler
stegelJKrohn.Pet€rsJuul.*(1870).19. *TilJu- lo

leaften blir (gaasen) stegt. RHarboe.Den store

Billed-ABC.fl89.5).[ll]. jf. I. bage l.i : som
de bestandig havde Øinene vendte til

hende, saa blev Brødet ilde stegt og brændt.
Suhm.Hist.1.531. (kog.) refl.: der har du
saamænd været heldig . . den (o: stegen)

kan saamænd sagtens stege sig (o: tilberedes

uden tilsætning af fedtstof).Gjel.M.93. stegen

er saa fed, at den steger sig selv
j || i forb.

som stege i aske, gryde, (kakkel)ovn, paa glø- 20

der, kakkelovn, pande, rist (Borrebye.TF.

838), spid (se u. I. Spid 1); jf. VSO. MO.
stege i fedt (NtUidsMad.[1931J.168), marga-
rine (smst.187), olie (VSO.), smør (se I. Smør
2.i) olgn.

II
i (særlige) forb. m. adv. stege

igennem, (kog.) gennemstege. Moth.S780.
vAph.(1759). e. br. stege op, opstege (1).

vAph.(1759). Bl&T.
\\ (jf. mørstegej m. obj.-

præd. Leveren . . steges sprød og brun i Smør
eller Klaret. FrkJ.Kogeb.(1901).213. Nutids 30

Mad.fl931J.189. (dyrekøllen) kan godt ste-

ges mor i Høkassen. Poi.*/ii94i.6.sp.i.
II (jf.

bet. 1.2^ om menneskeæden, (han satte)

Christne Folk paa Spid, stegte og aad dem
oji.Holb.GW.IYlO.

II
i talem. olgn. Bedre

at steges end at flaas, men galt begge Dele,

sagde Aalen, da den sprang paa Panden.
Drachm.1.55. (jarg., sj.:) den lille tykke Trine

nede fra Engene, hende der altid „stegte
Flæsk" (0: fimsede), naar hun kom i hæf- 40

tig Bevægelse. Wied.BS.33. 1.2) i videre anv.;

dels (jf. u. bet. l.i^ m. h. t. personer: ud-
sætte for dræbende varme, aaben ild olgn.,

som mishandling ell. straf. *jeg (stod) Fare
for, at steges,

|
Fordi jeg knælte ei for nogle

Been
|
Af Sanct Bigot. Bredahl.III.55. Dawid

. . lod sine øvrige Krigsfanger . . steges i

Teglovne. EJessen. RI. 17. HKaarsb. Folkene
paaNakkebjerg.(1895).2. talem.: stege en i

hans eget fedt, se Fedt. || dels (sj.) m.h.t. 50

ting: beharidle med stærk varme (i gryde,

ovn). Nogle steger den (0: et farvestof), for at

give Couleuren desmere Bestandighed.Oecon
H.(1784).II.52. 1.3) (jf. dobbelt-, over-, rød-

stegt ofl.) part. stegt brugt som adj. I skal

ikke æde . . stegt (1871: ristede^ a.x.3Mos.

23.14 (Chr.Vl). en stegt EåTe.Kogeb.(1710).
75. deiligt dampede den stegte Gaas, fyldt

med Svedsker og Æbler. ECAnd.(1919).II.
208. Stegt Flæsk. Nutids Mad. [1931]. 171. 60

Stegte Æbler. Bagning.71. i substantivisk

anv.: *et Stvkke saftigt Stegt. Winth.ND.lo.
A0lr.DH.lI.13. talem.: stegte duer flyver

en i munden olgn., se I. Due 1.3. ;/..• *Det

dog ey hver Dag skeer, at Lykken er saa
rund,

I
Den stegte Agerhøn' dig sendes i din

Mund. Helt.Poet.58. ikke for tyve stegte
rødspætter, det vil jeg holde mange stegte
rødspætter paa, se Rødspætte 2.

2) intr.; om fødemiddel: blive tilberedt
under paavirkning af ild eU. stærk
varme, (undertiden m. særlig tanke paa den
hermed forbundne lyd). Æblerne begyndte at
stege. HCAnd.(1919).IY151. Madosen op-
fyldte hele Gaarden, og Drengen kunde høre
det stege og brase indeTdoT.Schand.IF.300.
Hornfisken brunes i Smør, og derefter kom-
mes enten Sky eller Suppe derpaa; heri

steger den ganske kort. FrkJ.Kogeb.147. Flæ-
sket stegte paa Fanden. AaseHans.S.9. jf.:

Hun satte den (o: kasserollen) paa Ilden
mellem de stegende og kogende Madbikser.
ErlKrist.DH.142. \\ i forb. stege bort, hen
ell. væk, om fedtsthf olgn.: helt ell. delvis for-

svinde ved varmepaavirkning. De (o: kalve-

snitterne) dryppes flittigt med Skyen, som
efterhaanden maa stege hen, til det bliver

en god, jævn og kraftig S&nce. FrkJ.Kogeb.
(1901).47. under omsmeltningen af spækket
steger næsten den ene fjerdedel væk

j || t

børnerimet katten op at stege (m. forsk,

tilføjelser), anv. som svar paa spørgsrnaaXet:

hvad skjil vi lege? især naar den adspurgte

ikke kan give noget egl. svar. Thiele.Danske
Folkesagn.11,1.(1820).141. Rønberg.GK.84.

3) U£gl. ell. overf. anv. af bet. 1 og 2. 3.1)

svarende til bet. 1 \\ udsætte for (for)
stærk varme (paavirkning); opvarme (saa)

stærkt (at det paavirkede legeme paadrager

sig beskadigelser, smerter olgn.). Myggene . .

dansede om Lampen, stegtes mod Lampe-
glasset og faldt ned paa Bordet. Gladkow.

Cement.(overs.l927).86.
\\

(talespr.) især om
solstraalernes virkning (jf. solstegt^. saa

utaalelig en Heede som den er der nu ste-

ger Kiøbenhavns Indbyggere. Toie.Sr.//.i3.

Marmorpillerne . . var kun malede paa
Bræddevæggen og stegtes Dagen igennem i

SolsMxmet. Galsch.SR.224. Solen stod paa
sin Middagshøjde og stegte. Rørd.S.39. \\

(1. br.) refl., om person: udsætte sig for stærk

(sol- ell. kakkelovns)varme. Hånd steger sig

i solen. Moth.S780. Fruentimmere, som altid

saaledes (o: ved at have for stærk varme i

stuerne) stege sig, ere stærke Blodstyrt-

ninger underkastede. rod€.F/.23. Grundtv.

Snorre.III.371. Gamle Bylica sad stadig (9:

ved skorstenen) og stegte sig. R0rd.Vi.l8l.

II
(dagl.) part. stegende anv. som adj. og

adv. 1. (jf. Steghede^ som adj., om (sol-,

kakkelovns)hede: brændende. Det var en ste-

gende B.ede.Winth.lX.27 . stegende Solskin.

MLorentzen.AL.27. 2. som adv., i forb. som
stegende hed, varm (jf. steg-hed, -varm^.

da vi laa i Havnen i Neapel, var det saa

stegende hedt, at man hellere sov end tog

imod L&adlov. Schand.BS.277. en stegende

hed Arbejdsdag.PoI."/,i934.ii.sp.2. 3.2) (sj.)

10*
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svarende til bet. 2: være udsat for (over-
dreven) stærk varme(paavirkning). Hof-
damerne maatte staa langs samme Balu-

strade . . Pagerne bagved, stegende i Sol-

branden. Schand.IF.79.
Stege-, i ssgr. (ogs. Steg-, se u. Ste-

ge-fad, -gryde, -so, -vender, -vender-ma-
skine^. I) (jf. Steg- 1; især kog.) af Y. stege

1.1 ell. 1. Steg 1.1 (hvilken dannelsesmaade
der foreligger, lader sig ikke altid afgøre); lo

foruden de ndf. anførte kan nævnes: Stege-

apparat, -duft, -ild, -kunst (se u. Koge-
kunstj, -luft, -lugt, -metode, -ret, -sky,

-sovs og en del betegnelser for madvarer olgn.,

der egner sig til stegning, som Stege-fisk,

-frugt, -pære, -torsk, -æble, ell. for hushold-

ningsartikler af den særlige slags, der bruges

ved stegning, som Stege-margarine, -olie,

-smør. 2) af IL Steg, se Stege-pude. -ben,
et. ben (knogle), der sidder i ell. er udtaget af 20

en steg; ofte om saadan knogle, hvorpaa der

sidder lidt stegt kød tilbage. *ham Stærkodder
et Steegebeen sender

|
Midt i hans Pande

med drabelig kim.Storm.SD.165. Oehl.XXX.
41. *Jeg paa et Stegebeen indbyder dig

(0: en hund).PalM.VLlll. FrkJ.Kogeb.67.
-buk, en. (nu 1. br.) jærnbuk, hvorpaa stege-

spiddets ender hviler; stegespidbuk. vAph.

(1759). VSO. MO. -fad, et. (nu sj. (i

bet. 1) Steg-. vAph.(1759). jf. MO.). (ænyd. 30

steg(e)fad i bet. 1) I) (større) fladt fad,

hvorpaa en steg serveres. Moth.S781. Amberg.

AarbFrborg.1940.86. 2) (jf. Bradepande
slutn.; nu næppe br.) stort fad ell. pande (af
jærn ell. ler), der sættes under steg paa spid

for at ovsamle afdryppende saft, fedt olgn.

VSO. MO. -fedt, et. (jf. Madfedt; fedt,

der fremkommer ved stegning af kød (nu kun:

flæsk) ell. ved direkte afsmeltning af spæk
i aaben gryde, og som anvendes i hushold- 40

ningen, især til at smøre paa brød. (jf. Berl

Tid.^^«-U1942.M.). Moth.S781. Const.Kogeb.

57. Er der noget, der smager tilnærmelses-

vis saa godt som Spegepølse . . ? Paa Stege-

fedt Uc;i^o«Fms.DØ.//.367. -flæsk, et.

(jf. -sul; flæsk, der er egnet til at steges;

ogs.: ret, bestaaende af saadant flæsk, udskaa-
ret i skiver og stegt paa pande; stegt flæsk.

Pont.F.1.16. MartinAHans.NO.55. -fær-
dig, adj. rede til at steges. Kødet kan, naar 50

det . . er gjort stegefærdigt, opbevares 5 å
6 D&gQ.NutidsMad.[1931] .160. \\ spec. (især

dial.) om kylling: stor (og fed) nok til at steges.

Krist.0rdspr.81. Feilb. -gaffel, en. større

gaffel (med 2 grene), hvormed stegen vendes
under stegningen. Bl&T. -gris, en. spec. (1.

br.): (ung) gris, passende til at steges (hel).

Moth.S781. KomGrønneg.1.135. (han) beor-
drede, at Stegegrisen . . skulde prange paa
Aftensbordet. ilfarA;man./S.i64. -gryde, en. eo

(sj. Steg-. KBirkGrønb.SF.21). (ænyd. steg-

gryde; jf. -potte, -so) (jærn- ell. ler)gryde

(af særlig form) til at stege i. Amberg. ERode.
JM.30. -hede, en. se Steghede, -kæl-

der, en. (gldgs.) kælderbeværtning, spise-

kælder (2), hvor der navnlig serveres varme
stegte retter; tidligere vistnok ogs. om spæk-
høkerforretning i en kælder. ChrBorup.PM.8.
*Du henter . . i Stegekjældren Æg til

|

Middag, tyndeste 01, Skofter og Lys.
FGuldb.DenstoreStad.(1818).46. Stegekjælde-
len.PFaber, (titel paa farce, opført 1844, udg.

1883). -mad, en. mad, tilberedt ved stegning.

Grønb.H.1.276. -maskine, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -vender 2. Amberg. Kielsen.A.15.

-mester, en. (foræld.) kok i et større

køkken, som forestod stegningen. Amberg.
en tidligere Stegemester hos den franske
Ambassadør. Nystrøm.N0.76.
stegen, part. af IL stige.

Stege-os, en. stærk, ubehagelig lugt fra

stegning ell. af stegt kød osv. Blaum.StS.43.
*ned ad Trappen i en Røg

|
af Stegeos og

Fe]emøg.Scalarevu.Vifilmer.Ingeborg.(1915).
2. -ovn, en. ovn til at stege i. PhysBibl.

XVIII.327. FrkJ.Kogeb.192. Komfurer med
Stegeown. Pol.*/tl941.15.sp.5. -pande, en.

(ænyd. steg(e)pande, stægepande (PJColding.
Etymologicum.(1622).483)) pande til at stege

(noget) paa; især: rund jærnpande med skaft,

som sættes direkte over ilden. Pflug.DP.1130.
Huusm.(1793).198. Stegte Sild kom . . ofte

ind i „Stegepanden". FrGrundtv.LK.76.
||

(i

hospitals-jarg.) billedl., om bækken. OrdbS.
-pande-malle, en. \ mallen Bunocepha-
lus (der ligner en stegepande). DanmAkvari-
um.32. -plade, en. jærnplade med rist, som
kan anbringes inde i en ovn, og hvorpaa
kødet lægges. Pol.^/iol939.Sønd.24.sp.3. -pot-
te, en. (1. br.) pottelignende beholder til at

stege noget i; (en slags) stegegryde. (Kalk.Y
993). ErlKrist.DH.104. -pude, en. (til IL
Steg 2.2; ^ pude (af dækkentøj ell. halm),
som lægges under sadlens steger for at mildne
disses tryk paa hesteryggen. MR.1845.40.
SaUXXll.217.
Steger, en. ['sde-qar] flt. -e. (ænyd.

(flt.) stegere, glda. stegher(e) og stægher(e)

(PLaale.nr.464), oldn. steikari; afl. af Y.

stege; foræld.) person, der giver sig af med
stegning (ell. madlavning i al olm.); kok.
Moth.S782. Holb.Ep.lV.385. vAph.(1759).
ordspr. de er ikke alle stegere, som bærer
lange knive, se I. Kniv 2.

Stegeri, et. flt. -er. (1. br. og uden
for ssgr. kun nedsæt.) vbs. til Y stege: steg-
ning. Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.(1900).
176. hun lever og aander kun for bagen,
kogen og stegeri

j jf.: Silderøgeri og Silde-
stegeri (som erhverv).Bek.Nr.7P/il877.

Stege-rist, en. rist til at sætte over ild

ell. ind i en ovn for derpaa at stege noget.

Bl&T.
Stegers, et. ['sde-qars] (ogs. Steger-

se. Høysg.AG.41. Oehl.(1851).XIV213. Tol-

deri.H.168 (se u. fremflugtigj. — dial. m.

forsk, former, hvoraf de vigtigste er: Stejcrs:

FDyrlund. Uds. 60. jf. Rietz. 671 (skaansk).
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Stej8(e): MDL. Feilh. UfF.(Møn). OrdhS.
(Lolland). Sters: Esp.329.332. Rietz.671

(skaansk). AarbFrborg. 1918.20. Stes(e),

Stæ8(e): JHSmidth.Ords.149. Thorsen.45.

177. især i best. f. steset: Junge. GSarauw.
FrederiksborgAmt. (1831) . 37. NPWiwel. NS.
22. ZakNiels.NT.84. Halleby.173). flt. -er ell.

(1. br.) -e (NPWiwel.NS.151). (ænyd. ste-

gers olgn., glda. steg(h)ers, steggers (Mari-
agerleg.399), stægers (DGL.I.934var.), steers

(i ssg. steers quinnæj; sammentrækning af en
ssg. af Steger og Hus: ænyd. stegerhus olgn.,

glda. steg(h)erhu3 (Kalk.IYllS. Mariager-
leg.383.398. DGL.I.934), stekæræ hws (Po-
stil.llO), oldn. steikarahtis ; sml. Hus sp.

707**^ og Køgers, Slagters; arkais. ell. dial.,

men ordet er i dial. ved at gaa af brug)

hus ell. (senere) rum i et hus (nu kun: bonde-

gaard olgn.), hvor madlavningen finder
sted; køkken (1); ogs. (jf. Bryggers^ om
rum, hvor baade madlavning, ølbrygning olgn.

finder sted. Moth.S782. Wadsk.Skuepl.127.
lad din Kiegemester | I Stegerset vel arbei-

del Oehl.ND.76. *I Fadebuur og Stegers
|
Var

hun . . mnk.Winth.HF.137. JPJac.(1924).
1.14. Stegerset, det var baade Bryggers
og Køkken. Uhrskov. Dagligt Liv. (1924). 78.

MDL. Feilb. talem.: han er saa nyttig som en
so i et stegers, se nyttig 1.

||
(sj.) om kabys.

„The!" bulrede en Tordenrøst gjennem Mes-
sens tomme Rum ud i Stegerset til de lytten-

de Oj>peiSseTe.VKorfUsen.TO.L40. smst.II.

19. IStegers-, i ssgr. (sj. Stegerse-. Ste-

gerse- og Bryggerse- Piger. A'^PTFtu;ei.i2.i27^.

(arkais. ell. dial.) fx. Stegers-bord, -dør
(Kalk.V.993. Gravl.0en.14. Thorsen. 177),
-forklæde, -gulv, -pige (o: tjenestepige, der

arbejder i stegerset. Moth.S782. MDL.550.
NPWiwel.R.127), -vindue ofl.

Stege-mOf en. (nu kun dial. Steg-.
Gram.Nucleus.1552. vAph.(1759). jf. Bornh
OS.), {ænyd. stegeso(v), jf. ty. bratsau; sml.

So 3) beholder, hvori noget kan steges; dels f
om indretning af blik ell. kobber, som er

lukket paa den ene side, adben paa den anden,
mod ilden vendende side, og hvori en mindre
steg anbringes paa et lille spid og steges;

dels (kog.) om større, dyb stegegryde (med
laag), større bradepande olgn. (jf. Amberg.

VSO. MO. UfF.) ell. (nu især) om stort,

trugformet, indvendig glaseret fad af ild-

fast ler, hvori en (større) steg kan steges

i bager- ell. komfurovnen. Cit.l712.(Aarb
KbhAmt.1935.90). Cit.l743.(FrHjoH.Slægten

Gjerløff.(1904).91). Da man ingen Bagerovn
havde, brugte man den store ovale saa-

kaldte Stegeso til Stegning af større Kjød-
stykker og Jydepotter til Ænder og Kyllin-

ger. PUnge.UvetiKbh.(1873).40. BerlTid.^'/ii

1936.Aft.4.sp.3. -spid, et. (nu ikke i rigsspr.

-sped. se u. bet. 2). (ænyd. steegespit, -sped

i bet. 1) I) spid (I.l); bradspid (1). PoulPed.
DP.(1937).84. Huusm.(1793).197. timevis

at staa ved Ilden og dreje et Stegespid.

TroelsL.y.65. jf.: *l veed ei, hvad det er,

at staae med Ryggen,
| Stiv som et Stege-

spid, til Gitterværket. OeW./.268. snd. bet. 2:
*I tredive Aar har dette gode Sværd

| hængt
ved min Side og gjort mindre Nytte

| end
noget StegesTpidlGjel.KH.2.

\\ hertil bl. a.

Stegespid-buk, d. s. s. Stegebuk. Bl&T.
2) (jf. I. Spid 3; nu sj., sml. „Talespr."
Levin.) billedl., nedsæt., om kaarde, sabel

10 olgn.; stegevender (3.3). PAHeib.E.128. *ifald

I
Jeg kom med dette Stegesped i Haanden,

|

Som Holger Danske med sin Dyrendal. OeW.
T.(1833).156. VSO. -stykke, et. (kog.,

1. br.) kødstykke, som lægges uden om det kød,

der skal ristes. Bang.S.184. -sul, et. (dial.)

stegeflæsk. AntNiels.FL.ILllO. Gravl.EP.
122. UfF.
nteget, part. af II. stige.

Stege-vender, en. (ogs. Steg-, i bet. 1:

20 Holb.DR.IV.3. Bagges.Ungd.L60. Ing.KE.L
34. i bet. 2(-3): OeconT.1.23. Rahb.Tilsk.

1793.86. Ing.EF.IIl.39. jf.: „Formen Steg-
vender er usædvanlig." Levin.— (f) -vendere.
UfF.). {ænyd. steg(e)vender (i bet. 1-2^, sv.

stekvåndare; jf. Spidvender) I) (foræld.)

person, som vender stegen paa spiddet. Holb.

MFbl.155. ChrBorup.PM.22. MO. TroelsL.

Y67. 2) (jf. -(vender)maskine ; især foræld.)

selwirkeride indretning med hjul og lodder (som
30 i et urværk), hvorved stegespiddet med stegen

drejes; ogs. (jf. bet. 3.2-3^ om stegespid (Le-

vin.). Moth.S781. Gaa du ind med mig i

Kiøkkenet, og hør Stegevenderen knage.OeW.
XV.186. Winth.HF.318. Han trak Stegeven-
deren op, som . . drejede en Due . . over
GlødeTQe.Jørg.RB.135. 3) overf. anv. af bet.

2; jf.: det er jo en Stegevender (o: om baad,

der drives ved skovlhjul) og ingen Baad.
Hauch.VI.6. især i flg. anv.: 3.1) {lign. anv. i

40 SV.; nu nceppe br. i rigsspr., jf. „I Talespr."

Levin.) nedsæt., om (stort, klodset) (lomme)ur

(if. Levin, om gammelt ur, som stadig maa
stilles); ogs. (jf. bet. 3.2^ om ur med kun een

viser (UfF.). LTid.1751.312. Ing.LB.II.92.

Høyen.Breve.153. Nu har jeg (o: en urmager)

faaet Stegevenderen samlet og . . jeg har

endog faaet et Hjul tilovers. i^Itnc^^lmanaA;.

1864.65. 3.2) (jf. bet. 3.1 ; dial, gldgs.) spøg.,

om større urviser, hvis ene ende var spid^, og

50 hvis anden ende bar en messingplade. Fr
Grundtv.LK.37. 3.3) (jf. bet. 2 1.31; sml
-spid 2; soldat.) spøg. ell. nedsæt., om stik-

vaaben, især (kort) sabel ell. bajonet (sml
u. Lyse-, Lærkespid og Smørstikker 2.2^.

KLars.Soldatspr.4. -Tender-maskine,
en. (jf. -maskine; sj.) d. s. s. Stegevender 2.

Steg-: lng.EF.III.39.

ISteg-fad, -gryde, se Stege-fad, -gry-

de, -gærde, et. [III.l] (ogs. Stej-. se ndf.).

M {ænyd. steg-, stiggærde ; nu kun dial.) hegn,

bestaaende af stager, stænger, pæle olgn.;

(en slags) stakit Moth.S820. Stei-, Stænge-

og YXøtte-Giax åer. Forordn.**/itl794.§l,d.

LovomHegn*/tl869.§l,d. UfF. jf. Dania.Vll.
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225. -hed, adj. ['sdai'heJb] (sj. skrevet stej-.

se ndf.). (jf. -hede, -varm og stegende hed u.

Y stege 3.1 ; dagl.) med stærk ovn- ell. solvar-

me; overmaade hed, varm. vAph.(1764). (væ-

relset) der efterhaanden fra koldt blev steg-

hedt og fyldt med Kakkelovnsos. 5'c/jawd.

TJM.15. den steghede Sommerdag. sa.0./7.

145. jeg kunde ha' kysset de steghede Bro-
stene af Glæde. Drachm.V1.143. hos Fogedens
havde der været steghedt. i2ørd.if.3(?. Feilb.

(1. Ir.) overf.: der (er) ofte Ting jeg føler saa

stej hedt for og som jeg faaer glemt med det

Allerførste for noget Nyt. LFrøUch. Opteg-

nelser ogBreve.(udg.1920-21).34. -hede, en.

(1. Ir. Stege-. Moth.S781. HKaarsb.M.II.
149. Buchh.S.104. jf.: Stegehede . . (Udtales

sædvanligst mindre rigtigt: Steghede). F/SO.

samt MO. Feilb. (u. stegehede og steghedj^.

(jf. -hed, -varm; dagl.) egl.: stærk hede

(varme), hvorved noget (kan) steges (Moth.
S781. VSO. MO.); nu kun i videre anv.:

særdeles stærk (sol- ell. kakkelovns)varme

;

stegende hede (se u. Y stege 3.1j. her er en
Steegheede måQ.vAph.(1764). Intet er mere
almindeligt om Vinteren, end at finde en
Stegheede (i stuerne).Tode. VI.21. VSO.
Aakj.VF.226. Solen kom frem, og det blev

en Steghede op ad Dagen. PoL^V,i£l29.7.sp.3.

-kæde, en. [II.2.4] jærnkæde, hvis led

er forsynet med steger. Sal.XI.288.

I-II. Stegl, subst. se I. og III. Stejle.

III. stegl, adj. se Y stejl.

I. stegle, V. -ede. (jf. ænyd. steie,

snuble, falde; af uvis opr.; jf. lY stejle samt
stagle u. I. stavle; dial.) (være ved at) falde

forover, paa næsen; snuble (over noget);

vakle; styrte (hovedkulds) forover, om-
kuld; ogs.: gaa usikkert, rave, stavre, ell.

(jf. lY stejle 3) i al olm. som spøg., nedsæt,

udtr. for at gaa ell. løbe. MDL. Visti stegled

om langt henne med Benene i Vejret. ^aA;^.

SV.V111.93. hvad kommer Du nu steglend'

tilbage efter? sa.FB.82. alt, som kunde kry-
be og gaa . . stegler ud og maaber. M?/Z

Erieh.NS.113. (koen) steglede i Brønden og
druknede ! HPHansen.TrangeKaar.(1932).33.
Feilb.

II-III. stegle, V. se V-VI. stejle.

»tegl-tør, adj. se stikkeltør.

Steg-so, en. se Stegeso, -stang, en.

(møl.) d. s. s. III. Steg 4. Stæg-: SprKult.
11.78. --varm, adj. (jf. stegende varm u. Y
stege 3.1 ; 1. br.) d. s. s. -hed. GyrLemche.Paa
godtog ondt. (1924). 20. -vender(-maski-
ne), en. se Stegevender(maskine).

Stej, et, en. se III. Steg.

Stejer, en. ['sdaiOar] (ogs. skrevet Staj-
er. CGjerløv.Sodoma.(1912).47). ftt. -e. (vel

afl. af I. Steg 3.2; vulg.) letfærdig, løsagtig
kvinde; især: kvinde, som driver erhvervs-

mæssig utugt; skøge. AndNx.PE.IV51. Pol.

"/*1928.Sønd.l4.sp.3(se u. I. Steg 3.2).

KBecker.VVI.258.
Stejers, et. se Stegers.

Stej-gærde, -hed, se Steg-gærde,
-hed.

I-III. Stejl, se I-III. Stejle.

IV. Stejl, et. [sdai'i] (af Y stejl; sj.)

stejlt parti af kyst, bjerg osv. det høje
Klippestejl mod Havet. Rørd.DL.34.

V. stejl, adj. [sdai'Z] (tidligere under-

tiden skrevet stegl. LTid.1748.600. EPont.
Atlas.IV146). (ænyd. d. s. (ogs. (og tidligst)

10 i bet.: trodsig, bitter); fra mnt. steil (holl.,

nht. d. s.) og stegel (oht. steigal, oeng. stægelj;

besl. m. II. stige; jf. lY Stejl, lY stejle,

stej lig)

I ) som har en hældning, der mer ell. mindre
iiærmer sig den lodrette linie; brat (1); især:

som, betragtet fra et vist punkt, stiger, rejser

sig ell. (i skriftspr. dog (især tidligere) noget

sjældnere, jf. brat 1 samt MO. Levin.KS.70.
Hjortø.OS.106) falder, gaar nedad i en næsten

20 lodret (og nogenlunde lige) linie ell. flade.

I.l) om jordsmon olgn. steilt ned ad . . op ad.

Moth.S783. *Den Stie, som gaaer derop,

er overmaade steil. Helt.Poet.188. Slottet

blev anlagt paa en steil Klippe. fi^oift.J//.//.

39. *(havmanden) trak hende fra den steile

Bred. Ew.(1914).III.206. uden Gru kravlede

(jeg) ned ad de steileste Klippevægge. Oe/iL

Øen.(1824).III.276. stejlt opgaaende Grund.
Scheller.MarO. se ogs. u. brat 1. 4>- En

30 steil Banke, Grund o: som hæver sig

pludseligt under Vandet, og hvor der er

dybt lige ved Siden. F/SO. stejl kyst, ^
stejlkyst. SøLex.(1808). Scheller.MarO. || i

billedl. udtr. *Dydens stejle Bierge-Top.

Sort.Poet.22. Boye.AD.IV20. Dydens stejle

Ye].Vogel-Jørg.B0.126. 1.2) om andre ting
\\

i al alm., fx. om trappe, hustag. *Naar I da ti

steile Trapper haver slæbt jer op med Møie.

Lous.Pope.94. (stolenes) stejle, umagelige
40 Hygge. HKaarsb.DT.lOl. Kedler med stejlt

liggendeHør.PSchrøder.Maskinlære.II.(1916)

.

48. gamle Huse . . med stejlt, rødt Tegl-

stenstag. ZMMøZZ.Z).8S. ;/. Stejlskrift: (sed-

len) er skrevet med . . stejle hogstawer.MKlit-
gaard.MS.81.

||
(især O) om legemsdel(s kon-

tur ell. stilling); ogs. om holdning: (meget,

overdreven) rank (undertiden (jf. bet. ^.i) m.
bibet. af, at holdningen er udtr. for overdreven

selvfølelse, stolthed, utilnærmelighed, trods

50 olgn.; jf. Nakke sp. 863" og nakkestejlj.

*0m Nakkens steile Sneskred slaaer
|
En

Krands af Lokker tykke.Winth.IV23. I

Vrimlen dukkede Hørups Hoved op, rankt

og trodsigt paa den stejle Hals. Nathans.

WB.IO. Kender du disse Træk? denne bru-

sende Manke, denne stejle Pande, dette

muntre og myndige Blik? KMunk.H.68. jf.:

(langskaller) med lavt Ansigt, ustejl Pande.

JohsBrøndst.DO.I.313. (dial.:) han er stejl

60 (o: rank) i Ryggen. Feilb.
\\

(vet.) i forb.

stejl hov, hov, hvis dragter er højere end

normalt. MilTeknO. Grunth.Besl.122. stejl

kode, d. s. s. ret kode (se ret sp.861**).

MøllH.III.512. Grunth.Besl.42. 1.3) om en
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bevægelses linie, bane. *Lysets Vei er steil og
hrsLt. Ing.RSE.VII.86. *Selv langsomt jeg

Foden flytter,
|

Steil er min Gang;
|
Mod

Fjeldvæggen Haanden støtter,
|

Stien er

trang. Winth.1.121. gaa stejlt ned (med et

AeTopl&n).Scheller.MarO. en stejl Dvkning.
PoU*/il942.7.sp.6. stejlt spind, sé Spind
6.3.

II
billedl., om tænkt bevægelse, stigen ell.

fald i styrke olgn. **/t steg temperaturen
stejlt. Ugeskr.f.Læger.l927.1001.sp.2. det stej- lo

le Blodsukkerfald, der volder de ubehagelige

Anfald, kan undgaas. PoI.**/i2935.5.sp.6.

2) overf. 2.1) om personfs karakter): som
(p. gr. af stolthed ell. stædighed) er util-

bøjelig til at vise føjelighed, imøde-
kommenhed, eftergivenhed olgn.; især:

som er vanskelig at forhandle med, komme til

forstaaelse med, fordi han stædig holder fast

ved sine meninger, krav osv.; som ikke (ell.

meget 'vanskeligt) lader sig rokke fra et taget 20

standpunkt, en mening, et forsæt, krav osv.;

ogs. om optræden, udtalelse: som er præget

af, vidner om en saadan utilnærmelighed ell.

stædighed; endvidere (undertiden m. overgang

til bet. 2.2): som er vanskelig, besværlig at

have at gøre med ell. faa bugt med. Sibb.1.103

(se u. selvegen 2). Du forskandser Dig util-

gjængelig og steil..Kierk.II.23. *det (o: at

hedes til døde) matter den stejleste Himmel-
stormer. Z)racAni.Af.203. (hun havde) intet 30

andet . . at svare end disse stejle Ord.
EBrand.UB.139. Blikkets døde Stivhed og
denne stejle Kolåning.Pont.LP.V1.135. na-

turligvis gjorde Præsten sig stejl, han vilde

ikke lade J. begrave i indviet Kristenjord.

MylErich.S.87. Stærke, stejle Viljer, der ikke

lod sig knække ved ydre \o\å.TroelsL.De
trenord.Brødrefolk.(1906).8. hun (saa) gan-
ske tørøjet ud. Hun var altsaa ste]l. Leck
Fischer.KM. 32. Han var meget stejl i sine 40

MemngeT. Pol.*/tl941 .7.sp.l. Forargelsen (til-

de) komme og Protesten rejse sig vaagen i

stejl Trods. Schand.AE.210. (der) voksede
. . frem i ham en stejl, overmodig Trods.

Pont.LP.I.12. han forsvarede undertiden sine

Meninger med en egenartet stejl Trods, som
stødte Folk for Hovedet. flomoS.FZ).23. || i

forb. staa stejlt. Hun og jeg staar stejlt mod
hinanden. Foraarsbogen.(1917).97. især i forb.

staa stejlt paa noget, stædigt ell. ubøjeligt 50

holde fast ved noget, man kan kun beklage,

at den prøjsiske Regering stejlt bliver

staaende paa Anskuelser, som det har vist

sig umuligt at hævde. FlensbA."/tl903.1.sp.4.

Trods alle Bøder og Fængselsstraffe stod de
gudelige (0: „de stcerke jyder") stejlt paa
deres Ret. AchtonFriis.JL.1.164. jeg stod

stejlt paa mit. Strange.NS.22. 2.2) (nu 1. br.

i alm. spr.) om forhold: som (ligesom en

stejl vej) er forbundet med besværligheder, ube- eo

hageligheder; brydsom; generende; slem;
ogs.: som gør et stærkt indtryk, rammer haardt;

som man finder (lovlig) streng, haard, ell.

som virker paafaldende, mcerkeligt; skrap.

Det var en meget steil Situation . . Hvor
i al Verden skulde han faae fat paa . . Mon-
sieur ilairtm.Winth.IX.266. jeg er en fattig
Mand og skal svare en stejl Afgift af Fiskeriet.
CMøll.BB.262. Det var, saa stejlt det kan
synes at lyde, Kulturen, der dræbte ham.
VilhAnd.PM. 11.293. (hun) havde kræn-
ket ham saa stejlt, at han var gaaet sin

Ye\.MylErich.VJ.121. Krigen har . . virket
stejlt demoraliserende. jy./ens.4.//.23S.

||

om standpunkt, modsætningsforhold: meget
skarp, steile Modsætninger. J^vin.KS.48. en
altfor stejl Fagforeningspolitik. Tilsk. 1903.
587.

II
(næsten vulg.) i forb. som det er

stejlt, den er stejl, det er den stejleste
(PFalkRønne. ByensStedbørn. (1920). 79), det

er et stift stykke; den er skrap. Saa sagde en af

Fiskerne: „Det var li'godt stejlt, om hun
(0: et skib) sku' rakke sig forbi Klægby
Strand.'' MylErich.VJ.71. Den er stejl! vil

sige saa meget som: Det er lige haardt nok!
BerlTid.yiol934.Sønd.8.sp.3. det er jo lige

stejlt nok, hvis vi nu har bygget Sommer-
hytten til ham, og han saa flvtter fra os,

Brodersen.HD.139.

stejl-, i ssgr. ['sdail-] især af Y. stejl (1).

Stejlads, et. se Stillads.

t stejI-brat, adj. (overmaade) stejl. *en
steilbrat Sti med Tidseler besat. Holb.Metam.
84. høye, steil-bratte Klipper. sa.Hh.II.439.

vanskelige og steylbratte Yeye.Suhm.De
GamlesKrigs-Skole.I.(1749).319. -brink,
en. (sj.) stejl brink. NordslSønd.1922.216 (se

u. II. kælve;. L -dyb, et. i) (jf. II. -dyb 1,

-dybde ; ^, nul. br.) farvand ved en kyst (ell.

en grund), der falder brat af mod søen, saa

at selv dybtgaaende skibe kan gaa ganske tæt

ind til kysten (grunden). MO. „Kan vi løbe

ind med Briggen her i Bugten?" „Aa ja.

Vi har fem Favne Vand, Steildyb lige op
til Stenene.'' Etlar.SB.312. 2) (jf. II. -dyb

2; sj.) dyb dal ell. kløft med stejle sider.

Gjel.W.170. IL -dyb, adj. I) (jf. I. -dyb

1, -dybde; 4> om farvand ved en kyst, grund

olgn.: dybt lige ind til kysten (grunden),

fordi denne falder stejlt; ogs. om kyst osv.:

som falder stejlt af og har dybt vand ind

til sig. Harboe.MarO. HBDhlp.I.134. Ud for

Skansepynt er der stejldybt tæt ind til Land.

DendanskeLods.III.(1940).242. 2)(jf. I. -dyb

2; sj.) om dal ell. kløft: dyb og med stejle

sider, stejldybe Kløfter . . mellem Alper-

nes Snetinder. WSchu>anenfl.(VerdenskuU. VII.

118). -dybde, en. 4> (dybden i et) stejl-

dyb (I.l). nogle Revler have Steildybde til

smaa 4 Favne. Den danskeLods.(1843).180.

I. Stejle, en. ['sdaila] (sj. skrevet

Stægle. Sal. 1.906. — nu næppe br. StejL

;/. Moth.S782 (som intk.). se ogs. Halestejl.

skrevet Stegl. jf. Moth.S782. — dial. Stæl(e).

En liden UnderretningforLandmanden.(1794).4.

Rietz.693. Flemløse.l4. UfF. jf.: stel (som
intk.). Moth.S783). {sv. dial. stekel (jf. sv.

stekel, hveps), stickel, fsv. stikil, sp%ds, no.
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dial. stikel, oldn. stikill, spids (af et horn),

mnt. stickel, nt. stekel, oht. stichil, oeng. sti-

cel, spids, jf. got. stikis, bæger (muligvis

opr.: spidst drikkehorn) ; besl. m. IL stikke;

sml. Stikkel og u. Hundestejle) I) (jf. I.

Slu 1; zooL, vet.) den indre, med pande-

benet sammenvoksede benkerne (benmasse) i

et horn (især: hos skedehornede drøvtygge-

re); hornstejle, „kaldes marf i htvn.'' Moth.

S782. ZoolDan.L153. Boas. Zool* 601.
\\

(slagt.) i videre anv., om hjerneskallen med
hornene (hos oksen). AarbHolbæk. 1934. 63.

2) (jf. Halestejl; nu næppe br.) den del af

hestens ell. koens hale, hvorpaa de lange haar

sidder; haletavl (2). Junge, i videre anv. (jf.

Haletavl 1) om hestens halehaar. Moth.

S783.
II. Stejle, en. ['sdaila] (ogs. Stejl, en

ell. et. MDL. VSO. Krist.Ordspr.613. Feilb.

— Stæl(e). Fleischer.AK.123. SjællBond.

114. Halleby.220. Flemløse.114. jf. MDL.
566. Feilb. jf. (best. f.) Stelen. Gravl.JB.

41). flt. -r. (sv. dial. stågel, stegel, ståle;

maaske sa. ord som III. Stejle og egl. om
hvad der som et stillads bærer noget; jf. Y.

stejle; dial.) I) det underste lag af noget;

underlag, hvorpaa noget hviler; bl. a. om
tremmeværk, som lægges under kornet i fagene

i laden (saa at katten kan jage mus under kor-

net), ell. om grundlaget i en tørvestak. MDL.
566. Feilb. især om det nederste lag af
neg (i stakken ell. laden), i hvilket alle

negene er sat paa roden; ofte (jf. bet. 2) i

forb. lægge ell. sætte stejlen, (det) er en Pligt

for den, som sætter, ej allene at sætte Stælen

fast og tæt, men og siden at pakke alle

Lagene vel tætte. Fleischer.AK.123. Junge.

NRasmSøkilde.B.44. Thorsen. 177. Feilb.

UfF. 2) overf.: grund; grundlag; grund-
vold; ofte (jf. u. bet. 1) i forb. som der
er lagt ell. sat en god stejle, nu er

stejlen sat. Den Dreng har et godt Steil

(o: anlæg til at blive stor og kraftig). MDL.
551. Krist.Ordspr.613. Feilb. Nu er Stejlen

sat godt (o: begyndelsen gjort). UfF. (spøg.:)

nu er stejlen (stejlet) sat (o: den første ret spist

ell. de første snapse drukket). Krist.Ordspr.nr.

8552. Feilb. UfF.
III. Stejle, en. ['sdaila] (tidligere ogs.

skrevet Stægle. DL.6—16—1. — nu kun
dial. Stejl, en ell. et (vAph.(1759). Thiele.

111.116). i bet. 2: Feilb. i bet. 4: Holb.Jep.

Y6. Clitau.PT.201. Paus.CU.11.187. JPJac.
1.291 (se u. bet. å). (sj.) skrevet Stegl. Holb.

DH.11.221). fit. stejler ell. (vel kun til ent.-

formen Stejlj stejle (Slange.ChrlV.399. Ew.
(1914).IV.324. Feilb.). {ænyd. stelle, ste(g)-

le, glda. stey(g)le, stegle (Rimkr.64.138), sv.

stegel, n., fsv. stæghl; afl. af oldn. stagl

i sa. bet. (men med indflydelse paa vokalen

fra VI. stejle^, der er besl. m. III. Stag;

jf. VI. stejle samt II. Stejle) pæl, stok, stav

olgn. ell. samling, stillads af pæle osv.; spec.

i fig. anv.:

1) (jf. III. Steg 2, Støjle; dial, foræld.)

lodret stage, stok olgn. i en lerklinet væg.
Levin. DanmarksFolkeminder.IV(1909).35.

2) (jf. u. Galge 2.i; fisk.) om hver af

de i jorden nedrammede stænger, pæle
olgn., hvorimellem fiskegarn ophænges
til tørring (og rensning og bødning), ell.

hvorimellem der anbringes tværtræer ell. snore,

hvorpaa fisk hænges til tørring. JCHald.
10 RingkjøbingAmt.(1833).258. Rækker af høje

Stejler med flagrende Fiskegarn.Pon<.F./.57.

Jordsmonnet dannede lange Kamme fra

Stejle til Stejle — af alt det Snavs der i

Tidernes Løb var banket af Garnene. J.nd
Nx.DM.III.170. Flyndrene . . hang til

Tørre paa Steilen.EBertels.Kvinder vedStran-
den.(1940).145. Feilb.

3) (foræld.) stillads af opstandere med
tværligger(e), hvorpaa ved barkaftagning til

20 garveribrug mellembarken blev lagt. Aarb
Sorø.1936.30.

4) (foræld.) høj, opretstaaende pæl, som
benyttedes ved henrettelse, idet den
dømtes legeme efter radbrækningen ell.

eksekutionen anbragtes paa et paa pæ-
lens øverste ende hvilende, vandret lig-

gende hjul; ogs. om selve det vandrette hjul

(se Hjul 2.5J ell. om hele strafferedskabet

(bestaaende af pæl og hjul), (ofte i forb.

30 ligge ell. lægge paa stejle^. Reenb.11.129

(se u. I. Stage 2.i). naar Ansigtet er tildæk-

ket, knusis hånd og liggis paa Steyle. Klevenf.

RJ.113. *Niels Ebbesøn græder. Han mæg-
ter ei Takken.

|
Han stirrer til Steilen der-

ude paa Bakken:
| Og fanged de mig, for

paa Hiul at bryde,
|
Det skulde mig nu kun

slet iortryåe.Oehl.XXIV275. Blich.(1920).

XXIV119. her havde Skafottet Plads; her

stank de Radbrækkede fra Stejle. OiJwngf.

40 P.IO. jf. (arkais.): for at slaa En Arme og

Benistykker efter den tydske Mode og læg-
ge til Stejls, det giver fjorten (o: 14

daler som betaling til bøddelen). JPJac.1.291.

flette paa stejle, se III. flette l.i.
|i

ofte

i forb. stejle og hjul. Vorder hånd (i>: en

stimand) tagen paa fersk Fod . . og det han-

nem skielligen overbevisis, have (han) for-

brut sit Liv til Stægle og Hiul. DL.6

—

16—1.

en Misgierning, som straffes med Steile og

50 B.ivLl.Holb.MTkr.382. da skulde Tyve og

Røvere komme der. Steller og Hjul blive

Teiste. HCAnd.(1919).V78. i forb. klæde
(1. br. beklæde. OFriis.Litt.108) stejle og
hjul, blive henrettet (spec.: radbrækket) og

anbragt paa hjulet (2.5). Hånd er værd at

klæde steile og \im\.Moth.K175. Slange.

ChrlVlSOl. Blich.(1920).X.58. S&B. lægge
paa stejle og hjul: Moth.H218. Nørreg.Pri-

vatr.lV.62.
\\ (jf. VI. stejle 2 slutn.; vulg. ell.

60 dial.) i eder. Hvordan Stejlen var det dog, han
hed. Bækgaard. Kunstnerliv i Hornbæk. (1922).

48. saa skældte de gamle: „Kan du for

Stejler og Hjul enne passe paa og lave

det rigtig.'' AarbLollF.1942.66. jf. (efter pok-
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kers; sj.): Det er dog stejler s. Hjortø.OS.

96.

IV. stejle, V. ['sdaile] -ede ell. (nu
dial.) -te (jf. Feilb. (u. 3. stejle/ Thorsen.

104. BornhOS. samt Moth.S783). vbs. -(n)ing
(se I. Stejling;. (afl. af V stejl, jf. nt.

(sik) steilen, nht. (sich) steilen; delvis sam-
menfaldet med I. stegle; jf. Stejler)

1) om dyr: sætte kroppen i (næsten) lodret

stiUing; især om hest: rejse sig paa bag- lo

benene. * Vildt steiled Hesten, vrinsked,

fnøs. Bagges.NblD.358. (hesten) steller for den
ubetydeligste Gienstånd. Hr2.Ton.87. Udy-
ret (3: en bjørn) steHer. Boye.PS. 1.149. (den

rarnte hjort) stejlede og styrtede bag over,

HKaarsb.DT.72. Husarens Hest . . stejlede

og gik baglæns ind mod Havestakittet.

Buchh.FD.21. || (7/, ft/. sich steilen; nu kun
dial.) refl. i sa. bet. Hesten steller sig. Moth.

S783. BornhOS.
\\ (jf. bet. 4.2; 1. br.) i videre 20

anv., om fugle(s flugt). Saa stejlede den (0: en

fugl) højt oppe i Luften . . og styrtede paa
Hovedet . . helt ned under Nsxiået.Gjél.GL.

450.

2) (især dial.) falde, styrte omkuld;
især: falde (hovedkulds) forover. MDL,
en af Deltagerne stejlede omkuld ved Gra-

ven (p. gr. af beruselse). AarbMors.1929.97.

Jeg er saa træt, jeg kunde godt stejle.

KBecker.B.28. Feilb. UfF.
3) (dagl.) bevæge sig hurtigt; gaa ell.

løbe hurtigt; styrte; fare; ogs. som spøg.

udtr. for at gaa (et sted hen), (ofte i forb.

m. adv.). *Jeg stellede herop for efter den-

ne Gaard at lede, | De Øvrige til Kroen
gik..ARecke.P.24. (man) kan se Folk stejle

bort, naar der sker noget paa Gaden . . af

Skræk for at blive noteret. Pol^*/tl926. 7.sp.4.

man stejler jo ikke hen og køber Hoste-

draaber . . mere, end man har Brug for. «
Bjarnhof.MølogRust.(1935).90. ofte i forb.

stejle af. JHugo.HM.Y.113. (han) stejlede

af, som var Fanden i Hælene paa ham.Jør-
genNiels.D.77. Istedenfor løbe foretrækkes

(af børn) rende, fare, stejle åv.Jesp.Sproget.

(1941).116. II (jf. Stejler 3; t butiks-spr.,

jarg.) om kunde: gaa uden at købe; ose.

Gadeordb.*
\\

(sj.) part. stejlende brugt i

forb. som: i en stejlende F&rt. Schand.A.4.
4) videre anv. af bet. 1, især om ting: 50

foretage en brat bevægelse (opad ell.

nedad) ell. danne stejle linier, indtage
en stejl stilling olgn. 4.1) (13 dl. dial.) i

al alm.: have en stejl stilling ell. stejle yder-

linier; ogs.: løfte sig ell. sagnke sig brat.

Broen, der afbrudt ved Oversvømmelse af

Rhonens Vælde staar og stejler midt i den
stride Strøm. SophClauss.L.201. jf.

Stejl-

skrift: forskellige Navne (var) skrevet ned
med Jyttes store, stejlende Skoleskrift./yecfc 60

Fischer.HM.19. (dial.:) Gaar Hælen for

haardt paa Bunden, „hænger" Ploven; jeg

har ogsaa hørt Udtrykket: den „stejler",

FynskHjemstavn.1939.77. (møl, dial.:) denne

Bjælke (Broen) (se I. Bro 4.4> kan bevæges
. . „Brohesten ste']ler''.SprKult.I.132.

\\ om
forhold i naturen. *Hver Gang det stormer
end paa Jord,

| Stejle de brusende Bølger.
Grundtv.SS.111.131. *snart om et Frem-
spring rundt den (o: stien) snegler, | her den
st}Tter, og hist den ^te\\er.Rich.in.l82.
Landet stejler brat i gule Skrænter ned til

den lave Strz.nå.Rist.FT.137. vilde svul-
mende Floder, stejlende Bjerre. SMich.Gio.
139. derfra gik Marken i en jævn Skraaning
et lille Stykke, til den med et stejlede brat
op.AlbDam.TS.17. jf.: (søen) brækker saa
stejlende hø].MylErich.S.157.

\\
(sj.) refl.

Skrænterne (ved siden af vejen), der rod-
trevlede og sorte stejlede sig op over ham.
Kidde.Loven.(1908).75. billedl., om udvik-

lingslinie: stige brat. Konflikten stejlede sig

hektisk op med verdenskrigen. ri7sÅ;.i935./,

67. 4.2) (jf. bet. 1 slutn.) om drages, flyve-

maskines bevægelse: stige ell. falde næsten
lodret gennem luften. Scheller.MarO. bedst
som det var stejlede den (o: en drage) paa
Hovedet lige nedefter. SKoch.UE.87. før

Maskinen har stejlet i fem Minutter, er

Selvtænding og Ventiler som ristede. Stige
— ja, det er lettere sagt end gjort. Sotnf

Exupéry.Postflyveren.(overs.l941).108.

5) (ridviklet af bet. 1) som udtryk for plud-

selig og stærk aandelig reaktion. 5.1) (jf. bet.

6.2; 1. br.) som udtr. for at rejse sig i mod-
stand, trods ell. slaa sig løs, vise (over-

dreven) stærk fyrighed, livskraft olgn.

Himlen raader dog for Held paa Jord,
|

Kæmper fattes ej, hvor Kraften bor,
|
Æren

stejler under Friheds SiporelGrundtv.PS.VIL
20. Strænghed er alle Dage . . et bedre Raad
mod en tøileløs, stellende Ungdom, end

Kiadlerie.sa.Saxo.il.326. „man bøier sig,

man føier sig! . . fordi man er fattig født,

stillet i Naade og Afhængighed af disse

Rigdomsfødte. Ere de da bedre end vi?" . .

Der stellede noget Ondt inde i ham, HCAnd.
SS. VI.74. Nationalegoismeme stejler mod
den stigende Europdåisme.VVed.M.45. Man
elsker (denne digter), fordi hans Livsfølelse

er ligesaa stejlende og frisk i Sorgen som i

Glæden. i2oos.TL.5i. //. bet. 3: *Vor Nutids

Ungdom løber løbsk, den steller frera.O«W.

XII.348. 5.2) (dagl.) om person: blive vold-

somt overrasket; studse stærkt; ogs. (jf.

bet. 5.1/- blive ubehageligt overrasket,

ilde berørt og ægges til modstand, pro-

test, jeg forsøgte (et drilleri) med Bager

Sluters Marie; men hun stejlede øjeblikke-

lig, og jeg tror s'gu ikke, vi blive gode

Venner igien.Goldschm.il1.142. (han traadte)

paany op med en Roman, og Læseverde-

nen stejlede af Overraskelse. Brandes. F//.78.

(hun) krammede Brevet sammen, hun tur-

de ikke lade Søsteren se det, hun vilde

bare stejle i bidsk Indignation. TAtVens.

TS.59. En stor Komposition, pralede han

(9: en kunstrier), som han skulde have paa

XXT. Kentrykt "/i. 1942 71
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Udstillingen. Den skulde nok faa Folk til at

stejle. Søiberg.HK.47. || i forb. m. præp. som
(over) for, over, ved til angivelse af aar-

sagen til forbavselsen osv. Jeg forstaar, at De .

.

har stejlet ved mine Ord; men disse Ord var
ikke desmindre underbyggede med personlig

. . ^TiaLYing. Brandes.F.101. Han siger selv,

at . . han begynder at blive forelsket . . og
at I snart faar „en net Skandale herfra at

stejle o\ex'\Sick.JomfruElse.(1905).258. Fæ- i'o

nomener, som han enten ikke vil eller ikke

kan forstå a, overfor hvilke hans Væsen
ste\\er.JPJacobs.Afh.461. jf.: Miraklerne var

. . noget, som Borgernes Rationalisme atter

og atter maatte stejle overfor. VVed.BB.280.
stejle tilbage for, (1. br.) forbløffet afstaa

fra, opgive; vige tilbage for. Bønderne stejlede

tilbage for dette doktrinære Eksperiment.
EHenrichs. MF. 1. 203. Da. Missions-Blad.

1919.157.
II

(1. br.) part. stejlende anv. som io

adj.: som faar en til at stejle. Linier af ube-

hjælpsomme Bogstaver og stejlende Skrive-

fejl. OJo/iawsen.iV«/6?/grg'er.f'i934J.2S6. ogs. som
adv. m. forstærkende bet.: stejlende gaX.S&B.

6) i forsk, trans. anv. (om refl. anv. se u. bet.

I, i.i). 6.1) (især dial.) anbringe (noget)

i en stejl stilling. „Er at gøre steilt."

Moth.S783. stejle en Seng paa Enden.UfF.
6.2) (maaske svarende til bet. 2; landbr.) m.

h. t. neg i hobe: vælte om, saa at rodenden 30

ligger fri (og kan tørres). LandbO.III.193.

UfF. 6.3) (jf. bet. 3; dial.) i udtr., der an-

giver, at en person foretager visse behændig-

hedsøvelser som kolbøtter, vejrmøller olgn.

Anders (sprang) op og stejlede Vejrmøller

ud over Kævet.ACAndersen.DeStilleiLandet.
(1928).73. UfF.

V. stejle, v. ['sdaila] (ogs. skrevet stegle.

se ndf. — stæle. jf. MDL.566). -ede ell.

-te (jf. Feilb.). (af II. Stejle) I) (dial.) 40

lægge underlaget til en stak (korn-, tørvestak

osv.) saaledes, at negene staar paa roden,

henholdsvis: tørvene opret, paa højkant;

lægge, sætte stejlen (til en stak). Moth.
S783. VSO. (Mors). MDL.566. Feilb. jf. (i

gammel formular): *Her (0: paa et korn-

loft) „stegler" jeg tre Kierver ned
|
Og for-

byder Rotter og Muus herved,
|
At de giøre

det ingen Meen, Thiele.IlI.67. 2) (nuiasJce til

II. Stejle 2; billard.) lægge en let bal op for 50

modspilleren. Gadeordb.^ Billard.(1933) .13.

Spilleren kan være uheldig og komme til at

„stejle" til sin Eftermand, f. Eks. ved at

lægge ham et direkte Stød o]).Ekstrabl."/ii

19ål.l0.sp.5.

VI. stejle, V. ['sdaila] (tidligere ogs.

(skrevet) stegle. JMunksLevned.14. stægle.
DL.6—19—1). -ede ell. (sj.) -te (jf. Moth.
8783). vbs. -ing (i bet. 2: Moth.S783.
Schand.PR.283. HBrix.VGD.143. HMatthiess. eo

BG.31) ell. (sj.) -ning (i bet. 2: JPJac.I.
291). {ænyd. steyle, stegle, glda. stæilæ
(DGL. 1.121 var.; perf. part. stæild: Glda
Krøn.131), fsv. stæghla, no. dial. stegla, op-

hænge i udspilet stilling, oldn. stegla (i bet. 2);
afl. af oldn. stagl, stejle (III); jf. III. Stejle)

1) (fisk., dial.) m,. h. t. garn: hænge til

tørring paa pæle, stejler (III.2). Hubertz.

Ærø.(1834).252. Fabricius. Drejø.(1882).104.

UfF. 2) (jf. III. Stejle 4; sml. hjule 7;

foræld, undt. i eder) anbringe (en forbry-

ders legeme) paa stejle og hjul; lægge

paa stejle, (han vil) steyle og brænde hver
ærlig Kone i Byen, som er over 60 Aar.

Holb.UHH.III.2. »Mestermanden
|

. . steile

skal paa det (o: hjulet) den arme Synder.
Oehl.XII.lll. radbrækkes nedenfra og le-

vende steWes. Winth.IX.288. (morderen) blev

parteret og stejlet. AchtonFriis.JL.L368.
|j

(vulg.) i eder. Brandstejle mig. ZakNiels.K.
15. smst.30. Det var, den onde stejle ham.
Hatten til de femten Kroner. ChrEngelst.SL.

12. De kom Satan stejle ham vel til sidst

midt om Natten. KrJens.DF.146. djævelen
stejle migl Feili. (u. 4. stejlej. kraft stejle
mig, se u. I. Kræft 2.

stejle-, * ssgr. især af III. Stejle ell.

VI. stejle; fx. (til III. Stejle 4 ell. VI. stejle

2) betegnelser for steder, hvor der har været

foretaget henrettelser ved stejling (ofte brugt

som stednavne), som Stejle-bakke, -bjerg,

-høj. -g^ang, en. (til III. Stejle 2; fisk.,

sj.) række af stejler. VSO. MO. Fra det gi.

Gilleleje.1934.49. -kærv, en. (til II. Stejle

1 ; dial.) hvert af negene, som danner stejlen;

undertiden spec. om det første neg, der sættes

i stejlen (HjælpeO.). Feilb. \\ talem. „husk
på, det er godt at lægge en god stejlekærv",

d. e. hask på, at et arbejde skal begyndes
forsvarligt, om det skal stk. HjælpeO.434.
Krist.Ordspr.321. -plads, en. i) (til III.

Stejle 2 ell. VI. stejle 1 ; fisk.) plads, hvor gar-

nene ophænges paa stejler for at tørres (og ren-

ses), og hvor fisk ophænges til tørring. KRørdam.
Saltvandsalluviet.(1891).34. han sad henne
paa Stejlepladsen og stenede Garn.AndNx.
DM.I.16. Stejlepladser, hvor Fiskenæt og
Rækker af smaa Flyndere hang til Tørring.

Pont.D.113. 2) (til III. Stejle 4 ell. VI.

stejle 2; 1. br.) rettersted med stejle. HMat-
thiess.BG.103. -pæl, en. (til III. Stejle 4;

foræld.) selve pælen i en stejle. Krist.JyF.

VII.70. HMatthiess.BG.102.
Stejler, en. I) (til IV stejle 1; sj.)

hest, som ofte stejler (ell. er afrettet til

at stejle), de kongelige Beridere med de
tre mærkværdige Heste: Springeren, Dand-
seren og Steileren. FZor/i^sen.^.82. 2) (til

IV stejle 2; slagt., jarg.) hest ell. krea-
tur (ko), som er styrtet død(t) om; hest

ell. kreatur, som er selvdød(t). Pol.^^U1918.

12.sp.5.
II

hertil Stejler-kød, -slagter. 3)
(til IV stejle 3; i butiks-spr., jarg.) kunde,
der gaar uden at købe; oser. Gadeordb.*

NatTid.*'/tl921.Aft.4.sp.6. CarlCChristensen.

FraVoldenesKbh.(1924).44.
S»tejle-rad, en. (til III. Stejle 4 ell.

VI. stejle 2; sj.) forbryderisk person, som
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fortjener at stejles. Der nuppede vi dig, din

Stejlerad, skrup nu af til Tyvehullet !//os<r.

KG.II.9. -rem, en. (til lY stejle 1; rid.)

springrem ; stiktøj. SvGrundtv. Larsen, -ræli-
lie, en. (til III. Stejle 2; 1. br.) d. s. s. -gang.

CollO. Larsen, -værk, et. (til III. Stejle 2;

sj.) d. s. s. -gang, -række. Fiskerlejernes evin-

delige Stejleværker. NHedin.HH.38.
O Stejl-hed, en. (ænyd. stefglhed) det

forhold ell. den tilstand at være stejl (V). I ) til

Y. stejl l(i). (klippens) Blye-rette Steilhed.

LTidJ733.782. Højens Steilhed gjorde ham
(opstigningen) \dinske]ig.Blich.(1920).XX.41.

Steensby.Geogr.125. 2) til Y. stejl 2.i. hans
Aands utilgængelige Steilhed. Brandes.L319.
(der) kæmpedes med en Stejlhed, der . .

aldrig veg en Tomme. smst.XILlSS. paa-

staaelig indtil Stejlhed. Homo/S.FD. 6. KSech.
MV.n. -hovet, adj. (vet.) om hest: hvis

hove er stejle (YI.2). MøllH.Y.407. Larsen.

-høj, adj. (sj.) om fjæld olgn.: høj og stejl.

CiciUen indeluckes med et . . steylhøyt Field.

Wing.Curt.240.

t stejlig;, adj. (ænyd. d. s.; afl. af Y.

stejl) stejl (Yl). *(Gud) skabte grønnen
Eng, sampt Klipper høj og steilig. JernsÅrægr.

D.23.

!^tejl-ild, en. (^, sj.) skydning, ild

( 1.5.2), fra oven stejlt nedad (mod maalet).

FlensbA.'*/xil904.1.sp.4.

I. Stejling, en. (sj. Stejlning. i bet. 2:

S&B.). flt. (i bet. 2) -er. I) som vbs. til lY
stejle; fx. (sj.) til lY stejle 5.1 : (Starkadskva-

dene) er den sidste, voldsomme StejUng af

Hedenskabets Aand, vældig at skue, men for-

ud mærket til Fald. GSchmte.FL.65.
||

(land-

br.) til lY stejle 6.2: LandbO.III.195. 2) (jf.

ty. steilung; 1. br.) konkr.: stejl flade; stejlt

parti; stejl skrænt, klippe olgn. Gjel.Rø.233.

nu steg han (0: en kælkende dreng) op ad
Stejlingen. CFMortens.SV.Ul.

II. Stejling, en. vbs. til VI. stejle.

Stejl-kipper, en, et. (væv.) kipper

med fremtrædende kædetraade (hvorved diago-

nalerne bliver trukket stejlt i vejret). Sterm.

Textil.(1937).22. -klint, en. (jf. -brink;

sj.) stejl klint. Riget.*/tl912.4.sp.4. -kyst,
en. (jf. stejl kyst u. Y. stejl l.i ; især geogr.

og ^) kyst, uden for hvilken havbunden (i

reglen) sænker sig hurtigt og brat til stor

dybde (mods. Fladkyst;. Ørst.VL186. Steens-

by.Geogr.l85.

I. I^itejlning, en. se I. Stejling.

II. f!!»tejlning, en. vbs. til VI. stejle.

S»tejl-rand, en. (1. br.) stejl klipperand.

KnudRasm.G.454. -rørs-kedel, en.

vandrørskedel med stejlt liggende rør. Carls-

bergBryggerierne.*(1927).36. -skrift, en.

(jf. u. Y. stejl 1.2, IV stejle 4.1^ skrift, hvis

bogstaver staar lige op ell. hælder lidt mod
skriveretningen (mods. Skraaskrift^. Dagbl.

**/tl893.3.sp.3. Jakobes . . Konvoluter med
den store Stejlskrift. Pon^.LP./TTiiO. -stød,
et. (billard.) stød, hvorved der stødes fra oven

k

nedad, idet køen holdes næsten lodret. Billard.

(1933).22. -tag, et. (fagl.) stejlt (stærkt
skraanende) tag. den høje saksiske Gaard i

Syd med det mægtige Stejltag. Poi."/it294<?.

15.sp.5. jf.: et lille, stejltaget Um.EErichs.
PastorStefanus.(1921).23. -tør, adj. se stik-

keltør. -væg, en. (fagl.) stejl fjældvæg olgn.
undertiden ballancerer vi paa den yder-
ste Kant af en lille Stejlvæg (0: paa et

10 grønlandsk fjæld), det er som at ride i Tag-
renden af et Hus. NationalmusA.1938.58.

jf.:
dybe stejlvæggede Dale.Steensby.Geoqr.
136.

Stejs(e), et. se Stegers.

fStek-boIt, en. se Stikbovt.

iStekkat, subst. se Stakade.
I. Stel, et. [sdæl'] flt. d. s. (sv. ståll og

t stalle
; fra (m)nt. stel(le), holl. stel, jf. nht.

gestell (se Gestel^; afl. af stiUe (v.) etl. et til

20 oldn. stalli, stallr, stillads, svarende ord og
saaledes besl. m. I. Stald, I. Stalle; jf. I.

Stelle, -stellet)

f) (jf. III. Ramme 1) konstruktion af
trælister, -stænger, planker, metal-
stænger, -skinner olgn., der tjener til

at omgive, indfatte, sammenholde, bære
ell. (under)støtte noget, ell. som danner
den ramme, det skelet, stativ, hvorover
noget er udspændt, opbygget. Opfindelse

30 af beqvemme Kikkerter og Stel. KSelskSkr.
IX.542. Ved Person-, Post- og Rejsegods-
vognene bestaar (vognkassen) af et Stel af

TTæ.DSB.Matr.L9. store Briller i et sort

Stel. Tandr.Kl.110. Dameparaply . . paa En-
derne af Stellet hvide Dupper. Poitfø.B.Zo-

sterbl.^*/il925.2.sp.2. (cyklisten) med Doku-
mentmappen i Stellet (0: spændt paa cyklens

stel).JVJens.V0.319. Vifte. Stel af Skild-

padde. ilfi<6eds^Zu«s<txcrA;.('i94i;.225.
II (jf.

40 Stillads 2.1 ; sj.) uegl., om et træs stamme og

grene som bærer af løvmassen, løvtaget, (træ-

erne er) skønne netop i deres Nøgenhed ved
selve Stellets fine Rejsning og rene Linier.

KnudPouls.BD.96. Buske med tætte, fine

G ren s t el. sms<.3(?.

2) (fagl.) den nederste, cylindriske
del af en højovn. PhysBibl.XIX.173.

OpfB.*L462. jf.: Masovn- (VSO.IVM92),
Ovnstel (Briinnich.M.251).

50 3) komplet samling af visse gen-
stande, der bruges til et bestemt for-

må al. 3.1) (jf. Service i) fuldstændig sam-

ling, sæt af brugsgenstande, der hører til

anretning af mad, servering af kaffe, te, vin

(paa et bord), udgør en servantes udstyr osv.;

ogs., især i ssgr., om samtlige ting, der an-

vendes ved rygning (jf. Rygestelj; endvidere

om særlig type, slags af saadanne sæt (hvilket

stel har hun? j). Klevenf.RJ.60. *Et deiligt

«) Stel Berliner PosteUn. TPruMn./.323. Flora-

Danica-Stellet eller et andet Hofservice.

Bergs.GF.II.133. et Vadskebord med til-

hørende Stel VoriHj.IV,2.87. Værsaagod,
ægte sachsisk Porcellæn. Nu er Stellet kom-

71*
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pletl Buehh.EG.103. ofte i ssgr. som Bord-,

Drikke-, Frokost- (Bogvennen.1928.18), Kaf-

fe- (Huusholdn.(1799).IIL79. PolitiE.Ko-

sterlU/d922.1.sp.l), Likør-, Mad- (1), Ryge-,

Servante-, Spise-, Te-, Vand-, Vaskestel,

se disse ord. 3.2) 4> * fori- et stelflag(e)
(Tuxen.Søfart.465. Scheller.MarO.), sejl ^«Sø

Lex. (1808). Funch. MarO. 1. 41. Scheller.

MarO.), fuldstændig samling, sæt af de paa et

fartøj nødvendige (signal) flag, henholdsvis sejl. ^q

II. Stel, et. [sdæl'] (fra no. stel, til no.

stelle, ordne, indrette (se II. stelle^; jf.

Hus-, Madstel (2); norvagisme, især hos

sprogrensere) ordning, røgt, pasning ell.

ordnet tilstand; spec. om husførelse, pas-

ning af hjem, gaard, forretning osv.; ogs.:

fremgangsmaade; metode; system; væsen, (hun
havde) fundet stort Behag i det hele Stel

(o: det huslige hjemliv) der ude. ThomLa.F.
52. Gaardens Stel bliver passet (godt) af de 20
tre gamle Trælkyinåer. Norman-Hans.IJøk-
lensFavn.(1912).70. en stadig trofast Onkel,

der paa bedste Maade hjalp med i Husets
ofte brogede Stel.CNyrop.HCEngelsen.(1914).
82. ofte i ssgr. som: Det gamle Bondestel
med Selvforsyning (Iljemmevævning, Bag-
ning, Slagtning osv.). PLaurids.(Danmark,
LandogFolk.IV,2.(1922).80). hele dette Om-
sving vil vise sig yderst velgørende i hele

SaminnåssteUet.IngvBond.JR.369. det

fine beregnende saakaldte Statsmands-
Stel ( FoMtik).Birkedal.En folkeligJulegaveNr.

2.(1S73).133. jf. ogs. Lydstel (o: lydsystem).

HøjskBl.l898.sp.l462. det danske Sprogs
Lydstel. HDahl.(KvBl.^'/Bl907.2.sp.2).

Stel-, i ssgr. ['sdæl-] (-f Stelle-, se u.

Stelsten. — sj. Stil-, se u. Stelsten^. af

I. Stel, især i bet. 1, fx. (fagl.) Stel-akva-
rium (0: akvarium, hestaaende af et metalstel

med glas. KKLaursen.Akvarie-Bogen.(1939) . 40

12), -brud ^3; Irud, knæk paa et stel), -byg-
ning, -ramme (spec. om en motorvogns
lærende konstruktion; chassis. Motorkør.16),

-rør.

Stelag(i)e, et. se Stillads.

Steld(e), suhst. se I. Stelle.

Stele, en. se II. Stejle.

Stellag(i)e, et. se Stillads.

Stella(d)s(e), Stellatis, et. se Stil-

lads.

I. Stelle, en, et (jf. Feilb.). (ofte skrevet

Stelde, Stælde. — ogs. Steld, et, Moth.S
783). fit. -r. {ænyd. steld; fra nt. stell(e),

mnt. stelle; egl. sa. ord som I. Stel; jf. Bag-,

Fodstelle; dial.) om (hvert af) de to træ-
stykker for og hag under vognen, som
bærer akslerne. Stelde (Stælde): MDL.
651. Feilb. RibeAmt.1940.21. \\ ogs. (foræld.)

om vognaksel (Moth.S783) ell. aksel, der
bar hjulene paa en hjulplov. Feilb. \\ eo

hertil Stelle-arm (o: den aksel, paa hvilken

vognhjulene løber. Steld- (Stæld-): Ager-
bech.FL.84. MDL.551. Feilb. RibeAmt.1940.
19.21), -træ (0: træ (ved), der (kan) bruges

til steller, se paa et Træ til Stæeldtræer
(0: til en vogn). RibeAmt.1940. 18).

II. stelle, v. ['sdæla] -ede. vbs. jf. II.

Stel. {laant fra no. stelle, jf. oldn. stilla (se

stillej; norvagisme, især hos sprogrensere)

bringe i orden; ordne; besørge det nødven-
dige arbejde med pasningen af noget; spec:
besørge det huslige arbejde; ogs. i al alm.:

beskæftige sig med. i) uden obj. *gærne
du bragte en yndig Buket

|
til Pryd for vor

lille Stue;
|
hygged og stelled, som hjemme

du var. Schand.LyriskePortrætter. (1898). 80.

hun (gled) let og lydløs om, pudsede og
stellede, som var der intet hændt. Kidde.
AE.11.275. (graveren) gaar og pusler og
steller om Menneskers sidste Sovekammer.
CFMortens.EF.92. Marie havde taget en
pæn Kjole paa og gik og stellede til Aftens.

JacPaludan.JJR.378. || i forb. m. med. for-

byde Folk at stelle med Heste og Køer.
FrNiels.KH.L806. (han) stod . . og stellede

med Kopper og Skeer. Aalbs.T.128. Min
Hustru blev hos vor syge Søn ovre paa
Sanatoriet, mens jeg stellede hjemme med
de andre Børn. Jørg.Liv.VIL25. \\ saa drik-

ker vi os en bette Taar Kaffe . . du (0: dat-

teren) faar stelle til. Søiberg.SK.56. 2) m.
obj.: ordne; passe. *Snefrid (0: der er død)

. . sover du end?
|

Skal jeg dig stelle?

Drachm.M.60. *lydig jeg er ham (0: min hus-
bond) — og Gaarden jeg steller. sa.HY139.
Stelle-sten, en. se Stelsten.

-stellet, adj. som, 2. led i (fagl.) ssgr., m.
bet.: forsynet med et stel af en vis (ved 1. led

nærmere angiven) art, fx.: høj- (PolitiE.

KosterbUy*1923.2.sp.2), lavstellet (smst.*lit>

1923.2.sp.l), om cykel.

t stelpe, V. -ede. vbs. -ning (PhysBibl.
XIX.361). (egl. sa. ord som sv. stjålpa, der

dels indeholder et stærkt verbum: fsv. stiælpa,

falde, dels et svagt: fsv. stiælpa, fælde, jf.

oldn. stelpa (svagt verbum), kaste om; besl.

m. Stolpe, stylpe og m. ænyd. stelpe, dæm-
pe (Kalk.IV118. Moth.S754. fra mnt. stel-

pen)) I) intr.: snuble. Moth.8784. 2) trans.:

faa til at falde (ell. snuble); vælte; styr-
te. *vi schal hielpe

|
De faldende og ej,

med haarhed dennem Stelipe. Cit.ca.l705.

(Thott4°1524.354). PhysBibl.XIX.361. jf.:

Læsten som den fremkjøres, kan indstæl-
pes (i et kulrum). smst.

Stel-sten, en. (^ Stelle-. HJWille.
Sillejord.(1786).85. — sj. Stil-. NordCom
Lex.V.400. jf. SaUXXII.313). {fra ty. stell-

stein, hvis 1. led er I. Stel 2; fagl.) (sten af)

stenart, der bruges til den indvendige mur i

højovne ell. (nu vist kun) til bundsten i høj-

ovne. TrondhSelskSkr.NyeSaml.L116. Briin-

nich.M.105.110. Sal.*XXn.313.

t Stelte, en. flt. -r. (vel sa. ord som
bornh. stelta, pige paa 9-10 aar (Esp.299),

sammenhørende m. sv. dial. stuilta, lille pige,

der er besl. m. Stylte) deje (2); munke-,
præstedeje. Wadsk.Skuepl.194.
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Stem, et. se Stæm.
Stem-, i ssgr. se Stemme- (og Stæm-^.
stemlig, adj. se stemmelig.

I. Stemme, en ell. (nu næppe br.) et

(HeU.Poet.140. spec. i bet. 4.3: Kyhn.PE.20.
et stemme (bifald) en stemme (røst). Høysg.
AG.36). (-f Stimme. i bet. 4.3: LTid.1725.

73). fli. -r. (ænyd. (en, et) stemme, glda.

8tæm(m)æ (Mariagerleg.470. Michael.51), sv.

ståmma, no. stemme; fra mnt. stemme lo

(stemne, stimme), hty. stimme (oht. stimna,

stemnaj, jf. holt. stem, oeng. stemn, stefn

(eng. (dial.) steven, stemme, støj, larm),

got stibna; muligvis (jf. bestemme) besl. m.
Stævne, sammenkomst, forhandlingsmøde, ell.

m. gr. stéma, mund; jf. III. stemme || laane-

ordet Stemme er nu (spec. i bet. 1) det alm.

sprogs gængse og omfattende (ogs. saglige,

neutrale) udtryk, hvorimod det hjemlige ord

Røst har en mere litterær (højtidelig) karak- 20

ter; om forsk, (til dels vilkaarlige) forsøg paa
særlig bet.-afgrænsning til adskillelse af de to

ord se PEMiUl.*259. VSO. (jf. MO.II.628);
visse for Stemme særlige (fra tysk overfarte)

bet. foreligger i bet. I.4 og 4.4)

i) et menneskes (evne til) frem-
bringelse af (artikulerede) lyd (tale,

sang osv.) v. hj. af taleorganerne, ell. om en
saadan hos det enkelte menneske frem-
trædende individuel lydfrembringel- 30

sesmaade, med særlig klang (toneleje),

scerlig (variation m. h. t.) styrke, tonehøjde

olgn., ofte (jf. Organ 2.3) opfattet som et

personen tilhørende middel ell. red-
skab, hvormed han virker i tale, sang
osv.; ogs. om det enkelte lydlige udbrud
i tale, raab, sang osv. (med forestilling om
dets klang, styrke, den dermed udtrykte forestil-

ling ell. følelse); røst (I.l). I.l) i al alm., m.
h. t. tale, raab olgn. (i alm. m. tilsvarende ud- m)

tryk u. I. Røst 1). *\ Himmeriges Lyst
| . .

Støvets (0: menneskets) Stemme
|
Faar Klang

som Engles Bsst.SalmHj.17.4. Holb.Bars.1.4

(se u. I. Røst 1). Den menneskelige Stemme
har frem for andre Toner en besvnderlig

Yndighed. JSneed.1.141. Thaar.ES.342(se u.

I. Plet 3.1j. *Som et Barn sin Moders Stemme
kiænder,

|
Kiændte den (0: en fugl) sin

Herskerindes Rø&t.Rahb.PoetF.II.70. hans
Stemme var saa klar og stærk, at han hørtes 50

. . over hele Tinget. Molb.DH.II.169. *Ingen
Stemme

|
Og ingen Lyd i al Naturen . .

|

Har en saa . . liflig Klang, som Lyden af

din Stemme. Hrz.KRD.74. Kan denne (0:

den svigtende elskers) Stemme bedrage?
Hvad er da Stemmen, er det et Slag af

Tungen, en Larm man kan fremkalde, som
man selv det vU? Kierk.1.164. Jesp.MFon.*
59.

II
om en talende person. *En Stemme

taler—
|
Den Røst jeg kjender.PalM. Venus, m

117. Stemmerne hviskede s&gte. LeckFischer.

HM.29. jf. MøllKrist.DF.llOf. \\ om en

persons tale (meddelelse) ell. sprog. Saa mange
slags stemmer (1819: Sprogø, som hendes,

ere der i verden, og der er ingen af dem,
som jo haver sin \yd.lCor.l4.10(Chr.VI).
Alle . . lyttede . . til denne Mands Stemme.
Mynst.Mall.6. *Hvad vi har lovet med
Hjerte og Stemme,

|
Ærlige Brødre! det

aldrig vi glemme.Winth.D.(1828).5. »uvil-
kaarligt lystred' vor Fod

| Den moderligt
myndige Stemme.sa.ND.79. jf.: »Du danske
Sprog, Du er min Moders Stemme,

| Saa
sødt velsignet Du mit Hjerte naLaer.HCAnd.
SS.^XVI.170. Tænker vi paa Klangen, kal-
der vi det enkelte Menneskes Sprog en
Stemme. VilhAnd.S.12.

\\ (jf. Aande-, Engle-,
Sirenestemmej om et overnaturligt væsens
tale (røst) ell. en saadan, som man ikke kan
lokalisere ell. identificere. *Den Højes Billed

gik du fra hans Haand; | Din Røst er selv
en Gjenlyd fra hans Stemme. Blich.(1920).
Y181. Mægtige Spøgelser sees eller høres i

Storm . . Stemmerne høres i Ørken, mellem
Fjelde. EJessen.RI.9. Fra Tid til anden saa
hun ogsaa Syner og hørte Stemmer. /safc

Din.FF.378. \\ efter præp. ryste paa ell. i

stemmen, se lY ryste 6.2. jf. bet. I.2: du er jo

godt ved Stemme endnu, saa helt kvalt
er du da ikke. ErlKrist.NS.lll. — iscer dels

m. prasp. med, t alm. m. attrib. adj.: Holb.
Forv.llsc. (hun) sagde med en rusten og
grov Stemme: Gaae af Yeien. Biehl.DQ.III

.

82. Jeg gjorde med fuld Stemme de heUigste

Lø\teT.Blich.(1920).XIII.140. VU De være
saa god at sige mig, hvor jeg er? — sagde
(hari) med sin hastige, kraftløse Stemme.
Pont.SM.117. med brudt stemme, se III.

bryde 6.2 slutn. med halv stemme, se halv 3.2.

(som) med een stemme, med overgang

til bet. 4.3, som udtryk for enighed, enstemmig-
hed, en Lære, som alle disse Forfattere med
een Stemme forkynder. Ruboto.(UmvProgr.
1938.1.12). Nej, — svarede Tom og Ida med
én Stemme. AaDons.MV134. — dels m.

prayp. i, t udtryk som (være) rusten (3), tyk
(s. d.) i stemmen, O med bitterhed i stem-

men olgn. Tea (gjorde) sig ogsaa fin i Stem-
men som en Spidslærke. ZtrA:.F.22. nu raa-

ber jeg med ufordulgt Henrykkelse i Stem-
men. Joft«TfuI/7.T.33.

II
t scerlige forb. m.

verber, have stemme, spec: kunne tale.

*De Stumme har ei Stemme, |
Saa Dødens

Land er tyst.Grundtv.Dar^k.iy.436. Winth.

XI.96. faa stemme, faa taleevne. Du, som
han favned før Læben fik Stemme. Ing.RSE.
VII.173. Hvis jeg faar min Stemme igen.

Jeg kan ikke raabe mere. AndNx.PE.111.
359. dæmpe (Boye.PS.1.227. Elkjær.MH.

104), sænke ell. hæve (1.3.5), løfte (II.3.4),

opløfte (2.3) stemmen ell. sin stemme
olgn., se sænke osv. faa sin stemme lagt

(se II. lægge 10.3J ell. lagt om (jf. Stemme-
lægning^; stemmen brister (se briste 2.2^,

knækker (se knække 3.1 og Register 2.2

j

ell. knækker over, slaar over (se III.

slaa 56.5/. svigter (se svigte/ er i over-
gang (se Overgang 6.2J. 1^) (jf. bet. 2.\)
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spec. om sangstemme (1), evne til at

synge. Hånd tog Troen over fra tolv Degne
, . saadan Stemme havde hånd. Holb.Jep.

1.3. hun synger virkelig godt og har en her-

lig Stemme. PAHeib.Sk.ill.355. jeg kunde
fortjene mit Brød med min Stemme (o: ved

at synge). Heib.Poet.Y324. en Dame, som
uddannede hendes Stemme og dramatiske

Talent. SC4nd./mp,7.i97. if. folkelig tro:

Naar eet barn græder i kirken, saa faaer lo

det een god stemme. JacBircherod.FF. 53.

jf. JSMøll.MB.389.
II

i særlige forb. m.

verber, have stemme (HCAnd.KS.1.99.
Bers.G.207), ikke have (Goldschm.L.1.47.

LeckFischer.KM.SO) ell. eje (KBokkenh.U.
73) stemme (ogs. m. tilføjelsen: i livet.

smst.), miste stemmen ell. sin stem-
me (Winth.ED.94. IsakDin.FF.214). væ-
re ved stemme, (jf. bet. l.ij være i stand

til at synge (godt, kunstnerisk) , især som ud- 20

tryk for øjeblikkelig tilstand, „du synger den
Arie, du veed nok .

." — „Nei min Pige . .

Jeg er slet ikke ved Stemme." Hrz.1 1.259.

Hostr.T.148. Kristian er ved Stemme iaften

som en Engel og har lovet at synge en ganske
ny B.om3i,nce.Drachm.E0.211. Carl Nielsen

. . gav sin Melodi til Vilhelm Herold, der

endnu var ved Stemme. Aakj.EE.162. ligge

for ens stemme, se I. ligge 10.3. 1.3) spec.

om ledsagende klang ell. tone. en Latter, 30

der ikke havde nogen Berøring med hendes

Tales Stemme. Bang.GH.73. || især (fon.)

om den (ved de stemte lyd forekommende)
tone, der skyldes svingninger i strubehovedet

(stemmebaandene) ; stemmetone; ogs. om
denne artikulationsform, stemmebaan-
denes svingninger. Lad een . . nævne i

og u uden Fløjtelyd og Stemme! det er,

lad ham hviske dem ud. Høysg.Anh.8. De
lyd, ved hvis frembringelse stemmen (stem- 40

mebaandssvingninger . ,) er medvirkende,
kaldes stemte lyd. Jesp.MFon.54.

2) cT ^^d særlig anv. i musik-spr.; jf. bet.

3.2: *Høit Violinens Stemme klang.
|
Man

lo og dandsed, talte, s&ng.Drachm.D.SG.

(jf. nattergalens tolv stemmer u. bet. S.i).

(nu) især med flg. anv.: 2.1) en sangers
stemme (I.2) efter dens særlige karakter

(register, leje, omfang; jf. Bryst-, Falset-,

Fistelstemme, Alt-, Bas-, Sopran-, Tenor- 50

stemme ofl.) ell. dens optræden (som solo-

stemme ell. samtidigt med ell. (stadig) veks-

lende med andre). MusikL.(1801).238. i

Musiken (forstaas) ved Stemmer først de

menneskelige Sangstemmer, der inddeles i

Mands- og Kvindestemmer. (refe.MMsiiL.63.

lige stemmer, se V lige 1.2. 2.2) den (en-
stemmige) tonefølge (melodi) i et fler-

stemmigt musikstykke, der udføres af
en enkelt sanger ell. et enkelt instru- eo

ment ell. en gruppe af sangere ell. instru-

menter (der synger ell. spiller samme me-
lodi); parti; ogs. om den tilsvarende san-
ger eU. det tilsvarende instrument ell.

gruppe heraf; især i flt. ell. med nærmere be-

stemmelse som første (0: højeste), anden,
tredje, fjerde stemme (ell. i ssgr. som
Bas-, Klaver-, Violinstemme olgn.). Bassist

Som siunger den underste Stemme i Vocal
Musiken. Thielo.M.74. Vil De synge første el-

ler anden Stemme? Skuesp.X.391. Musiken er

for tre Stemmer. PAHeib.Sk.ill.353. Kan
De tage en Stemme i en Qvartet? eller være
fjerde Mand i en fiirstemmig Sang? Hrz.

X1V.71. Geb.MusK.63. synge en „anden"
eller „tredie Stemme'\EAbrah.T.28. blan-

dede stemmer, se I. blande 1.5. koncerte-

rende stemmer, se koncertere 1. liggende

stemme, se 1. ligge 17. 1. || nodeblad ell.

bog, der indeholder den melodi, som skal

udføres af en af stemmerne. Geb.MusK.63.
(de) henter Nodestole, Stemmer og Instru-

menter og placerer dem henne ved Flygelet.

EChristians.Kvartet.(1919).82. \\
(nu næppe

br.) om de forsk, toner i en akkord. Thielo.

M.35. MusikL.(1801).238. om skalaens hel-

og halvtoner: vi have i Musiqven 7 Hoved-
Toner og 5 Seraitoner, af disse 12 Stemmer
bestaaer alle Concerter og Musicalier. LTid.
1754.315. 2.3) (jf. Fløjte- (2), Læbe-, Nor-
mal-, Rørstemme ofl.) register (2.i) i et orgel;

orgelregister; orgelstemme. Borrebye.TF.
543. Geb.MusK.63. det største Orgel her i

Landet . . har 84 Stemmer. BeWTid."/52934.
M.4.sp.4. dækket (orgel)stemme, se II. dække
1.1. halv stemme, se halv 1.2. 2.4) (1. br.)

d. s. s. Stemmepind. ConvLex.XVI.226. Opf
B.UU.508.

3) lyd, der minder om ell. sammenlignes
med et menneskes stemme (1); røst (3).

3.1) om dyrs, især fugles, (evne til)

frembringelse af (strube)lyd (brøl, skrig,

sang). Hver Fugl synger med sin Stemme
(i olm.: med sit næb; se Fugl b.2).vAph.

(1764). *Livets vakte Millioner
|
Med tusind

glade Stemmer priste Gnd. Bagges.SV.275.
Grundtv.PS.11.269 (se u. III. røre I.5;. Huus-
dyrenes Stemmer lode sig høre ved Uddriv-
ten. BZic^j.f'i^^^^j.ZZ.Si. *Nattergalen,

|
Hvis

Stemme høres i den dybe l>i3it.Bredahl.V186.

Fiskene have ingen Stemme. VSO. Stemmen
hos Fuglene. Ldeberkind.DYVII.30. Græs-
hoppens Stemme tindrer tynd og svimmel.
PerLange.Kaos ogStjærnen.(1926). 9.

|| (jf.

bet. 2) om nattergalens (12) toner (som den

if. folkelig opfattelse har faaet d. 12. maj; se

Nattergal sp.947^*). NRasmSøkilde.B.64. 3.2)

(især o) om lyd frembragt af ting ell.

naturfænomener. *snart en Klokkes klingre

Stemme
|
Sig . . lod tornemme. Rahb.Synt.144.

*0, hører du den fjerne Tordens Stemme!
Bredahl.V.232. PHans.KK.23. saa susede vi

af Sted mod Lillebælt, „saa hvert Hjul
havde sin Stemme" (vel egl.: saa at hvert

hjul(s eger) klaprede paa sin maade), som
det fordums hed. Pol.*/sl939.11.sp.2. jf. bet. 4:

*Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk,
|
Jeg hø-

rer Vinterens Stemme. Blich.(1920).XX.221.
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4) (jf. Rest 4) overf. anv. af bet. l(i). 4.1)

(QJ, i. br.) hørligt udtryk; udtryk i lyd,
ord. *SeIv maa du Livsbedrifteme fornemme,

I
Før Musen tolker dem med Kunstens

Stemme. Oehl.Digtn.1.193. *Alma mægted ei

at give Stemme
|
Den Følelse, hvorfor

hun Ord ei faindt.PalM.AdamH.III.97. jf.

bet. 4.2: * Venner, seer paa Danmarks Kort
. .

I
til hver Plet har faaet Stemmer. Rich.

VL.[3J. 4.2) O om det forhold, at (ell. den lo

maade, hvorpaa) noget ytrer sig, lægger sig

for dagen, gør sig gældende, ligesom taler

(til en), iscer:- virker som en kalden, opfordring,

formaning; røst (4.2); navnlig i forb. en
indre stemme (Schack.462. ErnDalgas.
LidelsensVej.(1903).79) ell. i forb. m. gen.

som blodets (se u. Blod 3.i, ;'/. Røst 4.2j,

fornuftens, naturens (se I. Natur l.i),

pligtens, samvittighedens (se Samvit-
tighed l.ij stemme. *Vær ikke døv imod 20

Fornuftens Stemme. Storm.FF.90. Gaaer did,

hvor Pligtens Stemme kalder ^der. Bredahl.

V138. da hvidskede en Stemme mig, at jeg

ikke burde forsage mit Fædreland. PiVA'^t/e-

gaard.S.71. *Gjenlyd af min Ungdoms Stem-
me

I
Altid følger mig paa Jord. Rosing.SS.14.

*Nu raaber alle Stemmer i mit Hjerte:

Knæl
I

i daglig Bøn for Kongens . . Sjæl.

KMunk.C.42. 4.3) (nu især O ell. m. over-

gang til bet. 4.4^ mundtlig ell. skriftlig ytring 30

(for ell. imod noget), (tilkendegivelse af ens)

mening (billigehe, samtykke ell. indsigelse),

især (jf. bet. 4.4^ ved raadslagning, drøftelse;

ogs. spec: samtykke; bifald. Moth.S784.
*S. til saa skammeligt Fordrag

j Sin Stemme
kunde give? Rahb.J d'A.29. Grundtvig (maat-
te stræbe) med Pennen at giøre sin og man-
ge Fleres ringeagtede Stemme giældende.

Grundiv.Udv.VIII.301. Chamisso . . spaaer
mig Erkjendelse og Lykke! — Jeg vil haabe 40

at der fra Tydskland vil reise sig en Stemme
for mig.ECAnd.BC. 1.253. (man) maatte
bønfalde (Hau^h) om dog ikke at støtte

den paagældende med sin Stemme (Brandes.
DD.IOO: Autoritet). Brandes.1.424. *ikke er

det tjenligt,
( At Hethes Stemme høres

denne Ga.ng.Gjel.KH.237. jf. bet. 4.4: jeg (0:

Paulus) kastede Mange af de Hellige i

Fængsel . . og naar de bleve tagne af Dage,
gav jeg min Stemme dertil. ApG.26.10. Tan- 50

ten havde kun en raadgivende, ingen af-

giørende Stemme. ^/i6.Far^.7.86. || have
(en) stemme, have (ret til at fremføre) en

selvstændig mening; have (væsentlig) ind-

flydelse (ved en afgørelse), man har en
Stemme, som man har Ret til at give, og
som der kunde reflecteres påa..Birckner.Tr.

53. Therese er for ung til at have en Stemme
i en saa vigtig Sag.Gylb.(1849).IX.174.
Ethiken burde dog vel ogsaa have en Stemme 60

med i enhver Li\s-Anskuelse. Kierk.VII.300.
En Mand med Stemme (o : stemmeberettiget)

i Literaturen. ySO. Hun vedblev at være
stolt og vilde have sin Stemme i alt muligt.

OldemorsErindringer.(1908).97. (hun) havde
ikke kunnet slippe dét, at „have en lille

Stemme med'\LBirke.DT.124. have stemme
i kapitlet, se Kapitel 2.i. have sæde og
stemme (i raadet), se Sæde. xiegl.: de Dan-
ske . . indfandt sig, og vilde . . hafve deres
Stemme i Raadet med.Slange.ChrIV.1239.

\\

(nu mindre br.) med særlig attrib. bestem-
melse, een stemme, (jf. bet. l.i^ (kun)
een mening; enighed; enstemmighed, jeg (vid-
ste) at forene alle stridige Meninger saaledes,
at hele Folket havde kuns een Stemme.
JSneed.III.16. Der er kun én Stemme om
disse Oversættelsers Fortræffelighed. Bran-
des.XI.286. en ell. den almen(e) (Sibb.I.

56), almindelig(e) (0rst.IX.68. Grundtv.
Snorre.I.303) ell offentlig(e) (MCBruun.
JSR.78. Hjort.KritLit.il.Lzv. jf. offentlig

2.2) stemme, (jf. Almen-, Folkestemme 1;
nu 1. br.) om alment gældende mening, den
offentlige mening. 4.4) (if. vAph.(1759) mdnu
1. br. ved midten af 18. aarh. („man hører
næsten altid sige Votum")^ m. h. t. afstem-
ning (ved valg): (udtryk for) en persons
stilling til (tilslutning til, afstandtagen fra)

et forslag (om en afgørelse, en beslutning, et

valg af en person til en vis stilling), som af-

hcenger af godkendelse af et bestemt antal per-

soner (i alm. et flertal af dem, til dels ogs.

samtlige medlemmer) af en vis kreds, som
tilkendegiver deres standpunkt ved haands-
oprækning (jf. Kaaring 2), ved mundtlig ell.

(nu især) skriftlig ytring (med „ja", „nej'',

„stemmer ikke", med nedskrivning af den
foreslaaede persons (kandidats) navn paa en
(stemme)seddel, afmærkning med et kryds ud
for navnet olgn.) ell. ved ballotering; votum;
ogs. spec.: votum (stemme), der er udtryk for

tilslutning; ofte (især poltt.) i forb. som af-

give (se afgive 2) ell. give (Schousbølle.

Saxo.2. Drachm.DJ.II.329) sin stemme,
give en ell. noget sin stemme (nu næppe
br.: give sin stemme på en.Moth.S784),

forkaste, vedtage (noget), vælge (en)

ved (Holb.Kandst.IV2) ell. (nu alm.) med
alle, de fleste stemmer (Heib.SP.35), faa
ell. have de fleste ell. alle stemmer ^ans
Modstander havde sex Stæmmer mod fem.

Holb.Ep.IV310. Goldschm.NSU. VII. 178.

Brøchner.(Brandes.Br.I.153)), kandidaten eU.

forslaget kunde (ikke) samle (alle) stem-
mer (om sig) (PHans.KK.22o. Gjel.KH.

69), samle stemmer (sikre sig tilsagn om
støtte ved en forestaaende afstemning. Moth.

S784. Bulwer . . levede i denne Tid kun for

Valgene og var ude at samle Stemmer.
HCAnd.ML.425. KSecher.DenfremmedeGæst.

(1934).65), sælge sin stemme (TBruun.
Skr.36. FJHans.PS.II.37. jf. Stemme-køb,
-salg: Kjøb og Salg af Stemme. Goos.//i.

148), spilde (jf. II. spilde A) stemmer
olgn. (drer) trædis . . til Vallet og bliver da
Stemmerne ved Kagler, Ballo tires kal-

ded, forsamlede. P/iu^.Z)P.i73. »Tre Stem-
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mer dømte, at hånd skulde være fri,
|
Sex,

at hånd skulde døe for sit Forræderie. J^oife.

Paars.66. Tingen er besluttet efter de fleeste

Stæmmer udi ¥diCu\tetet.sa.Sgan.l2sc. Min
Stemme kan Du nu være saa evig sikker paa.

Goldschm.Hjl.il1.168. Socialdemokraterne . .

kastede . . alle deres Stemmer over paa N.

PoU*/iol936.1.sp.6. II
talem. Plinius sagde

, . Suffragia numerantur, non ponderantur,

det er: Stemmerne vejes ikke, men tælles.

Holb.Ep.IYSlO. Hauch.RF.I.188. Vogel-Jørg.

BO.385.533. de fleste stemmer gælder, se u.

gælde 5.1. jf.: *Det kom paa Stemmer an

og fleste Stemmers Tal.Dyssel.1.88. De fleste

stemmer gjør nå&laget. Krist.Ordspr.321.

II. Stemme, subst. se Stæmme.
III. stemme, v. ['sdæma] Høysg.AG.

17. præt. -te (tidligere ogs. skrevet -de.

Grundtv.(Kirketid.l846.33)) ell. (jf. Moth.

S785. VSO. MO. Saaby.' samt UnivBl.1.388;

nu dog mindre br. og næppe i bet. l.z) -ede

(i bet. l.i(-2): ApG.24.9. Slange.ChrIV.1329.
Blich.(1920).XIX.89. Winth.HF.ll. HC
And.Imp.1.98; i bet. 1.3: Grundtv.Saxo.il.

215. Ing.EF.1.35. EBrand.Br.II.63; i bet.

2.2: Schand.AE.91. Wied.CM.165; i bet.

3(1-2): Wors.OE.64. Schand.BS.241. Tilsk.

1933.1.107); part. -t [sdæm'd] ell. (jf. Moth.

S785. VSO. MO. Saaby.' samt UnivBl.1.388;

nu dog mindre br. og næppe i bet. 1.3 ell.

som part. adj. (u. bet. 2.3, A)) -et (i bet. l.i

:

OFriis.Litt.312; i bet. 2.2: Holb.Vgs.(1731).

11.17. Reiser.IV.451; i bet. 3(i): ACLHeiberg.

Kingo.(1852).90. JFibiger. Liv. 198). vbs.

-else (s. d.), -ing ell. -ning (s. d.). {ænyd.

d. s., SV. ståmma, no. stemme; fra mnt.

stemmen, hty. stimmen, jf. holl. stemmen;
til I. Stemme)

I) egl. som udtryk for at lade stemmen (I)

lyde. l.i) (til I. Stemme 1-3, især 1.2^ (be-

gynde at) lade stemmen lyde; især:

(begynde at) synge, frembringe toner,

om musik(instrument): lyde, tone. jf. bet.

2.1 og 1. Stemme 3.2: *Høiere dog stemde

dine (o: kirkeklokkens) Toner,
|
Naar de

med „den gyldne Soel frembrød",
|
Kimed:

Støv! opreist er din Forsoner. Grundtv.

(Kirketid.1846.33) . i alm. spr. kun i forb. m.

adv. (og præp.) i udtryk for intonation olgn.,

spec. samtidig med ell. med tilslutning til

andre: || stemme an, (nu sj.) d. s. s. an-

stemme. Stemme an . . Er at begynde en

s&ng. Moth.S785. Brors.41. da Musikken saa

stemmede an . . da lettedes mit Bryst.

Blich.(1920).XIX.89. || stemme i, ogs. (ved

udtryk for samtidighed ell. tilslutning) stem-
me i med (en anden, andre) ell. (tidligere)

ind med (Thielo.M.3) ell. stemme 'med
(Moth.S786), især i udtryk for (deltagelse i)

sang ell. (jf. bet. 1.2^ raab, skrig olgn.; ogs. m.
angivelse af lydens art i udtryk som stemme
i med en sang ell. (jf. istemme l.i^ ca

stemme 'i en sang (Thaar.ES.398. Brandt.

(Kirketid.1879.34)) ell. (1. br.) uden adv.:

stemme i kor(et) (HCAnd.Imp.1.38. Schand.
TF.11.55). synger for min Herre med
cimbler, stemmer i med psalmer og lof for

ham (1871: bereder ham Psalme og Lov-
sang). Jud.l6.2 (Chr.VI), naar Gud om Mor-
genen efter Sædvane sang en hellig Psalme,

stemmede denne Hane i med.Holb.Hh.il.45.
*0 Brødre! stemmer, stemmer i:

|
Colbj ørn-

sen! du er Mand og iri.Thaar.ES.399.

10 *Stemmer i; thi nu ville vi sjunge!Biic/i.

(1920).XXIII.30. Karen loe, og hele Kred-
sen stemmede i med. Winth.Fort.133. et lille

ilfærdigt Væguhr (begyndte) at slaa . . to

Taffeluhre stemte i med. PHans.KK.23.
Skjaldene synge for; de tilbageblevne Kri-

gere . . stemme med i.Gjel.KH^OO. ogs.: han
stemte i med

j || stemme op, (jf. opstemme
1) begynde at synge ell. (sjældnere) spille, ofte

m. bibet. af kraft, tonefylde, livlighed; ogs. (o)
20 '>ned obj., der betegner sang olgn. *Stemmer alle

op at sjunge
|
Livets Gud en Æressang. /SaZm

Hj.39.1. *Kom, Spillemand! skynd dig! stem
op til en Dands. Bagges.Ungd.il.100. *Saa
gav de Slip paa Dyret

|
Og stemmed Alle op

. .
I

Deres Hallo! og RoiplWinth.HF.ll.
Vinden stemte op i MoU og Dnr. Kaalund.
EE.35. *Nu vil jeg stemme op den lille Vise,

I

Min Fader lærte mig. Rich.TT.81. VKor-
fitsen.TO.1.59. jf.: *l Havets stærke Svaner

30 (o: den af England bortførte danske flaade)

. .
I
Nu stemmer I op den Seiersklang,

|

Der tordner fra Brittens Kanoner. Winth.D.

(1832).141. spec. (højtid, ell. spøg.) som ud-

tryk for (at begynde) at digte: *Thalia selv

jo loe,
I

Da Wessel stemte o^.Suhm.Om
Norge.(1776).14. som opfordring til musen
(digtningens herskerinde): *Calliope stem op,

I
Beskriv mig kortehg vor Fogd fra Taa til

To]). Holb.Paars.94. sa.MpS.268. 1.2) (jf. bet.

40 3 og I. Stemme 4.3 satnt en-, ind- (I.l), i-

(1.2), medstemme; nu især i tilfælde, der

ogsaa kan opfattes som hørende til stemme
i (med) u. bet. l.i^ som udtryk for tilslut-

ning til en andens ytring; især i forb.

stemme i (med). Jøderne stemmede i

med, og sagde, at dette havde sig saaledes.

ApG.24.9. de engelske Fribyttere havde ta-

get Skibene paa Rheden, sagde de; og
Justitsraaden, der ret havde levet sig ind i

50 Begivenheden 1801, stemte fortræffeligt i

med mod Fingelskm&nden. HCAnd.(1919).I.
159. Kierk.VI.62.

\\ f stemme bi, d. s. s.

bistemme. Slange.ChrIV.1329. 1.3) (jf. af-

stemme 1; især polit.) afgive sin stemme
(1.4.4); votere; alm. i forb. som stemme
for ell. imod (et forslag) (VSO. MO. Forr

Folketing.§35), stemme paa (et forslag ell.

især en kandidat) (Kierk.VIII.195. EBrand.
Br.II.63. VerdenGD.IV,1.114), stemme om
ell. (nu sj.) over (VSO. D&H.) noget, af-

holde sig fra (MO.) ell. undlade (KMunk.
EI.82) at stemme ell. stemme blank
(afgive blank (7) stemmeseddel). Moth.S785.

Drachm.GG.149. naar mit Parti siger stem,
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saa stemmer ieg.PLevin.LM.19. Medlemmer
. . som ved anden Afstemning svarer „stem-
mer ikke", betragtes som . . deltagende i

Afstemningen. Forretningsordenf.Landstinget.

(1926).§39. II
m. obj. og adv. ell. præp. til

angivelse af det ved afstemningen fremkaldte

resultat, i udtryk som stemme (en ell. noget)

ind ell. ud („nyt Ord", Levin.; jf. ind- (3),

udstemme), stemme (et forslag) ned (jf.

nedstemme 2) ell. ihjel (D&H.) olgn. Folke-

thingets Majoritet . . stemte ind i Loven,

hvad der . . skulde stemmes \iå.Dagbl."/i»

1860.1.sp.3. Grosserer D. (blev) stemt ud
af Foreningens Bestvrehe. ASteenbuch.Rektor

Lassen.(1887).18. SvLa.FK.50. Gravl.Her-

redet.(1919).122 (se u. II. ned 5.4;. andre

Slovener . . stemte Kamthen til Østrig i

Stedet for til Jugoslavien. PoJ.*/ul920.9.sp.4.

han var med til at stemme Senderjylland

hjem (o: til Danmark). NatTid.yiil941.11.

sp.4.
II
som udtryk for afstemning i henhold

til et vist (partis) program: stemme højre,

venstre, dansk, tysk olgn. Han udøvede

sin Borgerpligt: deltog i Valg— og stemte da

venstre, medens hans Fader stemte højre.

JakKnu.F.313. Skovrøy.FoH.112. Søiberg.

KK.II.IOO.
II

i u€gl. anv. stemme for (ell.

imod; noget, tilraade (ell. fraraade); være

stemt for (se u. bet. A.i) (ell. det modsatte) og

give udtryk herfor, hvis Versene ere præsen-

table . . saa stemmer jeg selv for Udgivelse.

EBrand.Br.n.26. Drachm.D.lO. stremme

paa, (talespr.) foretrække (en mening, op-

fattelse olgn.); holde paa; hævde. En og anden
mente . . at A. havde baaret (den fangne

ugle) i sit ene Støvleskaft, medens nogle

stemte paa Brødposen. itetsefer.ZG.47.

2) (jf. I. Stemme 2) m. h. t. musikalsk

tone(højde), harmoni. 2.1) (jf. bet. 3 og mis-

stemme i; om musikinstrument (eller enkelt

streng, orgelpibe, tone osv.): være bragt i en

saadan starut, at det frembringer tone(r), der

m. h. t. tonehøjde har et vist (harmonisk) for-

hold til andre af samme ell. et andet instru-

ment frembragte; lyde harmonisk, rigtigt

afstemt; i forb. som stemme sammen
(Moth.S786. MO. S&B. jf. sam- (II.2.i),

sammenstemme (I.l.i); ell. stemme med
(et andet instrument) ell. (nu især) abs.:

stemme (især om det enkelte instrument).

Bredahl.II.81. Nu stemme alle Instrumen-
terne (nemlig: med hverandre, ell.: sam-
men). FSO. Fløiten stemmer ^/* Tone for

høit, for lavt. smsf. Klaveret, Harpen stem-

mer ikke (er forstemt). MO. jf. bet. 4.i : aldrig

før havde saa saligstemmende Toner
naaet til hendes ØTe.HCAnd.(1919).IV32.
2.2) (jf. bet. 4 og mis- (1), over- (II.3), sam-
(II.l), sammenstemme (1.2); bringe (et mu-
sik-, spec. et strengeinstrument) til at lyde

harmonisk, stemme (III.2.1). Moth.S785.

Nu maa jeg stemme min Luth først, og siden

liste mig under Yindnerne.Holb.Usynl.ILS.

Havde det (s: et instrument) nu været stemt,

XXL Bentrykt *^/u 1942

saa havde jeg sat mig til at spille. Biehl.

(Skuesp.IV.365). Mens Orchesteret stemte,
klappede man aMeredLe.Bagges.L.11.359. Først
maa . . Flygelen stemmes . . og efter dette maa
da alle øvrige Instrumenter stemmes. Musik
L.(1801).239. *Da tog jeg Harpen . .

| Og
monne Strengen steTa^me.Ing.D.1.195. Fritz

Jurg.nr.54. Buchh.FD.158. jf.: Et Sprog er

som et Instrument, der af og til maa stem-

10 mes paany. Et Par Gange i hvert Aarhun-
drede bliver gerne Skriftsproget stemt om.
Brandes.111.3. (jf. ned- (I.l.i), om- (1), op-

stemme (1.2); t forb. m. adv.: stemme (et

instrument) ned, om, op. Moth.L231(se u.

II. ned 5.3). Thielo.M.3.85. Grønb.Goethe.II.

(1939).163. II
uegl., især m. h. t. sang (stem-

me, tone), om digtning (se ogs. u. I. Harpe 1)

olgn. Han (o: en skuespiller) stemte sig for

høit i Begyndelsen, og kunde derfor ikke

20 stige, som han huide. Preisler.J.L160. mun-
ter jeg kan Harpens Strenge stemme. Baj^es,

SY279. Skovens Fugle begyndte med en-

kelte korte Fløjtetoner at stemme deres

StTuheT.Blich.(1920). XVIII. 188. *Hvide
Jord, tavse Sne! . .

|
Luft, hvor ingen Fugl

sin Strube stemmei.Stuck.S.125. Rørd.Va.

231.
II

talem. stemme tonen ned, (jf. u.

I. nedstemme l.i; udtrykke sig mere høfligt,

forbeholdent, forsigtigt; ogs.: slaa af paa sine

30 krav olgn. Den (0: en ros) er ikke let at gjen-

give paa dansk, naar man ikke . . vil stemme
Tonen betydelig ned. Brandt.CP.374. Plud-

selig opdagede de, at der var en Dame i

Kontoret, og de stemte Tonen ned. Tandr.

K.68. den rasende Frue . . maatte stemme
Tonen lidt ned paa Grund af Udmattelse.

TidensKvinder.^^1*1930.16. stemme dør-
klokker, (jarg., vulg.) gaa fra dør til dør

(og ringe paa) for at tigge. BryggensAvis.

w Aprill932.2.sp.2. Pol.*/*1942.9.sp.4. 2.3) (fon.)

til I. Stemme 1.3 : give (en sproglyd) stem-

me (tone) (mods. afstemme 3.i;; især i

part. stemt brugt som adj.: tonende. Jesp.

Fon.300. Mikkels.SproglS.9.

3) (svarende til bet. 1(2) og 2.\) overf., som
udtryk for, at noget er i den i forhold til

noget andet, spee. i forhold til en norm ell.

til virkeligheden, rette (passende) til-

stand; alm. i forb. stemme med eU. (nu

^sjældnere) til (se u. bet. 3.2;, stemme
overens (se overens 2), nu sjældnere i

rigsspr. stemme sammen (jf. sam- (II.

2.2-3), sammenstemme (I.I.2); ofl. 3.1) (jf.

bet. 5; m. h. t. forhold ml. mennesker, som

udtryk for ensartethed (overensstem-

melse) i tænke- og følemaade, godt (ven-

skabeligt, fredeligt) forhold, god forstaaelse,

harmoni (3.2): passe (sammen); harmo-
nere, en Mand, jeg fra min tidlige Ungdom

M saae op til med Høiagtelse, og altid inderlig

ønskede at stemme med.Grundtv.Udv.VIII.

211. Disse Mennesker stemme ikke. Vi kom-
me nok til at stemme. Konen stemmer godt

med Manden. y«SO, (de kan ikke) stemme

72
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sammen. UfF. jf. bet. 3.2 : Mine Forældres
Temperamenter stemmede kun lidet sam-
men. JJPaludan.Er.3. i rigsspr. nu næsten
kun (mindre br.) i forb. stemme overens,
se overens 2. 3.2) (især (H) om hvad der

efter ens (æstetiske) smag ell. følelse
under de givne forhold har den rette, pas-

sende beskaffenhed: virke harmonisk (paa
ell. til); staa harmonisk (til); passe (til);

harmonere (2.1 ). Kirken var . . den skiøn-

neste, jeg hidtil har seet. Det Heele er i den
reeneste, simpleste Smag . . Orglet stemte
til det øvrige, det tonte allerede for Synet.

Bagges.L.II.184. »Sjælland og Fyen . ,
|

Just stemme med mit Sind. Boye.PS.II.55.
Rørd.GD.28. ligesom nu Holberg har noget
af Vinteren i sig . . saaledes stemmer For-

aarets Storme sammen med Ewalds urolige

Sjæl. JBorup.UtteræreUdkast.(1910).33. 3.3)

om hvad der efter et objektivt skøn,
en logisk vurdering, en talmæssig be-

regning (under de givne forhold) har den
rette (til en norm ell. til virkeligheden svarende)

beskaffenhed, ell. (om person) mening: være i

overensstemmelse (med); svare (helt,

nøje) til, være lig med noget, adskillige

Hedninger . . have holdet fore, at de onde
Ting . . er Straf for Synden, saa at de stæm-
mer herudi med Skriftens Vidnesbyrd. Æ^oift.

Ep.III.400. * Deres Vidnesbyrd
|
Ei kunde

bedre stemt tilsammen, troer jeg,
|
Om

end de vare YenneT.Bredahl.il.81. Bestik-

ket stemmer med Observationerne. (Sc/ieiier.

MarO. det (har) tyktes visse . . mænd at

være stemmende med billighed, at (osv.).

JOlr.(DGL.I.509). Officielt meddeles, at

Rygterne . . ikke stemmer med Kends-
gerningerne. Po?.*/»794i. 2.sp. 4. (jf. I. ind-

stemme 2; nu næppe br.:) hans meddelte
Conjecturer om Svantepolk . . stemme
ind med mine. Langebek.Breve.261. || som
udtryk for overensstemmelse med en under-

forstaaet norm (ell. med virkeligheden) : stem-
me, passe; være i orden; være rigtig, (ofte

(talespr.) i upers. udtr.). flygtig opstod den
Tanke, om ikke dette Vidnesbyrd kunde
staae i Modstrid med de forrige . . Ak des-

værre I nu stemmer det Hele alt for godt,

og hans Brøde er udenfor mindste Tvivl.

Blich.(1920).XIV188. Den lille Kommander-
sergent . . talte Folkene for at faa Styrkelisten

til at stemme. Rist.FT.lOO. „Mit Ur stem-
mer," sagde han stolt. Hans Ur viste fem
Minutter i tolv, og Raadhusuret gik nøj-

agtigt fem Minutter foran i Følge en By-
raadsbeslutning. Tandr.K.119. Jens Kristen-

sen . . har selv set Hullet, saa det skal nok
stemmel AchtonFriis.JL.I.134(jf. III. skulle

2.3^. Rørd.S.89. spec. om regnskab: Viser
dette sig at være rigtigt, siger man, at Ba-
lancen stemmer./Sai.//.475. Regnskabet stem-
mer. Lwdv. Kassen stemmer ikke. srøsi. stem-
me paa en prik, paa (en) øre, se I. Prik
1.8, Øre.

4) (svarende til bet. 2.2) overf., som udtryk

for (en paavirkning, der fremkalder) en af-
pasning, tilpasning, en (mindre) for'

andring i en vis (ønsket) retning. 4.1) (jf.

bet. 6 og Stemning 4 samt af- (2), for- (2),

mis- (2), om- (2.i), samstemme (II. 1); uden
for perf. part. brugt som adj. især [S) m. h. t.

en person(s sindstilstand, stemning): bringe
ell. sætte (en) i en vis harmonisk, (efter

10 forholdene) passende, ønskelig, tilstræbt
ell. en ved nærmere bestemmelse an-
given sindstilstand (blid harmoni, glæde,

vemod osv. ell. en over for en vis person ell.

virksomhed gunstig ell. ugunstig stemning);

bringe ell. sætte (en) i (en vis) stem-
ning. Hun kand vel stemme ham (o: har

magt over ham, kan lede (dreje) ham, som
hun vil).Moth.S785. jeg (maa tale) med
ham, for at stemme hans Gemyt. »S'A;Mesp. Tf

20 34. *Stem mit Hjærte, rør min Tunge,
|

Frelser! med din Guddoms-Haand.GrMndtø.
SS.III.199. jeg, som let lader mig stemme
af mine Omgivelser. i?rawdes.Br./.iS2. (den)

lange smukke Allé, Tuel Sø og Skov stemte

allerede Sindet. Schand.O.1.41. Flor . . har

sikkert nok haft sin Nød med at stemme
Kongen. PLaurids.S.11.42. || med nærmere
bestemmelse i udtryk som stemme en til

^munterhed, vemod, overbærenhed osv.),

30 stemme en for ell. imod (en person, en

plan olgn.), m. obj.-præd.: stemme en høj-

tidelig, vemodig osv. (Ing.KE.I.lO. PalM.
AdamII.1.292. KMunk.C.44), ell. (nu oftere)

m. adv.: stemme en højtideligt, mildt osv.

(Drachm.UB.188. Bogan.II.49. ErlKrist.NS.

101). *den Ædling, ved hvis Navn
|
den

fjerne Slægt til Dyder stemmeslFGuldb.il.
41. * Digteren (tror) min svage Stemme

i

kan . . stemme Eder for det lette Spil,
j

40 Som flygtig Phantasie har sammenføiet.

Oehl.Digte.(1803).216. *jeg har ikke mis-

brugt
I

Min Stilling, til at stemme jer imod
ham. Heib.Poet.IY274. (hun havde) forstaaet

at stemme Ludvig for en Hovedforandring i

det huuslige Arrangement. CBern/i.iVF.Z/.

218. Døden forsoner og stemmer til Over-

bærenhed. Brandt.CP.373. Brandes.XIII.527.

jf.: *den Kunst forstaaer I
|
At stemme (o:

omstemme) Vennesind til Uvenskab. Boj/e.

50 PS.II.24.
II
stemme en(s sind) ned ell.

op, gøre nedstemt ell. opstemt, (spiritus)

stemmer En o^.SHeegaard.TJT.428. JPJac.

11.108. Schand.SF.223. Buchh.UH.109.
||

part. stemt brugt som adj.: som har en vis

sindstilstand, følelse, tilbøjelighed; nu især

i udtryk som være stemt for noget (en plan

olgn.), være (en) venlig(t) stemt osv.; (tid-

ligere) ogs. uden nærmere bestemmelse: venlig

sindet; (m. h. t. sympati, partistilling olgn.)

60 rigtig (gunstig) orienteret („indstillet"); op-

lagt, i humør (til noget). *Sjælen er for Syn-

den stemt. SalmHj.494.2. melankoliske og

tungsindede Mennesker (gaar) fra Retter-

stedet, langt mere stemte til at følge den
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Afstraffedes Exempel, eud de vare tilforn.

Stampe..!1.157. Advokaten (var) just ikke . .

meget gunstig stemt for YnXton. Hauch.RF.
1.204. Jeg har været rundtenom hos Di-

striktets Vælgere . . Endeel forefandt jeg

stemte, Endeel har jeg stemt — kortsagt,

Stemmerne ere Dine. FJHans.PS.11.11. idag

er jeg ikke stemt, da jeg er indbuden til

Glæde; idag er jeg ikke oplagt, jeg har selv

havt Bekymiing.Kierk.VIIL318. „Jeg til-

lader mig at spøge. Sire, fordi De selv er

stemt til Spøg i Dag," sagde Prinsessen.

Schand.IF.98. Kongen er os vel stemt, sjns^

140. jeg er stemt for at sælge Papirerne.

Ludv. jf.: Forelskelse — denne attraaende

og dog selvhengivende Stemthed. TroeisL.

IX.38. til at skabe virkelig lyrisk Poesi

hører en ganske særegen Stemthed i Sjælen.

PARosenb.fDannebrog."/i*1906.1.sp.4). 4.2)

t anden (til dels spec. fagl.) anv., navnlig i

forb. som stemme (noget) af, ned, op,
sammen, svarende Ul afstemme 2, I. ned-

stemme 1.2, I. opstemme 3.2, I. sammen-
stemme 2,

II
m. h. t. forestilling, tanke,

ytring olgn. der er ikke . . saa urimmeUg en
Kiælling-Sladder, som man jo kan faae Dag-
driverne i en stor Bye til at snakke om,
naar man griber Tingen ret an . . Først

stemmer man saa løselig en vis Gadesladder.

Skuesp.111,1.46. Recensionen . . var stemt
i en noget ublid Tone. NyerupRahb. VI.177.

vi må stemme vore tanker af sådan at de

udtrykker vore inderste oplevelser. Grønfe.

KM.18. jf.: Maa jeg bede om Comte, Dar-
win, Mill. Dem kan jeg i min Smule Tanke
faa stemt sammen med Spinoza. /ScAami.O.

II.5. spec. i udtr. stemme sine fordringer
ned olgn. Det er en Lykke, at Haandverks-
Karle ey stemme deres Prætentioner end
høieTe.Holb.Ep.III.354. *stemmer du lidt

din Fordring ned, | Saa vil du finde dig vel

derved. Heib.ND.93. Man faar i Indlednings-

kapitlerne . . stemt Forventningerne langt

ned. Pol."/il940.9.sp.4.
\\ (jf. nedstemt 1;

tsær æstet.) m. h. t. (harmonisk, dæmpet)
farvetone, det slidte Gulvtæppe havde
engang været stemt i samme Fa-rve. Berg-

strøm.KD.59. Landskabet var . . graat og
øde efter den lange Vinter, men alligevel

var alt stemt op i en anden Farve. Olesen

Løkk.NH.III.122.
|| T m. h. t. regnskab,

kassebeholdning: undersøge ell. konstatere,

om et regnskab stemmer (3.3), om kasse-

beholdningen svarer til (stemmer med) regn-

skaberne olgn.; især i forb. stemme af.

Revisionen . . stemte Banken og Depotet
af. AaDons.S.125. (kassereren) var . . paa
Kontoret, bl. a. for at gøre Kassen op og
stemme den af — den stemte. Pol."/ii>1936.

4.sp.6.
II (jf. afstemme 2 slutn.; nu 1. br.) i

radio-teknisk spr., som udtryk for at indstille

et modtagerapparat paa en vis bølgelængde

efter en afsenderstation: stemme en (af-

sender)station ind ell. ud. Collins.Radio-

Bogen.(overs.l922).82.
\\ (jf. bet. 4.i; bot.)

part. stemt bru^t som adj., om plante: paa
en vis maade følsom for, modtagelig for ydre
paavirkninger. Mange Lysplanter ere saa højt
stemte overfor Lyset, at de ikke, selv ikke
i direkte Sommersolskin, vise negativ Foto-
tropisme. Warm.Bot.467. LaridbO.1.268.

5) stemmes, (jf. bet. 3.i og 4.i ; nu dial.)

forliges; enes; komme godt ud af det

10 (med ell. sammen); harmonere, de stemmes
ikke vel sammen. Moth.S786. *En Krigs-
Mand aldrig kand med Handelsmanden
stemmes. Helt.Poet.81. PoulPed.DP.(1937).
63. (han) var af et andet Naturel, end Kong
Erik, og kunde ey ret stemmes med denne
saa ædel-hiertet VLerre.Gram.(KSélskSkr.IV.

43). PBMylius.CortAdeler.(1740).14. Feilb.

UfF.
IV. stemme, v. se stæmme.
(Stemme-, t ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Stem-, se u. Stemme-fløjte, -gaffel, -ham-
mer/ især af I. Stemme ell. IIL stemme,
fMvnlig af 1. Stemme l(i-2); saaledes for-

tiden de ndf. anførte forsk, mere tilfældige ell.

let forstaaelige ssgr. som Stemme-art, for-

brug, -fylde, -højde, -klang, -kraft, -lam-

melse, -omfang, -pleje, -styrke, -udfoldelse,

-væld, -vælde; til I. Stemme 4.4 (især

polit.): Stemme-antal, -forskel, -forskyd-

30 ning, -fremgang (o: m. h. t. stemmeantal)

,

-optælling, -overføring, -overskud, -sammen-
lægning, -spild, -splittelse, -tal, -tilvækst

ofl.; til III. stemme 1.3 (især polit.): Stemme-
lokale, -maade, -omgang, -sted || om ssgr.

som Stemme-jærn, -værk ofl. se Stæmme-.
-afgivning, en. I) (jf. -givning 1;

fysiol.) stemmens brug under tale ell. sang

(med (stemmebaandssvingninger under) luf-

tens strøm gennem strubehovedet). Strube-

40 billede under Stemmeafgivning. VoreSygd.

111.24. 2) [1.4.4] (især polit.) d. s. s. -giv-

ning 2. Man skred da til Stemmeafgivning

i Sagen om Djævlebesværgeisen. TroeisL.

VIII.126. Pol.*y*1939.11.sp.4. -apparat,
et. (jf. u. -organ; fysiol.) samtlige stemme-

organer. Panum.554. HPanumB.ML.*641.
-baand, et. (jf. -læbe, -ridse-baand,

-streng; anat.) slimhindefold („baand") i

strubehovedets sideparti (hos mennesker,patte-

so dyr, fugle), spec. om hver af de to folder, der

med deres bevægelige tynde rande danner en

aabning, stemmeridsen (hvorigennem luft-

strømmen passerer), og som, naar de nærmes

til hinanden, med deres rande sættes i (to-

nende) svingninger af den udstrømmende luft;

ogs. benævnede de ægte (Jesp.Fon.280),

sande (Sal*XXI1. 453) ell. egentlige
(AKrogh.Fysiol.108) stemmebaand (Chor-

dæ vocales ell. Ligamenta glottidis vera),

60 mods. de falske stemmebaand (Liga-

menta glottidis spuria), et tilsvarende par,

der er tykke og afrundede, ligger oven over de

førstnævnte og ikke deltager i stemmedannel-

sen. Anat.(1840).II.357. Lieberkind.DMX.69.

12*
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II
hertil ssgr. som Stemmebaands-Iukke

(spec. (fon.) om stødet. Kort. 134. se ogs. u.

III. Lukke 1), -rand, -svingning(er).

O -begavet, part. adj. begavet med (en

god, kraftig) stemme, spec. med (en god)

sangstemme. DagNyh.*f*1910.1.sp.5. JVJens.
RF.53. -berettiget, part. adj. I) [1.4.3,

III.1.2] (jf. -dygtig, -før, -havende, -ret (1);

nu sj.) som har ret til at have en mening
(i en sag) og gøre den gældende; (indsigts- lo

fuld og) stemmeførende. NyerupRahb.IY17.
dette Eventyr . . har tiltalt flere af de Læ-
sere, der i denne Sag vare de meest stemme-
berettigede. HawcLDY/7.5. VSO. MO. 2)

[1.4.4, III.1.3] (især polit.) som har ret til

at afgive sin stemme (ved valg); som har

stemmeret (2). de Borgere, der ere i Besid-

delse af Grundeiendom . . ere stemme-
berettigede. ^nordw.Vi2S4(?.^22. VerdenGD.
IV,1.114. -bord, et. lord (i valglokale), 20

hvor en vælger afgiver sin stemme ell. faar

udleveret en stemmeseddel, som i udfyldt stand

afleveres (i stemmeurnen); valgbord, en Valg-

kamp, der er overmaade spændende og som
vil sende mellem 30 og 40,000 Mennesker til

Stemmebordene her i K]øhei!iha,\n.EBrand.

Br.V.327. Søiberg.KK.II.lOO. -brusk, en.

(anat.) d. s. s. Pyramide-, Tudbrusk. Jesp.M
Fon.*57. -bøjning, en. (1. br.) (mindre)

forandring af stemmens tonehøjde (ell. styrke); 30

modulering; accent. Molb.NTidsskr.IYBOl.
JNHøst.6. -dannelse, en. (fysiol., fon.)

stemmens dannelse (hørlige fremtræden), der

fremkommer ved, at taleorganerne træder i

funktion; ogs. om (skolemæssig udvikling

af) den rette brug af stemmen i tale ell.

sang. MusikL.II.362. AKrogh.Fysiol.109. jf.

S te mmedannelseslære. For ZJng^dow.lPS^.

373.
II

til I. Stemme 3.1. Eschricht.Lærenom
Livet.(1850).328(se u. -redskabj. -dygtig, 40

adj. [1.4.3, III. 1.2] (nu næppe br.) d. s. s.

-berettiget 1. Molb.HO. S&B. -fanger,
en. [I.4.4] (1. br.) stemmehverver; stemme-
fisker. D&H. -fangst, en. [1.4.4] (1. br.)

stemmehvervning; stemmefiskeri, (han var)

saa velvillig som en Folkethingskandidat,
der er paa Stemmei3ingst.CMøll.F.432. -fi-

sker, en. [I.4.4] (især polit.) ufin, samvittig-

hedsløs stemmehverver. JakKnu.LlJ.230. -fi-

skeri, et. [ 1.4.4] (især polit.) ufin, sam- 50

vittighedsløs stemmehvervning. Pol.*U1902.1.

sp.4. Howalt.DB.62. -flerhed, en. [1.4.4]

(jf. -lighed^ overtal (paa mindst een) af
stemmer (for en sag ell. en person(s valg));

flertal; majoritet; pluralitet. *Ei Stemmefler-
hed Rettens Prøve eT.Rahb.MSt.69. Valget
afgjøres ved Stemmefleerhed.Lov**/82S49.

§70. Bek.Nr.104*1a934.§14. absolut stem-
meflerhed, stemmeflerhed med mere end
halvdelen af de afgivne stemmer. DanmarksRi- eo

gesGrundlov.Valglovenm.m.(1850).115. sim-
pel stemmeflerhed, se simpel l.i. -fler-
tal, et. [1.4.4] (I br.) d. s. D&H. -fløjte,
en. ('Stem-. AWHauch.(1799).464). [III.2.2]

(jf. -gaffel, -pibe^ J^ fløjte (af træ ell. (nu) me-
tal), hvormed en bestemt tone angives, og hvor-

efter et instrument stemmes ell. sang intoneres.

VSO.(u. Stemmepibej. MusikL.II.362. -fri-
hed, en. [1.4.4, III.l.s] (1. br.) (ret til) fri af-

stemning; fri stemmeret. Hos os er . . Ene-Her-
redømmet Folkets og Stemme-Friheden Kon-
gens Venne-Gave. Grundtv. Det Danske Fiir-

Kløver.(lS36).27. S&B. -for, adj. [1.4.3]

(hos sprogrensere) d. s. s. -berettiget 1. D&H.
(I) -førende, part. adj. [1.4.3] (jf. -givende

1; 1. br.) som (inden for en vis kreds) fører

ordet, formaar at gøre sin mening gældende,
er den førende (i en sag); toneangivende.

Thorsøe.FrederikVirsRegering.n.(1889).580.

-fører, en. [1.4.3] (nu næppe br.) stemme-
førende person, den mellem Folkets Stemme-
førere herskende Tone. Ørst.Vn.4. -fo-
ring, en. I) [I.l.i(-2)] maade at bruge stem-

men paa m. h. t. tonehøjde, styrke, module-
ring olgn. Myndige Politibetjente med dæm-
pet Stemmeføring. iIfarA;man.lfi*'.2i2. Sie-

vers (hævdede) at hvert menneske hade sin

bestemte stemmeføring. Jesp.Levn6d.207. 2)
[I.2.2] J^ maade, hvorpaa (og lovene, hvor-

efter) den melodiske bevægelse i et musik-
stykkes forsk, stemmer føres. NordConvLex.*
V.495. MusikL.lI.362. -gaffel, en. fStem-.
AWHauch.(1799).464. Ørst.1.46). [III.2.2]

(jf. -fløjtej J^ togrenet gaffel (2) a/ metal,

som ved anslag giver en bestemt tone (i alm.

kammertonen), hvorefter et instrument stem-

mes ell. sang intoneres. Amberg. MusikL.II.
362.

II
i sammenligninger. Naar Celia siger:

„Lad os . . ærgre den skikkelige Husholder-
ske .

." saa er hermed som med en Stemme-
gaffel den Tonart anslaaet, hvori her spilles.

Brandes. VIII.258. (greben) dinglede ensomt
i sin Snor. Engang iraellem ramte dens
yderste Staalflen Muren og tonede som en
Stemmegaffel med en dyb, vibrerende Klang.

ErlKrist.BT.94.
\\

om et metalinstrument

med lign. form og funktion anv. til kalde-

signal i visse ældre telefon- og telegrafappa-

rater. OpfB.UII.413.446. jf. Stemmegaf-
feltelegraf i. Op/B.»///,2.94. -givende,
part. adj. I) [1.4.8] (nu sj.) som ytrer sin

mening (paa afgørende maade); stemme-

førende, det er kun de fortrinlig begavede
Aander . . der egentlig kunne kaldes Stem-
megivende i Aandens Rige.Mynst.Tale.(1839).

202. Dette Publikum er endnu det stemme-
givende. Zr^or<.Zn<Li^//.32. 2) [1.4.4] (især

polit.) som afgiver sin stemme (ved valg).

de Stemmegivende (ved borgerrepræseritant-

valget).Anordn.y1.1840.§17 . -givning, en.

I) (fysiol.) d. s. s. -afgivning 1. HPanumB.
ML.*639. 2) [I.4.4] (jf. -afgivning 2; især

polit.) afgivning af stemme (votum); afstem-

ning; votering. KSelskNyeSkr.V120. Naar
Stemmegivningen er tilendebragt, aabnes

Kassen og Stemmesedlerne oplæses. J.nordn.

yil840.§21. ForrFolketing.§38. -guld, et.

(jf. Guldstemme; \. br.) udmærket (sang)-
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stemme. PEBemon.P.9. hun (har) brugt sit

Stemmeguld til at raabe med Aal og Rejer.

Pol.**/il941.3.sp.5. -hammer, en. ('Stem-.

Thielo.M.83). [I.2.i, III.2.2] (jf. -nøgle 1) J^
hammerlignende apparat (skruenøgle), hvor-

med et strengeinstrument (især et klaver) stem-

mes. Moth.S788. MusikL.II.362. -haTen-
de, part. adj. [I.4.3(-4)] (nu næppe Ir.) d. s. s.

-berettiget (1). at kunne lade sig represente-

re paa Folkemøderne, som stemmehavende
Htand.Bothe.NS.I.80. jf. VSO. -hinde, en.

[I.3.i] (zool.) slimhinde(fold) i (sang)fugles

nedre strubehoved, udgørende en del af fuglenes

stemmelæber. Boas.Zool.*578f. -horn, et.

[III.2.2] J^ et fortil med en kegledannet spids

og bagtil med en kegledannet skaal forsynet

instrument, hvormed orgelbyggeren stemmer de

aabne orgelpiber. ConvLex.XVI.226. Sal.*

XXn.236. O -hverver, en. [1.4.4] (jf.

-fanger, -fisker^ person, der søger at vinde

(samle, hverve) stemmer (for en sag, en per-

sons valg, til fordel for en anden ell. sig selv).

D&E. Bl&T. G) -hvervning, en. [1.4.4]

(jf. -fangst, fiskeri^ en stemmehververs virk-

somhed. SvGrundtv.Till. D&E. -kasse, en.

[1.4.4, III.1.3] beholder (kusse), der bruges

ved stemmegivning, dels (jf. -maskine^ ved

ballotering, idet den stemmegivende lægger en

kugle i et af dens rum (MO.), dels (jf. -urnej

ved afstemning med stemmesedler, idet hver

enkelt (vælger) nedlægger sin stemmeseddel

deri. Sal.XVI.664. Ugeskr.fRetsv.l940.A.588.

-krydsning, en. [1.2.2] J^ Stemmekryds-
ning finder Sted, hvis f. x. Alten bevæger
sig op over Sopranen, hvis Tenoren over-

skrider Alt el. lign. HPanumB.ML.*641.
-kagle, en. [1.4.4, III.I.3] (jf. -stenj

kugle, hvormed man afgiver sin stemme; baU
loterkugle. S&B. Brandes.VI1.510. -kvæg,
et. [1.4.4, III.I.3] {efter eng.-amerikansk

voting cattle; polit.) nedsæt, (foragt.) betegn

nelse for vælgere (vælgerhob), med forestil-

ling om uselvstændighed (dumhed, bestikke-

lighed). Drachm.F.II.272. Rønberg.Konsulens
Hus.(1938).7. om en enkelt person (vælger):

et Stvkke Stemmek\æg. ANordahl-Petersen.
BlandtHøjskolefolk.(1901).75. (1. br.:) et gan-

ske almindeligt „Stemmekvæg", ^^emme^.
1908.82.sp.2. -køb, et. [1.4.4] (jf. -salg;

polit.). Madv.RS.lI.254. jf. Stemmekøbs-
politik. VorStand.l938.66.sp.2.

Stemmel, en. se IL Stimmel.

qp S$temme-lag, et. (jf. -sxt) maade,
hvorpaa man lægger ell. fører sin stemme;

stemmeføring i et vist stemmeleje. „Se nul"
sagde han med et helt andet Stemmelag.
JPJac.I.127. KLars.LF.lll. -leje, et. (jf.

-lag, -lægning og IV Leje 2.9; iscer fagl.)

stemmes (højere ell. dybere) leje (vekslende

efter stemmeføringen). Sal.XVl.662. vi (bør

hxre) at bruge Talens naturlige Stemmeleje

i vor Læsning. VortHj.1,3.29. alle Stemmer
lød klingert og i et sært højt Stemmeleje.

Bang.DuF.483.

stemmelig, adj. ['sdæmdli] (sj. stem-
lig. VForchhammer. Taleøvelser.*(1919).28).
1) (?/• '</• stimmlich; af I. Stemme (1);
fagl.) som vedrører, er knyttet til, bestemt af
stemmen (en persons taU- ell. især sang-
stemme); stemme-, selve det stemmelige
og sanglige (o: hos en sangerinde) var det
sraaat bevendt med. ChKjerulf.(PoU*/1*1907

.

2). rent stemmeligt set laa disse Sange . .

10 lige paa den yderste Grænse af, hvad hans
Røst evner i B.ø\åQn.sa.(smst.''lii,1908.4).

Stemmen er god nok, og han udførte da ogsaa
dette Partis afgørende Scene . . med stem-
melig Glans og Varme. DagNyh.''/tl933.5.sp.4.

2) (jf. stemmig 3.i; nu næppe br.) til III.

stemme (2-4): som stemmer, kan stemme ell.

stemmes; i ssgr. som enstemmelig (s. d.)

og ustemmelig, som ikke kan harmonere,
stemtne overens (med), passe (til noget), det

20 Selskab jeg havde forladt, havde giort mine
Nerver for den Dag ustemmelige med noget
andet Selskab. FrSneed.1.551.

!$temme-lighed, en. [1.4.4] (jf. -fler-

hed^ lige antal af stemmer (for og imod
samme ell. for forsk, forslag ell. personer);

ligestemmighed. Skulde i noget Tilfælde

Stemmelighed finde Sted, giør Lodtrækning
Vdslaiget. Anordn.yil840.§22. HurwHz.S.121.
-liste, en. [1.4.4, 111.1.3] (jf. -seddel 2)

30 liste, hvorpaa en ved en valghandling assiste-

rende vælger (stemmelisteføreren) opfører de

stemmegivendes navne, tidligere (ved mundtlig

afstemning) tillige med angivelse af, hvorledes

de har stemt. Lov"*/,1849.§34. SaVXXIV
443.

Stemmelse, en. vbs. til III. stemme.
I) t til I. stemme 1.3. Moth.S786. 2) (sj.)

til III. stemme 2.2. jf. bet. 3: *Jeg saae dig

trænge haardt til Stemmelse (0: opmuntring),

40
I
Og tog mig (for), at skrue lidt paa Qvarten.

Bredahl.1.47. 3) f ^^ HI- stemme 3.i (jf.

En-, Overensstemmelse^ ell. (især) 4.1

:

stemning (3.1 ). Deres Siæle forbleve i denne
Stemmelse. Ew. Overs.afMaxVind ogConsorter.
(1782).620. Denne Gemytternes Stemmelse

i Anledning af de ovenmeldte Ulykker be-

tiener Digteren sig åi.JBaden.Horatius.1.7.

IStemme-lyd, en. stemmens lyd (tone).

ORung.VS.22. \\
(med.) den lyd af den ta-

M lendes stemme, som høres (gennem brysthulen),

naar man lægger øret tæt mod brystet. Nord
ConvLex.*V495. \\ især (fon.; til I. Stemme
1.3^; (sproglyd med) stemmetone; stemt lyd.

E-Jessen. (TfF. 11. 62). Mikkels. SproglS. 5.

-læbe, en. (anat.) d. s. s. -baand (især om
de egentliye, ægte stemmebaand). Jesp.MFon.*

58. VorUngdom.1920.370. hos fugle: Sal.'lX.

123. -lægning, en. (jf. -lag og II. lægge

10.3 ; fagl.) tale- ell. sangpædagogisk indøvelse

60 af stemmens brug i det rette leje. Lærer i

Stemmelægning.^nna Bloch.Fra en anden Tid.

(1930).58. PoU^U1942.15.sp.4. -løs, adj.

I) [I.l.i(-2)] C9 som er (næsten) uden stemme

(stum, meget hæs). S&B. jf. -m&ngel: Stem-
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meløsh.eå.ConvLex.XVI.223. denne Hæs-
hed . , kan nærme sig til fuldstændig Stem-
meløshed. Danmarks Lærerforenings Medlems-
blad.l905.275.sp.l. 2) [I.l.a] (fon., 1. Ir.)

uden stemme(tone); ustemt. Mikkels.Sprogl.

27. -mangel, en. (med.) stemmeløshed (se

-løs 1). KliniskOrdbog.'(1937).466. -ma-
iskine, en. I) [III. 1.3] (sj.) indretning

(maskine) til brug ved stemmegivning; stemme-

kasse; ballotermaskine. S&B.
\\ (jf. Maskine

1.4 slutn.) uegl., om lydigt og uselvstændigt

stemmende politiker (rigsdagsmand). Dagbl.

'*/al853.1.sp.l. 2) se Stæmmemaskine. -ma-
teriale, et. (jf. Materiale 1; især i tale-

ell. sangpædagogik) om (sang)stemme med
forestilling om dens brugelighed, egnethed til

ell. trang til uddannelse. CP -middel, et.

i flt., om (en persons) stemme(organ), især

med forestilling om brugelighed i tale ell. sanq,

ftjlde, kraft olgn. Holst.R.{„Nyt Ord)".

RSchmidt.F0.147. Damen havde pragtfulde

Stemmemiå\eT.Schand.O.II.264. || uegl., m.

h. t. (lyrisk) digtning. Gjellerup er godt i

Gang med at faae Magt over sine Stemme-
midler. Vodskov.SS.218. -modtager, en.

(jf. -samler; isæ-r polit.) den ved en valg-

handling assisterende person, der modta-

ger vælgernes udfyldte stemmesedler og lægger

dem i stemme-kassen. LovNr.lo9^^U1920.§36.
-nerve, en. (anat., nu næppe br.) den 10.

hjernenerve (der bl. a. sender grene til lun-

gerne); den omstrejfende nerve (se omstrejfe

2.2;. ConvLex.XVr.222. Anat.(1840).II.112.

-nøgle, en. (-f -nøgel. Moth.S786. VSO.
MO.). ^ I) t d. s. s. I. Nøgle 4. Moth.S786.

jf. VSO. MO. 2) [1.2.1, III.2.2] (jf. I. Nøgle

5.1^ d. s s. -hammer. VSO. MO. ÉPanumB.
ML.'641. -organ, et. (jf. -redskab; anat.)

organ, der medvirker ved stemmens dannelse

(lydfrembringelsen) ; ogs. spec. om strubeho-

vedet (Larynx) med stemmebaandene. Anat.

(1840).II.351. HPanumB.ML.*641. \\ i ent.

om samtlige disse organer. Paulsen. L 487.

-overgang, en. (jf. -skifte og Overgang
5.2; med.). KliniskOrdbog.^(1937).466. -pi-
be, en. [III.2.2] (nu næppe br.) J^ d. s. s.

-fløjte. Amberg. VSO. MO. -pind, en. [III.

2.2] (jf. -stok 2 samt I. Stemme 2.4^ J^ d. s. s.

Sjæl 6.6. OpfB.UlI.508. D&H. -pligt, en.

[III. 1.3] (jf. -tvang; især polit.) pligt til at af-

give sin stemme. Høffd.E.285. VortLand.^'/a

1905.1.sp.4. -procent, en. [1.4.4] (især po-

lit.) den procent, som de (ved et valg) afgivne

stemmer udgør i forhold til samtlige stemm,e-

berettigede. Studenterbladet.^Uil937. 3.sp.l.

I. Stemmer, en. fit. -e. (a/ III. stem-
me) person, der stemmer. I) (af III. stemme

2.2J J^ person, hvis virksomhed bestaar i at

stemme musikinstrumenter (især klaver); kla-
verstemmer. Amberg. Klaveret har ikke
været stemt i over ti Aar, for her bor jo

ingen StemmGT.KMich.LL.201. Buchh.FD.
159. 2) (sj.) af III. stemme 4.i. (Frølichs)

Anlægs Art gør ham til en Smykker og

Stemmer. Hver Tegning af hans Haand
smykker Bogens Side og stemmer Beskue-
rens Sind. Brandes.XII.287.

II. Stemmer, en. se Stæmmer.
Stemme-redskab, et. (anat.) d. s. s.

-organ. Stemmebaandene udgjøre den væ-
sentligst lydfrembringende Deel af Stemme-
redskabet."iV/MsiA-L./7.362. jf. I. Stemme 3.1

:

Pattedyrenes Stemmeredskaber ere . . lige

10 saa fuldkomment skikkede til Stemmedan-
nelsen som Menneskets. Eschricht.Lærenom

Livet.(1850).328. -register, et. (jf. Re-
gister 2.2; fagl.). (den) berømte Skuespillers

og Deklamators store Stemmeregister.S'cAond.

TF.II.148. KliniskOrdbog.^(1937).466. -ret,
en. (jf. -berettiget, -rettighed og Rostretj.

I) [1.4.3, III. 1.2] (nu sj.) ret til at have en

stemme, gøre sin mening gældende; kompe-
tence. NyerupRahb.VI.364. 2) [1.4.4, III.I.3]

20 (især polit.) ret til at afgive stemme (ved

valg); valgret, den enkelte Daglønner i En-
gelland (havde) ligesaalidet Stemmeret som
Daglønnerne hos os. Birckner.Tr.55. Stemme-
ret (i rigsdagen) udøve (ministrene) kun, naar
de tillige ere B,igsdsLgsmdsnå.Grundl.(1849).

§63. Skjoldb.KH.188. I Aktieselskaberne har

hver Aktieejer Stemmeret paa Generalforsam-

lingerne i Forhold til sine Aktiers Paalydende.

ForsikrL.128. almindelig stemmeret, se I.

30 almindelig 1 2. -rets-kvinde, en. (til

dels som gengivelse af eng. suffragette; polit.)

kvinde, der er (ivrig) tilhænger af (og for-

kæmper for) kvindernes (politiske) stemme-

ret. Riget.^yd913.1.sp.l. HarNiels.TT.II.83.

-rets-los, adj. (1. br.) som ikke har stem-

meret. Brandes.XII.233. -rettighed, en.

[I.4.3(-4), III.1.2(-3)] (nu 1. br.) d. s. s. -ret

(især i bet. 1). Birckner.Tr.53. *de, hvis

Røst fortjener Agt,
|
Hvis Stemmerettighed

40 Du selv erk]enåeT.Hr2.AN.236. VSO. MO.
-ridse, en. (jf. -sprække; anat.) aabning

(spalte) ml. de to (egentlige) stemmebaand (af

skiftende størrelse (form) efter disses stilling);

Glottis ell. Rima glottidis. Cuvier.Dyrhist.1.50.

AKrogh.Fysiol.109. || hertil ssgr. som Stem-
meridse-baand (ældre betegnelse for Stem-
mebaand. Skjelderup.Anthr.il. 129. Anat.

(1840).II.358), -krampe (Panum.555. jf.

Børneastmaj, -svulst (smst.561). -rum,
50 et. [III.I.3] rum (i valglokale), hvor stemme-

givning (udfyldning af stemmeseddel) foregaar.

Sal.XVI.664. Søiberg.KK.II.lOO. -salg, et.

[I.4.4] (jf. -køb; polit.). EmilRasm.BH.195.
SaUXXII.238. -samler, en. [1.4.4] (jf.

-modtager; nu sj.) person, der samler (mod-
tager) stemmerne ved stemmegivning. vAph.

(1759). -seddel, en. [1.4.4, III.I.3] I) sed-

del, hvorved man afgiver sin stemme (fx. ved

afkrydsning). Enhver Vælger har . . til

60 Committeen at aflevere en Stemmeseddel.

Anordn.^/il840.§19. ForrFolketinq.§6. 2) (sj.)

d. s. s. -Hste. Lov''^/d849.§34'(Lov^y-,1867.

§41: Stemmelistej. -skifte, et. forandring

af stemmen(s klang). PEBenzon.B.36. || spec.
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(med.) d. s. s. -overgang. Panum.556.
-skridt, et. (jf. Skridt I.2 slutn. og Har-

moniskridt^ J^ (^^ trins) forskydning ell.

forandring af stemmen (ionen). Bohlmann.
MusikalskLomme-Ordbog.(1882).45.-»UrJief
en. [III.2.2] cT skrue, hvorved strengene

paa et mtisikinstrument (spec. et klaver

olgn.) strammes ell. slappes. OpfB.^III.538.

Btichh.Su.II.118. -islidse, en. [I.2.i] J^ et

ved den øverste ende af et orgels aabne labial-

piber anbragt aflangt (firkantet) hul. Ham-
burger.Marcussen&Søn.(1931). 12. -sprwk-
Ice, en. (anat., nu næppe br.) d. s. s. -rid-

se. PhysBibl.XXlY.29. Frank.SM.1808.263.
-sten, en. [1.4.4, III.I.3] (jf. -kugle^ iscer

om forhold i den klassiske oldtid (Cfræken-

land): en lille sien, hvormed man afgav sin

stemme. ThorLa.(StSprO.Nr.l00.31). Østrup.

(GadsMag.1933.482). -stok, en. [III.2.2]

J^ I) træstykke (bøgetræsplanke), i hvilken

stemmeskruerne i et klaver er fæstede. OpfB.^
1 11.492. Hjlnstr.7. 2) d. s. s. -pind. Conv
Lex. XVI. 226. MusikL.II.363. -streng)
en. (sj.) d. s. s. -baand. Sander.Polyhymnia.

(1813).47. -strop, en. [1.2.1, III.2.2] j"

hver af de paa (ældre) trommer (i siksak)

udspcendie snore (stropper), hvormed tromme-

skindet strammes ell. slappes. M.R.1833.466.

-sæt, et. (jf. -lag; O, 1. br.) maade at bruge

stemmen paa (i tale). Det er Alvor, hvad jeg

siger I Han havde forandret Stemmesæt og

Tonefald. Drachm.T.183.
-stemmet, adj. [-|Sdæmai] (af I. Stem-

me; ;/. stemmig) I) af I. Stemme l(i-2):

som har (taler, synger, lyder med) en
stemme af en vis (ved et adjektivisk førsteled

angiven) art. I.l) (jf. lavstemmet; især dJ;

1. br.) med angivelse af særlig kvalitet, styrke,

højde olgn. Præstens svagstemmede Jule-

prædiken. Woel. MitLivsElvira.(1930).73. 1 .2)

(jf. mangestemmet; især oj lydende med
det ved 1. led angivne antal af (personers)

stemmer; i ssgr. som hundred- (Bang.F.184.
BerlTid.^*/il942.Aft.7.sp.3)ell.trisindstem-

met kor, raab osv. Aarestr.SS.Y294. Et tu-

sindstemmet Skrig af Henrykkelse. LC^teis.

OA.204. jf. I. Stemme 3.i : *ét vinget Sanger-

kor
I

med tusindstemmet Lyd opførte
|
en .

.

ConceTt.Trojel.il.94. 2) (sj.) af I. Stemme
2.2: d. s. s. -stemmig 2. synge en firstem-
met KoT!iilHAMall.E.30.
Stemme-tab, et. spec: \) Qi det for-

hold, at en person (næsten) mister (tale- ell.

sang)stemmen. S&B. 2) [I.I.3] (fon.) bort-

fald af stemme(tone) ved en artikulation (deto-

nalisering). Jesp.TS.237. -tavle, en. [1.4.1,

III.I.3] (1. br.) tavle, hvormed man afgiver

sin stemme. Sal.1.288. -tone, en. I) 13 den

med stemmen (i tale ell. sang) frembragte ell.

stemmen ledsagende tone; ogs. (fon.): stemme

(1.1.3); siemthed. StSprO.Nr.164.14. 2) [III.

2(2)] J^ (en til grund lagt, fast) tone (normal-

tone, kammertone, som regel enstreget a),

hvorefter musikinstrumenter stemmes. Conv

Lex.XVI.226. NordConvLex.V392. -traad,
en. [III.2.2] J^ metaltraad, hvormed et tun-
geinstrument afstemmes (ved forskydning af
meialtraaden og deraf bestemt forandring af
fjederens svingende del). Paulsen. 1. 434.
-tvang, en. [III.I.3] (jf. -pligt; især po-
lit.) pligt til at afgive sin stemme ell. (for
en gruppes vedk.) til at stemme ens. Kv
Samf.l912.65.sp.l. ArthChrist.FF.18. -tæl-

10 ler, en. [1.4.4] (især polit.) I) person, der

har det hverv at sammentælle de (ved et

valg) afgivne stemmer. Dorph.Sofokles.339.

jf. Stemmet ælling. 3/0. 2) (spøg.) uegl.,

om en valgkandidat, som et parti opstiller for

at faa lejlighed ttl at skønne om partiets stil-

ling (antal af stemmer) i en vis kreds. BiogrL.*

XIIL596. -orne, en. [1.4.4, III.I.3] (if.

-kasse; 1. br.) urne, hvori vælgerne lægger

stemmesedlerne; valgurne. D&H. -vibra-
20 tion, en. spec. (med.) om de vibrationer i

luftrør og lunger, der fremkaldes ved stemme-
baandssvingningemes forplantning og kan føles

paa brystvæggens overflade. NordConvLex.*V
495. KliniskOrdbog.(1921).231.

stemmig (se bet. 3.i^ ell. (nu kun som
2. led i ssgr.:) -stemmig, adj. [-|Sdæmi]

ell. (især) [-|sdæm'i] (ænyd. d. s. (i sødstem-
mig), ty. stimmig (og -stimmig^; af I.

Stemme, i bet. 3.1 til dels ogs. III. stemme;

30 jf. -stemmet) 1) af I. Stemme 1(1-2). I.i)

(sj.) d. s. s. -stemmet l.i ; se fuldstemmig.

1.2) d. s. s. -stemmet I.2; i ssgr. som faa-,

fler- (1), mangestemmig (1) samt hundred-
(Bøgh.UF.1.95. AchtonFriis.JL.I.108) ell.

tusindstemmig^t raab olgn.). Da brød
der tusindstemmigt et Jubelkor frem i ham.
Schand.TF.II.227. Et tusindstemmigt Brøl

hilser ham. Howalt.DB.133. jf. bet. 3.i: et

„tusindstemmigt" Krav høres bedre end de

40 enkelte Røster. SvLa. (Pol.**/i»1920. 2. sp. 5).

2) (jf. -stemmet 2) j^ af 1. Stemme 2.2,

om sang, musikstykke: udført med et vist

(af 1. led angivet) antal stemmer (partier);

se fler- (2), fuld-, mangestemmig (2) og En-

keltstemmighed; spec. med talord som 1. led:

femstemmig (MusikL.(1801).73) ofl., især

i ssgr. en-, to-, tre-, firstemmig (s. d.).

3) svarende til 1. Stemme 4(3-4). 3.1) (jf.

stemmelig 2; nu 1. br.) af I. Stemme 4.8,

M til dels ogs. III. stemme 3, om person(s me-

ning, ytring): enig (med en i noget) ell.

overensstemmende (med noget); se ssgr.

som en- (3), lov-, overens-, sam-, sammen-
stemmig. |j f w<^« /<"' **?• ®* Document (fra

1717), hvori (skibscheferne) erklærede sig

„ganske stemmige" med Tordenskjolds iie-

ning. HBohr.Tordenskjold.(1839).106. 3.2) af

I. Stemme 4.4, se Ligestemmighed.

I. Stemning, en. ['sdæmneri] ff Stem-

60 ming. bet. 2: vAph.(1764). bet. 4.i: FrSneed.

1.558). ftt. -er. {sv. stamning, no. stemning,

jf. ty. stimmung; vhs. til III. stemme)
I) (1. br. i rigsspr.) til III. stemme 1.3:

stemmegivning; afstemning; votering.



1161 ^temnins Stemning: 1162

Imidlertid er Stemningen skeet. Archonterne

. . meddele hinanden UåMdet. OehlX.209.
Feilh.

2) cT til III. stemme 2.2, 2.1) handlingen
at stemme et instrument (jf. Klaver-

stemning^. Instrumenternes Stemning (ell.)

8temming.vAph.(1764). MusikL.(1801).239.
Heii.Pros.IX.532. han stemte Violinen, og

han foretog Stemningen paa en ophidsen-

de orchestral Maa,åe.JakKnu.LU.77. Kirke- lo

orgler efter alle Systemer. Stemninger, Re-

parationer . . udføres samvittighedsfuldt.

Læreren.^/el929. 10. 2.2) den ved stemning
(2.1) frembragte (rette) tilstand; stemt-

hed; spec. i udtryk som være i, komme
ud af, holde (Hjlnstr.7) stemning(en)

ofl. K. holdt ikke af, at Instrumentet gik

af Stemning, og saa lod han Manden stemme
det hvert KvzxtTk&x.HKaarsl.DT.lOi. (han)

prøvede blot Flygelets Stemning. ZLors./a;. 20

762. 16 Pauker i forskjellig Stemning.

RBergh.M.75. alle Tonerne fandtes (o: i et

klaver), og det var rent i Stemningen. Cari

Niels.Min fyenskeBarndom.(1927).165. i sam-
menligning (med tilknytning til bet. 4:.i):

Jeg var som et Instrument, man længe har

ladet staae forglemt etsteds, og som er

kommet ud af Stemning, fordi Ingen kjend-

te dets Bygning. Goldschm.Chol.59. billedl.:

Winth.NyÉ.51. samtidig følte jeg at den 30

Rolle, jeg var født til at spille, vilde jeg

ikke mere kunne spille. Mit Instrument var

under Brugen blevet falsk i Stemningen.
Nathans.ED.iy.276.

3) (ion.) til III. stemme 2.3, om artiku-
lation med stemmebaandssvingninger
(tonalisering). stemning af k mellem vokal

og l.MKrist.GN.44.

4) {svarende til bet. 2.2; ligesom i ty. fra

slutn. af 18. aarh.; < vAph.(1764)) til III. 40

stemme 4.i. 4.1) midlertidig, men for-
holdsvis varig sindstilstand, der er

præget af en vis fremherskende følelse,

en tilbøjelighed i en vis retning, en op-
lagthed til (en vis) virksomhed, fremkaldt

(uvilkaarligt) af organiske betingelser ell. af

(omgivelsernes) ydre paavirkning, ofte saa-

ledes, at vedk. ikke er sig aarsagen (til sinds-

tilstanden) bevidst; ogs. om en for flere (en

kreds, et selskab) fælles, gensidig opbygget 50

sindstilstand; olm. i forb. som (i) en ani-
meret, harmonisk, lystig (Gylb.TT.254),

munter, fornøjelig (Pont.LP.VlI.65),
lys (Skjoldb.SM.14), hævet (se I. hæve
B.i), høj (se II. høj 6.3^, løftet (se II.

løfte 3.8J, nedtrykt, trykket (se u.

trykkej, vemodig stemning olgn. (jf.

VSO. MO.). Hele Selskabet kom i en roli-

gere, blidere . . 8t&xan\ng.Bagges.L.II.146.

ærgerlige Tanker have opirrende sønder- eo

revet mit Sind og min Stemning. (Sift&./.S.

Stemninger og Tilstande. Hrz.(bogtitel.l839).

en Stemning, en momentan Lidenskab.
Kierk,1.165. I Videnskaben have subjective

Stemninger: Tilbøielighed, Utilbøielighed,

Frygt, Haab o. dsl. Intet at betyde. Æasm
Niels.G.1.xXV. Jeg havde ikke i lang, lang
Tid været saa oplagt som idag, og jeg maatte
benytte min gode ^tQunning. Drachm.UB.
181. saadan en sær Stemning, der var over
liende.Bang.L.127. Høffd.Psyk.*363. selv hans
Humør (kunde) ikke sætte Stemningen op.

AaDons.MV.132. m. h. t. dyr: dette, at
hunde i en irriteret stemning frembringer
en med r beslægtet „snerrende" lyd. Jesp.

MFon.*37. \\ med prægnant bet., om den rette,

gode, ønskelige, harmoniske sindstilstand, der
tilstøder Ubehageligheder, der bringe Dig
ud af Stemningen. Z*er/c.7/.253. naar han
en enkelt Gang . . deltog i et Punchegilde,
kunde han slet ikke komme i Stemning.
Schand.AE.36. han . . kunde ødelægge en
Stemning med overflødige Spørgsmaal.ZLars.
MH.15. Jeg havde aldrig troet, at Maane-
skin ved Havet kunde være saa smukt. Det
er, fordi Du er i Stemning, sagde han.Bier-
freund.FN.117. *Er der Stemning til

Stede? viserefræn 1927. ( Vogel-Jørg. BO. 148).
KMunk.DU.66. \\ om sympatisk ell. antipa-

tisk følelse ell. forhold, m. præp. imod (jf.

Modstemning^ olgn. (hendes) Stemning imod
ham er højst uioTåelagtig. Hjort.KritKonst.

155. Derved blev den aldrig gode Stemning
mellem Fader og Søn ikke heåie. LuisBram-
sen.0.83. || om en inden for en vis kreds
raadende følelses- ell. ræsonnements-
bestemt mening ell. tilbøjelighed; alm.
i forb. m. præp. for. der (var) ikke megen
Stemning i Borgerrepræsentationen for at

bevilge de 800 Mark. JJessen.A.155. Søiberg.

KK.11.20. Børsen meldte om god stemning
for ohligSitioneT.MKlitgaard.MS.lO. sondere
stemningen, se sondere 4. || spec. (jf.

Folkestemning^ om (følelsesbetonet) offent-
lig mening, opinion. Knud (den hellige)

forstod ikke at vinde (folket) eller at vende
Stemningen.Molb.DH.il.105. Kong Chri-

stian forstod . . at vinde Stemningen for sig.

Brandt.CP.313. For at bearbejde Stemnin-
gen blandt Menigmand skrev han . . et Digt
om Christian den Anåen.OFriis.Litt.229.

4.2) (jf. Jule-, Natte-, Naturstemning; „mo-
derne Sprogbrug". /S'iesJt/e.^ en til et sted,

et milieu, et kunstnerisk produkt (jf.

bet. å.s) olgn. knyttet egenskab ell. til-

stand, der fremkalder (en vis) stem-
ning (4.1); alm. i forb. m. præp. over. Der
blev ligefrem Stemning over Frokosten.

OMMøU.0.97. Der kan være en lys og mun-
ter eller en mørk og dyster Stemning over et

Landskab. Sal.^XXI1.240. 4.3) (æstet.) et i

ord, toner ell. billede (maleri olgn.) for-
met (kunstnerisk) udtryk for en stem-
ning (4.1-2); stemningsbillede. Drachm.
SB.12. Jeg havde sendt et Par smaa No-
veller og nogle Stemninger til „Vendsyssel
Tidende". OlesenLøkk.(BerlTid.^yd934.Aft.9.

sp.5).
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5) (bot.) til III. stemme 4.2: (en plantes)

følsomhed over for ydre paavirkning. En
forskellig Stemning overfor Lyset. W^arw.
Bot.467. LandbO.1.268.
IL Stemning, en. vbs. til lY. stemme,

se stæmme.
IStemiiing^s-, * ssgr. (< VSO. MO.;

med faa undtagelser (navnlig Stemnings-
menneske, til dels stemnings-forladt, -fuld,

-løsj ruBsten kun QJ ell. fagl.: æstet., i psyko-

logisk spr.) især af Stemning 4(i), ofte med
særlig forestilling om stærkt følelsesbestemt,

dyb, rig, ogs. vag, let skiftende stemning;

saaledes foruden de ndf. anførte talrige mere
tilfældige ell. let forstaaelige ssgr., som stem-
nings-baaren, -bestemt, -indtryk, -paavirk-

ning, -præg(et), -række, -skala, -sÉfte (jf.

-omslagj, -skred, -udslag (jf. -udbrud^, -veks-

ling (jf. -omslag), -vækkende, -vækker; (tilli-

ge) af Stemning 4.2, m. h. t. (stærk, vag olgn.)

stemning knyttet til et sted, milieu, landskab,

digt, maleri osv., i udtryk som Stemnings-
digt, -dis, -drama, -duft, -fattig, -fin, -ind-

hold, -lyrik, -musik, -poesi ofl. -betonet,
part. adj. se u. betone 3. -bevæget, part.

adj. bevæget af (ell. tilbøjelig til at bevæges af)

en stemning ell. skiftende stemninger, stem-
ningsbevægede Indfald. HarNiels.Mændogde-
resGerning.(1929).163. jf.: Bjørnsons Stem-
ningsbevægethed understøttes af en
kunstnerisk uddannet 'Røst.Schand.O.II.138.

-billede, et. (jf. Stemning 4.3J billede,

(kunstnerisk) skildring af en stemning; om
(del af) skønlitterært arbejde: Vodskov.SS.51.

Pont.EV.59. -bølge, en. (jf. I. Bølge 2.2)

stærk (voldsom, løftet) stemning, der bevæger

(løfter) den enkelte ell. flere (mange), til en

vis tid river (en, mange) med sig. spøgende
leende, gyngende paa Øjeblikkets Stem-
ningsbølge gik vi fire Danske gennem Stock-

holm paa Kryds og paa T\æTs.Schand.O.II.
119. de store Stemningsbølger, der til Tider

farer hen over Menneskeheden. MKirkegaard.
PositivReligion.(1930).67. -forladt, part.

adj. [4.2] (jf. -løs 2). alt havde svoret sig

sammen om at gøre denne Begravelse saa

. . stemningsforladt som vel m\iligt. Riget.

"^itl912.4.sp.3. denne kolde og stemnings-
forladte Byhel.KSech.MV17. -fuld, adj.

(jf. -fyldtj. I) til Stemning 4.i. Overlæreren
. . var nøgtern; Rektoren var mere stem-
ningsfuld. Sc;»an<i.4£.276. ;/. -fylde 1: Fru A.

læspede af Stemningsfuldhed.OBangr.Bt/-
en.(1924).21. 2) til Stemning 4.2. Stemnings-
fulde Sange og Digte. Jens Jensen, (bogtitel.

1906). den stemningsfulde Holmstrup kirke.

HVClaus.H.153. *Aa! hvor var det stem-

iiingsfulåt\Tivoli-Revyenl921.11. (jf. Vogel-

Jørg.BO.l). -fylde, en. (især højtid.) det at

være fuld (fyldt) af stemning (stemningsfuld).

I) til Stemning 4.i. (jf. let. 2:) Drachmann
med hans friske geniale Stemningsfylde. Vod-

skov.SS.248. 2) til Stemning 4.2. der skulde

være over Gudstjenesten . , en Stemningsfyl-

XXT. Bentrykt "/t 1943

de, skabt ved Korsang og Orgelspil. Fridericia.
17&18Aarh.I.109. en Salmes . . religiøse

Stemningsfylde. Ludwigs. SS. 1. 6. -fyldt,
part. adj. (jf. -fuld, -mættet, -rig og -fylde;
især højtid.). I) til Stemning 4.1. Riget.**/

1

1911.6.sp.3. 2) til Stemning 4.2. Synet (9:
et dansk landskab)

| stemningsfyldt som
Hejreflugt. Aakj. FriFelt. (1905). 4. -have,
en. (foræld.) have (fra tiden omkr. 1800),

10 hvis forsk, partier var anlagt med det formaal
at fremkalde forsk, stemninger og følelser hos
betragteren. DanmHavebr.94.186. HavebrL.*
11.835. -liv, et. tilværelse (liv), hvorved
man giver sig hen i, lever i (vage) stemninger;

den del af bevidsthedslivet, følebeslivet, der

angaar stemningerne. Det var . . hans sunde,
energiske Natur umuligt at hensynke i et

. . passivt Stemningsliv. ThomLa.F.93. Kunst
(bør kun) være et Instrument for Sanser og

20 Stemmngsliv. EHannover.SvK.43. -løs, adj.

(jf. -forladt^ som er uden (blottet for) stem-

ning. I) (1. br.) til Stemning 4.i, om per-

sonøs sind), jeg har været . . for stemnings-
løs til Brevslmvning. iSran<ies.Br.//.27. jf.:

(afslappelsen) af den politiske Interesse . .

lagde sin klamme Stemningsløshed over
ham selv. EHenrichs.MF.1.48. 2) til Stem-
ning 4.2. kjedelige, stemningsløse Møbler, der

ingen Historie ladiYåe.Schand.SB.179. det

30 grelle, stemningsløse Moigenlys. EChristians.

Hj.190. -menneske, et. menneske, som
er meget modtagelig for stemningspaavirkning,

som har stærke og (især: hurtigt, uberegne-

ligt) skiftende stemninger (og derved bestemt

adfærd), jeg var et Stemningsmenneske den
Gang; Alt virkede paa mig. Drachm.UB.13.
Han er et Stemningsmenneske. Jeg har set

ham være både fin og u&n. ESkram.UB.55.
-mættet, part. adj. [4.2] (især højtid.)

40 (i høj grad) stemningsfyldt (2). Aakjærs Vers

om Jylland er overordentlig stemningsmæt-

tede foruden at være strængt realistiske.

HVClaus.DL.9. -omslag, et. (jf. -spring,

-sving^. det pludselige Stemningsomslag.

Schand.SB.76. Ludmgs.SS.I.17. -rig, adj.

(jf. -fyldt;. I) til Stemning 4.i. »Danmark
fik sit eget Sind . . |

lunefuldt og stemnings-

rigt. OBoéfe-ZTTfi^. jf.: hun (overvældede) ham
med endnu større Stemningsrigdom,

50 endnu større Begejstring. JPJoc.//.9. 2) til

Stemning 4.2. sa.(Brandes. Br. II. 278). et

stemningsrigt Stykke B.omsLntik.HBrix.AP.

V.208. -spring, et. (jf. -omslag;. Bar-

net er alt temmelig stærkt vant til

Stemningsspring, Lunefuldhed. FDretcr.FrF.

7. -sving, et, -svingning, en. (jf. -om-

slag;. Drengealderens Stemningssving mel-

lem mulende Fornærmethed . . og svulmende

^e\viø\e\&e.VilhAnd.Utt.IV.243. bratte mo-

60 mentane Stemningssvingninger. fioos.Goe/Ac.

(1932).41. -udbrud, et. stemningsbestenU

udbrud (ytring). Vodskov.SS.212. JakKnu.
0.132.

IStemp, en. fStimp. Mo(h.S787.

73
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VSO. og MDL.(u. Stimpj saml Feilb.fu.

stemp^^. (ænyd. stemp(e); fra mnt. stempe;
til stempe, III. stampe; jf. Stempel; nu kun
dial.) slempel (l.i); (spids) mejsel (dorn).
Rask.FynskeDS.67. SprKuU.1.118. Feilb.

UfF. stempe, v. fstimpe. Moth.S787. jf.

Feilb. (u. stempe^j. -ede. (ænyd. d. s., æda.
stæmpæ (?) (se MKrist.Fr.56); fra mnt.

stempen, sideform til stampen, se III. stam-
pe; jf. stemple; nu kun dial.) stampe;
støde; spec. (jf. Stemp; smed.): slaa hul-
ler (i en hestesko olgn.); stemple (l.i). Rask.
FynskeBS.57. han stempede den vældige
(smede-)llammer dybt i det funkende Jærn.
Aakj.PA.40. *(sædemandens) tunge Sko

[
vil

stempe Mulden dybt og tdiSt.sa.VVF.37.

SprKull.1.118. Feilb. UfF.
Stempel, et ell. (nu dial.) en (Slange.

ChrIV218. LTid. 1741. 340. Rask. Br. II.

248. jf. Feilb. BornhOS.). [isdæm'i(8)l] stem-
pel. -fføt/sg.J.6r.i44. best. f. stemp(e)let; flt.

stempler, (ænyd. glda. d. s., æda. stæmpæl,
støder i en morter (Harp.Kr.87.167), sv. stam-
pe! fen), no. stempel (et); fra mnt. hty. stem-
pel (m.); til III. stampe; jf. Stemp, stemple)

I) om (del af) redskab. 1.1) (fagl.) i al

olm., om (stangformet) (del af et) red-
skab, som føres i stampende ell. stødende
bevægelse og bruges til at sammen-
presse, knuse, gennemhulle (slaa hul-
ler i) noget olgn. (jf. Hul- (1), Knop-, Lok-,

Nitte-, Presse-, Punkter-, Rund-, Skostem-
pel^. Viborg&Neerg.HB.89. Bildsøe.Smede-

bogen.(1928).158.168ff. om gravstikke (?): *Vi
(kunstnere) færdes, saa flittigt og godt, vi

formaae,
|
Med Pensel og Meisel og Stem-

pel. Winift.^S'.ii.
II
om brolæggerjomfru. det

(var) rygtedes, at „Jomfruen" ikke længer
skulde kaldes „Jomfru", men derimod „Stem-
pel", og det er den nyeste og eneste rigtige

Benævnelse, i Brolæggersproget, for hvad
vi Alle i gamle Tider kaldte en Jomfru. £?C
And.(Folkekal.l854.58). UfF. („Nyt Ord").
SaUXXII.240. 1.2) i vand- ell. luft-

pumpe, dampmaskines cylinder olgn.: det

arbejdende organ, der , i form som en kort

cylinder (plade olgn.), sluttende (tæt) til de

omgivende vægge, bevæger sig frem og
tilbage og tjener til enten at modtage
bevægelser (drives) af vædsker ell. luft-

arter ell. at overføre bevægelse paa disse;

ogs. om dette organ og den derfra udgaaende
(stempel) stang. Stempelet maa være nøi-

agtig passende i C^lmderen.AWH'nich.(1799).
384. OpfB.UII.188. »Stemplet slaar under
Toget

I

sin hastige M.elodi.Jørg.RNS.77.

Stempler og lIiul.VBergstrøm.(bogtitel.l911).

stemplet er i bund, i top, se Bund (I. l.i).

Top. i sammenligning: Far . . spillede saa
taktfast som Stemplerne i en Dampmaski-
Tie.CarlNiels.MinfyenskeBarndom.(1927).101.
Benene (paa cykelrytterne) gik uafbrudt som
mekaniske Stempler. KSech.MV20. 1.3) (jf.

let. 2; især fagl.) afprægeredskab (af me-

tal, kautsjuk, læder olgn.), der paa sin arbej-

dende flade er forsynet med figurer, bogstaver

osv., som enten ved tryk arbejdes ned i et

materiale (jf. Hul- (2), Kel-, Medalje-, Mønt-,
Præge-, Seglstempel^ ell. ved paaført farve

aftegner sig paa dette (jf. Kød-, Navnestem-
pel ofl.). Moth.S786. (guldsmedene maatte

ikke) levere deres Arbeyd, førend det var
. . med hans (o: probermesterens) . . Stæmpel

10 stæmY)let. Slange.ChrIV245. Naar De kom-
mer til København . . skærer De . . Stem-
plerne til den Runemønt, De viste mig.

Bergs.FM.59. Tjenesteregi.249.
\\

om de

ved stansning samarbejdende prægeforme, den

fordybede og den ophøjede; ogs. spec. (mods.
Matrice^ om denne sidste. Hinnerup.Juv.
448. TeknMarO.

\\
(bogtr.) den ved støb-

ning af bogtryktyper anvendte støbeform, der

bærer et (ved udskæring i træ ell. (nu) gra-

20 vering i metal fremstillet) ophøjet og omvendt
skrifttegn (patrice). Selmar.*4.

\\
(bogb.) red-

skab til fremstilling af forgyldning ell. blind-

tryk. Paparbeideren.(1835).191. SvDahl.Ord-
bogf.Bogsamlere.(1919).40.

2) af bet. 1.3, om aftryk, præg. 2.1) et

ved et stempel (l.s) frembragt aftryk,
tjenende som gyldighedstegn, ejermær-
ke olgn.

Il (jf. stemple l.s) brændt ell. især

presset mærke i (genstande af) metal, spec.

30 mønt (jf. Præg Ij, i voks, lak (jf. II. Segl

l.i), (som fabriksmærke) i metalvarer olgn.

Moth.S786. Penge . . som havde til Stæm-
pel et FasiT. Eolb.Ep.111 .86. at myndte eller

slaae Stempel paa Yenge.LTid.1739.217.
Varer eller andre Gjenstande med et offent-

ligt Stempel eller Mærke, der skal afgive

Borgen for sammes Ægthed eller Godhed.
Lov^'>/2l866.§278. TeknMarO.

\\ (jf. stemple

1.4J mærke, frembragt ved paatrykt farve (fx.

40 paa et (brevs) frimærke, jf. Post-, Ring-

stempelj, ogs. ved paatrykt forgyldning, fx.

paa bogbind. vAph.(1759). Bogvennen.1928.

48. uegl.: Tommtlfingeren havde sat et sort

Stempel paa Kortet.AKohl.RN.27. spec. dels

om gyldighedsmærke paa officielle dokumenter,

mærkede (stemplede) v. hj. af et autoriseret

stempel (1.3); ogs. om et paa saadanne doku-

menter fastklæbet mærke (se Stempelmærke^,
hvorover gyldighedsmærket trykkes. vAph.

50 (1759). Documenter, som skulle forsynes

med Stempel. Lov"/22S6i.^7. Stempel . . af

Iste, 2den eller 3dje K\&?,^e.JurFormular-
bog. ^191. dels om autoriseret kontrolmærke paa
kød (se u. III. blaa 3.4; om overf. anv. se u.

bet. 2.2). For Kød, der henføres til 1ste

Klasse, et ovalt blaat Stempel, for Kød,
der henføres til 2den Klasse, et rektangu-
lært sort Stempe\.Bek.Nr.5r/tl919.

\\ (jf.

bet. 2.2J i sammenligninger ell. biUedl. Én
60 Cato er kiendelig af sin indvortes Valeur, og

er som et Guldstykke, der gaaer fort uden
Stermpel. Holb.Hh.11.448. Ungdommens Hier-

ner ere som Vox, hvorpaa man uden Møve
kand sette hvad Stempel man \il.sa.Ep.I.
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252. *Hvor Patriarkens Fod har sat sit

Siem]ie].Oehl.PSkr.l f.363. *saUg han sit

Stempels Prent | Vil med sin Læbes Segl

paatn'kke (o: paa den elskedes haand).

Winth.SS.28. 2.2) (jf. stemple 2.i) m-erf.,

som udtryk for, at noget fremtræder med en

(ydre) beskaffenhed, ^ er et tro billede af

(afspejler) et ophav(s beskaffenhed), en vir-

kende aarsag (egenskab); ogs. (jf. Præg 2.3^;

karakteristisk ydre beskaffenhed; (tydeligt,

varigt) præg (2.2); alm. i forb. som bære
(PEMm.*552. AKirkeby.OlafPoulsen.(1917).

27), have, faa (HKaarsb.SK.13), give,
paatrykke (se u. paatrykke 1^ et stem-
pel, præge (se u. II. præge 2.i^ med et

stempel ofl. * Reenheds Stempel Øiekastet

\)æTeT.Heib.JN.149. en spinkel, fiin lille

Skabning, paa hvis blege og magre Ansigt

Lidelsen havde trykket sit Stempel, fio/s/.

III.169. der (blev) ikke htrhjemme i en

Menneskealder . . foretaget nogen gjennem-
gribende Reform, uden at Ploug var med
til at give den sit Stermpel. HWulff.DR.463.
Polarklimaet sætter et kraftigt Stempel paa
sine vLnåeTgixne.NaturensV1912.178. 2.3) (jf.

Præg 2.1 og stemple 2.2) overf., som udtryk

for (at der gives noget) en vis vurderende,
karakteriserende betegnelse, en fast-

slaaet benævnelse (et navn, en etikette),

et (almindeligt) omdømme, ogs. spec. en

(officiel) godkendelse, autorisation; alm.

i forb. som faa, have, give (noget) et

(vist) stempel. Paverne . . have fordømt
mangen Folkebog, mtn Folket bevarede

den, og påtri'kte den Udødelighedens Stem-
pel. ff;or<.ZnfZ/i7.//.243. Jeg vil dog tage

teologisk Embedseksamen . . fordi det dog
altid giver Relief at have et Stempel som
Kandidat. Birkedal.O.I.l 15. De fleste Kunst-
nere (paa 40 aar) er naaede til, hvad man
kalder Anerkjendelse . . De har faaet deres

Stempel af Kritiken. Schand.Fort.307. (han)

havde fra den Dag taget Stemplet paa sig

som aandelig „Tremarks-Mand". JaA:;.!)^^.

172.
II (jf. bet. 2.1 og III. blaa 3.i, lY sort

b.vi) i forb. blaat (ell. 1. klasses^, sort

(2. klasses osv.) stempel, Esm.I.155.

(Hegels) Forlagsmærke paa en Bogs Omslag
var det blaa Stempel, der aabnede den Ad-
gang til . . alle honette Læsetasker. Poni.

AG.83. Fremmedord har gerne et sort Stem-
pel paa sig. HAPaludan.FM.3. PersonalhistT.

1937.252.

Stempel-, t ssgr. af Stempel ell. til

dels (tillige) stemple (spec. i Stempel-jæm,
-pengeø- saaledes foruden de ndf. anførte

talrige mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr.,

bl. a. (fagl.) til bet. 1.2: Stempel-bøsning,

-dampmaskine, -diameter, -dæksel, -friktion,

-hastighed, -køling, -løfter, -møtrik, -pakning,

-smøring, -stilling, -styrcstang, -styring, -su-

gepumpe, -tap, -trykpumpe; til bet. 1.3: Stem-

pel-aftryk, -fabrik, -fabrikant, -holder, -in-

dustri, -stativ ofl.; (især emb.) til bet. 2.1

(m. h. t. retsgyldige dokumenter olgn.) Stem-
pel-afgift, -beløb, -beregning, -beskatning,
-besvigelse, -bøde, -falsk, -forordning, -for-

pUgtelse (jf. -pligt^, -fritagelse (jf. -frihed^,

-indtægt, -kontor, ^ -lov(givning), -mulkt,
-overtrædelse, -skat, -takst, -tarif ofl.

-baand, et. [2.i] (emb.) d. s. s. Banderol(!)e

4. Hage.*855. PoUy*1941.3.sp.5. -bane, en.

[1.2] den (indvendige) cylinderflade, over

10 hvilken stemplet bevæger sig. SkibsMask.72.
147. -begunstigelse, en. [2.i] (emb.)
den for visse institutioner (banker, stiftelser,

kommuner osv.) gældende begunstigelse, der

giver ret til nedsat stempelnfaift. LovNr.113
ytl922.§157. -blæk, et. '[1.3, 2.i] (jf.

-farve, -sværtej særligt (holdbart, kraftigt af-

smittende) blæk, hvormed et stempels arbej-

dende flade farves. Kaper. Lagener . . i Hjør-

net med Stempelblæk mrk. N. K.PolitiE.

20 KosterbUy*1924.1.sp.l. -bord, et. [2.i]

(fagl.) bord, hvor stempling (fx. af breve) ud-

føres. JacAnd.Er.1.222. -farve, en. [1.3, 2.i]

(jf. -blæk;. Bek.Nr.l7"/il889. -ffje(d)er,
en. [1.2] fjeder, der sammenpresses ved stem-

plets bevægelse (tryk) og atter fører stemplet

i tilbagegaaende retning. Scheller.MarO. Auto-
mobilO. -fri, adj. [2.i] (mods. -pligtig;

emb.) if. loven fritagen for stemj>elpUgt. Jur
Formularbog.^2. LovNr.ll3y*1922.§139. jf.

30 Stempelfrihed.smsf.^242. -glider, en.

[1.2] d. s. s. RundgUder. OpfB.^1 11.581.

Scheller.MarO. -hammer, en. [1.3, 2.i]

(if. Mærke-, Nummerhammer; forst.) d. s. s.

Skovhammer 2. AarbLollF.1935.12. Sal.*

KXII.241. -hugger, en. [1.3] (nu næppe
Ir.) d. s. s. -skærer. LTid.1743.803. -jærn,
et. (af Stempel l.i, stemple l.i; haandv.)

jærn til at stemple (huller, fx. i pap) med.

Paparbeideren.(lS35).35. -klap, en. [I.2]

40 (jf- -ventil og Pumpeklap^ ventilklap i et

stempel. TeknMarO. -legeme, et. [I.2]

(den lille cylinder, der udgør) selve stemplet

(mods. Stempel-ring, -stang olgn.). Skibs

Mask.75. -maaler, en. [I.2] apparat

til maaling nf vandforbrug, hvori et af det

gennemstrømmende vand bevæget stempel staar

i forbindelse med et viserværk. Ga.tVand.37.

-maskine, en. (jf. Stemplingsraaskine^

spec. [1.2] om maskine med arbejdende

50 stempel, fx. (stempel)dampmasl-ine ell. (sten)-

boremaskine. Sal. III. 391. SkibsMask.71.

-myndighed, en. [2.i] (emb.) statsmyn-

dighed, der afgør tvivlsomme spørgsmanl om
dokumenters stempelpligt, ikender lovbestem-

te mulkter olgn. Stempelmyndighederne er

i København Finansministeriet, udenfor

København vedkommende Amt. Hage.*785.

-mærke, et. [2.i] I) stempel, sat som
mærke paa et dokumerU olgn. Brandes.X.

60 103. Pont.AG.34. 2) (jf. -papir; emb.)

(trykt) mærke (med paatrykt pris), der klæbes

paa et stempelpligtigt dokument som udtryk

for, at den paagældende stempelafgift er betalt,

og som, paategnet (i alm. af forhandleren)

T3«
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med dato, navn olgn., kan træde i st. f. et

officielt stempel ell. ved dokumentets ind-

sendelse til stempelmyndighederne Uiver for-

synet med disses stempel; ogs. om lign. mær-
ker, der er udtryk for en af en forretning

betalt omsætningsskat, stempelbaand olgn. Lov
^yil861.§6. Hage.mi. SkattepUgtige Doku-
menter kan enten skrives paa stemplet Papir

eller paaklæbes Stempelmærker. iS'aL*ZZ//

styre stemplet under dets vandring). Automo-
bilO. -slag, et. I) [I.2] et stempels slag

(bevægelse fra den ene yderstilling i cylinde-

ren til den anden). Ursin.D.30. Maskinens
Stempelslag dirred gennem Skibsskroget.

EErichs.S.24. SkibsMask.72. \\ billedl, om
pulsslag, pulserende liv olgn. *Gader og Gy-
der,

I
hvor Livets Stempelslag lyder. Drachm.

UY50. han hørte Stempelslagene fra sine

240. -nammer; et. spec. [2.i] (emb.) om 10 Pulse, saadan lyttede h&n.AndNz.PE.II.dS
stempelmærke ell. stempelpapir af en vis pris-

klasse. Lov^*/zl861.§3. -paategning, en.

[2.1] (emb.) paategning paa en genpart ang. det

til hovedeksemplaret anvendte stempel. Lov
Nr.im/d922.§31. -papir, et. [2.i] (jf.

stemplet papir u. stemple I.4 ; emb.) papir med
paatrykt mærke (stempel), der (svarende til

-mærkej bruges til udfærdigelse af stempelplig-

tige dokumenter. Amberg. Baden.JurO. Stem-

2) [I.3] (1. br.) slag med et prægestempel (ved
gentagen stempling), han (0: en postembeds-

mand) arbejdede hurtigt og mekanisk som
altid, og Stempelslagene faldt tæt og takt-

fast paa BTeyene.AndNx.S.12. Elkjær.RK.
171. -snider, en. [I.3] (foræld.) stempel-

skærer. den gamle, forslidte Stempelsnidder
Peter Berg . . fik (medaljen) at giøre. Gram.
Breve.63. Tilsk.1931.11.171. -spillernm,

pelpapir til Gontracter. ilfÆ. iS4<?. 47. LovNr. 20 et. [I.2] fri afstand over stemplet i dettes

113yd922.§19.
Il

hertil Stempelpapir(s)-af
gift, -forhandler, -forvalter (tidligere beteg-

nelse for stempelvæsenets øverste leder. Lov^^hi

1862.§2), -trykker(i), -udsalg ofl. -pen-
ge, pi. (af Stempel I.3, 2.i ell. stemple

1.3-4J. I) t o-fgifi (iil møntmester) for stemp-

ling (prægning) af mønt. vAph.(1759). 2)

(emb.) afgift for stempling af dokumenter
(KancSkr.'/»1816) ell. skovtræer (MinSkr.

topstilling. TeknO. -stang, en. [I.2]

stang, paa hvis ende stemplet sidder, og som
tjener til at overføre bevægelsen fra ell. til

dette. Ursin.D.2. Scheller.MarO. -stik-
ker, en. [I.3] (nu næppe br.) stempelskærer.

LTid.1736.604. KSelskNyeSkr.I.164. -svær-
te, en. [1.3, 2.1] (jf. -blæk, -farvej. Bl&T.
-tætnings-ring, en. [I.2] d. s. s.

-ring. IngBygn.l940.71.sp.l. -ventil, en.

^*/el865). -pind, en. [I.2] cylindrisk 30 [I.2] (jf. -klapj ventil i et stempel. OpfB.^
legeme (metalbolt), der i en forbrændings-

motor gaar tværs igennem stemplet og er

fæstet direkte til plejlstangens endepunkt.

Maskinbog f.Landmænd. *(1937).58. IngBygn.

1940.71.SP.2. -pligt, en. [2.i] (jf. -pligtig;

emb.). Lov^yzl861.§13. LovNr.113^*1922.

§6. -pligtig, adj. [2.i] (emb.) om doku-

ment: som (if. stempelloven) skal forsynes

med stempel (mods. -hi). Lov^*/»1861.§4.

IIL160. TeknO. -vindue, et. [I.2] ud-
skæring i stempelskørtet. AutomobilO. -vær-
di, en. [2.1] (emb.) pengeværdi, som et (stem-

pelpligtigt) dokument lyder paa ell. drejer sig

om. Lov^y2l861.§21. LovNr.ll3yd922.§16.
-værk, et. [I.2] (1. br.) (større, sammensat)
maskine med et ell. fiere arbejdende stempler.

Feilb. (u. stempel^, i sammenligning: (Hol-
bergs) Pentametercæsurer (falder) med et

LovNr.lWU1922.§2. -presse, en. [I.2] 40 Stempelværks Præcision efter et Ords Afslut-

(fagl.) presse, der virker ved et i en cylinder

frem- og tilbagegaaende stempel. Sal.XlV.
614. -pnde, en. [l.s] (fagl.) farvepude,

hvormed (stempel)farve paaføres et (kontor)-

stempel. VorStand.1937.Ml.sp.l. -pumpe,
en. [I.2] (fagl.) pumpe, der virker ved et i

en cylinder frem- og tilbagegaaende stempel.

Sal.XIV.755. TeknO. -ring, en. [I.2]

metalring, der lægges om et stempel for at

ning. BilleskovJ.H.1.46, -væsen, et. [2.i]

(emb.) sammenfattende betegnelse for, hvad der

hører til, vedrører dokumenters stempling (stem-

pelafgift, -pligt osv.). Lov^yi»1862.§2. -øje,
et. [1.2] udboring i et (motor- ell. pumpe)-
stempel, i hvilken stempelpinden ell. dennes
bøsning anbringes. AutomobilO.

stemple, r. ['sdæm&ia] Høysg.AG.71.
ede; imp. (1. br.) stempl (Blich.(1920).VII.

bringe dette til at slutte tættere til cylinderens 50 10. jf. Eøysg.AG.71 samt EJessen.Gram.123.
indvendige fiade; stempeltætningsring. OpfB.*
1.82. -skærer, en. [l.s] (jf. -hugger, -sni-

der, -stikker; fagl.) person, der fremstiller

stempler (nu alm. ved gravering, i stemplets

fiade ell. i en omvendt model (et kontrastempel),

der afpræges i staal, som derefter hærdes til et

stempel). Moth.8787. Stempelskærer ved den
kongelige Mynt. F/SO. OpfB.''1.434.554. jf.:

Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-, Byg-

Mikkels.Sprogl.209). vbs. -ing (s. d.). (ænyd.

d. s., SV. ståmpla, no. stemple; fra mnt.

(spec. i bet. Z) ell. hty. stempeln; til Stem-
pel)

I) til Stempel 1 (og 2.1j; bringe et stempel

i virksomhed (især: imod et underlag). I.l)

(jf. stempe; især fagl. ell. dial.) til Stem-
pel 1.1: støde, stampe, slaa, ogs. spec.

hugge (slaa) huller, med et stempel.
nings- og Stempelskiærer- Kunst. TFein- eo Aserne tog . . tre Kvader-Stene, som de
wich. (bogtitel. 1811). NationalmusA. 1940. 6.

Stempelskæring. Molb.HO. Selmar.^4.
-skørt, et. [I.2] den nederste del af et

(motor- ell. pumpe)stempel (der tjener til at

stemplede Huller i.Grundtv.Myth.525. Søm-
hullerne stemples med et til Sømhovedets
Form svarende Hul-Stempel. Grunth.Besl.62.

SprKult.III.76. UfF. || uegl: gaa støden-
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de; trampe. Mammuten . . saa ud som
et mosset bevægeligt lille Fjeld, naar han
stemplede omkring mellem Granitblokkene.
JVJens.Br.86. EMortens.H.92. 1.2) (sj.) til

Stempel 1.2. Togene har stemplet sig (o:

kørte med horlige stempelbevægelser) ind
gennem Boulevard-Banens Tunnel. ORung.
(DanmHVC.38). uegl.: Mens hun kørte (paa
cykle) lod (hun) Benene stemple Takten.
Raae.TT.154. ;/. iet. 1.3 : Lad din Hest med lo

Hoven
|
stemple dybt din Jordl ThøgLars.

DF.40. 1.3) (jf. het. 1.4 og ind-, omstemple;
især fagl.) til Stempel 1.3 (og 2.i^, som ud-

tryk for en formning: trykke, presse et stempel

(1.3) haardt imod en (plastisk) masse; ind-
trykke, presse et stempel (2.i) i noget;

(tidligere) m. h. t. mønt: præge. Hans Mynt
er stemplet med et forbandet stygt Præg.
Saadane Penge har vi ikke synderlig meget
nødig. KomGrønneg.111.68. hånd lader stemp- 20

le (portrætterne) i Metal, som Medaillere.

LTid.l720.Nr.30.2. vAph.(1759). 2 Bank-
boksnøgler, der var stemplet Nr. 11b. Politi

E.EosterU."hol924.2.s'p.2. uegl: foran os er

Spor af . . Automobiler stemplede ned (i

sandet). Jørg.JF.1.163.
\\ (forst.) m. h. t.

skovtræ (der skal faldes), stempl mig den
største Bøg i Skoven tU (0: til brænde

for) hans gamle UodeT\Blich.(1920).VII.10.
Træer, som Skovrideren havde stemplet til 30

IiTigst.Tolderl.F.II.39. UfF. 1.4) (jf. bet. I.3

og af-, efter-, overstemplej til Stempel I.3

(og 2.\), som udtryk for mærkning med en
paatrykt farve: forsyne med et stempel;
m. h. t. dokument ogs.: forsyne med stem-
pelmærke. Moth.S787. Man præger Me-
dailler og stempler Yaie.PEMiill.*562. Gjen-
parten eller Duplicatet bliver . . at stemple

efter Indholdet. ioi;"/i2S62.^i5. Ansøgnin-
ger, som indgives til Kongen eller Ministe- w
rierne . , skal stemples til 1 Kr. JurFormular-
hog.*2. et Brevkort, der var stemplet Peking
(0: havde navnet P. i sit poststempel).ENyrop.
TS.239. uegl: »stadig stempled vore Fla-

sker
I

Cirkler paa det vaade Bord. Tom
Erist.YR.27.

\\
part. stemplet brugt som

adj.; fx. (bJaa-, sort)stemplet kod. Pol.^U
1940.6.sp.l. spec. om dokument, især i udtr.

stemplet papir ell (tidligere) som ssg.

stempletpapir (Coll(ECAnd.BC.lI.329). 50

Lov^*U1861.§3), papir med paatrykt stempel

ell. med paaklistret stempelmærke; stempel-

papir, det (var) nok saa got, at I gik hen
og kiøbte stemplet Papiir til Stevningen.
Holb.GW.IY12. Testamentet . . skrives paa
stemplet Papiir til 1 'Rålr. Nørreg.Privatr.II.

366. LovNr.n3y*1922.§6. spec. i forb. paa
stemplet papir (ogs. uegl). Hånd skal

faae Pant, hånd skal faae min Haand og
Seyl paa stemplet Papir. Eolb.llJ.1.4. Fruen 6p

. . har giort mig en formelig Erklæring paa
stemplet VB.^ui.Skuesp.lX.400. Eeib.Pros.

111.204.
II

hertil (svarende til nuværende
ssgr. med Stempelpapirs-^ Stempletpapirs-

forhandler, -forvalter (se Baden.JurO. Lov
LPet.Y.617. jf.: stemplet Papirs Forvalterne.
DL.4—6—2. WHøyberg.0.33).

2) (jf. bet. B) overf. anv. af bet. I.3-4. 2.1)
(især af bel 1.3^ O give (paatrykke) noget
et vist stempel (2.2), et vist (tydeligt, varigt)
præg (2.2); præge (II.2.2). (han) vidste at
stemple hver Samtale med Tænksomhedens
. . og den strængeste Retskaffenheds Præg.
Rahb.Tilsk.1804.230. *en Vandrer,

| Hvis
Aasyn stemplet var med Sorgens Mærke.
Hauch.Lyr.*144. et Menneske, som Vorherre
havde stemplet (0: en vanfør).JPJac.l.53.
Det er farligt for børn at vokse op i et hjem,
hvor der hersker udprægede anskuelser . .

Børnene blir altfor tidligt stemplede og der-

ved VLselwstændige. Hjortø.T0.40. \\ m. præp.
til, i udtryk for særlig (natur)bestemmelse,

egnethed, skikkethed. hvad der var stemplet
til at fordærve Fiendens Legemer, maatte
nu tjene til at opbygge deres Sjæle, (rrund/v.

Saxo.III.306. *ei blot Fødslen, men Naturen
stempled

|
Til Hersker mig.Hauch.DYl.113.

jf. bet. 2.2: De er . . bleven til en holden
Mand. Og jeg troer visseligen, at De nu var
istand til at kunne lade sig (0: Dem) stemple

(0: gøre, udnævne) til Baron, naar det skulde

være.Skuesp.Y178. 2.2) (jf. bet. 2.3; især af

bet. l.i) svarende til Stempel 2.3: (paa tyde-

lig, afgørende, højtidelig maade) give en

ell. noget en vis vurderende, karakteri-
serende betegnelse, en fastslaaet be-

nævnelse, et vist (almindeligt) om-
dømme; (offentligt, auioritativt) erklære
noget for (at være), fastslaa noget som
(vogrende) noget; især i forb. som stemple
(en ell. noget) som ell. (CD) med navn af

olgn. Jeg har . . ikke villet stemple denne
Bog med det beskedne Navn Forsøg. PA
Heib.Lzxvi. (aandsarbejderen) er ivrig efter

at faa sine aandelige Sysler stemplede som
videnskabeligt Åiheide.AxDam.FO.9. m. abs.

anv.: godkende; autorisere; sanktionere,

(samfundet) gør den Kærlighed, som det

ikke har godkendt og stemplet (Brandes.E.

132: sanctioneret^, altfor bitter. Brandes./

¥

95.
II

i alm. som udtryk for en (stærkt) ned-

sættende vurdering, (han) tør vove at

stemple dem med Navnet National-Giftblan-

dere.PAHeib.Il.359. Dit Navn staaer stemp-

let som en Tyrans for Efterverdenen. 5auc^.

YZ.225. Ligesom Victor Hugo havde gjort

det før ham, stempler han Krigen som den

store Forbrydelse, som Vanvid. ZATyrop.

TS.218. at han ikke skal stemple dig som
LogneT.Ords.30.6(1931). m. abs. anv.: En
løgn, der stempler sin m&nd. Hjortø.SL.97.

At en Mand bliver vist Døren, er ikke til-

strækkeligt til at stemple h&m. HarNiels.

TT.X.119. 2.3) (af bet. 2(i-)2 ; især {S) part.

stemplet brugt som adj.: som har (faaet) et

vist stempel (paa si^); alm. bekendt, omtalt,

i det alm. omdømme fastslaaet som værende

noget; erklæret; ogs. (nu dial): som ernoget

k
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i fuldt maal, i udpræget grad; udpræget;
ærke-. Johans anden Dronning . . vilde have
sin Ferdinand paa Aragons Throne, og
havde, som en stemplet Stifraoder, ei mind-
ste Medlidenhed med Don Carlos. Grundtv.

EV.111,183. Blind har jeg været . . og ufor-

sigtig, at jeg indlod mig med den stemplede
'Nidding. Ing.EF. 1 1.150. Ingen er mere ko-

misk end en officielt stemplet Alvorsmand!
Schand.BS.439. \\ m. prægnant let., dels (1.

ir.): godkendt; autoriseret; sanktione-
ret, han er en af de stemplede (o: en af de

anerkendte forfattere). Blich.(1920).X.65. dels

(nu dial.): vanskelig at have med at gøre,
at magte, tumle; (durk)dreven; skrap;
le slemt, (jf.: den karl er stempledt (ell.)

stempledt til Brunsvig (ell.) tU høiraesse.

Moth.S787). *Hvis man en stemplet Kone
faaer,

|
Som meer end Naal og Traad for-

st&aeT.Wadsk.SO. hvem Fanden kunde ane,

at hun var saa stemplet. PA'^Jør5r.jS'.53. VSO.
Levin. („TaAes^v."'). (fruens) Formaninger
(havde) antaget lidt af den mere indtræn-
gende Charakteer, der af Nogle betegnes som
atermplet. SHeegaard.FG.254. UfF.

3) (ænyd. d. s., (f)sv. ståmpla; fra mnt.
stempeln, egl. (jf. let. l(i)j; forme, tilveje-

Iringe (noget ondt); jf. mnt. stempen (se

stempej m. lign. anv.; foræld, (arlcais.,

hist.), jf. MO., Levin.) (hemmeligt) søge

(sammen med andre) at iværksætte visse

(imod en rettede) skadelige planer, fjendtlig-

hed, ulovlighed, rænker olgn.; stifte (hem-
melige, onde) anslag (imod en); sam-
mensværge sig, konspirere (imod en);

i forl. som stemple paa ondt olgn. (Moth.
S787. TBruun.Pr.389) ell. især stemple
imod (en), ogs. med angivelse af partifæller

(medsammensvorne) i forl. m. præp. med
(Gram.(KSelskSkr.IY186). Ing.KE.II.104).
Kyhn.PE.26. Svend slog Knud, sin ene
Frænde ihjel med Svig og stemplede mod
den Andens, Kong Valdemars Liw. Grundtv.
RS.19. *Mænd, der i Aar og Dag have
stemplet

|
Mod os (o: kongen) og vort Raad,

forlange nu Tryghed. Hrz.VA.73. CEw.Dy-
veke.(1907).158.414. BøggildAndersen.Stats-
omvæltningenil660. (1936).38.

Stempler, en. flt. -e. I) (især emb.) af
stemple 1(4): person, der stempler (doku-
menter, kød). vAph.(1759). Stempler i Fi-

nansministeriet. NatTid.*yd908. M.Till.l.sp.

2. Kødlyen.(1935).14. 2) (foræld., sj.) af
stemple 3: person, der stifter anslag, op-
rør. vAph.(1764). i§»teinpling, en. flt. -er.

iænyd. d. s. (i let. 3^) vis. til stemple.
I) til stemple 1, især 1.3-4. Ducaters Stemp-
ling. J5orre&i/e.Ti?'.52. Stemplingen af Guld-
og Sølvarbejder. JEfagre.^^fifi. Man kunde høre
Stemplingen af Billetterne. HSeverinsen.D.
151. spec. m. h. t. dokumenter olgn.: Lov^^'U

1861.§13. LovNr.ll3yd922.§17. || hertil

ssgr. som stemplings-berettiget (smst.§23),
-frist (smst.§24), -maskine (Bl&T. jf.

Stempelmaskine^ ofl. 2) O til stemple 2:

præg. Først gennem Bibelen og de gejstlige

Forfattere, dernæst ved Guldaldertidens Lit-

teratur, har det danske Ordforraad faaet sin

endelige ^tQm.\i\ir\g.Rukow.K8.97. Z) (foræld,

(arkais., hist.), jf. MO.) <i7 stemple 3: (hem-
melig arlejden paa) sammensværgelse,
oprør, mytteri, (især i forl. m. præp.
imod^. Hvo som gior noget Oprør . . giør

10 Stæmpling enten med Tndlændiske eller Ud-
lændiske imod Kongen. Z)L.6

—

4—3. Ingen
maae begvnde Stempling, eller Forræderi.

SøkrigsA.(1752).§551. Stemplinger til Oprør.

PolPhysMag.X.249. jeg begriber ikke, hvor-
ledes det kan kaldes Oprørstale og Stemp-
ling mod Konge og Fædreland. Lehm.111.185.
Hørup.III.79. de Stemplinger, I foretager

Eder mod den engelske 'Regering.CEw.C.272.
^tem-skalle, en. se Stæmskalle.

20 stemt, part. adj., iStemt-lied, en,

se u. III. stemme (4.i).

Sten, en. [sde'w] flt. d. s. (undertiden

vanskelig at skelne fra Jcoll. anv. af ent.) ell.

(især højtid., dog alm. i let. 2.2 ; ogs. under-

tiden i andre let., især naar talen er om enkelte,

forholdsvis faa stykker) -e (m. h. t. forholdet

ml. de to former jf.: (flt.) sten ell. stene.

Moth.S787. Fleertalsformen Steen bruges
sædvanlig kun hvor der tænkes paa en tem-

30 melig Mængde eller Masse af Stene, især af

almindelige Arter og i raa Tilstand. F/SO.

se ogs. TfF.4R.X.123. EJessen.Gram.112.
Mikkels.Sprogl.166) ell. (dial.) -er (jf. Thor-
sen.73 samt u. Skorsten^, {æda. ste(e)n

(Lund.Ordb. AM. Harp.Kr.l74ff.), run.

stæinn, sténn, oldn. steinn, urnord. stain(aR),

eng. stone, ty. stein, got. stains; lesl. m.
oldslavisk stena, mur, gr. stla, stion, sten,

og videre m. II. Sti, stiv ofl,.; jf. stene || om
40 forl. stok og sten se Stok 9)

1) et i vand uopløseligt fast uorganisk
legeme (masse), der ikke er (rent) metallisk,

forekommende i naturen som (stykke
af) klippe, Ijergart, (ikke-metallisk) mi-
neral; ogs. om kunstprodukt, fx. frem-
stillet af ler (jf. Mursten, Stentøj^ ell. af

forsk. Ilandinger af kvartssand og kalk, af
cement, skærver, grus, sand olgn. (jf. Kunst-
sten 1); som 2. led af ssgr. ogs. om pulver

50 ell. opløsning af mineralske stoffer (se fx.

Blaasten 2, Flue-, Helvedes-, Pimp-, Rød-
sten 4). I.l) om større sammenhængende
masse, forekommende i naturen som
klippe, fjæld, (sten) grund. Pram.Stærk.4.
*Sten er dit (o: Nordens) Pandser,

|
Isbræ

din Y{\elm. Ploug. 1.4. Slettens Udseende bli-

ver mere og mere øde, og snart træder den
nøgne Steen frem hist og her mellem det

sparsomme, forbrændte Græs. StBille.Gal.IIL
60 110. (herren) lod ham suge Honning af

Klippen og Olie af den haarde Steen (Chr.Vl:
Steen-klippe; 1931: Bjergets Flintj. 5ifos.

32.13. 1.2) om selve stoffet, sulstansen,
bl. a. Irugt som raastof, materiale for sten-,
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billedhuggere, bygmestre, de Guder, som
vare af Guld og Sølv, Kobber, Jern, Træ
og Steen. Dcn.5.4. *Stenen, som Moses, du
(o: Thorvaldsen) slog, Kilden af Marmoret
sprang. OeW.ZZ//.22<?. De fleste Metalier

findes blandede med Steen. IfO. skille Me-
tallet fra Stenen, smsf. (karrene) er dannet
af groft Materiale, Ler, stærkt blandet med
Grus eller knust Sten. NaturensY1932.1. i

udtr. for forvandling, forstening: Holb.MTkr. lo

571. PMøll.(1855).I.38. Naar Solen skin-

ner paa en Dværg, bliver han til Sten.

RJHolm. Ældre Edda. (1874). 13. Den gamle
Troldkælling forvandler han til Sten.OFrm.
Litt.127. jf. Feilb. jf. u. bet. 7.6: Haldorf
saae paa sin Broder med et Ansigt,

som om han blev til Steen af Forundring.
Gylb.II.7. (tjene, dyrke) træ og sten,
(bibl.) om gudebilleder, afgudsbilleder. 5Mos.
4.28. vi ville være som Hedningerne . . til 20

at tjene (1931: dyrkej Træ og Steen. Es.

20.32.
II

efter præp. i. han forstaaer at

arbeide i Guld og i Sølv . . i Steen og i Træ.
2Krøn.2.14. et andet gammelt Monument
i Steen. Bagges.L.11.333. Socrates . . var ikke

som Den, der kan hugge i Sten (o: billed-

hugger). Kierk.VII.69. jf. bet. 7.6: Fars An-
sigt saa ud, som om det var hugget i Sten,

men han sagde intet. ValborgDahl.Deunge
Dage.(1940).49. (jf. bet. 3.2) i udtr. for at 30

indhugge inskriptioner olgn.: *Hvi gjemmer
du Støvet i Kiste,

| Hvi rister du Navnet i

Sten. Grundtv.SS.IV406. *Vi vil skrive i

Sand,
I
hvad de Gamle led,

|
men i Sten

hans Navn, | der for Frihed stred, indskrift

paa den 1888 rejste mindestøtte for Chr. Ditlev

Reventlow i Frederiksborg slotshave, (se Trap.*

11.151. NatTid.y»1938.11.sp.4-5). 1.3) om
større ell. mindre løse stykker, især af gra-

nit og lign. bjergarter, der findes paa ell. i jor- 40

den, saavel de største som de mindste forekom-
mende, dog i reglen ikke om de partikler, der

danner grus, sand (i fagl. spr. er minimums-
grænsen ofte 5 mm. i diameter, se Sal.*XXII.
242). den og den Dagregnede Steene ned af

Himmelen. Holb.UHH.1.6. *Dit Vink ti tu-

sind Steen af nyebrudt Ager føiei. Storm.SD.
6. *høit mod Strandens Stene

|
Den stærke

Bølge s\a.a,er. Winth.Digtn.il. *Det er saa-

mænd Jens Vejmand,
|
der af sin sure Nød

| 50

med Ham'ren maa forvandle
|
de haarde

Sten til Brød. Aakj.RS.120. En Sten i Skoen
kan gnave s\emt.Pol."/iol942.18.sp.4. jord-
fast sten, se jordfast 1.1. Peders (varme)
sten, se Sankt Peter 1. ;/.; *Tit vi fik den
værste Vinterdag

| Med den varme Sten i

Y3Lndet.Grundtv.PS. VII. 23. sanke sten,
samle sten sammen (spec: fra ager; jf. Sanke-
sten^. Jakob sagde til sine Brødre: sanker
Stene (1931: Sank Sten sammenø ; og de toge ep

Stene og gjorde en E.oh.lMos.31.46. sanke
Sten sd.FrGrundtv.LK.240. se ogs. u. sanke
1.1. skyde (en) sten, se skyde 8.4. slaa
sten, se III. slaa 3.4. || i ordspr. den sten

bliver vaad, som hver mand spytter paa,
se spytte 1.6. den sten, som tit flyttes ell.

vendes, bliver ej mosgroet. Mau.9574. JH
Smidth.Orda.149. jf.: Rullende Sten samler
ikke Mos. Vogel-Jørg.BO.478. JackBøgh.(bog-
titel.1942). der gror intet græs om den sten,
der altid rippes, se III. rippe 2.i.

2) om særlige arter ell. former af sten
(1). 2.1) i al alm., om en ell. anden (ved
attrib. adj. ell. gen.) nærmere angivet art

ell. form. GuUandsk Sandsten er en fin-

kornet, ensartet blaagraa Sten. Su^nson.B.
III.309. elementarisk, foranderlig, li-

tografisk, sandslebne sten, se u. ele-

mentarisk (1) osv.
II
om marmor(arter). *Alt,

hvad Grækenlands Kunst har virket skjøn-
nest og ædlest

| I den pariske Steen, i det
korinthiske Erts

| Smykker den vidtstrakte
lied.Holst.II.151. Marmor (har) alt fra tid-

lig Tid været en skattet Sten for Kunstnere
og Arkitekter. 5ai.*ZF/.65i. || betegne
en dag med en lykkelig ell. ulykkelig
sten (efter lign. udtr. paa latin med cal-

culus, lapis og lapillus; sj.) betegne en dag
som lykkelig ell. ulykkelig (egl. om trakierne,

der v. hj. af hvide og sorte stene mindedes
deres lykkelige og ulykkelige dage). *0 Dag,
med hvilken Steen skal jeg betegne dig?
Ew.(1914).II.275. smst.75. \\ i forb. den
filosofiske sten (Holb.Ep.II.158. JSneed.
11.288. Bagges.L.1.37) ell. (nu især) de
vises sten (ty. stein der weisen, eng. philo-

sophers' stone, mlat. lapis philosophicus,

lapis philosophorum, alkymisternes sten (jf.

u. filosofisk^; især foræld.) stof, præparat
(egl. af form som en sten), der if. alkymisternes

mening var i stand til at forvandle uædle
metaller til ædle (sølv og (især) guld); kun-
sten at fremstille guld; billedl. om hvad der

løser verdensgaaden, giver en den højeste vis-

dom. Eilsch.Term.30. den senest herskende
Selv- Klogskab, der giorde Vind med de

Vises Steen . . var i Grunden Ærke-Dumhed.
Grundtv.Udv.V407. Løser ikke de Vises Steen

alle de mangfoldige Gaader i den hele Natur.

Hauch.III.187. HCAnd.(1919).III.167. De
Vises Sten. AnkerLars.(bogtttel. 1923). 2.2)

smykkesten; især: ædelsten; ogs. (jf.

bet. 3) om glarmesterdiamant (Haandv.185).

Onyxstene og Stene (1931: Ædelsten^ til

at indfatte, til Livkjortlen og til Bryst-

spannet. 2Af0S.25. 7. Vi (a: alferne) vise jer

Vei
I
Til Jern og Guld,

|
Til smukke Stene.

Oehl.XXX.8. Ingen var som han i Stand
til paa en Prik at bestemme en Stens Værdi.

Bergs.PS.VI.120. Dameguldtaske . . i Laa-

sen 2 blaa Stene (mulig Safirer). Poi»h.B.

Kosterbl.*U1922.1.sp.l. dyre, dyrebare,
kostbare (2Krøn.3.6 (1931: Ædelsten^.

Holb.Pants.III.5. Schytte.IR.II.153), skaar-
ne, ædle, ægte stene, se II. djn: 2.2 osv.

2.3) (oftest som 2. led af ssgr.; bjergv.) om
malm ell. om det afristede, nedsmeltede
produkt, som indeholder malmens værdifulde
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iestanddele i koncentreret form (jf. Raasten 2

samt ssgr. som I. Brun-, Kobber-, Magnet-
jærn-, Nikkel-, Skær-, Sporstenj. bryde
Steene af Minen.vAph.(1759). NordConv
Lex.Y490. ad tør Vej at koncentrere Mal-
menes Indhold af Nikkel i en sulfidisk Sten.

SaUXVII.949. jf.: et Land, hvis Stene ere

Jern (1931: hvis Sten giver Jern). 5Mos.8.9.

3) natursten, tildannet stenstykke
ell. kunststen, Irugt til forsk. spec. for- lo

maal; især i fig. anv.: 3.1) sten (l.s), brugt
til at kaste med; især: sten, der udslynges

(mod et maal, en fjende) med haanden ell.

med slynge, blide olgn.; ogs. om sten brugt

til kast olgn. i forsk, lege (jf. u. III. smutte
2.2 samt ssgr. som Hinke-, Skive- (1), Skud-
sten^. Han indrettede . . kunstige Krigs-

redskaber . . for at sætte dem paa Taarnene
og paa Hjørnerne, for at udskyde Pile og
store Stene. 2Krøn.26.15. David stak sin 20

Haand i Posen og tog en Steen deraf, og
slog med Slyngen og traf Philisteren i hans
Fa,nde.lSam.l7.49. Unge Forlovede, som
spadsere sammen, maa ofte see sig tilbage;

thi om En kastede en Steen imellem dem
i Diævelens Navn, saa vilde de ikke faae

hinanden. TAteie.///.74. billedl.: I den Tid,

da Kejser Augustus beherskede Romerriget,
blev den Sten udslynget, der skulde knuse
Billedstøtten i Nebukadnezars Sjn.GBang. 30

EK.I.108. jf. Stenkast: (ved) yderste Kant
en ^/i Stens Kast ud til Byhet.JensSør.II.
81. kaste den første sten, kaste med
sten efter en, se I. først l.i, II. kaste l.i

(samt u. Glashus^, jf.: *Nævn mig en Dron-
ning . .

I
Paa hvem Bagtalelsen ei Steen

har ka,stet\Oehl.IX.159. skyde med, slaa
(med), slaas med, stikke med sten,
se skyde 6, III. slaa II.2, 30.i, II. stikke 2.6.

ordspr.: stenen af haanden og ordet af 40

munden er ikke længere i vor magt ell. kan
ikke kaldes tilbage. Mau.7260. Vogel-Jørg.
BO.443.533. UfF. 3.2) sten, anvendt til

belægning af vej, gade (som skærver,

brosten, fliser), til afmærkning, indfat-
ning, indhegning af noget, brugt som
trin, forhøjning olgn. legge sten og kul

(0: som markskel). Moth.S788. Stene hegne
nu om den Jord, de før giorde udyrkelig.

Storm.Taler.36. *Hans Broder dømte jeg 50

paa Tingets Steen.Hauch.SD.il.56. *hvert
Trin, min Fod | i Gaar i Stiens haarde Sten
har slidt. Stuck.S.13. *Stolt var det Folket

at styre,
|
Ting stævne, tale fra Stenen.

Rørd.B.156. hun vidste ikke, hvor hun var,

før hun læste det paa en Sten ved Vejen
(0: vejvisersten). Gravl.EP.71. pikkede sten,

se III. pikke 2.2. sten og stabel, se Stabel

1.2.
II

sten, brugt som lukke for ind-
gang (til hule, klippegrav), som dække eo

over gravsted, til dannelse af gravkam-
mer, stendysse olgn., ell. om sten (med
indskrift, ornamenter, billede), der rejses
paa en grav ell. andetsteds til minde om

en (ell. noget), gravsten, mindesten, om
billedhuggerarbejde i sten, marmor, olgn.

Herrens Engel . . væltede Stenen fra Ind-
gangen. Matth.28.2. (Josva) tog en stor

Steen, og lod den opreise der under Egen,
som var ved Herrens Helligdom. Jos.24.26.
*Det skiønne Jægerspriis med Have, Stene,
B.øie.Jacobi.Skr.162. *En Steen (0: et billed-

huggerarbejde) udtrykker Lemmer, Farven
(0: et maleri) Aand. Oehl.Y41. *De lagde en
Steen paa Graven;

|
Paa den var udhuggen

at see,
|

Istedet for Kjolen og Kraven
|

En Færle, et Riis og en Lee. Blich.(1920).
XIY155. *Hans (0: Jens Vejmands) Liv var
fuldt af Sten (0: bet. l.s),

\
men paa ihans Grav— i Døden,

|
man gav ham aldrig en.Aakj.RS.

122. I . . maa slæbe ham (0: en dræbt) ud,
hvis I ønsker at han skal sættes i sten (jf.

stensætte 2).Freuchen.R.72. talem. (om et

langt ell. usædvanligt navn): det navn kan
man skrive paa en sten og slaa en mand
ell. en (død) hund ell. en (engelsk) tyr ihjel

med. Moth.N13. Holb.Didr.7sc. Grundtv.Da.
Ordsprog. (1845). nr. 2566. Krist.Ordspr.125.

550.
II

de(n) brede sten (ty. der breite

Stein; nu kun dial.) i forsk. spec. anv. om
(række af) brede fliser; især (foræld.) om
fliser midt ad gaden (jf. Borgmestersten^ ell.

flise paa kirkegulvet. Han træder de brede
Stene paa Gaden (0: driver ørkesløs om-
kring). Moth.(Mau.II.357). Monsr. Narciss
kom . . peent spadserende paa Tæerne . .

hen ad de brede Stene midt i Gaden. Oe^i.

XXVI.13. PMøll.I.98(jf. smst.95f.) nu vist

kun, i forb. som staa paa den brede sten,

dels i udtr. for at staa paa kirkegulvet som
brud(gom). De skulle paa den brede Sten

(0: giftes).Mau.II.357. Feilb. dels om dom
i panteleg: Blich.(1920).XIX.97.Bødt.Saml
D.233. 3.3) om sten til bygningsbrug;
dels om (tilpassede, tilhuggede) stykker af
natursten; dels om kunstig (af ler) frem-
stillet bygningsmateriale af forsk, form, oftest

dog spec. om mursten, man (skal) afbryde
Huset, dets Stene og dets Træværk og alt

Husets LeeT.3Mos.l4.45. *„Jeg murer hur-

tigt op, naar I kun skaffe Steen" . .
|
„Her

har du Stene nok, fiint Marmor". OeftL/.i97.

(teglværkets) daglige Fabrikation laa paa ca.

26,000 Sten. B.T.**/h1941.1.sp.3. i snesevis

styrtede de tunge Sten (0: tagsten) ned (i stor-

men). PoU*/iil941. 6.sp.6. en dragt sten,
(mur.) det antal mursten (36 stk.), der op-

bæres ad gangen af murernes haandlanger.

brænde (Moth.S788. MO. Drachm.UD.
114), stryge (se strygej sten. || i særlige

forb. m. adj. brændte (Oehl.V276. Hauch.
1.4. Halleby.22), flammede, hugne (hug-
gede), ildfaste, kunstige, raa sten
(se flammet 2.2 osv.), røde sten (nu især

om røde mursten (jf. Rødsten 3): Thiele.

Breve.80). \\ brugt, især i forb. m. ubest. art.,

som udtr. for en lille del (i forb. m. nægtelse:

slet intet) af en bygning; ogs. billedl. om han
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indeslutter sig i en Stad, da skal al Israel

bære Reb til den samme Stad, og vi ville

drage den ned til Dalen, indtil der ikke

findes end en liden Steen (1931: saa der

ikke bliver Sten paa Sten tilbageø af den.

2Sam.l7.13. *Kun en liden Steen vi her
|
Af

hans store Tempel skuel
|
Over Slægter fjæm

og nær |
Hvælver han sin Kirke-Bue. CPram

Oad.Skolen,KirkenogKirkegaarden.(1837).19.

Kun af og til lykkedes det Regeringen at lo

løsne en Sten i Lavsordningens faste Bjg-
jung.Linvald.KF.377. Nu synes der ikke at

være Sten tilbage (o: af Jcangsgaarden).

AarhTurist.1933.28. || i udtr. for fuldstændig

ødelæggelse af en bygning; især i forb. som
ikke lade sten paa sten (tilbage), seer

du disse store Bygninger? der skal ikke

lades Steen paa Steen, som jo skal nedbry-

des. -lfarc.73.2. Hånd siger, hånd kand icke

faae Hevn, uden heele Regentzen og Studi- 20

gaarden bliver sloiffet, saa at der icke bliver

een Steen paa den anden. Holb.Tyb.Y5. *Riv
Muuren ned! ei blive Steen paa Steen.

Rahb.VT.186. billedl.: naar Scenen efter Op-
holdet blev taget om igen, (var der) ikke .

.

Sten paa Sten tilbage af den tidligere Præ-
station. iVafftans.TFB.67.

II
t udtr. for opbyg-

ning, opmuring; ofte billedl., som udtr. for

langsom, gradvis skaben, tilvejebringelse af
noget. For Kjendere have nu vel Notitser 30

stor Værdi, da det hele System sammen-
bygges af sådanne ^ten. Hjort.KritIM.il.275.
*hvert Ord, der kom fra Hjertet, og som
til Hjertet naar,

|
det blev en Sten i Muren,

der hegner hendes Gaaxå.Lemb.D.106. Ti-

den gør lange Omveje og Menneskene ved
ikke til hvilken Bygning, de samler Sten.

Holstein.GM.98. Kommer til ham (0: Jesus),

den levende Steen . . og vorder selv, som
levende Stene, opbyggede til at vorde et 40

aandeligt Huus. iPei.2.5. Grundtv.SS.I.70.

bære sten til (en bygning), bidrage, med-
virke til (noget). Hovedparten (af Chr. Pe-
dersens historiske samlinger) og rimeligvis

dog den første Sten, han bar til Bygningen
som Grundsten, var Oversættelsen af Saxo.
Brandt.CP.llO. disse mænd med den rene

vilje, det varme hjerte, f6r vild og bar sten

til fædrelandets xilyiike.ADJørg.ER.186. Æv-
nen til at lade andre villigt bære Sten til 50

sit 'Ry.CSPet.Utt.650. i forb. lægge (sj.

henlægge^ ell. (1. br.) sætte sten paa
sten: der blev lagt Steen paa Steen til

Herrens Tem^pél. Hagg.2.15. *I Bygning set-

tes Steen paa Steen, | De blive alle som til

een,
| De store jevnes med de smaa, |

At
de mod Ild og Vand bestaae. jBrors.2S6. En
Kirkehvælving, høj og reen, |

Sin Menighed
betrygger;

| Den staaer der; men kun St€en

paa Steen
|
Henlægges naar man bygger, eo

Krossing.D.llO. Man maa studere sit Emne
og lægge Sten paa Sten til sin Viden,^ar&oj

f. Bogvenner.1917 21. \\ brugt i forb. m. num.
som maai, især angivende hvor mange mur-

stenslætigder der udgør tykkelsen af mur olgn.

En Væg to Steen tyk. VSO. eftersom Muren
er V, eller 4V, Sten tyk.Suenson.B.II.205.
de Sten, der i det Ydre fremtræder som
Bindere, gaar kun V« ell. V, Sten ind i Muren.
Sal.*XXI.500. i gen. (undertiden dannende
1. led af ssgr., jf. halvstens, Halvstensmur^:
Feilb. Skorstenen var som Regel halvanden
Stens Mur op til Bjælkehøjde. 4ar6Fr6or^.
1918.21. et Krydshvælv af Munkesten, ret-

vinklede, halvstens Ribber og helstens Skjold-
hneT.AarbVejle.1921.103. Rytterskolerne med
deres to-Stens M.uie.AFang.IK.123. jf.: en
halvanden Steens tyk }inxii.RRothe.Udtog

afenDagbog.(1828).254. ogs. angivende, hvor
mange tagstensbredder et tagvindue spænder
over: et 6—9 Stens Jæmvindue. CGram.Hus-
duen.(1910).131. (tagvinduer:) 2, 4, 6, 9 og
12 Stens.HFB.1936.44. ZA) sten, brugt
til knusning af noget; især om møllesten,

kværnsten. *Dér lege flink de Fiske smaa,
|

Og Møllehjul i Dammen gaa | Og varme
haarde Stene. Grundtv.PS.IY4. En Mølle
med 10 Steen. Levin, billedl.: I er kun

| en
liUe Kvinde, kun et Bygkorn mellem | de
haarde Sten, som Skæbnen kværner med.
KMunk.C.*75. ordspr.: (to) haarde stene

maler ikke godt sammen, se haard l.i. 3.B)

sten, brugt til glatning, hvæsning,
slibning af noget ell. rivning af farver

olgn. Steen at hvædse TpsiaL.vAph.(1759).

I Reglen løber det slibende Værktøj, Stenen,

rundt, og Stykket holdes imod det, und-
tagelsesvis føres Stenen hen over Stykket.

Wagn.Tekn.254. *Jeg hvæsser paa Stenen
den rustede Eg

| og retter den bøjede Plade.

Skjoldb.US.I.l. »Hanegal over lyse Sind
|

stiger bag Gavl og Grene, |
hvæsset som Kniv

mod Stene. ThøgLars.ST.10. 3.6) sten, hvor-
med der frembringes (slaas) ild; iscer

(foræld.) om flintestensstykket i et fyrtøj eU.

en flinttaas (jf. u. dobbelt 2.3J. de . . sloge

ild med stene (1871: efterat have revet

Stene g\oenåe).2Makk.l0.3(Chr.VI). Han
tilholder sine Folk, at de have deres Haand-
Gevær reent . . og tilseer, at Plinterne med
gode Steene ere forsynede. 50^*1(^54.^2752^.

§241. Jens kan gaae hjem, og sætte en bedre

Steen for hans Bøsse\Blich.(1920).VII.10.

jf.: Mandskabet (skal) istedet for Horn-

stene gives Stene af Bøgetræe (o: lille stykke

bøgetræ, der ved øvelser, hvor der ikke skulde

skydes med krudt, brugtes i st. f. flintestenen).

MR.1816.518. 3.7) (1. br.) kugle ell. perle

i en rosenkrans (2). Paa Patemosterbaan-

dets . . Stene aftælles Bønnerne. OFm».Z/»tt.

173. 3.8) (nu næppe i rigsspr.) sten, brugt

som brik i spil (jf. Spillesten^; en af

sten, krystal ell. lign. materiale udhugget eU.

udskaaret spillebrik. at trekke sin sten til-

bage. Moth.S789. Steen eller Brikke i Bret-

tet.vAph.(1759). i forb. som have (vun-
det) en sten i brættet hos en, egl.:

have skaffet sig en fordel, en fordelagtig

XXL Bentrykt "/t 1M3 74
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stilling i et spil; billedl.: være kommet i

gunst, yndest hos en. jeg havde ved denne
Leilighed vundet en Steen i Brettet hos

Skuespillerne. OeftL^r./.i22. Prinds Christian

forærede mig et Uhr og var saare naadig imod
mig . . det kan . . ex skade, at man faaer

Leilighed til at lægge sig en Steen i Brættet

hos ham. Cit.l824.(MKZahrtmann.CCZahrt-
mann.(1927).52). FJHans.PS. 1.237. 3.9) (jf.

Løftesten; ur.) om hver af de rubiner,
safirer olgn., hvoraf taplejerne i ure
fremstilles. Taphullerne . . gjøres . . i de

bedre Uhre af udborede Stene, almindeligst

Kubiner. Sædvanligen bestaaer et saadant
Steenhul af to Stene. Ursin. Uhre. (1843).
97. For at indskrænke Gnidningsmodstan-
den til det mindst mulige, gaar de mest
roterende Hjul paa Sten. Sal.^XXIYSlO.
hvor mange sten er der i uret?

j
3.10) sten,

brugt som straffemiddel; dels om Sisy-
fussten: Sisyphus . . maatte . . til Straf

trille en stor Steen op af et Bierg, og naar
han kom ved Toppen, løb Steenen tilbage,

saa han uden Afladelse maatte velte den.

FrHorn.PM.57. PalM.II.295. (efter helbre-

delsen) gik det jo blot ud paa at rulle Stenen
igjen (o: optage det daglige slid). Brandes.Br.

1.383. dels (foræld.) i forb. stadens stene,
to tunge med en jærnkæde forbundne kampe-
sten til at hænge om halsen paa personer, der

forvistes fra byen p. gr. af æreskænderi, bag-

vaskelse, hor olgn., hvilken straf kaldtes

bære ell. drage sten af by(en) {glda.

bæræ, draghæ sten aff by(en), oldn. draga
Stein, se Fritzner.III.538; jf. Stendragning)
DL.6—21—7. JHSmidth.Ords.149. Etlar.

XI1.12. 19. Nu blev hun (o: en utugtig

kvinde) altsaa stillet til Skue (o: i gabestok-

ken), og naar Folk havde spyttet paa hende,
skulde hun bære Sten af By. JFJens.FZ).67.
HMatthiess.DE.70f. jf. Feilb.

4) hvad der er dannet, opbygget af
sten (3.3), fx. (1. br.) om mindestøtte, grav-

mæle olgn. (opmuret af sten). *Der staar en
Sten paa Vesterbro,

|
Det er en Ære-Støtte

|

For Hj ærtet, som i Kongebo
|
Ved Bondens

Lænker blødte. Grundtv.PS. VI.382. *Stork!

Stork! Langeben!
|
Hvor var du saa længe?

I
Saae du Kong Pharaos høie Sten (o: pyra-

mide(r)n(e))?
|
Gik du paa Nilstrømmens

Enge? Ing.RSE.VIII.70.
\\
(foræld.) om skor-

sten. Skorstenen, Stenen, gav Stuen Navn af

Skorstensstue, Stenstue. VortHj.IV,2.5.
\\

især som 2. led af ssgr., som Brand- (2),

Skorsten, jf. Rendesten.

5) hvad der i en ell. anden henseende min-
der om (en) sten (1); uden for ssgr. især i flg.

anv.: 5.1) om forstening ell. om stenagtig
(kalk) dannelse, der omgiver visse dyr
som en skal, et hylster olgn. Steen der bruges
til Been-Cuur (o: benbrudsten). vAph.(1759).
især i ssgr., se fx. Hirse-, Jøde-, Koral-,
Lilje-, Linse-, Mælke- (2), Mønt-, Net-,
Orme- (1), Paafugle-, Sebedej(e)-, Torden-

sten. 5.2) fast masse (udskilt af vandet), der

afsætter sig i kedler olgn., hvor vand fordam-
pes ell. koges; kedelsten; ogs. (især i ssgr.)

om andre lignende aflejringer (jf. Pande-,
Tandstenj. den Steen, som sætter sig inden
i Kar, hvor udi man koger Ya,nd. LTid. 1762.
58. Steen paa Tænderne. VSO. Af den mel-
lem hver Udvaskning udskilte Sten sætter

en Del sig fast paa Kedlens Plader. Lo/co-

10 motivT.1939.108.sp.2. 5.3) stenagtig dan-
nelse i visse frugter; dels: haard vævmasse

(af stenceller), der i visse frugter (stenfrugter)

omslutter frøet (frøene) som en kapsel; ogs.

(dagl.) om haard frøkerne hos andre frugter,

fx. vindruer (rosiner) (jf. Drue-, Hyben-,
Stikkelsbærsten^. vAph.(1759). *Naar Kirse-

bærret brister, det vise maa sin Steen. Oehl.

XXIX.179. Warm.Bot.613. Svarende til de
2—3 Grifler findes der i de røde Stenæbler

20 (o: af hvidtjørn) 2—3 Stene. Ment20.Bill.228.

Svesker uden Sten. Bagning.87. talem.: man
skal ikke spise kirsebær med de store, man
faar let stenene i øjnene, se Kirsebær 1.

Man maa knække Stenen, om man vil have
Kiærnen. VSO. dels om smaa haarde dan-
nelser (af .stenceller), der undertiden opstaar

i frugtkødet, især hos visse pæresorter. Bred-

sted.Pom.I.175. HavebrL.UI.397. 5.4) sten-
agtig dannelse (konkrement) i dyrs og

30 menneskers legeme; uden for ssgr. (se

fx. Dyr-, Krebse-, Lunge-, Mandel- (1),

Næse-, Sneglesten^ især om dannelser i

urin-, galdeblæren ell. nyrerne (jf. Blære-,

Galde-, Nyresten (1)); ogs. (nu 1. br.) om
selve lidelsen, ingen Chineser plages af Steen.

Kyhn.PE.57. *En Byld, en Steen, en Kolde
|

Kand . . holde
|
Os fast i Smerte. jBrors.256.

lade sig skiære for Steen.vA2Jh.(1759). lide

af Steen, opereres for Steen. VSO. Røntgen-
40 fotografiet havde vist, at der sad en Sten

i den ene Nyre. HSeverinsen.SM.228. || om
(samling af) kalkkrystaller i øret; i ssgr. som
Høre-, Øresten. 5.5) om forsk, legemsdele,
der ligner stene. j| om horn-, bendannelser;

i ssgr. som Karpesten.
||

(glda. d. s. (Sydrak.

17); jf. Kodde-, Pung-, Ræddesten samt
I. Kodde 1, Nosse, L Rædde) testikel.

Naar de deris Fiender har overvunden,
skiær de deris Steene a,LPflug.DP.1064.

50 Kodderne eller Stenene (o: hos hesten).

Viborg.HY.91. Panum.591. de Uldahlsfolk

har jo altid vaaren fortærende efter Hun-
kønnet — De siger, at det skriver sig fra

Etatsraaden, han ha'de nok tre Stene, siger

de.Wied.Fæd.272.
\\

(nu 1. br.) øjeæble ell.

pupil; øjesten, luk øiene op, og glo med de
bare stene. Moth.S788. LTid.1727.780. (koen)

havde Kringelhorn, der pegede ind imod
dens Øjne, af hvilke det ene var hvidt i

60 Stenen.AndNx.PE.1.61. som symbol paa ens

værdifuldeste eje: *Det Rige falde! . . det

Gud
I

Har kiær, som Stenen i sit Øie.Rahb.

Jd'A.17. *Har Venden hærget Stad og 0,
|

Den Spot er ond at døie;
|
Men tog han
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i

skjønnest Fyrsterne, | Han tog mig Steen
af 0ie.Ing.VSt.81.

||
(jarg.) i hest. f. bencev-

nelse for den knyttede haand (i modsætn. til

den hvle haand og haand med udspilet pege-

og langfinger), naar der knobes (2) med hæn-
derne. BerlKonv.XIII.20f. 5.6) (væv., foræld.)

rudeformet figur (mindende om en kvader-

sten) ell. bund (1.6.3) i mønster paa vævede
tøjer. Funke.(1801).li.654. VæverB.85. Væ-
veren kaldte de enkelte Firkanter i Mønstret
for Sten.UfF. 5.7) i forb. levende sten,

^ navn paa stueplanten Mesembrianthemum
L. (hvis blade har et krystallinsk udseende;

jf. Isblomst 2.1J. BerlHaveL.11.152.

6) om vægt-, maalenhed. 6.1) {egl. om sten

af en vis størrelse, brugt som vægtlod, jf.

Pundsten; foræld.) vægtenhed (af varie-

rende størrelse, alm. ca. 20 pund). Sten . .

En Vegt på 10 liBpund. ilfof/».5787. 1 Skip-

pund holder 20 IS eller 10 Steen eller 400 S.
JJuel.35. en Steen RaLjnp.JBaden.Gram.177.
En Steen svær Vægt er i Leipzig 20 Pund,
i Uld 21 Pund. I Hamborg og Lybek er en
Steen Hør 20 Pund; men Uld og Fjær 10
Pund. HandelsO.(1807).135. NordiskKultur.
XXX.(1936).191.239. 6.2) (sj.) som af-

stands-angivelse (egl. om afstanden ml. de

sten ved vejene, der angiver vejlængden):

d. s. s. II. Stadion, en By, som laae 60
Steen fra Jerusalem og hed 'Ein3kVis.Luc.24.

13 (Lindberg).

7) bet. 1 brugt (især i sammenligninger og

andre særlige udtr.) m. henblik paa forsk, for

sten karakteristiske egenskaber ell. forhold.

7.1) (iscer Q)) som symbol paa hindring,
vanskelighed, der stiller sig i vejen for

(gennemførelsen af) et foretagende, en udvik-

ling, en persons fremgang, lykke osv.; anstøds-

sten. *Jo meer Forhindring og jo fleere

Steene møde. Holb.Mel.L6. *Der er en Vej,

I
Som Verden ikke kjender . . | En Løngangs

Sti
I
Hver Sten forbi

|
Til Livets Land med

Glædens ElldeT.Grundtv.SS.III.391. hvor
gjærne De end ellers fører Pennen, saa

gaaer den dog gjærne istaa, naar det kom-
mer til Bogstaverne. Jeg vil dog gjøre hvad
jeg kan, for at faae Dem over den Steen.

Sv(jrundtv.(GadsMag.1929.583). man maa
rigtignok sige , at Skæbnen rydder Stenene
fra din Fod.AaDons.DU.143. || især i udtr.

m. Vej. her er saa mange Steene i Vejen,

som ikke uden med stor Møje kand udryddes.
Holb.Masc.III.2. oftest i forb. som kaste
(Holb.LSk.1.1. vAph.(1759)) ell. (nu kun)
lægge en sten i vejen for, lægge sten
paa ens vej. *Steene man i Veyen legger

|

For de Kioge.Anti-Spectator.151. Skulde jeg

ogsaa lægge Stene paa hans Vej da — hvem
skal saa være god ved hdkm..AndNx.PE.lL
112. Afsind og Ondskab trættes aldrig af

at lægge Sten paa vor Viljes Yej. KMunk.
S.20. Selvfølgelig kunde Minna godt rejse.

De maatte gerne prøve. Hun vilde ikke

lægge dem Sten i Yeien. LeckFischer.HM.

L

177. 7.2) (nu sj. i rigsspr.) m. h. t. det for-
hold, at en sten ved sin haardhed ell. skarp-
hed kan volde den, der falder over den ell.

rammes deraf, saar ell. smerte. *Norden
Vind, Som Steen i Næsen hleste. Jernskæg.
D.75. Jeg . . paa Klingen skulde gaae

|

Nu Præst, nu Degn, nu Fogd, hvert sit da
skulde faae.

|
Jeg dennem en haard steen i

Øyne skulde blive. fioI6.Paars.277. hugge
10 ell. slaa sin næse i sten for en, se Næse

2.2. 7.3) som symbol paa noget tungt,
besværligt ell. tyngende. *nest bag Liiget
kom en Sønn . .

|
Bebyrdet først og sidst

med Sorgens tunge Steene. Stub.96. lægge
sten paa byrde ell. lægge byrde paa sten,

se u. I. Byrde l.i. ordspr.: det er en fjer
at laane, men det er en sten at bære
hjem igen (o: det er let at laane, men svært

at betale tilbage). Mau.5277. Krist.Ordspr.206.

20 II
i forb. m. lette, løfte (jf. ndf. 1. 32 f., 60 f.).

det er en tung sten at \øite.Moth.S788. H.
saae deres Tapperhed, og fornam, at han
fik en svær Steen at Xølte.Schousbølle.Saxo.

282. jeg vil giøre Jerusalem til en Steen at

løfte paa (Chr.VI: tyngsels-steen ; 1931:
Løftestenj for alle Folkefærd, alle som ville

løfte paa den, skulle visselig rive sig. Sach.

12.3. Altså: et bidrag er givet — en pUgt
opfyldt — en sten \ettet.'Wiwel.361. \\

30 ordspr.: den sten, man ikke kan flytte
(Vogel-Jørg.BO.533) ell. (nu sj.) hæve
(Moth.S788) ell. lette (Mau.II.335. Grundtv.

Dansk.IV.341) ell. (nu oftest) løfte (Moth.

L234. Holb.Ep.IV420. OehU.181. Hjort.B.

1.435) ell. (1. br.) magte (Mau.9571),
vælte (Aarestr. SS. 11.190. Mau.Il.335),
maa man lade ligge. \\ i sammenligninger.

Kan du svømme? — Ja, som en tørv og dyk-

ke som en sten. Krist.Ordspr.552. (skuden) gik

40 tilbunds som en Sten med sin døde Last og

sex U3Lnd.HKaarsb.SK.ll. Ballonhylstret

sprængtes . . og Gondolen faldt som en Sten.

Pol."/il941.Till.2.sp.3. jf. næste gruppe: der

har ligget ligesom en Steen paa mit Sind

siden den D3ig.NPWiwel.JL.61. Hjertet

tyngede ham som en Sten. AaDons.MV 124.

II
t forb. m. Bryst ell. (især) Hjerte, som

udtr. for sorg, bekymring, der hviler tungt

paa en (jf. Bekymringssten^. Officerens

50 Tienere førte nu Jomfruen bort til sin Herre,

saa at denne Steen er mig nu af Hiertet.

Holb.Didr.L15. I Dag skriver jeg Dig til

med store Steene paa mit Hjerte. Gy/ft.

(Heib.Ungd.138). Kom frem med Stenen,
|

Der, som det lader. Deres Hjerte tynger.

PalM.1.191. især i faste forb. som der ligger

en (tung) sten paa mit hjerte. Moth.

S788. Biehl.DQ.L17. Rowel.Br.572. der
faldt en sten fra mit bryst ell. hjerte,

60 se II. falde l.i. lette (Holb.Philos.IV6.

PalM.V270. Arentzen.KH.65) ell. løfte

(Mau.L423) ell. tage (Hrz.XVL248. Ros-

man.HansDatter.(overs.l933).41) ell. vælte
(Hjort.KritLit.L112. KMunk.S.44) en (stor,

74^
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tung) sten fra (-f dA.Mofh.L131) ens

bryst ell. hjerte. 7.4) m. h. t. stens haard-
hed, fasthed, modstandsdygtighed. (Jo-

sefs) hænders arme styrkedes af Jakobs
mægtiges hænder; deraf er hånd en hyrde,

en Steen (1871: Klippe; i IsTaellMos.49.24
(Chr.VI).

If
i sammenligninger, saa haard

som (en) sten (jf. stenhaard^. Schaldem.
CN.80. MO. Feilb. PoUyiol942.4.sp.2. || bi-

de i(en)sten, (1. Ir.) anstrenge sig forgæves, lo

til ingen nytte; foretage noget haaUøst. Moth.
S788. SvendhAmt.1920.85. jf. Feilb. talem.

(dial.): jeg kan se lige saa langt (ell. dybt;
i en sten, som andre kan bide i den (ell.

tænke;, jeg er lige saa klog som en anden ell.

ikke saa dum, som man tror. Mau.II.356.
JHSmidth.Ords.149. VSO. jf. Krist.Ordspr.

nr.8560. Feilb. draaben huler stenen
olgn., se u. I. Draabe 1.3. jf.: Tagdryp huler

Steen. Grundtv. Da. Ordsprog. (1845). nr. 2561. 20

7.5) som symbol paa ubøjelighed, streng-
hed, haardhjertethed, forstokkethed. *en
Sten tilfulde haard jeg skal Jer vorde!
Arentzen.KH.8. I Judæa er intet Haab om
Frelse. Dér er alt Stene — og mest af alt

Hj ærterne. Jørgf.Ji^.//.9. jf. u. bet. 7.4: *(guds
ord) veed at knuse, veed at ramme,

|
Er

Hjertet end saa haardt som Sten./Saim
Hj.336.2. mude bryder sten, se I. Mude 1.

II
især i forb. som have et hjerte af sten, 30

hjertet bliver til sten (jf. Hjertesten;.

*Den Dag, skjøn EUisif led Men, |
Blev

Hjertet i hans Bryst til Sten.Ing.DM.VS.
jeg maatte jo have et Hjerte som en Steen,

hvis jeg havde kunnet høre det uden Taarer.

Hauch.VII.341. Hjertet maatte være af

Sten, om det ikke rørtes ved Synet af en
haardtsaaret Kammerat. Cit.l915.(JacAnd.
Er.111.134). 7.6) i udtr. for (tilsyneladende)

livløshed, ubevægelighed ell. mangel 40

paa sansevirksomhed, almindelig men-
neskelig følelse, menneskelige livs-

ytringer.
II

i sammenligninger, død, døv
som en sten, se II. død I.4, døv l.i. sove
som en sten, sove en dyb søvn (uden at lade

sig forstyrre af noget); sove haardt, tungt.

Holb.Jep.III.4. Heib.Poet.V1.124. *Til Fæng-
sel og Rotter og Kuld blev jeg vant,

|
Og

sov hver Nat som en %tQ&a..Wilst.D.IlI.4.

Pont.M.59. tie som en sten, (nu 1. br.) 50

være ganske tavs; tie bomstille. *Nu sidder

alle de andre smaa Fugle | og tier saa kvær
som Sten. DFU.nr.31.1 5. Forferdelse skal

falde over dem, og frygt, ved din arms
mægtighed skal de tie som en steen {1871:
blive tause som en Steen; 1931: maalløse
som Sten). 2Mos.l5.16(Chr.VI). Jeg taug,
som en Steen. Bagges.DYX.188. *vandrer
jeg (0: den blinde) her alene?

|
Gaar jeg

imellem mange,
|
der alle tier som Stene? eo

JVJens.Di.l5.
\\ tale til en sten, intet

svar faa ell. ingen forstaaelse møde. Hånd
taler til en sten. Moth.S789. jeg har hver
Dag tryglet ham om at lade os beholde min

Broder hjemme, men jeg kunde ligesaa godt
have talt til en StenlKBirkGrønb.SF.39.

II
i udtr. for, at en person staar, ligger ube-

vægelig, uden at røre sig, ell. (nu især) mang-
ler menneskelige følelser, lidenskaber, svag-

heder; i forb. (undertiden delvis til bet. 1.5)

være af sten. *„Hvor nu Mercurius! hvad
er det, som I snacker?

|
En Gud at blive

træt? Da er hånd vel en vacker?"
|
„Er

Guder da af Steen?" KomGrønneg.1.161.
*Staae ikke der som om du var af Steen!
Hrz.XY.5. Jeg er ikke af Træ eller Sten og
jeg hører ikke til dem der uden Ekstase
kan staae i det sixtinske Kdi^el. Brandes.
Br.I.147. Feilb. Hans Mor stod tavs paa
Stentrappen, selv af Sten. HansPovls.HF.
35. jf.: da Nabals Ruus var forbi, da kund-
gjorde hans Hustru ham disse Ting; og
hans Hjerte døde i ham, og han blev som
en Steen (1931: som Sten). lSam.25.37. (nu
ikke i rigsspr.) i udtr, som han ligger (Mau.
11.357. Moth.S788) ell. staar (smst.789.

JHSmidth.Ords.149) i stens sted 0: uden
at (kunne) røre sig, ubevægelig.

\\ (1. br.) i

udtr. for, at selv livløse ting synes menneskelige

i sammenligning med haarde mennesker.
*Stene kunde mere see,

|
End de haarde

Hierter.Brors.39. || i udtr. for, at noget er

i højeste grad rørende, betagende, ynkeligt ell.

skrækkeligt, forfærdeligt. De (kan) sværge og
forbande Dem, saa at en Steen maae gyse
derved, og bedrage mig ligefuldt. P^jffa'ft.

Sk.II.144. Den, der har bildt ham sligt ind,

har løiet, saa en Steen maae vende sig. Blich.

(1920).XV.l. især i forb. som kunne be-
væge (Holb.Mel.1.6. NordBrun.Jon.127),
røre (vAph.(1764).554. Grundtv.SS. 1.563.
Kierk.VI.159. Røse.Bygevejr.(1892).34) en
sten ell. stene; (selv) en sten maa(tte)
bevæges (Holb.Hh.I.127. Pamela.I.51. Hrz.
Y111.303), forbarme sig (Skuesp.III,2.24.

Hrz.D.11.119), græde (Kingo.SS.lY424.
Holb.llJ.IY2. Kierk.YI.352), røres (vAph.
(1772).III. CBernh.NF.III.44), ynkes (Ew.
(1914).II.348. Jacobi.(Skuesp.lY.183). Mau.
11.357) derved (ell. derover;. || i udtr.

for, at selv livløse ting kan aflægge vidnes-

byrd om noget; nu ofte spec. (til bet. B.2) om
sten med inskription. Stenen fra Væggen skal

raabe, og Bjelken fra Træværket skal svare
den. Hab.2.11. (Jesus) sagde til dem (0: fari-

sæerne): jeg siger Eder, at, dersom disse

(0: disciplene) taug, da skulde Stenene
r&aibe. Luc.19.40. det kand stenene vidne.

Moth.S789. Naar Folk skal tie, skal Stenene
raabe. Grundtv. Da. Ordsprog. (1845). nr.2568.

man sagde, at her (o: paa en sten) havde
staaet Vers, som den sachsiske Regjering
havde . . skaffet bort. Det gaaer ogsaa for-

vidt, naar Stenene kunne talelHCAnd.Sk.
136. *saa rider vi to, min Søn, mod Syd . .

I

didhen, hvor Stenene tale . .
|

til Rom.
LCNiels.RejsentilRom.(1904).55. Et gam-
melt Ord siger: „Naar alt andet tier, taler
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Stenene''. AchtonFriis.DSØ.11.277. 7.7) om
hvad der ikke kan spises ell. paa anden
maade udnyttes, noget ufrugtbart, vær-
diløst, er du Guds Søn, da siig, at disse

Stene blive Brod. Matth.4.3. jf. bet. 7.4: det

var, som Maden blev til Sten i Munden
paa os. Buchh.FD. 77. give stene for brød,
se I. Brød l.i. || talem. (dial.): Man gnaver
noget af et ben, og intet af en sten. Krist.

hun . , med de store, haarde, stenagtige
Træk og saå ned for sig. Schand.AE.134.
(han) sprang fra en Statues stenagtige
Urokkelighed til lynsnar, effektiv Handling.
OttoLutken. FatakisGiftermaal. (1928). 18. 2)
(nu nceppe br.) om vej, land(strækning): op-
fyldt af sten, klipper; som har klippegrund;
stenet, den største deel (af Finmarken) be-
staar udi store field, klipper, ujevnt, steen-

Ordspr.nr.438. Feilb. UfF. || i udtr. for at lo agtigt og moradsigt land. Holb.DNB.37
leve meget sparsommeligt, økonomisk; i forb

som nære sig af (Moth.NlOO) ell. paa
(vAph.(1759)) en sten ell. (nu vist kun)
leve paa en sten. — t talem. (især dial.)

som: Hvo der kan sidde paa en Sten og føde

sig, skal ikke flytte. Mau.2215. om man satte

ham paa en Sten, saa nærer han sig endda.
VSO.IV.N18. sæt jyden paa en sten, og han
samler dog penge, se samle 2.i.

Bryndens (o: brøndens) Grund er sandig og
steenagtig. Lrtd.273i.iS7. Ulledl: (Gnffen-
feld) maatte igiennem en ujævn og steen-
agtig Vey slæbe sig frem til Maalet. £foI6.

Ep.III.360.
II

Biugs eller Sæds Jord, som
. . i henseende til Landets Slethed og S teen-
agtigh ed ey for andet end Haufre-Jord
retteligen kand &nsees.Cit.l726.(Bomh.Sam-
Unger.III.(1908).61). -al, en. (mods. Jærn-,

Sten-, t ssgr. ['sde'n-, dagl. ogs. 'sden-] (i[ 20 Sandal; mineral.) en slags al af (med jærn-
Stene-. se u. sten-bUnd, -bro, -fuld, -grund,

-haard. — sj. Stens-, se Stenshug^. især af

Sten 1, 3, 7; t betegnelser for dyr og planter

hentyder 1. led i reglen til opholds-, voksestedet

(paa klipper, mellem sten olgn.); af de talrige

ndf. forbigaaede ssgr. kan ncevnes flg.: Sten-af-

fald, -blandet, -brokker, -bunke, -dannelse,

-flis, -flække, -fløts, -forretning, -handel, -hule,

-klump, -lag, -last, -læs, -mark, -materiale,

tveiltehydrat) sammenkittet grus og sten. An-
dres.Klitf.65. Dalgas.BH.34. -alder, en.

{først brugt VedelSim.Nat.I,2.76; herefter eng.

stone-age, ty. stein-alter, -zeit osv.; jf.

-vaaben-old; arkæol.) iscer i best. anv., som
betegnelse for den ældste kulturperiode (før
bromealderen), da redskaber, vaaben osv.

Invedes af sten (flint). [CJThomsen.JLede-
traad.(1836).58. Wors.DO.7. De ældre Be-

-mængde, -skorpe, -sUb, -sort, -splint, -stør- 30 nævneiser for den mesolitiske Tid i Dan-
relse; betegnelser for arbejde med (fremskaf-

felse, fjernelse, tildannelse, anbringelse af)
sten, som Sten-arbejde(r), -bearbejdning, -bo-

ring, -industri, -mejslet, -mosaik, -mønster,
-rydning, -sankning, -sprængning; betegnel-

ser for (brugs-, pynte-, kunst)genstande, til-

dannet (udhugget) af sten ell. fremstillet af
kunststen ell. stentøj (jf. Stentøjs-, Ler-j,

som Sten-bord, -bækken, -dunk, -engel,

-fad, -figur, -flaske, -flise, -gud(e-billede), 40

-hjul, -kors, -krukke, -krus, -kugle, -kumme,
-kølle, -mindesmærke, -morter, -potte, -pry-

delse, -rør, -sarkofag, -tallerken, -trin; beteg-

nelser for (hvad der angaar) bygningsværker,
anlæg af sten, som Sten-arkitektur, -belæg-
ning, -bolværk, -borg, -brolægning, -brønd,
-bygget, -bygning, -dæmning, -fundament,
-gavl, -glacis, -hegnet, -høfde, -inddæmning,
-kaj, -kant, -mole, -port, -slot, -sokkel,

mark, nemMg „ældste Stenalder" (= Magle-
mosetid) og „ældre Stenalder" (= Køkken-
møddingtid) var blevet temmelig upraktiske

efter Fremkomsten af endnu tidligere Fund
indenfor dansk Omi&tide.Tilsk.l937.I1.449.

JohsBrøndst.DO.I.13. || hertil bl. a. Sten-
alder- ell. (nu 1. br.) Stenalders-befolkning,
-folk (jf. Stenfolk^, -hav (9: havet omkr.

Danmark i stenalderen, efter fastlandstiden)

,

-knnst, -tid. -alderlig, adj. (1. br.) adj.

til -alder. Lerskaarene fra en Affaldsdynge

ved Lejre Aa indeholdt . . Vidnesbyrd om
stenalderlig Korndyrkning. NaturensV1918.
305. de langsommelige Kogninger over sten-

alderlige Tianiåm^eT.EMikkels.ØE.175. -al-

ter, et. spec. (jf. Jynalter; foræld.) om
stendysse olgn., d^r if. ældre opfattelse mentes

at have været brugt som alter ved oldtidens

gudedyrkelse. Cit.l743.(ArkivMus.2R.I.178;

taarn, -vold. || {jf. eng. stone-, ty. stein- i 50 se u. -kiste 6^. -alvorlig, adj. (jf. u.

lign. ssgr. samt Stok-) i ssgr. m. adj.; egl

(til Sten 1) i ssgr., der rummer en sammen-
ligning, som sten-død, -haard, -roUg, -stum,

-tavs, -tung; derefter (og efter ssg. stenrige

m. (overgang til) rent forstærkende bet. i

ssgr. som sten-alvorlig, -blind, -gammel,
-sikker, -stille, -stiv. -agtig, adj. I) som
ligner, minder om sten; tidligere ogs.: som
hestcuir af, er af sten. l.i) t egl. bet. Moth

Sten- slutn.; 1. br.) meget alvorlig (2.i); grav-

alvorlig. Kællinger . . sad og døsede over deres

drejende Haandtene, saa stenalvorlige som
Pareerne. Gjel Enarkadisk Legende. (1887). 7.

JohsWulff.FA.14. -ansigt, et. (jf. Sten 7.6;

iscer tD) ubevægeligt, tillukket (og alvorligt,

strengt) ansigt. Blich.(1920).XXVII.160. El-

kjær.RK.41. -art, en. (isair geol.) en art,

slags sten (1); bjergart; fast mineral (der ikke

S789. at skille Metallet . . fra det Steenagtige. 60 er grundstof ell. af organisk oprindelse), alle

Schytte.IR.II.165. de steenagtige Træer.OeW.
XXX.3. 1.2) (jf. Sten 1.6) om persons hold-

ning, ansigtstræk: ubevægelig, stiv (og med
udtryk af følelsesløsfied, haardhed). Der sad

Slags glinsende Steenarter. J5teW.Z)Q.//.3S7.

Mangelen paa organiske Levninger i Steen-

arter, som ellers pleie at indeholde dem.
OForchh.D0.13. Hage.*860. f -»riet, adj.
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(-ariis^. VSO.1.201). som henhører til sten-

arterne ell. ligner sten, er forstenet olgn. De
almindelige forsteenede Igelkiær-Pigge, ere

steen-artede Vinåe. vAph.Nath.IY50. -ai^k,

en. (nu næppe ir.) 2( alm. ask, Fraxinus
excdsior L. (med haardt ved). Amherg. VSO.
-ai^ke, en. T f'w slags potaske. VareL.*697.

-ballast, en. I) -(J^
ballast (i fartøj), be-

staaende af sten. Fisker.Fr.-Da.Sø-Ordbog.

(184S).137. Scheller.MarO. 2) (jærnb.) bal- lo

last paa jærnbanelinie, bestaaende af smaa-
sten, skærver. DSB.Banebygn.lO. -barn, et.

(jf. -foster, -kalv 1 ; med.) dødt foster, der ved

indtørring og optagelse af kalksalte har an-

taget en stenhaard konsistens. ConvLex.XVI.
468. KlimskOrdbog.(1921).231. -bed, et.

(gart.) bed, hvor særlige planter (stenhøjs-

planter) vokser mellem sten; bed, hvor sten-

højsplanter dyrkes ell. udplantes. HavebrL.*

11.391. -beg, et. (mineral., nu 1. br.) jord- 20

beg (af stenolie). Amberg. ConvLex.XV1.194.
FolkLægem.lII.103. t -ben, et. d. s. s. Ben-
brudsten. vAph.Nath.I.198. Nemnich. -be-
saaning, en. (geol.) d. s. s. -strøning. AugF
Schmidt. Danmarks Kæmpesten. (1932-33). 44.

66. -bestrøet, part. adj. (1. br.) d. s. s.

-strøet, dybe steenbestrøede Bække.Oiw/s.Oec.
VIII. 74. en stenbestrøet enebermark.IfF
Claus.H.229. -bestrøning, en. fli. -er.

(geol.) d. s. s. -strøning. Frem.DN.38. Moræne- 30

lagene (laa) tæt overstrøet med større eller

mindre Sten . . Disse Stenbestrøninger, som
de kaldes, kan give os noget Begreb om
Forholdene lige efter Istiden.AFang.IK.42.
-bider, en. (nu ikke i rigsspr. -bid. Moth.

S789. OFMiill.ZoolPr.40. Krøyer. 11. 493.

BerlTid.^/d905.M.3.sp.l). (ænyd. stenbid,

-bidde, glda. stenbit, oldn. steinbltr (i bet.

2), ty. steinbeiss(er), om grundling og smer-

ling, mnt. stenbit(er), grundling || betegnelsen 40

hentyder til, at fiskene suger sig fast paa sten

(se bet. 1), holder til mellem sien (se bet. 2-3^,

har meget stærke tænder, der menes at kunne
bide i sten (se bet. 2), olgn.) \ 1) plumpt for-

met, uskøn fisk af familien Cyelopteridæ

(hvis bugfinner er omdannet til en sugeskive);

især om arten Cyclopterus lumpus, havpadde;
undertiden spec. om hannen (Krøyer.11.493;
mods. Graa- (2), Kul- (1), Kvabso {2)).

Torsk og Steenbidere. LTtd.2755.374. EPont. 50

Atlas.1.648. DanmFauna.XI.173. jf. (i folke-

troen): Den 22. Februar — Peders Stol —
„kastede Peder den varme Sten i Vandet".
Fra den Dag tøede det ligesaa meget fra

neden som fra oven. Paa den Dag løsnedes

ogsaa Stenbideren fra ^ienQu.AarbFrborg.
1918.115.

II
billedl. ell. i sammenligning, mel-

lem saadanne Steenbidere (0: dødbidere; om
englænderne) føler (man) Trang til at hore
en kvindelig Røst.Grundtv.E.61. (han havde) eo

en Ansigtsfarve som en Stenbider. Jesper
Ew.PF.67. 2) (nu kun no.) havkat, Anarr-
chichas lupus (der har usædvanlig stærke

tænder (og holder til paa stenet havbund)).

vAph.Nath.VII.571. OFMull.ZoolPr.40. MO.
jf. Krøyer.1.370. 3) (nu kun dial.) ulk, Cottus

(der holder til mellem sten og tang). Funke.
(1801).1.335. Frem.DN.498. OrdbS. 4) (nu
næppe br.) hornfisk, Belone. Moth.S789.

t -bikke, en. {ænyd. d. s., ældre ty. stein-

bick(e), stenhammer, mnt. stenbicke, d. s. og

(jf. -bikkerj grundling; jf. II, Bikke, Sten-
pikke 1) ^ d. s. s. -bræk 3, -frø. JTusch.133.
vAph.Nath.VI.203. f -bikker, en. (ty.

steinbicker, smerting, mnt. stenbicker, sten-

hugger; jf. Bikkert samt -bikke, -pikker 3)
\ navn paa forsk, (mellem stene levende)

mindre fisk; især om fjæsing, Trachinus draco,

panserulk, Cottus (ell. Agonus) cataphractus,

og smerting, Cobitis. Moth.S789. vAph.Nath.
VII.390. OFMiXn.ZoolPr.41(jf. Krøyer. 1.57).

Werfel.Fiskerb.25. -billede, et. (ænyd.
d. s.; nu 1. br.) et i sten udhugget billede; ogs.:

statue af sten. EPont.Atlas.il.103. Comman-
dantens Stenbillede fra Gravmælet. /n^.EF.
XI11.6. Liigstene og gamle Steenbilleder (i

Viborg domkirke). Wors.OB.54. jf. VilhAnd.
HB.38. -bjerg, et. (glda. sten byergæ
(Mand.61.158); nu 1. br., jf. dog Stenbjerg
som stednavn (om stenet bakke). Trap.*X.286)
bjerg af sten, klipper; klippebjerg, heele sam-
menhængende Klipper eller Steen-Bierge.

EPont.Atlas.1.423. det bratte Biirge med sine

halvnøgne ^teenhiGrge. Bagges.DVIX.420. jf.

Stenbjergene som propr., om Rocky Mountains
i Nordamerika. NordConvLex. V 385. Sal.*

XXI 1.251.
II

overf., om mægtig bygning af sten.

Domkirkens graa 8tenhiæTg.Jørg.HB.I.118.
-bjælke, en. I) (1. br.) bjælke af sten.

POBrøndst.RG.II.510. 2) (møl., foræld.) i en
stubmølle: den svære vandret liggende bjælke,

der hviler paa (og drejes om) stubben, og

hvorpaa hele møllen hænger (benævnelsen

hentyder til, at kværnen var anbragt midt
paa denne bjælke). Dengl. By. 1930-31. 90.

SprKult.I.122. -blcTen, part. adj. (nu
næppe br.) forstenet, steenblevne Dyr og
Planter i Flinte-Steene. OFMull.Svampe.28.
vAph.Nath.VII.572. -blik, et. (jf. Sten

7.5 ; 1. br.) haardt, strengt blik. Hjortø.LT.8.
-blind, adj. (ænyd. sten(e)blind, oldn.

steinblindr, eng. stoneblind; jf. Sten- slutn.

og stokstenblind u. Stok- 3; nu næppe br.)

fuldstændig blind; ogs. billedl. Cit.l755.(Thott

4°1507). *Dumme Folk, ja Stene-blinde
|

De vel billig kaldes maae,
|
Som i denne Ver-

den gaae,
|
Og sig ikke kand besinde,

|
Ret

at søge Naadens Stand. 5rors.2(?. smst.85.

-blok, en. vAph.(1759). Klosterhaven . .

hvor Jupiter Stators Tempel stod, og hvor
endnu enkelte mægtige Steenblokke findes.

HCAnd.ML.152. Landskab med store, rolige

Linjer; hist og her Stenblokke. DracAm. FIS'.

17. -blomst, en. (jf. -knop ; zool.) uddød stil-

ket pighud af afdelingen Blastoidea (der dan-

ner blomsterlignende forsteninger). NordConv
Lex.V490. Sal.*XXII.251. -bog, en. (æda.

stenbok (Harp.Kr.174); foræld.) (middel-
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alderlig) bog om de forsk, slags sten og deres

medicinske egenskaber. Molb.(Harp.M.5).
MKrxst.(Harj).Kr.Lff.). -bor, et. (\ -bore.
vAph.(1764)). (jf. -borer 1, -naverj bor

til boring i sten. Amberg. MilTeknO. Suenson.
B.III.314. -boremaskine, en. (jf.
-bor, -borer 1). OpfB.^VIII.314. Sal.III.

391. -borer, en, I) d. s. s. -bor(e-

maskine). vAph.fl759). OpfB.^VII 1.313. 2)
(zool.) musling, der letter i hulheder i sten lo

olgn.; især om Saxicava. Funke.(1801).1.551.
BøvP.III.474. -brand, en. ^ hvedens
stinkbrand, Tilletia Caries DC. (som giver

haarde brandkorn). Amberg. Cit.l838.(Blich.

(1920). XXII. 54). JTusch.252.349. Sal*
XXII.314. t -brasen, en. (jf. ty. (dial.)

steinbrachsen, brasen, hall. steenbrasem, en
slags havbrnsen} \ maaske navn paa brasen,

Abramis brama (i legetiden er hannens hud
dækket med vorteformede, gule dannelser). 20

Pflug.DP.777. Amberg. -breg^ne, en, (jf.
-sode^ 3f engelsød, Polypodium vulgare L.
(der bl. a. vokser paa klipper). Hor-
nemann.OP.679. Gartner-Tidende.1925.197.

sp.l. -bregncmos, en, et. {ænyd. d. s.;

nu næppe br.) ^ bladmosset Eylocomium
proliferum L. OFMuH.FloraFridrichsdalina.
(1767).203. Amberg. -bro, en. (dial. Stene-.
HCAnd.SS.XI.23. Kollerød.57. CReimer.NB.
164). (glda. (i bet. 1-2; steenbro (Kalk.Y io

994. Mand.6), oldn. (i bet. 1) stein(a)bru)

I) bro (I.l) af sten. (der) er en Grav med en
Steen-Broe over 14. Trin la.ng. Pflug.DP.436.
Brandes.XI.273. de kørte over en Stenbro
med en lav Bd.lnstTa.de. IsakDin.FF.68. 2)

(jf. I. Bro 3; sml. Jordbro 2) lag af tæt ved
siden af hinanden i jorden nedrammede sten,

brugt som belægning paa gaardsplads, stald-

gulv olgn. ell. (især) vej, gade, torv; ogs. om bro-

lagt stykke (jord, gade osv.); brolægning (2.i). 40

naar . . Veyen nogen Tid er sammenkiørt , .

belegges samme med Steen-Broe. OeconJourn.
1757.171. Man reiser (i Prams „Stærkodder"),
som paa Steenbroen mellem Hamborg og
Lyhek.Oehl.Er.I.177. Steenbroen i Gaarden
skal brydes op.Hr2.XVI.67. I Forstuen var
der i Almindelighed Stenbro, som var lagt

af pæne Brosten fra Stianden. AarbFrborg.
1918.23. pikke stenbro, se III. pikke 2.2.

(nu næppe br.) i flt.: Vognene gaar saa let 50

og magelige, at naar mand i dem kiører paa
Steenbroer, kand ev føles til, at Vognen gaar.

LTid.1725.181. JPPrahl.AC.88. billedl. ell.

i sammenligninger: Læsningen kom igjen i

Gang, den rullede hen som Hjulene over en
Stenbro. Go/dscftn?.7.772. en Kvinde, der fra

sine Drømmes Purpurseng er bleven styrtet

ud paa StenhToen.JPJac.il.200. || især i

best. /. om (brolægningen paa) en bys gader

ell. (i videre anv.) om selve byen. At stable ao

Hjem ovenpaa hinanden i en Ørken af

Stenbro (jf. StenaTken).HeeAnd.AH.ll. Koen
paa Stenbroen. JVJens.JB.86. Hun holdt

ikke af at tænke paa København. Naar

Sommeren var forbi, skulde hun tilbage til

Stenbroen. ^oZ)ons.5.24. slide stenbroen,
(jf. u. Brosten 1) gaa (meget) paa gaden;
drive om paa gaden; leve, bo i byen. unge,
stærke Personer, der gaae paa Gaden og
slide Stenbroen og ikke tage sig nogen Ver-
dens Ting tor.Goldschm.R.249. Esm.1.89.

jf.:
*Hjemad Soldaterne trække,

| Foden,
den støvede. Steenbroen slider. PaZM. ¥377.
-brnd, et ell. (sj., i bet. 1) en. {penyd. d. s.

(i bet. 2: HMogens.)) I) (nu næppe br.)

stenbrydning. Steenbrudden er meget let, og
Skiffern . . lader sig danne efter Behag.
LTid.1755.359. Leth.(1800). 2) (jf. -grav 1,

-grube, -mine 1, -værk 1 samt IV Brud 5)
sted (aaben grav ell. grube), hvor der brydes

sten. Saltholmens Steenbrud. Holb.Staut.Aaaa
3r. Bagges.DVXI.191. Krak.1931.II.3365.

||

billedl., om gamle bygninger, ruiner, hvorfra
der tages sten til nybygninger. Hvorfor er

de stolte gamle Bygninger blevet Stenbrud
for Middelalderens Kirkebyggere.JSiatt.0f7.

24. det (gik) Dronningholm som saa mange
af vore middelalderlige Bygninger. De blev
Stenbrud. NationalmusA.1940.65. -bryder,
en. (ænyd. steenbrydere t bet. 1) I) (fagl.)

person (arbejder), der er beskæftiget ved sten-

brydning; stenbrækker. Moth.S790. OpfB.^IV
23.

II (1. br.) person, der optager større sten

paa marker. AGWiimh.DenpraktiserendeLand-
mandsHaandbog.I.(1826).70. 2) [5.4] (1. br.)

instrument, der indføres i blæren for at knuse
blærpsten (litoklast); stenknuser (2). Gundelach
Møller.FrederiksHospitalsChir.Aarbog.(1832).

65. -bryderi, et. (nu næppe br.) d. s. s.

-brydning og -brud 1. Holb.Siaat.540. Oecon
Journ.l758.386. -brydning:, en. (jf. -brud

1, -bryderi; fagl.) det at bryde sten i stenbrud;

ogs. undertiden om bortrydning af større sten

fra marker olgn. OeconT.V11.50. OpfB.HV
23. -bryn, et ell. (tidligere) en. {ænyd. d. s.;

nu sj.) yderste kant ell. rand af klippe; ogs.

om kant, fremspring, opbygget af sten. Hali-

camassus (havde) dobbelt Castel (og) Alex-

ander . . skulde paa den saasom paa en

Steenbryn løbe an og holdes tilbage. Wing.

Curt.184. JBaden.Gram.28. ved et massivt

og fremspringende Stenbryn er (nederste

stokværk) skilt fra den højere Etage. Brandes.

MB.190. -bræk, en. flt. d. s. ell. (sj.) -ke

(Drejer.BotTerm.274). (ænyd. steenbræk(ke),

SV. stenbråcka, fsv. stenbrækka; fra mni.

stenbreke (oht. steinbrehha, nW. steinbrech^,

der er en overs, af lat. saxifrsiga; navnet (i

bet. 1) hentyder vistnok oprindelig til, at

planten kan vokse i revner i ell. ml. sten olgn.,

og opfattelsen af planten som middel mod
blæresten skyldes maaske folkeetymologisk om-
tydning; overførelsen af navnet til de øvrige

bet. skyldes dels planternes lighed med Saxi-

fraga, dels tilsvarende anv. ell. voksested, dels

(jf. bet. S) deres stenhaarde frø) 2f I) (jf.

-pikke 3.1, -pryd 2 samt I, Navle 3.9, Navle-,

Negleurt; Saxifraga L.; ofte spee. om den i
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Danmark alm. vildt voksende art S. granu-

lata L. Moth.S789. JTusch.217. straalende

gule Stenbræk. AchtonFrns.DSØ.II.510. 2)
(nu næppe ir.) milturt, Chrysosplenium L.

(af stenhrækfamilien). gylden stenbræk, se u.

II. gylden 2.i. 3) (jf. -bikke; nu kun dial.)

stenfrø, Lithospermum L. JTusch.133. 4) (nu
næppe br.) den sydeuropæiske, paa klipper

voksende plante Crithmum maritimum L.

vAph.Nath.VII.573. 5) (jf. -rod; nu næppe ip

br.) pimpinélle, Pimpinella saxifraga L.;

især i forb. liden stenbræk. JTusch.166.
VSO. 6) (nu næppe br.) knoldet mjødurt,

Filipendula hexapetala Gil. (Spiræa filipen-

dula L.); i forb. rød stenbræk. vAph.
Nath.1.297. Hornemann.OP.270. 7) (nu sj.)

stenurt, Sedum L. OJNMørch.Anviisningtil
atordneTræer.(1838).131. jf. Skattegraveren.

1886.1.73. -brækker, en. (ænyd. steen-

brecker, bl. a. om redskab til at bryde sten 20

med) I) (nu næppe br.) d. s. s. -bryder 1.

LTid.1755.379. 2) (fagl.) (en slags) sten-

knuser (1). TeknO. -bræt, et. (mur.) d. s. s.

Skulderbræt. OrdbS. -buder, en. se -but.

-buk, en. (ænyd. d. s., fsv. stenbukker,
mnt. stenboc) I) (jf. -geå) vild ged, der lever

i bjergegne; især om Capra ibex (alpestenbuk);

ogs. spec. om hannen. 5Mos.l4.5. Bagges.L.

11.23. Boas.Zool.*647. i sammenligninger:
*Arion . . |

Stod, som en Steenbuk staaer, 30

forfulgt paa den øverste Fielåtind. Oehl.XIX.
184. Jeg har klattret om, som en Steenbuk,
paa KlipTpeTne.Bredahl.IY16. 2) (astr.) stjer-

nebillede paa den sydlige himmel; det 10. tegn

i dyrekredsen (hvori solen indtræder '^/n).

PSøeborg.SC.5. Jupiter . . stod i hiin Time
ved Nedgang nær Steenbukkens Horn.
Hauch.II.42. Heegaard.Astron.9.13.198. *Men
lige før Aaret

|

gaar ned i sin Grav,
|
da

vender ved Stenbukken
|
Solen sin Stav. 40

ThøgLars.VV.7. \\ stenbukkens vende-
kreds ell. f vendecirkel (Bugge.Astr.327),
den sydlige af de to paa himmelkuglen med
ækvator parallelle lillecirkler, som solhvervs-

punkterne beskriver under himmelkuglens dag-

lige omdrejning; ogs. om den tilsvarende

lillecirkel paa jorden, beliggende 23'^!% syd

for ækvator. PPedersen.Veirlære.(1854).l.tvl.

LuplauJ.S.42. 3) f brolæggerjomfru. Moth.
S790. -bnnd, en. (især ^) undergrund, 50

jordbund ell. (nu især) havbund, der be-

staar af ell. er fuld af sten. Moth.S790. Wilse.

Spydeberg.(1779).10. Scheller.MarO. -ban-
den, part. adj. {efter sv. stenbunden; sj.) om
jord(bund): fuld af sten; stenet, stenbund-
ne Marker. fiFCZaws.DL.i2 jf. HjælpeO. f
-but, en. (ty. steinbutt; om 2. led se Botte,

II. Bøtte samt u. Smørbutting; jf. -flynder)\
pighvar, Rhombus maximus. OFMUll.ZoolPr.
45. Nemnich.YlOlO. jf.: Flyndre hvoraf gives eo

. . Tunger, Steenhuåeie.Handels-oglndu-
strie-Tid.1802.319. -bynke, en. (ænyd. d.s.;

nu især dial.) 2( mark-bynke, Artemisia cam-
pestris L. (der vokser paa stenede steder).

JTusch.27.
II

ogs. om (den bl. a. paa Ølands
kalkstensheder forekommende) Artemisia ru-

pestris L. MentzO.Bill.lV.19. -bænk, en.

I) bænk (1) af sten. Vi . . satte os paa de i

Klippen udhugne Steen\iæn)s.e.Blich.(1920).

XI.22. *Derude under Linden,
| Paa Steen-

bænken sad
I
En vandrende Sanger. Winth.

HF.53. Kaalund.F.67. 2) (fagl.) bænk, hvor-

paa sten slaas i stykker (til skærver olgn.).

LindskovHans.NH.148. 3) (geol.) lag i sten-

art; bænk (4.5). vAph.(1759). -bær, et ell. (i

bet. 2) en. I ) (bot.) frugt, der minder om sten-

frugten, men adskiller sig fra denne ved at have
flere frø ell. flere rum med haarde, ofte træagtige

skillevægge. Drejer.BotTerm.lll. Lange.Flora.
Lii. 2) (nu kun dial.) 2( navn paa visse plan-
ter med stenfrugter. 2.1) fruebær, Rubus saxa-
tilis L. JTusch.208.335. 2.2) hønsebær, Cornus
suecica L. Schade.Mors.(1811).138. JTusch.
294. Feilb. -høg, en. (jf. ty. steinbuche,
avnbøg, samt Steneg) Sf bøg med meget haardt
ved; nu om Fagus silvatica var. quercoides.

Moth.S790. Bagges.DVIX.375. OGPetersen.
TræerogBuske.(1916).116. I. t -bør, en.

„En tilforn brugelig Benævnelse paa det
Tilfælde hos Køer, naar Knuderne paa den
indvendige Flade af Børen (uterus) under
Drægtigheden svulme og forhærdes." F(SO.
II. -bør, en. (dial.) indretning (bestaaende

af 4 parvis overkors anbragte stænger) til at

løfte og bære større sten paa. MDL. Fr
Grundtv.LK.236. -bøsse, en. (glda. sten-
bysse, mnt. stenbusse) bøsse med sten som
projektil; om bøsse af lign. art som en ærte-

bøsse, med smaasten som projektil: Gør en
Hest sig utilbens (o: paa en amerikansk
farm) skydes der efter den med en Sten-
bøsse, som Kusken altid har med sig. Pisk
hvvigea ikke. Strange.NS.93. \\ især(jf. -stykke
og Lodbøsse; foræld.) om svært stykke skyts,

der i 14-15. aarh. var beregnet til udskydning af
stenkugler. Amberg. OpfB.^II.108. -celle,
en, (bot.) celle (i styrkevæv) med forveddede,

tykke vægge, bl. a. dannende de haarde væv-
masser i stenfrugt. Warm.Bot.248. -dad-
del, en. (zool.) daddelmusling; daddel

(I.3.2). vAph.Nath.VII.582. Brehm.DL.III.
552. t -dam, en. (ænyd. d. s. i bet.: sten-

dæmning, ty. steindamm; jf. Stendam som
stednavn (Stedn.IV697)) spec. om brolagt

kørebane, vejstykke. Æreboe.215. vSundt.Ud-
togafenDagbog.(1827).37. -del, en. (anat.)

del af tindingebenet. Pars petrosa; fjæld-,

klippedel. Praktiskeiagttagelserom pathol.Ana-

tomie.(1839).172. HKrabbe.HestensAnatomi.
(1885).12. -dige, et. (jf. -gærdej dige,

hvis ydersider er bygget af raa sten. (sven-

skerne) sloge Leyr imellem Svinebeks Broe
og Krogerups Steen-'Diiger.Holb.Intr.I.710.

et nøgent, bølgeformet Agerland, gennem-
krydset af lange, snorlige Stendiger. Pon<.

FL.460. -dolp, en. se -dylp. -dragning,
en. (foræld.) straffen at drage (bære) sten (se

Sten 3.10;. HMatthiess.DK.71. -drivende.
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part, adj. [6a] (især med.) om lægemiddel:
som fordriver sten i blæren, nyrerne. vAph.
(1764). Tychsen.A.1.6. MO. D&H. -dros-
sel, en, "i^ i bjergegne levende fugl af slægten

Monticola (der staar digesmutterne nær);
især om arten M. saxatilis (jf. Bjergdrossel,

Rødhale 1). Brehm.FL.124. Wiese.T.1.462.

-dræg, et. ^ stor sten ell. stenfyldt vidie-

pose olgn., der i aabne baade bruges som dræg.

Wilst.Od.XIII.v.77. Sal.V515. -dræn, et. lo

(fagl.) dræningsgrøft med et lag sten i bunden.
Landbo. II. 51. MurværkogJernbeton.fl938J.
388. -dylp, en. [-|dyl'6] f-dulp. Pflug.
DP.20. BøvP.1.353. jf. VSO. -dolp. Aloth.

S790. EPont.Atlas.1.629. Kjærbøll.255. jf.

VSO.). (egl. no., jf. ogs. sv. dial. stendjylp,

-djulp, -djolp; 2. led til no. dial. dolp, for-

dybning i jorden, besl. m. oldn. steindelfr,

digesmutte, hvis 2. led hører til oeng. delfan,

grave, oht. bidelban, begrave; jf. -gylp ; nu 20

sj.} \ digesmutte, Saxicola oenanthe (der

bygger rede i stendynger, stengærder olgn.).

Kjærbøll.255. SaUVI.168. -dynge, en.

{ænyd. steendiunge) Carolus lod det (o:

liget) begrave under en Steendynge paa den
aifare Yey. Holb.Kh.747. Næsten allesammen
er de (o : jyske grave fra stenalderens slutning)

dækket af en Stendynge . . Denne Dynge . .

er saa konstant, at man har benævnt Gra-
vene „Stendyngegrave". Jo/isBrøndsf.Z)0. 30

1.281. -dyrkelse, en. (hist.) dyrkelse

af sten som (symbol paa) guddomme. Werl.

(VidSelskAfh. Hist. V.159). SaUXXII. 254.

-dyrkning, en. (hist., 1. br.) d. s. MO.
-dysse, en. (dial. -dys, et, en. Feilb.

UfF.). ipenyd. stendys, en, best. f. stendysset

og flt. stendysser) dysse (I) af sten; nu især

om oldtidsgrav, mange rare Mindesmærker
af Gravhøie, og ^tQQnåy^Qr.Suhm.Hist.1.529.
Wors.DO.62. Maia var alene om at bygge 40

stendyssen (0: over et lig).Freuchen.R.235.

-død, adj. (glda. sten døth, eng. stonedead,
ty. steintot; jf. død som en sten u. II. død
1.4 samt stokstendod u. Stok- 3) helt død.

Biehl.DQ.1.63. Heib.Poet.VII.57. Han var
stendød; Skudet havde truffet ham lige i

HJærtekulen. JPJac.II.342. JVJens.RF.141.

II
billedl. *(Jesus) er Sandhed, Liv og Vej,

|

Stendød er den Grundvold ej.Grundtv.SS.
111.471. der fandtes aldrig stendødere Ord 50

i Danske Munde. sa.Dansk. 1.369. JakKnu.
GP.131. -døv, adj. {ænyd. steendøf, eng.

stonedeaf, ty. steintaub; jf. døv som en
sten u. døv l.i ; nu næppe br.) helt døv;

stokdøv. Moth.S790. Tode.SB.103.
stene, v. ['sde-na] Høysg.AG.139. -ede.

vbs. -ing (vAph.(1759). MO. SaUXXII.258.
Feilb.) ell. (nu næppe br.) -else (Moth.S795.
vAph.(1759). Schytte.IR.V.253). {glda. stenæ
(i bet. 1), oldn. steina, overstryge med farve, eo

maling, part. steindr, om jordstykke: afmær-
ket ved i jorden nedsatte sten, eng. stone, ty.

steinen; afl. af Sten; jf. forstene)

I) kaste, slynge sten mod. I.i) (sj.)

m. h. t. ting. Steene en Dør op.vAph.(1764).
billedl.: Stormen stener Huset

| med dumpe
Ka,stevmde.LCNiels.Va.78. Et hvislende Lyn
sved sig ned i Vandet lige foran Damperen
. . i næste Nu stenede haarde Hagel Dækket.
Buchh.GT.48. I.2) m. h. t. levende væsen,
især mennesker: kaste sten mod ell. dræbe ved
stenkast; især (egl. bibl.): kaste sten paa en
som straf, for at dræbe ham; dræbe en (til hof-
terne i jorden nedgravet) dødsdømt med sten-
kast, du skal stene dem (0: afgudsdyrkere)
med Steen, og de skulle døe (1931: stene
dem til 'DøåQ).5Mos.l7.5. de stødte ham
(0: Stephanus) ud uden for Staden, og
stenede ham.J.pG.7.5S. Holb.Arab.lsc. (jeg)

var ey meere i Stand til at komme frem for

Trængsel, Hujen, Støyen og Steening af

Pøbelen. Cit.l787.(HistMKbh.3R.IV648). de
gamle Tiders korsfæstede og stenede Rel-
g%nex. Brandes.IV.148. Gravl.DD.63. stene
ihjel (jf. ihjelstene u. ihjel- i ssgr.): naar
af Mand eller Kvinde Nogen er en Spaa-
mand eller Tegnsudlægger, skulle de visse-

ligen dødes; de skulle stene dem ihjel (1931:
de skal stenes^. 3ikfos.20.27. Schousbølle.Saxo.

120. (hun) havde set Karlene stene en Hund
ihiel.JPJac.1.99. (nu næppe br.:) Jeg som
Forræder stenes ned af Yolket. Ing.M.82.

II
i forb. m. adv. ell. (og) præp.-led, i udtr.

for at bortjage en under stenkast, (de) havde
. . stenet ham af Byen, dersom Præsten
ikke havde taget hans Partie. J(S'need./.22.

Hun skulde stenes ud af Porten, den Mær.
ErlKrist.DH.103. billedl. (jf. flg. gruppe):

Han (0: en agent i en butik) stenes ud. Kun-
derne vender sig om. HHLund.GF.69.

||

billedl., især som udtr. for at behandle en som
en forbryder, fordømme en stærkt, gennem-
hegle en. Man maa have været med Sand-

heden dér, hvor den bliver stenet. JfPon^
DK.18. den offentlige Mening og de Men-
nesker, den stener. MartinAHans.N0.194. jf.

ovf. 1. 35 samt bornh. stena, stirre stift paa
(Esp.329): Hun stirrede paa ham — med
et Par Øjne der stenede ham syntes han.

AndNx.PE.III.108.
2) anbringe sten i ell. ved. 2.1) (fisk.)

m. h. t. fiskegarn, vod: sætte sten i under-

kanten af garnet (for at holde denne nede i

vandet), stene en \od. Moth.S795. Drechsel.

Saltvfisk.lO. han sad henne paa Stejlepladsen

og stenede Garn. AndNx.DM.I.16. 2.2) (nu

kun dial.) give et fast leje i jorden v. hj. af

sten; især: lægge grundsten under, stene et

huQ.Moth.S795. (stolperne) sættes 3—4 Fod
i Jorden og stenes godt ia,st.MøllH.V145.

Længen (0: paa bindingsværkshuse) er „ste-

net", det vil sige, at der er anbragt en sten-

sat Grund under den. AarbKbhAmt.1928.314.

2.3) (ældre ty., mht. steinen, d. s.; hos Oehl.

vist omtydning af oldn. steina, male (med

farve), steindr sqSuII; sj.) besætte med ædel-

sten. Hans Sadel var stenet, og Sadelbuen
smalOehl.XXX.llO.

XXI. Rentrykt "/. 1943 76
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3) (dial.) behandle med en sten; vist kun
(til Sten 3.5^; slibe, hvæsse paa en slibe-,

hvæssesten olgn. stene en knif. Moth.S795.
Leen maae være vel steenet inden (mejeren)

gaaer i Marken deTiaed. Fleischer.AK.120.

At stene en Øxe. Junge. Sliberiet drev Ajes

som et Mysterium . . Først skulde Kniven
stenes, have den grove Omgang paa Hverre-
stenen.JVJens.HH.51. *jeg ligger her og
lytter tungt og længselspændt

|
til Leens lo

Stening.Waagner.KnøsogTøs.(1921).58. Thor-

sen.178. Feilb.

4) borttage, fjerne sten. 4.1) (dial.)

rense (mark) for sten. at stene en ager,

Moth.S795. Leth.(1800). MDL.551. Feilb

4.2) (kog., 1. ir.) udtage stenene (6.3) af blom
mer, kirsebær olgn.; ogs. i forb. stene ud (jf.

udstene samt afstenej. stene Kirsebær. T/F
3R.V11.116.

5) (sj.) blive stenet, stenfuld. nu stener 20

Egnen mere og mere. De kører som i Skærve-
lag. FZeMron./Sr£f.i3<?.

stene-bliud, -bro^ se sten-blind,

-bro.

Sten-ed, en. (hist.) ed, der (bl. a. hos

romerne) udsiges, samtidig med at en sten,

der holdes i haanden, slynges bort. DSt.1940.4.

stene-fuld, adj. se stenfuld.

Sten-eg, en. SJ- eg med særlig haardt

ved; dels om den i Middelhavslandene olm. 30

eg Quercus llex L.; dels om vintereg, drueeg,

Q. sessiliflora Sm. Es.6.13(1931: Eg). JTusch.
192. PalM.(1909).III.236. Wagn.Tekn.452.
Stene-grnnd, -haard, adj. se Sten-

grund, -haard.

S> Stener, en. (gengivelse af oldn. hein;

til stene 3) bryne-, hvæssesten. „Jeg
dumme Nar," lagde han til, „som saaledes

kunde glemme mit Skjold og min Stener
}i\eYnme.''Grundtv.Myth.408. 40

istenet, adj. ['sde'na/] (nu næppe br.

stenig. du (skal) ikke støde dig, hvor det er

stenigt.Sir.32.21. Holb.DNB.36. Mall.SgH.
514. BUch.(1920).XXVII.60. Wors.DO.23.

t (efter ty. steinicht^ stenigt. det stenigte

Arabien. LTid.1727.258. Schytte.IR.II.164).

(ænyd. steenet, steenig, æda. stenugh (Harp.
Kr.l52), eng. stony (oeng. stanig, stænig^,

ty. steinig (mnt. stenich, oht. steinag^, got.

stainahs; afl. af Sten)

I) (nu 1. br.) bestaaende af sten; især:

bestaaende af klipper, stengrund. *Der bebrer
hvert Hierte, der ryster hvert Lem,

|
Der

skielver de steenige Bierge. Sort.HS.Hl^. De
naturlige Legemer, hvorfra Metallerne mindst
afvige, ere de jordige eller stenige Materier.

vAph.Chym.il.351. *Det Liv, som saa her-

ligt sig rører,
|
Med Blodet saa varmt og

saa rødt (0: Aladdin),
\
Hid Skiebnen nu

venligen fører
|

Til hvad der er stenet og eo

dødt (0: til stenhulen). Oehl.1.108. Nær ved
Eisenach strækker sig en Række stenede
Bjerge. HCAnd.(1919).ni.225. *Granskoven
kneiser langs op ad Bjergets Skrint,

|
Og

Elven slaaer sit Skum mod den stenede
Klint. Aarestr.SS.

I

II.25.

2) indeholdende ell. opfyldt af (mange)
sten (1). *en Bakke,

|
Som stenet var og

hra,t.Wess.l68. et fast, stenet Sted i Aaen.
Bogan.II.33. Moræneleret — det stenede
Ler eller „Rullestensleret". Uss.DanmGeol.*
168. En noget afvigende Aflejring (0: fra

morænesand) har vi i det saakaldte stenede
Sa,nd.smst.l82. || om vej; ofte billedl. en Vel
som er stened og slihhg.OeconT.Y94. Lyk-
ken mellem to Mennesker

|
er hverken Hu!

eller Hej !
|
snarest er den et ensomt Græs,

|

der grønnes paa stenet Ne\.Stuck.II.147.

stenede eller mudrede Biveje. Louesen.ÆY
44.

3) som indeholder sten (5), stenagtige

dannelser. 3.1) (1. br.) om beholder: hvori der

er afsat kedelsten. Er Tekedelen stenet indeni,

løsnes Stenen ved at koge Kartofler deri.

Thørrestrup.Kogebog.(1908).103. 3.2) (gart.)

om frugt: i hvis frugtkød der er sten (6.3).

(pærens kød er) svagt gult . . noget stenet

nærmest Kærnehuset. CMatthies.DF.il.224.
jf.: Der var . . i selve hendes lille hæmmede
Legeme . . det samme ufuldbaarne, stenede— som ved Frugterne af altfor unge Træer.
AndNx.PE.III.53.

4) CP som minder om, ligner sten (1); sten'
agtig (1); især: haard som sten ell. haard-
hjertet. Træer, som . . bære et stenigt Æble,
som vel kan spises, naar det er modent. •

Reiser.IY174. Den stenige Deel (0: sten-

delen). Viborg&Neerg.HB.9. *Sløve Slægt med
det stenede Hjerte. i/rz.D./¥176. Dansk er

i Prosa et vidunderligt Sprog at arbejde
med, djærvt eller blidt, stenet eller blom-
stret, som dit Sind yil.Rørd.EK.2. Man tør

sige, at man mærker en vis Kynisme, noget
haardt og stenet, hos Ophavet til denne
Fiemstining.HBrix.DD.80. jf.: *Dit stenet-
ko Ide Hjerte

|
De (0: taarerne) smelte lyst

og Mnå. Aarestr.SS. V.21.
Sten-falk, en. {ty. steinfalk) \ dværg-

falk, Falco æsalon (der bygger sin rede paa
klippesider). PVJac.F.313. lAeberkind.DV.

VIII.335. -fang, et. (jf. -fanger 2; fagl.)

indretning i roevaskemaskine, der opfanger
tilfældig forekommende sten. OpfB.*I.644.

-fanger, en. I ) [6.4] (med.) redskab til at

føre op i urinlederen for at trække en sten ned.

Ugeskr. f. Læger. 1929. 27. VoreSygd.IV322.
2) (fagl.) d. s. s. -fang. Cit.l903.(OrdbS.).

-farve, en. (fagl.) farve som sten ell. farve-

stof, der giver denne farve; især om (stof, 1
der giver en) stengraa farve. (Køges) Vaaben ^
er et muuret Taarn med sin røde Steen-

farve. fiorre&t/e.TjP.^J^?. Haandgern.552. vist

omtydet af oldn. steina, male (se u. stene

2.3): To af disse (baade) vare malede med
Steenfarve paa alle de Planker, der stode

over Va,ndskoT^en.Hauch.TVI.28. -farvet,
adj. (fagl.) af stenfarve; gullig graa; stengraa.

HavebrL.'I.250. -faskine, en. (fagl.) fa-
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skine af grene med sten imeUem. MilTeknO.
68. HavebrLMI.395. O -fast, adj. (jf.

klippefast^ I) (nu sj.) bestaaende af ell. op-

bygget af en fast stenmasse. *steenfaste Hvæl-
vinger. Oe/j/.Z)tg<n./.i6. det stenfaste Kullen.

FrOpffer.BV.60. 2) lurnrd, fast ell. urokkelig

som sten. *den steenfaste Fod.Oehl.PSkr.I.

330. *(han var) Et steenfast Bolværk, reist

mod Vendens SynaQod.Boye.PS. 1 1.18. hun

hvis frøgemme bestaar af et ydre kødfuldt og
et indre haardi lag (jf. Sten b.z); undertiden
om plante, træ med saadan frugt. Steen-
Frugter taale haardere Grund en Kieme-
Yrugter. HaveD.(1762).100. Stenfrugt som
Abrikoser, Blommer, Ferskener og Kirsebær.
FrkJ.Sylteb.39. Rostr.Flora.I."f1925).469.

\\

hertil bl. a. Stenfragt-familie (Amygdala-
ceæ), -skimmel (S( knoldbægersvamp, der

sov stenfast højt op paa den næste Dag. lo snylter paa kirsebær- og blommetræer, Sclero-

Schand.SB.76. Én stenfast Ro . . straalede

ud af hans Ansigt. Lauesen.(Moderne da.Pro-

sa.f1930).205). -fisk, en. (sj.) I) (efter

amerikansk rockfish) \ fisk, der hilder til

paa stenbund. *En anden Gang fiskes der

Stenfisk i Chesapeake Bugten. JVJens.Di.88.

2) forstenet fisk. vAph.Nath.VII.584. Nem-
nich. -fiske, et. (1. br.) d. s. s. -fiskeri.

CEio.F.157. -fisker, en. (jf. -iøier) per

linia cinerea (Bon.)), -snudebille (o: snude-
billen Anthonomus druparum), -træ ofl.

-frugtet, adj. [5.3] (bot., nu sj.) i forb.

som de stenfrugtede, stenfrugtfamilien.

Tychsen.A.I.177. -frø, en. (ligesom eng.

stone-seed, ty. steinsame osv. overs, af lat.

lithospermum, gr. lithospermon ; jf. -bræk 3,

-hirs(e), -klinte, -urt 2) ^ planten Lithosper-

mum L. (af rubladfamilien) , hvis frugter er

son, der paa særlige skibe opfisker større sten 20 stenhaarde (af kiselsyre og kulsur kalk), m
ud for kysferne og sejler dem til de steder,

hvor der er brug for dem: ogs. om selve fartøjet.

JPaludan.M0en.il.(1824).123. med strenge

Bud til Stenfiskerne om ikke at nærme sig

Landet paa tre Hundrede Alens Afstand.

CEu:F.156. tangklædte Sten . . losses fra de

mange Stenfiskere, som fortøjer langs Inder-

havnens Bolværker. Dannebrog.*^U1907.1.sp.

4. -fiskeri, et. (jf. -fiskej en stenfiskers

to hjemlige arter: L. arvense L. (rynket sten-

frø (se rynket 1); jf. Sminkerod, Spær-

klinte) og L. officinale L. (Læge-Stenfrø;

;'/. Perlehirse). Gunnerus.Floranorvegica.il.

(1772).65.133. Viborg.Pl.(1793).40. JTusch.

133.
II

(dial.) snerle, Polygonum convolvulus

L. JTusch.177. Feilb. -fuld, adj. ^t stene-.

LTid.1734.575. Argus.l771.Nr.35.3). (ænyd.

steenCe)fu]d, glda. stenæful; nu 1. br.) fuld af,

virksomhed. MinSkr.^*/zl867. Brinken . . var 30 opfyldt af sten; stenet (2). *Spaden (vil) ei

skredet ned i Havet, som Følge af Sten-

fiskeriet langs Kvsten. GyrLemche.Bedeslag.

(1936).35. -fiskining, en. (1. br.) d. s.

LovL.V772.VII.787. Bek.Nr.37^*/il936.§l.

-flynder, en. (nu næppe br.) \ d. s. s.

-but. Amberg. -flækker, en. (dial.) d. s. s.

II. -kløver 1. en fattig Stenflækker. ^wdA'x.S'

48. -fo(de)r, et. [3.6] ^isJ, foræld.) bly-

plade, som omgav flintestenen i hanemulen.

steenfulde Jord giennemskiære. Pram.Sterfc.

146. MHA.KnuddenHellige.(1849).87. D&H.
-fyr, en. ^ (sj.) om forsk, arter fyr; om
bjergfyr (?): hist og her hæver en forkrøblet

Steenfyr eller et Enebærspir sig op over

Lynghnsiene. Etlar.SB.301. || Pinus cem-

broides Zucc. (m. frø i haard skal). Skoleprogr.

Herlufsholm.1896.79. -f»rer, en. (jf. -fisker;

foræld.) person, der i sin baad, pram trans-

MilTeknO. -folk, et ell. pi. (jf. Bronze- 40 porterede (opfiskede) natursten ell. tilhuggede

folk; 1. br.) folk, der levede i stenalderen;

stenalderfolk. FremtidensNyiaarsgave.1869.13.

Rosenb.1.8. f -forandret, part. adj. (jf.

-bleven^ forstenet. Steene, i hvilke der ere

Steenforandrede Fiske. Eilsch.Font.203. -fo-

rel, en. (jf. -ørred; foræld., sj.) \ (en slags)

bækørred, forel. Til et udsøgt Bord i Dan-
mark hørte . . Stenforeller fra Herredsvads-

kloster i Skaane. TroeZsL.'Y59. ThitJens

sten (og sand). Cit.l701.(KbhDipl.VII.628).

EPont.Atlas.II.79. \\ hertil Stenfører-lav. De
kgl. Laugs-Artikler til 1723. 1. 339. Reskr. Vx,

1804. -gade, en. {ænyd. d. s.) brolagt gade.

mand setter jo paa Marken de Vognheeste

som har fordervet Fødderne paa Steen-

gaderne. ZTtd.l725.28(5. nu kun som gade-

navn i mange byer, se HMatthiess.Gader.72.

-galle, en. (jf. Edderknok; vet.) betegnelse

SK.II.102. -foster, et. (jf. -barn, -kalv 1 ; 50 /or forsk, betændelsesprocesser i den bageste

med., vet.) foster, der er indtørret og blevet

stenagtigt. LandbO.1.642. -fri, adj. fri for

sten; især i flg. anv.: I) til Sten 1; især om
mark, jordlag olgn. en stenfri ageT.Moth.S

791. den steenfrie, lagdeelte blaa Mergel.

Andres.Klitf.41. Teglværksindustrien skyl-

des Forekomsten af stenfrit Ler i mægtige
Lag. HVClaus.DL.76. 2) (1. br.) til Sten

6.3. Stenfri BlommeT.PolitiE.Kosterhl."/*

del af hestehovens hudsaal og hudvæg (if.

ældre antagelse fremkaldt vf>d, at sten havde

sat sig fast mellem skoen og straalen).

Moth.S791. Drachm.PV.21. Grunth.Besl.127.

-gammel, adj. (jf. ty. steinalt, skotsk

staneauld; jf. Sten- slutn.; nu sj.} meget

gammel; ældgammel. JBaden.DaL. en sten-

gammel Kyinde. Ing.EF.VII.83. han kom-

mer hjem stengSLmvael. Rode.R.144. -gang.

1924.2.SP.1. -frossen! part. adj. (1. br.) eo en. I) gang med sten(fliser), klinker olgn.;

frosset til en haard, stenagtig masse. Pol

PhysMag.1,1.348. Jorden er steenfrossen.

Bogan.1.66. Aakj.VB.149. -frngt, en. (iscer

bot.) en oftest enfrøet, uopspringende frugt,

især om den lange gang i Sorø Akademis stue-

etage (ThHansen.Sorø.(1883).78ff. Trap.HII.

31) ell. om en lignende gang paa Rosen-

borg slot (smst.I.351), jf. VLorem.HA.171.

76*
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2) (fagl-) d. s. s. -mølle 2, NordConvLex.^VI.
406. OpfB.*I.358. -ged, en. {glda. steen-

gedh, oldn. steingeit; nu 1. Ir. i zool. spr.)

d. s. s. -buk 1 ell. spec. om hunnen; vistnok

ogs. undertiden om gemse, glæd dig ved din

Ungdoms Hustru, en elskelig Hind og en

yndig Steenged (1931: G&zel). Ords.5.19.

vAph.Nath.VII.578. *Hun som en Steenged

løb paa Bankens Sider. Hrz.VIII.112. de

høie Alper, hvor Stengeddene springe. G'oM- lo

schm.NSM.1.119. -glitte, en. (fagl.) om
(maskine med) blankpoleret agatsten til glit-

ning af papir. Hannoverd;Smith.Papir.269.
-gods, et. (nu 1. Ir.) d. s. s. -tøj. Hallager.

167. OpfB.UI.369. -graa, adj. (jf. -farvet;

af en graa farve som kampesten, granit. *de

steengraae Field. Oehl.ND.50. De store, hvide

Maager, med de stengraa Vinger. Z)rac/jm.

LK.61. en stengraa Khke. Elkjær.RK.108.

II
substantivisk stengraat brugt dels om 20

farven, dels (fagl.) om graat, urent zinkhvidt

(zinkgraat) ell. om forsk, blandinger af kridt

ell. blyhvidt med gule, sorte, røde og blaa farve-

stoffer, VareL.*799. -grav, en, (ænyd. d. s.

i bet. 1) I) (fagl.) sted, fx. grusgrav, hvor

der udgraves sten. Moth.S791. lAndskovHans.

NH.95. 2) grav, dannet af sten ell. udhug-

get i sten (klippe); især (arkæol.): grav-

Icammer fra oldtiden, opbygget af (større)

sten (fx. dysse, jættestue, kuppetgrav). VSO. 30

SophMiill. VO. 64. JohsBrøndst. DO. 1. 164.

-graver, en. (fagl.) arbejder i en stengrav

(1). LindskovHans.NH.95. -greb, en. (fagl.)

greb (I), brugt til flytning (skovlning) af (min-

dre) sten. PolitiE.KosterbUy9l924.2.sp.l. Cit.

1939.(OrdbS ). -grube, en. {cenyd. steen-

grub(be); nu 1. br.) grube (1.2), hvor der

brydes sten; stenbrud (2). Hallager.33. Ing.

VS.I.142. D&H. -grund, en. (^ Stene-.

JJuel.266). {ænyd. steengrund) I) stenet ell. 40

af sten, klippe bestaaende jordbund. Moth.

S791. flittige Dyrkere (har) dannet herligt

Agerland over den haarde Steengrund. Ci^

Wegener.LK.12. jf.: Arbejdsglæden er en

haardfør Vækst, selv paa Stengrund trives

den.JørgenNiels.D.ll. falde paa sten-
grund, se falde sp.66P^^- 2) (især ^) stenet

ell. af sten, klippe bestaaende grund i havet.

Trindelens Stengrund. Cit.l703.(JensSør.II.

48). Scheller.MarO. -grus, et. groft grus; 50

grusagtigt affald fra stenhugning, skærveslag-

ning olgn.; nu spec. (fagl.): grus med (overvægt

af) smaa sten over 5 mm i diameter, et spidst

Rev . . med smaa Stengrus paa. JensSør.II.

82. Suenson.B.III.310.
\\ [5.4] (nu næppe br.)

grus (3) i blære ell. nyre. JBaden.DaL. VSO.
-græs, et, en. (sj.) ^ sandstar, Carex are-

naria L. Hornemann.OP.^812. Wendt.(1810).

43. -gulv, et. (oldn. steingolf; jf. Jordgulv
osv.) han satte det paa et Steengulv (1931: eo

paa Stenfliser;.2Zgf.26.i7. Stengulve (kan)
i sydligere Lande . . være behagelige i 0^-
holdsT\im.Gnudtzm.Husb.l02. -gylp, en.

^-gylpe. VSO.). {jf. i sa. bet. dial. sten-

gjelte, -gylte (Feilb.), -jælber, -gælper (Thor-
sen.178.192), -jælpa (Esp.329); maaske om-
dannelse af -dylp; nu næppe br.) \. d. s. s.

-dylp. EPont.Atlas.1.629. Kielsen.NHM.262.
-gærde, et. {ænyd. d. s.; jf. -dige) et af
(raa, utilhuggede) sten opbygget gærde, enten

bestaaende af en enkelt række oven paa hin-

anden anbragte sten ^enkelt stengærde. VSO.
Landbo.11.574) ell. af to rækker med smaasten,
jord imellem fdobbelt stengærde. JPPrahl.
AC.95. Landbo.II.574). (agerens) Overflade
var skjult med Nælder, og Steengjerdet

(1931: Stendiget; derom var nedbrudt.
Ords.24.31. Hver Mand skal . . aarlig sætte
een Favn Steengierder for sine Ud-Jorder,
Olufs.NyOec.I.103. Om Kirkegaarden var
der et „Stengærde''. FrGrundtv.LK.215. jf.

(sj.): en stengærdet IJrtehsive. MylErich.
Den jydskeHede.(1903).147 . -haard, adj.

(\ stene-. Brors.l4). {ænyd. d. s., fsv. sten-

hardher; jf. haard som sten u. Sten 7.4) især

i flg. anv.: i) om ting. alting synes for vore
Øyen Steenhaardt tiUrosset. LTid.1750.332.
steenhaarde Skibsbrød. CBernh.NF.VI.lll.
(bærret) har tykke, steenhaarde Skillevæg-

ge. Dre^er.BofTerm.iil. stenhaardt træ,
(fagl.) træ af højeste haardhedsgrad (jf. ben-
haard;. SaVXXIlI.839. sml. Wagn.Tekn.
430. jf. (sj.): SteenhdiSirdhed.vAph.(1764).
stampet Lergulv, jævnt hen læsket med al-

skens Væde, som holdt det midtvejs mellem
Stenhaardhed og Ælte. TroelsL.II.28. \\ meget
haard at sidde, ligge paa. Sengen var . . sten-

h.&Sird.Brandes.XI.17. 2) om mennesker ell.

(udtryk for) menneskelige følelser. Disse steen-

haarde Folk, som æder som en Rhinoceros, og
fordøyer som en Struds. Aaskow.MH.44.

\\

især: ganske følelsesløs, urokkelig, ubønhørlig;

meget streng, ueftergivende. Moth.S791. Pame-
la.I.403. Endog . . de Skriftkloge, disse steen-

haarde Naturer, ere synlig medtagne af det,

de have o^\e\et.Rowel.Br.554. Anders Ander-
sen skottede herved over til mig med sit sæd-
vanlige halvpoliske, halvt steuhaarde Ansigt.

Drachm.STL.102. Hun naglede (hende) til

Stedet med et stenhaardt Blik. ErlKrist.DH

.

27.
II
om hjerte (bryst). Brors.l4. *Hvi . .

spilde (de) Stromme-Taarer,
|
Paa hvert et

Steenhaardt Bryst?Ew.(1914).III.118. *Naar
steenhaardt er Hjertet og koldt. Grundtv.

NM.20. 3) (1. br.) i forb. som sove sten-
haardt, sove som en sten (se u. Sten l.e,).

PalM.1.75. -hage, en. I) t redskab, hvor-

med sten tages op. (Kalk.V.994). Moth.S791.

2) (især 4>-} hage (L2.4) med stengrund. Cit.

1703.(JensSør.II.58). Skonnerten . . drev i

Land . . paa en Steenhage udfor Haraldsborgs
Mølle. BerlTid.^ya882.Aft.l.sp.6. -hagl, en.

(nu næppe br.) stenregn. Moth.S791. Biehl.

DQ. 11.18. der . . fløi en Stenhagel mod Vin-

duerne og knuste de tillukte Skodder. /wgf.

EF.II.189. -hakke, en. (nu kun dial.)

redskab til at kløve sten med ell. (nu) svær

spidshakke, hvormed løsere stenlag hakkes op.
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Landhuushold.L70. OrdbS. -hal, en. (1. br.)

hal med hvælvinger ell. gulv af sten. BUch.(1920).

XIX.42. Scharling. Reisestudier. (1892) . 345.

-hald, en. {glda. d. s.; nu næppe i rigsspr.)

høj klippe ell. klippeskrænt, fjældside; ogs.:

klippefuldt sted (Moth.S791). *Det knager i

Kjæmpernes |
Murede Boliger.

|
Steenhalden

brister, |
Dødens Porte staae paa viid Gab.

Hrz.D.lV.263. Esp.329. jf.: Af disse gamle
Stenskær eller Stenhaller, som man kalder

dem paa Egnen, findes der mangfoldige langs

(Stevns klint). BerlTid. "/lo 1924. Aft. 4. sp. 1.

-hammer, en. 1)0 hammer til kløvning ell.

tilhugning af sten. Moth.S791. AndNx.(Danm
HVC.345). 2) (sj.) stenalderværktøj af form
som en hammer. vAph.Nath.VII.597. ORung.
(DanmHVC.ll). -hammerhakke, en.

bildehammer; hammerhakke. MilTeknO.
107. -handler, en. [2.2] (fagl.) person,

der handler (en gros) med ædle stene. Drag-

sted.ÆdleStene. (1933). 228. -harpe, en.

(fagl.) harpe (II) til sortering af sten. HFB.
1936.150. -have, en. (gart.) (del af) have

med stenbede, -høje ell. (tidligere) med natur-

lige ell. kunstige klippepartier, høie Mure . .

indeslutte Steenhaverne (i Calmella).HC
And.ML.377. LSal.XI.175. Dalskov.Denlille

Have.(1941).147. f -hir8(e), en. {ænyd.

d. s.) ^ d. s. s. -frø. JTusch.133. VSO.
-hjerte, et. {ænyd. d. s., oldn. steinhjarta;

jf. have et hjerte af sten olgn. u. Sten 7.5)

(person med) haardt, ubarmhjertigt, forstok-

ket hjerte (sindelag); ofte i forb. have et

stenhjerte, jeg vil give dem eet Hjerte

og give en ny Aand i deres Indre, og bort-

tage Steenhjertet af deres Kjød og give dem
et Kjødhjerte.£Jø.ii.i9. „Min kiere Mand,
jeg er altid, ligesom I seer mig nu." — »Hvo
der troer saadant, har et Steen-Hierte."

Holb.Vgs.III.3. Lad nu noget Steenhierte

sige: „De Fattige havde ingen Nød, dersom
de vilde arbeide 1" Tode.SB.^i^. den Snak,

at Karen har et Stenhjerte — nej hun er

tvertimod skabt for KiæiUghed.Éostr.KG.
1.7. Dit Steenlijerte smeltede.[SHeegaard.]
Dobbeltgængeren.(1871).58. Feilb. -hjertet,
adj. (ænyd. d. s.; nu næppe br.) som har et

stenhjerte. Holb.Usynl.II.l. Skuesp.IY489.
*steenhiertcde Barbarer. Oehl. XXIII. 244.

D&H. -hob, en. {ænyd. d. s.; især O)
I) sammenhobede (natur)sten. de opkastede

en stor Steenhob (1931: Stendysse^ over

ham indtil denne Dag. Jos. 7.26. *Da fik jeg

see
I
En vældig Steenhob paa Marken staae

|

Mellem Høie tre (o: et tingsted). Oehl.XIX.
158. Thiele.I.157. 2) stendynge fra sammen-
styrtede bygninger; ruin; især i forb. som
blive, forvandle, gøre til en sten-
hob, (hedningerne) have gjort Jerusalem

til Steenhobe (1931: til en Stenhob;Ps.79.i.

(Sverresborg blev) nedrevet og ødelagt, saa

at det i lang Tiid har været en Steen-Hob
med Jord og Græs hedækked. Holb.Berg.48.

deres Byer (blev) forvandlede til Steenhobe.

Schytte.UR.1.180. Oehl.VIII.127. 3) (nu sj.)

nedsæt., om by (jf. -ørken 2). Bagges.DVX.406.
*(haverne) Den store Steenhob køler og om-
dufter. Oehl.1.98. -holdig^, adj. (især fagl.)

som indeholder sten. Stenholdig, sandet Muld.
Aarb.1928.145. Bl&T. -honning, en. (for-

æld.) honning, som i cellerne er tørret ind og
blevet haard. Fleischer.B.137. VareL.(1807).
1.500. JPJac.1.263. -hugge, v. (sj.) hugge

10 (billedhuggerarbejde) i sten. (myten) lader sig

ikke engang afmale, end sige steenhugge.
Grundtv.Myth.229. -hugger, en. {glda.

stenhuggare (SjT.54); sml. Billedhugger)
haandværker, der tilhugger sten til bygnings-

brug, monumenter olgn.; ogs. (1. br.) om
skærveslager (Bergs.FM.21) ell. (dial.) om
brolægger olgn. (UfF.). 2 Kg.12.12. Kan jeg .

.

ikke blive Billedhugger, saa kan jeg bUve
Steenhugger . . Jeg vil udhugge dit Navn

20 i denne Steen.Oehl.PSkr.1.4. Den berømte
Sergei, der havde begyndt som Steenhugger
og nu betragtedes som en af de første Billed-

huggere i Yerden. Holst.V29. Krak.l942.I.

1291.sp.2.
II

hertil Stenhugger-arbejde,
-felt (o: svagt fordybet felt ell. figur i granit-

kvadre, vistnok bl. a. hugget for at dække over

en affiisning ell. naturlig fordybning i stenen.

DanmKirker.XII.21), -haandværk, -ham-
mer, -kunst, -lav, -lunge (med.: d. s. s.

30 Kalklunge. KliniskOrdbog.(1921).231), -mej-

sel, -mester, -mærke, -sav, -svend, -værk-
sted, -værktøj ofi. -huggeri, et. det at til-

hugge sten; især: en stenhuggers haandværk ell.

forretningsvirksomhed; ogs. (nu 1. br.) om sten-

brud. Moth.S792. Steen-huggerier af adsMl-

lig slags Marmor, og andre Steene. LTid.

1732.671. et Steenhugger! af Brosteen er . .

nylig paabegyndt. Trop.V/.242. Krak.1931.

11.3365. 03 -huggen ell. -hugget,
40 part. adj. (sj., poet. -hngt AxJuel.D.9).

{ænyd. steenhuggen) udhugget i sten. Det

klare Vand strømmede i steenhugne Render

paa begge Sider af AUeen. HCAnd.SS.VIII.
354. Fra Tiden 800—1100 har vi bevaret

omved 275 stenhugne Indskrifter med yngre

RnneT.Stangerup.L.lO. -hugning, en. til-

hugning af sten. vAph.(1759). OpfB.*IV35.

-hugt, part. adj. se -hugget, -hul, et.

(jf. Sten 3.9-, ur.) taphul i ure, dannet af

50 udborede stene (især: rubiner). Ursin.Uhre.

(1843).97. Urmageri.131. -humle, en.

(zool.) humlebi, der bygger sit bo under sten,

Bombus lapidarius. Bergs.MS.*II.407. -hus,
et. {glda. d. s. (GldaKrøn.48.49), oldn. stein-

hiis ; jf. -stue 1 ; især foræld.) hus, bygget af

sten (især: mursten), uden bindingsværk;

grundmuret hus. Hvad Magt og Rigdom
samme Stad (o: Visby) har haft, viise endnu

Levninger af mægtige Steenhuuse, Gader og

60 Ta,aTn.Holb.DH.I.441. *Den gamle Gaard

fik jeg ned i en Fart, | Og har bygget et

Steenhuus af fastere Art. Hrz. VI.10. TroelsL.

11.81. Stenstuen eller Stenhuset . . er bygget

som Tilflugtssted mod Overfald, og nævnes
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med Stolthed af sin EieT.AOlr.fDFU.Indl.
19). (ved) Badstrup Sø ligger en mærkelig
Ruin, kaldet Badstrup Stenhus. Trap.*/ Z.

157. Jens Bangs Stenhus (i Aalborg), smst.

V.525. -hælle, en. (i rigsspr. G) og 1. Ir.)

d. s. s. Hælle. Landhuushold.1.83. JVJens.
Br.278. Buchh.Su.II.166. -hærde, v. vbs.

-ning (s. d.). (nu 1. br.) gøre ell. (i pass.)

blive haard som sten ell. v. hj. af sten. *Den
kostelige Vey . .

|
Som herfra til Hirschholm lo

blev kant og klar i Fior,
|
Stolt og steen-

hærdet knap vil vise mindste Spoer
|
Af

tusind Centners Yægt. ChrFlensb.DM.il1.6.
Paa Bunden af Havet . . findes ogsaa en
mere jordagtig Kalkstøv, som i Luften
steenhærdes.5rMnm'c/i.lf.6. billedl. (jf. -haard

2): Korketræes Hierte og steenhærdede
Ba,Tm\Biehl.DQ.lV29. -hærdning, en.

(fagl.) vbs. til -hærde; tidligere ogs. konkr.,

om stenagtige dannelser, opstaaet ved hærd- 20

ning af bløde masser; forstening, de Steen-

hærdninger eller petrefacta (som) findes

allevegne i Klinten. SAbildgaard.StevensKlint.

(1759).ll. Brunnich.M.70. \\ om hærdning

af sten ved imprægnering. HFB,1936.176.327.

-høj, en. I) (nu 1. br.) stenhob (1), fx. over

begravelsesplads; ogs. (dial.) om jættestue

(UfF.). Schousbølle.Saxo.136. *Denne Øes
Vætter

|
Have slaaet en Ring

|
Om de

Slagnes Steenhøi.
|
Med flagrende Luer

|

Den brænder om ]:^a,tten. Hrz.D.lV193. (de,)

som glæder sig til en Stenhøj, jubler, naar
de finder deres Grav. Job.3.22(1931). 2) en

i have kunstig dannet høj af (ell. med) natur-

sten med planter imellem. JakKnu.A.123.
HavebrL.'II.392. || hertil Stenhøjs-plante,
om plante, der egner sig til at vokse ml. stenene

paa en stenhøj; stenplante, -høne, en. \
hønsefuglen Caccabis saxatilis; i flt. -høns
ogs. om hele slægten Caccabis (ell. Alectoris), 40

der især lever i bjergegne. Brehm.FL.426.
Lieberkind.DYVII.212. ' -hør, en ell. et

(Moth.S792. vAph.(1772).llI). flt. (om forsk,

stykker ell. arter; sj.) -re (vAph.Nath.VII.
585). (jf. ty. steinflachs; sml. Bjerg-, Jord-

hør, Stentræ 2 samt Salamahderuld; mineral.,

nu 1. br.) traadagtig asbest. *Af sølverhvide

Steenhør en Kiortel tog hun paa,
|

For-

neden var den kantet med Granaterne smaae.
Oehl.XXIX.179. D&H.
stenig, adj. se stenet.

ISten-kage, en. (ænyd. d. s.; nu kun
dial. (gldgs.)) en slags lille, tynd, haardbagt

kage. Moth.S792. Kogeb.(1710).150. vAph.
(1772).III. om en slags pandekage: JNPa-
num.Bornholm.(1830).Till.lO. jf. PhRDam.
Fl.lOO og Esp.339. -kalk, en. (fagl. ell.

dial.) kalk, fremstillet af kalksten, ell. (nu især)

kalksten, der er brændt, men endnu ikke læsket

ell. findelt. Amberg. VSO. FrGrundtv.LK.238. eo

Hage.^863. -kalv, en. I) (vet.) stenfoster

hos koen. Ugeskr.f.Retsv.A.1933.486. UfF. 2)
(bornh.) lille rund- og glatsleben sten, der findes

i strandkanten. Kold og øde, med Blink af

isede Stenkalve, strakte sig Strandens taa-
gede Stribe. CFMortensen.LarsVrist.(1926).
105. -kammer, et. (især arkæol.) grav-

kammer af sten. Wors.SO.23. SophMull.VO.
64. -kanal, en. (zool.) kanal (hms vægge
indeholder kalklegemer), hvorved vandkanal-
systemet hos pighudene staar i forbindelse med
yderverdenen. Boas.Zool.*196. -kar, et.

(ænyd. d. s. (i bet. 1, S), glda. d. s. (i bet. 1

:

2Mos.7.19(GldaBib.)), oldn. steinker) I) (nu
1. br.) kar af sten ell. stentøj. OeconH.(1784).
111.286. MO. D&H. 2) (dial.) træramme,
der omgiver den underste kværnsten, ell. kasse,

der omslutter begge kværnstenene (kværnkasse)

;

ogs.: ramme, hvor teglsten formes. Frilands-

mus.65. SprKuU.11.116. UfF. 3) (jf. Kar 2,

Brokar; fagl.) en med sten fyldt ramme ell.

kiste, der nedsænkes i vand og bruges som
underlag ell. forstærkning for bropiller ell.

som bølgebryder, bolværk olgn. Slange.ChrlV
403. Knippels-Broe . . er grundfæstet paa
sine Steen-Kar eller Samlinger af store

Tømmer-Stokke, opfvldte med Steene.EPont.
Atlas. 11. 200. Weilbach. Kronborg. [1926]. 39.

-kartæske, en. ^ stenstump, der ved et

projektils anslag mod mur, stengærde olgn.

rives løs og slynges ud over soldater, der be-

finder sig i nærheden, -kardæsk: Skyderegl.

51. Feltarb.l5. -karusse, en. \ dam-
karusse, Cyprinus carassius formå gibelio.

DanmFauna.XV.239. I. -kast, en (ell. Qt).

(især i folkloristisk spr.) dynge af sammen-
kastede sten; især: stendynge, hvortil der kastes

sten af forbifarende, paa et sted, hvor en per-

son er blevet dræbt (ved ulykkestilfælde ell.

overfald). Dania.VlI.224ff. DSt.1929.40. se

ogs. u. 1. Kast 1. II. -kast, et. {ænyd.
steen(s)kast, glda. steen(æ)kast, oldn. stein-

kast) kast med (en) sten; det at bruge sten

som kastevaaben. de Vinduer, der . . have
været Maal for Drengenes Steenkast. ilfoift.

Dagb.137. de var . . øvet i Stenkast (1871:
de . . kastede med Stene). lKrøn.l2.2(1931).

II
brugt som længdemaal: saa langt som man

kan kaste en sten. (Jesus) sleed sig fra dem
(0: disciplene) omtrent et Steenkast. Lmc.

22.41. *Tre Steenkast vel fra Borgen . .
|

Der stod et lille Krat
|
Af tætte Avnbøg-

stubbe. Winth.HF.235. Briggen derude laa

med sit sorte Skrog som om den kun laa et

godt Stenkast hovte.Drachm.PV58. -ka-
ster, en. JVJens.NH.16. der (blev) kastet

en Sten mod Toget . . Politiet søger nu
efter Stenkasteren. JernbaneT.^U1937.9.sp.3.

-kastning;, en. I) det at kaste med sten.

Amberg. \\ spec. (1. br.) om sportsøvelse (en

slags kuglestød). TroelsL.*VI.167. Skovrøy.

EF.55. 2) (fagl.) samling sammenkastede sten;

spec. om løst udkastede større og mindre sten,

der skal tjene som fundament for bygnings-

værker i vand, til beskyttelse af bund og skraa-

ninger i vandløb olgn. Schønweller. Vandbyg-
ning.

I

II.(1921). 66. OpfB.*lV169. -ken-
der, en. (jf. -kyndig; nu næppe br.) mine-
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ralog ell. kender af ædelstene. Amherg. VSO.
-kerne, en. spec. (geol.): kernejorstening.

vAph.Nath.VII.588. GForchh.DG.42. Sal*
VIII.518. -kirke, en. (oldn. steinkirkja)

Holb.Kh.l72. OpfB.* 1.476. MMackeprang.
VoreLandsbykirker.f1920).1.4. jf.: et troende
Medlem af Kirken, ikke Statskirken eller

Stenkirken, men den sande Ordets og Livets

Kirke. Valløe.D.38. -kiste, en. {ænyd. d. s.)

\)(l. hr.) ligkiste, sarkofag af sten. Holb.DH.I. lo

198. 2) (jf. -kar 2 ; nu næppe hr.) kværnkasse.

Kraft.M.II.217. 3) (fagl.) d. s. s. -kar 3.

(Kronborg er) nyeligen bleven barricaderet

ved nedslagne Pæle og Steen- Kister, jEPonf,

Atlas.II.276. TroelsL.111.20. 4) (nu 1. br.)

af sten opbygget beholder ell. bassin til skarn
olgn. MR.1802.135. 5) (jf. -rende ; især dial. og

fagl.) mindre underløb (gennemløb) under vej,

jærnbane olgn., af form som en langagtig kasse-

formet rende, bygget af kløvede sten. Oecon 20

Journ.1757.174. hin skumle Stenkiste under
Klastrupvejen. JP7ac.//.i7. den offentlige

Bivej til A, under hvilken Vandløbet er ført

gennem en Stenkiste. JurFormularbog.^671.

6) (arkæol.) gravkiste (2); hællekiste; ogs.

(dial.) om stendysse fra oldtiden (UfF.).
Steen Altere og Kiempe Begravelser ere her
endeel af . . de første kalder Bønderne Steen-

kister. Cit.l743.(ArkivMus.2R.I.178). Danm
RigHist.1.25. JohsBrøndst.DO.1.166. -kit, 30

et. (jf. -Mra.) om forsk, slags bindemidler til

sammenkitning af sten(stykker); tidligere spec.

om cement (1). vAph.(1759). VareL.(1807).
11.46. Gnudt2m.Husb.70. -klinte, en. (nu
kun dial.) 2( rynket stenfrø, Lithospermum
arvense L. JTusch.132. Skattegraveren.1886.

1.69. -klippe, en. (nu 1. br.). (Herren)
lod Vand udflyde til dig af en haard Steen-
klippe (1931: Klippeø. 5ilfos.S.25. eftersom
Grunden er Jord, og ingen Steen-Klippe, 40

saa ere disse Bierg-Sider aldrig ufrugtbare
eller ubrugelige. JSPon^4<Zas.7.35i. HCAnd.
SS.XI.506. jf.: Herren er min steen-klippe

(1871: Klippe). Ps.l8.3(Chr.VI). \\ hertil

(sj.): *Steen Klippet Norge LandlJFms.
35. -klo, en. (jf. -saks, -tang 1; fagl.) klo

( 1.2.1), hvormed sten løftes i vejret. Gnudtzm.
Husb.33. -kløft, en. (ænyd. steenkløft,

-kleft; nu sj.) klippekløft. LTid.1733.682.
vAph.(1759). I. -kløver, en. (ænyd. steen- 50

klee, -kiever, ty. steinklee) 2( I) (jf. Hon-
ningkle, Melot, Mølkløver og u. Nardus 1)
plante af slægten Melilotus Juss. af de ærte-

blomstrede (kløvergruppen); ofte spec. om
M. officinalis Willd. JTusch.144. || hertil

bl. a. Stenkløver-urt, (nu næppe br.) d. s.

Green.UR.37. 2) (dial.) humle-sneglebælg,
Medicago lupulina L. MøllH.V.407. JTusch.
142. 3) (dial.) harekløver, Trifolium arvense L.

Feilb. II. -kløver, en. I) (jf. -flækker; 60

især dial.) person, der kløver sten (fx. til

grundsten olgn.). Wim.Run.II.85. Lunde.

HG. 77. Feilb. UfF. jf.: Steenene ere deels

sprængte for at benytte i hans anlagte Steen-

kløverie deels benvttede til Steengierde.
Chr.VIII.(Bornh.Samlinger.XVI.(1925).33).
2) (sj.) redskab, der kan kløve sten. Sværdet
klang vældigt og kløvede Stenen i første
Hug. „Herligt!" — raabte Eisten — „saa-
dan en Stenkløver har jeg længe ledt om."
Ing.EF.1.97. -kniv, en. (glda. d. s., oldn.
steinknffr) I) (især arkæol.) stenredskab,
brugt som kniv. gjør dig Steenknive og om-
skær Israels Børn. Jos.5.2. Der maatte de
blege Trælle for Steenkniven bløde. Oe^i.
XXXI.207. Freuchen.R.218. 2) (med.) kniv,

brugt ved operationer for sten (6.4). Sal.X.673.
-knop, en. (zool.) d. s. s. -blomst. LSal.
XI.173. -knaser, en. I) (jf. -brækker 2)

^ maskine til knusning af sten ell. malme;
stentygger. OpfB.WIII.325. Suenson.B.III.
361. jf. Stenknusemaskine u. Knuse-
maskine. 2) [6.4] (med.) instrument, der ind-

føres gennem urinrøret, saaledes at det kan
gribe om en blæresten og knuse den. Panum.
618. OPreisler. Med. Fagudtryk.* (1918). 90.

-knnseri, et. (fagl.) virksomhed, hvor

sten knuses til skærver. AarbPræstø.1939.91.
-knusning, en. spec. [5.4] (med.): knus-
ning af en blæresten v. hj. af en stenknuser

(2). NordConvLex.*V484. VoreSygd.IV324.
-kok, en. (dial.) lille dynge (paa marken
opsamlede) sten. JensChrJensen.Etvelindrettet.

Landbrug.(1842).57. Feilb. tP -kold, adj.

kold som sten; ogs. billedl. *Steenkold, som
Tavlen med de ti Guds Bud,

|
Var Annas

Mine. Bødt.51. hvor gravmørkt og stenkoldt

Livet vilde være uden (friheden)] Brandes.

V348. stenkoldt Marmor.[ESkram.JHerre-
gaardsbilleder.(1877).62. -kolik, en. (med.)

koliksmerter, der fremkaldes ved sten (5.4).

Lægen. XII. 58. KliniskOrdbog.* (1937) . 467.

-kopper, pi. (nu især vet.) en slags uægte

kopper (bestaaende af ganske smaa haar-

de knuder); tidligere vistnok spec. om skold-

kopper. JCLange.B.112. BiblLæg.VIII.9.

Landbo. III. 778. -koral, en. (nu næppe
br.) mangearmet koraldyr med haardt og fast

legeme. vAph.Nath.1.567. Prosch.Dyrerigets

Naturhist.(1851).350. D&H. -krop, en.

(vet.) særlig udvikling af snive (m. haarde

kirtler i kæbehulen), der ansaas for en slags

kværke. Forordn.**/*1777. Stockfleth.S.6. Rist.

J.249. -kryber, en. (zool.) skolopenderen

Lithobius (der lever under stene). Brehm.

Krybd.692.
Sten-kul, et ell. f en (Holb.Anh.133.

jf.: vi maae brænde Steenkul, |
Og den er

ogsaa dyr.Oehl.XIV227). {ænyd. d. s.; jf.

Sortkul) især i flt., om sorte, tætte, skifrede

kul (med muslet brud og fedtglans, forekom-

mende i naturen som bjergart (mineral) og

bestaaende af forstenede, sammenpressede, fos-

sile plantedele); (nu uden for fagl. spr. oftest:)

kul (IILl). Holb.DH.I11.199. en af de ny-

modens Kakkelovne, der fyres mod Steen-

kul. Hrz.IX.73. Uss.AlmGeol.75. \\ (nu næppe
br.) i ent. m. koll. bet. at betale nver tiende
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Tønde af Steen-Kullet (som afgift til kronen).

Holb.DH.in.l99.
II

i sammenligninger. *Som
Steenkul saa blanke,

|
Var hendes Hue og

Lin.Winth.HF.42. et Par Øine, sorte som
Steenkul. Winth.VIII.194. PolitiE.Kosterbl.

*ysl925.1.sp.l
II
ægte stenkul, (1. Ir.) om

de til smykker anvendte brunkulssorter (som
jet (gagat)). OrdbS. I^itenknls-, i ssgr. (ogs.

undertiden Stenkul-^, (jf. Kul- i ssgr.; især

fagl.) foruden de ndf. medtagne kan nævnes

Stenkuls-aare, -aske, -bjergværk, -briket,

-brydning, -dannelse, -felt, -fløts, -formation,

-fyr (se u. Kulfyr^, -gas, -grube, -ild, -koks,

-lag, -leje, -mine, -nafta, -periode, -produk-

tion, -jpulver, -røg, -slagge, -sod, -støv.

-asfalt, en. kunstig asfalt, fremstillet ved

sammenæltning af kalkpulver og sand med
et præparat af stenkulstjære. Stenkul-:
SaVXXII.260. -beg, et. beg, fremstillet

ved destillation af stenkulstjære. VareL.^90.

-knap, en. (jf. -perle; foræld.) knap af

jet. Oversk.L.23. ThEw.FD.I.20. -perle,
en. (jf. -knap samt Kulperle; især fagl.)

perle af jet. en sort Kjolegarnerings Sten-

kulsperler. Gjel.R.57. i sammenligninger: „un-

der Hatten stikker der et Par sorte spillende

Øine frem?" — „Aa, det er som man kun-
de see et Par Stenkulsperler." flr2.I//.69.

JLange.III.120. -sort, adj. (1. br.) kul-

sort, store, steenkulssorte Øine. Ber^s.PP.

589. stenkulsorte 0]ne.BerlTid.y»1913.

M.Till.l.sp.l. -sten, en. (foræld.) smykke-
sten af jet (gagat). Hinnerup.Juv.370. -tjæ-
re, en. kultjære. Green.TJR.280. Christ.Kemi.

160. Stenkul-: NordConvLex.V387. -tøn-
de, en. spec. (foræld.) d. s. s. Kultønde 2.

Hage.^1060. -o, en. spec. (i best. f.) o om
England. Bagger.11.400. Drachm.LK.142. CP

-øje, et. kulsort øje. Hrz.XIII.25. KBirk
Grønb.SF.147.
Sten-kurv, en. (^, foræld.) en med

sten fyldt kurv, der kastedes ud af stenmorteren.

MilTeknO. MR.1841.142. -kusk, en. (1. br.)

kusk ved et teglværk. AarbKbhAmt.1937.243.
-kyndig, adj. (nu 1. br.) især substantivisk:

d. s. s. -kender. vAph.Nath.VII.589. Hinne-
rup.Juv.298. -laas, en. (^n^, foræld.) fiint(e)-

laas. Blich.(1920).XV1.104. OpfB.UI.134.

II
hertil Stenlaas-gevær. -lampe, en.

spec. (etnogr., nu 1. br.): den grønlandske,

grydeformede lampe af vegsten; spæklampe;
vegstenslampe. deres Mad kaage (grønlæn-

derne) om Vinteren ved deres store Steen-

Lamper, som henge ved deres Sengesteder.

LTid.l729.229.PEgede.Efterretn.omGrønland.

[1788].59. -lav, en. % lav, der vokser paa
sten; spec. omParmelia saxatilis (L.); sten-

mos (1). Viborg.Pl.(1793).233. VareL.(1807).
III.69. Sal.XI.584. -ler, et. (jf. -lim;

mineral., foræld.) om forsk, haarde, tørre ler-

arter. KiøbmSyst.1.33. BrUnnich.M.77. Steen-
leret er hvidagtigt eller graat af Farve, og
kaldes og Tri^^^else. Raff.(1784).596. -li-

delse, en. (med.) det at lide af sten (6.4);

stensmerter, -sygdom. EhrencrM.F.1.499. -lig,
et. (fisk.) underkant, underlig af fiskegarn

(hvori sænkestenene anbringes). Fiskeriudv.

(1874).Bilag.IV22. UfF. -lim, en. (ænyd.
d. s.; nu næppe br.) stenkit ell. stenler. Kiøbm
Syst.1.33. VareL.(1807).III.69. -lind, en.

2( I) (nu næppe br.) smaabladet lind, Tilia

cordata Mill. Moth.S793. Fleischer.S.293.

2) (jf' -ved; sj.) det italienske træ Phillyrea.

10 Schaldem.HB.il.223. -lange, en. (med.)
d. s. s. Kalklunge, Stenhuggerlunge. Vore
Sygd.III.37. -læder, et. (mineral., foræld.)

læderlignende asbest; bjerglæder. vAph.Nath.
VII.594. -lægge, v. vbs. -ning (s.d.).

(ænyd. d. s.; især fagl.) belægge, dække (jord,

gulv) med sten; især: brolægge ell. fliselægge;

ogs.: belægge (vej) med skærver. Pflug.DP.157.
Holb.Berg. 61. Bredahl. (Borchsen.ToDigtere.

(1886).56). OThyreg.B.116. \\ især i part.

20 stenlagt brugt som adj. (Pilatus) satte sig

paa Domstolen, paa det Sted, som kaldes

Steenlagt, men paa Hebraisk Gabbatha.
Joh.19.13. Vi gaae op ad den steenlagte

YindeltTSi^^e.HCAnd.(1919).IV334. Da den-

ne Sidevei ikke var stenlagt, havde Skov-
kjørslerne pløiet den frygtelig o^.Gjel.M.

328. Rydning af stenlagte Jordstykker. Lov
Nr.l26^yil935.§7. -lægger, en. (nu næp-
pe br.) brolægger. OeconJourn.1757.172. vAph.

30 (1759). -lægning, en. (især fagl.) det at

lægge, anbringe sten (paa jorden) paa en vis

maade ell. (især) om de anbragte sten i sten-

sætning (2), stenbro olgn. vAph.(1759). Jeg
staar i den anden ende af gårdspladsen og
hører hestene træde haardt i stenlægningen.

Hjortø.SvS.6. Forgaarden rundt var der et

stenlagt Stykke (1871: et tavlet Steen-

gulvj; der var tredive Kamre paa Stenlæg-
ningen (1871: paa dette GnW).Ez.40.17

40 (1931). „Skibssætninger", Stenlægninger i

Form af en Baad med spidse Stævne. J^arft

Turist.1926.115. -lægte, en. (ænyd. steen-

lechte, -latte; jf. Straalægte; tøm.) lang,

forholdsvis svær lægte til tagværket i huse med
stentag. Olufs.Oec.VIII.382. FagOSnedk.
-lærke, en. \- den bl. a. i højfjælde levende

sporeværling, Emberiza lapponica. Amberg.
SaUXXV.483. -løbe, v. {dannet til -løben;

fagl.) om krudt: blive stenløbet. Sal.X.1115.

50 -løben, part. adj. (ogs. -løbetj. (sv. sten-

lupen; vist til III. løbe; jf. -løbe) I) (fagl.

ell. dial.) om masser som krudt, cement, malt,

honning, brød: som p. gr. af fugtighed, ved

henstaaen i luften olgn. er blevet til en sej ell.

haard, stenagtig masse, spec: dannende haarde

klumper; ogs. om kartofler: som har sorte,

haarde striber indeni (CollO.), ell. om æbler,

pærer: som har sten (6.3) i kødet (OrdbS.).

Maltet er sténløhen. Moth.M44. Ved Krudets

60 Annammelse skal han paa-agte, at det ej er

Steenløhen. SøkrigsA.(1752).§371. et steen-

løbet Biest3ide.Rask.FynskeBS.57. 1 fugtig

Luft taaler Cementen derimod ikke at ligge,

da den saa begynder at hærdne, klumper sig
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sammen og bliver stenløhen.Suenson.B.III.

365. Krudt skal være graasort eller brunt . .

Fremkommer Salpeterpletter („stenløbet"),

er det ubrugeligt. Hage.'890. UfF. 2) (dial.)

om jord: som p. gr. af regn er blevet sammen-
æltet og uegnet til pløjning, ell, som er haard
et stykke under overfladen; ogs. i al alm.:

vanskelig at bearbejde, pløje p. gr. af haard-

hed, forekomst af mange sten olgn. Giersing.

Landoeconomie.I.f1825).432. MDL. Kværnd.

3) (især dial.) om person: vanskelig at be-

handle, komme til rette med; forhærdet; umed-
gørlig. D&H. Feilb. UfF. -maaler, en.

(foræld.) edsvoren person, der i havne foretog

maaling af udlossede sten. Taxt^/il787.§3.

Pl.(Kvartudg.)*yd835. -maar, en. (ty.

steinmarder; zool.) husmaar, Mustela (ell.

Martes) foina (der i visse lande holder til i

klipper). vAph.(1759). Lieberkind.DVXI.
308.

II
om skind, pelsværk af dyret. Leop.

EnungKvindesRoman.(1930).14. jf.: Sten-
maarskrave. NatTid.**Uil910.M.Till.l.sp.

2. -malt, et ell. en. (fagl.) stenløben malt;

glasmalt. OpfB.UII.322. -mand, en. i) (jf.

-menneskej mand, menneske af sten. I.i)

(1. br.) om statue, billedstøtte af en mand.
1.2) (sj.) forstenet menneskeskelet. vAph.Nath.
VI1.595. NaturensY1932.325. 1.3) [7.4] (især

{3) person, der er upaavirkelig ell. følelses-

løs, haardhjertet. Ing.DD.Y.49. Du er jo

den Stenmand, som søger Kundskab og
ikke søger Elsko\.ErnDalgas.DB.274. 2)
(dial.) person, der arbejder med sten, fx.

om brolægger (UfF.), ell. den af sildebaa-

dens mandskab, der ved garnets indtagning
ordner stenliget og sænkestenene (JySaml.
VIII.168). -marv, en. (ty. steinmark, mnt.

stenmarch; jf. Marv 3; mineral.) betegnelse for

forsk., kaolin nærstaaende lervarieteter (der

danner smaa gange og udfyldninger i porfyr
og andre bjergarter). Moth.S793. Funke.
(1801).III.74. VareL.*801. -masse, en.

I ) den masse, hvoraf sten bestaar, ell. mængde,
samling af (natur-, mur)sten, klippemasse
olgn. *Den gothiske Steenmasse kneiser,

|

brunrødlig skummel i Maaneglands. Oe/si.

Digte.(1803).17. Sorte, mørke Steen-Masser
ragede op af Søen, Brændingen slog hen over.

HCAnd. SS. VIII. 386. MCohn. VH. 10. 2)

(fagl.) en slags stuk, fremstillet af papirstof;

stenpap. Sal.'XXI1.262. -mejsel, en.

(fagl.) mejsel til (stenhugger-, billedhugger-)

arbejde i sten. MilTeknO. PolitiE.Kosterbl.

^/iil925.3.sp.l. -mel, et. I) (jf. -støv;

fagl.) mellignende masse, dannet ved pulveri-

sering ell. afslidning af sten. OeconH.(1784).
III.290. Granitskærver til Veje skal være
slaaede af ren, stærk Granit og være ren-

harpede, fri for Flækker og Stenmel. /Stten-

son.B.III.312. det flere Tommer tykke Lag
af Stenmel, der dækkede Strandvejen.^«d
Nx.LK.58. 2) (nu næppe br.) pulveriseret

(brændt) gips. Briinnich.M.17. -melon,
en. (mineral., foræld.) melonlignende agat-

XXI. Kentrykt "/i 1943

klump. LTid.l722.Nr.ll.6. vAph.Nath.VII.
594. -menneske, et. I) (sj.) d. s. s.

-mand 1.2. vAph.Nath.VII.595. 2) [7.5] (1.

br.) d. s. s. -mand 1,3. hun (vidste) ikke,
hvilken Tone hun skulde anslaa for at røre
dette Stenmenneske./nge6r?iorMp.Hvo som bli-

veriKærlighed—.(1924).191. -mergel, en.
(mineral., foræld.) haard (kalk)mergel. Briin-
nich.M.25. Funke.(1801).111.69. MO. -me-

10 ster, en. (olddansk d. s. (Aarb.1940.107),
oldn. steinmeistari; især m. h. t. ældre (mid-
delalderlige) forhold) haandværker, kunstner,

der udførte stenarbejder. Paa en Døroverligger
i Gjøl Kirke . . har en Stenmester udhugget
sit Billede. RibeAmt.1925.281. En af de smuk-
keste Døbefonte, ogsaa af Granit, i Melby
Kirke, er af den ypperste Stenmester i Dan-
mark fra den Tid, HoideT. HVClaus.(Danm
HVC.379). jf.: Jellingstenen (er) et betyde-

20 ligt Stenmesterarbejde. Aarb. 1937. 211.

-mine, en. I) (nu sj.) stenbrud (2). Pflug.
DP.482.yAph.Nath.VII.577. 2) ^ en slags

fladdermine, hvorved sten (af størrelse som
en knyttet næve) slynges mod fjenden. Mine-og
Sprængningsregl. f. Ingeniørregimentet. (1905).
163. -morkel, en. (jf. -rørhat, -svamp 1) ^
den stenlignende foldhat Gyromitra esculenta

Fr. Rostr.Flora.II.*(1925).173. -mos, et ell.

en. (ænyd. d. s. og steenemuss) ^ I) (nu især

30 dial.) d. s. s. -lav. en violet og smuk rød
bestandig Farve, som man kan faae af Steen-

mussen. u^pi^.iVaf/i.¥454. JTusch.314. Naar
Stenmos (Lav paa Sten) var sat i Blød i

nogle Dage, kunde det , . bruges til Farv-
ning af Æg.Halleby.l83. 2) (dial.) stenurt,

Sedum acre L. JTusch.340. -mur, en.

(ænyd. d. s., oldn. steinmiirr) mur, opført af

natursten ell. mursten; ogs. (dial.) om sten-

dige (Feilb. UfF.). Neh.4.3. Stenmur og

40 Trapper (i haveanlæg). HavebrL.*II.395. om
heraldisk figur: LTid.1725.579.1727.51. -mu-
ret, part. adj. opført af stenmur(e). et stort

Steenmuret Huus med tvende Steenraurede

Trapper. Holb.Berg.77. HCAnd.(1919).V.170.

dybe, stenmurede Brønde. ThitJens.SK.I.

136. -mølle, en. i) (jf. -mølleri; møl, nu
1. br.) mølle, hvor malingen sker v. hj. af

møllesten (mods. Stampe-, Valsemølle olgn.).

NordConvLex.V.387. 2) ^ indretning, be-

50 staaende af et tallerkenformet underlag (af

sten ell. jærn), hvorpaa to paa en vandret

akse anbragte skivedannede møllesten behand-

ler det gods, der skal knuses (fx. oliefrø, svovl

(til krudtfabrikation)); stengang; kantmølle.

Wagn.Tekn.60. -mølleri, et. (jf. -mølle

1; møl.) mølleri, hvor malingen sker v. hj. af

møllesten. Sal.XIII.lOl. -naver, en ell. et.

(nu vist kun dial.) d. s. s. -bor. iMndhuus-

hold.I.71. Rask.FynskeBS.57. FrGrundtv.LK.

60 46. Feilb. -net, et. spec. (geol.) om (net-

værk dannet af) tætliggende stenringe (I.2).

-nød, en. (fagl.) elfenbensnød af palmen
Phytelephas, brugt (som surrogat for ben,

horn osv.) til drejerarbejde. vAph.(1759),

76
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VareL.*208. jf.: i Jakken 2 Stennøds-
knapper. PolitiE.Kosterll}*/101925.1.8^.2.

{Stenograf, en. [sdeno'gra'f] fit. -er.

{ty. stenograph, /r, sténographe osv.; dannet

af gr. stenos, snæver, knap, og -graphos, til

gråphein, skrive (jf. grafisk, Auto-, Biograf

osv.); sml. Gesvindt-, Hurtig-, Snar-, Snel-

skriver) I) person, der stenograferer,
er uddannet i stenografi. PolPhysMag.
VII.12. dette gode Danske Ord, efter Rigs- i'o

dagstidenden at slutte, maa være Hurtigskri-

verne (Stenographerne) uhekiendt. Grundtv.

Dansk.1.597. (jf. Beretning omForhandlingerne

paa Rigsdagen 1848-49. sp. 2703). PDrachm.
D.123.

II
hertil: Stenograf- blok, -bu-

reau, -dame, -forening, -tegn ofl. 2) (1.

br.) stenograferemaskine. OpfB.^VIII.95.
stenografere, v. [sdenogrB'fe'ra] -ede.

vis. -ing. (ty. stenograpliieren ; til Steno-

graf(i)) nedskrive en persons tale ordret 20

V. hj. af et særligt skriftsystem med
tegn og forkortelser, der muliggør hur-
tig gengivelse af talen. JNHøst.^II.(1849).
NordConvLex.*VI.408. Det er til en Begyn-
delse ikke let at stenografere i en parla-

mentarisk Forsamling. ESkram.(Tilsk.l920.

1.420). han stenograferede Oversættelserne,

medens jeg dikterede. ^PJIanss.i^Z.//.i97.
han (støtter) sig . . paa sine Notater, som han
altid stenograferer r\.Qå.Pol.^^/9l942.9.sp. 30

3.
II

hertil bl. a. Stenografer(e) -maskine, (jf.

Stenograf 2 ; 1. br.) en slags skrivemaskine med
særlige tegn og faa tangenter, der muliggør

hurtig nedskrivning af tale. OpfB.^VIII.95.
stenografi, en. [sdenogre'fiJ] (jf. Kort-
skrift 2) kunsten at stenografere ell.

det herved anvendte skriftsystem. Leth.

(1800).217. OpfB.UI.479. \\ hertil Steno-
grafi-blyant, -kursus, -lærer, -skole, -sy-

stem, -undervisning ofl. stenografisk, 40

adj. [sdeno'gra'fis,^] adj. til Stenografi. Pol
PhysMag.VlI.12. der foreligger et steno-

grafisk Referat af hans Tale.HPHanss.FK.
1.192. billedl.: Vennens stenografiske Hu-
kommelse. Rubow.HCA.175. Stenogram,
et. [sdeno'grBm'] fit. -mer. (<y. stenogramm;
2. led af gr. gråmma, se II. Gram; fagl.\

stenografisk nedskrift (af tale, dikteret

meddelelse). Meyer,* Jeg skriver fra min
Plads i Landdagen . . Ved min venstre Side 50

sidder Rickert og læser et Stenogram. fiP
Hanss.T.11.196. hun havde vist sig i Stand
til at tage et Stenogram ned direkte fra

Engelsk. JVJens.G.60. \\ hertil Stenogram-
blok, -hæfte ofl,.

Sten-olie, en. {ænyd. d. s., ty. steinol;

m. h. t. betegnelsen sml. Bjerg-, Jordolie samt
Petroleum; især fagl. ell. dial.) flydende,

brændbar mineralolie, der visse steder (i

gammelvulkanske egne) vælder op af jorden, eo

ell. den heraf fremstillede petroleum. Aaskotv.

MH.365. Man er henvist til at spare i Stort

og Smaat . . selv paa Stenolien til Lampen.
Brandes.ni.689. OpfB.HlI.109. Feilb. UfF.

-operation, en. [5.4] (med.) operation,

der har til formaal at fjerne en sten i legemet

(især: galde-, blære-, nyresten). KliniskOrd-
bog.*(1937).467. -opløsende, part. adj.

(især foræld.) om lægemiddel, behandling: som
opløser sten (6.4). Steenopløsende Draaber.
OeconH.(1784).ni.48. steenopløsende Ind-
sprøjtninger i BlæTen.PhysBibl.1.7. -pap,
et, en. (fagl.) dels om tagpap; tjærepap;
dels: en slags papmaché med mineralske til-

sætninger; papmasse (2). VareL.(1807).III.
70. Gnudtzm.Husb.97. PapirL.381. -papir,
et. (fagl.) papir, forsynet med et stenagtigt

tyndt lag, der kan modtage overtryk (ligesom

den litografiske sten); tidligere ogs. d. s. s.

-pap (VSO.). PapirL.381. -parti, et.

(gart.) parti af have med stenhøj, stenbede

olgn. Nogle Ord om Stenpartiers Anlæg og
Anvendelse til BlomsterkvLltuT. HofmanBang.
(bogtitel.1859). HavebrL.U1.394. -patient,
en. [5.4] (med., nu 1. br.) patient med sten-

lidelse. S&B. -peber, en. {ty. steinpfeffer

;

jf. Murpeber; dial.^ ^ bidende stenurt, Sedum
acre L. JTusch.222.340. Sal.XVI.692. Feilb.

-penge, pi. (foræld.) en havneafgift af lign.

art som pælepenge (1). Forordn.**U1825.§8.
HistMKbh.3R.lV.507. -pikke, en. (dial.

-pik. se u. bet. 2). {fy. steinpick(e), oldn.

steinpikka; jf. -bikke) I) (nu næppe br.)

spids hammer ell. hakke til stenarbejde. vAph.
Nath.Vn.577. 2) (dial.) \ d. s. s. -pikker

2(3). -pik: Feilb. (u. stenpikker 2). jf.: et

udruget Kuld Stenpiknnger. Aakj.VB.83.
3) S? 3.1) (nu næppe br.) stenbræk, Saxi-

fraga L. Moth.Conv.S312. 3.2) (dial.) bidende

stenurt, Sedum acre L. JTusch.222.340.
-pikker, en. {æda. d. s. i bet. 1 (ValdJord.

(1926).74. jf. SvAakj.VJ.434); jf. -hikker)

I) (jf. Pikker I.3; nu Icun dial.) person, der

arbejder med sten, især: brolægger, stenhugger

ell. skærveslager. Steen-Pikkerne brolagde
G&den.CPRoihe.MQ.n.351. (han var) ble-

ven Stenpikker, og hans møjsommelige Be-
stilling var den at rense Kvartsen fra de
Jerndele, som under Brændingen vilde give

Porcelænet 'P\etteT.Bergs.PS.n.23. Feilb.

UfF. jf.: Stenpicker arbeide. 22 favne
at broelegge omkring huset. Cit.1722.(Thøger
Jensen.Fr.IV'sSkoler.(1921).43). 2) (jf. Pik-

ker 2) \. navn paa forsk, fugle, der holder

til mellem (løber omkring og pikker mellem)

sten. 2.1) hvid vipstjært, Motacilla alba.

EPont.Atlas.1.629. Kjærbøll.235. Seier.Born-

holmsFugle.(1932).208. UfF. 2.2) graa dige-

smutte, Saxicola oenanthe. Funke.(1801).I.

197. Kjærbøll.255. Lieierkind.DVIX.438. 2.3)

(især dial.) stor strandpiber, Ægialilis hiati-

cula. Kjærbøll.445. Feilb. 3) (jf. -hikker; nu
næppe br.) \ panserulk, Cottus cataphractus.

Fleischer.VlI.516. VSO.III.K212. 4) (dial.)

2( d. s. s. -pikke 3.2. Skattegraveren.l889.n.

28. CReimer.NB.398. AxLange.FP.102. || i

sa. bet. Stenpikker-mos (FloraogFauna.

1893f94.76), -urt (UfF.). -pikket, part.
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adj. (jf. III. pikke 2.2 slutn. samt -pikning;

nu især dial.) brolagt (med mindre sten).

Gangen (i jyske bondehjem) var stenpikket
og alle Gulvene Lergulve. Fet76.BL.35. Paa
stenpikkede Gaardspladser begynder Træ-
sko at kl&mTpe.JVJens.HFJO. En . . UUe
nydelig slynget Sti, stenpikket paa sin Bund.
AchtonFriis.D0.II.351. -piknings, en. (jj.

-pikket; nu især dial.) brolægning, stenbro

(af mindre sten). Cit.1729.(HDahlerup.Mari-
ager.(1882).135). Ovre ved Ladevæggen laa

Drengen . . paa Knæ og lugede . . Græs bort

af Stenpikningen langs Foden af Muren. Jafc

Knu.F.278. Træsko klaprede over Stenpik-

ningen. ErlKrist.S.225. I. -pille, en. {ænyd.
d. s.) pille (I.l) af sten. Moth.S793. Trolden
satte endog Kirken paa Steenpiller. T/iieie./.

195. OpfB.U.118. IL -pUle, en. [5.*] (nu
næppe br.) pille (II) mod stensmerter. Apot.

(1791).116. -pine, en. [5.4] (nu næppe br.)

stensmerter. LTid.1751.229. -plade, en.

I) i egl. bet. vAph.(1759). smaa Borde . .

bedækkede med marmorerede Steenplader.

neib.Poet.VII.201. Trapper af Beton eller

Stenplader. J?at;e6rL.*//.396. 2) (nu næppe
br.) jærnplade paa en plovs muldbræt ved skæ-
ret. Begtr.Jyll.Ill.53. -plante, en. (jf.
-vækstj I) om plante. I.l) plante, der vokser

mellem sten ell. paa stengrund; nu spec.

(gart.): plante, der egner sig til stenhøje olgn.;

stenhøjsplante, denne Steenplante, der er saa
sjelden her i Danmark . . har jeg . . fundet
her ved Gi3STdet.Hrz.FN.42. Érstad-Jørgen-

sen. Anlægsgartneri. (1926). 311. Gartner-Ti-

dende.1930.Annonce-Afd.262.sp.2. 1.2) ^ den
stenlignende plante Mesembryanthemum pseu-

dotruncatellum. Cit.l918.(OrdbS.). 2) (efter

nylat. Uthophyton, dannet af gr. lithos, sten,

og phyton, plante; foræld.^ om plantedyr,

især koraller (tidligere opfattet som staaende

paa et mellemtrin ml. mineral- og planteriget);

ogs. om forstenet plante (vAph.Nath.VII.597).
Ruge.FT.6. *Ormen laae . . i Havet . .

|

Bag Steenplanterne begravet. Oehl.XXIX.
116. *Flodens stærke Bolger . . | Hvor evigt

ene | Beenraden vikles i Steenplantens
Grene. smst.XXX. 134. Kielsen. FLN. 1. 325.

jf. S t e n p 1 an t e d y r. Cuvier.Dyrhist.il.363.

t -potaske, en. soda (1). vAph.Chym.il.
400. -pryd, en. flt. d. s. {navnet danriet af

Viborg; nu næppe br.) 2( I) stenurt, Sedum L.

Viborg. PI. (1793). 92. Funke. (1801). II. 362.

HCLund.Samler.I.(1803).110. 2) (sj.) sten-

bræk, Saxifraga L. Ing.EF.IV.43. -pnlrer,
et. I) (nu sj.) pulveriseret sten; stenmel.

VareL.(1807).III.70. 2) (foræld.) pulver mod
sten (5.4). vAph.(1759). -pæl, en. (1. br.)

pæl (fx. mile-, afviserpæl) af en tilhugget sten.

han (sank) ned paa en af Vejens Stenpæle.

Schand.TF.I.163. Feilb. -pære, en. {ænyd.

d. s.; nu især dial.) haard, sent modriende

pæresort. vAph.Nath.V1.122. CMatthies.DF.
11.321. Esp.155. SvendbAmt.1916.28. Ax
Lange.FP.121. -rauSy en. se -rase. -red-

skab, et. (jf. -sag; især (arkæol): redskab
af sten (fra stenalderen). NordConvLex.'VI.
403. SophMull.VO.9. Feilb. -regn, en. (jf.
-hagl; regn (2.2) af sten, der kastes mod en
person, slynges ud af vulkaner ell. skyldes
meteorer olgn. 0rst.VIII.lO4. Soldaterne
skred ugerne ind . . selv hvor de hidsedes
ved en Stenregn. Brandes.Z/.iiO. Bjærget
som man ellers ikke kunde komme nær for

10 Stenregn og Lyn var underlig stille. J7Jens.
Br.53. -rejser, en. spec. (arkæol.): per-
son, der har rejst en runesten. LJac.F.20. Brøn-
dum-Nielsen.(NordiskKultur.VI.(1933).130).
-rende, en. (nu sj.) en af sten dannet
rende; stenkiste (5). OeconJoum.1757.172.
HaveD.(1762).2. MO. -rev, et. rev (II) af
sten. det Stenrev, som udskyder ^/* Mil N
fra Lillehammer. Cit. 1703. (JensSør. II. 58)

.

Harboe.MarO.339. Der var Grunde og Sten-

20 rev (s: i fjorden). Elkjær.HF.42. L -revle,
en. (iscer ^) stenet revle (II). de Sand- og
Steen-Revler, som paa de allerfleste Steder
omgive (Bornholm). EPont.Atlas.1.511. VSO.
D&H. IL -revle, en. (jf. IIL Revle 3.2;

især dial.) aflang forhøjning, aas, der bestaar

af sten. Olufs.Oec.VIII.3. Trap.*VII.181.
-revl: Goldschm.VII.25. PThorsen. VorHjem-
stavn.(1931).61. UfF. HL -revle, en. (jf.

TV. Revle; nu næppe br.) spalte, kløft i

30 klippe. Cit. 1829. (JulpaaBornholm. 1936. 38.

sp.l). -rig, adj. I) rig paa sten. I.i) 03 rig

paa, fuld af sten; stenfuld; stenet. *steenrig

Vei, som førte til hans Hiem. T^ess.267. det

nøgne steenrige Cap lH.meTydL.HCAnd.SS.II.

243. ved Kyster, hvor Strandstene fore-

komme i Mængde, og paa andre stenrige

StedeT.SophMull.VO.305. 1.2) [2.2] (1. br.)

rig paa, fuld af ædelstene. Pram.(Rahb.LB.
11.489). jf. bet. 2: David Josephson (kunde)

40 man med Rette . . kalde stenrig, eftersom

han havde et Lager af Diamanter. Ber^s.

PS.V1.121. 2) {efter ty. steinreich; ;/. sten-

slutn.; „Talespr." Levin.) meget rig; hoved-

rig. JBaden.DaL. Bagges.L. 11. 161. De gamle,

stenrige Bønder i Altenlande. DracAm.i?/.

266. stenrige FjTsteT.AndNx.PE.III.89. Vilh

And.Litt.II.594. -rige, et. (især hos sprog-

rensere) d. s. s. Mineralrige. Wilse.Spydeberg.

(1779).322. Liitken.Dyr.^i. -ring, en. I)

50 kreds af sten; spec. i flg. anv.: I.i) (især

arkæol.) kreds af sten, fx. anbragt omkring

en oldtidsgrav ell. spec: efterladt af eskimoer

olgn., der har brugt dem til at tynge teltfligen

i deres runde telte til jorden; (alm.:) teltring.

Aarb. 1885. 215. GeogrTidsskr. XI. 74. 1 .2)

(geol.) enkeltliggende, mer ell. mindre cirkel-

rund kreds af sten i arktiske egne, opstaaet

som følge af de ved frost og optøning frem-

kaldte processer i jordoverfladen. UnivProgr.

60 1939.11.207. 2) (fagl.) jærnring (med haand-

tag), hvori den sten, der skal slaas til skærver,

anbringes. PolitiE.Kosterbl.*/iil925.3.sp.l. 03

-ro, en. (til Sten 7.6; jf. -rolig; 1. br.) dyb,

urokkelig ro (hos person). Han begyndte at

76*
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tale, ganske dæmpet . . uden at fremskynde
eller tilbageholde Foredraget, enstonigt, med
StenTO.Brandes.VII.55. dette . . Lig, hvis

Træk . . prægedes af Evighedens Stenro.

Pont.LR.59. -rod, en. {ænyd. d. s.) folkelig

(især: dial.) betegnelse for pimpinellerod

(FolkLægem.1.62. FynskHjemstavn.1939.42.

jf. -bræk b) ell. roden af engelsød, Polypo-

dium L. (FolkLægem.II.7. jf. Stensøde^.

-rokke, en. (nu næppe hr.) \ sømrokke, lo

Raja clavata. Moth.S794. Funke (1801).1.

331. -rolig, adj. [7.6] (jf. -ro; 1. hr.) fuld-

stændig rolig. Tilsidst følte hun sig stenrolig.

GBehrend.EedvigHolcksVandreaar.if1903).158.

Hvor stenroligt var ikke hans Ansigt !Æoos.

Germanica.(1938).29. -rose, en. {ty. stein-

rose; 1. hr.) 2( den paa stenet grund voksen-

de plante Daphne cneorum L. Bentz.Stg.46.

-rovs, en. se -røse. -rude, en. ^ 1) murru-
de, Asplenium ruta muraria L. JTusch.30. jf. 20

Gartner-Tidende. 1925.188.sp.2. 2) (nu næppe
hr.) den paa klipper voksende hregne Adiantum
capillus veneris; venushaar. Johs deBuchwald.
Specimenhotanicum.(1721).18. jf. Gartner-Ti-

dende.1925.188.sp.2. samt Krist.GamleRaad.

(1922).177. FolkLægem.III.103. -ras(e),
-rysse, en. se -røse. -rorhat, en. (jf. -mor-
kel; nu næppe hr.)

2f>
d. s. s. -svamp 1. Funke.

(1801).11.555. -rose, en. (ogs. -røs, en
ell. (nu 1. hr.) et. — nu næppe hr. -rys- 30

(se). TopJNorge.2H.49. Chievitz ARecke.
Lodsen.(1851).26. — m. h. t. arktiske forhold

undertiden -raus, -rovs. KnudRasm.GS.I.
42. PNørlund.Degl.Nordhohygder.(1934).87.

-rus(e). AlwinPedersen.Polardyr.(1934).95).
{ænyd. stenrøs(e), -ros(e), sv. stenr6s(e), no.

dial. steinrøys, glno. steinrøysi; sml. ogs.

Stenrør u. III. Rør 2) d. s. s. I. Røse; især

i flg. anv.: I) (nu især m. h. i. arktiske for-

hold) d. s. s. I. Røse 1. (stendolpen) bygger 40

sit Rede udi Steenrøser eller i gamle ned-
faldne MuTe.vAph.Nath.VII.582. vi saa en
Snog . . sole sig paa et rødbrunt Stenrøs.

Schand.O.II.145. Af den trøstesløse Stenrøs,

der ved hendes Ankomst til Bakkehuset
udgjorde hele Haven, fremtryllede hun de
vidunderligste Blomsterpartier. Kyrre. Rah-
hek.(1914).309. KnudRasm.MS.III.99. 2)
(arkæol.) d. s. s. I. Røse 4. TopJNorge.2H.
49. Rosenh.1.9. Kragelund Sogns mærkelig- 50

ste Oldtidsminde, den vældige Stenrøs . . i

Stenholt Skov, 30 m i Diameter, et Par ra

høi.NationalmusA.1938.20. 3) (især ^)
d. s. s. I. Røse 5. den yderste Stenrøse af

Lærnakke 'Rey.Cit.l703.(JensSør.II.58). Den
danskeLods.(1850).79. UnderDannehrog.1936.
69.sp.l. -saft, en. (ty. steinsaft; foræld.)

vædske, afsondring, der hliver til stenagtige

dannelser (fx. drypsten, koraldyrs kalkdan-
nelser). vAph.Nath.II.71. KSelskNyeSkr.I. eo

241. -sag, en. (arkæol.) især i flt., om sten-

redskaber (fra oldtiden). Molh.DH.1.16. Soph
Mull.VO.25. -saks, en. (jf. -klo, -tang 1;
hygn.) saks ^4.5 slutn.), brugt ved ophejsning

af kvadersten. Gnudtzm.Husb.33. -salt, et.

I) (ty. steinsalz, ogs. (tidligere) om salpeter;

jf. Jordsalt; især geol., mineral.) kogsalt, der

forekommer aflejret i jorden som bjergart.

Moth.8794. Brunnich.M.158. Uss.AlmGeol.
12.

II
hertil Stensalt-bjergværk, -lag, -leje,

-vinding ofl. 2) (nu næppe br.) et af hav-

vand udvundet salt, der tilberedtes i stenlig-

nende klumper. CThestrup.DanmMrks ogNor-
gesKrigs-Armatur.(1756).261. -sand, et.

(fagl.) kvartssand, kiselsand ell. sand af
knuste sten (bl. a. brugt til cementstøbning,

murpuds). KiøbmSyst.1.34. Raff.(1784).592.
HFB.1936. 56. 59. -sat, part. adj. se u.

-sætte, -sav, en. (fagl.) sav (i reglen uden
tænder) til oversavning af (især: bløde) sten-

arter. Moth.S794. OpfB.U1.198. -saver, en.

(jf. -sav; fagl.) arbejder, der oversaver bløde

stenarter. vAph.(1759). AAhrahams.Minder.
II.(1895).31.

^tens-hug, et. (æda. stens (stæns) hog
(DGL.I.75.II.418), oldn. steinshpgg; til Sten

3.1 ;
jur., foræld.) (skade, forvoldt ved) slag

af en kastet sten. DL.

6

—7—8 (se u. Benshug^.
Cit.l709.(Vider.L402).Nørreg.Privatr.IV202.

sten-sikker, adj. (jf. Sten- slutn.;

jarg.) ganske sikker; død(s)sikker. med lille

Idiotski var han stensikker paa, der vilde al-

drig blive Tale om Udskejelser. ThitJens.(Pol.

^yil934.Sønd.20.sp.4). det er stensikkert
\

-skal, en. (1. br.) haard, stenagtig skal.

D&H. -skallet, part. adj. (nu næppe hr.)

omgivet af en stenskal; især om skaldyr, de
Steen-skallede Dyrs Art og Natur. LTtd.
1744.393. jf.: steenskallede Muslingskaller.

KSelskNyeSkr.I.247. -ske, en. [5.4] (kirurg.)

ske-lignende instrument brugt ved operationer

for hlæresten. ConvLex.XVI.204. Kirurglnstr.

103. -skovl, en. spec. (0) : d. s. s. Skumme-
ske 2. TelegrTelef.264. -skred, et. skred

af sten, klippestykker fra et bjerg, fjæld,

vAph.Nath.VII.599. Hauch.MfB.92. Lavine-
dalen — det store Kar, som optager Lavine-
Sneen, Gletscher-Isen, Stenskredene og Vand-
faldene fra Wuthhorn.G7eZ.W.205. i sammen-
ligning: Bifaldet brød som et Stenskred over
Salen. JVJens.EE.lll. -skrift, en. (ænyd.

d. s. i bet. 1) [) O (skrift, brugt til) indhug-
ning af indskrifter i sten; ogs. om selve ind-

skriften. VidSelskSkr.I.257.275. *Vi nævner
ham — og nævner ej hans Navn; |

i Sten-

skrift staar det i hans Fødestavn. LCNiels.

R.55. Etter 1200 synes Runerne saa godt
som ikke at være blevet brugt som Sten-

skrift. Skautrup. (AlverdensViden.IH. (1939).

385). 2) (sv. stenskrift; hogtr.) lapidar (I);

lapidarskrift (2) (som er en efterligning af de

hogstavbilleder, der brugtes i indskrifter, jf.

bet. 1). HjælpeO. Selmar.^230. BihliotH.H.

437. 3) (sj.) litograferet skrift. Sihb.Aa.1.89.

-skrive, v. (jf. -skrift 3; sj.) litografere.

Sibb.Aa.1.89. -skrne, en. (fagl.) skrue til

fastskruning i ell. paa sten. Amberg. PSchrø-

der.Maskinlære.*I.(1918).19. t -skud, et.
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(ænyd. steenskug) blide til udslyngning af

sten. batterier, og storm-redskab, og fyyr-

bolder, og steenskud (1871: Blider til at

udslynge Ild og Stene). lMakk.6.51(Chr.
VI). -skvætte, en. (nu næppe br. -skyæt.
TopJNorge.14H.55. — nu ikke i rigsspr.

-skvat. Thurah.B.21. -skvatte. Moth.S794.

jf. Stenskvattefugl. ThitJens.VA.1.95.

11.135). (ænyd. stensqvat(te), sv. sten-

skvåtta, no. dial. steinskvett; jf. I. Skvætte
samt -sprætte; især zool. ell. dial.) \. graa

digesmutte; stenpikker, -dylp; Saxicola oenan-

the. vAph.Nath.VII.582. Kjærbøll.255. Lie-

berkind.DVIX.438. UfF. -skyder, en.

(jf. -skydning; nu 1. br.) person, der spræn-

ger („skyder") sten. JensChrJensen.Et velind-

rettetLandbrug. (1842) . 44. FLunn. CDLunn.
(1884).97. -skydning, en. (jf. -skyder;

nu 1. br.) sprængning af sten. VSO.VI.471.
JPJensen.Sjæll.Bondeliv.(1927).87. -skæl-
let, adj. (sj.) maaske (jf. skællet 5): dæk-
ket af, opfyldt af sten paa en maade, der min-
der om fiskenes skælbeklædning; ell. (til jy,

skjelde, se skælle sp.UOO^'«-, jf. I. Skæld;.-

fuld af stenstykker, -skærver olgn. Høie, bratte

Banker . . besprængte med usselt unyttigt

Dværgelyng, paa en steenskjællet Over-
skorpe. Blich.(1920).XXIX.20. -skærer,
en. I) (fagl.) person, der udskærer, graverer

ædelstene, gemmer olgn. LTid.1760.197. Gier-

lew.Italien.I.(1807).258. kostbare Stene, af

Udgravning som et Signet, indfattede i

Guld, et Arbeide af Steenskæreren (Chr.VI:
med jubilerers arheide). Sir.45.19. jf.: Med
Steenskjærer-Arbeide (Chr.VI: Efter

udgraveres gierning i steen^, saaledes som
man udgraver et Signet. 2ikfos.28.li. Langt
fra saa gammel som Steenskjærerkon-
sten er den Konst at slibe og brilliantere

Ædehtene.Funke.(1801).III.354. S&B. 2)
(sj.) litograf (2). S&B. 3) [5.4] f d. s. s.

-snider 2. Moth.S794. vAph.(1759). -skær-
ve, en. (nu 1. br.) skærve (1.2) af st^n.

SvGrundtv.Retskrivnings-Ordbog.(1870) . Ingv
Bond.JR.56. Stenskærverne eller, som de

ogsaa kaldes. Stenslaget. LandmB. 1. 403.

-slaaer, en. se -slager, -slag, et. (fagl.)

smaa skarpkantede stenstykker, frembragt ved

spaltning, knusning af sten; skærver (1.2).

LandmB.I.403. Sal.*XXI.715. -slager, en.

f-slaaer. Krist.Ordspr.134). (fagl. ell. dial.)

skærveslager. EBrand.lIB.179. HKaarsb.M.I.
282. Flemløse.56. -stagning, en. (jf. -sla-

ger; fagl.) fremstilling af skærver. S&B. Uge-

skr.fRetsv.l941.A.337. -slette, en. \)(l.br.)

slette med stengrund, en ørkenagtig Steenslette.

Ørst.1.52. JVJens.IM.73. 2) (geol, geogr.) et

mellem klitter forekommende fladt parti, hvis

overflade er tæt belagt med sten (opstaaet ved at

sandet er føget bort fra stenede sandaflejringer).

Uss.DanmGeoU311. Stecnsby.Geogr.141. -sli-

ber, en. I) (fagl.) person, der udfører slibning

af diamanter ell. sten til mosaikarbejder, lito-

grafiske sten olgn. vAph.(1759). Briinnich.M.

29. OpfB.HII.137. 2) (til slibe 1.4 i udtr. som
slibe gadens stene; jf. -slider; nu næppe br.)

person, der driver ørkesløs omkring paa ga-
derne; dagdriver; døgenigt. LTid.1759.14.
Oversk.Com.II.139. Drachm.1.242. -slibe-
ri, et. (jf. -sUber 1; fagl). OpfB.*III.136.
-slibning, en. (jf. -sliber 1, -sliberi;

fagl). Amberg. VSO. HirschsprungsHaand-
værk- og Industribog. (1933). 1204. -slider,

10 en. (jf. Bro-, Fliseslider; nu sj.) d. s. s. -sli-

ber 2. MO.(„dagl. Tale"). Drachm.DJ.II.96.
-slaffe, en. {ænyd. d. s.; nu især landbr.}

d. s. s. -slæde. VSO. MøllH.V267. -slynge,
en. (ænyd. steensUnge) redskab, slynge (1.2),

til udslyngning af sten; dels (især dial) om
haandslynge: Esp.307. Feilb. dels (foræld.)

om blide, katapult: Ussia beredde for dem
. . skiolde, og spyde . . end og steen-slynger

(1871: Sljngestene).2Krøn.26.14(Chr.VI).

20 PoUy*1939.Sønd.4.sp.4. -slæbe(r), en.

se u. I. Slæbe 1.4, Slæber 3.2. -slæde, en.

(jf. -sluffe; især dial.) slæde (I.2.i), hvorpaa
(større) sten slæbes (af markerne). Borre-

by.PA.17. JohsOlsen.FraSydsjælland.(1913).

31. -smerling, en. (ty. steinschmerling,

-schmerle; jf. Knudefisk; nu næppe br.) \
pigsmerling, Cobitis tænia (der opholder sig

mellem store sten). VareL.(1807).III.8. VSO.
III.K211. -smerte, en. (jf. -lidelse, -pine;

30 især med.) smerte, der forvoldes af sten (5.4);

ogs. om selve sygdommen, lidelsen. Min Herres
Svaghed gaaer mig meget til Hierte. Han
meener, at ingen slags er at ligne med
hans Steen-Smerte. Holb.Ep.IV305. Et pro-

bat Middel mod SteensmeTte.Fruent.(1799).

111.139. nu vist kun i flt.: vedholdende
Steensmerter. OeconH. (1784). III. 48. Pont
DR.II.58. -smatte, en. (i bet. 2 ogs.

-smut. Larsen.), (ænyd. steensmutte i bet. 1)

40 %i I) t taarnfalk, Falco tinnunculus. Moth.

S794. 2) (nu sj.) digesmutte; stenpikker,

-skvætte; Saxicola oenanthe. Brehm.FL.122.

•smør, et. (ty. steinbutter; jf. Bjergsmør;

mineral, nu tiæppe br.) en slags alun af

smøragtig konsistens. Briinnich.M.151. Tych-

sen.A.I.30. -sneppe, en. \ dobbelt bekka-

sin, Scolopax gallinago. Kielsen.NHM.315.

Kjærbøll542. Sal.II.781. -snider, en. ((f)

-snidere). (ænyd. steensnider(e); foræld.)

50 I) d. s. s. -skærer 1. han tager sig til at

arbejde med sine Hænder som Kunstsmed
eller StensnideTe.JPJac.(1924).I.154. 2) [5.4]

person, der udførte stenoperationer (ved sten-

snit). Om Bartskære . . Oculister, Brok eller

Steensnidere. De kgl Laugs-Artikler til 1723. 1.

118. Aarestr.SS.lV.43. -snit, et. [6.4] (med.)

operation, hvorved blæren aabnes og en ell.

flere sten fjernes (litotomi). vAph.(1764)

Panum.556. -snitter, en. (nu tiæppe br.)

60 d. s. s. -skærer 1, -snider 1. vAph.Nath.VI.

596. -sonde, en. [5.4] (jf. -søger; med.)

sonde, brugt ved undersøgelse af blæren for

sten. ConvLex.X VI. 204. Kirurg Instr. 101.

-sot, en. (oldn. steinsott; med., foræld.)
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stenlidelse; stensmerter, (jordhær) ansees . .

for den . , sikkreste Lægedom imod Steensot.

Landhuushold.IViO. OLBang.T.494. -sove,
V. (jf. sove som en sten u. Sten 7.6; sj.)

sove fast. H. (laa) og stensov. CHans.S.36.
-spor, et. (jagl.) kørespor, dannet af ned-

lagte sten, ell. især (jærnb.): et med ral ell.

skærver befæstet hanelegeme. NordConvLex.*
VI.360. DSB.Banehygn.65. -sprætte, en.

(2. led vel til sprætte 1; sml. -skvætte osv.; lo

nu næppe hr.) \. stenpikker, Saxicola oenanthe.

EPont.Ailas.1.629. Kjærbøll.255. -spurv,
en. \. den mellem- og sydeuropæiske finke

Petronia petronia (der hygger rede i revner

paa ruiner og klippesider). Brehm.FL.211.
Lieherkind.DYIX.215. -spænde, et. (nu
næppe hr.) spænde med en smykkesten i (jf.

Spændesten;. Pram.(Rahh.LB.II.492). Ka-
per. O -stil, en. stil, der anvendes i ind-

huggede indskrifter, ell. monumental stil, der 20

minder herom; lapidarstil (2). HFRørd.Lys-
kandersLevned.(1868).90. Brandes.1 1.43 (se u.

Lapidarstil 2). (Michelangelo) har indhugget
i Stenstil sit Navnetræk (paa Pietå). Bran-
des.MB. 136. Brandes (skrev) Papir-Dansk
(men) Johs. V. Jensen ... er slaaet igennem
med sin Sten-Stil VilhAnd.BM.36. -stille,
adj. (jf. ty. steinstill samt -rolig og Sten-

slutn.; 1. hr.) ganske stille; homstille. Bagges.

Danf.1.518. Rørd.KK.145. Ansigtet var saa 30

roligt, saa stenstiUe. ErlKrist.St.25. -stiv,
adj. (ænyd. steenestiv, om sind: stenhaard;

jf. Sten- slutn.; sj.) ganske stiv (og ubevæge-

lig). Jeg sad stenstiv og betragtede mine
Medrejsende. ErlKrist.NS. 17. -stryger, en.

(fagl.) arbejder, der stryger teglsten i et tegl-

værk. OPihl.Teglverk.(1802).141. Cavling.RS.

27. -stroet, part. adj. (jf. -bestrøet, -strø-

ning ; nu især geol.) overstrøet med sten. Rahh.
PoetF.II.188. stenstrøede hanker.HVClaus. 40

H. 200. -strøning, en. ('jf. -strøet og -be-

saaning, -bestrøning; især geol.) sten (fra

istidsaflejringer), der i mængde ligger strøet

ud over en strækning. HKjær.HL.30. denne
udprægede Moræneflade er dækket af My-
riader af Kampesten . . Disse Stenstrøninger
fortsætter ind i Skoyen.AchtonFriis.DS0.il.
361. -stue, en. (ænyd. (i bet. 1-2^ steen-

stuffue, -stoffue, stiennestoffue, jf. glda. (til

bet. 1) stenstugade (Palæografiskatlas.Da.afd. 50

(1903).LXii. jf. Deældsteda.Archivregistratu-

rer.IY(1885).243f.), oldn. steinstofa) I) (for-

æld.) stue ell. hus (jf. Stenhusj, opbygget af

sten; spec. m. h. t. middelalderlige forhold om
hovedbygningen i en gaard (modsat de øvrige

bygninger, der var af træ ell. bindingsværk)
ell. om (særlig sikret, vanskelig indtagelig)

stenbygning, bygget som tilflugtssted (især for

kvinder og børn i ufredstider samt for bars-

lende kvinder); ogs. om den eneste stue, der 60

havde skorsten og kunde opvarmes; muligvis
ogs. om badstuen (se TroelsL.'II.52.333.Vni.

15ff.). *søger vi vor Stenstue,
|
imeden vi

trænger mest.
| De Vægge de er af Marmel-

sten,
I
de Døre de er af Bly;

|
det skal gaa

fuld underlig til,
|
om de tager os deri.DFU.

nr.33.34-35. *Naar Deres svage Lænder i
|

Steen-Stuen skal arbeide,
|
Saa Gud vær

ved den Barsel-Seng,
|
Og Deres Liv vel-

signe
I
Med ret en deilig lille Dreng. Tychon.

Vers.333. et lille mørkt Taarn, hvis . . dybe
Steenkj ældere tjente til Fængsel. I en af
disse underjordiske Steenstuer var Ridder
Lave indespærret. 7ngf.jE;if.///.i,3S. BOls.
DFM.3. A0lr.(DFU.Indl.l9). Gravl.DD.7.

jf.: Stenstuestrædei Slagelse.HMatthiess.
Gader.43.

||
(sj.) om stue inde i et fjæld. saa

skulle vi (0: Dovregubhen og hans tilkom-

mende) sidde i Steenstuen hvor Fyrrespaa-
nen brænder, og drikke Mjød af de gamle
norske Kongers Guldhorn. HCAnd.(1919).
11.173. 2) (arkæol.) et af sien bygget grav-

kammer, der synes at være en vis Lighed
mellem det Indre af disse Indianergrave og
af de nordiske Stenstuer. SophMull.Y0.93.
JohsBrøndst.DO.1.252. Feilb. -stnm, adj.

(jf. Sten- slutn.; sj.) ganske stum. Læberne
bed sig bistert og stenstumme sammen.
LCNiels.(Riget.'*/il911.3.sp.5). jf. stoksten-

stum u. Stok- 3. -stykke, et. (ænyd. d. s.

i bet. 2) \) et stykke af en sten. Disse Lev-
ninger vare blandede med og bedækkede af

Leer, fuldt af rullede Steenstykker, tyde-
ligen forandrede ved Yand.GForchh.DG.8.
LandhO.IY260. 2) (jf. -bøsse; foræld.) stykke

skyts til udskydning af stenkugler. vAph.
(1764). OpfB.HI.124. -støberi, et. (fagl.)

(fabrik til) fremstilling af kunststen. Levin.

Larsen, -støtte, en. (ænyd. d. s.) støtte

(især: mindestøtte) af sten; m. h. t. gammel-
testamentlige forhold om de slanke støtter af
sten, der stod ved alteret. EPont.Atlas.il.112.
Paa Graven satte man . . en Stenstøtte
(stele), paa hvis forreste Flade der udarbej-
dedes en Relief-Figur af den afdøde. JLon^e.
11.385. tidligt næste Morgen rejste (Moses)
ved Foden af Bjerget et Alter og tolv Sten-
støtter (1871: Støtter). 2Mos.24.4(1931).

\\

i sammenligninger. De tilstedeværende Digni-

tarier havde siddet som Stenstøtter, ikke en
Bukkel paa deres Allongeparykker havde
rørt s\g.Schand.IF.219. Jeg stod saa stille

som en Stenstøtte.KnudPotds.BD.99. -støv,
et. (fagl.) d. s. s. -mel 1. Det Stenstøv, der
dannes under Arbejdet (0: ved horingen i

sten), blæses ud af en Luftstrøm. 0?9/B.'/F,

1.40. AndNx.LK.29. -suger, en. (tidligere

ogs. skrevet -suer. Moih.S794. Raff.(1784).
235. — nu næppe hr. -sue. vAph.Nath.Y
570). (ænyd. steensue (i bet. 1), sv. dial.

stensugare, lys kutling, Gohius minutus, isl.

steinsuga (i bet. 1), nt. steensuuger (i bet. S),

ty. steinsauger (i bet. 1); overs, af mlat.

lampreta, lampetra (se Lampretj; 2. led

afl. af suge; navnets overførelse til de i bet.

2-6 angivne fisk skyldes, at disse ogsaa (til-

syneladende) suger sig fast til sten, opholder

sig mellem sten olgn., men kan ogsaa delvis
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skyldes sammenblanding, misforstnaelse) \
I) (nu næppe br.) lampret: negeneje; Petro-

myzon. vAph.Nath.V570. ' Funke.(1801).I.
307. 2) (nu næppe br.) slimaal, Myxine glu-

tinosa. Olavius.Skagen.(1787).156. jf. Krøyer.

II1.1070. 3) stenbider (1), Cydopterus. Liit-

ken.Dyr.^274. SaUXXII.270. 4) (dial.) ulken

Cottus poecilopus. Da.FiskeriforeningsAars-

beretningforl896.41. 5) (dial.) mareflynder,
Pleuronectes microcephalus. Krøyer.H.320.
336. SaUXXlI.270. 6) (dial.) laadden-

hvarre, Zeugopterus punctatus. Krøyer. 11.447.

-svaghed, en. [6.4] (nu sj.) d. s. s. -lidelse.

HJWille.Sillejord.(1786).272. Amberg. -sva-
le, en. (nu næppe br.) \ mursejler, Cyp-
selus apus. EPont.Atlas.1.630. Kielsen.NHM.
281. -svamp, en. 1)2? (I- br.) den fastkødede

spiselige rørhat, Boletus edulis Bull; stenrørhat

(jf. -morkel;. vAph.(1764). CollO. ORung.P.
246. 2) (geol.) forstenet kiselsvamp (fx. fore-

kommende i skrivekridt). LSal.XI.179. -syg-
dom, en. [5.4] (med.) d. s. s. -lidelse.

ConvLex.XV1.202. KliniskOrdbog.(1921).231.

-syge, en. I) [5.3] (gart.) sygdom hos

frugt (især: pærer), ytrende sig ved stendan-

nelser i frugtkødet. Haven.1925.175. 2) [6.4]

(nu næppe br.) d. s. s. -lidelse, -sygdom.
Moth.S794. LTid.1744.9. -syre, en. [5.4]

(ty. steinsåure; nu næppe br.) urinsyre. Bibi

Læg.1.60. Ved Gravhøien kogte han Seid . .

Det var en selsom Blanding af Blod, Plante-

saft og SteensyTe.Oehl.XXXII.88. -sæde,
et. I) (1. br.) siddeplads, sæde af ell. paa en

sten. VThist.TVII.133. Schand.IF.126. 2)

[5.4] (med.) sted i legemet, hvor en (blære-,

galde)sten sidder. vAph.(1759). JJgeskr.f.Læ-
ger.1929. 710. sp.2. -ssek, en. (kog.) kraasen

hos fjerkræ (ofte indeholdende sten, som dyret

har slugt). TidensKvinder.*/il929.31. -sæl,
en. (;"/. no. dial. steinkobbe ; 1. br.) spættet sæl,

Phoca vitulina. Fleuron.VS.116. -sætning,
en. I) (1. br.) som vbs. til -sætte. VSO. 2)
konkr.: samling af opstillede, opsatte natur-

sten til befæstning ell. opbygning af mole,

vandkant, bed, gærde, stenkiste osv.; spec.

(arkæol.) om sten, der danner oldtidsminder

som dysser, jættestuer, gravkister, skibssæt-

ninger osv. tredive aflange Steensætninger
. . danne en Kreds om en i Midten, der er

større, end de andre, og i denne, siges det,

at Kong Hiarne ligger hegraven. Thiele.1.13.

der stod en aflang Pyt Vand, med lidt

Steensætning til Siden, det var Resten af

de dybe GT!i\e.HCAnd.(1919).III.22. Han
. . saae en hel Del Smaadrenge ligge paa
Stensætningen ved Gadekjæret, fiskende.

JakKnu.LU.122. Nær Sundets graabrune
Skrænt ligger en gammel Kæmpehøj . .

endnu staar den tomme Stensætning med
den tunge Overligger, som det har været

Menneskene for vanskeUgt at rokke.NSvends.

H.115.
II (1. br.) om sten fra sammenstyrtet

bygning, nedstyrtet klippeparti olgn. *fra

Fieldets Top til Slettens Lande
|
Steensæt-

ningen er rullet ned.CKMolb.Dante.1.68. byg
saa af Stensætningen Herren din Gud et
k\ter.Dom.6.26(1931). -sætte, v. vbs.
-ning (s. d.). (oldn. (i bet. S) steinsetja)
I) befæste ell. indramme, indhegne, opbygge
noget ved opsatte, opstillede sten; forsyne med
stensætning (2); spec. (arkæol.) m. h. t. old-
tidsminder. Moth.S794. Grundtv.PS.VIII.
404. han (lod) det (o: et kildevæld) rense,

10 stensætte og omgive med en Græsbænk.
VilhAnd.S.99. \\ især i part. stensat brugt
som adj. *Forgæves Stærkodder . . arbejded'

I
I steensatto Gravhøi, for Urnen at naae.

Pram.Stærk.153. *Han, som dømmer (o:

gud),
I

Er mig jo ligenær,
|
Om Hvælvin-

gen er steensat
|
Eller af Bogetræ'r. VFiwi/t.

HF.149. Vikingens Bjelkehuus med steen-
sat Kjælder, Taarn og tre Sæt Stokværk.
HCAnd.(1919).II1.269. det stensatte Gade-

20 kær.Pont.FL.Sl. et stensat Jorddige . . ind-
hegnede KiTkegBia,rden.Søiberg.KK.I.124. 2)
m. h. t. eskimoiske forhold: begrave i en sten-

sætning. KnudRasm.NyeMennesker.(1905).19.
Da barnet var stensat, stod Maia lidt og
saa paa gr&ven. Freuchen.R.96. 3) [2.2] (1. br.)

besætte med smykkesten; i part. stensat
brugt som adj.: *Smaae steensatte Smykker.
Pram.Stærk.176. 4) (jf. Sten 7.5-6 samf" staal-

sætte; sj.) part. stensat brugt i videre anv.

30 som udtr. for ubevægelighed, urokkelighed.

Han stod benet og barket foran mig og
tændte med stensat Ro (jf. Stenro^ sin

Snadde ved Lygten. Buchh.UH. 172. jf. bet. 1:

Langt fremme , . knejsede Ruinens Taarn
. . som en mægtig Milepæl, støt og tilfor-

ladelig . . et stensat Stykke Ro.Stuck.III.
138. -sætter, en. (nu sj. i rigsspr.) person,

der opsætter stensætninger, stengærder olgn.

Moth.S794. VSO. MO. Cit.l872.(DRun.sp.

40 432). -søde, en. (ogs. -sød. jf. JTusch.
179). {vist fra no. stensøte ell. sv. stensota,

fsv. d. s.; m. h. t. andet led sml. 1. Engelsod,

Skærsøde
; jf. -bregne ; nu næppe br.) S( olm.

engelsød, Polypodium vulgare L. (der bl. a.

vokser paa klipper). JTusch.179. Gartner-Ti-

dende.l925.188.sp.2. ;/. S tens o der od. Folk
Lægem.IlI.103. -søger, en. spec. [5.4] (for-

æld.) d. s. s. -sonde. Molb.HO. VSO. -tag,
et. {glda. steenthag) tag, dækket med tagsten;

50 tegltag. Borrebye.TF.403. (huset) har hvide,

kalkede Mure og rødt Stentdig. PoU*U1941.
14.sp.2. -tagpap, et. (bijgn.) tagpap, belagt

med groft grus. Bek.Nr.l98*yial894.tabel.

HFB.1936.xLIV. -tand, en. (jf. -tunge,

Slangetand ; nu næppe br.) forstening, der er

(ell. opfattes som) tand af et dyr. vAph.Nath.

VI1.601. Raff.(1784).238. -tang, en. \) (jf.

-klo, -saksj tang, der kan gribe om større

sten, som skal løftes, ophejses. vAph.(1759).

60 Dykkeren.1922.Aug. 2. 2) [5.4] (med.) tang (te-

nette), hvormed operatøren griber om og ud-

trækker ell. knuser en blæresten. vAph.(i759).

Kirurglnstr.103. -taske, en. (^, foræld.)

lille lædertaske, hvori en soldat opbevarede
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flintestenene til sin bøsse. MR.1819.123. Mil
TeknO.208. -tavle, en. (glda. sten(æ)

ta(w)fflæ, oldn. steintabula) plade, tavle af

(en) sten(art) til indridsning, indhugning af

indskrifter (gravskrift, mindeord, deviser, paa-

bud olgn.); tidligere ogs. om skifertavle, to

Vidnesbyrdets Tavler, Steentavler, skrevne

med Guds FmgQT.2Mos.31.18. (Griffenfeld)

lod . . Commendanten bede om en Steen-

Tavle, paa hvilken han med Griffel skrev.

CPRothe.MQ.II.275. Hun havde været ved
Moderens Grav . . Længe havde hun grædt
ved den lille Stenta,wle.HuldaLutk.DU.260.

-tavs, adj. (jf. -tie og u. Sten 7.6 ; nu 1. br.)

ganske tavs. Bagges.Danf.1.538. *Steentaus

han stod saalænge
|
Og hen paa Liget saae.

Aarestr.SS.1.175. Bregend.Møllen.(1936).129.

I. Stente, en. se Stænte. II. stente,
V. se IIL stinte.

Sten-tesning, en. (nu 1. br.) sten-

tryk; litografi. Molb.Lund,UpsalaogStockholm.
(i844).ll. Sal.XI.890. -tie, v. (jf. -tavs;

sj.) tie som en sten (se u. Sten 1.&). han kun-
de tie, stentie.Kidde.(Foraarsbogen.(1917).

77). -tin, et. (fagl.) tin, udvundet af

malmen, tinstenen (mods. Slaggetinj. Sal.

XVII.470.
Stentor, propr. ['sdæntwr] navn paa

en i Iliaden(V.v.785) omtalt græsk kri-

ger, der kunde raabe lige saa højt som
50 mænd. Alle disse adspredte Grupper kon-
centrerede sig i Munkens Person, der fra et

ophøiet Standpunkt deklamerede med en
Stentors Stemme. VThist.RM.77. \\ især (cp)

i ssgr. Stentor-røst (Jacobi.Skr.245. JacAnd.
Er.1.182) ell. -stemme, meget stærk (gennem-
trængende) røst, stemme. Blich.(1920).III.35.

han meddelte sig . . med Stentorstemme,
raabte af sine Lungers fulde Kraft. JFJens.
OM.33.
Sten-trappe, en. trappe (med trin)

af sten; ogs. (i flt.) om trinnene. Holb.llJ.Y
11. en høy Steen-Trappe . . førte op til

Værelserne paa Borregaarden. J.r5fws.i77i.

Nr.37.3. så ruller pibehodet fra mig ned ad
alle fire stentrapper og går ikke itu. Hjortø.

F.64. -triller, en. (fagl.) teglværksarbejder,

der v. hj. af en trillebør transporterer de frem-
stillede produkter fra sted til sted inden for

teglværkets omraade. OrdbS. -trippelse,
en. (fagl.) haard trippelse. VareL.*881.

-tromle, en. (fagl.) tromle af sten. Larsen.

SaUXXIU.791. -trag, et. Køerne . .

slurfede Vand af det store Stentrug. »Sc/iand.

BS.247. SophMull.V0.185. -tryk, et. (ty.

steindruck (jf. u. Litografij; sml. -skrift,

-tegning; fagl.) kunsten at fremstille litogra-

fier ell. om selve det saaledes fremstillede bille-

de; litografi (2-3). Rask.Br.1.394. *(han
som) Os gav et Kobberstik af Mozarts Øre,

|

Dog lod sig ei af Fristelsen forføre,
|
At give

Folk et Steentryk af hans — Taa. Hrz.D.
III.llO. Den Oversættelse, i hvilken Styk-
ket opføres, ligner Originalen som et taale-

ligt Stentrvk et fint og yndigt Maleri, fimn-
des.XIII.320. OpfB.U11,3.66. billedl.: Er vi

. . saa forfængelige, at vi vil giøre vore Børn
og hele Efter-Slægten til et Steen-Tryk af

os i Legems-Størrelse, da giør vi os selv en
stor ^k3km.Grundtv.Udv.V.408. \\ hertil bl. a.

betegnelser for materiale, maskiner, der an-
vendes ved stentryk, som Stentryk-papir,
-(hurtig)presse. -trykke, v. vbs. -ning

10 (VSO. MO. D&H.). (1. br.) litografere. *med
Vatikanets Bøger

|
Kirken jeg afbilder heel,

I

Som en steentrykt Kirke-Sage,
|

Lige

fra Sanct Peders Ddi,ge.Grundtv.Krøn.30.

MR.1832.267. Paa denne Maskine stentryk-

kes Julehæfterne. NatTid.^*/iil929.Aft.l0.sp.

I. -trykker, en. (fagl.) person, der trykker

med litografisk sten; litograf (2). Ploug.Sylv.

II. MinT.1923.A.156. \\ hertil Stentrykker-
kunst, -presse, -sværte ofl. -trykkeri,

20 et. (fagl.) en stentrykkers virksomhed ell. værk-

sted. ConvLex.XY1.207. RegulativNr.l49*yz

1919. -træ, et. I) (nu næppe br.) forstenet

træ; ogs. om (trælignende koloni af) sten-

planter, koraller. vAph.Nath.I.557.VII.602.

2) t asbest (jf. -hørj. Egede. (Meddelelserom
Grønland.LlV.(1925).115). 3) (fagl.) sten-

haard, uforbrændelig masse, fremstillet af

savsmul, der er behandlet med zinkklorid (fx.

brugt til belægning af ildfaste trapper); xylo-

30 lit. Landmands-Blade.1889.609. VareL.*931.

•tang, adj. (især tg) tung som en sten (jf. u.

Sten 7.3j; meget tung; ofte billedl. *Stentunge
Hagel

I

Styrter fra l^orden. Grundtv.PS.IL
184. *Fornem og vei et stentungt Oidllng.
DM.73. De vælter en stentung Byrde fra

hmsBTyst.EGad.DetforløsendeOrd.(1900).17.

II (jf. sove som en sten u. Sten 7.6) om søvn.

(jeg) faldt i en stentung Søvn.Goldschm.II.
208. (hun) sov stentnngt. Elkjær.HA.31.

40 -tnnge, en. (overs, af lat. glossopetra; jf.

Slangetunge 3.1 ; nu næppe br.) tungelignende

forstening: stentand. Moth.S795. vAph.Nath.
VII.219. -tygger, en. d. s. s. -knuser 1.

Sal.XVI.693. -tøj, et. {ænyd. steentøig,

jf. ty. steinzeug; sml. -gods) lervarer, der

staar paa overgangen ml. porcelæn og fajance,

forarbejdet af ler, der er mindre rent og ikke

taaler saa høj temperatur som det, der bruges

ved porcelænsfremstilling; ogs. om selve stoffet,

50 massen; tidligere vistnok ogs. om fajance.

vAph.Chym.III.429. en Bonde med Jydepot-
ter og en med bornholmsk Stentøj. JLawge.
1.253. Kemisk-tekniskHaandbog.(1938).430.

II
(nu næppe br.) i flt., om enkelte genstande, de

fineste og smukkeste Steentøj eller uægte Por-

celiner.vAph.Chym.III.429.
\\

gen. brugt som
adj. ell. (nu oftest) 1. led af ssgr. ved betegnel-

ser for genstande. *Steentøis Tallerkener.

Riber.11.83. Stentøjsfliser. JPJac. 7. 8. Sten-

60 to']svør. HFB.1936.XLiv. Stentøjskrukke.PoL
^y 2 1940. 7.sp.5. Stentøjsfa.å.MitbedsteKunst-

vxrk.(1941).89. Stentøjs Figur. smsf.5>7. || af

(andre) ssgr. kan nævnes Stentøj- (OpfB.^V.

552f.) ell. (nu oftest) Stentøjs-fabrik, -fa-
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brikation, -industri, -masse, -tilyirkning,

-værk (nu næppe br., d. s. s. -fabrik. Æreboe.
232). -tørre, v. (fagl.) om (maler)farve:

tørre ind og danne et fast stenagtigt lag. HFB.
1936.175. -ugle, en. {ænyd. d. s., mnt. sten-

ule) '^ om ugler, der holder til paa høje klipper,

i gamle taarne olgn.; dels (nu næppe br.):

stor hornugle, Bubo ignavus. EPont.Atlas.I.

617. Kielsen.NHM.128. dels: kirkeugle, Mi-
nervas ugle, Athene noctua. Raff.(1784).292.
Kjærbøll.74. BøvP.1.390. -uld, en. {efter

eng. rockwool; jf. Glasuld) uldlignende

masse, fremstillet af smeltet sten (granit), der

med damp udblæses til traade (især brugt som
isolationsmateriale). LSal.XI.179. -nik, en.

(maaske kun no., jf. VSO. og Krøyer.1.448)

\ havtaske; bredflab; Lophius piscatorius.

EPont.Atlas.1.647. vAph.Nath.VII.603. -nrt,
en. (ænyd. d. s.) ^ I) navn paa forsk, plan-

ter, der vokser mellem sten, paa stengrund.

I.l) (jf. -bræk 7, -mos 2, -peber, -pikke 3.2,

-pikker 4, -pryd 1) Sedum L.; ofte spec. om
S. acre ^bidende ell. (tidligere) liden (jf.

liden I.2) ell. bitter (Hornemann.OP.253.
Andres.Klitf.192) stenurt;. JTusch.222.340.
i Mellemrummene (mellem stenene paa et

gærde) groede den gulblomstrede Stenurt.

Baud.GK.189. Lange.Flora.574. 1.2) (dial.)

faareleger, Armeria WiUd. JTusch.25. 1.3)

(1. br.) Alyssum L. HJager.Blomsterhaven.

(overs.l878).82. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

-frø. Hornemann.OP.*175. -vaaben, et.

(arkæol.) vaaben af sten (fra stenalderen).

VSO. OpfB.U.85.
il

hertil Stenvaaben-old,
(foræld.) d. s. s. Stenalder. Jahn.Nordens
KrigsvæseniMiddelald.(1825).190. Aarb.1934.

100. -vase, en. (jf. -vej; dial.) vej belagt

med skærver. HMatthiess.H.140. Feilb. -ved,
en. (sj.) d. s. s. -Und 2. Træearter.(1799).144.

JFBlotz.Havekonsten.I.(overs.l802).33.-Te$,
en. (glda. stheen wey; nu næppe br.) en med
fliser, sten ell. skærver, grus belagt vej. Appia
Via, en Steen-Yey. Pflug.DP.198. alle Ho-
ved-Landeveie . . skal være Steenveie, be-

lagte med harpet Gruus. Forordn."/isi793.

I.§5. Ursin.D.189. -vender, en. (jf. no.

stenvælter, ty. steindreher, -wålzer) \. vade-

fuglen Strepsilas interpres, polsk vibe (der

søger sin føde paa strandbredden, hvor den
vender mindre sten for at søge efter orm under
dem). Kjærbøll.DF.255. OrnitholFT.I.lO.

-vipstjært, en. (nu næppe br.) % graa

digesmutte, Saxicola oenanthe. Kielsen.NHM.
262. VSO. -vogn, en. {ænyd. d. s.; nu især

dial. ell. fagl.) lav, sværtbygget vogn til

transport af sten (fra markerne ell. i sten-

værker olgn.). Borreby.PA.17. VSO. Kværnd.

t -vorte, en. (del af) forstenet søpind-

svin. vAph.Nath.VII.604. Amberg. f -væd-
ske, en. vandglas. Om Steenvædskens
Anvendelse som Beskyttelsesmiddel mod
lld.ABHoffmeyer.(bogtitel.l859). -væg, en.

(glda. (flt.) Steenwegghæ, oldn. steinveggr;

især O) væg, opmuret af sten, ell. klip-

XXI. Rentrykt "/, 1943

pevæg. *Tolv Skridt er kun tilbage, saa
bryder Klippen af

| Og sænker brat sin
Steenvæg i Afgrundens Giåy.Aarestr.SS.
II1.26. Kullens nøgne Steenvægge. iVPH^i-
wel.JL.105. Fleuron.STH.117. -vægt, en.

1) (fagl.) (den alm) vægtfylde af sten og
mineraler. CollO. Vægtfylden er hos over-
maade mange Mineraler 2,7—3 („almindelig
Stenvægt"). Uss.AlmGeol.4. 2) (foræld.) vægt-

10 enhed, beregnet efter vægten af stenkugler (til

skyts). MilTekn0.16. -vækst, en. \)(l. br.)

plante, der vokser paa ell. mellem sten. Molb.
HO. VSO. 2) (nu næppe br.) d. s. s. -plante 2.

vAph.Nath.VII.604. -værk, et. I) (fagl.)

virksomhed, hvor der drives stenbrud, hugges
sten, ell. hvor der graves sten, grus olgn. Fride-

riks Steenverk for Ibsker-Sogn strax ved
l>iexøe. JPPrahl.AC.il. (han) maatte hver
Dag trave ind til Stenværket i Helvedes-

20 bakkerne og slaa BT08t(in.AndNx.AH.15.
Krak.1931.II.3365. 2) (nu næppe br.) hvad
der er fremstillet af ell. i sten, fx. om befæst-

ningsanlæg, vold af sten (Reiser.111.9), sten-

huggerarbejde (Pflug.DP.62). -værktøj,
et. I) (1. br.) værktøj af sten. OpfB.*III,1.18.

2) =^ værktøj til arbejde i sten. Krak.l931.II.

3368. -æble, et. spec: I) (bot.) æblefrugt,

hvor frugtens rum er enfrøet med træ- ell. ben-

haarde vægge (fx. hos mispel og tjørn). Drejer.

30 BotTerm.112. Lange.Flora.LV11. 2) (geol.)

i flt., om den (kun som forsteninger forekom-

mende) laveststaaende gruppe af søliljer, hvis

legeme oftest er kuglerundt ell. ægformet

(Cystideæ). NordConvLex.V490. Sal.*V381.

-økse, en. (arkæol.) økse af sten (fra sten-

alderen). LTid.1735.285. vAph.Nath.VII.597.

SophMull.(Aarb.l890.314). -ørken, en.

(nu sj. -ørk. PalM.UK.80. DagNyh.y*1912.
l.sp.3). I) ørken ell. ørkenagtig landstrækning,

40 fuld af sten ell. klipper. PalM.UK.80. en

fuldstændig gold Stenørken. NaturensV1914.

196. den ejendommelige Stenørken paa An-

holt. BerlTid.'yid939.M.3.sp.3. 2) (jf. -hob

3) billedl., nedsæt., om bygningskompleks,

gade(r) ell. (især) om tætbebygget (del af)

storby. DagNyh.y»1912.1.sp.3. Starcke.VK.

99. Ryesgade er en graa Stenørken. Poi.V,

1934.Sønd.20.sp.2. -ørn, en. (ty. stein-

adler; nu sj.) \ kongeørn, Aquila fulva (der

50 bygger rede paa klippetinder). KiøbmSyst.

111,1.230. Hauch.I.139. Kjærbøll.9. -ørred,
en. {ænyd. steenørete; jf. -forel) \ bækørred;

forel; spec. om lille bækørred (fra stenede bæk-

ke); ogs. (dial.) om hvidørred (Krøyer. 1.615).

Moth.S795. Brehm.Krybd.335. DanmFauna.
XV150.

IStep, et ell. (om dans) en. [sdæb] flt.

d. s. {fra eng. step; vbs. til II. steppe)

I) (især som uegl. anv. af bet. 3; 1. br.)

80 trin; skridt; spring (jf. Sidestep u. side-

steppej; om dansetrin: Olsens Elvira havde

taget sine første Step her (i baggaarden),

og nu dansede hun pæne Borgere paa Lade-

gaarden.^nd2^a;.P£;.///.3. 2) (jarg.) (kort)

77
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udflugt, tur; trip. jeg tænker paa et lille —
— Step til ijdlanået.KMunk.IBrændingen.
(1929).70. 3) (dans.) om (dobbeltslag med
foden (skoen; jf. Stepskoj under) en ofte

af en enkelt person udført akrobatisk dans
(opr. negerdans) ell. gymnastisk øvelse, hvor-

ved rytmen markeres ved rappe slag mod
gulvet; stepning; stepdans, (oftest anv.

uden art. i forb. som danse step, gaa til step^,

Gundmann. Kunsten at steppe. (1910). 6. Saa lo

synger vi en Sang og danser en Step. Ose

Jens. IN.89. Step-, i ssgr. især (dans.) af

Step 3 (jf. Steppe- 2), 'fx. Step-nummer,
-trin, -øvelse osv. -dans, en. fSteppe-.

D&H. Gundmann. Kunsten at steppe. (1910).

23). {eng. stepdance) step (3); stepning.

VortLand.*U909.1.sp.8. PoU'/il942.5.sp.l.

-danser, en. (jf. Stepper 2). Pol."/iil929.

2.sp.l. KnudAnd.EH.30.
I. Steppe, en. ['sdæba] flt. -r. (ligesom 20

SV. ståpp, no. ty. eng. fr. steppe fra russ.

stepi; især geogr.; først alm. i 19. aarJi.) regn-
fattigt (ofte saltholdigt), med græs og
buskvækster (tæt) bevokset, især vidt-

strakt landomraade uden egl. trævækst

(tidligst om saadanne egne i Østeuropa og

Sibirien, jf. Steppen som betegnelse for del

af Sydøstrusland (og tilgrænsende egne af

Asien). HKaarsb.SK.277. Sal.*XXII.278).

(nogle dagsrejser fra Moskva) begynder en 30

liden Steppe eller heede, hvor ingen folck

boede udj.JJMei.377. siberiske Stepper. Eo-
the.Nat.III.18. saa fløi Rensdyret afsted . .

over Moser og 8tei^Tper.HCAnd.(1919).II.

121. Job.24.5(1931; 1871: Ørkenen;. || qp

om Jyllands hede. *Dcr blev tyst på Lyngens
nøgne Stæppe. UBirkedal.LTF.104. den him-
merlandske Steppe, J7Jens.LB.iO.

|j
(1. br.)

overf., om hvad der virker ensformigt, træt-

tende, goldt, i (den dramatiske) Kunst støde 40

vi desværre, meer end paa nogen anden
Mark, paa de tørre Stepper af den trøstes-

løseste og tommeste Snakken frem og til-

bage. Heib.Intel.II.12.

II. steppe, V. ['sdæba] -ede. vbs. -ning
ell. (sj.) -ing (se Sidestepping u. sidesteppe^.

(fra eng. step; besl. m. II. stable og III. stam-
ps) ')?i/- sidesteppe; især (jarg., spøg.) som
uegl. anv. af bet. 3(2)) udføre (visse) step

(1); bevæge sig hoppende, trippende, 50

med stærkt løftede knæ (jf. D&IL); nu
især: gaa (hurtigt), ile, trave olgn. Man
véd ikke, hvor man træder — skulde jeg

uforvarende have steppet paa en Ligtorn

af Deres, saa om Forladelse. JFJens.jy.337.
*i (mange) Døgn

|
steppede (jeg) afsindig

rundt efter den lille danske Kylle (0: en
kvinde). FrNygaard.0.41. naar De har en
Hilsen til mig fra Fruen, hvorfor stepper
De saa iorhi.AHenningsen.Lekun.(1935).93. eo

2) (jarg.) gøre en (kort) udflugt, en tur,
et trip. Jeg havde godt og vel op imod en
Krone og tyve Øre og steppede til Malmø.
StormP.P.67. 3) med særlig fagl. anv. 3.1)

(vet., landbr.) om hest: (i gang, trav) løfte

og bøje forbenene stærkt og derefter
kaste dem frem. NordConvLex.^V1.414.
Vædløb.63. \\ ogs. (med.) som udtryk for en

af sygdommen beri-beri hos mennesker frem-
kaldt særlig gang med højt løftede ben. Sal.*

III.41. 3.2) (dans.) udføre step (3), step-
dans, de dansende Negermusikanter, der
synger og stepper og skærer Ansigter fra

enhver Scene i Amerika. JFJens.fPoL*'/io
1906.6). Dansen vil blive betragtet som en
forældet Forlystelse, der er afløst af Step-

ningen. Z)a9A^t/A.*V82909.2.sp.6. Hun lærte

Ida at steppe og jazze.4oDons.ilf ¥735.
||

overf., som udtryk for urolig, stødende (ham-
rende) bevægelse og lyd (i takt som ved step-

dans). *i festlig Glæde stepper
|
Jønsons

Hjerte med hans (motorcykel) om Kap.
KBecker.S.1.30. om (daarligt) klaverspil:

hørte De hans Tempoer? Han steppede
Beethoven. Han spillede ham ikkQ.EChri-
stians.O.1 1.281.

Steppe-, i ssgr. i) især af I. Steppe;
saaledes foruden de ndf. anførte i mere til-

fældige ell. let forstaaelige (fagl.) ssgr. som
steppe-agtig, -beboer, -bo(er), -brand, -by,

-egn, -fauna, -flora, -folk, -gnaver (jf. -egern,

-hamster, -murmeldyrj, -græs, -jagt, -jæger,

-land, -landsby, -landskab, -natur, -plante,

-storm, -sø, -urt, -vej, -vind, -zone ofl,. 2) (til

dels som sideform til Step-, se u. Step-dans,

-sko; især dans.) af II. steppe, fx. Steppe-
kunst (Gundmann.Kunsten at steppe. (1910).

3), -mani (D&H.), -undervisning, -øvelse

ofl. -antilope, en. (zool.) antilopen Saiga
tatarica (paa Østeuropas og Vestasiens step-

per). Brehm.Patted.628. Lieberkind.DYXII.
202. -bi, en. (zool.) stor bi af slægten Eucera,

der lever paa Ungarns og Ruslands stepper.

Bergs.MS.*1 1.369. -brng^, en, et. (etnogr.)

udnyttelse af steppeegne til kvægavl; nomade-
brug. Sal.*XY317. -dans, en. se Stepdans.
-dyr, et. (zool.) dyr, der hører hjemme i

steppeegne. Liitken.Dyr.^29. Frem.DN.357.
-egern, et. (jf. Jordrotte, I. Mus 1 slutn.;

zool.) murmeldyr af slægten Spermophilus (i

den gamle og nye verdens steppeegne). Jap
Steenstr.(UnivA.1879.747). DanmFauna.Y102.
-faar, et. (zool.) det i steppeegne hjemme-
hørende faar Ovis vignei. Lieberkind.DYXII

.

228. -flod, en. (geogr.) flod, der taber sig

i jordbunden ell. en sø uden afløb. Sal.Y1.704.
-fro, en. (zool.) nordamerikansk spring-

padde, der lever i græsvegetation paa sumpede
steder; Acris gryllus. Brehm.Krybd.182. Sal.*

XXII.277. -fugl, en. (zool.) fugl, der hører

hjemme i steppeegne. HKaarsb.SK.521. Boas.

Zool.*590. -hamster, en. (zool.) hamsteren

Cricetus cricetus. Frem.DN.357. -hest, en.

(vet.) tamhest af de i Ruslands og Asiens
steppeegne alm. (blandings)racer. HKaarsb.
SK.473.606. De smaa russiske Steppeheste,

der i de senere Aartier er indførte i saa stor

Mængde hos os. BøvP. 1.495. -hund, en.
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(zool.) \) d. s. s. Hyænehund. Brehm. Patted.
249. Sal.XVI.699. 2) russisk hyrdehund.

Lieberkind.DYXI.193. -høg, en. \ den

især i RusUxnds og Asiens steppeegne hjemme-
hørende kærhøg Circus macrurus. Kjærbøll.58.

Lieberkind.DVVIII.382. -høne, en. flt.

-høns. I) \. hønsefugl af slægten Syrrhaptes,

der hører hjemme paa Asiens højsletter og

stepper, spee. den kirgisiske steppehøne,
S. paradoxus (Kjærbøll.397. Lieberkind.DV

Vn.276). Bogan.1.132. JaeAnd.Er.1.75. 2)

(tidligere) i vildthandler-spr.: d. s. s. Skæg-
agerhøne. DanmFauna.XXIlI.215. -kalk,
en. (geol.) kalkstensaflejring, der ved vandets

fordampning fremkommer ved bredderne af

flade søer ell. indhave (i de sydrussiske step-

peegne). Sal.XV1.700. -kat, en. (zool.)

den i Centralasien levende vildkat Felis

manul. Lieberkind.DV XI. 90. -ko, en.

(zool.) steppeokse(ns hun). Brehm.Patted.650.

-kvæg^, et. (zool., landbr.) kvæg, der egl. hø-

rer hjemme paa det sydøstlige Europas og Mel-
lemasiens stepper. Brehm.Patted.710. LandbO.
IV703. -løber, en. ^ gipsurten Gypsophila

paniculata L., der hører hjemme paa det sydøst-

lige Europas og Sibiriens stepper, og hvis tørre

stilke afbrydes af stormen og i sammenrullede

kugler føres hen over steppen. Grønlund.Frø.

20. -miirineldyr, et. (zool.) det paa Øst-

europas og Mellemasiens stepper levende mur-
meldyr Arctomys Bobac. BøvP.1.504. Sal.*

XXn.277. -okse, en. (jf. -ko og Sabel-

antilope; zool.) spydbukken Oryx leucoryx.

Sal.*1.819. -ost, en. (ty. steppenkåse) en

tidligere (indtil 1914) fra Rusland indført

fed ell. halvfed, firkantet ost. LandbO.111.754.

Scherfig.Fu.UO. -papegøje, en. \ au-

stralsk papegøje af slægten Nasiterna. Sal.II.

326.

(Stepper, en. I) (vet., landbr.) til II.

steppe 3.1: hest, der stepper. NordConv
Lex.* VI.414. Sal.'XXI 1.276. 2) (dans.) til

II. steppe 3.2: person (danser), der step-

per (danser stepdans). Gundmann.Kunsten
at steppe.(1910).3. en Sømand, en dygtig

Stepper, der steppede og hujede, saa det

gav Genlyd i Lokalet. EMikkels.JD.22. jf.:

den betydeligste Stepperske vi har set.

NatTid.^'*U1937.3.sp.4.

!$teppe-ranankel, en. 2( den paa

det sydøstlige Europas sletter hjemmehørende

ranunkel Ranunculus illyrieus L. MentzO.

BHl.IV.67. -ræv, en. (zool.) den asiatiske

ræv Alopex (ell. Canis) corsac. Lieberkind.

DV.X1.171. jf. D&H. -salt, et. (geol.) be-

tegnelse for forsk, opløselige salte i steppernes

jordbund. NordConvLex.V397. Sal.'XXII.

278. -sko, en. se Stepsko. -skældyr, et.

(zool.) det østafrikanske skældyr Mayns tem-

mincki. Lieberkind.DVX.278. -slange, en.

(zool.) den i Lilleasien hjemmehørende slange

Cantia modesta. Lieberkind.DVV1.320. -tid,

en. (geol.) forhistorisk periode, i hvilken

Nord- og Mellemeuropas naturforhold havde

en steppeagtig karakter. Warm.P.44. -ulv,
en. (zool.) d. s. s. Prærieulv. Sal.XVII.1013.
-vaage, en. \. den i Rusland og Asien
hjemmehørende musvaage Buteo buteo vul-
pinus. LehnSchiøler.DF.11 1 .153. Lieberkind.
DVVIII.359. -vibe, en. \ den i Rusland
og Asien hjemmehørende vibe Chettusia gre-

garia. Lieberkind.DVVI 1.352. -æsel, et.

(zool.) det nubiske vildæsel Equus asinus afri-

10 canus. Brehm.PaMed.554. BøvP. 1.500. Job.
39.8(1931; se u. Skovæsel^. -ørn, en. \.
den i Asien hjemmehørende ørn Aquila nipa-
lensis orientalis. LehnSchiøler.DF.1 1 1. 181.

Step-sko, en. fSteppe-. NatTid."/i
1912.M.Till.l.sp.2). (jf. -stød; særlig sko

anv. ved stepning. Pol.*^/tl942.11.sp.6. -stød,
et. lille plade paa sadlen af en stepsko. Berl
Tid.**U1934.M.13.sp.2.

St«*rb-bo, et. se Stervbo.

20 sterbens, adv. ['sdfrb(a)ns] (jra ty.

sterbens- (i ssgr. som sterbens-angst, -trau-

rig, -verliebt osv.), gen. af (das) sterben,

vbs. til sterben, dø, jf. Stervbo (ogs. m. egl.

bet.: sterbensgedanke, tanke paa døden, paa
at dø olgn.; jf.: saa tænker jeg, vi vil begge
blive iUve og lade de Sterbens-Griller fare.

Heib.April.92); sml. tilsvarende brug af død-
sens (2); se ogs. u. Stervbo; talespr., nu
gldgs. ell. spøg.) i meget (overordentlig) høj

30 grad; dødelig(t); frygtelig(t); spec. i forb.

sterbens forlibt (sj. m. ty. form: sterbens-

yerUebt. Bergstrøm.Ve.77), dødelig forelsket

(se ogs. u. forUbe 2). Mol.E.(1723).A2r.

Oehl.XVII.197. Jeg bekender det ærligt,

jeg blev forelsket — sterbens forUebt. Ponf.

GA.7.
II

(arkais.) i anden forb. hun er jaloux

paa mig, — sterbens jaloux. (?yrL6TBcA«.5.

III.179.

Ster-bo, et. se Stervbo.

40 Stereoskop, et ell. (nu ikke i rigsspr.)

en. [sdereo'sgoJft] flt. -er. (dannet (tidligst

som eng. stereoscopej af gr. stereos, fast,

haard, massiv, legemlig, kubisk (jf. II. stereo-

type, og skopein, betragte (jf. Kalejdo-,

Mikroskop ofl,.); fagl.} et i første halvdel af

19. aarh. opfundet apparat, hvorved flade

billeder bringes til at fremtræde for be-

tragterens øjne, som om de var rumlige

(havde dybde i rummet), idet man i dette ser

M to billeder (fotografier), der viser en genstand

set fra to forsk, steder, svarende til de to øjnes

plads. Schweitz maa De bosøge! ja kig nu

ind i den Stereoskop Jonas (Collin) hjem-

bringer, Lyst og Længsel vil vækkes !flC

And.BC.111.59. OpfB.^III.238. Paulsen.I.

695.
II

hertil ssgr. som Stereoskop-apparat

(d. s. s. Stereoskop. OpfB.^II 1.242. ogs. om
fotografiapparat til optagelse af dobbeltbilleder

til et stereoskop), -billede, -fotografi (HC
60 And.BC. III. 50), -kasse (OpfB.^III.244.

Schand.SB.16. jf. -apparat) ofl. stereo-
skopisk, a<i;.'[sdereo'sgo»6isg] (sj. stereo-

skop. VilhAnd.PM.I.169). (af Stereoskop;

fagl. ell. O) om fotografi olgn.: afpasset,

n*
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egnet til at ses i et stereoskop; ogs.:

fremkaldende indtryk af rumlighed
(dylde i rummet); (overmaade) naturtro;
virkelighedstro; nøjagtig (og levende).

OpfBMII.240. Tilsk.1923J.354. \\ overf.

den stereoskopisk klare Fremstilling (i Bødt-

chers digt „Mødet med Bacchus"). Brandes.
DD.105.

I. Stereotyp, en. [sdereo'tyft] flt. -er.

m. h. t. fremstilling, karakteristik olgn.:

gøre stereotyp (II.2). Heib.Pros.Y347. For
den, som i Sophus Claussen kun sér den
„Satyr", han er bleven stereotyperet til at
være, vil disse Sider være en . . uventet
Aabenbaring. Jørg. UF. 41 . Stereotypi,
en ell. (i let. l.Vi) et. [sdereoty'piJ] flt. -er.

ifra fr. stéréotypie, vis. til stereotyper, se

stereotypere) i) logtr. I.f) den proces, tek-

{ty. eng. stereotype, fr. stereotype; af II. lo nik, der lestaar i at stereotypere, fremstille

stereotyp (ell. ssgr. hermed); især i flt.; nu
mindre Ir.) I) logtr. I.l) stereotyperet skrift-

plade (anv. som kliché); stereotypplade;
staaende skrift(er) (jf. II. staa 26.1^.

JBaden.FrO. NordConvLex.*VI.415. 1.2) ste-

reotyperet tryk(side), log, udgave; stereo-

typtryk, -udgave. Heil.(Breve fra og tilJL

Heilerg.(1862).31). lilledl: Synet af ham,
hvis Billede var trykt med Stereotyp

stereotyper (l.i(-2)); stereotypering. Phys
Bill.XVI.240. OpfB.^1.467. 1.2) den afde-
ling af et (dagllads) trykkeri, hvor stereo-

typering udføres; stereotypianstalt. Dag
Nyh.'/2l933.9.sp.2. 2) (jf. II. stereotyp 2,

stereotypere 2; to ell. fagl.) virksomhed
af stereotyp (II.2) art. bestemte Anslags-
og Udgangsformler vender tilbage hos
(Grundtvig), endog med en vis Stereotypi.

paa hendes llukommehestdkY\e.Blich.(1920). 20 Rulow.SP.43. \\ spec. (med.) om ensartet.
XXX.36. 2) O en paa stereotyp (II.2)

maade formet fremstilling (formelagtig

læresætning, litterær personskildring olgn.).

PM0ll.ES.II.lO6. En Del af Personerne er

StereotyTper. HBrix.AP.III.273. II. stereo-
typ, adj. [sdereo'tyJ] (ty. stereotyp, fr.

stereotype; af gr. stereos, fast (jf. Stereo-

skopj, og t^pos, form, præg (se Typej; jf.

stereotypisk og 1. Stereotyp) I) (logtr., nu

stadig gentagen levægelse ell. ytring
(som sygeligt fænomen ved visse sindssyg-

domsform.er). VoreSygd.III.428. stereo-
typisk, adj. [sdereo'ty&isg'] (især logtr.)

d. s. s. II. stereotyp 1. JBaden.FrO. fremstil-

let ad stereotypisk Yej.SaVXXII.282. Ste-
reotypist, en. [sdereoty'pisd] flt. -er.

(eng. stereotypist; til stereotypere (1), Ste-

reotypi (1); jf. Stereotypør; logtr.) log-
l. Ir.) som hører til, især: er fremstillet ved 30 trykker , der udfører stereotypering
stereotypering; stereotypisk. Meyer.* Sal.^

XXII.282. i sammenligning: Den snee-

bedækte Vold syntes mig en stereotyp Ud-
gave af Alperne. J?CAwd.F.3S. 2) overf.:

som stadig fremtræder i samme (faste,

tilvante) form; uforanderlig; især med
forestilling om overdreven vedhængen ved det

tilvante ell. hævdvundne, om mangel paa (fri,

individuel) personlig udfoldelse, udtryksmaa-

(støler stereotypplader). DagNyh.*/»1911.4.
sp.l. NatTid.^yd922.Aft.6.sp.4. Stereo-
typør, en. [sdereoty'pøV] flt. -er. {fr.

stéréotypeur, af stereotyper, se stereotypere

(1); logtr.) d. s. Meyer.' BerlTid.^^Uzl931.

Aft.7.sp.6.

steril, adj. [sde'riJJ!] {gennem fr. sterile

fra lat. sterilis) I ) som helt ell. delvis mangler
den naturlige frugtbarhed; ufrugtlar. JBa-

de, smag: vanemæssig; ensformig; stiv- 40 den.FrO. i.l) (nu næppe Ir.) om jordlund:
net; forslidt; staaende; klichéagtig.
Fra min tidlige Ungdom har Fædrelands-
kjerhghed været stereotyp (0: uforanderlig,

fast præget) i mit Sind. Blich.(1920).XXXII.

81. (hun) lænede sig tilbage i Stolen og

syntes med sit stereotype Smil at trodse

den frembrydende Storm. Chievitz.FG.232.
hans stereotype Spørgsmaal: „Hvad Nyt?"
PHans.KK.281. Det er umuligt at huske

som (næsten) ikke giver afgrøde; gold
(2.3). de nordligste, ei aldeles sterile Egne
af Rnslmd.ChMourier.Brød.(1821).19. 1.2)

(fagl.) d. s. s. gold 1. || om (dyr ell.) menne-
ske, især kvinde, ell. om ægteskal. Den almin-
delige Antagelse, at Prostituerede meget ofte

ere sterile („Paa alfar Vej gror intet Græs").
KPont.Retsmed.1.161. (jf. let. 3) lilledl:

Etiquetten og Pedanteriet . . viedes (paa
Menneskene i disse Bøger, fordi de er ganske 50 Holbergs tid) i et sterilt og latterligt Ægte-
stereotype. PLevin. Den naturalistiske Roman.
(1907).195. stereotypere, v. [sdereoty-

•pe^ra] -ede. vis. -ing (Ursin.FK.22. Krak.
1931.11.3368). (ty. stereotypieren, fr. stereo-

typer; af II. stereotyp (1); jf. Stereotypi)

I) (logtr.) som udtryk for en spec. i Frankrig
(omkr. 1800) udformet trykningsmetode, hvor-

ved der fremstilles en omvendt form af original-

satsen og derpaa af denne tages en afstølning

skah. Moll.(HistTidsskr.VI.550).
\\ (jf. selv-

steril; lot.) om plante(organ): som ikke ud-
vikler (mangler) kønsceller; gold (I.2). Sal.

XVI.704. NaturensV1921.407. 2) (loL, med.)
om stof: som ikke indeholder levende
mikroorganismer (mikroler, lakterier);

kimfri. Warm.Bot.396. Lægen bruger steril

Forbinding efter at have renset Saaret.

IngelMøllKH.15. 3) O overf.: som ikke

(i letsmelteligt metal), hvormed trykning da eo giver (aandeligt) udbytte, aandelig næring,
kan udføres; fremstille ell. trykke (bøger

osv.) med stereotyper (l.i). JNHøst. Bogen
blev stereotyperet i to Formater. Srandes.
IX.501. 2) (jf. stereotypisere ; Cp, I Ir.)

frugt; gold (3); ufrugtlar; (forstands)-
tør. mand laaner noget af angenemme Viden-
skaber for at lette Læren ved Sterile Viden-
skaber. LTid.i726.566. ligesom der hos Rii-
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ckert er for meget blomstrende, saa er der

noget sterilt ved Uhl3ind.0ehl.Er.111.157.
(bogen har) været en kjærkommen Gave i

denne sterile Tid. Hrz.Breve.30. JVJens.A.
11.50. sterilisere^ v. [sderili'seJra] -ede.

vbs. -ing (i bet. 1: LandbO.IV.393. BiogrL.'

XXII.530. især i bet. 2: Sal.V157. Kemisk-
tekniskHaandbog.(1938).32.834.871) ell. Ste-

rilisation [sderilisa'Jo?n] (i bet. 1: Vore
Sygd.IVWO. LovNr.l71"/d934.§7. i bet. 2:

NordConvLex.'VI.åU. Warm.Bot.395). (fra

fr. steriliser; af steril) gøre steril. I) (med.,

jur.) til steril 1.2: ved operation ophæve
et menneskes (ell. dyrs) forplantnings-
evne, spec. om operation udført af lægelige

grunde over for svagelige kvinder ell. af sam-
fundsmæssige grunde over for individer, hvis

forplantning skønnes at ville være samfunds-
skadelig. at sterilisere Sædelighedsforbrydere.

Hag.'VI11.490. 2) (fagl.) til steril 2: (be-

handle kirurgiske instrumenter, fødemidler

olgn. paa særlig maade, bl. a. ved høj varme,

for sadledes at) dræbe sygdomfremkal-
dende kim; desinficere. Warm.Bot.395.

II
part. steriliseret brugt som adj. sterili-

seret Yåt.AndNx.DM.IV41. Steriliseret Mælk
og Fløde. LovNr.l83^*/,1932.§3. 3) (O, 1. br.)

overf., til steril 3. han var . . steriliseret af

lutter Kritik. VVed. (Studenterbogen. (1896).
176). i sin snævre, bigotte Form virkede

(puritanismen) steriliserende. AdHansen.Den
eng.LdtteratursHist.(1902).80. jf.: det (kan)
lade sig gøre at sterilisere en Del af de ledige

Penge, før de overhovedet kommer i Omløb.
Pol.^y»1942.13.sp.3. Sterilitet, en. [sde-

rili'te'd] (/r. sterilité) den egenskab ell.

det forhold at være steril. JBaden.FrO.
I) (især med.) til steril 1.2, især m. h. t.

kvinder (ell. hundyr). Panum.608. LandbO.
IV.674. 2) ('O, nu 1. br.) til steril 3. Det har
. . sin Nytte at befrie visse Videnskaber
fra deres naturlige Sterilitet. i/Ttd.2726.566.

(Huitfeldts) Sterilitet eller Mangel paa gode
EiteTTetnmgeT.Gram.(KSelskSkr.IV16).
Sterlet, en. ['sdBrilæti] flt. -ter. (fra

ty. sterlet, af russ. sterljadi; jf. I. Stalling)

\ den i det kaspiske hav og Sortehavet samt
Donau levende (mindre) stør Acipenser
ruthenus (hvis kød og rogn (jf. Kaviarj er

særlig yndet). JJuel.375. Krøyer.III.779.
Lieberkind.DVIV330.

\\ hertil ssgr. som
Sterlet-stør (d. s.), -suppe (se VareL.
(1807).111.89).
Sterling, en, ['sd'grlert] flt. d. s. ell.

(nu kun om de enkelte mønter) -er (i bet. 2:

KSelskSkr.IV.89. DanmarksRigesBreve.2R.I.
(1938).245. tidligere ogs. (i bet. 1): 30000
Pund Sterlinger aarlig.Lrtd.i746.756; ell.

-e (i bet. 2: NordiskKultur.XXIX.(1936).
159). (ænyd. glda. d. s.; fra eng, sterling,

jf. mlat. (e)sterlingus ; vistnok dannet i nor-

mannisk-fransk som dim. til oldfr. istater,

af gr. stater (jf. Stater^) I) større engelsk
sølvmønt ell. (nu) møntenhed (regnings-

mønt), spec. udtrykt ved forb. pund ster-
ling (jf. Pund 2.2; betegnet £; - 20 shil-

lings). Moth.P174.S800. Jeg skylder min
Skræder femten Pund SterUng.Tode.S.lS.
Jeg skal bruge lidt Sterling imogen, Meyer— (kurs) 18,20 ikke sandt? Nathans. IM.6.

Han havde . . foretrukket at regne i Ster-
ling, den store Mønt, som selv ved Mange-
dobling forblev overskuelig. La«esen./S'.73.

10 2) (foræld.) en tidligere (i middelalderen,
efter engelsk mønster) præget lille dansk
sølvmønt. Moth.SSOO. NordiskKultur.XXIX.
(1936).161.210.

Stern-, i ssgr. ['sdBrn-] I) {af ty. stem,
stjerne (se Stjernej, anv. som forstærkende

forled") i sternforHbt, se u. stjerne(forlibt).

2) {af ty. stim, pande, front, forside, sammen-
føjningssted paa tømmerværk; jf. Stjern; især

tøm.) i ssgr. Stem-baand, -bræt, -linie, jf.

20 -hjul. -baand, et, svært stykke forbindende

tømmer m. lign. anv. som sternbræt. Stjern-:
AndNx.FL.143. -bræt, et. {ty. stirnbrett)

bræt, der er anbragt paa bjælke- ell. spæren-

der (under sternlinien) som en art gesimsbræt.

Gnudtzm.Husb.220. FagOSnedk. -hjul, et.

se Stjernehjul, -linie, en. (jf. -bræt^ den

linie (paa bjælken), hvorefter spærene sættes,

ell. som er skæringslinie ml. spærenes overside

og underlaget (spærfoden). Lundb. Tømrer- og
30 Byqningssnedkerarbejde.(1940).208.

Sters, et. se Stegers.

Sterv-bo, et ell. (nu kun dial.) en

(DL.1—4—20. Stampe.1.30. ThSchmidt.E.
65. Feilb.). ['sd^rv-] ff m. ty. form Sterb-.

MR.1722.389. j'f.
Leth.(1800). — nu dial.

Sterbo. Moth.S797. Luxd.Dagb.II.209. Stam-

pe.1.52. Feilb. TJfF. jf. ?,Urrah o. Svendb
Amt.1918.14. — t m. tilknytning til I. Bod
(1): -bod (en). Holb.Metam.41. sa.MTkr.

40 593). {ænyd. d. s.; første led af ænyd. glda.

sterve, dø (endnu dial.: UnivBl.1.362. Aarb
Holbæk.1934.56. jf. (dial.) en sterver, selv-

dødt kreatur), fra mnt. holl. sterven, dø (hty.

sterben, jf. sterbens og starve^; „I juridisk

Stil."y6'0.; i rigsspr. nu foræld., arkais.;

sml. u. Dødsbo) d. s. s. Dødsbo. Ere Arvin-

gerne inden Bye, da skulle de paa tredivende

Dag efter den Dødis Afgang møde i Sterf-

hoen. DL.5—2—4. Lad være, i min Stervbo

50 er
I
Ej Skilling til en Daler. Fa?s<.74. jeg

lægger Proces an imod Stervboet.P^^etft.

Sk.III.319. Forordn.^yél840.§42. (en) Kjole,

som hun havde kjøbt paa en Avktion i den

forrige Skovriders Steiwho. Schand.SB.49.

ORung.P.39. ||
(dial.) om alt, hvad en person

ejer (bolig, ejendele osv.). Feilb. BornhOS.

Stes(e), et. se Stegers.

Stetoskop, et. [sdeto'sgo'6] flt. -er.

{fr. stéthoscope; af gr. stéthos, bryst, og

60 skopein, betragte, iagttage (jf. Stereoskop^;

med.) et af den franske læge Laennec i aaret

1815 opfundet apparat til undersøgelse af de

indre organers (spec. brystorganernes) til-

stand; hørerør (1). Hos et sundt Menneske
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høres Aandedrættet og Stemmen igjennem
Stethoscopet stærkere end det blotte Øre.

BiULæg.IVll. Ploug.Sylv.72. (lægen) stak

Stetoskopet i Lommen og knappede til.

Kidde.H.6.

Stev, et. [sde^v, sdeuC) ; i ssgr. 'sde(')v-,

Isdeu-] (dial. Stæv. MDL.567. Esp.250(u.

Orståwj. jf. Feilb.). flt. d. s. (sv. (ord)ståv,

no. stev, oldn. stef, fastsat tid, tidsmellem-

rum, omkvæd; grundbet.: noget fast(sat);
j^

iesl. m. I, Stav (jf. spec. I. Stav 6j; i rigsspr.

optaget (især fra no. og oldn.) i æstet, (metr.)

spr.) I) en i et digt regelmæssigt tilbageven-

dende verslinie ell. (i oldn. digtning) (kort)

strofe; m. h. t. danske forhold især om den

inde i (jf. Mellemkvædej ell. (alm.) ved

slutningen af en folkevisestrofe gentagne vers-

linie; omkvæd. Moth.SSOO. Thoraren satte

da et stev til sit digt. Aarb.1861. 147. MDL.
667. Feilb. jf. Efter stev (sml. Efterkvæde 20
M. II. Kvæde 2), mods. Indstev (mellem-

kvæde). SvGrundtv.(DgF.IV213). Recke.Da.

Verskunst.I.(1881).114. samt Bistev (i alm.:

mellemkvæde), mods. Hovedstev (om (det

længere, vægtigere) omkvæd), smst.llif.
\\

hertil bl. a. Stev-stamme (om. (lyrisk) ind-

ledningsstrofe (til en folkevise), hvoraf en linie

optages som omkvæd. SvGrundtv.(DgF.IIL
X. 189). JohsSteenstr.VoreFolkeviser. (1891).

26). 2) visestump, kort strofe af lyrisk 30

art; spec. om spottende, drillende, (lige-

som) henkastede (improviserede) smaa-
vers (som især i visse norske egne alm.; jf.

(efter no. stevje, digte saadanne smaavers,

for morskab, i kappestrid): *Har De hørt

dem (0: de norske bønder) steves? Hostr.

NF.46. Rich.HD.41. JVJens.(PoU*/il927.
9.sp.6)). Digtningen af de saakaldte „Stev"

(er) udbredt (i Telemarken). Molb.BlS.2Saml.

IV.416. Rich.SD.6. Krist.JyF.XI.285. Vilh ^q

And.N.12. JVJens.Di.*130. 3) (dial.) gængs
talemaade; ordsprog; mundheld; slag-

ord. Esp.250(u. Orståwj. Feilb.

Steivard, en. ['sdju(-)'Brd] flt. -er. (sv.

stu(v)ert; fra eng. steward, hushovmester

olgn., oeng. sti(g)weard (hvorfra oldn. stl-

var5r, bestyrer m. m.), maaske egl.: den, der

vogter husdyrene(s stald); se II. Sti og m. h. t.

sidste led Lord) i) proviantforvalter
(Meyer.^); nu især (^) om hovmester (I.3) 50

ell. opvarter paa et skib (ell. luftfartøj).

Tuxen.Søfart.465. *Stik roligt, gamle Ste-

ward,
I

din røde Tud til Luvart
|
og sig, om

du kan lugte vores (0: Madeira).HSeedorf.

ModfremmedeStjærner.(1919).46. Steward er

mellem to Møllesten, Hovmester og Officer-

ne, skal sige Sandheden og skjule sin egen
Memng.JVJens.LB.85. 2) (sport.) tilsyns-
havende ved væddeløb. Meyer.^ Vædløh.63.

Stevedor, en. alm. udtalt ['sde^Ova- eo

|do^rl (ogs. skrevet Stevedore. Pol."htl926.
8.sp.l. Krak.1941.Il.3492. — ved tilknytning

til stuve: Stuvedor(e). TeknMarO.). flt.

-er ell. (m. eng. form) stevedores (Børsen.*^/-,

1920.3.sp.6. Krak.1931.11.3026). {fra eng.

stevedore, der er laant fra sp. estivador, af
estivar, stuve (en ladning)) 4> person, der ud-

fører ell. forestaar skibes losning og ladning;

stuver; ogs. om firma, der besørger saadant
arbejde. Meyer. Scheller.MarO. Sindballe.Sø-

ret.(1936-38).330.

Stevel, en. se Stivel.

I. Sti, en. [sdi^] flt. -er ell. (nu ikke i

rigsspr.) -e (jf. (?) stie.Høysg.AG.144.

jf. Esp.§122,l,a. sml. (best. f.) Stiene.

TBruun.VII.281). (ænyd. glda. sti(g), æda.
stigh (Fragm.42. jf. a (ofna) lopstighi, -sti-

ghum, paa „løbesti", paa flugt. Brøndum-
Nielsen.GG.il 1.131.137), sv. stig, no. sti,

oldn. stfgr (og stigrj, mnt. stich (og stech^,

hty. steig (og steg, ;'/. II. Stegj, jf. got. staiga,

vej, sti; til II. stige; jf. Stimand o/Z.)

1) en ved færdsel (gang) ell. ved særligt

anlæg dannet, smal (ikke for vognkørsel be-

stemt) færdselsled (bane), over mark (jf.

Marksti); gennem skov (jf. Skovsti^, langs

med kørevej olgn., i alm. kun for fodgængere;

fodsti; gangsti; spadseresti; ogs. (uden

for ssgr. Cykel-, Ridesti 1. br.) om en særlig

(anlagt) færdselsled for cyklister ('Cyklernes

Tusinder stimer ad Stierne. Pol.^^/il935. 14.

sp.5. IBentzon.GH.229) ell. ridende, (især

dial.) om havegang (TBruun.VII.281. Feilb.)

olgn.; navnlig tidligere (O) med mere ubest.

bet. om (færdsels)vej, ad hvilken man gaar:

gang (7.2). Da stod Herrens Engel paa en
snever sti (1871: Huulvei^, hos viingaardene.

4Mos.22.24(Chr.VI). de, som leede altiid

efter Stier, og ville forkorte Vejene, komme
ofte seenest hem. Holb.MTkr.435. En fæl

Kiempes Forfølgelse haver nødt mig til at

fiye ind i denne Skov, hvor jeg kom paa
vilde Stier. Suhm.(SkVid.X.59). Dersom . .

Fodgiængere paa deres lovlige Stie, for ikke

at vade i Vandet, nødes til at springe over

Hegnet og at forlade den rette Stie, da maae
de derfor ikke kunne tiltales. Forordn."/io

1794. §24. *Over Engen lysegrøn,
|
Snoe sig

trindt i Lys og Løn
|
Snevre Stier, brede

G&nge.Grundtv.Dansk. 11.283. *I Danmark
løber der Sti ved Sti

|
og mødes med Alfarvej.

Sødb.GD.131. Brønden . . laa et godt Stykke
fra Huset, og det kunde mange Gange være
besværligt nok . . at faa lavet Sti hen til

den, naar vi havde megen Sne. Halleby.23.

en slagen, en smal sti, se u. III. slaa 38.4,

smal 2.1. slyngede stier, se III. slynge 1.4.

træde en sti, se u. træde, (et sted) hvor der

hverken er Vej eller Sti. JHelms.G. 56.

IsakDin.FF.lO. uegl.: hun kunde hverken
finde Vei eller Sti i de mange Gange
og Trapper i Comeåie]inset.Gylb.XI.239.

Schand.TF.II.363.
\\ (jf. Heksesti; jæg.) om

dyrs, isxr vildts vej. De fleste Haarvildt-

arter følge til og fra de Steder, hvor de søge

Føde, visse Stier eller Nekslex. VigMøll.HJ.
188.

2) overf. 2.1) (m, især poet.) om (smal)



1229 8ti sti 1230

stribe, bane, spor, der ligner en sti. hvad
som farer igiennem stierne i havet (1871:
hen ad Havets Yeie). Ps.8.9(Chr.VI). *Ra-
qvetten steeg, og gik ad Skyen til,

|
Dens

Løb i mørke Luft en flammet Stie os viser.

Steners.0de.51. *mindst dog paa Kampens
den blodige Sti

|
Skal Een bag en Anden sig

åø]ge\Blich.(1920).XXI.187. *Naar Vinden
vifter mildt paa Havets Sti,

|
Med spændte

Seil til Valdemar du stævnerl Boye.PS.II.
99. (han) betragtede den gyldne Sti, som
Maaneskinnet lagde hen over Søen. SHee-
gaard.UT.62. Folkemassen havde aabnet en
snæver Sti foran dem. HBrix. DD. 38. 2.2)

(især iS) i udtryk for adfærd, handlemaa-
de, skæbne, livsvej (jf. Leve-, Lønsti ofl,.).

Ps.ll9.105(se u. Ord 4.i). at frie dig fra . .

dem, hvis Stier ere krogede, og hvis Veie ere

bugtede. Ofds.2.25. *jeg er frelst og frj
|
Fra

Dødsens mørke Stj,
|
Og Siæle-vaade. Zingfo.

SS.III.370. *Armods trange Sti. Clitau.IR.

38. *Livets korte Sti. Eeib.DP.21. (Grundt-

vig) søger (i krisen 1810) de gamle Stier.

Ludungs.SS.il.86. (samtiden kunde ikke) føl-

ge Heiberg paa alle de mere indviklede filo-

sofiske Stier, Stangerup.L.57. rettens stier, se

I. Ret 3.3. den rette sti, se Y. ret 2.3. den
snævre sti, se snæver l.i. || holde sin sti

ren, (efter Ps.119.9) afholde sig fra synd, util-

børlighed, uorden; være uangribelig, holde rene

linier i sin adfærd. Hvormed skal en Ung
holde sin Sti (1931: Ye]) reen? Derved at han
holder sig efter dit (o: guds) Ord. Ps.119.9.

Mangen, der holder sin egen Sti ren, har en
Tilfredsstillelse ved at krydsforhøre sine

Skriftebørn om alle de kødelige Synders En-
keltheder. V Ved.BK.264. Hobbes er . . ud-

præget NominaUst. Men han holdt ikke sin

Sti ren: Logiken listede sig ind under Or-

dene, og han maatte linne Døren for 'Eria.-

Tingen.NMøll.VLitt.III.14. jf.: (Henrik Pon-
toppidan) har . . ikke „nyskabt" det danske
Sprog; men han har holdt dets Sti lenl And
Nx.(Rimest.DF.113).

II. Sti, en. [sdi?] (tidligere ogs. (skrevet)

Stig. Stig, ell. Sti. Moth.S80S. Rahb.Min.
1795.1.207). flt. -er. (glda. sti(g), æda. sti(gh)

(i ssg. swinæsti(gh)^, sv. stia, no. sti, oldn.

stia (og sti (n.) i ssg. svinsti), mnt. stege,

hty. (huhner)steige, eng. sty, svinesti (oeng.

stigu, sti(g), stald; jf. Stewardj; muligvis

besl. m. Sten og Stim, (tæt) flok, og egl.:

noget sammentrængt, hjord; jf. Y. sti; især

landbr., dial. (se DF.IY106)) rum (af-
lukke, stald) for visse (mindre) (hus)-
dyr (jf. Ånde-, Faare-, Gaase-, Gede-,

Hønse-, Kalve-, Svinesti samt Faresti^, til

dels spec. som aflukke for dyr, der skal fedes

(jf. Fede-, Mæskesti samt Y. sti^, ell. om de

enkelte rum (aflukker) i en større (svine)stald.

bygger Eeder Stæder for Eders smaa Børn
og Stier (1931: Folde; for Eders smaa Kvæg.
4Mos.32.24:. allehaande Fjerkræ paa Sti

(1931: fede Gæs). lKg.4.23. *hvert Faar er

i sin Stie og hver Koe paa Stald. Lundbye.
R.103. Svinene blev urolige i deres Stier,

naar Vinden peb ind til dem. JPJac.1.56.
De for Grisesøer, Smaagrise og Fedesvin
bestemte Stier maa indrettes saaledes, at
de kunne opvarmes . . uden at det derfor
maa være nødvendigt at opvarme hele Stal-
den. MøHif.r^S?. Soen . . havde været rask
og gik i Sti med sine 10 c. 4 Uger gamle

10 Grise. MdsskrDyrl.LIII.629. jf.: Føllene rim-
mede inde i Folestien.jyjens.HF.57.

||

iforb. staa, sætte paa sti olgn.,især m. h. t.

dyr, der skal fedes. JSneed.II.438. [JKrohn.J
PetersJul.[1866].V.V.3. jf.: „hvorledes kom
hun ud af Bierget igien?" — „Hun var satt

et halv Aar paa Sti, og imidlertid arbeydede
hemmeUg paa et Hull udi Bierget, hvilket

hun bragte til Fuldkommenhed, Dagen før

hun skulle slagtes.'' Holb. UHU.1.4. (tudser)

20 burde fredes i Haver og Væksthuse, ja burde
indsamles og sættes paa Sti her. LandbO.
IY299. uegl.: du vil dog vel ikke være saa
urimelig at forlange, at jeg (o: en rekonvale-

scent, der maa holde sig inden døre) skal gaae
her paa Stie, længere end det er nødvendigt?
PNJørg.S.47. jeg lever paa Sti og . . be-

stiller (ikke) noget.GyrLemche.FS.149. dri-

ve svinene i sti, se m. Svin.

III. Sti, subst. (no. sti(g), nt. stieg,

30 stige, holl. stijg, eng. sty(e); muligvis til II.

stige, m. grundbet.: hævelse; no.) bygkorn
paa øjet. For Sti paa Øjet skal være et

probat Middel . . at stryge Hævelsen med
en glat Guldring, som bæres paa Fingeren.

Tullin.II.124. KbhAftenp. 1773. 151. Apot.

(1791).478.

IV. sti, v. [sdiJ] -ede. (besl. m. II. Sti,

Stigbord, Stim, stiv osv. og egl.: være ell.

gøre (sig) stiv; jf. stinte; dial. (jy.), se

40 Feilb. (stie) || i visse anv. foreligger sammen-
fald ell. sammenblanding m. II. stige) I) blive

ell. gøre sig stiv; stritte (imod); især i

forb. sti imod. Trængselen (var) stærk . .

G. stiede bleg og haard imod Presset. Ei-

kjær.RK.117. Han gik i et Ærinde, som
skulde fremmes, om saa Alverdens Djævel-

skab stiede imod. sa.HA.14. 2) hurtigt, vold-

somt føre (en del af) kroppen af sted, i en

vis retning. 2.1) om hest: slaa sig (hugge,

50 støde) tilbage i grimen (for at komme løs).

Ugeskr.fRetsv.l921.A.781. \\ spec: stejle

(jf. II. stige 2.2). I kan vel see, han vil stie,

det er kun et Føl, han er ikke vant til Kap-

sun. Cit.1780. (Molboer. 116). Elkjær.HF. 67.

2.2) løbe, fare, springe (af sted). Krist.

Ordspr.321. Tøserne stiede ind over Agrene.

HansPovls.HF.175. 3) m. h. t. vædske: (faa
til at) springe ell. sprøjte i en (lige)

straale; „stritte". 3.1) intr. (han) drev . . af

60 al sin Magt Piskeskaftet ind i Tyrens Øje.

En sort Blodstraale stied ned i Drengens

Ansigt. Aakj.SVVII1.17. smaa Spytstænk

stiede ud mellem Tandsættets sidste Ruiner.

Staun.UD.105. 3.2) trans, (han) stiede en
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Spytstraale hen i Naboens Kartoffelspand.

Aakj.VB.191.
V. sti, V. [sdiJ] vbs. -ning. {afi. af IL

Sti; nu næppe ir.) fede (svin) paa sti.

Svinets Mæskning eller Feden, (Stiening).

Viborg.S. 74.

VI. sti, V. se II. stige.

Sti-, i ssgr. ['sdi-] især af 1. Sti.

!§»ti-bord, -bøjle, se Stig-bord, -bøjle.

Stie, en. se I. Stige.

Stif- ell. Sted-, i ssgr. [>sde- ell. (efter

skriftformen; 1. Ir.) 'sde5-, 'sdæ8-] Stif-.

Moth.S804. (tidligere ogs. skrevet Stiv-.

Holb.Paars.313.319. Biehl.DQ.II.258. Hrz.

1.46 (rettet fra Steå-.sa.AG.41). MO. SMos.
18.11 (Chr. VI. og 1931 afvig.), jf. D&H.
t Stef-. Holb.Hh.II.89. — m. ty. form f
Stief-. sa.LSk.I.l. LTid. 1734. 430. — i

nyere tid stundom (især hos sprogmænd) Ste-,

se u. Stif-broder, -fader, -moder, -søn^.

(ænyd. glda. stif(f)-, stef(f)-, stiv-, stib- ofl.,

æda. stiup-, styp-, stip- ofl. (Brøndum-Niel-

sen.GG.I.220), run. stiiip- (i stiubmoJ)ur^,

SV. styv-, no. ste-, oldn. stjiip-, st^p-, ty.

stief- (mnt. stef-j, oeng. steop- (eng. step-j;

jf. glda. stæff (steff), stifbarn (sml. Mau.9587),
oldn. stjiipr, stifsøn; til oht. (bi)stiufen, berøve

(nogen forældre ell. børn), oeng. (a)stiepan;

besl. m. Stub, Stuv, oldn. stiifr, stump
|j for-

men Sted-, der skyldes omdannelse ved til-

knytning til Sted, forekommer allr. i 18. aarh.

(Holb.DH.1.770. Tullin.lll.352. Ew.(1914).
IV283. jf.: hos „vore nye Orthographister".

Gram.D0.192; imod LTid.1788.213 dadlet af

JBaden.DaL.ix; jf. VSO. samt: Skrive-

maaden Sted- er urigtig. Saaby.^ ved lærd

Misforstaaelse: Sted-. Saaby. ^); stærkt til-

tagende i brug i løbet af 19. aarh. (jf. Sal.*

XXn.296)
II

ssgr. med Stif-, Sted- bruges

(som personbetegnelser i egl. bet.) i rigsspr.

især O ell. jur., hist., ell. naar familieforholdet

særlig ønskes fremhævet, idet olm. (familiært)

talespr. ellers gerne bruger Broder, Datter,

Fader (4.i) osv. i st. f. Stifbroder osv. (jf.

ogs. Halv-broder (2), -søster og sammen-
bragte børn u. sammenbringe^; om fore-

komst i dial. se FDyrlund.Uds.42. Brøndum-
Nielsen.GG.1.221. Esp.339. Feilb. Flemløse.

44f.101.109.112.114) i ssgr. m. en slægtskabs-

betegnelse som 2. led, som udtryk for det ved

indgaaelse af nyt ægteskab fremkomne ind-
byrdes forhold mellem den ene af ægte-
fællerne og den andens børn af et tid-

ligere ægteskab ell. mellem børn, der
kun har den ene af forældrene fælles
ell. er sammenbragte børn (uden blods-

slægtskab); sadledes ogs. i mere tilfældige

ssgr. som Stif- eller Sted-mormoder
(KBokkenh.U.20. jf. -bedstemoder^, -papa
(d. s. s. -fader. Hrz.AG.40), -svigerfader
(o: hustruens stiffader. min Sviger Moeder
og Stif Sviger Fader. Æreboe.243) ofl. -barn,
et. {æda. stiup-, stypbarn o/Z.) barn af ægte-

fællen i et tidligere ægteskab. Stiffader maa

ej være sine Stifbørns Værge. jDL.3—17—9.

han giør Vers over Madamen, maler hende
som den dydigste Matron'fe, og berømmer
hendes Kiærlighed mod hendes Stifbørn.

Holb.LSk.1.3. Vedels Stifbørn (2.udg.(1783).

346: SteåhøTn).Mall.SgH.434. Forholdet
mellem Stifforældre og Stifbørn er i flere

Henseender af retlig Betydning. (S'ai.*XZ//.

296. Sted-: Nørreg.Privatr.1.237. Thiele.Ul.

10 42. JurO.(1934).139. \\ i sammenligning ell.

overf., især om en (af en anden, af andre, af

skæbnen) mindre begunstiget person, den, der

tilsidesættes (for andre). *disse Hjertets Stif-

børn. Hrz. iViw. i 63. Han skal nu altid være
Stifbarn. FiS'O. Videnskaben er s'gu Stifbarn

mod Kunsten. Schand.TF.II.90. man (kan)
ikke see, hvad Interesse Kongerne kunde
have af at tractere de Svenske meere som
Stedbørn end de HioTske.IIolb.DH.1.770.

20 et Literaturens Stedbarn som Carl Bagger.

HPloug.CP.274. samfundets stedbørn, se

Samfund 6.i. -barnebarn, et. (1. br.)

stifbarns barn. LovL.V.679. Stedbørn og Sted-

børnebørn. VortHj.III,3.20. -bedstefa-
der, en. (1. br.) faders ell. moders stiffader

ell. stiffaders ell. stifmoders fader. Pl}*/sl823.

LovNr.58^^/»1925.§63. -bedsteforæl-
dre, pi. (1. br.) stifbedstefader og stifbedste-

moder. LovL.V.679. -bedstemoder, en.

30 (1. br.) faders ell. moders stifmoder ell. stif-

faders ell. stifmoders moder. PU'/b1823.
LovNr.58^y,1925.§63. GyrLemche.S.IV277.
-broder, en. f'Ste-. AOlr.FA.86). (ænyd.

steffbroder, glda. (flt.) styfbrøthra (DGL.
VII.51); mindre br.) d. s. s. Halvbroder 1

(og 2). Moth.S804. Edvardus kalden Con-
fessor (var) antagen til Konge efter hans
Stifbroders Haarde Knuds Bød.Holb.DH.I.
162. VSO.

II
(svarende til -barnj overf. Ro-

40 maner (kan fortjene) Navn af Historiens

Stedbrødre, som Herr Formey kalder dem.
JSneed.II.281. CO -broderlige, adj. (jf.

-datterlig, -faderlig, -moderlig; sj.) optræ-

dende, handlende (ell. behandlet) som en

(ukærlig, tilsidesat) stifbroder; ukærlig. D&H.
-datter, en. {æda. styupdottær (Brøndum-
Nielsen.GG.1.220)) datter af ægtefællen i et

tidligere ægteskab. Moth.S804. PAHeib.Sk.
11.239. Sted-: Holb.Kh.510. Nørreg.Privatr.

50 IV.326. Steddatteren blev der hugget og
pukket paa til enhver T\å.Eriksholm.S.70.

II (jf. -barn, -broderj i sammenligning ell.

overf. vort gode og saa høyt begavede Danske
Sprogg . . hun som hidindtil haver (været)

agtet som en Steddatter. P/S'c/itfis.DS.-Forf.

CJ -datterlig:, adj. (jf. -broderlig, -fader-

lig, -moderlig; sj.) optrædende, handlende

(ell. behandlet) som en (ukærlig, tilsidesat)

stifdatter; ukærlig. MO. D&H. *Af Digte-

60 konsten er den liflige Musik
|
et nærbeslægtet

Barn . .
|
steddatterlig, | og troeløs blev

(hun) mod sin Yelgiøierinåe. OvStaffeldt.

DenpoetiskeKonst.(1826).21. -fader, en.

(Me-. Galsch.SR.56. VilhAnd.Litt.il1.411).
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{æda. stiupfathær ofl. (Brøndum-Nielsen.GG.
J.220.II.225.III.182)) moderens ægtefælle i et

nyt ægteskab, naar (moderen) gifter sig anden
gang, overdrages Børnenes Omsorg til Stif-

faderen, hvilken er dem udi deres rette Fa-
ders Sted. Holb.NF.II.35. Hrz.SvD.lll. Sal.*

XXI1.296. Ej sans facon, kiære Stedfader,
vi maa ikke holde hinanden for fremmed,
Holb.Pern.III.6. Underligt er det . . at det
altid er Stedmødrene, der ansees for at være
saa onde, man hører aldrig Sligt om Sted-
fædrene! fiCJ.nd.ZS'./7/.46. VortHj.III,3.77.

II
i sammenligning ell. uegl., især med (bi)-

bet. af ukærlighed, jeg havde behandlet eder
som en grum Sti\ia.deT.Biehl.DQ.II.258.

talem.: det barn, der faar stifmoder, faar

ogsaa stiffader, se -moder. G) -faderlige,
adj. (jf. -broderlig, -datterlig, -moderlig;

1. br.) optrædende, handlende (ell. behandlet)

som en (ukærlig) stiffader; ukærlig. *En for-

nem Fader tør ei rygte selv
|
Den ædle

Qvist, der spirer af hans Lend;
|
Men over-

giver den, stedfaderlig,
|

Til Leiesvenden
med den flakke Siel.GHOlsen.Poesier.(1791).

92. Digteren selv synes at have forskudt
denne sin Muses Førstefødte. Ellers vilde

han ikke . . saa stedfaderUgen have kaldet
den „et flygtigt, barnligt Ungdomsarbeide".
Heib.Pros.III.233. -forældre, pi. (især
jur.; jf. dog Feilb.) fællesbetegnelse for stif-

fader og stivmoder, spec. anv. om et forældre-

par med sammenbragte børn (idet hver af for-

ældrene ses i forhold til ægtefællens børn af
tidligere ægteskab). VSO. Sal.*XXII.297.
Sted-: vAph.(1764). Baden.JurO.
Sti-findePj en. {efter eng. path-finder,

anv. som navn paa en person i (og som titel

paa) en indianerfortælling af Cooper (overs.

1854 og senere)) indianer, der kan finde vej

i urskov olgn.; ogs. mere ubest.: person, der

er dygtig til at finde vej, færdes paa ukendte
steder (i naturen), følge spor olgn. færdes som
Cooper'ske Stifindere i Skov og Mark. Hjem-
met.1913.521.sp.3. hans Sansning . . er saa
. . vaagen og præcis som en Stifinders. GeZ-

sted.JVJensen.(1938).25.
\\ overf., om person,

der kan finde paa nyt (finde nye veje), er

dygtig til at opspore noget; sporhund; bane-'

bryder. Ungdommen er af Naturen Stifinder

. . den har ingen Respekt for Nogetsomhelst.
VortLand.^*/*1905.1.sp.4. (Karl Madsen) op-
dager hvert andet Aar en ægte Rembrandt
i vore gamle Slottes Pulterkamre. Han er

Kenderen, Stifinderen som en Coopersk Mohi-
kaner. KunstmusA.1921-23.170.
Stif- ell. Sted-moder, en. fSte-.

AOlr.DH.1.216. EhrencrM.(WHøyberg.0.20)).
ilt. -mødre ell. (i bet. 2 ogs.) d. s. {run.

stitipmobur (akk.)) I) faderens hustru i

nyt ægteskab. Hvor tit man læser jo en

Jomfru til en Koe,
|
En Ridder til en Hest

og andet beest omskabet, |
Af en Stivmoder.

Holb.Paars.319. vi veed nok, hvordan Børn
er, naar deres Får vil gifte sig igien, og hvad

de tænke om dend de kalder Stif-Mdr. Å'om
Grønneg.I.93.Gertz.(Wilst.Il.(1909).Vv.389).
Sted-: jeg skal blive jer en god Stedmoder.
Holb.Pern.II.l. Stedmoderen. Wand.(bogtitel.
1767). hun har havt en streng og vanskelig
Stedmoder, hos hvem hun . . ikke havde
gode J)&p.Gylb.(1849).IX.144. VortHj.III,
3.78.

II
i sammenligning ell. uegl., især med

(bi)bet. af ukærlighed. Naturen haver været
10 min Stifmoder, og nægtet mig sine Gaver.

Holb.MFbl.29. Livet forurettede ham som
en Stedmoder. Kierk.Y239. Arabien (er) en
Stedmoder for sine BøTn.NMøll.VIAtt.I.152.

II
ordspr. og (foræld.) talem. det barn, der

faar stifmoder, faar ogsaa stiffader (o: be-

handles ogsaa ukærligt af sin (rigtige) fader).

Mau.9584. HFEw.VT.1.101. Krist.Ordspr.

322. gerrighed ell. karrighed er sin egen stif-

moder (o: den gerrige under ikke sig selv ret

20 meget). Mau.2991a. Holb.MTkr.33. Prahl.

AH.IV34. Krist.Ordspr.152. saa er stifmoder
ved barn som salt i saare øjne, se I. Salt 1.2.

at græde for sin stifmoder (o: vise hyklet

sorg, græde tørre taarer).Moth.S805. VSO.
klappe stifmoders klap(pen), se III. klappe
2.6. drikke sin stifmoders skaal, se Skaal 4.2.

2) ^ d. s. s. Stifmoder(s)blomst. JTusch.265.
Sted-: deilige Enge, hvor Foraarsblom-
sterne. Hanekam, Violer og Stedmødre vrira-

30 lede. Bagges.DVXI. 51. Kidde.H.357. Havebr
L.*II.544. 3) (bornh., foræld.) koldfeber. Thu-
rah.B.16.29. Esp.199.488. -moder-, t ssgr.

se ndf. u. -moder(s). -moderlig, adj. adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (PAHeib.E.202). (jf.

stifmoder(s)agtigj som er karakteristisk for,

minder om, ligner en (streng, ukærlig) stif-

moder; næsten kun uegl., som udtryk for

ukærlighed, vanrøgt, tilsidesættelse, ugunstig

behandling, (dronningen til kongens søster:)

M *Skiønt du mig troer mod dig stifmoderlig,

I
Saa bærer jeg dog Omsorg for dit Vel.

Oehl.SO.(1812).106. VSO. Saaby.' stedmo-
derlig: vAph.(1764). (udlændingene) bør læ-

re at glæde sig over den Lykke de nyder i et

Land, der upaatvivleligen bærer mere end

Stedmoderlig Omsorg for dem. PAHeib.R.
1.177. hun (havde) en nøgtern, men pligttro,

stedmoderlig Indstilling overfor Hittebarnet.

Bers.G.28. \\ især (i talespr. næsten kun)

50 som adv., i udtryk som stif- (SvGrundtv.

(DgF.III.345). Lefolii.SG.vi), stedmoder-
lig(t) behandlet olgn. *0 Kirke! hvor

stedmoderlig |
Uskiønsom slog du Haand af

rmg\Rahb.Synt.8. Videnskaben . . under-

støttedes . . kongeligt, medens Konsten

. . behandledes stedmoderligt. fl'ot/en.^Mo/ft.

NTidsskr.1.374). spec. om hvad der er ugun-

stigt udstyret fra naturens haand: (de spanske

grander er i olm.) halte, krumme, og næsten

60 altid stedmoderligen behandlede af Naturen.

PAHeib.E.202. de (taler) om dette Land,

som om det var stedmoderlig behandlet af

N3Ltmen.Hauch.RF.I.112. Wied.LO.66.

Stifmoder(8)-, \ ssgr. (spec. i plante-

XXI. Eentrykt "/, 1943 78
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navne alm. Stifmoders-, Stedmoders-j. især af

-moder 1. -agtig, adj. (jf. stifmoderlig)

spec. til -moder 2: Plænerne . . var fløjls-

grønne af den mest vidunderlige stedmo-
deragtige Farve. BerlTid}^l%1922. Aft.é.sp.é.

-blomst, en. f'f -blomster (en). Stifmo-

ders biom ster

.

Moth.Conv.F57. HaveD.(1762)

.

203. Viborg.Pl.(1793).174. — dial. -blomme.
Feilb.). (sv. styvmorsblomma (-blomst), no.

stemorsblomst (-blom); jf. ty. stiefmutter- i'o

chen; sml. -urt, Stifmoder 2 og Jødeansigt,

Katteøje 4.4, Lammelege(r), Skadeleger 2)

S( flerfarvet viol, Viola tricolor L. (det store

uparrede kronblad er stifmoderen, der sidder

paa to stole (bægerblade); de to sidestillede

kronblade er hendes egne børn, der har hvert

sin stol; de to øverste kronblade er stifbørnene,

der (har blegere farver og) begge sidder paa een

stol; se HCAnd.KS.III.46. FolketsAvis. ^t,

1868.2.sp.l. MentzO.Bill.183. jf. AxLa.FP. 20

102). Stif moder- (LandbO.IV 394. Sal*
XXV260. Stivmoder-. MO.) ell. Stifmo-
ders-: Hornemann.OP.*207. VSO. Saaby.'

jf. JTusch.265.351. Stedmoder- (VareL.
(1807). Il 1.340. HCAnd.(1919).II.29. Have-
brL.HI.542) eH. Stedmo(de)rs-: *ei Sted-

moersblomsten . .
|
Klæde skal din Høi (o:

grav) . .
\
Mere moderligt, i Vel og Smerte,

|

Ak, end dit, slog intet Moderhierte. Oehl.Sarnl

Digte. (1823). 11.386. Lange. Flora."- (1851). 30

157. *Stedmorsblomster ved Tusmørketid,
|

en gul, en blaa, en \\yiå.SophClauss.F.83.

MentzO.Bill.182. *en Flod
|

af Stemors-
blomst er, sorte som Nattens Hj ærteblod.
Rørd.GD.^133. -mellemmad, en. (dial.)

smørrebrød, der er smurt paa stifmodersiden.

Stedmoder-: OrdbS. (østjysk), -side, en.

(især dial.) den side af en afskaaren brødskive,

der har den mindste overflade (jf. -mellem-
madj. -moder-: Thiele.

I

II. 42. Skattegraveren. 40

1885.1 1.71.1888. 1.41. Feilb. -moders-: sa.BL.
75. Thorsen.Afh.III.223. -urt, en. (dial.) 2(

d. s. s. -blomst. Stifmoders-: NBlich.VP.
69. Stedmoderurtens dunkle Blad.JP
Jac.II.367.

Stifs-, i ssgr. se Stifts-.

Stif- ell. Sted-søn, en. (Ste-, HBegtr.
DF.II.9. Galsch.SR.45). (æda. styupsun ofl.

(Brøndum-Nielsen.GG.1.220)} søn af ægte-

fællen i tidligere ægteskab. KomGrønneg.l.110 . 50

*Du altid var
|
Bellonas Yndling; jeg er

hendes Stifsøn. Boye.PS.II.47. VSO. Stivsøn.

MO. jf. D&H. Sted-: Holb.Pern.1.1. *Iian

sørger for sin Stedsøn faderligt.Oe/iLJ.m?.

(1847).108. VortHj. 111,3.80. -søskende,
pi. {æda. stiupsyskæn; 1. br.) halvsøskende.

VSO. jf. MO. Sted-: vAph.(1764). -søster,
en. {ænyd. steffsøster; mindre br.) d. s. s.

Halvsøster. Moth.S805. *den onde Stifsøster.

Blaum.AH.121. Sted-: vAph.(1759). Oehl. eo

HrS.(1817).41.
I. Stift, en ell. f et (vAph.(1759)).

[sdefd] (nu næppe br. Stifte. LTid.1724.10.
Bagges. L. IL 310. Paparbeideren. (1835). 9).

flt. -e (best. f. Stiftene. HLeopold.Tand-Ope-
rationer.(1807).12) ell. (nu kun) -er. {ænyd.
stift(e), SV. no. stift; fra mnt. hty. stift, jf.

holl. stift (t stifte); rimeligvis besl. m. stiv

(og III. stiftej; jf. II. stifte)

I) et særligt fremstillet tyndt, især cylin-
drisk og (i den ene ende) tilspidset legeme
(af metal; dial. ogs. om en tynd pæl. UfF.);
især om søm (til inddrivning), dels et lille,

tyndt (rundt) søm (næsten) uden hoved
(VareL.(1807).III.174. VSO. MO. jf. II.

Dykkerj, dels (fagl.) om et kort ell. for-

holdsvis (indtil c. 10 cm.) langt søm (med
ell. uden hoved), fremstillet ved over-
hugning af metaltraad ell. udskæring
af blik (Wagn.Tekn.538. VareL.* 841);
traadstift. Moth.S806. „Laasen og de smaa
Søm, som hæfter det fast." — „Det er ikke
Søm, man kalder dem Stifter, som klemmer
ved Skruer." Biehl.(Skuesp.IV406). (inskrip-

tion paa en vifte:) *Versene leve, her bliver

Skriften,
|
Til Viften gaar af Stiften. //C^nd.

SL.88. OpfB.WII.207. Nogle Nittemaskiner
kunne . . nitte med Rundjærnsstykker,
„Stater". Hannover.Tekn.307. Søm under 2
cm benævnes Stifter. Møbelsnedkeri.[1937]

.

256.
II
med anden anvendelse, (stangen) har

fremstaaende Stifter eller Knagge. Ursin.D.
35. Herrecykle . . Stift til Pumpe forneden
paa det lodrette 'Rør.PolitiE.Kosterbl.''/»1922.

l.sp.2. i en (stift)tærskemaskines tromle:

Landbo.IV.646. jf. Stifttand: Stiftene (bør)

være forsynede med en liden trekantet Plade
af Dukat-Guld, hvilken maae indsættes i Tan-
den.HLeopold.Tand-Operationer.(1807).12.

jf.

Grammofonstift: grammofonen trænger til

(at faa) en ny stift
j || i sammenligning.

Straszburg, hvis høie Taarn . . jeg skiælnede
som en sort Stifte i Horizontens blaanende
Biergramme. Bagges. L. II. 310. J VJens. EE.
141.

2) om ting, der ved sin anvendelse ell. form
minder om en stift (1.1). 2.1) (jf. Guldstift;

foræld.) smykke af guld, ædelsten olgn.

til at fæste paa dragten. Ingen maa bruge
runde eller skieve Perler og Stifter af Ædel-
steene at besætte sine Klæder med. Holb.
DH.III.146. Hyginus . . sælger gierne et

par gode Skoe for 3 Mark, allene for at faae

Stift i sin KiortelSpectator.45. 2.2) (;/. II.

Stab 2 slutn.; fagl.) d. s. s. Mosaikstift.

Hjort.B.I.Fort. Romersk Mosaik bruges dels

til hele Gulve, dels til Bordter udenom Gra-
nito og Terrazzo, og Tærningerne benævnes
da undertiden Stifter („en enkelt Række
Stater"). Suenson.B.II1.436. 2.3) (bot.) f
støvdrager ell. spec. støvdragerens nedre

del: støvtraad. LTid.1750.316. Buchhave.
GP.41. CGRafn.Flora.1.61. 2.4) (den af grafit

olgn. bestaaende skrivende, farvende del af et)

cylindrisk (grif felf ormet) redskab til at

ridse, skrive, tegne, farve med (jf. Bly-

ant-, Blæk-, Farve-, Kul-, Olie-, Skrivestift

ofl.). *ved mit Tegnebord jeg sidder
| med
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Passer, Stift og Kridt den hele Dag. Drachm.
DD.143. sa.lOOlN.ll. OMatthiesen. Italtens
Al-Fresco-Kunst.(1918).14(jf. Pren 3). Pen-
cil med lange Stitter. Pol."/*1940.4.sp.5. jf.

Skiferstift: (ællingerne) piber, som en Stift

OYer en S\dieTt3L\\e.ThitJens.SK.L137.
\\ (jf.

II. stifte 2 og Stiftforgyldning; bogb.) om for-

gylderredskab. CElberling.Breve fra enBogelsker.

(1909).60. 2.5) (jf. Læbe-, Migræne-, Nerve-

B.ihe).Løffler.Geographien.(1876).219. der (op-
rettes) et nyt jydsk Stift med Bispesæde i

Håder&ley. LovNr.28S**/,1922.§l.
||

(nu sj.)

biskops embede; bispedømme (2). Erke-
Bisp Jacob . . vilde (ikke) antage Stiktet
. . førend Paven havde kiendet udi hans Sag
Holb.DH.lM3. 2) (jf. Højstift; emb.)ln
med ejendomme (og pengemidler) udstyret
stiftelse, oprettet i gudeligt ell. velgørende

stift^ i stangform dannet masse, anvendt lo øjemed; saaledes om et (katolsk) kloster
i medicinsk ell. kosmetisk øjemed, især

til farvning af læber og øjenbryn; spec.:

læbestift, hun har pudret sig og trukket
sine Øjenbryn en lille Kende op med en
Stat. PLevin.DG.265. hun trak et lille Spejl

og en Stift frem og bearbejdede . . sine Læber.
MartinAHans.K.18.

3) (jarg.) med videre anv., især om noget

smaat, iibetydeligt. 3.1) {ty. stift, d. s.) yng-

(Leth.(lSOO). jf. VSO.), et domkapitel (MO.
D&H.) ell. (m. h. t. danske forhold nu spec.)
stiftelse for enlige damer (frøkner, enker; egl.

kun af adelstanden); (frøken)kloster. (især
om Det adelige Stift Vallø^. *Paa Jorden
giftet

I
Hun ikke blev,

|
Derfor i Stiftet (o:

Vallø)
(
Hun ind sig skiey.Heib.Poet.VIlI.

252. *Der saaes to Baronesser,
|
Tre Frøkner

fra et Stiit.Winth.X.326. Bredderne (af
ste lærling (blandt bygningsnedkere). OrdbS. 20 Donau) med deres . . Ruiner, Byer, store,

3.2) en snaps. OrdbS. 3.3) i ftt.: penge.
OrdbS. 3.4) utøj; lus. NatTid.*^il924.Aft.
2.sp.l. LindskovHans.NH.87.96. 3.5) t forb.

aldrig ell. ikke en stift, ikke det mindste;

ikke en smule. „At du ikke skammer dig."

— „Ved Sandheden? Aldrig en Stift." Ber^-

stedt.Smaa folkeligeSkuespil.il.(1930).52. Soya.

BM.9.
n. stift, en. [sdefd] især i best. f. I ) (ved

ensomme Stifter eller Klostre. Goldschm.BIS.
IV.146. Det grevelige Dannemandske Stift

(Aastrup Kloster), oprettet ved Testam. af
»•/, l8bl.Trap.*II.354. jf. Frøkenstift.
Rahb.FoH.L63. Sal.*XXlV467.

IV. stift, adj. ititk. af stiv.

Stift-, i ssgr. (i bet. 2 ogs. f Stikt-,

Stigt-, se u. Stiftamtmand^. I) a/ I. Stift

(1), til dels vekslende med Stifte- 1. 2) af III.

forkortelse af Stiftstidende; (prov.) talespr.) 30 Stift (1-2), spec. i ssg. Stiftamtmand (med
om (et eksemplar af) den stedlige stiftstiden-
de. KNyrop.OL.III.96. Pol."'xtl941.10.sp.3.

2) (ved forkortelse af Stiftsprovst; spøg.)

stiftsprovst. Sandfeld.S.*103.

in, stift, et ell. (nu ikke i rigsspr.)

en (Mall.SgH.650. jf. Feilb.). [sdefd] Høysg.
AG.37.122. (-t Stigt, Stikt DL.2—11—8.
Holb.DH.1.103.343. Mall.SgH.731). gen. -s

ell. (nu næppe br.) -es (LTid.1798.22. JBa-

hertil hørende ord), (isosr) tidligere ogs. m.
videre anv. som sideform til Stifts- (se S&B.),
spec. i ssgr., hvis 2. led begynder med s (se u.

Stifts-befalingsmand, -skriver, -stad, -vis^.

3X af IV stift, se u. stiv- 1. -amthns, et.

[III.l] (nu næppe br.) en stiftamtmands
embedsbolig og (embeds)kontor. Skr. . . til

Stiftamthuset over Sieilands Stift. MR.1826.
163. -amtmand, en. [i alm.: sdefd'amd-

den.Gram.94. jf. Sti^tis.DL.2—22—12). /i^ 40 |man'] (jf. CAThortsen.Metrik.I.(1833).82

•er ell. f -e (Holb.Staat.287 (stikte. sa.DNB
524. sa.DH.I.343.II.276); jf.: stift har i . .

Plurali stifte . . for at distingveres fra stif-

terne, der bemærker Personer, som har ind-

stiftet noget. Høysg.AG.48). {ænyd. glda.

stikt, stift, indstiftelse, ordning, (biskops)-

stift (Fragm.60. Skraaer.1.468. Kalk.lV.130),

SV. no. stift; fra mnt. sticht(e), stift(e), hty.

stift, jf. holl. sticht, stift; til III. stifte)

Jesp.MFon.*135) ell. (dagl. ogs.) [sdefd'amb-

,man'] (f Stikt-, Stigt-. Pflug.DP.68. Holb.

GW.Ll). [III.l] (ænyd. stift(s)aratmand; jf.

Stifts-befalingsmand, -lensmand) fra 1692

officiel betegnelse for den (i stiftsbyen fun-

gerende) amtmand, der sammen med stiftets

biskop vÅgør stiftsøvrigheden (s. d.), og som
tidligere tillige var stiftskøbstædernes rette

øvrighed og amtmændenes foresatte og havde

I ) omraade, der i kirkelig henseende staar 50 pligt til at vaage over kirkelærens renhed, bi

under en biskops myndighed (og i verdslig

henseende under en stiftamtmands, tidligere

en stiftslensmands) ; i Danmark fra refor-

mationstiden alm. anvendt som betegnelse for

bispedømme (1) (jf. Biskopsdomj. I hvert

Stigt skal være een Superintendent. DL.2

—

17—1. I Egteskabs Sager skulle Stigternis

Befalningsmænd, hver i sit Stigt, dømme.
smst.l—2

—

17. somme Tider heiler hånd

skoppens sædelige vandel olgn. (han) førdte

en ny Troe ind her i Jylland, og derfor efter

Stikt-Amptmandens Ordre blev halshugget.

Holb.GW.I.l. Stiftamtmændenes Embede
strækker sig i det Geistlige til hele Stiftet,

og i det Verdslige til alle Stiftets Kiobstæder,

undtagen Kiøbenhavn, Soroe og Løgsteer.

Nørreg. Privatr. 1. 294. Goldschm. Hjl. IL 705.

Min Skr. Nr. 288"/itl923. -amtskriver.
Øvrigheden her i Stiftet igiennem. Holb. 60 en. [lU.l] (jf. AmtskriyeT; foræld.) embeds

GW.Ll. *Ribe Stilt. Stub.101. Kongeriget

Danmark . . deles med Hensyn til den geist-

lige Styrelse i 7 Stifter (Sjælland, Fyen, Laa-

land-Falster, Aalborg, Viborg, Aarhuus,

mand, der bl. o. besørgede inkassation af stif-

tets offentlige afgifter. Forordn.**/itl729. Ba-

den.JurO. jf. VSO. -antændelse, en. [I.l]

(jæg.) d. s. s. -tænding. Sal.*XVIII.970.

78*
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t -befaler, en. [III.l] d. s. s. Stiftsbefalings-

mand. MR.1785.1. -befalingsmand,
en. se Stiftsbefalingsmand. -blomst, en.

[1. 2. 3] (ty. stiftblume; jf. Stjerneliije; nu
næppe br.) 2? plante af den dyrkede slægt Alin-

ea (Asphodeleæ) , med 6 kronblade og 6 støvdra-

gere, hvoraf de 3 er uden støvknap. Hempel.
Flora.(1836).65. Schaldem.HB.il.434. -bor,
et. [I.l] d. s. s. -syl. Stifte-: Larsen.

-bøsse, en. [I.l] (jæg.) bøsse til stiftpatron

(og stifttænding). Weismann.Jagi.331.
I. 8tifte, en. se I. Stift.

II. stifte, V. ['sdefda] -ede. vbs. -ning
(s. d.). {ty. stiften (i bet. 2 ogs. stiftelnj;

af I. Stift) I) (især fagl.) forsyne med
stift(er); fæste med (inddrevne) stift(er).

Baglisten (skal) paalimes og stiftes. J^r-

bejdsløn.71. Ruderne trykkes ned i Kit

og stiftes ioro\en.Hjemmet.^''/al921.21.sp.l.

jf. Stiftemaskine: Halvsaal, udenpaa pløk-

ket eller stiftet. Priskurant f.haandsyetArbejde

iSkomagerfaget.(1922).3. \\ i alm. i forb. m.
præp. ell. adv.: stifte fast (Gnudtzm.Husb.
233. Suenson.B.II.188), sammen (Feilb.),

paa (Pol.*'>/>1920.7.sp.4. HFE. 1936. 143)
olgn. fortræffelige Kort . . er stiftet op paa
Væggene. MLorentzen. (Pol.*/iil941.11. sp. 6).

2) (jf. I. Stift 2.4j V. hj. af et stififormet

redskab forsyne sølv(smykke) , læder olgn.

med punkter, prikker; gøre (smaa)prikket;
punktere (2.2); punsle. Kunstindustrimu-
seetsVirksomhedl919.15.

III. stifte, V. [hdefdo] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. glda. stifte,

stigte, stikte, sv. stifta, no. stifte; fra mnt.

stiften, stichten, hty. stiften; rimeligvis besl.

m. stiv (og I. Stift}, m. grundbet.: gøre fast,

stiv; jf. dog oewgf. . stihtan, stihtian, indrette,

ordne, oldn. stétta, grundlægge, fremhjælpe,

til oldn. stétt, fodstykke, underlag (se Stættej;

jf. III. Stift; nu især O (jf. dog Feilb.) og

navnlig brugt i faste forb.)

I) (jf. ind-, nystiftej ifølge en viljesakt og

dertil svarende handling bringe noget til

veje (i stand), som har (ell. skal have)

varig bestaaen (efter ophavsmandens hen-

sigt), fast organiseret beskaffenhed, lov-

mæssig gyldighed; grundlægge; oprette;
grunde. I.l) i al alm. \\ om grundlæggelse

af en stad, et rige. en meget skiøn Stad (som)
er stiftet af 2de Brødre. Pflug.DP.774. Holb.

Metam.l. Stater, der . . ere stiftede ved Vold.

JSneed.VII.495. Mynst.Tale.(1828).23. jf.:
* Stiftet Guds Søn har paa Jorden et aande-
ligt Rige. Grundtv.SS.III.303. *Den Helt,

som et Kongehuus stifter,
|
Han bøder paa

Byrd med Bedrifter, sa.Saxo. 1.63.
|| (jf. bet.

2.2) om oprettelse af en organiseret sammen-
slutning, nu især: en forening (3.2), et sel-

skab (4.2), tidligere ogs. m. videre anv. ingen
uden Dronning Margareta kunde stifte saa-
dant Verk (o: Kalmarunionen). Uolb.DH.T.
491. (kong Harald) havde stiftet den sande
Religion. 'Schousbølle.Saxo.290. Stifte en Han-

del. vAph.(1759). Til at stifte Partier har jeg

. . aldrig duet.Grundtv.(Kirketid.l847f48.34).

Molb.YSH.13. stifte et Bl&d.Cit.l873.(Bran-
des.Br. 1.299). Den sidst stiftede (forening)

ledes af en Lærer. Schand.AE.82. stiftende

medlem (af en forening)
j jf. Stiftelsesmøde:

stiftende generalforsamling, møde
j jf.:

(kongen) stiftede (1871: beskikkede) spaa-
mænd, og tegns-ndleggere. 2Kg.21.6(Chr.VI).

10 stifte skole, se I. Skole 4.i. || spec. om ægte-

skabelig forening olgn.; dels m. h. t. andre, i

forb. som stifte ægteskab(er), parti(er),
forlovelse(r). vAph.(1759). Frue Strøm
(har ikke blot) tilladt dette Partie, men
maaskee endogsaa selv stiftet det. Heib.

April.28. i Mangel af selv at kunne forlove

sig . . havde (hun) stor Lyst til at stifte For-

lovelser. (?oWsc/iw?.. TG.22. Ægteskabet stiftes

. . ved Vielse i Kirken. JurFormularbog.^60.
20 talem.: ægteskaber stiftes i himmelen,

se u. Ægteskab, jf. indstifte: *du (0: gud)
af hans egen Side,

|
Opbygger ham en Brud,

som hos ham være kand,
|
Og stifter der-

med ind den søde Ægte-?>t3ind. H.elt.Poet.31.

dels m. h. t. egne forhold, i forb. som stifte

familie (se Familie 2j, hjem (se I. Hjem 1^
ell. (nu 1. br.) parti. *En Amtmand elsker

ikke; han vil giftes.
|
Hans KjærUghed er et

Partie, der stiltes. Hrz.lY.66. Naturligvis,

30 hvorfor skulde jeg ikke gaa hen og stifte

Parti, jeg, ordineret Sognepræst til Strand-

sted lÅen\g\ied\NSvends.H. 56.
\\

(til dels

spec. jur.) m. h. t. (juridisk bindende)

kontraktforhold; især i forb. som stifte
gæld (Drachm.DS.59. Albrechtschmidt.lLiv
ogKunst.(1937).196) , laan (JurFormular-
bog.^43. Ludv.), pant (se Pant 1.2^, servi-
tut (s. d.); stifte en pagt, se Pagt 1.

||

m. h. t. gældende vedtægt, rettighed olgn.:

40 fastsætte (ved lov); give (retslig) gyldig-
hed. Disse faa efterfølgende Orthographiske
Anmerkninger sigte ikke til at stifte Regler,

og at foreskrive Love til andre. Holb.Orthogr.

92. der er udi Kirkelovene stiftet Excom-
munication mod alle Verdslige Dommere,
som ikke straffe Kiettere paa lÅvet.sa.Kh.

952. nu spec. (jur.) i udtr. som: den For-

pligtelse, der stiftes ved et Dokument.
JurFormularbog.*194. Fordringsrettighederne

50 kunne stiftes ved de privates derpaa rettede

Viljeserklæringer. Lassen.AO. "28. Hage.*153.

stifte ret, se I. Ret 2.5. || m. h. t. ry, efter-

mæle: skabe; i (nu næppe br.) forb. som
stifte sig et (evigt, udødeligt) navn.
Schousbølle.Saxo.l. Grundtv.Saxo.1.82. 1.2)

spec. med forestilling om religiøst ell. hu-
mant, veldædigt øjemed. Vicomte T. . .

stiftede tvende Premier, hver af 20 Guineer,

som aarlig skulde uddeles. KiøbmSyst.1.265.

60 *vor Familie . . stiftede Klostre og gjorde

Godt . .
I

Eet stiftede de for Stumme og
Blinde,

|
Et andet for dem, som ei kan gaae,

I

Et Tredie for faderløse Smeia,. Winth.StJ.
14. *Fru Ingeborg har nylig stiftet et Alter
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I
For den hellige Birgitte. Hrz.VA.12. Krog

havde stiftet et Legat. Goldschm.R.léO. en
Messe stiftes til Ære for Navnehelgenen,
EllenJørg.H.131.

\\
(hist.) give som gave

til et tempel, en kirke, de Alterbilleder, som
nurnbergske Patricierfamilier stiftede til

Byens Kirker.yFed.BB.4i9. Barbarkongerne
. . skænker ikke ApoUon Statuer . , men de
stifter Vinkummer og Vievandskar af ædelt
lletsil. FrPoulsen.OD.72. sa.(Glypt.I.12). lo

2) (jf. anstifte^ uden (tydelig) forestilling

om varighed ell. lovmæssig gyldighed; m. h. t.

en tilstand, et forhold: bringe i stand;
sætte i værk; bringe ell. skaffe til veje;
ogs. (med person- ell. tings-subj.; spee. i bet.

2.3): fremkalde; volde; skabe. 2.1) (nu
næppe br.) i al ahn. Pericles holdes for at

have stiftet . . Lovsange og Parentationer
dem til Ære, som havde opofret dem selv

for Fædernelandets Nytte. Holb.MTkr.210. 20

JSneed.VII.493. * Dette Spil (o: Aladdins
og kammerateryles leg) . . \

Har Skiebnen
stiftet, for at \åse mig

|
Mit Redskab (0: at

Aladdin er det udvalgte redskab). Oehl.PSkr.
11.97. jf. Brand-stiftelse, -stifter: stifte
brand, (forsætlig) foraarsage brand (ilds-

vaade). *Han myrder, stjæler, stifter Brand,
—

I
Til Helved med den slette Mand! JBeft-

rend.Røverpræsten.(1842).216. 2.2) (jf. bet

ulykke(r) (Skuesp.Y143. S&B. Feilb.),
(meget) ondt olgn. Heib.Psyche.26. det Ord
har stiftet meget Ondt. D&H. 2A) (nu dial.)
i forb. stifte paa noget, søge at faa noget
sat i værk; især m. h. t. noget ondt, ufred
olgn. (han) stiftede paa U-eenighed iblant
dem. Schousbølle.Saxo.217. Skaaningerne, som
ideligen stiftede paa Opror. sn»s/.26(?, Feilb.

UfF.
StiSte-, i ssgr. I) (fagl.) af I. Stift (1)

(som sideform til Stift- 1, se Stifte-bor, -form,
-gang, -hjul, -klo ofl. u. Stiftbor osv.) ell. af
II. stifte (se Stiftemaskine^. 2) (1. br.) af
III. stifte (1), se Stiftebrev. -brev, et.

[III.l] (nu næppe br.) d. s. s. Stiftelsesbrev.

vAph.(1764).
Stiftelse, en. ['sdefdalsa] flt. -r. {ænyd.

stiftelse, stictelse; vis. til III. stifte (1); ;/.

Stiftning)

I) Co ell. emb., jur.) det at stifte noget;

det forhold, at noget (en institution olgn.)

stiftes; især i forb. m. gen. ell. præp. af
(Høyen.(DUgeskr. 2R. II. 20). Blaum. Sk. 221)
med angivelse af det stiftede, lovens stiftelse

(1819: Lovgiyningeii).Rom.9.4(Chr.VI). kort
efter Roms Stiitehe.Holi.Herod.67. Denne
Skoles Stiftelse har været meget nyttig.

Høysg.S.AaS*. Ægteskabets lovgyldige Stii-

telse (blev) lagt fra de Privates Haand over
1.1^ m. h. t. et vist (venligt, uvenligt) for- 30 i Kirkens. VVed.B.50. \\ (jf. Brandstiftelse;

hold mellem to ell. flere, ogs. partidannelse

olgn.; især: fremkalde hos andre en vis venlig

(fredelig) ell. uvenlig (ufredelig, oprørsk) til-

stand; i forb. som stifte forlig (I.l), fred
(3.2), venskab ell. stifte fjendskab,
trætte (Høysg.S.285), uenighed (S&B.),
splid (se u. I. Splid^, kætteri (vAph.

(1759)), oprør (smst. jf. Oprørsstifter samt:

Oprørsstiften. Bredahl.11.49), sammen-

mindre br.) til III. stifte 2(2). alle de Vilkor,

som kunde tiene til Freds og Venskabs Stif-

telse mellem 'Rigerne. Holb.DH.11.196. det

umiddelbare Udslag af Behag eller Ubehag,
der ledsager Stiftelsen af et nyt Bekendtskab.
Blaum.Sk.221.

2) noget, der er stiftet. 2.1) (nu næppe br.)

i al alm.: indretning (3.i); foranstalt-
ning; anordning; institution, de nyttige

s værgeise (s. d.) ofl. *Du Elsket ingen 40 Stiftelser, som bleve giordte af (Peter den
feide,

|
Men Stifftet Lande ired. Jernskæg

D.33. »forlibte Ord,
|
Som stifted Elskov.

Holb.Metam.62. (dette) Concilium, som man
havde sammenkaldet for at stifte Eenighed.
sa.Kh.221. *Det Sæders Lighed er, som troe-

fast Venskab %tilter.NordBrun.Zar.54. en
ærlig Ruus stifter kun godt mellem ærlige

\enner.Oehl.XXXI.128. Salige ere de, som
stifte Fred (1819: de Yredsomme^ge). Matth

Store). Holb.Hh.1.302. vi (maa) ansee disse

Regle for Skaberens egne Stifteiser. £i7scA.

PhilBrev.lOl. Af alle Stiftelser i Verden er

der vel ingen, som er grundet paa en dybere

Viisdom . . end J}xhe\&aret.JSneed.II.458.

2.2) (især til III. stifte I.2) en ved gavebrev

ell. testamente oprettet institution, hvis for-

mue normalt skal anvendes til velgørende for-

maal; dels (jur.) om legat, (understøttelses)-

5.9(1907). (han) var drikfældig . . og stiftede 50 fond. i Beg3Tidelsen haver (jeg) glædet mig

Ufred i Il]emvaet.PoU*/7l942.4.sp.2. || stif

te bekendtskab (med), se u. Bekendt-
skab 1.2. 2.3) (nu mindre br.) m. h. t. gun-
stig (gavnlig) ell. ugunstig (skadelig, ube-

hagelig) tilstand; om person ell. ting (for-

hold): fremkalde; volde; skabe; gøre.

II
stifte gavn (Horreb. 11.446), nytte

(Olufs.NyOec.I.60. Hjort.KritUt.il.32), (me-

get) godt olgn. *Modgang os stifter
|
Held,

ved saadanne Stiftelser (0: enkekasser), da

Tallet var Indskrænket. Holb.Ep.III.409. Wi-
uet.EL.12. Et Aar, førend Uddelingen af

denne Stiftelse tager sin Begyndelse, skal

saadant bekiendtgiøres i alle offentlige Ti-

dender. Fund. (Kvartudg.) "/, 1804. §7. Fat-

tigdom allene er ingen Grund til at nyde
Godt af videnskabelige Stifteiser. GrMnd/v.

Udv.I.193. (et) Legat kaldet Den Holberg-

som Hiertet tryder.Oehl.F.(1816).390. han eo ske Stiftelse „Tersløsegaard".Fumi.AV.i22

har stiftet Nytte ved sine Arbeider i Skole-

faget. Heib.Pros.X.424. han har stiftet meget
Godt.S&B.

II
stifte fortræd (Esm.II.255),

skade (Birckner.II.282. Heib.Poet.IV.205),

*/il921. dels om en saadan institution, der

yder understøttelse in natura, især i form af

fribolig olgn.; (talespr.) ofte spec. om bygnin-

gen, der huser lemmerne (jf. Diakonisse-, Fed-
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sels-, Lemme-, Magdalene-, Opfostrings-,

Plejestiftelse ofi. samt III. Stift 2); spec. i

/or&. som filantropisk, mild(1.2), offent-
lig (Stampe. 1.429. LovL.IY212) stiftelse

olgn. vAph.(1764). han . . indviede Stiftel-

ser til Armodens Vederqvægelse.JSas^/i.Taie.

(1782).6. *Jeg har ei Lyst til
|
At sidde som

de andre gamle Enker
|
I sørgelige Stiftelser,

og spinde
|
Paa Rokken. Oehl.F.(1816).149.

denne fattige, forældreløse, paa en velgj øren-

de Stiftelse opdragne Fige.Schand.SF.67. I

Stiftelsen. Esm. (bogtitel. 1886). Trap.* 1. 542.

spec. (i hest. j.) om fødselsstiftelsen (i Kbh.) :

Blich.(1920).XII.190. Margrethe kom paa
„Stiftelsen" og fik et Nummer og fødte et

'Ba.Tn.HKaarsb.F.27.
\\

(nu mindre br.) om
andre almennyttige institutioner, som kirker,

skoler. Baden.JurO.II.41. Schand.IF.91. jf.

bet. 2.1 : Jeg var s'gu ganske benauet, da jeg

stifte 1(1-2) Moth.S756. Christendommens
hellige StiiteT.JSneed.111.325. (som sin)

egentlige Stifter . . maa det Kgl. danske
Videnskabernes Selskab ære Hans Gram.
Molb.VSH.8. Antallet af Stiftere (af et aktie-

selskab) maa ikke være under tre. LovNr. 123
^^U1930.§4. om grundlægger af en kunstret-

ning olgn.: Han blev den sande Stifter af vor
høiere Foesie. Molb.EL.193.

||
(hist.) til III.

10 stifte 1.2 slutn. i Hjørnet (0: af et relief)

skimtes . . en Figur, formodentlig Relieffets

Stifter. FrPoMZsen.GO.52. 2) (nu sj.) til III.

stifte 2.
II jf. Fredsstifter: en stifter af fred

og ejendomstryghed.AOZr.I»^.i/.272.
|| jf.

Brand-, Ildstifter: (de) som udi denne for-

færdelige Gierning (0: en ildpaasættelse) vare
Stiftere og Medviderb, bleve paagrebne.
Slange.ChrIV.274. \\ især (jf. Komplot-, Op-
rørs-, Urostifterj om den, der fremkalder

traadte ind i denne vidtberømte Stiftelse (0: 20 (volder) uro, ulykke, sammensværgelse olgn.

Klampenborg kur- og badeanstalt). ARosen-
kilde.AndersTikjøb.(l'861).41.

Stiftelses-, i ssgr. (især tidligere ogs.

Stiftelse-, se u. StiftelsesbrevJ. især (navn-

lig 03, emb., jur.) af Stiftelse 1; saaledes ogs.

i forsk, let forstaaelige ell. mindre brugelige

ssgr. som Stiftelses-aar, -kapital, -møde, -om-
kostning(er), -udgift ofl. -brev, et. j'Stif-

telse-. Mall.SgH.440. Nørreg.Frivatr.I.20).

(jf. -dokument, Stiftebrev og Stiftningsbrev 30 ter-inde, en.

u. Stiftning^ dokument, hvorved noget (et

legat olgn.) stiftes. LTid.1724.675. VSO. MO.
-dag, en. den dag, paa hvilken noget (en

forening olgn.) stiftes, ell. aarsdagen for denne

begivenhed. JBaden. Da L. Hrz. X VIII. 83.

CHans.F.143. -dokument, et. (jf. -brev^.

Bl&T. -fest, en. (jf. -gildej fest paa (i an-

ledning af) en stiftelsesdag. VSO. S&B.
-frøken, en. [2.2] (mindre br.) frøken, der

kand det være naturligt, at et Menneske
kand saa hastig og saa stærkt forandres?
mon Fanden ikke haver været Stifter hertil?

Holb.Forv.6sc. man (beskyldte) Tausan for at

være Stifter af denne Sammenrotteise. Wand.
Mindesm.I.309. CBernh.NF.X.47. Grib Mor-
deren, som er alle Ulykkers Stifter i vort

velsignede Land, og overgiv ham til Galgen.
JBehrend.Røverpræden.(1842).268. Stif-

(jf. Stifterske; tg, emb.)

kvindelig stifter (1). EPont. Atlas. 11. 109.

(unionens) Stifterinde (0: dronning Mar-
grethe). Allen.1.6. Rist.FT.127. jf.: Politiquen

(er) et Riges Herskerinde, og Lovens Stifter-

inde. LTid.275S.i87. Stifterske, en. (sj.)

d. s. s. Stifterinde. Moth.S756. jf. VSO.
Stifte-syl, -tromle, -tærske-

maskine, se Stift-syl osv.

Stift-fil, en. [1.1] (jf. -klo)

har bolig i en (frøken) stiftelse; stiftsfrøken. 40 ansatsfil. File.9. -forgyldning, en. [1.2.4]

Leth.(1800). Han forestillede sig Tanten som
en indskrumpet Stiftelsesfrøken.J.aDons.S'.

116. -gilde, et. (jf. -fest;. Schand.O.II.

137. -overenskomst, en. skriftlig over-

enskomst om et aktieselskabs stiftelse. LovNr.
468"/»1917.§5. -skole, en. [2.2] (emb.) en

som stiftelse oprettet (til en stiftelse knyttet)

skole. Der fandtes 1899 13 Statslatinskoler,

1 Stiftelsesskole (Herlufsholm). yor</i;./,2.

60.

Stifte-maskine, en. (af (1. Stift 1

ell.) II. stifte 1; sko.) maskine, hvormed
fodtøj(s saal) stiftes. Heeland.Skomageriets

Historie.(1926).105.

Stifter, en. ('(f) Stiftere. LTid.1728.

675. Rist.J.262). flt. -e. {ænyd. stiftere, ty.

stifter; af III. stifte) person, der har
stiftet noget; grundlægger; ophavs-
mand; alm. i forb. m. (objektiv) gen. ell. m.

(bogb.) forgyldning, der udføres ved, at man
dækker bogbindet med guld, lægger et papir,

hvorpaa mønsteret er tegnet, derover og kalkerer

tegningen med en varm messingstift. CElber-

ling.Breve fra enBogelsker.(1909) .20. -form,
en. [1.1] en til trykning af tøjer, voksdug
olgn. (især tidligere) anvendt haandform med
stifter ordnede i mønstre. Stifte-: Nord
ConvLex.V399. Sal* XXII. 298. -gang,

50 en. (^Stifte-. Vrsin.Uhre.(1843). 41. 142.211.

NordConvLex.V.399). [1.1] (ur.) gang (9.i),

ved hvilken ganghjulet er forsynet med en

kreds af stifter, hvorom ankerfligene gri-

ber. OpfB.HII.494. -hammer, en. [I.l]

(haandv.) hammer, der har en lang, tynd pen
og en lille bane (til at slaa stifter i). FagO
Snedk. -h|al, et. ^Stifte-. Ursin.Uhre.

(1843).15).' [1.1] (ur.) hjul med stifter, der

i et slagværk hæver hammeren (og derved

præp. af (Gram.(KSelskSkr.II.92). OFriis. to bringer uret i slag). OrdbS. -lilo, en. (Stifte

Litt.153) ell. (tidligere) til (Holb.DH.1.776.
11.381. Eilsch.Philhist.13) ell. (sj.) for
(Trojel.1.45). I) (jf. Legat-, Lens-, Reli-

gionsstifter; især Qp, emb., jur.) til III.

FRFriis.KA.124). [I.l] (jf. -fil; lille

filklo med skaft. Thaulow.M.1.438. -laas,
en. [I.l] (fagl.) laas, der efter aflaasningen

sikres ved en gennem et hul i laasetøjet indsat
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stift. PoliiiEV/il922.5. -mosaik, en. [I.2.2]

(fagl). HFD.1936.XLir.
I. IStiftning, en. (fagl.) vis. til II.

stifte (1); ogs. om den ved (et system af)

stifter dannede sammenføjning. Haandv.188.
Lovtid.l920.A.1620.

II. Stiftning, en. flt. -er. (ænyd.

8tift(n)ing; vbs. til III. stifte 1; jf. Stiftelse;

nu næppe br.) det at stifte noget; stiftelse (1);

ogs. om de (udformede) besternmelser, hvor-

ved en stiftelse sker, ell. om den herved tilveje-

bragte ordning (jf. Stiftelse 2.ij. Tiender (der

er) Hospitaler, Præster, eller andre, ved sær
Stiftning, eller Benaadning, tillagte. Z)L.5

—

3—26. Ellers skal saaledis i Hospitalerne for-

holdis, som een hvers Kongelige Stiftninger,

eller andre gudfrygtige Folkis Fundatzer,

medtøTe.smst.2—19—14. Spectator.449. Stift-

ningen af Herlufsholms Skole. Mall.SgH.621.

II
hertil (jf. Stiftelsesbrevj; Stiftnings-

brev, et. LTid.1756.252.

Stift-patron, en. [I.l] (jf. -bøsse;

jæg.) (ældre jagt)patron med en paa bundens

rand fremspringende stift, der ved geværhanens

slag drives ind og bringer fænghætten til at

eksplodere. Hvad enhverJæger børvide.(1935)

.

68.

Stifts-, i ssgr. ['sdefds-, dagl. ogs.

'sdefs-] (i enkelte ssgr. (med flerstavelses

sidsteled) dog i alm. med hovedtryk paa 2. led i

ssg.; saaledes i Stifts-fysikus, -provstinde,

til dels ogs. i Stifts-fysikat, -øvrighedj. (\

Stigts-, Stikts-. DL.2—17—24. Holb.DNB.
526. se ogs. u. Stifts-befalingsmand, -kirke.—
t Stils-, Stigs-. Moth.S756. — (især) tid-

ligere ogs. Stift-, se u. Stift- 2). især af III.

Stift 1 ; saaledes ogs., foruden de ndf. anførte,

forsk, mindre brugelige ell. let forstaaelige

ssgr. som Stifts-arkiv, -bibliotek, -bygmester,

-fysikat, -grænse, -hovedstad (jf. -by, -stad^,

-inddeling, -landinspektør, -museum, -regn-

skab ofl. II af III. Stift 2: Stifts-bygmester,

-bygning, -forvalter, -gartner, -jæger, -kon-

tor, -kusk, -læge (Bev.*U18ol), -præst, -skov

(VigMøll.HJ.lOO) ofl. -avis, en. (nu 1. br.)

d. s. s. -tidende. KancSkr.**U1814. Schack.

370. -baands-løsning, en. (dannet efter

Sognebaandsløsning; kirk., emb.) det forhold,

at en sogne- ell. valgmenighed (efter en bispe-

ansætielse i stiftet) slutter sig til en anden af

rigets biskopper. LovNr.287**M922.§6. -be-
falingsmand, en. ^t Stigts-, Stikts-.

DL.1—6—8. Holb.DH.II.349. t Stifs-,

Stigs-. Moth.S756. — nu lueppe br. Stift-.

Instr.*lxl722. Cirk.*'/*1810. t -befalnings-.

DL.1—6—8. EPont.Atlas.II.109). (ænyd.

stigtsbefal(n)inesmand , stiftbefalingsmand

(Forordn.(Kvartudg.)*/iil682); jf. Stiftbefa-

ler og Befalingsmand 2) ældre (spec. i tiden

fra enevældens indførelse til Chr. VI.s rege-

ringstid anvendt) betegnelse for Stiftamt-

mand. Sort.HS.A2r. Holb.Staat.289. *(Kir-

sten Pils Kilde er) nu til Manges Lyst og Net-

te sat istand |
Ved Grev af Reventlau som

StiftsbefaUngsmand.Ci<.2750.('rrap.*//.2P6;.

Stiftsbefalingsmanden (paa Island). Regl.*/i

1834.§10. JPJac.I.12. Arup.DH.1 1.508.533.
-bog, en. (ænyd. stift(s)-, stifsbog; foræld.)
bog med fortegnelse over stiftets kirkelige

ejendomme og indkomster. Reskr.^*/tl772. Sal.*

XXII.299. -by, en. (jf. -stad; et stifts

hovedby, hvor biskoppen (og stiftamtmanden)
bor. JLange.1.322. Bek.(G'R.)*y*1923. -da-

10 me, en. (af III. Stift 2; ;/. -frøken^ medlem
af et stift (frøkenkloster); klosterdame; kon-
ventualinde; ogs. (m. h. t. Vallø) spec. om
de ældre af stiftets damer (virkelige stifts-

damer), mods. de yngre overordentlige stifts-

damer (se Sal.XVI.713f. Sal.*XXlV467).
vAph.(1759). PalM.AdamH.II.67. Bang.GH.
118. -frøken, en. (af III. Stift 2; jf.

-dame og Stiftelsesfrøken) klosterfrøken (kon-

ventualinde). JBaden.DaL. APetersen.Vallø.

20 (1877).160f. den ældre, tunghore Vallø-

Stiftsfroken.Drac^m.F./.352. -fysikns, en.

indtil 1914 betegnelse for overordnet embeds-

læge uden for Kbh. KancProm.*ltl804. An-
ordn.Nr.l52**/»1902.§l,7.

||
(spøg.) anv,

som skældsord. Hørup.11.119. Byskov.M.162.
-gods, et. I) offentligt, under en stiftsøvrig-

heds bestyrelse henlagt jordegods. VSO. MO,
2) det et stift (II 1.2) tilhørende gods. vAph.

(1759). VSO. MO. UfF. (Vallø-egnen).'iker-

30 re, en. (ty. stift(s)herr; af III. Stift 2; sj.)

medlem af et gejstligt stift (II.2), et domkapitel;

domherre; kannik. vAph.(1759). VSO. MO.
(„tydsk Ord"), -bospital, et. (foræld.)

en i tiden efter reformationen oprettet (under

stiftsøvrighedens overbestyrelse staaende) mild

stiftelse for fattigforsorg (uden for det alm.

fattigvæsen). Sal.*XXII.300. -kasse, en.

(foræld.) d. s. s. -kiste. KancCirk.**/iil841.

Sal.*XXII.300. -kasserer, en. embeds-

40 mand, der under stiftsøvrigheden leder de med
forvaltningen af stiftsmidleme forbundne for-

retninger. Reskr.**/il796. Stiftskasserer for

Sjællands Stiit. Bek.Nr.l32"/tl923. -kir-

ke, en. I) af III. Stift 1. I.l) (sj.) om hver

af kirkerne i et stift, (superintendenter-

ne) skulle besøge deris Stigtskirker aarligen,

saa mange de kunde af Stæd komme. Z)L.

2—17—9. 1.2) (1. br.) et stifts hovedkirke;

domkirke. Stub.lOO. VSO. MO. I.S) (emb.)

50 d. s. s. -landsbvkirke. Mynst.Vis.1.272.

Resol.(GR.)**U866. 2) (I br.) af III. Stift

2: en kirke ved et stift (frøkenkloster). MO.
-kiste, en. (ænyd. d. s.; jf. -kasse; foræld.}

kiste (kasse) til opbevaring af et stifts brev-

skaber og pengemidler. DL.2—22—12. Stifts-

kisten skal forsynes med tre forskjellige

Laase og hasler. Reskr.**/il796. EllenJørg.

HH.141.166. Il
anv. om de heri deponerede

stiftsboqer: Baden.JurO. jf. MO.
Stift-skriver, en. se Stiftsskriver.

-skrue, en. [I.l] skrue uden hoved. Sal.

XVI.158.
Stifts-landsbykirke, en. (jf. -kirke

1.3; emb.) sjællandsk landsbykirke, der be-

60
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styres af kirkeministeriet gennem stiftsskri-

veren i Roskilde. Resol.(GR.)'*/il881. Lov
Nr.28V/a922.§23. -lensmand, en.

{ænyd. stig(t)s-, stigtlensmand ; jf. -befalings-

mand og Stiftamtmand; hist.') i tiden efter

reformationen (indtil enevældens indførelse)

betegnelse for en lensmand, hvem det overdroges

at føre tilsyn med stiftets kirkelige forhold.

DanmRigHist.III,2.67.83. -ligning, en.

(jf. -repartitionj indtil 1830: visse kommu- lo

nåle udgifters paaligning paa stiftets hartkorn

ell. paa dets købstæder. Forordn.'^/il830. Sal.*

XXI1.301. -middel, et. (emb.) i flt.: de

af stiftsøvrigheden bestyrede, til kirkelige for-

maal (præsteembederne, kirkerne, visse stif-

telser) henlagte midler (mods. Hjemmemiddel),
Cirk. (GR.)^'/b1850. LovNr.286''>U1922. § 62.

-provst, en. den provst i et stift, der (i alm.

boende i stiftsbyen og knyttet til stiftskirken)

ved biskoppens forfald bestyrer bispeembedet 20

(jf. II. Stift 2). Domkirkens Sognepræst i

Aarhuus er Stiftsprovst.JSesA;r.''/iZ7i5. Baden.
JurO. Anordn.Nr.479^'/iil922.§4. -prov-
sti, et. (emb.) en stiftsprovsts embede ell.

myndighedsomraade. vAph.(1759). Reskr.^'^/i

1789. LovLPet.Y621. -repartition, en.

(foræld.) d. s. s. -ligning. PU^U^1819.§6.
-revisor, en. (emb.) en til revision af et

stifts (en stiftskasserers) regnskab ansat re-

visor. Reskr.^'/2l784. Skr.Nr.288^'/i2l923. 30

-skole, en. (foræld.) domskole; katedral-

skole. ConvLex.XVI.261. DanmRigHist.IV
113. -sltriver, en. (ænyd. stift-, stigt-

skriver(e)) I) tidligere om embedsmand, der

havde de ledende forretninger vedrørende stif-

tets kirkelige midler og indkomster, spec.

(efter 1721) bestyrelsen af de kirker, der ikke

var i privat eje; nu: en i Roskilde ansat

embedsmand, der under stiftsøvrighedens over-

tilsyn bestyrer de sjællandske stiftslandsby- 40

kirker og desuden er godsforvalter ved og

værge for Roskilde domkirke. Stifts-Skriveren

i Bergen. Holb.Berg.311. Sibb.II.291. Skr.

(GR.)^yd923. Stift-: Reskr.^'>/il721. 2) skri-

ver (sekretær) ved et stift (III.2). Stiftsskri-

veren ved Valløe Stiit.Reskr.^/d817.§3. Cp

-stad, en. (større) stiftsby. MO. jeg . . anser

det for en Lykke at J3live Præst . . i selve

Stiftsstaden. PEBenzon.B.55. CSPet.Litt.758.

Stift-: Ørst.VII.5. VSO. Pont.Fam.82. 50

-tidende, en. (jf. -avis samt II. Stift 1)

en især for et stifts beboere beregnet og i stifts-

byen udkommende avis (der indtil udgivelsen

af „Statstidende" (^U 1904) if. kongelig be-

villing havde det privilegium, at alle offent-

lige kundgørelser og meddelelser fra de forsk,

myndigheder mod betaling skulde indrykkes
deri); spec. som del af en række (større) pro-

vinsblades titel (tidligere ogs. i flt.). De til

Forsendelse med Posten Kongelige aliene eo

privilegerede Jydske Efterretninger, og al-

mindelige Stifts-Tidender (avistitel.1794-1827;
fra april 1827: Aalborg Stiftstidende^, han
var dumpet ned i Stiftstidendens Roman,

der viste sig at være læselig, om ikke just

læseværdig. G^eLFG.225. O -vis, adv. (med)
hvert stift (taget) for sig; stift for stift. Blich.

(1920).XXI.30. Menighedsraadene har uhin-
dret sluttet sig sammen til Drøftelser provsti-

eller stiftsvis. OskAnd. (GadsMag. 1930. 641).
stift-: Wanscher.(Pol.yil925.9.sp.6)).

iStift-syl, en. [I.l] (jf. -bor; haandv.)
syl til at bore smaa huller (til stifter) med;
pløksyl. Stifte-: Larsen.

IStifts-øvrighed, en. (eml.) fælles

betegnelse for biskoppen og stiftamtmanden
som stiftets øverste myndighed. Prom.*^/hl799.

Skr.Nr.288^"1121923.
8tift-tand, en. [I.l] (tandl.) en paa

en tandrod ved en metalstift fastgjort kunstig

tand. Sundhedstid.1918.91. JacPaludan.F.
161. -tromle, en. (jf. -tærskemaskine;
landbr.) d. s. s. Pigtromle (2). Stifte-:
LandbO.lV.644. -tænding, en. [I.l] (jf.

-antænding; jæg.) antændelse af en patrons

krudtladning ved geværhanens slag mod stiften

paa (stift)patronens bund. DagNyh.^^/7l912.

2.sp.3. -tærskemaskine, en. (jf. -trom-
le; landbr.) d. s. s. Pigtærskemaskine. Stif-

te-: Landbo.IV.646. -ndslaaer (MR.
1823.55. MilTeknO.) ell. -udslager, en.

[I.l] redskab, hvormed inddrevne stifter

slaas ud. Bl&T. -udtager, en. [I.l]

redskab (tang), hvormed inddrevne stifter tages

(trækkes) ud. Bl&T. -ventil, en. [I.l]

(fagl.) (cykel)ventil med stiftformet ventil-

legeme (til nedstikning i ventilhuset). Politi

E.Kosterbl.*/<il924.2.sp.2. -vis, adv. se stifts-

vis.

I. Stig, en. se I. Stige.

II. Stig, en. se II. Sti.

III. Stig, et. [sdiJq] flt. d. s. (sj.) vbs.

til II. stige. *Det stiger — paa Klæder, paa
Mad, paa Alverden et Stig. KMunk.SD.73.
Stig-, i ssgr. 1) af 1. Stige, se Stige- 1.

2) (ogs. Stige-, se Stige-evne, -kraft, -prøve

og u. Stig-hastighed, -højde, -ledning, -rør,

-ventil. Sti-, se Stihage^. af II. stige.

Sti-gang, en. se Stigegang.

Stig-bord ell. (nu sj. skrevet) Sti-
bord, et, (sj.) en (Moth.S808). [isdiiboV,

I. br. 'sdiq-] flt. d. s. ell. (1. br.) -e (Steph

Jørg.L.15. Aakj.PA.51. OpfB.n.39) ell. (nu
næppe br.) -er (Holb.Ep.I.159). {ænyd. sti-

bor(d), styffbord, glda. stibor(th), stighborth

(DGL.I.171f.var.V.244var.), æda. stiborth,

-borj) (smst.I.171f.255.V244), sv. stigbord

(fsv. sti(gh)-, stiffbordhj; 1. led er besl. m.
oldn. stifla, opdæmme, no. dial. stivla, styvla,

der er besl. m. stiv; 2. led er I. Bord (A.l)
||

formen Stigbord, der skyldes tilknytning til

II. stige, findes hos Moth (som sideform til

Stibordj, synes sjælden i det 18. aarh., men
bliver alm. i løbet af (1. halvdel af) det 19.

aarh., jf.: „Skrivem. Stigbord er endnu tem-
melig ny.'' Levin. \\ fagl.) (en i sit eget plan

forskydelig, oftest lodret stillet) lem (flage ell.

tavle) af træ ell. jærn, som (i sænket stil-
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ling) lukker helt ell. delvis for gennem-
strømningsaabningen i en sluse, (større)

vandrende ell. for kanal, grøft olgn.

(hvorved vandet slæmmes op ell. tvinges i en
anden retning); ogs. (1. hr.) om sluseværk

med en lukkeindretning som den ovf. nævnte
(Leth.(1800).167. Levin.). Hvo som haver
Vinter- eller Græs-MøUe, hånd skal optage
Stiebordet den første Maji, og ej sette det

244. (kongen) satte Foden i Stigbøilen og blev
. . staaende i dybe Tanker. /n^. 75.///.
214. MøllE.V.152. JohsBr»ndst.DO.III.325.
billedl.: *Lær først . .

| At sætte fast Din
Fod i Taalmods Stigbøil\Hauch.DYI.85.

II
i forh. som bruge lange, korte stig-

bøjler (o: stigbøjleremme)
j holde stig-

bøjlen for en olgn., ofte som udtr. for ærbø-
dighed, underdanighed olgn. Kongen (vilde

neder igien, før end alt Høe og Korn er inde. lo ikke) holde hans Stiebøyel. Holb.Kh.624. Bor
DL.5—11—2. Kraft.M.II.756. Alle Stig-

borene, der ellers dæmmede Faldets Vold-
somhed, vare den Dag tagne op, da man
vilde have Vandet uå. Kofoed-Hansen.LD.
151. *Saa faldt det tunge Stigbord

|
med

Larm og Bulder i — | da standsede Strøm-
men,

I
og alting var ioxhi.Bergs.PS.VlI.393.

En stærk Brusen steg, dér foran styrtede

Bækken over et Stigbord ud i Solskinnet.

rebye.TF.771. tvende Herser maatte, naar
han (o: kongen) reiste, sadle hans Hest, og
holde Stigbøilen for )iam.Suhm.Hist.I.112.
Grundtv.Dansk.il.258. ride frem stigbøj-
le om stigbøjle (o: i tæt sluttede rækker)

j

staa (op) i stigbøjlerne (under rid-

tet)
j
tabe stigbøjlerne, spec. (rid.) om

rytter, hvis fødder under ridtet (stadig) gli-

der ud af stigbøjlerne. VSO. jf.: hånd for-

Kidde.B.144. \\
billedl. ell. i sammenligning. 20 lorer Stiehøyleme. LTid.1725.605

Den Tale er et Stigbord |
For Begeistrin-

gens 'Eiy.Winth.X.278. Hans Røst skar som
et Stigbord ned gennem Jørgens Talestrøm.
Skjoldb.KH.51. (forskerne) burde løfte Stig-

bordet for alt det i Arkiverne opsamlede og
saaledes faa Studiemarkeme overrislede.

JohsSteenstr.H.124. \\ hertil ssgr. som fx.

Stigbords-aabning (0: den aabning i en
sluse, som kan lukkes af stigbordet. MøllH.Y
264), -anordning, -mekanisme, -slnse (0:

sluse med et stigbord som lukkeindretning.

NordConvLex.Y315), -stang (0: stang, ved

hvilken stigbordet løftes. Stigbord-: MøllH.Y
264), -tavle (o: selve pladen, hvoraf et stig-

bord bestaar. GyrLemche.S.1.180).

Stigbøjle, en. ['sdiibmila, ogs. 'sdiq-]

(1. led tidligere ofte skrevet Sti- (Pflug.DP.
1162. Holb.Ep.III.223. LTid.1725.605.1736.
61. Borrebye.TF.771. jf. Feilb. FrOrundtv.

2) overf., om hvad der i formen minder om
en stigbøjle (1). 2.1) (anat.) lille ben i øret
(Stapes) (jf. Ambolt 2.i, Hammer 3.4^.

AWHauch.(1799).485. Panum.661. jf.: øre-

stibøil. itfoiA.023. 2.2) (foræld.) tung gen-
stand (blyvægt ell. sandpose), der hængtes
under fødderne paa en person, der
skulde ride paa træhesten. Sal.XVII.717.
2.3) (sj.) et stykke klæde, der lægges

30 under foden og føres op paa begge sider af
benet for at fastholde en forbinding olgn.

VoHHj.II,2.255.
Stigbøjle -fodstykke, et. [2.i]

(anat.) den pladeformede del af stigbøjlen,

som lukker for „det ovale vindue" (se Vindue^,
og som svarer til tværstykket paa en stigbøjle

(1). Anat.(184O).U.304. -hoved, et. [2.i]

(anat.) stigbøjlens yderste, aflang-runde del.

Anat.(1840).II.305. f -læder, et. [1] (//.

LK.136. Flemløse.96). sj. Stiv- (NvHaven. 40 ænyd. sti(g)leder, glda. stiledher t sa. bet.)

Orth.163). — 2. led ogs. (nu dial.) -bøj(e)l

(Moth.S808. Holb.Kh.159.624. LTid.1736.
286. BomhOS. se ogs. u. bet. 2.i;, -beg(e)l,

-bøvl (Feilb. jf. best. f. -bøglen. LTid.
1727.567. Borrebye.TF.771). flt. -r ell. (vel

kun til ent. -boj(e)I; nu dial.) stigbøjle (LTid.
1728.602. BornhOS. jf. Feilb.). (ænyd. sti(g)-

bøyel, -bøgel, -bøffuel (flt. sti(g)bøyel, -bøyle),

SV. stigbygel, no. dial. stigbøygel (og -bygla);

stigbøjlerem. Sort.Poet.77. -maskel, en.

[2.1] (anat.) muskel, hvorved stigbøjlen bevæ-

ges (Stapedius). Viborg&Neerg.HB.28. Anat.

(1840).IL305. -rem, en. [1] (jf. -læder;

rid.) den rem, hvori stigbøjlen hænger; stig-

rem. vAph.(1759). Hag.*VIII.492. -ring,
en. [1] (rid.) (en til sadlen fastgjort) ring

ell. bøjle, hvori stigremmen hænger. Bl&T.
L Stige, en. ['sdi-qa ell. (dagl. alm.)

efter ty. "steigbngel, til II. stige og I. Bøjle 50 'sdi-o] (tidligere ogs. skrevet Stic lMakk.5.30

Il
nordiske ord for stigbøjle er: oldn. stigreip

(eng. stirrup, ty. stegreif^, glda. istath, istæth

(oldn. istaS) og oldn. fstig)

I) indretning, som i reglen bestaar af
en halvring (bøjle) af metal, hvis to grene

forneden er forbundetved ettværstykke,
og som hængende i en i sadlen fastgjort rem

(jf. Stig(bøjle)rem^ tjener rytteren til

støtte for foden under ridningen og under

(Chr.VI). 'Holb.Paars.236. Jacobi.(Skuesp,

IV168). — nu nceppe br. Stig. Borrebye.TF.

182). flt. -r. (ænyd. sti(g)e, steye, glda. styæ,

stey, ogs. (flt.) stæghæ (HellKv.41), fsv.

stighi, steghe (sv. stege;, oldn. stigi og

stegi, jf. mnt. stege, trin, trappe, oht. stega;

besl. m. II. stige)

I) (jf. I. Lejder 1) transportabelt red-

skab af træ, metal ell. (jf. Reb-, Tovstige^

op- og afsidningen. Hæsten (slog) ham af, eo reb olgn., der (som regel) bestaar af to

og slæbede ham efter Stiebøjelen indtil han
døde. Holb.DH.1.203. en retskaffen Kudsk
maa kunne sidde fast uden Stigbøiler, og

een er nok til at stige op i.Bagges.DVIX.

lange, sværere (parallelle ell. (jf. Frugt-,

Spidsstige; ved den ene ende sammenløberide)

sidestykker (lægter, metalstænger, reb olgn.)

og af en række imellem sidestykkerne an-

XXL Kentrykt "/, 1948 79
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Iragte smalle tværstykker (tremmer, metal-

stænger, reb olgn.), som man benytter som trin

for at stige op til ell. ned fra et højere liggende

punkt. I.l) i al olm. mange Folk . . bare

Stiger (Chr.VI: stierj og Stormredskaber for

at indtage Fæstningen. iilfa/cfc.5.3(?. *Hun
over Porten paa en Stie maatte stiige. Holb.

Paars.236. Denne Stie vil jeg sætte op til

arrest Huuset, for at erfare, hvor Arleqvin

er inde. KomGrønneg.111.390. *Til Storm lo

(o: paa skibe) han kaster sine lette Stiger.

Oehl.XXX.89. Løse Stiger (skal) naar de

ere over 6 Alen lange (være) forsynede med
. . Jernpigge forneden, hvorhos en Arbeider

. . skal have Plads ved dens Fod for at paa-

see, at den staaer t3ist.Vedt.^^/il869.§23.

en Maler . . kom kørende med en Trækvogn,
hvorpaa der var Stige og Malersager. H/Set;e-

rinsen.SM.7. rejse en stige, se II. rejse 4.i.

1.2) (foræld.) om stige (I.l), hvorpaa en per- 20

son (fx. en beruset) i fastbunden tilstand

transporteredes til politista,tionen olgn. ChrBo-
rup.PM.393. Vægterne med Stigen høit paa
deres Skuldre, et ungt Fruentimmer . . laae

bundet fast paa Stigen. HCAnd.SS.IV103.
*En Aften som fuld han paa Langebro gik

. .
I

til Vægteren peb og paa Stigen fik
|

ham praktiseret oTp. Hostr.Int.l7. ThEw.FD.
1.14. 1.3) (dagl.) om (brandstige monteret

paa en) stigevogn. Stor Tagbrand paa Amager. 30

En Stige faar Motorstop paa Amagerbrogade.
PoU'/d942.5.sp.3. 1.4) (jf. Himmel-, Ja-

kobsstige (1); relig.) stige, der tænkes at for-

binde himmelen med jorden; især om den stige,

som patriarken Jakob saa i sin drøm (jf.

lMos.28.12). Pflug.DP.892. *Jorden løftet

er mod Himlen,
|
Himlen sænket er mod

Jord,
I

Stigen reist til Engle-Gang. GrMndto.

SS. 1.598. jf.: Er Stien til Parnassus gaaet i

stykker for ham (o: en poet)? Holb.LSk.IY9. 40

II
uegl. * Klittens Sommer bygger Stige

|

mellem Jord og Himmerige. So^mann.^Ods-
herred.l934.5.sp.2). 1.5) Qp i billedl. anv. *gode
Miner hold med Kammerpigen,

|
Thi hun

til Baronessens Gunst er Stigen. PaiM.¥27.
nu da Du har Held med Dig . . støder Du den
Stige (0: støtte, hjælp) bort, som var Dig
nyttig. Brandes.(Tilsk.l910.1.426). jf. bet. 1.4:

*Den monotone Præken . ,
|
den er vist

næppe Stigen
|
til Himmeriges Fort. Schand. 50

SD.54.
II

trække stigen op efter sig,

(lign. udtr. i eng. og fr.; 1. br.) afbryde en for-

bindelse, naar de samme Folk, der havde prist

Bønderne i høje Toner, nu betragtede dem
som menige af anden Klasse, da betød det

blot, at Magthaverne „trak Stigen op efter

sig". MRubin.Er.76.
2) om hvad der ligner en stige (1); af de

forsk. anv. fremhæves flg. (jf. ogs. Aale-, Abe-,
Jakobs- (3-4), Musestige og u. Hønsestige^; eo

2.1) (snedk.) stigelignende (træ)ramme, der
anvendes til at bære hylder. Arbejdsløn.

35. FagOSnedk. 2.2) (dial. (bornh.); især i

flt.) stigelignende indretning, der i ældre tid

brugtes som (høst)have i en vogn; nu om høst-

have i al alm. (jf. I. Lejder 2.ij. JPPrahl.
AC.69.103. Esp.328. 2.3) (gym.) gymnastik-
redskab af form som en stige; i ssgr. som
Rude- (s. d.) ell. (nu foræld.) Træstige

(Gymn.(1828).35). 2.4) (jf. u. Hønsestige; 1.

br.) da ar li g (smal, stejl, ubekvem) trappe,

jf.: (han) krøb ned ad Stigen, Trappe kunde
den ikke kaldes. HCAnd.(1919).III.222. 2.5)

(haandarb.) række af tremmelignende sy-
ninger, som forbinder de enkelte figurer
i en vis slags kniplinger. VortHj.II,2.132.

111,1.50. 2.6) (jf. bet. 2.1) om tegnet fi-
gur, der forestiller en stige (l.i), anv. ved forsk,

spil (lege); i forb. som slaa stige (Krist.

BRL.333), spille stige (Feilb.), spille
(smst.) ell. trække (MDL.) paa stige,
(dial.) som navn paa selve spillet (legen);

se nærmere MDL. Krist.BRL.333. Feilb. 2.7)

(jf. bet. 2.6 samt bet. 3; nu næppe br.) maale-
stok (2); skala; ogs. (jf. Glasstige) om (del

af) selve maaleinstrumentet. en numereret og
Circel-rund afdeelt Stige (o: i et hydrometer).

LTid.1747.836. 2.8) (især poet.) i anden anv.,

fx. om solstraale, lysstribe olgn., som staar

stejlt ned mod jorden, det er . . noget over
Middag, disede Stiger staar fra Trætoppene
stejlt ned i Skyggen. JFJens.C.29.

3) (jf. bet. 2.t) o overf., om trinvis,
gradvis ordnet række af elementer, (især

bestemt ved adj., gen. ell. som 2. led i ssgr.

som fx. Embeds-, Rang-, Samfundsstige;
sml. (sj.): Jeg betroede ham, hvor langt

nede paa Humørstigen jeg havde været,

Bergstrøm.Ve.24). *Hand triner vist og lige

I
Paa ærens lovlig stige. »S^wJ.222. Jo høiere

(dyresjælen) staaer paa Skabningens Stige,

jo fleere Glæder nyder den. Basth.Phil.182.

*paa den gamle Rangforordnings Stige
(

„Justitsraad" over „Kancelliraad" staar.

Schand.SD.xxxiii. *Du — endnu saa ung
paa Aldrens Stige.

|
Jeg — en Pilgrim mod

det tabte ^ige.LCNids.VLM.58. hun er

længere nede paa den sociale stige. FBrandt.

SK.291.
II

(1. br.) trinvis ordnet række af
toner; skala (3); tonestige. Ploug. 1.197.

II. stige, t'. ['sdi'qa, ogs. (dagl.) 'sdi*a]

(om formen sti se u. bet. 2.i^. præs. -er

['sdi?q[8r, ogs. (dagl.) 'sdi^ar] stiger (d. v. s.

stiger). H0ysg.AG.95 (jf. Bertels.Høysgaard.

(1926).215). præt. steg [sdeJq] (Høysg.AG.
95) ell. (nu kun dial.) stigede (lMos.24.64
(Chr.VI; 1871: steg;. Æreboe.171. Pamela.
1.243.430. Trojel.II.23. (arkais.:) (de) sti-

gede til Rest. Rist.P.25. jf. LollGr.69. OrdbS.

(sjæll.,fynsk) samt Høysg.AG.95. NvHaven.
Orth.167. sml. u. ind-, ned-, opstigej ell.

(dial.) stigte (jf. Esp.328. UnivBl.1.388);

part. steget ['sde'qai] ell. (i rigsspr. især

(o) som fk., navnlig som adj., jf. alderstegen^

stegen (som fk.: Holb.Ep.IY150. OeconT.
II.9. HCAnd.Breve.I.lO. HansPovls.Lykke-
ligeBarn.(1923).31. efter være m. subj. i

intk. ell. flt. ell. efter have: Høysg.AG.95.
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TrojeU.59. Brandt.CP.402. Feilb. som iest.

/. ell. flt. O stegne: PAHeih.fForSandhed,
11.64). ApG.10.4(Chr.VI og 1907 afvig.).

Bredahl. 1. 139) ell. (nu kun dial.) stiget

(LTid.1726.639.1740.288. Høysg.AG.95. Jom-
tou.CM.280. LollGr.69. OrdbS.ffynsk), jf. u.

be-, ned-, opstige^ ell. f (som fk.) stigen

(Pflug.DP.172) ell. (dial.) stigt (jf. Esp.

328. UnivBl.I.377.388. UfF.). vhs. -ning
(s. d.) ell. (nu næppe br.) -else (Moth.S809. i"o

LTid.1724.767. jf. Be-, Moder-, Ned-, Op-,

Overstigelse^, ;/. III. Stig, Stigende.
|i
som

hjælpeverhum bruges i den alm. intr. anv.

(om forandring af tilstand) være, tidligere

ogs. have: Clitau.PT.40. LTid.1740.288.
Reiser.JII.37. jf. Høysg.AG.95. {æda. stighæ

og stiga (DGL.I.124), oldn. stfga, osax. oht.

stigan (mnt. stigen, nht. steigenj, oeng.

stigan (eng. styj, got. steigan, jf. gr. stefchein,

gaa; besl. m. IL Steg, Y. stejl, I. og III. Sti, 20

I. Stige; grundbet.: gaa (fremad), men ordets

bet. er tidligt blevet indskrænket til fortrinsvis

at betegne en bevægelse opad; jf. Stiger, 1. led

af Stigbøjle samt Stigbord)

I ) (især iS) i al alm. om bevægelse til fods

ell. om bevægelse, hvorved fødderne sættes mod
et underlag: gaa; træde; nu kun i udtr. for

bevægelse opad (jf. bet. 2) ell. nedad og i

forb. m. præp.-led (ell. adv., se bet. Q), der

angiver bevægelsens maal ell. udgangspunkt, 30

saaledes at forandringen i stilling ell. plads

og ikke selve bevægelsens art bliver hovedfore-

stillingen; især i faste forb. da nu dend
heele Academiske Stat . . var ankommen . .

stigede Biskopen i Cathedra. Lrtd.i723.2.

strax derpaa . . steg hun i Brude-Sengen til

h&nnem. Schousbølle.Saxo.192. *Alt tyngre
Foden stiger,

|
Alt stivner nu mit Knæ.

CFrim.Poet.72. Man steg paa Stol, man
sprang paa Bord.Winth.NDigtn.llO. De ere 40

frygtelig ulykkelige Aander, der ikke ved
Daggry stige i deres Gray. HCAnd.SS.IY
133. stiger man uden for (haven), da er

Alt i en to Miles Omkreds en Fl&åe.sa.Breve.

1.45. snart maatte Z. stige paa Baalet.

Brandt.CP.193. stige i land (se u. Land
6.2j, (nu næppe br.:) paa land (Moth.SS07.
Eøysg.S.138), i sadelen (se L Sadel 2).

stige af ell. paa tronen, se Trone. || t

udtr., der angiver, at man indtager en plads 50

» ell. paa et befordringsmiddel, et ridedyr,

henh. forlader dette (egl. m. tanke paa, at

man derved kommer i en stilling, der er højere

(henh. lavere) end udgangspunktet), meget
Folk forsamledes til ham, saa han steeg

(Chr.VI: stigede; 1907: gik om Bord; i

Skibet, og satte sig. Matth.13.2. (han) glemte

sig eengang selv, saa at han, i Steden for at

sætte sig udi Karreten, steeg bag p&a.Holb.

DR.III.7. (han) begiærede, at hun vilde m
stige om Bord til ham i hans Skib. Schous-

bølle.Saxo.295. *Behag i min Baad at stige!

Heib.Poet.IX.87. stig paa Cyklen og kør.

KnudPouls.BE.76. hun (var) steget af Cyk-

len. Pol.*/*1942.5.sp.3. stige af (-f fra.
Gram.Nucleus.1535. Trojel.1.76) hesten (se
Hest sp.47**), til hest (se Hest sp.47**).
stige af vognen (Holb.llJ.1.5. Trojel.I.

167. Søiberg.KK.I.13), (nu næppe br.:) i

(Cit. 1712. (Falsteriana. 139). Kierk. II. 183)
ell. paa vognen (Schousbølle.Saxo.221) ell.

(nu oftest) til vogns (Moth.S807. Høysg.
S.207. Drachm.BF.127. Scherfig.Fu.l29).

jj
stige over noget: Holb.Paars.236 (se u. I.

Stige l.ij. Goldschm.V1.380. Tyven maa have
skaffet sig Indgang i en af de nævnte Lokali-
teter (ved) Stigen over Hus, Mur . . eller ved
Stigen igjennem Vinduer, Skorstene. Goo«.
11.385. stige over Hegnene for at skyde
GeTLVe\.JurFormularbog.*337.

||
(sj.) uegl.

Han standsede brat, han kunde alligevel

ikke gaa ind og stige i sit ny Sæt og lade
Vennen lege Sommer i sine falmede Klude.
AEenningsen.DetrigeEfteraar.(1928).14.

2) (jf. bet. 1) bevæge sig opad, i vejret.

2.1) (især (S) om person (personligt væsen)

II
om person, der bevæger sig til fods (jf.

bet. 1) i retning opad (fx. ved bjergbestigning,

paa terræn, der hæver sig). Vi bleve rigeligen

belønnede for vor Stigen og Opklavring.

Bagges.Skudd.21. Han hostede stærkt og
kunde ikke taale at stige, kunde kun gøre Spa-
seretoure i Solen langs Genfersoen.5cA«Md.

0.11.50.
II (jf. nt. stiegen t lign. anv. (Men-

sing.Wb.IV849); fagl.) i formen sti [sdi^],

om skorstensfejer: gaa op(ad) i en skorsten

(ved at stæmme ryg, arme og ben imod skorste-

nens sider), ingen kan blive Svend, naar han
ikke er dreven i at gaa op i Skorstenene, „at

sti", kalder de det, ligesom det hedder „at

fare" om at gaa ned. Hver8.Dag.1905f06.650.

trans.: har du steget den skorsten?
j jj om

person, der opholder sig i et luftfartøj, en

Højdeprøve, hvorunder vi skulde stige til

2000 m.FlyvningHær.80. jj om et menneskes

ell. et guddommeligt væsens opfart til him-

melen. *Han (0: Jesus) opstod, som Blomst

udspringer, |
Steg (Grundtv.SS.1.597: Stak;

i Sky paa Ørnevinger. SalmHj.259.2. „Hør,"
sagde Jupiter, „jeg gider ikke stige |

Strax

til Olymp igien." Wess.76. Christus er ste-

get til Himmelens Sal,
|
Han nøies ei meer

med en Krybbe. Oehl.XXIV157. jj
(m. over-

gang til bet. 4.3; overf., i udtr. for, at en per-

son naar til en højere social position, (relig.:)

et højere, mere fuldkomment liv (i evigheden)

olgn. *(i) Jesu Christi Rige, |
Hvor jeg ved

Sandheds Kraft | fra Dyd til Dyd kan stige.

SalmHus.456.1. Lykkes og trives . . |
Skal

dine (0: guds) Smaa, |
Voxe i Kræfter,

|

Stige derefter, |
Høieloft na&e.Grundtv.SS.

1.141. Jeg hader Den, som steg fra Dybet,

I

Bedækket med et Lands Foragt. Bøgh.DA.

IY288. stige til berømmelsens, lærdommens,

magtens, ærens ost', tinde
j ;/. flyve sp.2^*:

Hvo høyt vil stige, falder ofte ned.vAph.

(1764). En, der stiger højt, kan let falde

l&yt.Krist.Ordspr.322. 2.2) om dyr; især (Q3)

79^
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om fugle ell. insekter. vAph.(1759). *Lærken
stiger, Stæren fløiter, Droslen slaaer sit

vante Slug. Hauch.SD.1.260. Fiskene stige i

Vandet. MO. Myggesværmene steg og sank.

Gravl.VF.34.
\\ (jf. IV sti 2.1 ; nu dial.) om

hest: stejle. Moth.S807. (heste) ere vælige

. . stige i Veiret og slaae bag nd. Skuesp.VII.

170. Hingstepasseren . . var fuldt optaget

af at styre det vælige Dyr, der stampede i

Grønsværet, vrinskede og „steg" og vilde lo

over til Hopperne. Tfied.S'.iP5. FrGrundtv.

LK.107. UfF. 2.3) (især m) om naturfæno-

mener olgn.; dels om himmellegeme, især

om solen ell. maanen: hæve sig over hori-

sonten ell. højere op paa himmelhvælvingen.

*Solen stiger paa Østerhimlen blaae.Bh'cA.

(1920).V.122. *Med Mailøv nu kommer
skjøn Valborgs Dag;

|
Nu stiger der Pintse-

glands med Sol over Yoyen.Ing.RSE.VII.
241. *Nu lad os gaae . .

|
Der er ei Tid til 20

stille meer at stande,
|
Hver Stierne, som

før steg, igien alt falder. CKMolb.Dante.I.
43. *Se, nu stiger Solen af Havets Skjød.

JakKnu.(HøjskBl.l891.379). naar Solen igen

er steget, naar Somren er inde, gaar den store

Tur for sig TpsiSiny.AxRosendal.SP.72. jf.:

Mørket stiger bag de dybe Vande. Dmc^m.
DM.33. Da Dagen steg, kom en kold Østen-

vind. 0?esewLøfcfc.Zi?.6S. (jf. let. 4.3 og I.

Sol 6.2; 1. Ir.) hilledl: *nu begynder Grevens 30

Sol at stige (0: i kortspil). Blich.(1920).Y

155. især i fori. ens stjerne er i stigen olgn.,

se u. I. Stjerne 3,2 || dels om taage, røg olgn.;

ogs. om lugt. *Kong Frode viger j
Til Taar-

nets Rand;
|
Men Ilden stiger

|
Saa høit, som

hsiii.Oehl.XXX.83. *Lodret steg jo en Røg i

YeiTQt.Winth.Digtn.253. VSO. Duften steg

ham i Næsen. LBruun.SF.56. de (saa) ikke

stort andet til Branden end Røgen, der sta-

dig steg til Vejrs. Poi."/ii942.7.sp.5. 2.4) om 40

ting olgn.
\\

(især [Q) om ting, der bevæges

opad ved mekanisk olgn. paavirkning. den før-

ste (kanon)Kngle er stiget 2000 . . Faune.

LTid.1729.297. *Raqvetten steeg, og gik ad
Skyen ii\. Steners.0de.51. Vægtskaalen . . sti-

gex.Levin. Ballonen stiger. Sc/ieiZer.MarO. Tal-

rige Eskadriller Jagermaskiner steg . . til

Ye\xs.BerlTid.^^Uil939.M.6.sp.4. om noget,

der er i svingende bevægelse opad: Kraft.

(KSelskSkr.in.227; se falde sp.66r*). i vi- 50

dere anv.: opstaa; fremstaa. *De Hænder, som
i Kamp med Sværdet slaae,

|
Maae brænde

Tegl, og hugge Biælker lige,
|
Hvis Borgen af

sit Gruus igien skal stige. Oehl.XXX.87. || om
legemsdele; om et menneskes bryst(parti): hæ-
ve, løfte sig vedstærkindaanding. *Hvor
steg og sank de runde,

|
De liliehvide Skuldre.

Aarestr.SS.II.174. f om haaret: rejse sig (se

u. II. Haar I.2;. Moth.S807. (jf. bet. 4.4;

1. br.) om hjertet; egl.: (ligesom) hæve sig eo

højere op i legemet; vist kun overf.: svulme
(af stærke følelser). *Af Stolthed kunde mit
Hierte stige,

|
Hvis De meente, hvad De

behager at sige.Oehl.SH.26. Bødt.SamlD.225.

ogs. (1. br.) om blik (øje): rettes opad;
løftes. *Men da hans Blik iveiret steg,

|

Blev han med Eet om Kinden bleg. Bødf.

179.
II

(1. br.) om plantevækst, dette yp-
pige Vildnis af Slyngplanter, der stiger til-

gåvis. £fZoars6.Lf7.259. 2.5) (jf. bet. 2.6;

om (overfladen af) væd ske. \\ om vand-

masse (hav, bølger olgn.). LTid.1727.736.

Aar 1567 var . . een stor Vandfloed i denne
Stad Strasburg, som stigede een alen over
broerne. Borrebye.TF.446. stige over sine

Bredde. vAph.(1759). * Voverne, de rislende,

I

Langs Kysten sank og steeg.Winth.nF.8.
Havet steg som det ikke var steget i Mands
Minde. HCAnd.(1919).Y118. Scheller.MarO.

II (jf. Saftstigningj om safter i plante, jf.:

Digteren selv føler Foraarets Safter stige i

Kro]pipen.OFriis.Litt.l83. \\ om vædske i et

menneskes legeme; især om blodet, i forb.

som blodet stiger (en) til hjernen
(OeconT.III.86) ell. (navnlig) til hovedet,
se Blod sp.832**. ogs. (1. br.) til kinderne:
Blodet steg hende til Kinderne. JesperEt«.

PF.90. jf.: *i hendes Kind . .
|
Steg og

svandt det febervarme Blod. PalM.U.378.
om drikke, der paavirker hjernen, i forb. som
vinen f'øllet osv.) stiger (en) i ell. (især)

til hovedet, se Hoved 2.4 og 2.9. overf.,

i forb. som heldet er steget ham til hovedet

(0: har gjort ham overmodig) > — (1. br.)

om graad, taarer. Graaden steg K. i Halsen.

TDitlevsen.BF.187 . Hun sænkede Hovedet
for at skjule de Taarer, der steg hende i

id\nene. smsi.191. || om metal i flydende

(smeltet) tilstand; i forb. stigende støb-
ning, (fagl.) støbemetode, ved hvilken for-

men fyldes nedenfra, idet det flydende metal

presses ind gennem en aabning nær formens
bund. Hannover. Tekn.l 4. 2.6) (m. overgang

til bet. i.i) om barometer, termometer olgn.

instrumenter (egl. om (overfladen af) kvik-

sølvsøjlen): vise højere gradeantal; gaa
op. Barometri Stigen og Siunken. LTid.

1745.91. VSO. Barometeret stiger. Scheller.

MarO. termometret stiger olgn., se Ter-

mometer.
II
om feber, temperatur olgn.: tage

til; blive højere. Støder en Lungebetæn-
delse til (en bronkitis), forværres Tilstanden,

Feberen stiger. VoreBørn.(1931).162. Ræd-
slen . . fik Feberen til at stige. AaDons.MV.
97. stigende Hem^erd.tM.r.PoV'iW40. l.sp.6.
2.7) uegl., om tænkt ell. forestillet bevægelse

opad
\\

(højtid, ell. (især) relig.) navnlig om
lyd, udraab, tanker olgn.; ogs. som udtr. for

opstaaen, fremkomst ell. fremtræden: opstaa;

hæve, løfte sig. *Jo større Kors, des bedre

Bønner,
|
De stige fra den bange Aand.

SalmHj.552.1. *Suk til Freia stige. Tro;eZ.

1.155. *Nu ringer alle Klokker mod Sky . .

I

Hver Søndag Morgen høit paany
|
Stor

Glæde mod Himlen stiger. Ing.RSE.VII.234.
*Tanken stiger . . |

Men i sin Stigen aldrig

naaer Olympen. PaiM.TreZ).4(). brændende
Bønner stege til 'Rimlen. JHelms.G. 16. Der



I 1257 stige stige 1268

steg et Skrig fra alle Struber. MylErich.S.
124. *Hanegal over lyse Sind

| stiger bag
Gavl og Grene.ThøgLars.ST.lO. ogs. om
følelse olgn.: opstaa i ens indre og blive en
bevidst, det stiger lønligt i hendes Sind, at

(for børnenes skyld) er hun blevet til. Oksen
Løkk.NH.11.225. \\ QJ om landskab olgn.:

ligesom løfte sig i vejret og (derved) komme
til syne; træde (klarere) frem. *Solen daler

den tredje Dag | i den golde Sø,
|
da stiger

i Solnedgangens Dd
| en palmegrøn 0.

JVJens.Di.22. *Vi stod gennem Archipe-
laget.

I
Og Kios (o: en ø) steg om vor Styr-

bords Bov. LCNiels.Va.116.

3) (jf. bet. 2.7 slutn.; uden forestilling om
bevægelse) om linie, flade, terræn, (jord)lag

olgn.: have opadgaaende retning; hæve
sig; rejse sig; have stigning. *hisset steg

en Baggrund,
|
Hvis mørke Sider styrted

bradt i B.å\et.Boye.PS.I.138. vi gik .. et

langt, stigende Stykke mellem nøgne Klippe-
blokke. 5C4n<i.5>S. 77/7.262. *Biærget sti-

ger mod Himlen, stivnet og stumt af Vrede.
PerLange.Kaos ogStjærnen.(1926).ll. Vejen
. . stiger i Løbet af en Mil over 500 Fod.
IsakDin.FF.124. || stigende bue (Forkl
Murere.20. Murværk ogJerribeton.[1938].222)
ell. hvælving, (bygn.) hvælving, hvis længde-

akse har en foldning, sadledes at hvælvingens

ene ende ligger højere end den anden. OpfB.^I.
267. SaUXII.19.

4) som udir. for (begyndende) tiltagen
ell. vækst m. h. t. størrelse, omfang, betyd-

ning, værdi ell. styrke. 4.1) (især fagl.)

vokse, tage til i størrelse ell. antal; om
rumlige farhold: Dybden (af søen) stiger

indtil 1700 Fod. Bille.Italien.1.92. jf. bet. 2.3:

Da saa de et Lysskær (o: et brandskær) oven-
for Bakkerne, det holdt sig, det steg. Jørgen
Niels.LL.156. || om talstørrelse: Progressio

Arithmetica er altsaa en Rad Tall, som stiger

ved et og samme Talls Addition. Cromer.

(1762).22. Vandets Kogepunkt stiger . . naar
Trykket vokser. NaturensV.1922.119. spec. (jf.

alderstegen; nu næppe br.) om (menneskes)
alder: i min nu stegne Alder har jeg ofte seet

mig 'h.diårQt.Drewsen.S.59. jf. bet. 4.3: (kon-

gen) lader ham, som han stiger i Alder, stige

i Værdighed. itfan.JJG.77. 4.2) om værdi, pris,

varer olgn.: blive større, højere, om varer:

dyrere; gaaop; om varer olgn. siges ogs.: sti-

ge i pris, kurs, værdi olgn. alting stiger, vil du
have et stykke Flesk, vil du have Smør, vil

du have Ost, Gryn, Lius, Brende, saa kand
mand ikke veje det op med Fenge. Holb.Bars.

11.12. Theen var steget i Priis igaar og i Dag.
Gram.Breve.276. Nationens Afgifter maa
være betydeUgen stegne under . . denne nu-

værende Krig. PAHeib.US.535. »Priserne paa
Alting ere stegne. Bredahl.1.139. (aktie)-

Koursemes Stigen og Falden. PHans.KK.
213. Valutabørsen blev helt igennem svagere.

Kun norske Kroner var stigende. .A^o^Tti.

**/»1920.Aft.8.sp.4. il
ogs. om løn, gage;

(dagl.) m. subj.-skifte, om person: faa højere
løn, gage. (lønnen) kan maaskee stige.
SHeegaard.UT.53. (han) steg i Gage. ^oua.
HF.34. 4.3) (jf. bet. 2.i slutn.) m. h. t. en
persons anseelse, omdømme olgn. (dels m.
abstr. subj., dels (jf. bet. 4.4 slutn.) m. personen
som subj.). den yngre Broder . , er i Stigen,
som den ældre er i AUaigen. HCAnd.SS.VII.
384. fra nu af var Slowackis Anseelse i Sti-

10 gen. Brandes.X.275. (han) var steget i che-
fens aLgtehe.MKlitgaard.MS.125.

\\ ogs.:
rykke op til en højere stilling; avancere.
vAph.(1764). Det var i 7 Aar han steeg fra
Cornet til Finanzmunster.FrSneed.1.97. Ma-
skinarbejderen . . steg i Vejret ude paa Fa-
hriken.Reinhard.FC.154. han (begyndte) sin
Embedsbane som Sekretær i Cancelliet og
steg i Løbet af faa Aar til første Sekretær.
EllenJørg.HH.107. 4.4) vokse i styrke,

20 kraft, betydning olgn. en stigende (o: op-
blomstrende) lndustri.Ursin.D.227. hans Aan-
dedræt antager den ejendommelige Vexel
mellem Stigen og Falden, og 5 Minutter der-
efter er han død. OBloch.D.*1.90. I Løbet af

et Par Timer stiger Smærteme til det rent
nndho\deYige.Soya.HF.3o. I Tilfælde af gen-
tagen Overtrædelse (af loven) kan Straffen

stige til Kæfte. LovNr.76*y»1936.§2. om vind
olgn.: *„Uveiret sagtnes." — „Du lyver,

30 Træl! Det stigerl" Boye.PS.II.llO. *0 vee,

hvor Stormen stiger. Bødt.SD.55. Blæsten
steg til Storm. Pol.'*/iol941.3.sp.l. om
(damp)tryk: Dampen (Trykket) stiger. ScAeZ-

ler.MarO. || om lyd (tone, raab, skrig, spektakel

olgn.). *Hvor Larmen stiger 1 Vaabenlyd jeg

hører. PalM.111.93. der kom friske Forsy-

ninger af kolde Bajere. Passiaren steg.

KLars.DM.46. Hans Stemme steg i Styrke.

KAabye.PT.86. spec. m. h. t. forskel i styrke-

40 grad ell. tonehøjde mellem to (eU. en række paa
hinanden følgende) stavelser, toner osv.; især

dels som vbs.: der var en Orden i Tan-
kerne, en Stigen og Falden i Stemmen. Fr
Sneed. 1.429. Schand.F.450. dels (sprogv.,

metr., J") i part. stigende anv. som adj. i forh.

som stigende diftong (se Diftong^ eU.

tvelyd (MKrist.N.8). stigende rytme,
versfod olgn.: to sproglige Hovedrhythmer,

den stigende og den dalende Rhythme.

50 Recke.Verslære.lO. er den første Stavelse (a:

i versfoden) svag . . kaldes (rytmen) stigende.

Mikkels.SproglS.134. stigende vers, (nu

1. br.) vers(emaal) med stigende rytme. Vod-

skov.SS.240. stigende kvart, terts olgn.

jf. EAbrah.T.31. || om forhold; især om sinds-

rørelse, stemning, følelse olgn. *(han) raaber

paa sin Kone, | Og siger: Moden stegen er . .

I

Vor ældste Datter Zille vil
|
Med Fandens

Magt stndere. Holb.Skiemi.E7'. *niin Høi-

M agtelse høit til Beundring steeg. Wess.38.

Som Faren steg, steg Modet i hans Bryst.

Zetlitz.Poes.6. Af Naturen et . . mildt . .

Folk, steg deres engang opblussende Vrede

. . let til Raseri. If0/6.7)7^.77.372. Fornøden-
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hederne stege ved Familiens Tilvæxt. Mynst.

BIS.111.181. hans Humør steg. AaDons.S.23.

(sj.:) Sygdommen stiger (o: forværresJ.Ole-

senLøkk.NH.II.140. kunsten, oplysnin-
gen stiger, se Kunst 1.2, Oplysning 3.

nu stiger den, (talespr.) som udtr. for

overraskelse: det bliver bedre og bedre; ofte

iron.: det er da for galt! Wied.Menneskenes

Børn.I.(1894).122. Pol.''/d936.12.sp.3. ofte i

part. stigende anv. som adj.: en forhøiet

Uro, en stigende Utaalmodighed. Hrz.ST,

400. Medlemmerne hørte efter med stigende

Opmærksomhed. Tops.///.226. (han) fulgte

deres Færd fra Dag til Dag med stigende

Interesse. EiA;;ær.iVr.80. stigende grad:
Ew.(1914).IV293(se falde sp. 668''). Folk

troer i stigende Grad, at Fritid er det samme
som Frihed. Steincke. Tegnestifter. (1938). 70.

stigende skala, se Skala 2. (sj.) part.

steget anv. som adj.: En stiget Haardhed
af Georg imod Sophie Dorothea var Følgen

(o: af nogle bagvaskelser).Jomtou.CM.280.

\\
(æstet.) m. h. t. sprogligt udtryk, stilistisk

udformning, opbygningen af et digterværk,

musikstykke olgn. Tanken bør stige i Styr-

ke mod Strophens Slntning.JBaden.(Kritisk

Journal.1775.184). (stykkets) Diction . . sti-

ger til det 'Psitetiske. Hjort. KritLit. III. 56.

Holberg (lader) Digtet stige mod et ventet

Høiåe^unkt. BilleskovJ.H. 1.81.
\\ (jf. bet.å.s)

m. h. t. en persons (ell. institutions) stilling i

henseende til rang, magt, værdi olgn. Pflug.

DP.898. *Dog er man ei hos os saa vidt i

Kundskab stegen. Trojel.1. 59. *desto mere
stiger

I

I Kraft og Ære Riget. Oehl.IV209.

jf.: den Deel (o: sjælen), som hos den Ret-

færdige stiger i Fuldkommenhed. IforreJ.//.

254.

5) i trans. anv. 5.1) (sj. i olm. spr.) træde

op paa; bestige (jf. bjergstigendej. man
stiger den grønne Vold, hvor engang Borgen
Uai.Rørd.(VortLand.^yiol903.1.sp.l).

\\ (fagl.)

m. h. t. skorsten, se u. bet. 2.i. 5.2) {allr. i

ænyd.; dial.) om hingst ell. tyr: bedække (3).

Feilb.BL.211. (tyren) var trukken ud for

at stige Niels Østergaards den hjælmede.
HEFlindt.Glimt.(1903).17. Esp.328.

6) i særlige forb. m. adv. 6.1) CP stige af

(jf. afstigej, til bet. 1; især: gaa ned fra
(ell. ud af), forlade et befordringsmiddel, et

ridedyr; staa af. Moth.S807. da (hestene)

ikke kunde løbe længere, stege (mændene) af

og flyede til Foås. Schousbølle.Saxo.236. „Er
hun i Vognen?" — „Nei, hun er stegen af."

Skuesp.VI.38. hun saa sin Veninde . . standse

Cyklen ved Rendestenskanten og stige af.

AaHermann.PH.8. 6.2) stige frem (jf. frem-
stigej, fx. (især højtid, ell. spøg.) til bet. 1:

træde frem ell. vise sig (paa en ophøjet plads);

komme frem, til syne, især: paa en langsom
og værdig maade. D&H. hvor jeg . . skammer
mig over, hvad der nu skete. Jeg blev aldeles

ussel af Kærlighed og steg frem fra min
gode mørke Krog. Buchh.UH.90. Direktøren

. . steg frem i Dørkarmen og tog Cigaren
ud a' Undera-nsigtet. KAbell.M.21.

|| o til

bet. 2.3; om himmellegeme: *Solen stiger

(Oehl.ND.375: pipler^ alt bag Havet frem.

Oehl.(1831).I.154. *Da stiger Maanen frem
paa Himlens Grund,

|
Dens røde Glimt paa

Taarnets Tinde hæveT.Hauch.SD.11.71. Johs
Wulff.T.12. II

(især [9) til bet. 2.7. *altid

sorgfuldt stiger
|
Det gamle Billed for min

10 Tanke irem.PalM.U.347. Først udtales den
Forestilling der lettest steg frem for Huit-
feldts 'Q]\k..Brandt.CP.373. Jeg haaber paa,

at (Frank Dovers) Ansigt vil stige frem for

'L^seren.Buehh.FD.6. I Nordvest stiger Kul-
len frem som et Taagebjerg.Poi."/7i942.9.

sp.l.
II

(sj.) til bet. 4.4: udvikle sig til en
bedre tilstand; gaa frem. *0 Jesu, lad os

stige
I

Ved Daabens Krafft i Dyder frem.

Kingo.SS.IY19. 6.3) stige i; (sj.) til bet. 1:

20 gaa ind i, ud i et befordringsmiddel (og tage

plads der). „Vil De følge med mig? Min
Vogn er her." — „Det lønner næsten ikke

Umagen at stige i og af, da vi kun skal

tvert over GdLden." Skuesp.IX.401. Baaden
laa i Hjørnet af Slotssøen. Han steg i og
roede hen til Yandlaagen. NPWiwel.NS.124.

6.4) stige ind (jf. indstigej; (især (3) til

bet. 1: der de stege ind (1907: opj i Skibet,

stilledes Yeiret. Matth.14.32. *Derfor steg

30 jeg ind iaftes
|
Over Klostergaardens Muur.

Hrz.D.11.67. Til at stige ind igjennem en
Aabning forudsættes det sprogrigtigt, at

Aabningen er anbragt over eller under Jot-

den.Goos.II.390.
|| (jf. bet. 2.i; relig.) om

optagelse i himmelen, guds rige ell. menighed
olgn. *Lad os . .

|
Naar vor sidste Stund

skal slaae,
|
Glade gjennem Døden stige

|

Ind til dig i IlimmeTigelSalmHus.105.6. *Er
I fattige og arme,

|
ind kun stig,

|
han

40 (0: Jesus) er rig
|
og har Hjerte-Varme!

Brandt.(Kirketid.l878.826). 6.5) stige ned

(jf. nedstige; især ta; om forb. stige op og
ned se u. bet. 6.7j. || til bet. 1: er du Guds
Søn, da stiig ned af Korset. Matth.27.40.

(drengen) krøb over Naboens Planker, og
steeg ned i Haven, og stal sin Lomme fuld

af Æbler. Holb.Bars.11.12. *snart . . lad mig
Arme stige

|
Ned i den stille . . Grav. Bagges.

SY285. (han) befalede sin Kudsk at holde

50 (og) steg ned af Yognen.Molb.DH.11.58.
Ulve steg ned fra de afsides Bjærgegne, der

før havde været deres eneste Tilflugt.

GBang.EK.11.180. om nedfart fra himmelen:
*Nu kom der Bud fra Englekor,

|
At Gud

her ned vil stige (Kingo.SS.IV.438: vil neder-

stige). SalmHj.118.1. *Det kimer for den
høie Giæst,

|
Som steg til lave Hytter ned.

Grundtv.SS.I.391. billedl.; ofte i udtr. for at

fornedre ell. ydmyge sig, opgive sin rang,

60 værdighed olgn. Stig ned fra Herhghed og
sid i det tørstige Land, du Indbyggerske,

Dibons B&tterl Jer.48.1 8. *Hvad skulde din

Person (0: kejseren) ned fra sin Høyhed
stige,

I
Og læse mine Yers.Falst.Ovid.36.
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*Jeg (o: dronningen) angrer, Herre Jesus, at

jeg ikke,
|
— da Kongen havde løftet mig

saa højt —
I

i Stedet for at sidde der og
knejse, | steg ned til Folkets . . Nød og
Fængsler. KMunk.C.69. om noget personifi-

ceret: Skal Kunsten stige ned til Publikum
eller hæve Publikum op til sig? Goldschm.
NSU.111.30. (1. hr.) overf.: kendeordets an-

vendelse . . tiltager efter som man stiger

længere ned i tiden.Lund.Oldnord.Ordføinings- lo

lære.(1862).492.
\\ (jf. bet. 2.4-5; om ting:

synke ned; dale. Næringssaften i alt Frøe
stiger først ned i Roden. Suhm.11.65. han
saae Himmelen aabnet, og Noget stige

(Chr.VI: fare; 1907: der dalede; ned til

sig, som en stor linned Dng.ApG.10.11.

jf. bet. 2.7: *Julens Englefryd steg ned,
|

Stefans Øje den forklared. /"rfl^omm.^/SaZm

Hj.151.2).
II

(nu 1. br.) til bet. 3, om linie,

flade oign.: have nedadgaaende retning; 20

skraane (nedad); falde. Sidelinien (0: paa
en fisk) stiger skraat ned fra Skulderen.
Krøyer.II1.85. En Olivenskov stiger ned-
ad mod Soen. Gjel.GG.3. i billedl. udtr.: *vi

fremad gaae (o: i livet),
\ Og Veien stiger

nedad allerede. PalM.IV42.
\\

(sml. ned-

stige 2.1; nu næppe br.) nedstamme. *en
Slange som man mente

|
I lige Linie at ud-

spire. Stige ned
|
Fra store Vython. Holb.

Metam.51. sa.Hh.I.201. Personer, som , .

stige ned fra deres Konger. Kraft.VF.123.
6.6) stige om (jf. Omstigning^, til bet. 1,

om passager: skifte fra en (jæmbane- ell.

især omnibus-, sporvogns)rute til en anden.

Jørg.RB.24. Jeg stiger om og tager mit Tog
\estpdk&.Bønnelycke.Sp.23. (de rejsende) kan
fremtidig . . stige om i kskrhns.LokomotivT.

1938.324.sp.2. 6.7) stige op (især O; jf.

opstige^.
II

til bet. 1 ell. 2.i, om person.

Spænder Hestene for og stiger op paa He- 40

stene (Chr.VI: stiger op, I ryttere; 1931:
sid op paa Gsingerne). Jer.46.4. Og der

Jesus var døbt, steeg (Chr.VI: stigedej han
strax op af Yandet. Matth.3.16. Jeg steeg

op i det høieste Taarn . , for at oversee

den hele Ødelæggelse. Bagges.L.11.284. *Stig

op af Graven, du Slægt, som dødel Ing.VSt.3.
*Han steg ad Trappen op i M&g.Winth.SS.
50. Muren voksede i Vejret, Ajbejdsmæn-
dene kom stigende op i Luften med vældige 50

Nakkebyrder af Sten og Mørtel.AndNx.LK.
24. stige op i B&non.CHans.BK.42. billedl.:

Alt mens steg han langsomt, men sikkert

op ad den bureaukratiske Stige. Schand.BS.
390. (jf. bet. 2.\) om opfart til himmelen
olgn.: Grundtv.SS.1.593. Og han drømte, og

see, en Stige var opreist paa Jorden, og det

Øverste deraf naaede til Himmelen, og see.

Guds Engle stege (Chr.VI: stigedej op og
ned ad den. lMos.28.12. *Guds Engle de eo

stige op og ned,
|
Hvor Herren som helst er

inde. Grundtv.SS.111.107. (jf. u. bet. 6.9; nu
sj.) overf.: gaa tilbage i tiden. Holb.DH.1.37.

Jeg søger fra Land til Land, jeg stiger op

fra Aarhundrede til Aarhundrede.ifyrw^,
Betr.1.277.

\\ til bet. 2.2, om dyr. Fiskene . .

stige op imod Havfladen, ifO. Fisk, der fra
Havet stiger op i Floder. iVa/uren« Tf2922.
359.

II
til bet. 2.8, om himmellegeme olgn. Fra

Klokken 7 til 8. stigede den (o: en lys-
straale) høyere op paa Himmelen. LTirf.
1738.116. *Synker Solen dybt bag Skoven . .

I
Stiger Maanen op af Voven. Heib.Poet.VII.

188. *I Østen stiger Solen op:
| Den spreder

Guld paa Sky. Ing.RSE.VI1.237. talem.:

stige op som en sol og falde ned som en
skindpels, se Skindpels, ogs. om skyer, taage,

røg olgn.: Røgen af Staden steg op mod
Himmelen. Jos.8.20. *Et Uvejr op fra Hori-
zonten stiger. Rein.ND.172. Midt i Vaaren
. . stiger Havgusen pludselig o^.NPWiwel.
NS.161. en tyk, gullig Røg stiger op fra

KnUdiget. SkibsMask.34. (1. br.) om luftarter

i et menneskes legeme; ogs. (dial.) om sure
opstød fra maven. Dunsterne fra den for-

dærvede Mave stigede ham op i Hovedet,
og forvirrede h&m. Balle.(Grundtv.B.I.122).

Jeg kan ikke taale Løgsauce, det stiger op.

UfF. II
til bet. 2.4, om ting ell. legemsdele.

Moderen stiger op hos hende. vAph.(1759).
310. om et menneskes bryst(parti) : Hans
Øjne stirrede paa hendes Bryst, der brat

steg op og ned.Bang.DuF.428.
|| til bet.

2.5, omvædske. 4Mos.21.17 (Chr.VI). Safterne

. . stiger op i Træer og Blomster. JPJac.II.
318. I nogle af (lokalerne) stiger Kloakvand
ved Regnskyl langt op i Lokalet. LokomoiivT.
1940.228.sp.2. hvorledes kan Vandet her

(0: i et vandspring) stige op ad, det pleier

jo ellers altid at fa,lde?Ørst.I.43. om blodet

ell. den af dette frembragte rødme: en svag
Rødme steg op i hendes Kinder. Buchh.FD.
240.

II
til bet. 2.7, tiegl., om tænkt ell. fore-

stillet bevægelse opad; ogs.: opstaa; fremstaa.

det, som stiger op (1871: opstiger) i eders

sind, skal dog ikke bUve til.E2.20.32(Chr.

VI). *Da stiger op af Hjærtensgrund . .
|

Vort: Gud ske Lov! til evig Pris. Grundtv.

SS.III.288. lystig Snak steg op af hans

Hals som Bobler af Sod&vand. Buchh.UH.
69. Der steg en Tvivl op i (hende). Elkjær.

HF.83.
II

(1. br.) til bet. 3. i nogle nyere

Kjedler stige Udgangene . . opad. L/^mn.

D.78.
II

til bet. 4; fx. (nu næppe br.) til bet.

4.2, m. h. t. pris, værdi olgn. det stiger op

til en høi snm. Moth.S807. (sj.) til bet. 4.3:

forfremmes i anseelse, magt, ære olgn. Moth.

S807. Den Fremmede . . skal stige (1931:

hæve sig; høiere og høiere op (Chr.VI: op-

stige meget høyt; over dig; men du skal

stige dybere og dybere ned. 5Mos.28.43. tU

bet. 4.4; om lyd: „gåe fra baB til diskant."

Moth.S807. (tenorens) Stemme steg op i den

højeste Sk9.l&.Søiberg.KK.II.70. (1. br.) om
sindsstemning, følelse olgn.: •aldrig har man
seet cureert det Raserie, |

som først er

stegen op indtil Orthodoxie.rro;e/./.55. For-

færdelsen steg op som til Galenskab. JPJoe.
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11.376.
Il (jf. let. 5) trans.; dels (nu næppe

Ir.) m. h. t. pris ell. gage: sætte op. Moth.

S807. dels (dial.): stalle op. Esp.484.
|| f

refl. Du, som bærer Zion et got budskab,

stiig dig (1871: stig^ op, paa et høyt bierg.

Es.40.9(Chr.VI). 6.8) Qp stige over (jf.

overstige^; fx. til let. 1: hvo som ikke gaaer

ind ad Døren i Faarestien, men stiger anden-

steds over, han er en Tyv og en Røver.

Joh.10.1. *HeeI mødig steeg hun over
|
Paa

Skovstentens Bræt. Winth.HF.104. 6.9) stige

tilbage; fx. til let. 1; (sj.) overf.: det fore-

kom mig . . som om jeg var stegen et par Aar-

hundreder tilbage i Tiden. HCAnd.Breve.I.lO.

m. tings-sulj.: Kongerækker, der stige tilbage

et halvt Aartusinde før St. Patricks Tid. Jofis

Steenstr.FN.74. 6.10) stige ud (især CP; jf.

udstigej; til let. 1: *Vil jeg ud paa Havet
stige . .

I

Om jeg fløj til Verdens Ende,
|

Du (o: gud) mig dog kan se og kende. Salm
Hj.464.2. jeg stigede ud af Vognen. PameZa.
11.86. (han) stiger ud af Bærestolen, hans
Moder ned af Kamelen. PaZM.TreZ).23i.
(han) steg . . forsigtig ud af Sengen. EKaarsi.

DT.46. Tyven er krøbet ind gen. et Vindue
. . Tyven er steget ud samme Vej, han er

kommen ind. PolitiE.^/il925.2. (sporvognene)

standsede overalt, hvor en Passager ønskede

at blive optaget eller at stige ud. HistM
Klh.3R.Y152. \\ til let. 2; fx. (1. Ir.) til let.

2.3 slutn., om luft olgn. ECÅnd.DB.30. Duf-

ten af Kaffe steg ud i ^tueu.AndNx.DM.
1.165. til let. 2.7: Ud af (logens) Blade sti-

ger Billedet af den ulykkelige Dronning.
PoU'/d921.11.sp.6.
Stige-, i ssgr. (jf. Stig-j. I) (sj. Stig-,

se u. Stige-gang, -reolj. af I. Stige, især i

let. 1. 2) af II. stige, se Stig- 2. -akrobat,
en. akrolat, der udfører lalanceøvelser olgn.

paa fritstaaende stiger. BerlTid.^^/»l942.Aft.

lO.sp.5. -danis, en. [I.l.i] akrolatisk kunst-

stykke, ved hvilket akrolaten staar paa de øver-

ste trin af en fritstaaende stige og holder sig

og stigen i ligevægt ved at rokke lidt paa den.

Ing.EF.II.254. MO. -evne, en. (jf. -kraft;.

spec. (til II. stige 2.4; fagl.) om luftfartøjs (fx.

flyvemaskines) evne til at stige, (maskinerne)

havde god Hastighed og ^i\gee\-n.e. Flyvning
Hær.18. smst.29.218. -gang, en. [I.l.i] (ogs.

(som gengivelse af udtalen) skrevet Sti(g)-

gang. JHSmidth.Ords.150. Strange.P.II.44.

jf. FrGrundtv.LK.21). (dial. (lolland-fal-

stersk)) saa Iredt et stykke straatag, som kan
tækkes, uden at tækkemandens stige flyttes.

MDL. -hage, en. [I.l(i)] (sml. Hagestige;

nu 1. Ir.) om hver af de to jærnhager paa visse

stigers øverste ende, hvormed stigen kan gøres

fast fx. i en vindueskarm. Moth.S809. VSO.
-hastighed, -højde, se Stig-hastighed,

-højde, -kar, et. (til I. Stige 1; jf. Kar
3.2 ; lot.) netkar, hvis „masker" (tyndere væg-
dele) ligger over hverandre i regelmæssige lod-

rette rækker, som i en trappestige. Warm.Bot.
262. Sal' XIII. 547. -kraft, en. (ogs.

Stig-;. (1. Ir.) stigeevne; fx. til II. stige 2.3:

den opvarmede Lufts Stigkra,it. Gnudtzm.
Husl.102. til II. stige 2.4: Luftballonen har
mistet sin Stigekraft. DÆZf. overf.: Sandse-
lighedens nedtrykkende Kraft og Aandens
Stigkra.it. Ørst.111.48. -(kæde)sting, et.

(til 1. Stige 2.5 ; haandarl.) aalent kædesting,

der sys langs en dollelt tegnet linie. OrdlS.
-ledning, en. se Stigledning.

Stigende, et ell. en (jf. u. I. Ned-
stigende^. {jf. sv. stigande; sml. I. Ned-,

I. Opstigende; 1. Ir.) vis. til II. stige: stig-

ning; fx. til II. stige 4.2: Aktiernes Sti-

gende eller Faldende. KiølmSyst.1.253. til

II. stige 4.4: pas nu paa, naar jeg begynder;
og læg saa Mærke til det Stigende, naar jeg

taler. Hrz.XI.345. disse (udførsels-)Artiklers

Betydning for Danmarks Vedkommende er

i stadigt Stigende.BerlTid.''/il875.2.sp.3.

Stige-prøve, en. spec. (til II. stige (^2.1

og) 2.4:-, fagl.) prøve i stigning med en flyvema-

skine. DagNyh.'^*/7l921.4.sp.6. FlyvningHær.
241.

Stiger, en. ((-f) Stigere^. egl.: person,

der stiger (VilhAnd.Litt.III.694. jf. Bjerg-

samt Omstigerj; spec. (efter ty. steiger;

Ijergv.) formand, opsynsmand olgn. i et

Ijergværk. (kongen lod) forskrive fra Chur-
Fyrsten af Sachsen en kyndig og erfaren Sti-

30 gere.Slange.ChrIV.491. *(jeg) gled med gustne
Stiger ned ad Snoren

|
I Malmets Kielder.

Oehl.VII.152. (vi) tiltraadte vor underjor-

diske Vandring, Stigeren i Spidsen, ikfoift.

BfS.III.30. AchtonFriis.D0.il1.239.
Stige-rem, en. [I.l.i] (fagl-) rem,

hvormed en stige fastspændes til den genstand,

mod hvilken den er stillet. TelegrTelef.265.

-reol, en. [1.2. i] (snedk.) (lutiks)reol, hvis

hylder ligger paa stiger. Stig-: Arlejdsløn.41.

40 -ræk, et. [I.l.i] (ogs. -rælske, en, vAph.

(1764)). (jf. II. Ræk, I. Række 1). I) (jf.

-træ 1, -vange; nu næppe Ir.) sidestykke i en
stige. vAph.(1764). 2) (dial.) tremme, der

danner trin paa en stige. SjællBond.25. -ror,
et. se Stigrør, -skæver, en. [I.l.i] (dial.,

især foræld.) skæver (VI), som mentes paaført

et lam i fostertilstanden, hvis moderen gik ind
under en stige. Thiele.111.81. ZakNiels.K.
121. JSMøll.MB.76. -sprøjte, en. [I.l.i]

50 (jf. -vogn 1; talespr.) køretøj med paa-
monteret hrandstige. -stillads, et. (jf.

I. Stige 2.1 ; fagl.) stillads, i hvilket plan-

kerne læres af stiger (stigelignende sidestyk-

ker). TelefB.1942.sp.7293f. -sting, et. se

-kædesting, -syning, en. (haandarl.) det

at sy stiger (1.2.5) i kniplinger olgn. Iroderier;

ogs. (konkr.) om stige som (del af) mønster i

knipling. S&B. -trappe, en. (jf. I. Stige

2.4; sj.) daarlig (smal, stejl, ulekvem) trappe.

60 Pont.LP.I.141.II.56. -tremme, en._^ [I.l.i]

(fagl.) stigetrin. Feill. Kværnd. -trin, et.

[I.l.i] trin (tværtræ) i en stige. Moth.S809.
VSO. Aakj.VB.69. jf.: da Portens Tærskel
ligger 3'/« Meter over Jordsmonnet, har
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Broklappen, naar den var hejst ned, staaet
stejlt skraanende og har haft Stigetrin.

NationalmusA.1939.40. -træ, et. (ænyd.
d. s. i het. 1) I) [I.l.i] (nu især dial.) d. s. s.

-vange. Moth.S809. VSO. Kværnd. 2) [1.2.2]

fbornh.) om (hvert af) de lange træstykker i en
(stigelignende) (høst)have. JPPrahl.AC.70.
103. -vange, en. [I.l.i] (fagl.) hvert af
sidestykkerne i en stige. Bl&T. -ventil, en.

se Stigventil, -vogn, en. i) [I.l.i] (jf. i'o

-sprøjte og I. Stige 1.3; fagl.) køretøj, hvorpaa
en stige, især: en brandstige, er monteret.

DagNyh.**/,1912.1.sp.5. PLevin.HL.75. 2)
(bornh.) (høsi)vogn med stiger (1.2.2) som side-

stykker. Esp.328.

SStig-gang, en. se Stigegang. -hastig-
hed, en. (til II. stige 2.4; fagl.) den hastig-

hed, hvormed et luftfartøj olgn. kan stige et

vist (nærmere bestemt) stykke. DlaCour.Atmo-
sfærensUdforskning.(1926).124. Stige-: Berl io

Eonv.XX.264. -hjul, et. (jf. ty. steig(e)rad;

til II. stige; ur.) det hjul i et ur, der drives

frem af den bevægende kraft og i bestemte

perioder standses af uroen ell. pendulet, som
det paa sin side hver gang giver en impuls
til bevægelse; ankerhjul. Moth.S808. Ursin.

Dhre.(1843).60.211. OpfB.UI.277. -højde,
en. (fagl.) den højde, hvortil noget kan stige;

fx. til IL stige 2.3 slutn., om luftstrøm:

LandmB.I.126. \\ til II. stige 2.4, om luft- 30

fartøj: Tilsk.1928.1.304. Stige-: BerlKonv.
XX.264.

jl
til II. stige 2.5, om vædske i et

rør, vand i artesiske boringer olgn. GasVand.6.
Landbo.II.415. Hag.VIII.165. -kraft, en.

se Stigekraft.

Stiglads, et. se Stillads.

IStig-ledning, en. (fagl.) (rør)ledning,

hvorigennem noget kan stige; fx. til II. stige

2.5, om rørledning, hvorigennem vand føres

fra kælderen op i en ejendoms etager. Stige-: to

HFB.1936.352.
IStlglits, en. se Stillids.

Stifi:-la?der, et. (ænyd. sti(g)leder oi^.,

glda. stiJedher olgn., ty. steigleder; til II. sti-

ge; jf. Stigbøjlelæder; fagl., nu 1. br.) stig-

rem. Moth.S808. MR.1832.170. || hertil Stig-

læders-dragt, stigremsdragt. MilTeknO.
[Stigning, en. ['sdi^Oqneix, ogs. (dagl.)

•sdi-neri] flt. -er. (jf. III. Stig, Stigende og

Stigelse (u. II. stige^^ vbs. til II. stige. vAph. 50

(1764). fx. i flg. anv. (jf. ogs. Bjerg-, Ned-,
Om-, Udstigning^; I) ^13 ell. fagl.) ttl II. stige

2
II

til II. stige 2.1 slutn. mange Lærere kom-
mer fra jævnere Kaar, og for dem betyder

Lærerstillingen en social Stigning, et Trin op
ad Samfundsstigen. VorUngdom.1940l41.138.

Etil II. stige 2.4. en Ballons Stigning. 5c^/-
r.MarO.

\\ (jf. Blod-, Saftstigning; til II. sti-

ge 2.5. Vandets Stigmng. Scheller.MarO. Me-
sopotamiens to store Floder, af hvis Stigning eo

Landets Velstand afhænger. Pol.**^iil941.8.

sp.l. 2) til II. stige 3; ogs. konkr., om flade,

terræn olgn., der hæver sig, skraaner opad.

Jordbundens Stigning blev bestandigt stær-

XXI. Bentrykt »/, 1943

kere. Kofoed-Hansen.L.285. Under stærk Stig-
ning førte Vejen op over Bakkerne. Pom<.
LP.V11.65. Den begunstigede Bærestol kom-
mer hurtig op ad Stigningen, baaren af sex
kjæmpemæssige NegeTe.Gjel.GG.177. Store,
kantede Blokke med høj Stigning spær-
rede Vejen til Borgen. MCohn.VH.17.

||
(tøm. ell. snedk.) afstanden (rummet) mel-
lem et trappetrins grund og trinflade; ogs.

konkr., om det lodret staaende bræt, der gaar
fra trinnets grund til trinpladen og danner
trinnets forside: stødtrin (OrdbS.). Herh.
Husb.94. Gnudtzm.Husb.98.

\\ (jf. Indgangs-
stigning; fagl.) afstanden mellem to vindinger
paa en skrue (ell. den ved en omdrejning af
skruen fremkomne forskydning); skruegangs-
højde. Scheller.MarO. OpfB.HII.190. ^ af-
standen mellem to riffelgange. Scheller.MarO.
ogs. om smig (1.1) paa en kile. TeknO. 3) tU
II. stige 4

II
til II. stige 4.i : Stigning i Tallet

af Avtokøretøjer. HKaarsb.(PoU*/il920.8.sp.
2). II

til IL stige 4.2. Prisernes Stigning er

enorm. Ludv. m. h. t. en persons løn, gage:

Gagen er jo ganske vist ikke bleven større,

men hun er fast ansat, har Udsigt til

Stigning.KBokkenh.Detkgl.TheaterssidsteBlaa-

taarnsFange.(1911).36. \\ til II. stige 4.4.

Ud paa Natten, naar Humøret var i Stig-

ning, blev Valsen danset. AarbKbhAmt.1937.
230. Heftet (0: etregnehafte) slutter med to

Sæt Prøveopgaver med gradvis Stigning i

SYæThed.VorUngdom.1940/41.127. spee. (til

II. stige sp. 1259"; æstet.) om ordning af led-

dene i en periode olgn.; klimaks. BTDahl.Da.
Stillære.(1889).46. Situation er hobet paa Si-

tuation i een stærk dramatisk Stigning.

OFriis.Litt.106. Klimaks er en martialisk

YndUngsfigur . . Hos Holberg er Stigning

sjældnere. BilleskovJ.H.1.80. IStignings-,
t ssgr. (især fagl.) fx. til Stigning 1: Stig-

nings-hastighed (jf. Stighastighed;, -kraft

(jf. Stigekraft;, -maaler (paa luftskib:

Scheller.MarO.) ofl. || til Stigning 2: Stig-

nings-bogstav (0: bogstav, der i tjeneste-

køreplaner olgn. tjener til at angive en jcem-

banestræknings stigningsforhold. JernbaneT.

"/7I94I.3.SP.4), -forhold (spec. om forholdet

ml. et trappetrins stigning og grund. Gnxtdtzm.

Husb.98), -vinkel ofl.

Stig-rem, en. {efter ty. steigriemen ; til

II. stige 1) I ) (rid.) en i sadelen fastgjort rem,

hvori stigbøjlen hænger (jf. Stigbøjle-læder,

-rem. Stiglæder;. Moth.S809. Grundtv.Snorre.

1.94. Feltart.VII.A.42. jf.: han sprængte

fremad . . og ved hans Stigremme slæbte

Sejren. JPJac.1.69. \\ hertil Stigrems-dragt

(0: læderstykke (rem olgn.) i en sadel, som

bærer en ring (jf. Stigbojlering; i hver ende,

hvori stigremmene befæstes; stiglædersdragt.

MilTeknO.214), -krampe (0: krampe ell.

(jf. Stigbøjlering; ring, gennem hvilken stig-

remmen befæstes til sadelen. MøllH.V.152).

2) (foræld.) bet. 1 i udir. for, ai remmen tid-

ligere ofte brugtes til at prygle med, spec. som

80
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straf i rytteriet (straffen, der afskaffedes 1791

(se MR.1791A11), svarer til fodfolkets spids-

rod og udførtes paa lign. maade, se II. Spids-

rod 2). Forord.'''/d752. giv ham et godt

Livfuld Prygl af Stigremme nllng.EM. 1.35.

var denne Dreng min, da skulde hans Ryg
faae smage Stigremmen.HFEw.VT.I.SS.
Rosenkrantz.G.1.161. i forb. gaa (MR.1763-
72.485) ell. løbe stigrem. Pram. 1.366. ogs

passere stigremmen. »S'A;r/*/ii2763.^3. her-

til Stigrems-løben (MilTeknO. ogs. Stig-

rem-: Skr.^yiil763.§3), -straf (CLStrøm.
U.S. MusikhistArkiv.1.268). \\

(sj.) om det

enkelte slag med stigremmen, jeg vilde før

tage fem og tyve Stigrem for Fronten,

end misbruge Eders Godhed. Etlar.GH. 1. 67.

-reol, en. se Stigereol, -rør, et. (ogs.

Stige-. Amierg. se ogs. ndf.). {jf. ty. steig(e)-

rohr; til II. stige 2; fagl.) rør(ledning), hvor-

igennem noget stiger opad. LandmB.11.449.
Stige-: Ursin.D.221. spec: I) (jf. Pumpe-
rørj det rør i en pumpe, gennem hvilket væd-

sken forlader pumpen; trykrør; ogs.: den del

af røret i en hævert, som fører fra vædskefiaden

opad. OpfB.UII.189. Paulsen.1.169. Stige-:
LandmB.I.llO. Sal.XlY.754. 2) (jf. II. stige

2.5 slutn.; sml. Sifon l.ij ved støbning: rør,

som udmunder i nærheden af støbeformens

bund, og hvorigennem formen fyldes. Sal.^

XXII.303. Stige-: NordConvLex.llL706.
Wagn.Tekn.71.
Stigs-, Stigt, Stigt-, se Stifts-,

III. Stift, Stift-.

Stig-tap, en. (til II. stige 2.5j
metalmasse, som sidder oven paa en (ved

stigende støbning) støbt genstand, naar den

tages af formen, og som senere fjernes; død-

hoved ^^2.1 ; ogs. i dette ords spec. bet., se

Dødhoved sp.30^*^). Hannover. Tekn.l 4. Stø-

beribogen.(1938).231. -tragt, en. (til II.

stige 2.5J d. s. s. -tap. IngBygn.1941.144.
sp.l.

Stigts-, se Stifts-.

Stig-ventil, en. (til II. stige 2)
ventil, der lukker og aabner for et stigrør.

Hag.Vni.165. Scheller.MarO. Stige-: Lar-

sen. SkibsMask.90.
Sti-hage, en. (^fra mnt. stihake, egl.:

stichhake, af stigen, (be)stige, se IL stige;

herald.) (skjoldmærke, der viser en) stige med
kun een vange, over hvilken tværstykkerne er

sømmet fast (og som foroven har en hage ell.

krog, hvormed stigen anbringes i træer, mure
olgn., der skal bestiges); stormstige. PB
Grandjean.Heraldik.(1919).155. jf. Danmarks
AdelsAarbog.1892.130.

I. Stik, en. se I. Stikke.

II. Stik, et ell. (sj.) en (i bet. 1.4: OpfB."^

VI.171. jf. ogs. u. bet. 8). [sdeg] fit. d. s.
\\

om en gi. kasus-form stil^ke se u. bet. 8.

{ænyd. d. s.; til dels dannet i da. som vbs.

til II. stikke, men navnlig laant fra (ell. paa-
virket af) ty.: mnt. steke (nt. stek, stick og

stich, holl. steek^, hty. stich (og stekj, jf.

eng. stitch (og stick^, got. stiks, punkt(?);
fortrænger til dels I. Sting; jf. lY Steg)

I) (jf. II. stikke 1) det at jage en spids

genstand ind i noget for at saare, tilføje skade;

ogs. om det herved forvoldte resultat. I.l) til

II. stikke 1.1 : det at gennembore, saare
en med et stikkende redskab; ogs.: saar
forvoldt af spidst vaaben ell. redskab. Moth.S
814. *Du staaer imod Stik, og du staaer imod

10 Sknd.Bagges.Y131. han (dræbte) ham ved et

Stik i Underlivet (1871: stak ham . . i

Underlivet, saa at han døde). 2Sam.3.27
(1931).

II
om operation, indpodning olgn. jf.

Stikkur samt (nu næppe br.) Fæs tik (o:

punktering af kvæg ved trommesyge). Hielm-
krone.DetDanskeLandbrug.(1783).88.

\\
(især

foræld.) m. tanke paa kamp, turnering med stik-

vaaben. (tidligere ofte i forb. som fægte paa
stik, se fægte I.2). Moth.S815. *Saa gik

20 man ud at stride,
|
Der vanked Hug og Stik.

Oehl.ND.127. *Den uldne Kofte staaer sig

ei mod Hug
|
Og Stik.Boye.PS.II. 127.

\\
(nu

næppe br.) i udtr. for gengældelse. Saa vidt

have vi ikke givet Hevnen Rum, at vi skulle

gaae vor Sag offensive an, at vi skulle give

Stik for Stik, og betale raat med ildesodet.

Langebek.SA.7. f i udtr. for byttehandel (efter

ty. stichj; Ved alt hvad man . . kalder . .

at bytte, barattere . . at handle Stik i

30 Stik, studse . . forstaaes . . al Omsætning
af Vare imod YaTe.KiøbmSyst.II.112. I.2)

til IL stikke I.2-3, om skade, saar for-

voldt af stikkende dyr ell. ting (naale,

torne osv.). *En væbned Tornebusk, som
stod ved Havets Bredde,

|
Som Fiende med

Stik og Skaar ham (0: et marsvin) tog imod.
Holb.Metam.46. Middel mod Stik af Bier,

Gedehamse, Myg eller andre Insekter. Oecon
H.(1784).III.54. *Bidslets Tvang og Spo-

40 rens Stik.Boye.PS.il. 59. OBloch.D.U.lll.

1.3) (jf. II. stikke ?>) i sammenligning ell.

(især) overf., om smerter ell. fornemmel-
ser, der minder om et stik (I.1-2). „en
stikkende smerte i lægemet".Moth.S815.
Stik . . af Vinde i Tarmene. Læ^en.regf. om
aandelige forhold (ofte i forb. som et stik i

hjertetj." Intet Under, at Thorvaldsen
(ved) denne Meddelelse følte et Stik i HjeT-

tet. JLange.1.99. En Tanke jog som et Stik

50 gennem ha.m. EBertels.D.98.
\\ (jf. Solstik^

om lysstraalers, navnlig: solstraalers, virkning.

*Solens grusomme Stik
|
Brænder min Isse.

Blich.(1920).III.134. Bastian.nr.l.l(se u.

Isse 1). Il (jf. II. stikke 3.4J det at fremkomme
med saarende hentydninger, ord, at stikle til

en. Goldschm.III.490. De gentagne Stik

mod den danske Middelmaadighed fra baade
tyske og norske Medborgere . . ramte en

lønlig Frygt for Mindreværd hos Danskerne

60 selv. VilhAnd.Litt.il.1029. ogs. (nu næppe
br.) om ondskabsfulde, spottende ord, spotte-

gloser. Moth.S814. *Satans Folk . . be-

ifeer og driller
|
Guds Børn, ja giver dem

saa mangt et Puf og stik.Clitau.IR.35.
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IA) (efter ty. stich; egl. om paaføreise af smitte,

jf. II. stikke 24.3; fagl.) om (begyndende)
tilstandsforandring; dels om fordær-
velse af vin p. gr. af visse bakteriers angreb,

den værste (vinsygdom er) den saakaldte
Stik, der bestaar i en begyndende Eddike-
gjæring.0p/5.*F/.i7i. især i ssgr. som Ed-
dikestik (VareL}832), Mælkesyrestik
(s. d.).

II
dels om antydning, anstrøg af anden

farve; farvenuance, det grønlige „Stik",

som Glas . . altid id,di.r.SaVlX.766. Kar-
moisin . . en mørk højrød Farve med et

svagt blaaligt ^t\\i.smst.XIII.619.

2) (jf. II. stikke 2) om behandling,
tildannelse af noget med spidse red-
skaber; ogs. om det herved opnaaede resultat.

2.1) til II. stikke 2.2. I Biergværksviden-
skaben er Stikket den smeltede Metalraasse,

som paa eengang udlades (udstikkes) af

Smelteovnen. FiSO. 2.2) til II. stikke 2.3,

om bevægelse, hvorved noget fjernes ell. løsnes;

især (fagl.) om bearbejdelse med mejsel,

stæmmejærn olgn., hvorved spaaner afskrælles,

og noget tildannes. Probering ved Stik. Denne
Maade . . bestaaer deri, at man med en saa-

kaldt Boldstikker (aftager) en sammenhæn-
gende S^n,an.Hinnerup.Juv.l86. Træsløjd.

354ff. ogs. om det stykke, den spaan, der af-

skrælles ell. fjernes. Hinnerup.Juv.186.
\\

(jf. Hæftestik; tøm., bødk.) om afmærkning
af træ ell. tømmer; ogs. (jf. bet. 2.z) om de

afsatte mærker, hvorefter der arbejdes. OrdbS.
spec. om indhuggede, trekantede mærker, hvor-

med underordnet tømmer (stikbjælker olgn.)

afmærkes ved nummerering. TekniskSkole-

tidende.1928.97f. 2.3) til II. stikke 2.4, om
frembringelse af figurer, mærker olgn. v. hj.

af et spidst redskab; fx. (arkæol.) om ud-
smykning af lerkar olgn. v. hj. af spidse

pinde: Dekoration udfort med Snor og
Yindstik.JohsBrøndst.DO.1.136. \\ især om
gravering, udførelse af kobberstik olgn.; nu
navnlig om det herved frembragte billede og

aftryk heraf. Et smukt, reent Stik, siges om
Kobberstikkerens Arbeide. MO.^ Gjerne fore-

trækker man forhen brugte Plader, fordi de
allerede ere hamrede . . Det gamle Stik maa

. da ved Skrabning og Slibning . . bortskaffes.

Ursin.FK.46. smst.80.100.107. Tizians Ma-
donnas Himmelfart, om hvilket Stik og
Fotografier ikke giver nogen Forestilling.

Brandes.XI.83. HakHolm.FT.89. 2.4) til II.

stikke 2.5: det at føre en naal gennem
et stof ved syning; ogs. om mærker heraf.

dersom de have de bedste Klæder i Verden,

saa skulle de aldrig sye et Stik paa dem,
naar de gaae i tu. Reiser.II.503. gøre et Stik

(Sting) med en Synaal.DcÉjff. ||
især (sko.)

m. h. t. syning af fodtøj; navnlig om de gen-

nem hullerne førte traade. *Saa syede Skoe
jeg, Stik for Stik.PaZM.F//.2S4. Lak-Ride-

støvler . . med hvide Stik. Priskurant f.haand-

syetArbejdeiSkomagerfaget.(1922).4. Med dy-

be Stik af Krumsylen . . trækker han den

voksede Traad stra.mt. CHans.BK.25.
|| (fra

ty. stich, egl. om afstanden ml. to stik; jf.
IV Steg 2; sko.) om de smaa inddelinger paa
et skomagermaal; som maaleenhed: ca. 6,6 mm.
vAph.(1772).III. Feilb.III.566. Skomaqerbo-
gen.(1923).35.

3) ^ det at stikke (4.i) et kort med et

højere kort (og derved faa ret til at spille ud
paa ny); ogs. om de kort, der samles

10 sammen mellem to udspil (omgange), og
som den stikkende tager til sig. (ofte i forb.
som faa, gøre (Spillebog.(i786).10. Vort
Hj.IV,1.47), tage (D&H. IsakDin.FF.112)
et stikj. Moth.S814. Halvhundred Aar var
det en Skik,

|
At den, som fik det femte

Stik,
I
Som Seiersherre hjem han gik,

|
Og

tog sit Bytte, Mortensgaasen.^oresir.S'Å./TT
106. fordele Stikkene. FiSO. Kongerne laa i

Lisbets Stik. BHolst.L.41. sidste stik, se

20 II. sidst 3.2 (og 1. Kæreste 1). \\ knibe
stikket, se III. knibe 3.2, tage (et) stik
ind (D&H.) ell. (især) hjem: Den, som,
uden at spørge hvad der er Trumf, vil stikke
med en anden Farve, som ikke er det, og
har taget Stikket hiem, raaae sætte Bete.
Spillebog.(1786).45. Halvt mekanisk spil-

lede man Kortene ud og tog Stikkene hjem.
Pont.FL.29. IsakDin.FF.112. (jf. ndf.) bil-

ledl.: vinde sejr; faa fortjenesten; gaa af med
30 profitten; m. tings-subj.: skaffe sejr. Drachm.

EO.105. det (var) især Klaus Berntsens
Slagfærdighed og friske Humør, som tog
Stikkene h.iera.Neergaard.Er.1.254. Det drejer

sig om smaa Gevinster, et hlle Hundred-
tusind til hver. De store Stik tager vi selv

h]em. FrPoulsen.MD.137. jf.: Nu var det

hende, som havde Stikkene hjemme. BmcM.
FuglepaaTaget.(1938).79. || billedl, om for-

del, gevinst. De sætte ham øverst, saa længe

40 han er Kouleur og kan hielpe dem til et

Stik; men renoncerer sig i hans heele Fa-

milie, naar en anden Farve er bleven Trumf.

Tode.S.119. AaHermann.PH.56.
4) det at bringe noget, ell. det, at noget

bringes, ind i noget ell. hen til et sted med
en rask bevægelse. 4.1) til II. stikke 6.1 og 6.

„det at mand putter noget spidst i noget."

Moth.S814. (fysiol.:) Stik i Gelatine (o: det

at stikke en platinnaal lodret ned i nærings-

50 gelatine for at udsaa en bakteriekultur). Vilh

Jensen. VejledningiBakteriologi.(1921).12. |[

især: det at stikke en spade olgn. redskab %

jorden; spadestik; ogs.: spademaal. i det

ene Hjørne . . gravede Arbejderen K. W. , .

og fik pludselig Øje paa en blank Sølvraønt

. . Ved næste Stik kom der flere paa. Tiisfc.

1938.11.421. jf.: Hvad hjælper Skovlenes

flinke Kast (o: idet der kastes sne),
|
naar

hvert et Stik saa fort bli'r slettet (o: af

60 foget). Ohlsson.S.198. 4.2) til IL stikke 7:

det at føre (kaste, slynge) noget et sted hen.

(han) greb en af Kulskovlene . . og øste

Kul ind, kastede det med et Stik ind i Ovn-
mundingen. jyjens.i?i?'.66.

II (jf. II. stikke

80^
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2.6; gym,., sport.) om kast (med bold olgn.),

der udføres med bøjet arm, og hvorved bolden

følger en næsten lige linie. Kværnd. galt
stik, se II. gal 4.

||
(holl. steek; jf. IV

Steg 3; 4>-» foræld.) pumpeslag (med
nikkepumpe) ; ogs.: det vand, en pumpe giver

ved hvert slag. Harboe.MarO. Funch.MarO.
11.128. 4.3) (jf. II. stikke ll.i ; 1. br.) kortva-

rig, rask bevægelse, hvorved et lille stykke vej til-

bagelægges; vending. Jeg var ude et Stik lo

sådan ved ni Tiåen. Kidde.B.124.
\\ 4>- slag

(1.8.1). De forskjellige Bouge man tilbage-

lægger under et Kryds, kaldes . . Stik.

IdrætsB.1.378.

5) (jf. II. stikke 6.2 slutn.) om hvad der stik-

kes ell. er stukket ind i noget andet og derved be-

virker en forbindelse (jf. dog bet. b.i). 5.1)

stikprop til elektrisk stikkontakt. J. trak

Stikket ud af Kontakten og begyndte at

pakke Lampe, Pære og Kuppel ind. Erl 20

Krist.MM.6. 5.2) (bygn.) murværk over mur-
aabning (dør, vindue) ell. blænding, formet

som en (oftest: flad) bue og muret af særligt

formede ell. stillede sten; buestik. Forkl
Murere.lS. Over alle Vinduer og Døre
mures forsvarlige Stik (Buer), 1 til IV2
Sten høje, hvilke i Form kunne være flade,

fladbuede, rundbuede eller elliptiske. Lantim
B.III.350. DanmKirker.XII.21. jf.: en ro-

mansk Kampestenskirke med Dør- og Vin- 30

duestik af Fraadsten. Trap.*//.56i. bue med
lige stik, se V lige 3.2. 5.3) (bygn.) mindre
ledning, hvorved en hovedledning for vand,

gas, elektricitet osv., en stamme forgrenes;

stikledning. Hannover.Tekn.126. Stikkene
ind til Husene (fra vandledningen). Pol."/i

1942.3.sp.4. 5.4) (fra ty. stich, blødt lag i

stenmasse; fagl.) fin revne ell. skille-

flade, der gaar paa tværs af lagene i natur-

lige stenarter. Gnudtzm.Husb.8. det pente- 40

liske Marmor (var) paa Grund af dets lum-
ske Aarer og Stik ikke egnet til Eksport.
FrPoulsen.(Tilsk.l934.I.63).

6) (jf. II. stikke 8 samt IV Steg 1) ^
slyngning, hvorved et tov fastgøres
(forbindes med et andet tov, sættes fast om et

rundholt olgn.), sadledes at forbindelsen let

kan løses (jf. 1. Knude l.ij. SøLex.(1808).
„fir Korntønden herned; vi har en skrøbelig

Vare i Baaden, som vi ikke kan lange op" 50

. . Vi slog et Stik om den Tønde, vi pleiede

at losse Korn med. Drachm.KK.68. Man
tager nu en . . Ende fint, stærkt Sejlgarn og
slaar et dobbelt Stik paa det. Haandgern.
546. et mindre Arbejde (0: en slags platting),

der laves med tre Garn (hvide Bomulds-
snore). Det midterste (Hjertet) er fast ud-
spændt, og med de to øvrige tages de i

Figuren viste Stik. KuskJens.Søm.47. || med
stik paa skødet, med skødet viklet kun 60

een gang om skødklampen, saa at der let kan
slækkes paa det. Drachm.STL.91. Vi skulde
jo lænse hjem fra Sjællands Rev, men vi

vidste ikke, hvor vi var. Vi lænsede for en

Stump Sejl, og Niels sad med Stik paa Skø-
det. AarbFrborg.1918.153. jf.: nu drejede
Kaptajnen til Vinden, gav Stik paa Skødet
forat den lave Baad ikke skulde fylde.

Drachm.PY.49.

7) i forb. holde stik (ænyd. holde stik

(ell. stingj; efter ty. stich halten; maaske
egl. til bet. 2.4, om tøj, der ikke brister, naar
det sys, ell. til bet. l.i, om deltager i turnering,

som kan holde stand over for lansestik) oftest

i nægtende ell. spørgende udtr.: holde stand;
staa sin prøve; dels (nu næppe br.) om
person: kunne gøre modstand, forsvare sig;

ogs.: vise sig trofast, paalidelig. *Maven maae
ha' Mad, skal Karlen holde Stik. ChrBorup.
PM.34. Bødt.SamlD.282. m. h. t. prøve

olgn.: bestaa; klare sig ved. Grundtv.PS.VI.
163. *Kun maadeligt han Skolen kunde
passe,

I

Saa ei ved Aarsexamen han holdt
Stik. PalM.AdamH. 1.77. \\ dels (og især)

om ting og forhold, nu navnlig paastand,

bevis olgn.: vise sig at være duelig, god ell.

(især) rigtig; kunne staa for kritik. Hvis
man giorde ret Prøve med saadanne Folk
(0: hellige), vilde man finde, hvorledes deres

Dyder vilde holde Stik. Holb.Philos.il1.2.
*Han (0: Pitt) tror ej. Briten mukke tør,

|

hvor gal han endog Sagen gør;
|

tror I,

godt Folk! slig Politik
|
kan længe holde

Stik? PAHeib.US.602. *En dygtig Bøfsteg
holder ene Stik

|
imod Søsyge. Drachm.DJ.

1.115. I andre Tilfælde kan denne Forkla-
ring imidlertid ikke holde Stik. Steensby.

Geogr.138.

8) i stikken (f i stikke. Moth.S817.
Holb.Kh.598. LTid.l754.299. f i stik. der-

ved satte (han) mig i en dobbelt Stik.

Rahb.E.V.254) {ænyd. udi stik og udi stikket;

efter ty. im stiche lassen, vist egl. til bet. l.i

;

forlade ell. efterlade i turnering) i forb. som
lade i stikken, forlade i nød og fare;

svigte; ogs. (nu sjældnere) m. h. t. ting:

efterlade under flugt; give afkald paa; opgive.

Holb.Pants.III.6. Fridlev . . tvang dem til

at flye til deres Befæstning, og maatte de

da lade en skiøn Hest i Stikken. Suhm. Hist.
1.181. Skulde jeg lade min Kjæreste i Stik-

ken? Heib.Poet.V11.110. Pas nu paa, at

hun ikke lader dig i Stikken, naar Regnin-
gerne skal betales. Leop.AugustinesCapricer.

(1924).ll. hun (kunde) ikke gifte sig igen

uden at la Pensjonen i Stikken. CHans.BK.
90. (nu næppe br.) i andre forb. (som sætte
ell. give i stikke nj; (den højre fløj) tog

Flugten . . sættende udi Stikke Staden
Warskau, hvilken Dagen derefter overgav
sig.Holb.DH.III.218. Rahb.E.V.254 (se ovf.

1. 37). *(Europa) vove torde
|
At sidde paa

hans (0: Jupiters) Ryg (da hun ey vidste

af,
I

Hvor høyt hun derved sig her udi

Stikken ga,v).NKBred.Metam.l45. || staa
(nu næppe br. blive. Biehl.(Skuesp.III,3.74).

Wilst.Il.XVI.v.368. sidde. Moth.SWO. være.

smst.817) i stikken, (nu især dial.) være
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forladt i nød; være i forlegenhed, vanskelig-

hed; ofte i forh. lade staa i stikken, for-

lade; svigte. Det er ingen Konst at gaa bort,

og lade en anden staa i Sticken. floi&.Fgs.

IY6. (rytteriet) maatte tage Flugten; hvor-

over Food-Folkene stode alleene udi Stikken
\Aotte.Slange.ChrlY.529. De saa' ingen Red-
ning uden at flygte og lade Godset blive i

etikken. PAHeib.US.60. Sidstnævnte kunde
komme til at staa i Stikken for et Beløb, lo

der var tre Gange saa stort som det, han
havde Raadighed oybt. Bøgh.JT.388. Jørgen

Niels.D.161. Feilb. ||
geraade i stikken

olgn., (nu næppe br.) komme i fare, besvær

ell. (navnlig) ikke komme til udførelse; gaa

i staa. Slange.ChrlY.lOlO. mange med mig
ere villige at give en Daler mere om Aaret

for disse Efterretninger, paa det, at dette

nvttige Verk ikke reent skal geraade i Stik-

ken. OeconT.F/.70. 20

IIL stik, adv. og (i bet. 2) adj. [såeg]

ifra nt. sti(c)k, holl. stik; vel til mnt. stikke,

stage, pæl (se I. Stikkej, jf. nt. stik up,

lige op, ret op (som en pind); m. forstoer-

kende bet. (jf. ogs. bet. 2.2J til dels m. til-

knytning til Stik- 3)
I) som adv.: nøjagtig i den angivne retning;

direkte; lige; undertiden (i bet. 1.2) m.
rent forstærkende anv. I.l) (især ^) i al

olm. det er stik i (o: lige mod) viaden. Moth. 30

S817. (man greb) til Aarerne, og roede stik

ind paa Jarlens Fla&de.Grundtv.Snorre.III,

33. (han) havde Solen stik i Øjnene. Ltinde.

F.llO. han sagde Hvermand grove Ube-
hageligheder stik i Synet. JVJens.HF.134.
med vinden stik i stævn, med vinden lige

imod. S&B. vi fik en forrygende Snestorm
lige stik i StæYn.PScavenius.TilSøs.(1896).
46. Scheller.MarO. \\ i forb. m. udtr. for ver-

denshjørnerne. *Stik i Nord fra Østersø | 40

Folkene forstaa hinanden. G^undfv.iS'iS.¥202.
Vinden var stik østen. VSO. *Vinden er stik

Syd. JFJens.Dt.62. Vinden er stik østlig.

Scheller.MarO. 1.2) i forb. m. ord, der beteg-

ner modsætning; navnlig i udtr. som stik
imod. *Mod Aften (var) Vinden stik imod
og stiJlQ.Thaar.ES.lO. Havde en Mand fra

det 18. Aarhundredes Midte (set) et Damp-
skib sejle stik mod Vind og Vove , .da vilde

han have troet at se alle Æventyrenes Vid- 50

undere slupne løs.GBang.EK.II.423. (vi)

kørte ud stik imod den opgaaende Sol.

Buchh.UH.183. Ulledl: hendes Villie . . er

ham stik imod. Heib.Intel.1.219. Hvis jeg

gør det, er det ialtfald stik mod selve Over-

lægens strengeste Qxdie.Buchh.UH.109. jeg

(vil) bringe Professor Rovsing en Tak for,

at han denne Gang, som så ofte, ikke var

bange for at gå „stik imod" — op mod
Strømmen. KvindeligeAkademikere1875-1925. 60

(1925).48. stik (i)mod alle regler, se I.

Regel 3.2. || stik modsat, (min plan) er den

stik modsatte af J)in\Rask.Br.I.148. tilsyne-

ladende ud fra fælles Forudsætninger var

Heiberg og Paludan-Muller naaet til to stik-
modsatte Livssyn. TroelsL.BS.II.256. mig
gik det i alt fald stik mods&t. AOlr.(DSt.
1915.12).

II
(sj.) i andre forb. (ægteparret)

passer til hinanden . . Og dog er de stik
forskellige af Natur. JlfLorenfeen.FG.S. Den
. . Arbejdsmaade . . er Stik stridende mod
hele Lægeerklæringens Ide. Ugeskr.f.Læger.

1939.1091.SP.2.

2) som adj. 2.1) (jf. bet. I.2; rettet lige
imod en; dels (især ^) om modvind: Sø
Lex.(1808). det er Spekulationen lige saa
umuligt at komme ud af denne Vanskelig-
hed, som for et Seil-Skib at seile frem med
stik Modvind. ZierA;.Z/.229. || dels overf.,

om modsætning. En Behandling som denne
vilde munde ud i ren politisk Historie . .

I stik Modsætning hertil kunde man vælge
at lade al politisk Historie fare og se Folket
og dets Liv, som det tog sig ud til daglig.

TroelsL.1.11. En stik Modsætning til disse

Tanter var min Tante Hanne. ZJ5o/cien/».

TJ.147. 2.2) (1. br. i rigsspr.) i forb. som i

stik trav, (jf. Stiktrav^ i skarpt trav; i

rask løb. med Kulsvieren i stik Trav løbende
ved Siden af sig, red Hr. Niels Oxe . . ud.

NPWiwel.R.62. GyrLemche.NA.165.
Stik-, t ssgr. (ogs. Stikke-, se u. Stik-

bækken, -børste, -flue, -hjul, -jæm, -mjrre,

-penge, -spade, -staal, jf. stikke-blind, -tør;

sml. Stikke-;. I) tU II. Stik (se fx. Stik-

blad, -fummel, -kanal 2, -kom, -kort, pla-

de 1, -plaster, -saar, -sy, I-II. -sømj ell.

(navnlig) til II. Stik og II. stikke; i adskillige

tilfælde er ssgr. laant fra ty. ell. dannet efter

ty. mønster (jf. ty. stech-, steck-, stich-^.

2) t fra ty. stick-, til ty. sticken, kvæle; se

Stik-gas, -luft, -stof. 3) (7/. hty. stick-blind,

-dunkel, -finster, -heiss, -voll, nt. stik(ken)-

diister ofl., holl. steke-blind, -heet; til dels

svarende til III. stik, til dels (som ty. stick-

heissj til ty. sticken (jf. bet. 2), til dels (jf.

Stok- d) svarende til I. Stikke) m. forstær-

kende bet. (og i adjektiver som regel udtalt

m. lige stærkt tryk paa begge led); vist egl.

i adjektiver som stik-modsat, -taabelig,

-tosset, jf. stikke-blind, -tør, sml. ogs. stik-

fornærmet (NMøll.VLitt.III.871); af an-

den oprindelse er miUig stik- i subst. som

Stik-sjover, -stud, jf. ogs. Stiktrav. -am-
bolt, en. (ty. steckamboss; til II. stikke

5.2) lille ambolt, der v. hj. af en bolt olgn.

kan anbringes i en fod. Amberg. MilTeknO.

-anker, et. {ty. stichanker; til II. stikke

5.2; bygn.. nu sj.) bygningsanker, der skal

sikre forbindelsen mellem forskellige konstruk-

tionsdele. ForklTømrere.35. UfF.

t Stik(k)at, en. flt. -er. {fra ty. f
steccade, holl. f stekade (steekaat); dannet

til ty. stecken, holl. steken (se II. stikke^

af ty. t stockade, et stød i fægtning, holl.

f stokkade, stødkaarde, der er laant fra fr.

estocade, kaardestød (ell. ital. stoccata, sp.

estocado), til fr. estoc, stødkaarde (egl. germ.
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laaneord: ty. stock, se Stokj) stødvaahen;
Tcaarde. Moth.S817. Phønixb.TC.LNr.10.2.
PBMylius. CortAdeler.(1 740) . 70.

SStik-baake, en. (holl. steekbaken; til

II. stikke 5.2) ^ baake, der stikkes ned i

hunden paa en sandbanke olgn. Den danske

Lods. (1850). 276. Cit. 1864. (OCHammer.Ve-
sterhavsøernesForsvar.f1865) .26) . -bane, en.

(efter ty. stichbahn; til II. Stik 5.3 ell. IL
stikke 5.2; jf. -linie, -spor; jærnb.) sidebane

(2). PoVyf.1905.1. VorStand.l940.12.sp.2.

-bejtel, en. (^-betel. Moth.^S554). (fra ty.

stech-, stichbeitel; til II. Stik 2.2 ell. II. stikke

2.3 ; haandv., nu 1. br.) bredt stæmmejærn til af-

stikning af spaaner olgn. Funch.MarO.1.43.
Sal.V1.454. -ben, et. (til II. Stik 5 ell. II.

stikke 5.2; fagl.) hvert af benene, stifterne,

paa en stikprop. MeddRytt.117. -bil, en.

(holl. steekbiji; til IL Stik 2.2 ell. II. stikke

2.3; haandv.) en slags stæmmejærn, stikøkse

til udstikning af huller. Amberg. FagOSnedk.
-bjælke, en. (ænyd. d. s., ty. stichbalken;

til II. Stik 5 ell. II. stikke 5.2; jf. -bom,
-hanebjælke, -spær) kort, indskudt bjælke; dels

(bygn.): bjælke, der forbinder to andre, ell.

bjælke, der kun med een ende hviler paa en

mur. Cit.l723.(KbhDipl.VIII.563). Gnudtzm.
Husb.136.155. \\ dels (4>.): kort (halv)bjælke

mellem to dæksbjælker, navnlig ved luger

olgn. aabninger. Harboe.MarO. KuskJens.
Søm.89. t -blad, et. (efter ty. stichblatt)

I) [II.l.i] plade, der kan beskytte mod stik.

I.l) parerplade paa sabel, kaarde olgn.; stik-

plade (1). Adr.^^/il762.sp.l6. Hallager.356.

VSO. 1.2) (udstoppet) brystplade, som brug-

tes ved fægtning; plastron. Moth.S815. jf.:

derfor er band dem saa kiær en Jesus, fordi

de vil have ham til Stikblad, og synde frit

paa hans Regning. £?ers?.TT.373. 2) (til IL
Stik 3 ell. II. stikke 4.i^ é^ kort, der kan give

stik; især: trumf: i sammenligning ell. billedl.:

Saa har endda Paulus et Exempel i Hinder-
hold ligesom et Stikblad, det band glemmer
tihidst. Hersl.Præd.198. sa.TT.407. -bold,
en. (til IL Stik 4.2 ell. II. stikke 2.6; især

dial.) navn paa forsk, lege, hvor det gælder

om at ramme, stikke (en af de) andre del-

tagere. Kværnd. I Neksø kaldes (langbold)

Stikhold. DSt.1922.98. jf.: Ved Stikbold-
spil forstaar jeg Tvebold, Trebold, Standto
o. lign. Spil. smst.1940.34. || billedl. pas på,
at ikke din mand blir utålmodig, tar bolden
og gir dig den hårdt tilbage, så kan I få

et parti ægteskabelig stikbold. H/oriø.TO.i2.

-bom, en. (til IL Stik 5 ell. II. stikke 5.2;

jf. -bjælke; bygn.) vandret bom (bjælke,

planke), der lægges fra rejsebom ell. ride-

planke i stillads vinkelret ind paa muren.
Gnudtzm.Husb.267. BerlTid.^^/a942.M.5.sp.
2. -bor, et. I) (til II. Stik 2.2 ell. II. stikke

2.3; haandv.) lille bor uden borsving til boring

af smaahuller; flad-, platbor; lige syl. Sal.'

111.670. Træsløjd.150. jf. (sj.): et Par Øjne
havde han — som Siikhox. MaanedsMag.

1913.303.sp.2. 2) (til II. Stik 4 ell. II. stikke

5.1 ; fagl.) jordbor til overfladeundersøgelse i

nogenlunde blød jord. LandbO.1.360. -bore,
V. vbs. -ing. især (haandv.) til -bor 1:

Træsløjd.332. -bovt, en. [-|b{ou'd] (sj.

-bugt. Skjoldb.EF.169. f Stekbolt. Roding.).

flt. -er. (fra holl. steekbout, jf. (m. tilknyt-

ning til mnt. bolte, ty. bolz(en), se I. Bolt^

nt. steekbolt(e), ty. steckbolz(en) ; til IL
10 stikke 5.2 og (vistnok) IL Bolt) 4>- stykke

tov (linegods), som er fastgjort til en raanok,

og som ved rebning vises gennem en rebkovs

og fastholder et hjørne af sejlet. SøLex.(1808).

den Mand, der skal ud paa Nokken og lægge
en Stikbout eller et Nokbændsel om. Kusk
Jens.Søm.157. -brev, et. (efter ty. steck-

brief; maaske til II. stikke 7.2 (og l.i) og

egl.: skrivelse, der hemmeligt stikkes til en,

og i hvilken der gives oplysning om en (sigtet)

20 person; emb.) efterlysning fra det offentlige af

en person, der ønskes arresteret, i form af et

brev til en øvrighed med nærmere oplysning

og beskrivelse af vedk.; nu ogs. om efterlysning

i aviser olgn. Forordn.^U1746.§2. siden kom
der Stikbreve efter ham, at det var en
Røver, der var dømt fra Livet, og var
brækket ud af Arresten. PAHeib.Sk.1.38.
„Denne Personbeskrivelse" — „Det er Sig-

nalementet i et Stikhrew." Ing.LB.II.8. Sal.*

30 VI.742. Duelund.N.97 . || T i videre anv.,

om meddelelse fra en bank til acceptanten af

en veksel (der ikke er betalbar hos accep-

tanten) om, at den har diskonteret vekslen;

ogs. om andre meddelelser fra en bank til en

kunde for at forebygge bedragerier olgn. Bank-
Aarbogen.1941.301. -bue, en. [II.5] (bygn.)

hvælvingsbue, hvis nederste linie er (næsten)

ret; lige bue. ForklMurere.20. Murværk og

Jernbeton.[1938].219. jf. Stikbuevindue.
40 Elling.PP.6. -bagt, en. se -bovt. -bæk-
ken, et. (sj. Stikke-. Bergs.FM.73). (ty.

stechbecken; til II. stikke 6.i; især med.)

flad, bækkenlignende beholder, der let kan
anbringes under en syg, som ikke maa for-

lade sengen for at forrette sin nødtørft. *en

Doctor uden Lige,
|
Som i Stik-Bekkenet

med Andagt kunde kige.Helt.Poet.174. Oehl.

1.222. Kirurglnstr.233. -børste, en. (ogs.

Stikke-. SaUXVII.485). (til II. Stik 1.2,

50 II. stikke 1.2-3; zool.) børsteformet, stikkende

munddel hos visse (blodsugende) insekter (lop-

per, myg). SaUXY.1038.XV11.484. -daase,
en. (til IL Stik 5.1 ell. II. stikke 5.2^

daase (1.2) til stikkontakt. Kbh.sSporveje.

(1936).89. TeknO. -digel, en. (til IL
stikke 6.1j ^ indstikkelig digel til flammeovn.

Bl&T. -done, en. (til II. stikke 5.2 ; jæg.)

done (I) til fuglefangst, som sættes fast med
den ene ende i et (i et træ boret) hul. Blich.

60 (1920).XV1.120. VigMøllHJ.196. -flaad,
et ell. (sj.) en (MO.). (oftest skrevet -flodj.

(ænyd. stichflod ; efter ty. stickfluss ell. steck-

fluss; oprindelse usikker; jf. Stingfiaad; med.,

foræld.) stærk slimafsondring (ved apoplek-
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tiske anfald), der kan kvæle patienten; ogs.:

lungeapopleksi, -slagflod. Moth.S815. Adr.*/i

1762.4. OLBang.T.296. -flamme, en. (ty.

stichflamme; vel til II. stikke 11. i; især 0)
lang, tynd flamme, der p. gr. af stærk luft-

tilførsel pludselig skyder frem og har en meget

høj temperatur; dels om flamme ved brand,

eksplosion, dels om flamme frembragt af
blæsdampe olgn. Urmageri.6. Jeg kan aabne
et Pengeskab med en Stikflamme som in- lo

gen a.nden.Fallada.B.54. Beretning omKbh.

s

Brandvæsenl933f34.18. -flod, subst. se

-flaad. -flue, en. (sj. Stikke-. Molb.JB.
1839.15). (til II. Stik 1.2 ell. II. stikke 1.2;

;/. Stingflue; zool.) om forsk, fluer med
stikkende munddele; nu: staldflue, Stomoxys
calcitrans. Schade.Mors.(1811).227. Lieber-

kind.DYIII.145. jf.: Der er aabenbart en
Del Mennesker herinde, der virker paa dig

som Stikfluer paa en Hest. Pon^Jf5.264. 20

-fnmmel, en. [II.2.4] (sko., foræld.) red-

skab til afglatning og afpudsning af syning

(stik) paa fodtøj. Heeland.SkomagerietsEi-

stone.(1926).145. -garn, et. I) (fra ty.

steckgarn; til II. stikke 5.2; jæg.) jæger-

garn, især til fuglefangst (agerhønsefangst)

,

der sættes fast tæt ved jorden med spyd ell.

stokke. Schytte.IR.II.312. Werfel.Jagtb.117.

Weismann.Jagt.52. 2) (til II. Stik 5.3 ell.

II. stikke 5.2 slutn.; fisk., nu næppe br.) 30

garn, hvormed den del af en dam, hvori der

skal fiskes, afspærres fra den øvrige del. AC
Gudme.Damfiskeri€sAnlæg.(overs.l828).79. f
-gas, en. (fra ty. stickgas, til ty. sticken,

kvæle; jf. -luft, -stof og Kvæl-gas, -luft;

kern.) kvælstof (i fri form). VareL.(1807).I.

381. t -glose, en. (til II. Stik I.3 ell. IL
stikke 3.4^ spotteglose; stikpille. Gram.Nucleus.
264. -gravning, en. (dannet efter -prøve;

især arkæol.) foreløbig (ud)gravning; prøve- 40

gravning. BerlTid.*'U1942.M.4.sp.5. -greb,
en. (til II. Stik 4.i ell. II. stikke 7.1 ; landbr.)

greb til flytning (af- ell. paalæsning) af roer;

roegreb. Cit.l939.(OrdbS.). -grand, en.

(fra holl. steekgrond (stek-, stikgrond), ty.

stickgrund; til II. stikke I6.1 og egl.: bund,

hvori ankeret bliver siddende) 4>- l^bund ell.

lignende sej bundart, som kan holde godt fast

paa ankeret, og som derfor egner sig til at

ankre op i. JJuel.46. Harboe.MarO. Sal.* ^
XXII.304. -grøft, en. (til II. Stik 5.3 ell.

II. stikke 5.2; især landbr.) mindre grøft, der

leder til en større; sidegrøft; stikrende. Landm
B.I.319. ForstO. -haaret, adj. (jf. stikkel-

haaret^. I) (jf. II. stikke 1.3 ; 1. br.) med
korte, stive haar. en stikhaaret Hund. ORung.
SS.63. (han) snøftede med de stikhaarede

Næsebor. sa.LO.22. 2) (til II. stikke I3.i;

dial.) om hest, ko: med enkelte hvide haar,

der stikker frem i den sorte ell. røde farve. 60

Feilb. -hage, en. (til II. stikke 5.2; vet.

ell. landbr.) aftagelig hage (til skærpning af

hestesko), der stikkes ind i skoen. Grunth.Besl.

84. -hanebjælke, en. (til II. Stik 5 ell.

II. stikke 5.2; bygn.) stikbjælke, der ind-
tappes i et hanebjælkelag, fx. i et valmskifte.
Herh.Husb.87. Gnudtzm.Husb.155. -herd,
en. (ty. stichherd; til II. Stik 2.i ell. II.
stikke 2.1; 0, foræld.) rum i smelteovn, i
hvilket den smeltede masse flyder ned, efter
at ovnen er „stukket". TopJNorge.25H.59.62.
-hjal, et. (ogs. Stikke-. OrdbS.). (til II.

Stik 2.4 ell. II. stikke 2.5; sko.) lille hjul
med takker, fastgjort til et haandtag, hvormed
der afsættes og stikkes smaa huller for stingene.

Larsen.*(1888). Cit.l903.(OrdbS.). -hjælm,
en. (ty. stechhelm; til II. Stik l.i ell. II.

stikke 1.1; ;/. Stikketøj; foræld.) hjælm (til

turneringsbrug), forsynet foran med en skarp
kam ell. æg, hvorimod en lansespids let kunde
glide af; ogs. (herald.) om afbilding af saa-
dan hjælm. Amberg. PBGrandjean.Heraldik.

(1919).166f. ThitJens.VA.1.54. -holt, et.

i) (ty. stech-, stichholz; til II. Stik 2.i ell.

IL stikke 2.i; 4^, foræld.) træstav, hvormed
proppen i en smelteovn (stikovn) udstødes.

Amberg. 2) (til II. stikke 2.5 ell. 6.1; ;/. -træ;

sko.) om træform som skomagerredskab; dels

om form, hvorover saalelæder krummes og

spanding sker. Moth.^S554. VSO. Feilb. dels

om trekantet stykke træ, hvorom støvleskafter

samles. Lundb. 3) (til II. stikke 5.2^

haardt stykke træ, der spændes i en skruestik

som støtte for genstande, der skal files. Lundb.

-hul, et. (ty. stichloch; til II. Stik 2.i ell.

II. stikke 2.1) udløbshul i højovn olgn.,

der aahnes ved, at man stikker en „prop" ud;

taphul. Larsen, -hveps, en. (ty. stech-

wespe; til II. Stik I.2 og II. stikke I.2; zool.,

foræld.) hveps, der stikker. Schade.Mors.

(1811).223. -hævert, en. (ty. stechheber;

til II. stikke 6.1; fagl.) lige, i begge ender

aabent glasrør med en udvidelse paa midten,

hvormed draaber kan løftes op fra en vædske,

som hæverten stikkes ned i; pipette. PhysBibl.

11.309. Paulsen.I.178.

Stik-i-Kend, en. (dannet til Stikirend-

dreng, -pige osv.; talespr. (1. br.) ell. dial.)

bydreng ell. bypige; ogs. som nedsæt, person-

betegnelse. Den Æsel — den Stik-i-Rend af

en snottet Embedsjæger (}: en minister).

EBrand.LB.56. *en fjortenaars Stikirend,
|

der henter 01 og Tobak og KaSe.NatTid.^*/,*

1928.M.9.sp.3. (hun) hjælper sin Mand som
Stik-i-Rend.B.r.*/i.2S35.22. UfF. Stiki-
rend-, i ssgr. (dagl., ofte nedsæt.) til stikke 1

rend (se II. stikke 12^. -dreng, en. dreng,

der (navnlig) gaar byærinder; bydreng; ogs.:

person, der bruges til alt muligt, som man jager

med; løbe-, rendedreng. Derpaa gik jeg til

Lionardos, hvor Lovisa har nogen Feber og

hvor saa den godmodige Mand fuldstændig

er StikiTenddreng.Zahrtmann.M.234. Stik-

irenddreng med Lyst til Snedkeri søges. Pol.

**/*1942.11.sp.3. -knægt, en. (1. br.) d. s.

PoUhl934.Sønd.2.sp.2. UfF. -pige, en.

bypige; ogs.: pige, man jager med. FrSkousbo.

ES.12. Pol."U1934.17.8p.l.-8kræd(d)er,
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en. (dial.) egl.: omvandrende skrædder; oftest

som nedsæt, betegnelse for en rastløs person

ell. en vagabond. Dodt.R.89. Gravl.0en.27.

Feilb. -tøs, en. d. s. s. -pige. EmilRasm.F.23.
HCBranner.Legetøj.(1936).226.

Stik-jærn, et. (ogs. Stikke-, i bet. l.i

:

Wagn.Tekn.500. OpfB.*III.33. i bet. 2:

OrdbS.). {ty. stecheisen) I) (til IL Stik 2.2

ell. II. stikke 2.z) redskab, hvormed noget

løsnes ell. fjernes ved stikning, i.l) (jf. -mej- lo

sel; haandv.) lille stæmmejærn, der føres frem
ved tryk med haanden; lille staalmejsel. Am-
berg. TeknMarO. 1.2) (gart., landbr.) red-

skab, hvormed tidsler stikkes. JELange.Vilde
Planter.(1922).14. 1.3) ^ni mejsellignende red-

skab til løsning af jorden i minegange. Reiserer.

Krig.(1898).139. OrdbS. 2) (til II. Stik 2.4

ell. II. stikke 2.5; sko., foræld.) kamlignende

redskab, forstikker, hvormed der afsættes mær-
ker for stingene. Lundb. Reeland.Skomageriets {q

Historie.(1926).145. -kaarde, en. (til II.

Stik 1.1 ell. II. stikke l.i; nu næppe br.)

stødkaarde. Moth.S815. Etlar.GH.II.57. -ka-
bel, et. (til II. Stik 5.3 ell. II. stikke 5.2^

kabel, hvormed elektrisk strøm kan ledes fra

et hovedkabel. Scheller.MarO. -kanal, en.

I) (ty. stichkanal; til II. Stik 6.3 ell. II.

stikke 6.2; fagl.) mindre kanal (2.i), der for-

binder større kanaler, ell. som er del af et

større kanalsystem. Pol.''U1908.1. \\ om andre 30

kanaler (1); fx. om del af spaansugnings-

apparat: FagOSnedk. 2) (til II. Stik l.i;

med.) kanal (1) ved stiksaar. Lovtid.l916.A.

168. Grunth.Besl.160. -kappe, en. (ty.

stichkappe; til II. Stik 6.2 ell. II. stikke 5.2;

bygn.) mindre hvælvingskappe (fx. over dør

ell. vindue), som fra siden skærer sig ind i en
hvælving. ForklMurere.44. VLorenz.DII.1.43.

-kapsel, en. (til II. stikke 6.1 ; fagl.) se u.

Kapsel 4. 40

Stikkat, en. se Stikat.

I. Stikke, en. ['sdega] (ogs. Stik.

[sdeg] Landbo.

I

II.362. i bet. „tændstik":

JacPaludan.(NatTid.^'/iil930.Aft.l0.sp.3).
Pol.yd930.7.sp.l. i bet. 2.2: Reenb.II.477.

Slange.ChrIV.788. jf. Saaby.'' samt Feilb.; ofte

i ssgr. som Gravstik(ke), Skrue-, Svovl-,

Tændstik, jf. Træstik (WSchwanenfl.TF.
133) samt Asketræsstik (JVJens.CT.190)).
ftt. stikker, (glda. stikkæ (SjT.38) og stick, 50
best. f. stikkæn (GldaKrøn.l2f.), flt. stikkæ(r),

fsv., oldn. stikka; sideform til oldn. stika

(jf. III. Steg^ samt til mnt. stikke, pæl,

stav, eng. stick og (muligvis) til oht. stecko,

stok, stav, nht. stecken; besl. m. II. stikke,

egl. til en rod m. bet. „være spids" ; jf. Eti-

kette samt enstig || i rigsspr. nu især som
2. led i ssgr. som Gravstik(ke) og Tændstik,

jf.: „Nu næsten foræld." Levin.)

() forholdsvis lille, smalt, tyndt stykke træ eo

(ogs.: ben, metal olgn.), ofte spidst i den ene
ell. begge ender; pind; undertiden (jf. bet.

2.2) om noget større træstykke: stav (I). I.l)

i al alm. Moth.S817. Engenes og de til Høe-

slet bestemte Jorders Rensning for Smaa-
steen. Stikker og MnldxgLT])e.Cit.l800.(Aarb

Præstø.1936.29). JH8midth.Ords.150. talem.:

slaa mig ihjel med en pind og begrav mig
med en stikke, se Pind 2.5. 1.2) stykke
pindebrænde, (ofte i flt.). JHSmidth.Ords.
150. *Tag Spaaner og Stikker, til Gløder du
taaer.Grundtv.Saxo.I.llO. *(hun) sanked
Pind og Stikke.sa.SS.il.172. Skattegraveren.

1886.1.15. UfF. 1.3) (jf. Fosfor-, Fyr-,

Voksstik(ke)J lille, særlig behandlet, træpind
brugt til at lyse ell. til at tænde med; navnlig:

svovl-, tændstik. S&B. saa fik han sin

Tændstikæske frem, knækkede et Par Stik-

ker i forgæves FoTs0g.AKohl.MP.il.252.
Den lille Pige med Svovlstikkerne (river) en
Stik.JacPaludan.(NatTid.">/iil930.Aft.l0.sp.

3). spec. {^) om de udhuggede træpinde inden
paasættelsen af tændsatsen: Hag.IX.403. Sal.*

XXIY115. 1.4) om særlig tildannet pind
(redskab) til forsk, arbejde (jf. Gravstik(ke),

Poler-, Skav-, Spidsstikkej; ofte (jf. Mad-,
Smørstikke^ om pind til omrøring i mad,
æltning olgn. *der stod en gammel Kjælling

I
og rørte . , Melgrød.

|
Jeg tog hendes Stikke

I

og vilde Grøden slikke. Krist.BRL.51. Ba-
geriet med alt sit Tilbehør (Truge, Vægte,
Forme, Stikker, Plader o. s. \.).Dengl.By.

1935.17. Halleby.237. jf.: Derpaa prøver
man Farven med en nye Træstikke, som
man dypper derudi. CVarg.Farve-Bog.(1773).
103.

II
om kniple-, strikkepind olgn.

*Med intet paa Stikke, med intet paa Teen,

I
Saa mangen maa skiæWe. CFrim.AS.180.

Junge.105. et Bind (0: sæt) Stikker. jRasA;.

FynskeBS.93. CReimer.NB.600. Brenderup.

§26. OrdbS.(Lolland) . jf. Knytte-, Lænke-
stikke (s. d.) samt Binde- (Moth.B174.
Junge.105. VSO.I.577. Rask.FynskeBS.il.
58. UfF.),Ilosestikke(Moth.H269. MDL.
217. Feilb.I.651. UfF.). \\ om strygestikke,

strygespaan. Skjoldb.NM.221. 1.5) om lille

træstykke ell. -stift, pind, hvormed
noget fæstnes ell. samles.

\\
(landmaaling.)

jærnpind med øje, hvormed en landmaaler-

kæde fastholdes; maalepind. Til Kæden
eller Staalbaandet hører et Sæt Stikker.

LandmB.1.256. SaUXVI.299. \\ om lund-

stikke. *de fik kun en Stikke,
|
Da de en

Guld-Vogn have vil (0: fik ikke det ønskede,

blev skuffet; jf. talem. u. Lundstikke sarnt

bet. 2). [Wiwet.]DenForfængelige.(1748).64.

II
(dial.) lille pind i høsthave. MDL. VSO.

UfF. 1.6) (foræld.) om pind, stok med
indskaarne figurer ell. bogstaver, (et)

Knippe af smaa Sticker med en Bogstav
paa hver. Pflug.DP.498. om karvestok, tal-

liepind: Cit.l706.(Vider.IV.381). om bud-
stikke: Holb.DNB.638. r.7) om pind,
kvist brugt som trolddomsmiddel, øn-
skekvist olgn. (jf. Pege- 1, Prøve-, Spaa-
stikkej. Han tog (spaastikken) fra ham,
holdt den efter den andens Anviisning i sine

Hænder, og Stikken slog nu atter . . her
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maatte være nedgravet en anseelig Skat i

Jorden.Werfel.E.II.217. Jeg véd nok, hvad
du vil, men før skal jeg (o: en heks) kaste
en Stikke for dit Ben, end Siiri skal komme
i din Seng. TomSmidth.Finmark.(1923).160.
1.8) særlig forarbejdet pind, stok af træ, ben
olgn. til at slaa paa en pauke, en tromme olgn.

med; især: trommestik. Pf.ug.DP.1106.
*En Hvirvel jeg paa Trommen

|
Med mine

Stikker s\a,aiX.Grundtv.PS.V.62. Winth.XI.9.
AKohl.MP.11.313.

2) bet. 1 i særlige anv. og forb. 2.1) (dial.)

i udtr., der betegner noget som smaat, ube-
tydeligt, dend mindste Pind Brende, saa
stor som en Stikke. KomGrønneg.I.lOO. før

Soel gaaer ned, maa hver Stikke være om-
bord. (rntwdto.»5norre.///.i6.

II
i udtr. m.

nægtende mening, da Man kom og vilde havt
Brænde, var der aldrig en Stikke at faae.

være i (travl) bevægelse; ogs.: have travlt;
være ivrigt optaget. Bergs.PP.380. Det var i

„Martsdagene" 1848 . . De liberale Slesvig-
holstenere var paa Stikkerne. PTAis/.P.66.
Sørine var af den Slags, der er paa Stikkerne
hele Tiden uden derfor at faa saa forskræk-
kelig meget udrettet.AndNx.DM.1.150.

||
(sj.) om hænderne (armene), (opdageren
sagde:) kom nu pænt med Stikkerne og faa

10 Manchetterne (o: haandjærnene) paa! Pr
Skousbo.ES.268.

4) {vel egl. om (stærk) drik, der stikker ell.

kradser, jf. Kradser 4, II. Stiksøm slutn.;

sj.) koghed romtoddy. MaglPet.&Kronborg.
Læsogfortæl.(1899).49.

IL stikke, v. ['sdega] præt. stak
[sdag] (Høysg.AG.95); præt. flt. (nu kun
arkais. ell. dial.) stukke (Pflug.DP.586.
Holb.Kh.271. EJessen.Gram.124. Esp.§175,b);

Grundtv.Snorre.il1.201. UfF. 2.2) i særlige 20 part. stukket ['sdogaf] ell. stukken (navn
forb. m. et andet subst. \\ stikke og stage
^stav og stikke. PolPhysMag.VII.169. — (jf.

II. Stab 1.1 :; stab og stik. HMikkels.D.140)

{jf. ty. stab und stechen) alt sammen (med
alt tilbehør, helt og holdent); især i forb. som
hverken stikke eller stage, som udtr.

for, at der intet er tilbage, at alt er tabt. det er

borte både stikke og st&ge. Moth.S817. *en
forborget Mand,

|
Ey haver Stik, ey Stage.

Reenb.II.477. (Nordstrand) blef saaledes udi 30

Grund og Bund lagt øde, at ikke . . deraf
kand sees Stik eller St&ge. Slange.ChrI

Y

788. *(Lissabons) Velstand falder bort (ved
jordskælvet), og forgaaer med Stik og
Sta.ge.JJLund.ForsøgtilMoralskeVers.[1756J.
47. VSO.(jy.).

II
stump og stikke olgn.,

hver eneste smule; hver stump. Bredahl. 1.136.

*Den har Æren tabt, som ikke
|
Modigt op-

gav Stump og Stikke.Winth.X.129. UfF.
3) om hvad der minder om ell. sammen-

lignes med en stikke (1) ell. en pind. 3.1) (jf.

Kaalstikke samt Løvstikke^ f om (del af)
stilk, stængel paa plante. Bittersødsrod
og Stikke (0: stængel af Solanum dulcama-
ra, bittersød natskygge). HZetlitz.Huus-ogBon-
de-Raad.(1789).118.

|| {jf. holl. stek i sa. bet.

samt II. stikke 6.5) stikling (II). (planten)
lader sig formere saavel ved Bærrene som
Stikker. Viborg.(PhysBibl.III.274). DDidrich-
sen.Skovbog.(1803).45. 3.2) {vel m. tilknyt-

ning til II. stikke I.2-3; jf. ogs. Hund(e)-
stikke u. Hundestikkel; idial.) om noget, der

stikker; om torn paa tidsler olgn. Feilb. ogs.

(i flt.) som navn paa tidsler og kællingetand.

smst. 3.3) {jf. SV. (jarg.) stickena, benene

(NysvSt.XIV.68), og ty. stecken, om tynde

arme og ben; dagl.) i flt., om menneskets

lemmer; navnlig om benene, den unge Mo-
der (var) spinkel som en Skolepige . . Hun

lig som fk., spee. i adjektivisk anv., se bet. 22
ogs. (især jy.) efter have: Moth.S812. Skuesp.
VIII.48. jf. Feilb. Flemløse.159; hvortil flt.

stukne^ ell. (nu næppe br.) stikket (jf.

VSO.; som adj., se bet. 22^; pass. -es, præt.

(undgaas som regel ved omskrivning) stak-
kes (Moth. S819. de Meza. Krigs-Dagbøger
1849-51. (1928). 244. jf.: vi (siger aldrig:)

Han stakkes i ATmen.Høysg.S.249). vbs.

-ning (s. d.), jf. II. Stik, Stikkeri, {ænyd.
stikke (præt. stak, part. stukken og (i bet.

2.h) stikket^, glda. steckæ (Rimkr.), præt.

stak og stikkathe (i bet. 7.3. SjT.53), part.

stikket (i bet. 2.5: DMag.lV.320) \\ inf.

stikke, part. stukket er i ænyd. glda. omdannet

af stinge, stunget ud fra imp. stik og præt.

stak, til dels ved indflydelse fra mnt. stecken,

sticken; i glda., ænyd. findes alm. skemaet:

stinge, præt. stak, part. stunget (jf. Rævebog.

40 DaViser. HMogens.); sml.: Jeg stikker (ell.)

stinger — jeg stak — jeg har stukked

(ell7) stungen. Høysg.AG.95 samt ældre bornh.

sti(j)nga, stakk, stokked. Esp.329; lign. ud-

vikling som i da. foreligger ved sv. sticka, no.

stikke; se i øvrigt stinge; stikke er (i form)

paavirket af de vestgerm. ord: mnt. steken,

fæste, mnt. stecken, putte ind, ty. stechen,

intr., og stecken, trans., jf. eng. stick; i bet.

„sy" (2.5) foreligger ligefrem laan (fra mnt.

50 sticken, jf. eng. stitch^; i bet. ll.i har vist-

nok sammenblanding m. 1. stinke (s. d.)

fundet sted \\ det opr. verbum stikke er mulig

ubeslægtet m. stinge og hører sammen med
ord som II. Stak, I. og III. Steg, I. Stejle,

I. Stikke; jf. 1. stikken)

A. trans.

I) ramme noget med en spids genstand,

jage en spids genstand ind i noget for at gen-

nembryde dets overflade, gennembore det; til-

stod med tynde Stikker ned i et Par Skafte- eo føje et stik; dels m. obj., som betegner den

støvler. JVJens.K.96. (musikken) der nok
skulde faa selv den mest vrantne Tipolde-

mor til at bruge Stikkerne. Snesen.j(r.47.

især i forb. som være paa stikkerne,

XXI. aentrykt "/t 19*3

ell. det, der rammes, gennembores, dels (især

i bet. I.1-2J uden obj., men i forb. m. præp.-

led (efter, i), der betegner den ell. det, man
søger at ramme ell. rammer. I.l) om person;

81
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især som udtr. for, at man ønsker at saare ell.

dræbe en. Hugger, eller stikker, nogen til

ridendis Mand, og slaar fejl af Manden, og
rammer Hesten. I)L.6

—

20—1. stikke (nu:
hugge olgn.) hesten med sporene, Moth.S812.
Kongen af Frankrig blev (af en snigmorder)

stukket med en Kniv i det tynde Liv.Luxd.
Dagb.J.25. Skram stak den ene . . igiennem
Livet, og jog de andre paa Flugten, TFand.

Mindesm.1.267 . hun tog et Spiud, og stak lo

med det efter Y&u\unduT.Oehl.XXX.49.
Skinsyg 17-aarig Mand stikker med Kniv.

BerlTid.*/3l942.Aft.3.sp.4. jf. bet. 1.3: du stik-

ker mig med dit Skiæg. PMøll.(1855).ILll8.

II
i udtr. for at saare sig selv: jeg har stukket

min Finger tilblods, F50. || stikke ihjel,

(jf. ihjelstikke u. ihjel-j dræbe ved stik. han
gik under Elephanten . . og stak den ihjel.

lMakk.6.46. Jeg hafde en liden Affaire med
en fremmed Officier . , som jeg stak ihiel . . 20

ved Fuglest&ngen. Holb.Bars.IY3. Hrz.D.II.

65 (se -u. ihjel 1^. jj om fægtning, kamp med
stikvaaben. *(vi) fik med Kannibaler Dyst .

.

I
og skød og stak og slog og gjorde lyst.

JVJens.C.358. hertil vistnok udtr. som hver-
ken til at hugge eller stikke i, ikke til

at komme nogen vegne med; se I. hugge 6.2.

;/. (sj.): Var Konjunkturerne ikke til at

hakke og stikke i, maatte Lykken prøves i

Kortene.NJeppesen.P.96. De er hverken 30

til at stikke eller bide i.HSeverinsen.D.58.
hverken hugget eller stukket, se 1.

hugge 6.2.
II

i udtr. for fangst ell. slagtning

af dyr; dels (jf. blindstikke; nu dial.):

stange (aal) med lyster olgn. de bruge . .

Blus, dermed sticke de Fisken. P^u^.DP.
1116. Feilb. dels (jf. bov-, hjertestikke; især

slagt.) m. h. t. dyr som svin ell. gæs: dræbe
med et (kniv)stik. stikke geQ.Moth.S810.
*en Flok hvidtandede Galter

|
. . man 40

stikker, naar Fest skal staa hos den mægtige
Rigmsind.Wilsf.Od.XI.v.414. Han lokker . .

Tamoras Sønner til sig, bagbinder dem og
stikker dem som Gnse.Brandes.VIII.37.
naar (faaret) ligger med Strømpebaandet
surret om Mulen og bliver stukket. JFJens.

HH.86. FrGrundtv.LK.176. Feilb. i en remse,

der bruges, naar børn kildes paa hals ell.

bryst: *Naar andre stikke deres store Gris,
|

Saa stikker jeg min lille bitte Gris.
|
Stik, 50

stik, stik, stik. Børneremser.(1867).ll. Krist.

BRL.14f. stikke fasaner, (josg.) dræbe

fasaner ved nedstikning. Fleuron.FlaxÆdilius.

(1929).98.100.
II

(nu kun dagl. (spøg.) ell.

dial.) i udtr. for operation, indpodning olgn.

(en) Mand, der var bleven stukket for Vand-
brok. P/ii/sBi6/./i.355. ErlKrist.DH.22. de
smaa Børn skulde stikkes (0: vaccineres).

UfF. stikke en hest for kernen, (nu
næppe br.) uddybe bønnen ell. kernen i en eo

ældre hests fortænder for i bedragerisk hensigt

at give den et yngre præg. MilTeknO. stikke
en hest paa kernen, se L Kerne 2.5.

||

om forsk, lege, turneringer olgn., hvor det

gælder om at ramme hinanden ell. en ring
olgn. med lanser olgn. (jf. HistMKbh.IV
346ff.). LTid.1736.831. At „stikke" bestod
i Reglen i med Lansen i fuld Fart at ramme
en ophængt Ring, saa at den toges med paa
L&nsespidsen. TroelsL.VI.lOO. (der) blev af-

holdt Ridderspil med Stikken, Renden og
TnTnenng.OFriis.Litt.89. især i forb. som
stikke til (efter, i) ringen, straaman-
den, se I. Ring I.2, Straamand. 1.2) om
dyr; især om dyr med skarpe munddele ell.

med brod, navnlig om insekter. Pinen, de
voldte, var som Pinen af en Skorpion, naar
den stikker et Menneske, ^aft,9.5. bien haver
. . Br6d at stikke med. Høysg.2Pr.6. Han-
nen (af stikmyg) stikker ikke. BøvP. 1.587.
Laokoon, stukket af en Slange.MLorentzen.

FG.88. Feilb. || i sammenligninger ell. billedl.

Ords.23.32(se u. 1. Slange I.2). * Kongen er

saa god — hvad kan han for,
| at Slanger

stikker ham (KMunk.C.*82: Selv Kongen,
hvem dog Slangerne har fyldt

|
med deres

Giite)? KMunk.C.72. som stukken af en
bi, en slange, se 1. Bi, L Slange 1.2. m.
overgang til bet. 3.8, i udtr. som stikker
bremsen dig? (se 1. Bremse^, ormen stik-
ker ham (se Orm b.2).

\\
(dial.) om okse:

stange. Feilb. Her siger vi, at en Ko river

(med Hornene), paa Lolland siger de, at den
stikker.Halleby.229. 1.3) om spidse, skarpe

ting, navnlig naale. torne, dit skeg stikker

mig. Moth.S266. (blad-)Spidsen er saa stiv,

at den stikker, Tychsen.A.1.103. Naalen stik-

ker mig. VSO. Tornene stak hans Fingre til-

\i\ods.Rørd.LB.254. stikke og prikke, se

IL prikke 3, || i videre anv.; fx. i slutformler

i gækkevers som: *mit navn jeg skriver med
prikker,

|
pas paa, det ikke stikker. Z^mf.

BRL.465f. Tandr.HS.75.
2) videre anv. af bet. 1. 2.() føre et spidst

redskab ind i noget for at frembringe et hul,

en aabning ell. for at faa noget fjernet; be-

handle med et spidst redskab, (hun) stik-

ker sine Tænder. Holb.DR.II. 3. (sukkeret bli-

ver) „stukket", det er med et Boer eller Sped
gjennemboret 6 å 6 Tommer op i Massen fra

Spidsen af, hvorved Afløbningen af Sirupen
lettes meget. Wilkens.Runkelroer.Nr.1.(1836).
167. Stikke en Masovn . . udstøde Tappen,
som lukker Udløbshullet. ilft/TeZcnO. || uden
obj., især i forb. m. i ell. til; navnlig som udtr.

for, at man rører let ved noget med et spidst red-

skab, foretager lette bevægelser med det uden
egl. at faa noget udrettet. Præstens Dreng . .

havde en Madkrog . . Og han stak (1931: stak

den nedj i Kjedlen eller i Gryden . . alt hvad
Madkrogen drog op, det tog Præsten der-

med. lSam.2.14. (han) gik og stak i den
halvraadne Halm. JPJac./.2^6. hvor smaat
de end gaar og stikker til det (0: arbejdet).

JernbaneT.1899.Juli.3.sp.2. stikke og prik-
ke, se IL prikke l,i. ofte i forb. som stikke
(i ell.) til maden, (føre gaflen ell. skeen

ned i maden, men) ikke spise noget videre.
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CBernh.NF.III.8. (han) stak til Retterne

ligesom en Kylling til en Regnorm. Bergfs.

PP.262. jeg tar smaat til den (o: maden),

lisom Oldefar, han snuser til Sulet og stikker

til Grøåen.Gravl.EP.llS. Han spiste ikke

ret meget, han sad saa underligt og stak i

M.a,deiLi.KSecher.DenfremmedeGæst.(1934).99.

stikke til fadet olgn., (di al.) lange til

fadet. EJkjær.HF.52. UfF. \\ uegl. stikke

(o: kilde) med hngrene. Moth.S812. Grundtv.

(KbhSkild.1817.570) (se u. bet. 2.6;. (hun)

stak med den brændende Cigaret efter Dyret.

EChristians.Hj.l33. stikke med hovedet
(PWBalle.R.lOS) ell. med næsen, om hest:

have tilbøjelighed til at strække halsen fremad.

PWBalle.R.145f.162. e. br. 2.2) m. resuUats-

obj.: gennembore noget saaledes, at der frem-

kommer en aabning. Hugger, stikker, eller

slaar, mand anden Saar. DL.6—7

—

2. Stikke-

maskinen stikker de to Øjer (paa de to sam-

menhængende $ynaale).Sal.*XXII.897. stik-

ke hul på en hyld. Moth.S812. stikke Hul
paa en Tønde, et Viinfad o: aabne det

første Gang.MO. Feilb. jf. bet. 1.2 : Hos
Blodsugerne er Kindbakkerne som Regel

de Redskaber, hvormed Insekterne faar

stukket Hul, saa at Blodet kan komme til at

Qyde. Brehm.DL.*!,2.2. stikke luft i en esse

olgn., se Luft 4.3.
|| (jf. af- (2), omstikke; sml.

bet. 9.3; nu 1. br ) m. obj.-skifte: tømme (behol-

der for vædske). stikke Vandet af en Dam.
YSO. stikke Vinen af et Fad o : tømme Fadet

med en Hævert igiennem Spundshullet (i

Stedet for at aftappe den), smsi. MO. 2.3)

behandle noget med et spidst redskab, saaledes

at en del af det løsnes ell. fraskilles; ogs.:

fraskille ell. løsne noget paa en saadan

maade. siden lægges om Foraaret Humle-
Roden, der stikkes fra de store Hoveder af

andre Humle .. i den vel gravede og rensede

ioxd.OeconJourn.1757.35. Rugen . . hængte
formedelst Fugtighed saaledes sammen, at

den lod sig stikke fra hinanden som Leer.

MaU.EG.80. man stikker Hovedet af én

(o: tidsel) — og saa skyder der et halvt

Dusin op, hvor den har staaet. J.ndiVa;.DM.

1.93. (desuden) stak hun det, som af Maden
havde sat sig imellem hendes Tænder, løs

og a,a.d. Schousbølle.Saxo.77. stikke aspar-
ges, tidsler, se Asparges, Tidsel, stikke

en stær, se Stær.
|| (fagl.) afskrælle smaa

(træ)stykker v. hj. af stæmmejærn; ogs.: til-

danne, forme ved stikning. Træsløjd.356. Et

med Bor dannet Hul stikkes firkantet. sws<.

363.
II
m. obj., der betegner det, der ejernes og

tillige formes i skiver olgn. stikke smør,
tage smør af en fjerding ell. bøtte. MO.Il.882.

(hun) fik slet ikke gjort andet end at stikke

Smør i en Smørkande endnu, da hun . .

klagede over at Smørret var saa haardt.

UngdGl.II.209. e. br. stikke tørv olgn.

Stikke GTæstøTve.vAph.(1764).254. VSO.
(han stod) hver Sommer i Tørvegravene og

stak TøT\.JVJens.Ma.l07. — (kog.) m. h. t.

madvarer, der fremstilles ved udformning med
ske olgn. Fricadeller . . Laves af almindelig
Fars . . og stikkes med en Spiseskee, der tU
hver maa dyppes i koldt \&nd. Fuldstændig
Koge-ogSyltebog.(1861).197. især (m. over-
gang til bet. 6) i forb. som stikke boller
paa suppe, (forme boller med en ske og)
sætte dem paa suppe. Heib.Poet.V226. Naar
Suppen er skummet . . stikkes smaa Kød-

10 boller paa. Poi."/io2931.6.sp.6. jf.: Sausen
(bliver) heldet igiennem en Sigte, hvilken
kold stikkes over Qvæderne, ligesom en
Gelee. CMiiller.Koge-Bog.(1785).229. billedl.

(jf. u. I. Bolle 2 slutn.): Hvad vil det sige,

at skrive Literatur? . . den ny? Bestandig
samme Suppe — kun Bollerne stikkes paa
en forskellig Ma,a.de.Drachm.F.I.132.

\\
(nu

næppe br., jf. dog bet. 22.3^ afmærke ell. be-

stemme grænserne for noget ved (spade) stik,

20 mærker olgn.; afstikke. (Sulla) befoel . .

sine Officiers at stikke en Leier.Holb.Hh.

11.317. stikke en planke til væggen
olgn., (jf. u. bet. 37.i^ ^ afmærke og tilpasse

en kl<jedningsplanke; tiistikke en planke. VSO.
2.4) frembringe visse figurer ell. mærker ved

stik (jf. perlestikke; ; især m. h. t. forme,

plader: udskære; gravere; ogs.: fremstille

billede olgn. ved udskæring, gravering. Grav-

stikken føres i skraa Retning fra Høire til

30 Venstre opad, altsaa fra den Person, der

stikker. t7rsin.FZ.66. Træformerne (o: tryk-

klodserne til tøjtrykning) „stikkes" . . af en

professionel Formstikker. Den gl.By.1927.50.

Frimærket . . er tegnet og stukket af Kob-
berstikker Britze. BerlTid.^^U 1942.M. 5.sp.4.

stikke i kobber, i staal, se Kobber 1,

Staal 1.1. 2.5) (haandarb.) om syning ell.

brodering; nu navnlig: sy med stikke-

sting; (især foræld, ell. arkais.) i videre

40 anv.: brodere med figurer, guld, perler olgn.

stikke klæder med gh.ld.Moth.S812. stikke

et Teppe o: i visse Mellemrum at giennem-

stikke og giennemtrække det med Traade

for at fastholde Fylden. 750. deres (ger-

ning), som stikke i blaat Uldent og i Purpur

(Chr.VI: perle-stikkeres med blaat ulden,

og med purpur; 1931 afvig.).2Mos.35.35.

SyStrikkeB.49. stikke et sting, se 1. Sting 2.

II (jf. IL bestikke 3 slutn.; bogb.) sy kapitæl-

so baandene fast til bindet, saaledes at arkene og

bindet forbindes. Anker Kyster.Om Indbinding.

II.(1920).7. II
m. obj., som betegner de frem-

komne figurer; især i forb. som stikke

navn paa. Moth.S812. Her staar et Navn
— stukket med Perler (o: paa en barnehue).

Sofus Christensen. Ef Folkesagn. (1937). 14.
||

II
(arkais.) fremstille (klædningsstykke) ved

syning. Ingeborg sad . . og stak en Pandser-

skiorte til Eia.lma.T.Oehl.XXXII.76. PMøll.

60 (1855).1.15. II
fæstne med stikkesting, stikker

Linningen til Bullen eller Kraven. FiSO.

Ærmekanten (bøjes) om mod Vrangen, den

ombøjede Kant lægges mod Festonen og

stikkes paa lige i Kanten af Ombøjningen.

81 •
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Haandv.79. 2.6) (søge at) ramme med noget

(en bold, en sten), man kaster (med et kast,

der udføres med højet arm, og hvorved holden

osv. følger en næsten lige linie); især i holdspil:

*Langbolt man spiller
|
Og Makkerne dril-

ler,
I

Fordi de Stakler Legen forspilder,
|

Dem stikke Wer.Oehl.Er.I.Sl. Han kan

stikke en Spurv med en Steen. JHSmidth.
Ords.150. FrKnu.LB.66. stikke kegler,

Plut.ni.6. Du (o: en kammerjunker) har jo

din nye Uniformkjole paa. Ja, den stikker

i 0inene.Hr2.XVII.248. Ordet Katekismus
paa Titelbladet (af MCBruuns Aristokrater-

nes Catechismus) stak Biskop Balle i Øjnene.
VilhAnd.Litt.il.986. Handelsskibenes værdi-
fulde Laster stak de mange kinesiske Sø-
røvere i Øinene.Pol. ^^/il937.Sønd.l 5.sp. 4.

3.2) ofte i upers. anv., om legemsdel, organ:

se 1. Kegle 3. || m. overgang til het. 7; dels lo være sæde for stikkende, prikkende
uden ohj., i forh. som stikke (efter en) med
en bold (Moth.S812) ell. med (en) sten;

dels m. ohj., som hetegner det, der kastes.

Skriverdrengen (hjalp os) med at stikke

Sneboldte i Nakken paa (politibetjenten).

Wors.OE.22. stikke . . en Steen i Veiret,

over Huset. y<SO. Bolden skal kastes med
strakt Arm; dersom den stikkes eller slyn-

ges, har hver af Dommerne Ret til at raabe

smerte ell. kildrende fornemmelse. Stikken,
for Brystet, i Halsen. JBaden.DaL. saa stak
det ham igjen i Brystet, indtil han sank
bedøvet tilbage. Goldschm.L398. Det stikker

i Svælget. Og Tungen er svagt hvidprikket.
KMunk.Sm.42. milten stikker, se Milt.

3.3) om aandelige forhold; dels: volde (pludse-
lig) smerte; nage; pine. der de det hørde,
stak det dem i (1819: gik det dem igiennem;

„Fejl Bold'\ Kricket.l930.47.sp.l. (han) stak 20 1907: stak det dem i) hieTtet.ApG.2.37

Steri efter en Tnåse.KrJens.DF.125. jf.:

Drenge (o: som JLHeiherg), som, naar de

maae stikke Piben ind, stikke Alt med
Fingeren, ja stikke med Skit. Grundtv.(Kbh
Skild.1817.570). stikke til gisen ["giM8)n],

i klink: kaste en slagskilling efter den samlede

indsats, „gisen" (o: grisen; jf. 1. Gris 3.1^.

Dania.V11.128, m. resultats-obj.: stikke
smut, se IIL Smut 2.1. || i videre anv., i

(Chr.VI). Ordet krepere stak lidt i mig —
ret meningsløst forresten. Hvorfor hænge
sig i Ord, naar Meningen dog er den samme?
AndNx.TPP.8. (jeg hørte) at Sofie var
bleven Kæreste med en Herregaardstjener.
Det stak lidt i mit Bryst. Buchh.FD.131.
*i Sindet stedse stikker (Kingo.SS.III.
174: prikker^

|
Syndens giftigoddet Naal.

SalmHus.429.2. jf. fig. gruppe: hvad stikker

fodbold olgn. spil: sende en bold videre langs 30 jer i sinde (0: hvad fantaserer I om), og bilder

jorden med et kort, kraftigt spark. 2.7) {efter

ty. stechen; jæg.) spænde snellerten i et

gevær, (ofte i forh. som stikke en bøsse,
en riffel;. MilTeknO.266. ESætter-Lassen.

SkytternesHaandhog.(1928).21.

3) overf. anv. af bet. 1, om frembringelse

ell. forekomst af smerter ell. fornemmelser,

der minder om stik. 3,1) om ydre paavirkning:

frembringe en fornemmelse som af

jer ind, at jeres Mand legger øde (0: øder

sine midler). KomGrønneg.11.381. \\ dels om
lyst, tilbøjelighed, indfald, idé: (pludselig,

umotiveret) gribe, besætte en; paakomme en.

hvad galskab stak ham da hånd giårde det.

Moth.SSlO. den Confusion, som findes udi

disse imperfectis, som man i fleng, ligesom

Lysten stikker, skriver, nu med dt nu med t

allene. Holb.Orthogr.112. (han) forstaaer (kun
stik; ogs.: kildre; prikke; især om stærkt 40 daarligt) at lægge Baand paa sin Tunge,
sollys, stærk solvarme, i forh. som solen
stikker. Solen skal ikke stikke dig om
Dagen, eller Maanen om Natten. Ps.i2i. 6.

den Sol, der stikker altfor varm gjennem
Skyerne, er et Forbud paa Regn. Hauch.
111.286. Solen . . stak mig i Ansigtet, ifO.
Heden stak, Madosen var næsten kvælende.
ErlKrist.DH.140. Kulden stikker. BiÆT.

jj

det stikker en i næsen, se 1. Næse 10.4.

naar det onde Lune stikker ham. Hrz.ST.
371. (vi) nages af tungsindige Følelser og
stikkes af Misnndelse.Bogan.il.189. gæk-
ken, narren (Moth.SSlO), skalken stikker

ham ell. i ham, se IL Gæk 1.4, L Skalk 2.

navnlig upers., som udtr. for, at noget falder

en ind, at man faar lyst til noget, at man
finder paa noget overraskende, opfører sig paa
paafaldende maade. (ofte i betingende ell.

stikke i øjnene olgn., dels i egl. bet., især 50 spørgende sætn.). *Hvad stikker dig? hvor
om (sol)lys: skære en i øjnene; genere ens syn
dagen stikker i øiene. Moth.S812. *„den Sol
den stikker da

|
i Øiet reent forbandet!"

|

Han tørrer Øinene.Holst.IV135. (snefnug-
gene) stak i vore Øine.Pol.yid940.1.sp.2.
dels (jf. bet. 3.3^ uegl.: tiltrække sig ens op-
mærksomhed; falde i øjnene; ofte: (op)-
vække ens behag, begær; fremkalde lyst
hos en; ogs. (nu sjældnere): vække ens mis

er det fat?
|
Hvad Ont er nu i Giære.-Keenft.

1.140. Fortalen Nr. 1, (thi det kan let stikke

mig, at der kommer flere med Tiden).P4
Heib.US.42. *Hvad kan ei stundom unge
Piger stikke? Bagges.Ungd.1.142. Han er

slem, naar det stikker ham. F/SO. vi ved
nok, hvad der stikker hende — hun er

FT0testmanå\AndNx.PE.III.296. jeg ku'

rive Raadhuset ned, hvis det stak mig!
hag ell. skinsyge, (han var) meget af holden eo Men det stikker mig ikke. StormP.T.46
af alt Landfolket . . dette stak Kongen i

0iet.Kyhn.PE.84. Penge give baade Byrd
og Skiønhed, og kand foraarsage, at en Me-
dusa stikker i Øyene som en Yenns. Holb.

3.4) tiltale ell. omtale med nedsættende ell.

saarende udtryk; stikle til; give stik-
piller, her af toge Nazars Uvenner . . Aar-
sag til at stikke efter hanneni.Kyhn.PE.47.
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han er (ikke) elsket, men det bær han med
fromt sind, og han ser sig gærne forfulgt,

for øvrigt mangler han ikke lyst til at stikke

igen. Hjortø.Fa.l55. Hun stak gerne til Karl,

naar de mødtes. Han var „bange for Piger",

sagde hvin.PHansen.BørnafenBy.(1936).19.

jf.: Hvor den store Satire deklamerer mod
Tidens Laster, stikker den Ulle Satire til

dem med sylespidst \iå. BilleskovJ.H.1.52.

3.5) (1. Ir.) om øjet, blikket: have et ubehage-

ligt, hvast udtryk; (olm.:) være stikkende;
ogs. om person: se hvast, med et ubehageligt

blik paa noget. Din Skidtknægt! sagde han
. . med intens Ondskab . . hans Øjne stak

af Hadefuldhed, jyJens.J?F.233. Gamle Tri-

ne stak efter hende med Øjnene. Oiesen

Løkk.NH.III.69. hendes dorske Fiskeøjne

kunde stikke og ulme, naar hun blev ivrig.

Rønberg.GK.180.
4) {efter ty. stechen; vist egl.: støde af hesten

i turnering, dystløb; jf. afstikke 3) besejre;

overvinde. 4.1) <Jk lægge et højere kort til

end det, en modspiller har spillet ud (og der-

ved event, faa stik); overstikke; ogs. om
kort: overgaa et andet i værdi. *Hand (o:

skoledrengen) lærer . . i SpU |
De brugeligste

Phraser,
|
Trumph ud, stick paa, lå gaa,

gi til. Sort.Poet.39. Jeg spillede Ruderdame
ud: Mellemhaanden stak, og kom med Ruder
ig]en.Blich.(1920).XII.180. *Spa'er fem! kan
den De stikke? HCAnd.SS.X.384. Kongen
stikker Knegten. VSO. Damen paa ! . . Stuk-

ket med Kongen. Nans.LL.188. færdig med
fyrre, som ikke skal stikkes, se fyrre, jf.

u. fyrretyve.
|| (jf. bet. 4.2) billedl. *Han (o:

Chr. IV ved Femern) spilled' de Trumfer,
som ikke

|
Modstanderen mægted' at stikke.

Blich.(1920).XXIII.30. Man skal ikke spille

sin sidste Trumf ud, før man ved, at den
stikkeT.OlesenL0kk.NH.il1.42. 4.2) (nu op-

fattet som overf. anv. af bet. 4.1 ; dagl.) over-

gaa en ell. være en overlegen i en ell. anden
henseende; overtrumfe; slaa. *Dum er han
sikkert ikke!

|
Han kan hver anden Pog i

Skolen stikke. Bagges.Danf.il.221. *medens
Pahlen ham i Indfald stak,

|
Ei kortest

Straa i Ord vor Adam tTSik.PalM.IY122.
*Du skal se, han bliver en Helt saa bold,

|

at vi aldrig har haft hans Mage;
|
jeg er vis

paa, han stikker Tordenskjold. /ngfvSond.
(Myrébogen.Nr.1.(1908).103). (cykelrytterens)

eventyrlige Fart . . frembragte en Rekord,
og paa en regulær Cyklebane er denne ikke

blevet stukket enånu.PoU''/ixl934.Sønd.ll.
sp.l. jf. bet. 38.5 : Han stikker mig. Han stik-

ker mig ud.Hjortø.(BerlTid.''/2l926.Sønd.l.

sp.2). om ting ell. forhold: Saa skrækkeligt et

Hul, at den (0: Kiel) i alt . .
|
Endog vort

kiære Kiøbenhavn kan stikke. 5agr^es.///.25.

det var en Vogn, der kunde stikke alle dem,
der kjørte til Charlottenlund. Chievitz.J.11.23.

II
kan du stikke den? olgn., kan du præ-

stere, fremkomme med noget bedre? Det var
. . en kjøn Trille, Nattergalen der slog. Stik

Du den. Jomfru W. (0: en sangerinde)]

PMøll.(Hjort.KritLit.il.LXXi). „under Bor-

dene . . laa alle Avisomslagene. Man kunde
se paa Datoen, hvor længe det var siden,

De havde fejet." Den kunde Halma ikke

stikke. Buchh.S.155. Ja, 12 (0: børn). Og vi

er ikke mislykkede nogen af os. Kan du
stikke den? BHolst.L.89.

5) (jf. bet. 1.1^ føre en spids genstand ind

10 i noget, sadledes at dette gennembores, og

(ell.) sadledes, at genstanden skjules deraf

(jf. bet. 6); bore ind, bringe ind ved
stik. 5.1) i egl. bet. (du) skal . . tage en Syl

og stikke i hans Øre og i Døren (1931:

stikke den igennem hans Øre og ind i Dørenj,
saa skal han være dig en Træl bestandig.

5Mos.15.17. *(du) stikker din nål så liste-

ligt i
I
de hullede seleknapper. JJosfr.SD./.

10. (han) greb Sværdet ved sin højre Side

20 og stak (1871: stødtej det i Underlivet paa
h3im.Dom.3.21(1931). stikke sværdet i bal-

gen, i skeden, se I. Balg l.i, I. Skede 2.2.

i sammenligning: Da jeg hørte det, var det

ligesom en stak mig en Kniv udi Hiertet.

Holb.Bars.1.4. sa.Pern.1.5. \\
(til dels m.

overgang til bet. 6) m. h. t. ting, der ikke er

beregnet til ell. almindeligvis ikke tilføjer stik

ell. saar. du skal stikke Stængerne i Ringene

paa Siderne af Arken, at bære Arken med
30 dem.2Mos.25.14. Naar man vil stille sit

Uhr, bør man betjene sig af Nøglen, som
stikkes paa Minutrørets Fiirkant. i7rstn.

Uhre.(1843).194. stikke en Traad igiennem

noget. FiSO. Tegnebog . . lukkes med Strop,

som stikkes igennem en Øsken. PolitiE.

KosterbUy»1923.2.sp.2. talem.: stikke en
kæp i hjulet, se I. Kæp 1.4. (jf. u. Hvepse-
rede; 1. br.:) jeg havde udraabt om Høj-

skolerne: „Gror der noget i de Urtepotter?"
40 Jeg havde her stukket Kæppen i en Gede-

hamserede. 4aA;7.£JS.i49. 5.2) fastgøre noget

til noget andet; befæste; anbringe noget paa
ell. ved noget andet; dels m. h. t. noget, der

befæstes v. hj. af naale olgn.: stikke kappen
om en seng. Moth.S812. Et af Overtrækkene
(0: dynebetræk) stakkes med uendelig mange
Knappenaale over de inderste Vindues-

gardiner, der ei vare til at lukke sam-
men. deMeza. Krigs-Dagbøger 1849-51. (1928).

50 244. stikke noget fast med en Naal.JfO. jf.

bet. 6.1: stikke en salvet for sig. Moth.SSll.
(barb.:) (barberen) sad inde i Bagstuen,

Drengen „stak for" (o: gav kunden serviet-

ten paa) og Sæbeskummet ligefrem hvislede

i Ansigtet paa (kunden). Kll2."/il908.2.sp.2.

stikke noget for vinduet {jf. ty. an ell.

in das fenster stecken; nu næppe br.) an-

bringe noget (fx. gardiner. Moth.S811) i vin-

duet; i videre, overf. anv.: fremkomme offent-

60 lig med; proklamere, baade Rosing og hans
Kone skrev mig i den Aidedning Breve til,

som jeg — efter Ordsproget — ikke skulde
lystes at stikke for Yindnet.Rahb.E.III.308.
Neerg.LT.1.76. || dels m. h. t. noget, der



1291 stikke stikke 1292

spiddes paa, trækkes over noget andet, (han)

tog en Svamp, og fyldte den med Eddike,

og stak den paa et Rør, og gav ham (o: den

korsfæstede Kristus) at drikke. Matth.27.48.

dend Ring mand stikker Keyseren paa Fin-

geren, har været Keyser Caroli Magni.

LTid.1725.165. Hun tog Oldenborren og

Skarnbassen, stak hver af dem paa en Naal.

HCAnd.(1919).III.365. „Hør lad os trække

Nogle (jordbær) paa et Græsstraa og tage i"o

hjem til Moer .
." Baade han og Pigen be-

gyndte at stikke Jordbær paa et Straa,

hvorved de dannede en kjøn lille Perlesnor.

AntNiels.FL.il1.4. stikke paa spid, se I.

Spid 1.
II (jf. II. Stik 6; fagl.) iridføje noget

i noget andet; især i forb. m. til: føje til.

Moth.8814. (der) skulde føres en Mole ud,

der skulde stikkes til den nuværende vestre

'M.o\Q.Frederiksh,avnsAvis.^Uil929.4.sp.3.

6) bringe noget (gennem en forholdsvis 20

snæver aabning) ind i et (mindre) rum, en

hulhed, navnlig saaledes at det helt ell. delvis

skjules; putte. 6.1) i al alm. Joh.20.25(se

u. I. Side 1.3^. Bonden stikker Maden udi

sin Pose igien. Holb.DR.III.6. en tom Draabe-
flaske, som han . . stikker i Vestelommen.
Heib.Poet.VII.16. smaae Børn, der stikke

sig Ærter, Bær . . i Ørene. Chir.(1845). 1.21.

Pidsken føres . . stukken under den venstre

Arm. PWBalle.R.201. (han) havde taget Op- 30

stilling ved Skrivebordet med den ene
Haand stukket indenfor Yesten. GyrLemche.
BD.177. (jf. bet. 9.2; spøg.:) Kaptajnen an-

moder . . den ene af Opvarterne om at

„stikke en 01 i Halsen" paa de to Herrer.

RGandrup.JK.51. stikke i lommen, se I.

Lomme 1. stikke i en sæk, se Sæk.
||

talem. stikke fingeren i jorden, se Finger 1.

stikke haanden i en hvepserede, se Hvepse-
rede, i udtr., der betegner, at man bliver 40

narret, daarligt behandlet, maa finde sig i

noget ubehageligt: stikke en blaar i øjnene,

noget i næsen, i skoene, se Blaar, I. Næse
10.4, I. Sko 2.3. stikke (en fornærmelse) i lom-
men, se I. Lomme 2.5. stikke piben i sækken,
se I. Pibe 1.4. i udtr. for næsvis indblanding:
stikke sin næse (snabel, snude) i noget, se

I. Næse 5.2 osv.
\\ (jf. bet. IB.2) ^ i udtr.

for et skibs dybgaaende: stikke snuden dybt,
se Snude 6.2.

|| (1. br.) m. obj.-skifte, en 50

Beede-fierding stukken med Persillie. Zom
Grønneg.11.378. Haaret hang . . ned paa
Skuldrene, stukket fuldt af Fjer og høje
Strutter. JFJews.i2F.203. 6.2) (jf. bet. II.2;
dagl.) i udtr. for paaklædning ell. iklæd-
ning, med Fødderne i et Par Filtsko, som
hun atter havde stukket i et Par Sivsko.
Schand.TF.1.18. en smaalandsk Bondepige
(kunde) godt stikkes i en elegant, moderne
Damedragt og hævde åen. Bogan.l1.131. eo

jf.: ganske unge Gejstlige, der, næppe
komne fra Eksamensbordet, vare stukne i

Præstekjolen (0: gjort til præster). ESchwa-
nenfl.M.11.79. han havde stukket Benene

alt for langt gennem Konfirmationsbukserne

(0: var vokset fra dem).0scJens.SL.8. 6.3)

(især dagl.) uegl. Adjectivum . . kjendes i

sær af dét . . at det kan stikkes imellem
artiklen og dens Suhst&ntivnm. Høysg.AG.
21. Jeg opfører kun de store Dramaer , .

Nu og da stikker jeg et moderne Stykke
imellem. Pol.*/il942.4.sp.5. \\ m. h. t. kapi-
tal: anbringe i et foretagende (undertiden,

jf. bet. 6.4, paa hemmelig ell. ulovlig vis).

Moth.8811. mange Kiøbmænd stikker store

Capitaler i Handeler og Skibe. OeconT.///.
22. Hvis De vil bogynde noget for Dem
selv . . saa stikker jeg Kapital i.ERode.JP.
51.

II
m. h. t. person, stikke nyt folk iblant

de gamle. Moth.S812. i udtr. for arrestation,

fængsling: stikke En i Hullet. FSO. 6.4) an-
bringe noget saaledes, at det ikke ses; gemme;
skjule; tage noget til sig for at gemme det

ell. beholde det; i videre anv.: tilegne sig
ell. hemmeligholde noget, stikke i skyl

(0: skjul). Moth.S811. Hun stak Fadet under
Forklædet. ErlKrist.DH.134. stikke i sin egen
lomme, se I. Lomme 2.i. stikke til side, se

I. Side 7.3.
II

ofte i udtr. som stikke noget
til (nu ikke i rigsspr. hos. Moth.S811.
Gram.Breve.126. Langebek.Breve.267. under.
Moth. S 813. Holb.DH.II.804. ved. Krist.

Ordspr.351) sig. stikke Pengene, Brevet
til sig. VSO. (han) stod og krammede meget
mistænkeligt med et af den unge Dames
Lommetørklæder. Det var aabenbart hans
Hensigt at benytte et ubevogtet Øjeblik

til at stikke det til sig. Tops. f.204. Soya.

GAM.40. jf.: „det er jo heller ikke Bibelens

Opgave at lære os Astronomi". Disse Ord
forekom mig saa umiddelbart indlysende.

Jeg stak dem til mig. MPont.DK.36.
\\

stikke noget under stolen olgn., se Stol.

II
i udtr. for, at man søger at skjule sig ell.

er bange, flov. stikke hovedet i busken ell.

sandet, se Busk 2, II. Sand l.s. stikke halen,

rumpen mellem benene, se I. Hale 6, I.

Rumpe 3. 6.5) (gart.) m. h. t. planter, spec.

stiklinger: udplante. ForstO. (planten) for-

meres lettest ved Stiklinger i Juli eller

August, hvis man da ikke foretrækker at

stikke om Foraaret. Der stikkes i let Jord
og der holdes skygget og fugtigt den første

Tid. DagNyh.^'/»1935.7.sp.5.

7) føre, bringe noget et sted hen, egl. (jf.

bet. 2.\) ved at løfte og række det med et spidst

redskab. 7.1) i egl. bet.; ogs. m. obj., som be-

tegner noget, der er spidst ell. danner (ligesom)

en spids, stikke et Læs Hø, Sæd af Vognen
o: med Høtyven efterhaanden lange Høet
eller Sæden op til Loftet. VSO. jeg stak på
vognen . . forkede sæd på vognen. Feilb.

ofte i forb. stikke noget i vejret: Hauch.
MfU.34(se u. I. Fane 2). VSO. jf.: *De
Munkers Stammeborg sit Spiir

|
Stak høit i

Luftens blaae S&p-phir. Winth.V107. \\ m. h. t.

legemsdel, (postmestrene) skjældte og brum-
mede . . paa hvem der blot stak Næsen
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indenfor Contoirdøren, og det uden Persons-

Anseelse. /ng.Z/B./.55. Hun sad . . stikkende
de sammenknebne Læber fremad, fiein^rd,
FC.71. saa stikker jeg af. Han . . stak en
Finger til Kasketten. LecÆFtscAer.ffilf.33. ;/.

or/.; (han) stikker alt, hvad han har af

Fingre til Yærs.CHans.F.219. stikke næsen
højt i sky, stikke næsen i vejret, se Næse 3.2,

jf.: Skibet reiste sig paa en Se og stak Snu-
den iveiret.Drachm.KK.SS. m. overgang til

het. 7.2, om haandtryk: Stik mig din Næve
Søn, du er en modig Msind.Wren.Ørkenens
Kurér.(overs.1928).17 7. 7.2) række, give en
noget, logrende hos dem stod Hyrdehun-
den,

I
Hvem af og til han Føden stak i Mun-

den. PaIilf.F//.6S. Hjemme flyttede den
gamle sig ikke fra det Sted, hvor han sad.

„Hent mig det— Stik mig det .
." og Maden

. . eller hvad det ellers kunde være blev rakt
ham af Konen eller Drengen. KLars.HPE.
146. *Slaa Rommen i Glasset

| og stik mig
lidt Kandis . . paa en spoonl HSeedorf.DD.
123. stikke en noget i haanden ell. i

næven (se I. Næve 2), lægge noget i ens
haand; ogs. (jf. ndf.): give, forære en noget.

De sticker Henrich (s: lakajen) en Daler i

Haanden, saa kommer Herren strax hiem.
Eolb.Kandst.IYl. Naar I paa Høitideme
stikker ham (o: skriftefaderen) Noget i

Haanden, saa ta'er han det ikke saa nøie.

Erz.XVII.22. Schand.BS.447. || i videre anv.:

forære ell. levere en noget, især (jf. bet. 6.4J;
» Jiemmelighed. Min Kone er ude at rende om
det alt sammen angaaende Barnet (o: hans
begravelse); jeg ku' ikke gøre det, om De
saa stak mig ti Kroner i Timen. KLars.UR.
95. „Jeg troede, han fik Lov at bo gratis?"— „Ja — det vil sige, han maatte jo stikke

Viceværten MV'AndNx.DM.Y143. Køb-
manden . . stikker hende mange Smaa-
fomødenheder som Belønning for hendes
lyeT.MLorerUzen.FG.18. ofte (jf. bet. 6.i) i

forb. m. til: Huusholdersken stak et stort

Stykke Kage til ha.m.Blich.(1920).VII.5.

kun med megen Forsigtighed stak (selskabet)

en Almisse til den trængende Digter; for at

det dog endelig ikke skulde komme ud iblandt

Folk. Molb.EL.107. Ditte undte dem Maden
af et godt Hjærte, og stak til dem hvor hun
knnde.AndNx.DM.IVllO. jf.: en eller anden
Betragtning og Opfattelse, som jeg har
stukket til hende. Kierk.V 1.255.

\\
(digl.)

m. h. t. prygl, slag, afstraffelse. Ska' jeg stikke

hende et Par Stvkker, saa hun ligger flad

hen a' GnWet? K'Lars.UR.82. Stik ham een,

hvis han er fræk. GJørg.GF.32. (voldsmanden)
stak mig et vældigt blaat Øje. Duelund.N.49.
oftr i forb. som stikke en (et par) flade
(CHans.BK.99), en lussing (Wied.LH.
202. Jesp.Nut.202), en skalle (se II. Skalle

2), en ørefigen (DagNyh.*/il933.1.sp.l),

en øretæve (KLars.DM.9(se flad 1.2 slutn.).

GJørg.GF.31) ell. stikke en en paa kas-
sen (Thor La. (Forfatterbogen. (1898). 106)),

i ell. paa planeten (se Planet 2.2^, paa
siden af hovedet (KAabye.KA.120), i

(Fallada.B.18) ell. (alm.) paa skrinet (se

Skrin 2.2^, paa snuden (se Snude 2.3^, i

synet, paa torsken, tuden, tæven ofl.

jf.: saa stak han (o: en lærer) tilmed An-
mærkninger. ZZars.SF.i57.

II
(især spøg.)

meddele; fremkomme med (en meddelelse

olgn.). til Vejledning for den højtærede Mi-

10 nister skal jeg stikke ham et Par Tal, som
han kan sidde og grunde lidt over. Rigsdagst.

F.1921t22.sp.5994. stikke en undskyldning,
se Undskyldning, m. h. t. urigtig oplysning,

undvigende svar: Det kan nu ogsaa godt
være hun har stukket dig en Løgn . . Kvind-
folk er træske. AndNx.PE.II1.34. jeg benyt-
tede enhver lejlighed til at stikke en løgn

og fortælle historier, der var det pure op-

STpiixd.MKlitgaard.GM.7. stikke en plade,

20 se I. Plade 3. 7.3) stikke fyr (se IIL Fyr
1.1 ) ell. ild, antænde; sætte ild i ell. paa noget,

(der) stickes . . Ild der ndi.Pflug.DP.629. Her
ovenpaa sættes Karrene . . Nu stikkes Ild.

Blich.(1920).XXII.206. Han stak Ild til Ciga-

ren og lænede sig tiihaLge.ErlKrist.BT.106.

især i forb. stikke ild paa olgn., se 1. Ild 3.

II
m. obj.-skifte. stikkeibrand,sel. Brand

1.2. 7.4) (efter ty. stecken; egl. til bet. 7.2:

give (politiet) besked om; jf. Stikker 1.4;

30 forbryder-jarg.) angive; røbe. Pol."/itl913.

8.sp.l. det var, fordi jeg (o: en tyveknægt)

var fuld i Fredags Aftes (at jeg røbede mig).

En eller Anden har „stukket" mig, sig mig,

hvem det ex.smst."U1914.3. 7.5) t forb. som
stikke en paa næven (sj. haanden. Cav-
ling.A.1.192), række en haanden, give et

haandtryk; se I. Næve 2. || stikke en paa
armen (S&B.) ell. stikke paa armen,
(nu næppe br.) tage en under armen. Arthur.

40 NovelleUer.(1848).141. jf.: Hvorfor stak De
ikke paa (o: tog Dem af, søgte at erobre) det

Pigebarn . . Havde De taget Dem af hende
. . kunde (vi) have havt vore Løier med
deml smst.143.

8) -^b- t forsk. udtr. for fastgørelse af ell.

manøvrer med løse dele, tove m. m. 8.1) (sva-

rende til bet. 5.2) især i forb. m. i ell. paa:
anbringe (liner, tove) i ell. paa noget; gøre
fast. SøLex.(1808). Stikke Tampen af Ton-

so get i Røringen. Harboe.MarO. vi fik fat i en
Lodline, som Folkene tilkastede os, og hvor-

paa de havde stukket en tyk Trosse. Drachm.
LK.lll. Det hænder ofte, at der skal slaas

en Talje paa et eller andet, eller at man
skal stikke paa en Tønde, Kasse eller lig-

nende. KuskJens.Søm.l8. stikke reb i et

sejl (sejlene), se II. Reb. 8.2) (svarende til

bet. l.j) lade (en ende, et tov) glide ud; give

los paa; især (i forb. som stikke kæde ell.

60 tovj; lade noget mere af ankerkæden eU.

ankertovet glide ud; give los, slække paa.
større Skibe . . maa det . . anbefales at stikke

meget Toug, naar det kuler op, da Bunden
. . er opfyldt med T&ng. DendanskeLods.
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(1850).227. Man skyder saa mange Bugter

af Varpet ned i Fartøjet, som behøves for

at kunne stikke, medens der ros ud. Bardenfl.

SømJ.147. stikke Kæde. Scheller.Mar0.278.
stikke but, se I. But. || stikke paa et

tov olgn., fire; give mere tov. han befalede

Folket at stikke paa Anker-Tovene, paa det

Skibet kunde have meere 'Ride-Rum. Rohin-

son.1.14. De nedlode mig derpaa i Hulen,

efterat jeg havde underrettet dem om, (at lo

de) skulde blive ved at stikke paa Rebet,

indtil de hørte mig raabe, ved hvilket Tegn

de skulde stoTpipe. Bagges.NK.5. Kan I ikke

stikke paa Trossen saa at jeg (o: i haaden)

kan sakke agterud. Drachm.PY42. Der var-

skos „Lad falde Anker"; det luv Anker fal-

der, og der stikkes villigt paa Kæden. Kusk
Jens.Søm.236. jf.: (Thaarup maatte, hvis han
skulde levere bedre arbejder) stikke paa en

god Portion Magelighed og Dovenskab. PO 20

Brøndst.B.lll. || stikke et tov olgn. fra

sig, dels: lade løbe ud; slippe (4.2); dels (og

især): give slip paa; kaste los. SøLex.(1808).

Stikke Touget fra sig. At slippe Ankertouget
fra Skibet, naar man ikke kan lette Ankeret.

Harboe.MarO. Den lille, vigtige Dampbaad
forlader os, stikker Trossen fra sig, som det

hedder. Z)rac/im./.239. „Stikke Ankeret fra

sig": at udhekse Kættingen eller overhugge
den. 5^0^.7.856. jf.: Besynderligt er det , . 30

hvad et Menneske kan holde ud, inden han
stikker Trossen fra sig (0: dør).Drachm.I.
291.

II
i forb. m. af: løsgøre (tov olgn.).

Skjøder og Givtouge stikkes af Seilet. VHan-
sen.Sømandskab.II.(1875).139.

9) (dagl., især spøg.) i udtr. for at spise
ell. (navnlig) drikke med appetit, lyst. 9.1)

(jf. bet. 2.1) i forb. m. paa: begynde at spise

ell. drikke; tage for sig af noget. *Stik du paa
Fiesket! det vil Hjertet lette.PalM.Y78. 4p
han stak paa Fisken, for det var Noget, han
holdt 3iLHCAnd.(1919).I.22. Selv Damerne
(i Skotland) stikke gjerne paa et lille Glas
Whisky Toddy.Wors.OE.314. stikke paa
flasken (Gadeordb.^348. Sødb.GD.53), paa
muskaten (se Muskat 3), paa saften
(Ploug.1.28. Pjerrot.l863.Nr.29.1.sp.2) ell.

(især) paa varerne (se Varej. 9.2) (jf. bet.

Q) m. h. t. det, der nydes. *Naar Du saa i

Maven stikker
|
Tre å fire Pælemaal:

|
Haa- 50

ber jeg Du stundom drikker
|
Ret af Hjertet

Møllers Skaal. PMøll.(Brøndum-Nielsen.PM.
39). stikke til sig (jf. u. bet. 6.4; nu sj.):

den gode Kirke-Fader har kundet stikke en
stor Deel Viin til sig, uden derved at lide
den mindste Svækkelse i Forstanden. Em;.

(1914).IY265. CM0ll.PF.393. stikke un-
der kavajen ell. (navnlig) vesten, se

Kavaj, Vest. 9.3) (jf. bet. 2.2 slutn.) m. h. t.

glas, flaske: tømme, sluk
|
Min Tørst, lad eo

mig laane din Lærke,
|
Tilgiv at tilbunds

jeg den stikker. Heib.Poet.X.344. JBeh-
end.Røverpræsten.(1842).333. især i forb.
tikke ud, se bet. 38.9.

B. intr.

10) {til bet. 1.3 og 17; egl.: føle en stikkende

fornemmelse; if. Larsen, no.; fagl.) om hest:

halte, trække paa et af benene, som om den
traadte paa noget spidst; have en stikkende
(21.3) gang. Efter Graden af Haltheden siger

man, at Hesten er øm eller stikker. /S'iocfc-

fleth.S.23.

11) (svarende til bet. 6.1, 6.1 og 7.i, men
laant fra mnt. stecken, ty. stechen; egl. vel:

bevæge noget ved at stikke (5.1 ) med en stang

olgn.) bevæge sig rask, hurtig et ell. andet

sted hen. I l.l) (især dagl.) i egl. bet.; ofte m.
bibel, af, at man søger at skjule sig, unddrage
sig fra en ell. noget, benytter en (ulovlig) gen-

vej olgn. VSO. „Hvor er (stuepigen) dog
hen'?" — „Hun er stukken hiem". Bang.
S0.83. Dæ æ' saamænd allerbedst jæ stikker

etter Boktereu. Rist.J.144. en skønne Dag
stak han fra Læren og gik til Søs.KLars.
HPE.148. Han solgte hele biksen og stak

til Amerika. Hjortø.SL.163. jf.: *(havet) blev

helt kaad og stak afsted paastand. DracTim.

DJ.I.9. stikke i luften olgn., (nu 1. br.)

flyve højt op. (ørnen) stak saa høyt i Luften,

at den syntes at nærme sig til Maanen.
Holb.MFbl.46. Levin, stikke i sky, se I.

Sky 2.1. stikke i vejret ell. (alm.) til

vejrs: jeg troer, om de (o: sværmende bier)

fløi nedrig, at man snarere derved (0: ved

at kaste sand eller sten) fik dem til at stikke

i Yeiret. Fleischer.B.358. Raketten stikker i

Veiret. F6^0. Hun vippede med Benene, saa
Kjolen strammedes med et Ryk og Sølv-

pengene stak tilvejrs som en Sværm Fluer.

Buchh.UH.79. \\ om manøvrer med skib, til

søs. Cit.l703.(JensSør.11.44) . (de) opdagede
. . sex store Seilere i Søen, der stak lige paa
dem. Biehl.Cerv.LF.1.119. han anskaffede sig

. . en Sejlbaad for saaledes at kunne stikke

tværs over Fiorden.HSchwanenfl.HW.234.
Skipperen . . stak straks fra Borde i den
Styrbords Redningshaad.OscJens.SL.13. især

i udtr. som stikke til havs (EBertels.MH.6.

PoU'/il940.13.sp.4) ell. i (nu kun dial. ad.

Biehl.DQ.IY.282. BornhOS.) søen, sejle ud
med et fartøj. *de stikker i Søe,

|
Ad Rygen

hen lader de stande. Sort.HS.ES^. *Min stør-

ste Fryd er dog, at stikke
|
Med Skuden i

den aahne Sø. Oehl.XXI.101. Scheller.MarO.
stikke til søs, d. s.; ogs.: løbe bort for at bli-

ve sømand. 4 Transportskibe laa til Ankers
udfor Kap St. Jacques, men stak tilsøs om
Aftenen. BerlTid.^-''/d905.Aft.l.sp.l. i udtr.,

der angiver, at man har vinden lige imod sig (og

ikke kan komme frem), stikke i vinden.

Moth.S811. nu kun i udtr. stikke til vin-
den, holde tæt til vinden; sejle klos bidevind.

Fisker.SøO. Scheller.MarO.
\\ (1. br.) abs.:

løbe sin vej; stikke af; ogs.: skulke fra skole.

han (var) alt andet end glad for at gaa i

Skole . . Han „stak" ofte, skulkede fordi

han ikke hade Mod til at vove sig inden for

Porten til det Helvede, Skolen dengang var.
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AndNx.LK.149. allerede ved Raadhuset
„stak" en Dreng; vips var han ude af Ræk-
ken og forsvundet. sms<.i92.

|| (1. Ir.) m.
obj. (obj.-lign. bestemmelse); dels m. bestem-

melse, som betegner vejen: Fire Raadyr stik-

ker den smalle Veksel i Rækkefølge. iVord-

kild.Kulsmerblod.(1929).57. dels m. bestem-

melse af hurtigheden: med højt opløftet

Kjole trampede (hun) omkring paa Stedet

i den Tro, at hun stak en anselig Fart. lo

CMøll.PF.411. 11.2) stikke i, (ji. bet. 6.2;

dagl.) i udtr. for (hurtig) paaklædning: iføre
sig. Vejen' er saa glatt', at En knap ka'

kryv', naar En ikke vil stikk' i Sivsko.

Bang.T.68. (han) gav sig lige Tid til at

stikke i Bukserne, saa var han ude af Huset.
GyrLemche.S.III.167. jeg staar op og stikker

i Udt Tøi.AaseHans.EK.42. jf.: Han maatte
stikke i Soldatertrøjen (o: springe soldat).

Mau.II.359. Saasnart der var Leilighed, 20

stak han i Sydvest og Olieklæder og Sø-

mandshumør. 5ogran.//.257. M.3) (if. S&B.
no.; nu næppe br.) i forb. stikke paa sig,

skynde sig bort; liste sig bort; egs.: unddrage
sig noget; forsvinde. *Vanheld, ikke

|
Urede-

lighed . .
I

Var Aarsag i han maatte paa sig

stikke,
I
Da grumme nødig han til saadan

Redning greh.TBruun.1.75. smst.376. || i

videre anv.: dø. smst.III.426.

1 2) (til bet. 11.1 ; dagl.) i forb. m. i, som 30

betegnelse for overgang til anden virksomhed
ell. tilstand: begynde paa; give sig til;

dels som udtr. for pludselig bevægelse (navnlig:

bort fra et sted) ell. fremskyndelse af bevægelse:

Han . . af Begeistring vækket op, ( Stak
flux i Spræt, og Spring, og B.OY>.Rahb.Synt.

39. stik i stærkere Ga,ng.Rosenk.ES.I.214.

især i forb. som stikke i løb ell. rend:
Hånd stak i rend det beste hånd kunde,
Moth.R64. Blich.EB.8. han saa J. i Lunte- 40

trav ile over Plænen . . han lignede, syntes

han, en sort Gris, der har stukket i Løb.
Schand.UM.79. dels i udtr. for pludseligt

følelsesudbrud: (hunden) stikker i en arrig

gøen.Grønb.RS.131. især i forb. som stikke
i graad (VSO. RUss.ME.II.309), grin
(Bagges. y.212. se ogs. u. 1. Grin 2), hyl
(Bang.Udv.121. Wied.S.224), latter (Bag-
ges.NK.182. NPWiwel.NS.26. nu sj.: i en
latter. Dumetius.III.41. Rosenk.ES.I.205), 50

skraal (se Skraal I.2), tud (Florian.Br.60.

AHenningsen.LetGang.(1941).65), vræl (Pol.

*U1942.7.sp.3. jf.: (sangerinden) stikker ufor-

tøvet i et Vræl, der faar de sløveste til at

fare o'p.Esm.1.139). (jf. bet. 7.8; nu næppe
br.:) huset stak i hi små. Moth.SSll. \\ m.

flg. inf.; dels (nu 1. br.) m. h. t. bevægelse:

*Ved dette Syn (jeg)
j
Stak i at dandse,

synge, lee, og græde,
|
Giøe, fløjte, klukke,

rase. Bagges.II.27. stikke i a,tløhe (Moth. eo

L281. Ew.(1914).III.296. Blaum.AH.306.
Feilb.11.506) ell. rende (Moth.R64. Bøgh.
Fastelavnsgildet.(1855).15). dels i udtr. for

pludseligt følelsesudbrud: stikke i at synge,

græde. Moth.S811. Bagges.11.27(se sp. 1297").
(hunden) stak i a,t gø. FrNygaard.K.299. især
i forb. som stikke i at brøle (AndNx.PE.
111.80), grine (NTBruun.BacchusogCo-
mus.I.(1814).2. Schand.TF.il.323), græde
(Moth.G286. Biehl.Dq.lY.358. PalM.lV.59.
ErlKrist.S.36), le (Overs.afHolbLevned.W.
Biehl.DQ.1.71. ThitJens.TS.128), skraale
(AndNx.PE.1.70), tudbrøle (smst.1.16),

tude (Blich.(1920).XXV11.158. Buchh.UH.
7), tudskraale (Feilb.BarndomsaarvedVe-
sterhavet.(1899).9).

\\
(sj.) i forb. m. med.

(han) stikker i med et Skrig. IdndskovHans.
NH.262.

13) uegl. anv. af bet. 11. 1. 13.1) som udtr.

for, at noget viser sig, kommer til syne
ell. har en vis retning. Kirkegaarden er

halv bortskyllet. Kister og Liig stikke nu
i BTBsnåmgen.HCAnd.ML.324. Vejen, der i

sandede Slyngninger stikker forbi Bak-
gaarden til 'iia.hohyen.Aakj.VF.149. Affek-

tert er han (o: en skuespiller) ikke . . men der
stikker en temmelig simpel Natur igj en-
nem det hele. FruHeib.Hjem.288. AKirkeby.
OlafPoulsen.(1917).22. \\ stikke i vejret,
en steyl og ubestigelig Klippe, der stikker

Valtsedannet . . i Yeyret. LTid.1760.135.
hans (0: et lille barns) Ben . . stikker Uge i

Yeiret.JohsWulff.T.lé. 13.2) (m. overgang til

bet. 16) have en vis udstrækning ell.

beliggenhed i forhold til noget andet; nu
næsten kun om skib: have et vist, ved nær-
mere bestemmelse angivet dybtgaaende.
Smaae Fartøier, som ikke stikke mere end
6 til 8 Fod. lslKyst.29. naar Skibet stikker

til sin rette Dybde. Ursin.D.74. Naar et Skib
ikke stikker lige meget for og agter, siges

det at have Styrlastighed. Barden^.^øm./.
164. om andre ting: Er det (0: et bræt) en-

gang lettere end samme Maal Vand, da stik-

ker det kun med Halvdeelen i Vandet.
LTid.1738.624. overf.: Grunden . . er, at

hendes Forelskelse ikke stikker mange Favne.
Kierk.Vl.434.

|| (jf. u. bet. I6.2; i forb.

stikke dybt, se IIL dyb 1.4.
||

(sj.) abs.

Den hele Sø (0: Storebælt) var speileklar og
flak . .

I
Og Søen fures kun, hvor Kiølen

sta,k.Oehl.XlX.190.

14) (jf. bet. 5.2 og 6; især talespr.) især i

forb. m. i: være anbragt et sted; være om-
sluttet af noget; findes inden i noget; ogs.

(jf. bet. G.i): være skjult i. 14.1) egl. om
ting: være stukket (5-6) ind i ell. fast til noget;

findes; sidde; undertiden m. overgang til

bet. 16,1: være urokkelig fastgjort, hånd,
som ey endnu hafde faaet Kaarden gandske
ud af Skeeden, loed sin sticke (o: blive sid-

dende i skeden). Æreboe.111. Herren lod nok
sin Overfrakke ligge i Vognen, og i den stak

nok Brevtasken med Pengene i.Hrz.Vll.
272. Havedørsnøglen, der ikke var til at

finde og ikke stak i Laasen paa den tillukte

Dør.Gylb.IX.82. Omkring Livet havde han
et Læderbelte, hvori der stak en bredbladet

XXI. aentrykt " ', 1943 82
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Kniv. Etlar.GH.1.8. Nationaltidendes Aften-

avis stak i Brevkassen. ZLars.GYSO. sml.:

Maskinen . . bestaaer af to Cylindre . . der

stikke i hinanden. C/rsin.D.294. (jf. bet. 16.3;

1. br.) i forb. m. under: I højre Haand pro-

menerer han en elegant Stok, under venstre

Arm stikker en sirlig Rulle Kollegiehæfter.

Esm.1.109.
II
(nu næppe br.) m. subj.-skifte,

i forb. m. fuld: være fuld. (krønikerne)

stikke fulde af saadant Tøy. Gram.(KSelsk lo

Skr.IYlOO).
II

(nu 1. br.) om person (le-

vende væsen): opholde sig, være et sted; ogs.:

gemme, skjule sig. *De stikker fem og tyve

Mil herfra:
| Og jeg — desværre, det er

ligefrem,
|
Jeg stikker fem og tyve Mil fra

Dem. Bagges.11. 16. han . . maatte være i

Live, hvor han saa end stak. Kierk.II1.216.

stikke i Skiul.ikfO. Kvinder saas ikke; de

stak i Husene. JFJens.Pi.72. jf. bet. 16.3:

Tyven stak under Sengen, bag Døren. 20

VSO. 1 4.2) (jf. bet. 6.2) om person ell. legems-

del: være iført et ell. andet klædningsstykke;

ogs.: skjule sig i, være forklædt i en klæd-

ning. *Forstaaer jeg ret, saa stikker Jarlen

sikkert
|
Nu i en anden K\oTtQ\.Oehl.ND.403.

Benene dine
|
stikker stilkede

|
i Uld-hoser.

Drachm.XI.93. Hænderne stak i Bukselom-
merne; han tog dem kun op et Øjeblik for

at hilse paa de to Herrei.KLars.DM.SS.
m. overgang til bet. II.2: (han bandede) paa, 30

at hun var den brillanteste Tøs, der nogen-
sinde havde stukket i et Par Strømpeskafter.
Schand.BS.43. (jf. bet. Ib.s) billedl: Der
stikker mangen brav Karl under en foered

Kittel. Ew.(1914).111.272. \\ i videre anv.

de tykke, hvide Uldstrømper, som stak i

blanke Træsko, saa snart han gik udenfor
sin Stuedør. BreMm.frif.27S. de hvide Skind-
bukser stikker i svære Rytterstøvler. T/i

Graae.GamleMinder.(1917).39.

15) (jf. bet. Q.s) overf. anv. af bet. 14.

15.1) i forb. m. i; om kapital olgn.: være
anbragt i. Moth.SSU. private (folk) hvis
heele Velfærd stikker i deres Fabriker. J.rgfMs.

1770.Nr.8.2. der stikker flere Penge i denne
Samling (0: af hatte), end Deres Regning
beløber sig til Heib.Poet.Y202. den i Fore-
tagendet stikkende Kapital. Lwdt;.372. 15.2)_
især i forb. m. i; om forhold: findes, være'
skjult ell. aabenlyst til stede; ogs. (ofte i 50
spørgende sætn.): have sin grund (i); bero
(paa). Sygdommen stikker i Kroppen.
JBaden.DaL. *mon dog ikke List og Svig

|

I denne Gave stikker? Oehl.XXXII.163.
*Den Ene regnet blev til dem,

|
Hvis Vel-

stand i Contanter stikker. J?r2.Z).//.258. I

skal overraskes, ligesom jeg blev det; deri
stikker Yiikningen.GyrLemche.NB.lSS. ofte

i udtr. som deri stikker fejlen (Stampe.
11.157. Grundtv.BrS.250. Stoehholm.Foto.99), eo
hemmeligheden (Slange.ChrIV.966. Kierk.
1.210. se ogs. Hemmelighed 2), knuden
(se I. Knude 2.2), kunsten (Ing.Opst.7.
VSO.), sygen ^se Sygej, ulykken (PalM.

IV28. Kierk. IX. 188), vanskeligheden
(VSO. Bl&T.). deri stikker det ell. (nu
næppe br.) tingen (Bagges.I.20. sa.NK.41),
derpaa beror det; det er grunden, denne
(sadel) har Mangler uden Tal.

|
Hvori det

egentlig kan stikke,
|
Det veed jeg ikke.

Wess.89. Du faar for lidt ud af din Dag.
Deri stikker det. EChristians.O.II. 198. Gen-
gæld! sae F. let fornærmet . , I vil ikke
skylde en Vesterbrodreng noget, hva, er det
dér, den stikker IWoel.DG.38. \\ om indre
egenskab ell. (jf. bet. 3.3 slutn.) lyst, tilbøje-

lighed. Moth.S811. den gamle Lyst til at
behage Qvinder stikker i dig. Oehl.XXXI.49.

De stolte Valdemarers Blod stikker dog i

Knøsen, hvor fiin og spærlemmet han er.

Ing.VS.I.176. Der stikker Tendens i det
(0: et digt). OFriis. Litt.27. det stikker
ham i brystet (Slange.ChrIV1024), ho-
vedet (JBaden.DaL.), kroppen (jf. ndf.),

naturen (JBaden.DaL.) ell. (især) blo-
det: Blodtørst ham stak i Blodet. /ng.
DM.137. Denne almindelige Lyst til at
flytte, er bestemt en Sygdom, der stikker i

B\odet.Hrz.III.4. VVed.BB.386. — m. per-

sonbetegnelse olgn. som subj.: der stikker en
god hest i den Tplkg.Moth.S811. der stikker

en Spiller, en Gadestryger og en Landløber
i h.am.Hauch.VII.459. der stak en Poet i

mig.HCAnd.SS.il. 18. du (o: en ung pige)

begynder at præke mig noget meget . . Det
er nok Præstekonen, som stikker dig i Krop-
pen allerede. CKMolb.Amb.24. der stak en
Fisker i ham. EBertels.MH.184. fanden,
satan stikker i ham, (alm.:) fanden staar

i ham. den lede Satan stikker i ham — han
er en Troldmand !/ng.PO.//.233. se ogs. u.

Satan 2.i. barnet, drengen stikker ham i

ærmet olgn., se Ærme. 15.3) i forb. m.
bag(ved) ell. under; dels (jf. bet. 14.i

slutn.; nu sj.) om person: være skjult bag,

staa bag ved noget. Mand tænkte, at Hertug
Augustus af Brunsvig stak derunder, og
var dermed eenig. Slange.ChrIV.1071. man
har betvivlet hans Tilværelse, tænkt sig, at
der stak flere Personer under dette Navn.
HCAnd.SS.IV.217 . mest opponerede enkelte
Magistrats-Personer . . bag hvem dog nok
Ørsted stak. PVJac.Breve.180. \\ dels (-jf. bet.

I6.2J om forhold: ligge bagved; især (ofte i

forb. som der stikker noget under^ om for-

hold af mistænkelig, uheldig natur. Holb.

Kh.376. der maae stikke et Bedragerie under,
som jeg ikke forstaaer./SA;Mesp.Y26. Der maae
stikke Skjelmstykker bag ved.PAIIeib.Sk.
1.279. dette vil jeg vide . . |

Om under
dette uskyldige Besøg

|
Ei andet stikker.

Oehl.ND.261. „Siden De benægtede det for

lidt siden, saa maa der jo stikke Noget
under." — „Ja der stikker det under, at
jeg gik ind i Havehuset for at lede efter en
Stok." FrHolst.PaaPension.(1883).58. Pont.
D.142.

16) (jf. bet. 6.2 og 14.ij være saaledes fast-
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gjort til ell. omsluttet af noget, at man ikke

kan røre sig; sidde fast (i). 16.1) ^{. lyr.) i

egl. bet. *Den Fisk, som stak i Dynd og

Skarn,
|
Og slap fra Frost og Fangegarn,

|

Han faaer nu atter Moed og Liv. Stub.69.

han er med at grave (en brønd), de har havt
mange Malheurs, Boret er brækket, en Jern-

stang stikker nogle Alen nede. HCAnd.BC.
1.123. Vognene stak i det fodhøje Mudder
og Hestene sta.ndsede. Bang. T.183. (hun) for {q

hen . . for at se, om Jens stak i Busken
(som hun havde puffet ham ind i) endnu.

Wied.S.138. \\ Stikmuslingerne (Pinna), saa-

ledes kaldte, fordi de stikker fast i blød

Bund med Spidsen af deres lange, trekantede

. . gabende Skaller. BøvP.111.478. (skyde-

døren er) udsat for at stikke fast ved Snavs.

SkibsMask.259. 16.2) overf. anv. af bet. 16.i:

befinde sig, være i en vis (ubehagelig ell.

beklagelig) tilstand; leve under visse 20
(uheldige) forhold, stikke i iare.Moth.S811.
*Naar hørte du, at Jost lod sine Venner
stikke

I
I Nød?Ew.(1914).II.292. Consu-

1erne stikker saaledes i Skændsel, at den
som en Ild slaar sammen over Hovederne
paa dem. Brandes.Cæs.lI.169. (forfatteren)

stikker selv til halsen i den sindsygdom han
skildrer.Gelsted.JohsVJensen.(1913). 7. ofte i

forb. stikke i gæld: Pflug.DP.899. Landet
stak i en nesten bundløs Gield.Mall.SgH.719. 30
MO.

II
om stilstand i udvikling, aandelig stag-

nation ell. (sjældnere) standsning i virksomhed.

den almindelige Vildfarelse, som Folk stikke

udi. Holb.Ep.1.243. *Ham (o: nissen) var det,

der, naar En stak midt i Talen,
|
Drev ham

i holsteensk Vals igjennem Salen, Hrz.D.I.

222. De har ikke fulgt Fremskridtet, stikker

nede i forrige Aarhundrede.JFJens.fiF.i2i.

II (jf. u. bet. 13.2; i forb. stikke dybt. (i).

MO. Paa den Tid, da Frankrig stak dybest 40
i Romantik, havde allerede den hele russiske

Romanlitteratur slaaet ind paa Virkelighed-

skildring. Brandes.Z.3i5. især i forb. stikke
dybt i gæld. „Tusinde Rigsdaler vil ikke

giøre det. Meer end ti Tusinde . . og det

forslaaer endda ikke" . . — „Hvad . . stikker

De saa dybt i Gield?"Skuesp.in,2.53.
Grundtv.HV.il1.138. se ogs. I. Gæld 2.2. —
om ting ell. forhold: have sit udgangs-
punkt, sin rod (i); bunde (i). Straffelove- 50

ne stak dybt i Middelalderens Barbari. Bran-
des.lF.23. (de) havde Følelsen af, at Skaden
stak dybere, og at det vel var Gudernes
Straf, der var over dexn.VerdenGD.1.341.
C. refl.

17) til bet. 1.1: tilføje sig et stik, et

saar, dels (navnlig i forb. m. med^ med
forsæt ell. ved uforsigtig, ubehændig haand-
tering af et spidst redskab, dels (navnlig i forb.

m. paa) ved uforsætlig berøring med stikkende éo

genstand, stikke sig i &ngTene.Moth.S811.
(han) stikker sig (paa tidselen) og raaber Au.
Bredahl.IV.39. *Jeg stikker mig hvergang
en Naal jeg heitei.PalM.(1909J.I.19. (dren-

gen) havde nær af Forskrækkelse stukket
sig i Øjnene med (gaflerne). EChristians.Hj.

18.
II

(nu næppe br.) dræbe sig med stik-

vaaben. *„Jeg uden Sprikvort døer" . . Hun
stikker sig.Wess.60. Bagges.1.127.

18) (nu især dial.) til bet. 6.1 og 6.4; om
person: begive sig bort, et sted hen; navn-
lig: begive sig et sted hen, hvor man ikke let kan
findes, ell. (jf. bet. Q.a) hvor man kan skjule

sig; gemme, skjule sig. (hanhavde) mærket
U-raad og stukket sig af Vejen. Slange.ChrlY.

975. Feilb. stikkesigbagen olgn., stille sig

bag en for at skjule sig; ogs. billedl.: lade

en anden optræde paa sine vegne; bruge en
anden som straamand; tage sin tilflugt til.

JBaden.DaL. de to andre ^feaier-^Directeu-

rer stak sig bag Nødvendigheden af at foie

sig efter Ch.eien.Oversk.L.270.
\\

(nu næppe
br.) overf.: bringe sig i en vis (ubehagelig)

situation; sætte sig. Stik Dem ikke i Be-
kostning. PAHeib.US.421. talem. (jf. u. I.

Bark l.i^; Finnerne kunde (heraf) lære, en
anden gang ikke at stikke sig imellem Bark
og Træ (o: blande sig i andres kærligheds-

sager) . Schousbølle.Saxo.8.

I>. (dial.) pass. stikkes m. særlig anv.

(i bet. 20 især stiks; vist kun i inf. og præs.).

19) m. reciprok bet.; især til bet. I.2 slutn.,

om okser: stanges, saa render de sorte Tyre
sammen og brumler og roder Jorden op og
stikkes, saa Blodet sprøjter af dem. Elkjær.

RK.9. et Horn (hang) ned, efter at Dyret
(d: en ko) havde været ved at stikkes med et

andet. HPHansen.HyrdelivpaaHeden. (1941).
97. Feilb. || til bet. 2.6, i forb. som stik(ke)8
med sne, slaas med sne. UfF.

20) (egl. som udtr. for vane, tilbøjelighed)

om insekter ell. planter med stikkende dele:

stikke (1.2-3^. Tidslen eller Miderne (et

Slags meget smaae Myg) stik's. JMnge.i37.

ror ikke ved tidselen, den stikslKort.174.

LollGr.l.

JK. part. i særlige anv.

21) part. stikkende (nu vulg. ell. dial.

stikkendes. Reiser.1Y.71. JVJens.CT.43.

jf. UnivBl.1.384.396. Kort.170). 21.1) knyt-

tet til et verbum || i forb. blive stikkende,
(dagl.) til bet. 16. 1 : ikke kunne bevæge sig

p. gr. af forhindringer, vanskeligt terræn

olgn.; blive hængende; sidde fast. Udi
disse (bløde) Agre bleve een deel (ryttere)

stikkende, og andre fulde omkring med
Restene.Holb.DH.il.306. Projektilet blev
stikkende i Vladen.Scheller.MarO. unge Da-
mer blev stikkende i Trængslen. PoZ."/6iP26.

3.sp.4. Vognen truede med at blive stik-
kende last. Buchh.FD.226. i udtr. for besvær

ved synkning ell. tale: han smagte paa (ka-

gerne), til de blev stikkende i Halsen paa
ham. Budde.JF.16. *ingen Steds et Kilde-

væld !
I

Hans Røst blev stikkende i Struben.
Blaum.StS.208. (jf. bet. I6.2; billedl: mange
rare Sager og Opfindninger vare med Op-
findernes Aske gangne under, eller blevet
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stikkende i deres efterladte Manuscripter.

LTid.1745.800. nogen , . vilde sige, at det

var got, at Almuen blev stikkende i den

tykke XiviåQnhQå. Ew.(1914). V.177. den af-

skyelige . . Doktors Ord — som er bleven

stikkende i mit 0re.Bogan.II.42. under-

tiden i forb. blive stikkende i det, ikke

kunne fuldføre tale; standse i sin tale. EBrand.
Bes.32. Nans.JD.90. jf.: hun (brast) med ét

ud i sin krampagtig knirkende Latter. Sofie

bragte hende et Glas Vand, for at hun ikke

. . skulde blive stikkende i det, hivende efter

Ye]Tet.Nathans.MP.161. || komme stik-

kende, (dagl.) til bet. ll.i, som udtr. for,

at man (rask, hurtig) indfinder sig et sted,

kommer til syne. Pludseligt kom der 6 Daa-
dyr stikkende ud af GT&nevne.Bogan.II.lSO.

(hun) kom stikkende (o: paa besøg) hver-

anden jya,g.OlesenLøkk.KB.325. især i forb.

m. med: (uopfordret) indfinde sig med noget;

ogs.: (uopfordret) fremkomme med, fremsætte

noget. Du kommer nu altid stikkende med
dine Viser ved hver en Lei]igheå. Blich.

(1920).XXY10. Han blev hende (o: en vor-

dende skuespillerinde) en god lærer, fordi

han ikke straks kom stikkende med tekniske

ø-velser.AnkerLars.MM.lOS. ude i Land-
kredsene kommer de endnu ikke sjeldent

stikkende med et eller andet til Præstefruen.
Strange.NS.58. Feilb. \\ som præd. ell. til-

standsbetegnelse; til bet. 3.i: *nu,
|
da Stor-

men stikkende og ru
|
staar ind fra Verdens

Sa,ndma,Tk.KMunk.SD.31. (stærk sprøjtning)

fremkalder for høj Fugtighedsgrad (i damp-
rummet) og gør Luften stikkende.Cit.1939.
(OrdbS.). til bet. 13: En Skikkelse kommer
. . susende ned ad Balustraden med et Træ-
ben stikkende stift ha.gvLd.CHans.BK.152.
til bet. 14.1 : de have alle tilsammen Knive
stikkendes ved Siden. Reiser.IY71. || som
adv.; navnlig til bet. 3: Solen skinnede varmt
og stikkende.GDam.TrekløveretpaaKlippeøen.
(1936).5. han saa stikkende paa W. Thu-
borg.F.35. til bet. 3.4: „Naar jeg har Ærinde,
saa kommer jeg," svarede Sigrid stikkende.
EBertels.OverpaaSolsiden.(1937).81. 21.2) at-

trib. (ell. substantivisk).
\\ til bet. 1; især til

bet. 1.2 og (navnlig) 1.3, om dyr, der kan
stikke, ell. om skarpe, spidse genstande, spec.

plantedele. Moih.S818. *stikkende Torne.
Stub.74. stikkende Urter (o: tidsel olgn.).Ax
Lange.FP.llO. stikkende Myg. WesenbL.(Pol.
^^U1941.11.sp.2). stikkende og skærende \k-
'ben.Skautrup.JL.316.

\\ til bet. 3: som forvol-
der smerter, ubehag, let Septemberluft, stik-

kende Sol, Straahat. jBo^an.//.I37. (man) faar
et rødt stikkende Blinkskær lige ind i Øjnene.
Cavling.A.1.256. (1. br.) om lugt (og smag):
skarp; prikkende; ogs. om ting med skarp
lugt. en gammel mullet stikkende og rodden
Ost, som lugter ilde og kand ikke smage
uden en sløv og fordærvet Gajve.Bøeg.S.57.
*Jeg lider ikke Fusel, Smørsyre og andre
stikkende Vædsker. JFJens.Z)t.56. (eddike-

syre er en) klar, farveløs Vædske med stik-

kende Lugt og sur Smsig.PharmDan.(1933).
18. — til bet. 3.4, om ord, udtryksmaade:
stiklende; saarende; spydig, stikkende skemt.
Moth.S818. jeg hørte som barn . . mangt
lille stikkende ord om „de hellige". Fr
Hamm.Levn.I.61. Af den . . stikkende Tone
i Topsøes Svar at dømme synes han at have
følt sig mere irriteret end saaret. VilhAnd.

10 VT.89. — til bet. 3.5, om blik: gennem-
borende, skarpt, især sadledes at det virker

ubehageligt, gør et usympatisk indtryk, vidner

om list, ondsindethed olgn. (den lille zigeuner-

skes) skjelmagtige, stikkende Qiine.Winth.

VII1.292. Goldschm.VII.135. hendes mørke
stikkende Blik. ErlKrist.DH.228. \\ til bet.

13: som har en vis, nærmere angivet, retning

ell. beliggenhed, (bibelens) Lærdomme ere

som Peber i Eders høytstikkende Næser.
20 Argus.l771.Nr.40.3. især {^) om skib, i

forb. som dybt stikkende ^dybtstikkende

;

ogs. dybstikkende. VSO.I.655. Scheller.MarO.

214) (jf. lavtstikkendej. havne, hvor dybt
stikkende skiberomme ey kand gasie. Holb.

DNB.554. de største og dybest-stikkende
Skibe. sa.Berg.79. tidligere Tiders ikke ret

dybtstikkende FsiTtø]eT.AarbTurist.l939.106.

21.3) meton.; dels til bet. 3, om smerte, for-

nemmelse, følelse: pinefuld; nagende, stik-

30 kende hovedipine.Moth.S818. stikkende Smer-
ter i Brystet. y^SO. en stikkende Skuffelse.

EChristians.Hj.405. \\ dels (jf. bet. 10; vet.)

om bevægelse hos hest: trippende (p. gr. af

ømhed i hovene), en særegen stikkende Gang
med Forbenene, der især findes hos Race-
heste. PWBalle.RD.27. Grunth.Besl.128. 21.4)

(jf. ænyd. *en stieckind storum (o: stærk

storm). DgF. VI.40; dels til bet. 21.3, dels

omdannelse af IIL stik; 1. br. uden for dial.)

40 m. forstærkende bet. (i rigsspr. m. mer ell.

mindre tydelig tilknytning til bet. 3). Som en
stikkende Modsætning til de allerede vinter-

klædte Kjøbstadboere, „pjattede" en lille

barbenet, halvnøgen Bondedreng østen ind
ad Byen. JCLars.ES.43.

\\
paa den(ne)

stikkende stund ell. time olgn., (jf. nt.

up de sticken stede, tor sticken stund, op
stickenstunt, up stick un stun, til nt. stick,

punkt (egl. sa. ord som IL Stik^; sml. IL
50 stikken; nu dial.) lige med det samme; øje-

blikkelig. Herud eller jeg skal bryde din
Hals paa dend stikkende Stund. KomGrønneg.
1.49. Vil du løbe bort — Nu skal du strax

paa denne hellige stikkende Time —.smst.

11.122. smst.III.139. jf. Feilb.
\\ (jf. ænyd.

(han) er stikkende vikkende fuld. PSyv.II.
49) som adv. et stikkende blaat Shavl.JP
Jac.11.286. En simpel Genfortælling af den
fremstillede Begivenhed lader . . næppe ane,

60 at det virker saa stikkende sørgmodig.
KMads.HM.168. i forb. som stikkende
tosset, helt forrykt; splittergal; stiktosset.

Korch.Godtfolk.(1920).127. sa.LL.67.84.

22) part. stukken brugt som adj. (ogs.,
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iscer kbh. stukket. SvClaus.MoralslxBørne-
rim.(1933).16. jf. u. naalestikke, perlestuk-

ken, t stikket. Brors.fNBrorson.SidsteAf-

8keed.(1727).10). Reiser.lY324); intk. stuk-
ket (Ing.EM.L16. især i bet. 22.5: Sir.45.17

(Chr.VI: bestukket;. Schand.IF.180. Sy
StrikkeB.212) ell. (sjældnere) stukkent
(D&E.II.543. jf. u. ormstukken; ell. (nu
næppe br. i rigsspr.) stukken (jf. u. orm-
stukken;,

II
især i fig. anv.: 22.1) til bet. 1

(jf. bremse-, ormstukken;; navnlig til bet.

1.1, om dyr, som slagtes: * Hånds Bane-
mand ved siden laae

|
Som stukken koe

og hrølet. Cit.l721.(Kall399a.96^). „Hvor er

den Mand, du har dræbt?" . . „Her . . han
er stiv og børstet som et stukket Marsviin."

Ing.EM.I.16. især i forb. som skrige som
en stukken gris, skrige af al sin kraft;

skrige voldsomt op. De rædde skreg som
stukne Grise (naar de skulde i vandet). Hans
Povls.HF.18. *Mads hyled som en stuk-

ket Gris. SvClaus.MoralskeBørnerim. (1933).

16. 22.2) til bet. 2.i ; spec. (foræld, ell. i fila-

teUst-spr.) om frimærke: adskilt fra de andre

frimærker i arket v. hj. af smaa riller med
mellemrum. Pol."/itl941.15.sp.2. 22.3) (sj.)

til bet. 2.3 slutn. (drengen) viger ikke en
Tomme fra den stukne Sti (o: den slagne,

lige vej) mod Maalet.CHans.BZ.25. 22.4)

til bet. 2.4, om tegning ell. plade: indgra-
veret. CPRothe.MQ.II.706. I den første Af-

deeling sees stukne, i de andre ophøjede
Billeder.LTtd.i742.545. Ursin.FK.106. jf.:

*En gylden Ring med breden Rand, | Hvor
stukket, som et Tryllesprog,

|
En Krands

af Ord sig siirligt dTOg.Winth.V102. især i

ssgr. som kobberstukken. 22.5) (især haand-
arb.) til bet. 2.5: (kunstfærdig) broderet,
udsyet (sml. perle-, silkestukken; ell. (nu
især) om vatterede klædningsstykker ell. (navn-

lig) tæpper: hvis vat holdes paa plads ved

lange (stikke) sting. *i Silcke og stikkede

Klæder jeg tnner. Brors.(NBrorson.SidsteAf

-

skeed.(1727).10). den . . aabne Seng, hvis

stukne Silketeppe var trukket op og bredt

ud. Winth.V

I

II.95. stukket (Chr.VI: bestuk-

ket; Arbeide (1931: broget Vævning;. 21fos.
26.36. en vatteret og stukken Silkemorgen-
frakke. ScAand.F.iS^. det stukne Tæppe,
Vattæppet. St/SfnfcfccB.gOS.

||
(sko., nul. br.)

om fodtøj: randsyet sadledes, at stingene

træder tydeligt frem; (nu oftest:) op stukket
(se opstikke 2.i slutn.). stukket Satinfodtoj.

LovNr.63**/*1932.§5. (Jierresko) med stukken
Kant. Varehus.l935.37.sp.l. 22.6) (vist til

bet. 4; sml. Stikker 2.2 slutn.; nu næppe br.) i

talem. som: det var stukken, det! siges, når
mand har bekreftedt noget med ed. Moth.S
810. i sa. anv.: det er svoret fsoret. JR
PaulU.Kandest.C2r. Bredahl.I.61) og stuk-
ket (det). „Veed du nu hvor Borgemester
boer?" — „Skam faae jeg om jeg veed, ney
saa min sandt veed jeg icke, det var sooren

og stucken det." JRPaulli.Kandest.C2r. I Dag

skalst du min Salighed heller intet Knurre-
brev faae; det var svoret og stukket. OeW.
(Ørst.Br.I.201). Bredahl.I.61.

F. i særlige forb. m. adv. (se ogs. stikke
bag «. bet. 15.3, stikke for u. bet. 5.2,

stikke i u. bet. 12 slutn., stikke ihjel u.

bet. 1.1, stikke imellem u. bet. 6.3, stikke
under u. bet. 15.3;.

23) stikke af (;/. afstikke;. 23.1) fjerne,

10 flytte ved et stik, et kast, skub olgn.; fx.

til bet. 1.1, t turnering, leg olgn.: stikke ringen
af (o: ved ringridning; jf. 1. Ring I.2;.

Moth.S810. sti^e af (o: ramme overliggeren

i pindspil og slaa den ned). UfF. \\
til

bet. 2.1. Naar Portionen, Chargen er smeltet

(ved herdferskning), stikkes Slaggen af. Sal.*

XI.310.
II

(landbr.) til bet. 7.i: læsse (hø,

sæd) af (og føre det ind paa loftet); forke af.

stikke et leB halm, hø al.Moth.S810. Flei--

ioscher.AK.123. FDyrlund.(OrdbS.). Kalk.I.

645. UfF. II 4>. til bet. 8.2: løsgøre (et tov,

en ende); kaste los. SøLex.(1808). Skal Seilet

bjerges forgodt, stikkes Enderne af.VHan-
sen.Sømandskab.I.(1875).108. Kusk.Iens.S0m.

242. (nu 1. br.) m. h. t. fartøj: Moth.S810.
stikke Baaden ai. Larsen. 23.2) til bet. 2.i og

2.3: behandle noget med skarpt redskab, saa
at (dele af) det fjernes; skille ell. løsne
med skarpt redskab. Moth.S813. VS0.I.112.

30 Trænagler slaas ind i borede Huller og stik-

kes af i Flugt med Træets Overflade. Wagn.
Tekn.540. || m. forestilling om (en vis) ud-

formning, man fik Lov at hakke Citron og
stikke Kager af med et Vinglas uden Fod.
KMich.PG.213. især m. h. t. tørv: PNSkov-
gaard.B.20. Skæretørv . . blev Uge stukket
af uden nogen Behandling og lagt til Tør-

ring. Dengl.KlokkeriFarum. (1928). 21. Esp.
272. Feilb. UfF. \\ (jf. bet. 23.4; gart.) m. h. t.

40 kant paa plcene, gang olgn.: afstikke (l.i).

Haven skulde sættes i den gamle Stand.

Gangene blev stukket a.l.Wied.LO.374. Berl

HaveL.L22. 23.3) (nu næppe br.) til bet. 2.2

slutn.: tømme (beholder) for vædske; ogs.

m. h. t. vædske: lade strømme ud. stikke

vin, øl aLMoth.S810. VS0.I.112{„1 Viin-

tapperiet"). stikke en Dam ai.Levin.
\\

m. h. t. glas: tømme; (nu:) stikke ud.

Moth.S810. Holb.Paars.332. VS0.I.112. 23.4)

M) til bet. 2.3 slutn.: afmcerke ell. bestemme græn-

serne for noget; afstikke (4). Moth.S813.

Stikke Lejr at.Leth.(1800). stikke en Grund
zl.TeknO. jf.: Folket havde stukket sin

Fremtidsvej af, saa det var umuligt at

ændre nogQt.KMunk.BF.129. 23.5) (nu
næppe br.) til bet. 2.4: gengive ved gra-

vering; fremstille et (kobber)stik af.

stikke noget af i Kobber, Træ, Steen. F50.
LI 12. 23.6) (jf. bet. 4; » udtr. for, at man

60 gør det af med en, besejrer, overvinder ham.

II
(efter ty. abstechen; jæg.) til bet. l.i:

dræbe en fugl ved at stikke (5) en af sving-

fjedrene gennem dens hjerne; fjedre af.

Sal.I.213. Frem.*/d927.omslag.3.
\\ (^, nu
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1. Ir.) til bet. 4.1, m. h. t. kort: stikke. Moth.

S810. min konge blev stukket af med trumf
j

jf.: Stik ham af denne Gang, ellers har han

vundet S^iLVS0.I.112. 23.7) (til bet. ll.i

og 18; maaske egl. om afsejling: stikke af

fra Landet (o: sejle ud).V80.1.112; jf. Af-

stikker 3-4; dagl.) begive sig (gaa, løbe)

hurtigt ell. pludseligt bort; ogs.: unddrage sig

noget ved flugt; flygte; ofte: gaa sin vej

Bunken, og et Øjeblik efter flammer Baalet
oY).PoU»f1x1941. 7.sp.3.

li
m. h. t. tobak

(pibe, cigar). Der gick slige Ildstrimler fra

Herrens Øyen, at man kunde sticke an en
Pibe Toback dermeå.Holb.Tyb.YS. Der blev
skaalet og drukket og stukket nye Cigarer

an. KLars.GHF.1.243. 24.3) (til bet. 24.2; nu
næppe br.) om sygdom: smitte; angribe.
indbilding er som en hidsig Sygdom, dend

stille, ubemærket, han vedblev at være grov, lo kand paa en Dag stikke an en heel Gade
og yttrede, at han, hvis vi ikke stak af —
et lignende simpelt Udtryk brugte han —
lod os MrGstere. Chievitz.FG.55. En Celle-

fange stikker af fra det „solide" Vridsløse-

fængsel. FolketsNisse.^''/»1860.5. imens stik-

ker Hinderne af i alle Retninger. Bogan.U.

25. Tak for Underholdningen og undskyld,

jeg stikker zl.KarlChristensen.LivetsLøgn.

(1903). 48. II
i forb. m. med: fjerne sig med

Holb.Bars.il.3. OeconJourn.1757.713. VSO.
1.182.

II
overf. (det) bragte ham til at bide

Tungen halvt itu, for ikke at briste af Latter.

Tilsidst stak han mig an meå.Oehl.Er.1.33.

25) t stikke bi (jf. ty. beistechen; til bet.

11.1 og egl. som modsætn. til stikke af (se

bet. 23.1); jf. IL bi 1 samt ovf. sp. 1296^') ven-

de et fartøj op mod vinden (og saaledes tage

farten af det); dreje, lægge bi. Moth.S814.

noget, som man ikke har ret til; løbe (af) 20 SøLex.(1808).16. Kongen . . lod nu stikke

med. mens jeg var borte, stikker hun (0:

min kone) a' med hele Kagen (0: indboet).

Wied.MenmskenesBørn.I.(1894).13. jf.: Hans
Fader var pludselig en Dag stukket af til

Amerika med en Syiomiru.sa.Silhuetter.

(1891).128. 23.8) (fra ty. abstechen; egl. til

bet. 13.1 (og 18).- hæve, løfte sig frem over

omgivelserne) være saa forskellig fra sine om-
givelser, at det gør et paafaldende ell. stødende

bi (0: tage aarerne ind), for at raadslaae.

Grundtv.Saxo.Ill.219. jf.: *Folk, giv agt at

I
I
Kand Eders Lunte tænde,

|
Saa fremt at

nogen Stikker bie,
|
Som er ey Danmarks

Frende. JFms.3,
26) stikke bort (jf. bortstikkej. 26. r) (nu

sj.) til bet. 2.1 og 2.3: fjerne ved stik, med
skarpt redskab, stikke Ukruds-Rodderne bort

med en Stikspade. 750.7.470. 26.2) (nu sj.)

indtryk; kontrastere med; virke afstik- 30 til bet. 6: lægge til side; gemme bort. Moth.
kende; ogs. (nu sj.): vække opsigt; falde
i øjnene, (ofte i forb. m. (i)mod ell. (især

tidligere) til. lng.EF.lY.55. Hauch.DVll.
152. HCAnd.SS.11.30). det stikker af (0: er

pragtfuldt). Moth.SSlO. alle de andre . .

stikke af som Dverge imod ham. Biehl.DQ.

11.50. *Deres Tænders kridhvide Rader
|

Stak af til det sværtede Skaig.PMøll.(1855).
1.118. en kostbar Klædning stikker af paa

S814. Han veed ikke selv, hvor han har
stukket sine Papirer hoTt.VSO.1.470. MO.
S&B. 26.3) (1. br.) til bet. ll.i: stikke af
(se bet. 23.7J. en Madame, hvis Mand var
stukken bort fra hende. Leop.JS-B.i64. Flyve-

fisk stak til begge Sider bort fra Skibet.

BerlTid."/t,1922.Aft.3.sp.4.

27) stikke efter; især (1. br.) til bet. 2.4:

udføre en gengivelse ell. kopi af noget ved
eniorgSE;\detMand.BilleskovJ.H.1.151.talem.: w kobber-, staalstik; efter stikke. D&H.
stikke af som fluer i kaal, se I. Flue l.i.

II
(nu 1. br.) i forb. m. adv. (navnlig m.

nedsæt, bet.). *De sorte Haar (0: jættepigens)

stak yndigt af
|

Til dette store gule Hav
(0: gudindernes lyse haar).Oehl.XXlX.242.
prosaiske Trivialiteter, der stikke stygt af,

jo smukkere Tonen er i det Øvrige af Digtet.

PLMøll.KS.11.282. hans Neglemanchetter
stak skrækkeligt af mod hans brune bred-
fingrede Sømandsnæver. JMagnus.VA.148.

24) stikke an (jf. anstikkej. 24.1) (jf.

bet. 2.2; fagl.) m. h. t. vin-, ølfad: begynde
at tappe af (ved at bore spunset ud); an-
stikke (2). VSO.1.182. CMøll.PF.194. Om
Aftenen vil vi . . stege en Okse paa Spid og
stikke otte Øltønder an.JohsPoulsen.(Pol.
"U192e.Till.l3.sp.4). 24.2) (gldgs.) til bet.

7.3; m. h. t. noget brændbart: sætte ild i; an-
tænde; ogs. m. h. t. ild: tænde. Reenb.ll.

28) stikke frem (jf. fremstikke;. 28.1)

trans.; især til bet. l.i: række, strække
frem ell. ud. Tvillinger (var) i hendes Liv

. . der hun fødte, stak den Ene en Haand
frem (1931: Under Fødselen stak der en
Haand frem). IMos. 38. 28. GRode.FU.77.
(fiske) Konerne stikker et Par Rødspætter
frem og forlanger 2 Kr. Pol.*yil942.8.sp.6.

II
i faste forb. (ofte m. billedl. anv.). stikke

50 hestefoden, hovedet, næsen frem, se

Hestefod 3, Hoved I.2, I. Næse 2.i. 28.2)

intr.; til bet. 13.1, især m. tings-subj.: komme
ell. træde (delvis) frem fra et skjul; komme
til syne; vise sig; ogs.: rage frem ell. op
over noget andet. Moth.S814. Spidsen af de

omkringliggende Bierge syntes aleneste at

stikke frem. Reiser.11.361. paa Klitbakkerne

viste sig een af Strandboerne efter den
Anden . . De kom . . til Udkik efter de tøvende

335. Ilden stikkes an, ligesom naar mand 60 Fiskere . . forsvandt, stak atter frem. Blich
vil afskyde en Bomhe. LTid.1723.50. Bethy
har et Lys i Haanden, hvormed hun stikkeV
de andre Lys an. TBruun.(8kuesp.l,1.81).
Et Par Aviser stukket an i Bunden af (kvas)-

(1920).XIX.186. Skaftet af en stor Kniv
stak frem af hans Bælte. Ing.VS.111.170.
1Mos.38.28 (1931; se u. bet. 28.i;. || overf.:

træde stærkt frem; være kendelig, mærkbar;
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lægge sig for dagen, jo meer jeg læser, jo

meer stikker Pedanten frem. Holb.Vgs.(1731).

11.11. *Paa Kongens Spørgsmaal svarer han

I
Paa Timen nok saa sikker;

|
Det muntre

Drengelune frem
|
Igjennem Svaret stikker.

HolsUV.133. MO. skalken stikker frem,
se 1. Skalk 2. 28.3) (1. br.) til bet. 18; refl.:

søge at trænge sig frem; gøre sig gæl-
dende. Deres Stedmoder (har) grebet en-

hver Leilighed til at stikke sig hem.Oversk.
EV7. Selvgodhed vil altid vide at stikke sig

frem paa det reUgiøse Fait. MPont.M0.194.
29) stikke hen (jf. henstikke^. 29.1) trans.;

navnlig til bet. 6 og 7: anbringe paa et

ell. andet sted; lægge, sætte hen; ogs.:

lægge til side; gemme hen; skjule. Moth.
S814. Børne-Optugtelse bliver meget for-

sømmet, i det mand over alt stikker dem
hen i Kloster. LTid.1730.446. stik lige flasken

hen til købmanden
j jf. bet. 29.2: »nu var

Solens Lys i Vester stukket hen.JFriis.31.
\\

(nu næppe br.) refl.; til bet. 18. Hvor stak
hånd sig hen? Hvor skal jeg faa fat ham?
KomGrønneg.J.133. 29.2) (dagl.) iktr.; til bet.

11.1 : gaa rask, løbe et sted hen. GyrLemche.
SJ.23. De er rask til Bens, stik hen i en
Kiosk og køb mig lidt Frimærker. £WZnsf.
DH.118.

30) stikke igennem (jf. gennemstikkej.
30.1) trans.; navnlig (nu 1. br.) til bet. l.i:

gennembore med et spidst redskab, vaa-
ben. (han) tog sit Spyd for at stikke den
Fremmede igiennera.JSneed.IX.51. Ing.R.
25. D&H. Kongen . . rendte saa stærk
ind paa ham med sit Spyd, at han havde
blevet stukket tvert igiennem, hvis
ikke hans Harnisk . . havde staaet imod.
Schousbolle.Sazo.86. 30.2) intr.; især til bet.

13.1 : vise sig; komme frem; navnlig billedl.,

om forhold, egenskaber: lægge sig for dagen;
træde frem. solen stikker igennem. Moth.
S812. selv i det Pilleværk han sad og nyslede
med, stak Kunsten igiennem. Grundtv.Saxo.
1.166. Han var bondeklædt, men Soldaten
stak igennem. Elkjær.NT.56.

31) stikke ind (jf. indstikkej. 31.1)
trans.; især til bet. 6: bringe noget ind i noget
andet, saaledes at det omgives ell. (helt ell.

delvis) skjules deraf; putte ind. jeg stack
min Skiorte ind. Holb.Kandst.Y3. Jeg stak
dybt ind i Kiødet med en Naal o: giorde
eet eller flere Stik. FSO. (hun havde) stuk-
ket sin Arm ind under Ters. Pont.LP.VIII.
188. (hun) stak Brevet ind paa sit Bryst.
ErlKrist.DH.99. stikke et reb ind, se II.

Reb.
II

m. h. t. vaaben: stikke i skeden;
ogs. i udtr. for vaaienstilstand, fredsslutning

olgn. stikke sin kårde inå. Moth.S812. Han
svang Sværdet . . „Stik Sværdet ind . . det
er ikke med Hug, vi skal bære vort Ærinde
frem.'' Elkjær.RK.141. (nu næppe br.) uden
obj.: stikker nu kun (o: bajonetterne) ind
igien.Holb.Bars.IY6.

\\ (jf. bet. &.3) uegl.:

indføre; indføje, (et pronomen, der) som

Fyldekalk stikkes ind i T&len.Høysg.S.251.
alle de navne, der ikke begynder med H,
(maa) senere være stukne ind i slægten.

AOlr.DH.1.24. m. h. t. person; navnlig som
udtr. for, at en soldat bliver tildelt en ell.

anden afdeling: Det eneste Middel til endnu
at sætte Skik paa dig, vilde være at stikke

dig ind under eet af Regimenterne, hvor du
kunde lære Subordination. Hfiti.Pros.Z. 23.

10 Jeg (o: en værnepligtig) var bleven stukket
ind i det ene af Korpsets to Pionerkompag-
nier. Pon<..4G.29.

II (jf. bet. 6.4 slutn.) i udtr.,

der angiver, at man søger at skjule sig, fjerne

sig, opgiver et forehavende, trækker sig tilbage.

stikke halen, næbbet, piben, snuden ind, se

I. Hale 6 osv. \\ til bet. 7: føre, bringe (kaste,

række) noget et sted hen. „stikke" en Bold
rettidigt ind til Maalet (o: i langbold). Pont.

LP.V11.69. Søren stak Hovedet ind (o: i

20 stuen).Elkjær.MH.36. spec. (Idndbr. ell. dial.):

forke (korn) ind (i laden). UfF. 31.2) (dagl.)

intr.; til bet. 11.i: bevæge sig hurtigt ind et

sted; smutte ind; ofte: gøre et kort besøg et

sted. een af de speidende Ryttere havde seet

ham, og han og hans Fæller stak skraaes

ind (o: i skoven) efter ha,m. Blich.(1920).

XXVIII.34. Han plejede . . når Vejret var
dårligt, at stikke ind og få sig en grog.

NMøll.K.134. 31.3) refl. \\ (jf. Indstikker 2)

30 <jk skaffe sig et stik og derved faa udspillet,

komme ind; spille sig ind.
\\
(nu sj.) til bet.

18: anbringe, sætte sig fast et sted; ogs.: skjule

sig. (feje krigere) stikke sig ind iblant de

bageste GeUådeT.SchousbøHe.Saxo.90. De i

Svælget fastsiddende Legemer ere ialminde-

lighed smaae og spidse, og have stukket sig

ind, som Naale og Fiskeheen.Chir.(1845).I.

26.

32) stikke ned (jf. nedstikke^. 32.1) trans.

40
II

til bet. 1.1 : dræbe med et stik af sværd,

lanse olgn.; støde ned. Moth.S812. „En
Spion!" . . „Stik ham ned! Stik ham ned!"

Hostr.DD.96. CSPet.Litt.792. overf.: Det
hører en Epigrammatiker til at falde over

sine Fjender; men det misklæder ham heller

ikke at stikke en Forbundsfælle ned, blot

det gøres elegant. BilleskovJ.H. 1.213. (jf.

bet. 7.4; jarg.:) De to Forbrydere har under

et Forhør i Gaar stukket en Kamerat ned

50 _ d. V. s. angivet h&m. EkstraU.*U1921.Aft.

3.sp.4.
II

til bet. 6-6: fare noget ned i en ell.

anden masse; især: bringe, føre noget ned i et

underlag for at fastgøre det. Moth.S814. (pla-

den) udsættes i 3—5 Timer for Glødning;

derpaa . . stikkes (den) strax ned i koldt

\a.nd.Ursin.FK.101. (han) stak den (o:

gaffelen) ned i (1871: stak i^ Karret. iiSom.

2.14(1931).
II

(dagl.) til bet. 9.2, m. h. t.

drik: nedsvælge, vi (fik) en kæmpestor Kaffe-

60 puns. Da vi hyldede Ordet „Skik følge eller

Land fly", stak vi den ned. HPHanss.T.131.
32.2) (dagl.) intr.: bevæge sig rask til et

(lavere liggende) sted; spec.: løbe ned ad
trapperrie (for at hente noget). *Stik du (o:
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en havfrue) ned til dine Skiær.OeftZ.//.287.

Fuglene, der piilsnart stikke
|
Fra Skyen

gjennem Æthren ned i Skoven. jffrz.F///.

194. „Jeg ligger s'gu' og bliver tørstig .
."

„Saa stik ned og faa dig et Glas ØVCav-
Ung.A.L302. Tag og stik ned efter en Snes

Pinde og et Surbrød til ti.AndNx.PEJIL
124.

33) stikke om (jf. omstikkej. 33.1) (fagl.)

til bet. 2.2: omtappe (vin) fra fad til fad;

omstikke (3). CollO. 33.2) (især gart., landbr.)

til let. 7,1 : grave noget overfladisk om;
vende, blande (jord); omstikke (2). Denne
Dynge (af affaidsgødning) stikkes om een

eller flere Gange i Løbet af Sommeren.
Landbo.111.161. || m. h. t. korn: omskovle.
Moth.S812. LTid.1753.246. 33.3) i udtr. for

gentagen handling; fx. (^, sj.) til bet. 4.2:

gøre et stik om. D&H.
||

især til bet. 2.4:

gøre gravering om; fremstille (kobber)stik paa
ny. VSO.IYO108. alle (andenudgavens) tre

Tavler er stukket om. EhrencrM.F.XII.228.

33.4) (dagl.) til bet. 11. i : bevæge sig i en anden
retning; dreje om. stik om i en anden
Gade. D&H.

34) stikke op (jf. opstikkej. 34.1) til bet.

2.1: aabne ell. gennembore ved stik med
kniv, naal olgn.; behandle med et spidst
redskab, stikke en byld o-p. Moth.S812. De
Blegner, som komme af det underløbne
Blod, maa man ikke stikke oi^. Paulizky.An-
viisningtilSundhedspleie.(1798).331. MO.

\\

spec. (sko.): faa stingene paa randsyet fod-

tøj til at træde frem ved at lade et stopper-

hjul løbe langs saalekanten. OrdbS. 34.2)

(fagl.) til bet. 2.3: fjerne, løsne v. hj. af
(stik med) et spidst redskab. Hvorledes
skal Asparges stikkes oy*? Fleischer.HB.252.

Bergs.BR.20.
\\

(ud)skære i (regelmæssige)

stykker med spade, ske olgn. nu stikkes

Scheleen op med en Skee.Huusm.(1793).
245. den lille Haandspade, som hun brugte
til at stikke Brøddeigen op med. Gjel.M.232.
især m. h. t. smør: Moth.8812. Bøgh.DA.1.35
(se u. Smørslag^. 34.3) til bet. 6: føre noget

i retning nedenfra opad. (zaren) faar saadanne
træck i seenerne i armene, at hånd med
knive og gaffeler, som hånd kand have i

haanden sticker op imod og saa nær forbj

sit ansigt, saa mand er bange, hånd skal
skiære eller sticke sig i ansigtet. JJMeZ.243.

II
især til bet. 6.2: anbringe, sætte, fast-

gøre et sted V. hj. af naale ell. (jf. bet. 2.5

J

sting, han (rev) en af Roserne af og stak
op i'H3itten.HCAnd.(1919).II.229. m. h. t.

gardin: Du hænger saa smukt Gardiner op.
Og det kjeder mig at staae saa høit paa en
Stige og strække Armene for at stikke op.
Hrz.X.5. Lauesen.MF.176. (foræld.) m. h. t.

klædningsstykke; dels: hæfte op ved naale.
Moth.S812. stikke Kiolen op.MO. dels: op-
sætte, udpynte v. hj. af naale ell. sting.

Moth.S812. stikke Sætter, et Hovedtøi op.
VSO. MO. 34.4) til bet. 7.1 : anbringe paa

et højere sted; bringe noget op i vejret
ved at løfte, kaste det olgn. *en Dreng, der
Gang paa Gang

|
forsøgte paa at stikke op

en Di&ge.JakKnu.Va.l54. en lille, tyk Tyrk,
kommer hen og stikker mig en Haandfuld
Sølvpenge op i Ansigtet. Jørg.JF.1.22. jf.:

Søren (blev) stukket op i Storstuesengen,
fordi der var varmere der. JVJens.HF.82.

Il
m. h. t. korn, hø. stikke hø op på stengerne.

10 Moth.S812. (han) stod under og stak op
(0: halm paa et vognlæ.s).Pont.F.I.16. Feilb.

SjællBond.113. \\ m. h. t. fane, signal olgn.

Det var, som at stikke en rød Klud op for

en Tyr (0: ophidse en). TJfF. billedl.: stikke

harebanneret, harefanen op, se Harebanner
osv.

II
(vist til foreg, gruppe; sj.) frem-

komme med, meddele som noget inter-

essant, opsigtsvækkende. „Rønnov hedder
Morten." — „Nej gjør De virkelig? Det var

20 da udmærket! Hør, det skal jeg stikke op
ved Mødet (0: fortælle landvælgerne).'''' Hostr.

E.I.3. 34.5) ^ til bet. 8.2: give los paa,
løsne skøder og halse (naar sejl skal bjærges

ell. unders^jl løftes ved stagvending). VSO.
IV0194. Stik op B.&hei\e\ Harboe.MarO.
389. VHansen.Sømandskab.I.(1875).82. 34.6)

(dagl. ell. ^) intr., til bet. 11: bevæge sig

rask, hurtig til et højere liggende sted.

Fuglen stikker . . op paa Taget. Leuw. stik

30 strax op med Dig paa Kvisten. Rist.J.66.

II ^ om sejlads, (da de) hafde seglet om-
trent til Skagens Rif, skiides de derfra den-

nem (0: fra de andre), og stak op imod
GothenhoTg.Slange.ChrIV1275. især (jf. u.

bet. ll.ij i forb. stikke op i vinden, dreje

op mod, løbe op i vinden. Scheller.MarO. 34.7)

intr., til bet. 13: rage op over noget andet;

vise sig; træde frem. BDiderichsøn.Fride-

richs-Berg.(1705).B4i>. Hans Salmebog stak

40 op af Brystlommen. Etlar.SB.26. Stroppen
stikker op i Nakken. CHans.F.294. 34.8) (egl.

4>-, vel til bet. 34.5 ell. 34.6 slutn.; jf.: „Sø-

udtryk for at give tabt. Ex. give efter i en

Strid eller give tabt i Kapseilads." ZTor&oe.

MarO.; dagl.) især i nægtende ell. spørgende

udtr. og ofte i forb. m. for: give tabt (over

for); erklære sig overvunden; ogs.: føle

sig underlegen; føle, at man staar tilbage;

m. h. t. arbejde: opgive. *Fatter er en lystig

50 Krop,
I

Han stikker ei for Mutter op.

PFaber.VY128. Jeg er s'gu ligesaa god som
en Etatsraad — tror Du, jeg stikker op for

Byiogden.Schand.TF.1.152. En god Grav-

hund stikker ikke op, førend den har jaget

Ræven nd.YortHj.III,4.10. Hun stak ikke

op for Degnen, naar det gjaldt om at holde

en TaXe. Elkjær.HF.69. talem.: ikke stikke
op for bollemælk(en), se Bollemælk.

35) stikke over (jf. overstikkej. 35.1)

60 (1. br.) sønderdele, overskære med et

spidst redskab, luge en Mark, ved, med
Jernet at ophæve den liden saa kjendelige

Klinteplante, der stikkes over lige i Hjertet

saa at lidet af Roden følger med. ChMourier.
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Brød.(1821).33. 35.2) ^ stikke (4.i) et kort;

især: stikke et kort, som allerede er
stukket af en anden. Moth.S814. S. stak
med en To (o: i styrvolt) . . Søren Ladefoged
stak over med en Seks. JPJac.(1924).I.314.
han blev . . nødt til at stikke Blinds næste
Udspil over paa egen Raåud. CBrorson.
Bridge.(1907).75. 35.3) (dagl.) til bet. 7:

bringe, række noget over til en. der har

nå.8m8t. VSO. MO. 38.3) til bet. 2.3: fjerne,
løsne ved stik; spec. m. h. t. øje: fjerne
med spidst redskab (som barbarisk straf).

Plulisterne grebe (Samson) og stak hans
Øine ud (1931: stak Øjnene ud paa hamj.
Dom.16.21. BilleskovJ.E.1.235. stikke Pal-
les (Tois.Krist.BRL.663. tandens, smst.665)
øje ud olgn., (nu dial.) leg, hvor det gælder
om (efter omsnurring) at ramme en prik i en

du bogen; du kan stikke den over til mig lo cirkel; se nærmere Moth.P19.S813. Rost-
i aften

j 35.4) (dagl.) intr., til bet. ll.i:

bevæge sig hurtigt (gaa, løbe) over til et

sted. stikke over med skibet til den anden
side. Moth.S812. Ta' og stik over efter et

Par Baiere. KLars.UR.96. Feilb. jf.: Lande-
vejen . . løber langt omkring og er vel sine

tre Mile lang; men stikker jeg lige over, saa er

der kun en Fjerdingvej til det. SvGrundtv.
FÆ.II.171.

gaard.Lex.P19b. Krist.BRL.704. CReimer.
NB.462. stikke ens øjne ud, (nu kun
dial.) billedl.: (søge at) forblinde, narre; be-

daare. Holb.Anh.6^. *Lad ey en Piges skiære
Hud

I
Og Allabaste-Hænder

|
Saa stikke

dine Øyne ud,
(
At du i Snaren render.

Graah.PT.I.168. Landkræmmeren . . søger
at giøre Væsen af disse sine Kramvahre,
og derved at stikke Ørnene ud paa Bonden.

36) stikke sammen, (jf. sammenstikke^ 20 Stampe.I.341. om bestikkelse: UfF. \\ i udtr.

bringe i indbyrdes forbindelse; føre sam-
men; samle; især i flg. anv.: 36.1) hæfte
sammen, samle ved naale ell. sting.

VSO. (den) gamle Bordflade . . ved hvilken

meget Dukketøj var blevet stukket sammen.
Egeberg.M.132. jf.: stikke et hul sammen.
Moth.S812. (bogb.:) tibetanske Bøger . .

stikkes undertiden sammen ved den ene

l,angside.Bogvennen.l926.10. 36.2) m. h. t.

for overtroiske forestillinger (jf. Kniv sp.

857**). Uden Vederlag maa man ikke give

sin Kiæreste Noget, som har Odd eller Egg,
thi det stikker KiærUgheden ud og sønder-
sMærer Venskabet. Thiele.///. 74. Man maa
ikke give Bier til dem, man har Venskab
med; de kan med deres Brod stikke Ven-
skabet nd. Halleby.216. 38.4) (jf. bet. 2.3

slutn.) tildanne paa en vis maade v. hj. af
legemsdele; især i udtr. for raadslagning, 30 et skarpt redskab. Tørf . . et slags fed

sammensværgelse som stikke hovederne,
næbbene sammen, se Hoved I.2, Næb 2.

36.3) (bogtr.) rykke sammen; stille sam-
men. Selmar.*236.

37) stikke til (jf. tUstikkej. 37.1) (4^,
nu 1. br.) til bet. 2.3: afmærke og tilpasse
planke olgn.; til s tikke. Harboe.MarO. Funch.
MarO.n.140. 37.2) (1. br.) til bet. 7.1 : føre,

række noget hen til noget andet, jf.: Engelsk-

jdrd som stikkes ud i lange firkantede stvk-

keT.Moth.T264. Store Kartofler . . stikkes

med et Jern ud i lange Strimler. Poi.*V,

1941.8.sp.l. (1. br.:) (spækhøkerne) forhand-

lede Smør, der laa i et Par Dritler og blev

stukket ud med en stor, flad, riflet Træ-
skovl HistMKbh.3R.Y149.

II
afmærke; af-

grænse. Tymmermanden stikker tymmeret
ud efter snéi. Moth.S813. Uden at meddele

manden dyer sig nok for at stikke Snyden 40 Ejeren noget derom, begyndte man at stikke

til (o: blande sig i sagen), hvor Ryssen har
stænget Børen. PNJørg.ER.lO. || uden obj.

Krist.Ordspr.613. (jf. stikke til fadet m. bet.

2.1; nu næppe br.) om udøvelse af mandlig

seksuel funktion: Hun 16d ham stikke til

med. Moth.S813. 37.3) udføre et stik med
kraft, energi; til bet. l.i: „Seer du Kaarden
alt?" — „Ja I" — Nu sticker jeg til."Zom
Grønneg.1.274. D&H

den nye Vejlinje ud.BerlTid.**U1942.Aft.6.

sp.l. jf.: hensigten (med værket) har ikke

saa meget været at give en udtømmende
skildring som at stikke linierne nd.Rist

Tidsskr.lOR.lV.154.
\\ (jf. bet. 2.4; nu næppe

br.) udskære ell. (især) udgravere; spec:

afbilde ved kobberstik, stikke ud i ædel-

sten. Moth.S813. Jeg (har) aldrig i min Livs-

tid enten . . ladet mig sMldre af eller stikke

38) stikke ud (jf. udstikke^. 38.1) (1. br.) 50 nd.Skuesp.Y.164. jf. bet. 2.5: En deilig Skov-

hi bet. 1.1: udføre en stikkende bevæ
gelse med et vaaben, et redskab olgn.; søge
at ramme med stikvaaben olgn. han greb

kaarden og stak ud efter mig
|| (jf. bet. 3.4;

I. br.) overf.: stikle (til), de (gik) og stak

ud efter ham. AndNx.PE.III.304. 38.2) til

bet. 2.1: behandle med et spidst redskab
for at fjerne noget; fx. (fagl.) om rens-

ning: (han blev) sat til at stikke Røgrørene

sal! Væggen klædt med Pjeld,
|

I Roser og
Lilier stukken nd.Søtoft.KH.73. 38.5) {efter

ty. ausstechen; egl. til bet. 4: kaste en mod-
stander af sadelen ved lansestik; dagl.}

overvinde (en modstander); fortrænge af

en andens gunst; o vergaa; spec. m. h. t.

medbejler, rival i kcerlighedsforhold. om Her-
ren vUde giøre Vers, hånd stack ud alle de
Poeter og Poetinder, som er i Byen. Holb.

ud ude paa Fyrpladsen, og der kom godt med 60 Tyb.11.2. de (har) den Fordeel, at . . de og

Sod ud. CVGeorge.DenAabenhjertige. (1931)
"^0.

II (jf. bet. 38.9; nu næppe br.) tømme
for vædske; ogs. m. h. t. vædske: udtømme.
stikke en dam Txd.Moth.S813. stikke vand

allerede ere i Besiddelsen med at afsætte

(varerne), og nu at stikke en anden ud af

den Handel, som han allerede er i, der hør
en Hoben til.OeconT.III.58. Den nye Læge

XXI. Eentrykt "/, 1943 83
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har ganske stukket den gamle nå.VSO.
Vipper Du mig op ved Hoffet, saa var det

maaskee dog muligt, at jeg stak Dig ud hos

Frøken Lene.PalM.IL.il.327. T. var en af

de smukkeste Karle paa Egnen. Han lod

sig ikke stikke ud af nogen, hverken ved

Dansen eller ved Arbej det. J.ait;/.7^.57. (nu

1. Ir.) m. tings-subj.: Østrup (o: Fredens-

borg) stak Fredrichsborg ud, og blev til et

Kongeligt Slot. EPont.Atlas.il.263. ECAnd.
SS.IY.9. 38.6) til let. 7.1 : føre, række
noget indefra frem ell. ud. *jeg stak min
Fod til Anklen ud i YsmdetNKBred.
Metam.358. stikke Hovedet ud af Vinduet.

VSO. (hængestilladser) ophænges i Bomme,
som stikkes ud af Taget eller af Vinduer.

Landbo. 1.443. stikke tungen ud af vinduet

olgn., se Tunge. (jf. bet. 38.io^ uden egl.

forestilling om bevægelse: *Saa stikker vort

Beenrad og Hovedet ud (
Igiennem den

fiineste Kostbarheds Klud. Stub.42. \\ m.h. t.

fane, flag: anbringe synligt; ogs.: give signal

med. Stikke blédfanen ud (o: give tegn til

kamp).Moth.S813. (lystfartøjet) havde stuk-

ket over hundrede Flag ud — røde og blaa,

spidse og &Tkdbnteåe.Buchh.Su.I.98. stikke

den hvide, den røde fane ud, se u. I. Fane 1.

39.7)(dagl.)tilbet.l.2: række, give, tildele

en noget; ofte: hemmeligt give en noget ell. give

en noget, som han helst er fri for, give en noget

for at blive af med ham. JakSchmidt.SP.69.
Jeg stikker ham en Krone ud engang imel-

lem. Wied.U. 78. Kunderne var nødt til at

tage, hvad Jomfruen stak dem nå.LJac.
12Epistler.(1928).317. sport.: E. H., der stod
udækket i højre, fik pludselig Kuglen stuk-

ket ud fra L. P. og scorede sikkert. BerlTid.

*/»1942.M.6.sp.2.
II

i videre (spøg.) anv.;

dels m. h. t. (urigtigt) foregivende, løgn ell.

undskyldning olgn.: Saa stikker jeg K. en
lille Historie ud i mit næste Brev om den-
ne pludsehge Pengeforlegenhed. Reinhard.FC.
297. Har jeg ikke sagt dig, at Vorherre i

Himlen, han ser alting. — For den b'e
altid stukken ham ud . . af Mo'ren, naar
hun sku' gaa et Sted, og hun ikke ku være
over hdim. KLars.UR.102. *Frækt stak de
Fruen Løgne

| nd.SigfrPed.SS.lS. jf. (sj.):

stikke ud med „Brandere". DÆ//. dels m. h. t.

straf, revselse, slag: *Havde jeg ham her (ved
Gud)

I
Stak jeg ham en Skalle ud.Cit.l853.

(Gadeordb.^). den Øretæve er stukken ud i

lutter BegeistTing.Schand.TF.il.309. L. (fik)

stukket fem Aars Tugthus ud.Duelund.N.
45. stikke en ud, fortælle noget usandfær-
digt ell. (især) give et slag. men saa sa'e han,
jeg var en litterær Stratenrøver, og saa
blev jeg neutral og stak ham et Par ud!
FolketsNisse.yil860.10. *Han stak mig en
ud, saa jeg dr&t.Gadeordb.^ Det har været
en af mine (o: en journalists) bedste For-
nøjelser at stikke ham en lille en ud af og
til (o: i avisen). JMagnus.HF.47.

\\ 4^ for-
dele (mandskab) til de forsk, arbejder. Han

er stukket ud til at være Rorgænger, Tops-
gast, Skildvagt. OrdbS. 38.8) ^ til bet. 8.2,

i udtr. som stikke kæde ud, lade anker-

kæde løbe ud; give los paa kæden. Bardenfl.

Søm.1.253. Ankerkættingerne . . var stukket
ud for og &gter.Søiberg.KK.II.130. stikke
reb ud, se II. Reb. stikke anker(kæde) ud
til tamp, se Tamp. || uden obj., i forb. som
stikke ud paa et tov. Sal.VI.600. Stikke

10 ud paa en Ende er at hjælpe til, at den
løber villig nd. IdrætsB.1.378. 38.9) (jf. bet.

38.2 slutn.; dagl.) til bet. 9.2-3, m. h. t. (drik

i) flaske, glas: drikke, tømme (til bun-
den). Moth.S813. *Min sidste Flaske vil jeg

stikke
I
Paa mine Brødres Sundhed ud.

Bagges.Ep.198. *AIt længst de siddet har
paa Bænk med Odin,

| Og stukket ud de
store Horn til Ne\komfit.Oehl.ND.389. *Med
disse Ord han Vinen drak,

|
Og ud tilbunds

20 Pocalen stsi.k.PalM.Poes.II.183. *Jeg har
hældt mig en Urte-Dram op —

|
Jeg har

stukket den ud i et Brag. JVibe.OT. 51.

II
uden obj. mine kiære Landsmænd havde

gierne for Skik, at drikke til Pæls og stikke

reent ud, og de fik desaarsag meget Meer,
end de vel kunde hære. Grundtv.Saxo.1.294.

ofte i opfordringer til at drikke: stik ud og
fortien en frisk. Moth.S813. *0 stikker udi
o ønsker Ham til Lykke\Cit.l786.(Bornh.

30 Samlinger.XIV(1922).110). 36.\0) intr.; til

bet. 11.1 : bevæge sig (rask, hurtig) inde-
fra, fra et lukket rum; ogs.: søge at smutte
bort fra et sted (et skjul). Holb.Metam.56.
(den, der ved klapjagt leder hundene, bør)

være ridende, saavel for at kunne nogen-
ledes følge Hundene, som og for at vende
Ræven, om han faaer isinde at stikke ud.

Blich.(1920).XVI.87. kan du ikke stikke

ud og se efter M..JakHans.U.21. spec:
40 begive sig fra kysten ud paa vandet, (ofte i

forb. som stikke ud paa havet, paa søenj.

Skippere, naar de skulle stikke ud i Søen,
udbrød i dette Ynske.LTid.1731.572. Saa-
snart Man (o: en sejlende andejæger) er kom-
men til Enden af Rørskoven, stikker man ud
i det aabne \&nd.Blich.(1920).XVIII.121.
LuisBramsen.0.23.

\\ (1. br.) til bet. 12, i

forb. m. i: begynde paa; briste ud i. de
store Latinere . . stak ud i en voldsom Skog-

50 gerlatter. /S'c/iaMd.F.27. || til bet. 13.i: vise
sig; rage ud (fra); udgaa (fra). Tunge . .

en smal ager, som stikker ud fra den anden
mark. Moth.T225. Vraget af det tilforne for-

gangne Skib . . som endnu stak ud af Søen.

Thurah.B.232. *ud af Kog'ret stikker Pile-

spidsen. Pa?M.Z7.3S3. hun (faar) travlt med
at putte sin nøgne højre Fod, som stikker

ud ved Tæppets Ka,nt.Buchh.Un.43. (1. br.)

billedl.: komme til syne; lægge sig for dagen.

60 der er visse Folk, som . . giøre sig saadan
fornem Air, men Borgeren stikker dog ud
iblant, i hvor meget de søge at skiule den.

Holb.DR.III.7. Fyren havde drukket tæt
i Gaar Aftes, men det var først i Dag, at
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Rusen stak ud. SvGrundtv.FÆ.IL146. 38.11)

(dial.) refl.: snige sig ud. Det var ikke

Jørgen, der . . stak sig ud af Jens Madsens
Bagdør. Bregend.Møllen.(1936).305.

i^tikke-, i ssgr. (ogs. Stik-, se u.

Stikke-kniv, -maskine, -sværd; jf. Stik-j.

til II. stikke, sml. dog stikke-blind, -tør.

t -blind, adj. (holl. stekeblind, nt. stikken-

blind, hty. stick(en)blind; ;/. Stik- 3) aldeles

blind; rent forblindet. *(han) vil, som hånd
var slet fra Sands og Stikke-blind,

|
Rend-

løbe Hovedkulds i Satans Snarer ind. LThura.
Poet.89. -brod, en. [II.I.2] (jf. Lægge-
brod; zool.) brod, hvormed insekter stikker.

Bergs.MS.lI.341. Boas.Zool.*359. -bæk-
ken, -børste, se Stik-bækken, -børste.

-dans, en. (dans., foræld.) maaske til II.

stikke 1.1, om lege og danse som „stikke

gaasen" ell. „slagte stud" med efterfølgende

„hæledans" (jf. SprKult.lI.50og43). *Vi er

heller for Musik
|
Stikke-Dandsen æres.

|

Vore Karle veed vor Nik,
|
Vi veed ogsaa

deres. LandsbyeP.v.5.

8tik-kedel, en. (til II. stikke 6.1;

vandkedel, der kan stikkes ind i og slutter til

indfyringsaabningen i en kakkelovn. Pol."f%

1919.2.sp.4."/io1939.10.sp.4.

Stikke-fine, -hjul, -jærn, se

Stikflue osv. -kniv, en. [II.l.i] (ogs. Stik-.

Amberg. JVJens.HH.51. JørgenNiels.VU.

20). (især dial.) kniv til at stikke med; kniv

som stikvaaben (mods. Skærekniv 1); navn-

lig: kniv, hvormed et kreatur stikkes, slagtes;

slagtekniv. der (gik) en Snes Beder, Faar og

Lam og ventede paa Stikkekniven.Brejewd.
BirgitteBorg.(1941).310. Feilb. UfF.
Stikkel, en. ['sdeg(9)l] flt. stikler, (fra

nt. stickel (steckel, stekel), torn, tidsel,

hundestejle, ell. ty. stichel; til roden i II.

stikke; sideform til I. Stejle; jf. stikkel-

haaret, -tør, Stikkelsbær, stikle, stiklet)

I) t fisk med pigge; især: hundestejle; i

ssgr. som Grundstikkel, //. Hund(e)stikkel

u. Hundestejle. 2) 2? stikkende plante; plante

med torne; dels (nu dial.): stikkelsbær.
Moth.S817. jf. bornh. Stikkeltorn (0:

stikkelsbærtorn 1). BornhOS. \\ dels (nu
næppe br.): havtidsel, sirandmandstro,

Eryngium maritimum L. JTusch.84. VSO.
3) om forsk, (dele af) spidse, tynde

instrumenter. 3.1) lille nagle af metal (tid-

ligere: træ. Harboe. MarO.), bolt, split,

der kan stikkes ind, befæstes et sted; spec.

(^): nagle, der fastholder bolten i en anker-

heks. Bardenfi.Søm.ll .142. SkibsMask.l7.

3.2) gravstik(ke) (1), især anv. af xylo-

grafer. OpfB.H.487. BibliotH.*I.461. 3.3) (til

bet. 3.2; arkæol.) flintflække med kraf-
tig tværæg, anv. til skæring i ben olgn.

NaturensY 1922. 203. Johs Brøndst. DO. 1.21.

3.4) drejestaal med eet skær; ogs.:

stikstaal. TJrmageri.72. Dengl.By.1934.71.

jf. Stikkelfræse. Urmageri.72. Stikkel-
hus (0: holder (lejehus) for spindel med rote-

rende stikkel). OpfB.WII.368. A) "ii spotte-

glose; stikpille. *En fattig Lækkertand vel

mange gange taaler
|
De Stikler, Verten ham

saa drøit som Viin tilmaaler.(S'A;Fid.///.i(?6.

Amberg. Stikkel-bær, et. se Stikkelsbær.

-fræse, en. se u. Stikkel 3.4. -haar, et.

(ty. stichelhaar; jf. -haaret; fagl.) især i flt.

ell. koll. i) korte, spidse haar, navnlig paa
tyndt behaarede legernsdele; spec. om „hunde-

10 haar" paa faar (jf. MDL.553). vAph.(1764).
paa hendes Overlæbe sad en trivelig Vorte,

hvorfra et Par Stikkelhaar strittede ud i

Verden og syntes at sige: Kys frabedes!

Reumert.Skøn-Jomfru.(1908).178. Hannover.
Tekstil.1.30. 2) (sj.) om indsprængte, graa

og hvide haar i et mørkere haarlag. VSO.
-ihaaret, adj. {ænyd. d. s. i bet. 2, nt.

stikkelharig, hty. stichelhaarig ; jf. -haar samt
stikhaaret, stiklet) I) (1. br.) med stive,

20 strittende, stikkende haar. Gram.Nucleus.598.

(hvis ulden ikke er jævn) faaer den Navn af

at være styghaaret, stikkelhaaret eller rag-

hsi&Tet.Abildg.&Viborg.F.lO. en malajisk Po-

litibetjent (med) nøgne stikkelhaarede Lægge.
JVJens.SN.24. en ækel, grå, stikkelhåret

Køter. Kidde.AE.1.42.
||

(sj.) om plante.

Stilk og Blade (paa hundeurt 0: pragtstjerne)

er grove og stikkelhaarede. I?aZie&t/.224. 2)

(fagl.) især om heste og kvæg: med mørkere

30 (rød, brun) lød isprængt graa og hvide haar.

Moth.S818. stikkelhaarede Heste. Viborg.HY.
23. Vinterkjolen (o: hos haren) har overalt

renere Farver: paa Ryg og Sider mørkere,

dog lidt stikkelhaaret eller gnistrende. Bkc/i.

(1920).XVII.8. rød-hvidt eller stikkelhaaret

Korthornskwæg. HVClaus.DL.132. -kns, et.

se u. Stikkel 3.4.

Stikkels, subst. flt. d. s. ell. -er (Bag-

ges.IV.165). (forkortelse af Stikkelsbær, jf.

40 dog Stikkel 2; dial.) stikkelsbær (1).

JTusch.200. FrGrundtv.LK.53. jf. Stikkels-
busk (UfF.), -grød (smst.), -saft (smst.),

-tjørn (0: stikkelsbærbusk. JESmidth.Haver.

88), -torn (d. s. JTusch.200. UfF.), -træ
(d. s. JTusch.334. FrGrundtv.LK.53).

Stikkelsbær, et. [isdeg8ls|b?r] (nu
kun dial. Stikkelbær. Moih.S817. Viborg.PI.

(1793).50. Esp.330. jf. Feilb.). flt. d. s.

(ænyd. stikkelbær, sv. stickelbår; fra nt.

50 stickelber, hty. f stichelbeere (jf. ty. stachel-

beere og ty. dial. stech-, stichbeere^; formen

Stikkelsbær i ordbøger først hos vAph.(1759),

jf.: Sticiieh\)ær-K!iger.Kogeb.(1710).147; 1.

led er Stikkel (2); jf. Stikkels samt Krusbær

(2)) I) det grønne (i moden tilstand ofte:

gule ell. røde), spiselige bær af Ribes gros-

sularia L. Disse Slags Stikkelsbær kaldes de

hvide eller søde. vAph.Nath.VII.611. den
store Have (med) dens højst appetitlige

60 Stilikelshær. Hostr.EF.1.4. de gule Stikkels-

bær er ved at være modne. BechNygaard.
G0.283.

II
i sammenligning, han var haaret

(0: skægget) som et Stikkelsbær. JaDons.
MV.125. 2) Sf (den almindeligt dyrkede)

83*
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busk af rihsfamilien, Ribes grossularia L.

JTusch.200. CVaupell.S.61. *et stort Kar-

toffelstykke, |
helt hegnet ind af Stikkelsbær.

JakKnu.Va.55. 3) (;'/. Bær 2.2 ; maaske til dels

som forkortelse af Stikkelsbærvin; dagl. ell.

jarg.) glas af spirituøs drik; snaps; „gen-

stand". Skal vi To ikke tage et Slag Kort

om et lille Stikkelsbær? CMøll.BK.51. Korch.

Oodtfolk.II.(1924).47. 4) (dagl.) bolsje, der

ligner et stikkelsbær (1). Stikkelsbær-,
i ssgr. foruden de ndf. medtagne kan nævnes

flg.: I) til Stikkelsbær 1, navnlig (kog.) om
spiser ell. drikke, der er fremstillet af frugten:

Stikkelsbær-gelé, -grød, -kage, -kerne, -kom-

pot, -marmelade, -saft, -skal, -suppe, -sylte-

tøj, -tærte. 2) til Stikkelsbær 2; fx. Stikkels-

bær-blad, -gren, -hæk (se I. Hæk 1), -plante,

-stikling samt (fagl.) betegnelser for insekter

ell. sygdomme, der angriber stikkelsbærbu-

sken, som Stikkelsbær-bladhveps (Bergs.

MS.'I.271), -bladlus (LSal.XI.192), -hveps

(Lieberkind.DV.il.256), -maaler (DanmFau-
na. XVII. 112), -meldug (LandbO.IV 395),

-mide (HavebrL.'II.402), -orm (Haven.1926.

105), -skaalrust (HavebrL.*II.402), -som-
merfugl (BøvP.1.37). -blomst, en. spec.

2( d. s. s. -geranium. AxLange.FP.106.
-busk, en. (jf. -ribs, -ris, -tjørn, -torn 2,

-træ; 2( d. s. s. Stikkelsbær 2. MO."^ *Haven
. . eier een Stikkelsbær-Busk, der er saa god,

som saa mange. ECAnd.SS.XII.98. JVJens.
D.63. -dræber, en. (jf. I. Dræber 2 ;

gart.)

en (fra Amerika stammende) meldug, der an-

griber stikkelsbær; Sphærotheca mors uvæ. Ha-
vebrL.*762. -jg^eraniam, en. (jf. -blomst,

-sidse samt flittig Lise (u. flittig 1^, Malvero-
se) 2( den som stueplante dyrkede Malvastrum
capense (hvis blade minder om stikkelsbær-

buskens), -geranie: BerlTid.^^/iil914.M.

Till.2.sp.3. BerlHaveL.II.140. -græskar,
et. 2( sirplante af græskarfamilien med smaa,
grønne, stikkelsbærlignende frugter; Cucumis
myriocarpus. HavebrL.*II.401. -grøn, adj.

(fagl.) af en ren, lys, grøn farve. BerlHaveL.
1.237. -ribs, en. (nu næppe br.) 2( stikkels-

bærbusk. Funke.(1801).II.73. -ris, et ell.

en. {ænyd. stikkelbærris; nu dial.) S( d. s.

Moth.S817. MO. JTusch.200. Feilb. -sidse,
en. (1. br.) Sf" d. s. s. -geranium. IBent-
zon.(Pol.">/7l941.10.sp.l). -sten, en. I)

(dagl.) om de inden i stikkelsbær (1) sid-

dende frø. 2) (mineral.) lysegrøn varietet af
granat (2) anv. som smykkesten; grossular.

OpfB.UV.236. Sal.*X.31. -sygdom, en.

(med.) hudlidelse med kløe paa arme og ben,

fremkaldt af larver af visse jordmider, Leptus
autumnalis, af slægten Trombidium (som ofte

holder til paa stikkelsbærbuske) ; augustknu-
der, -sygdom. KliniskOrdbog.(1921).232. Vore
Sygd.1.448. -syge, en. (med.) d. s. Lieber-
kind.DVIII.400. -tjørn, en. (nu sj.) ^
stikkelsbærbusk. Rahb.E.I.165. Kaalund.22.
-torn, en. I) stikkende torn paa stikkelsbær-

busk. 2) (nu dial.) 2( stikkelsbærbusk. Rahb.

E.V.103. Eerdal.Blomstrendetjørne.(1941).33.

JTusch.220.333. Feilb. Stikkelbær-: Moth.
S817. jf. Esp.494. -træ, et. (især dial.)

2( stikkelsbærbusk. CVaupell.S.97. JTusch.
333. Stikkelhær-: Moth.S817. -vin, en.

frugtvin fremstillet af stikkelsbær. Blich.

(1920).IX.3. ISuhr.Mad.^'>(1923).291.

Stikkel-torn, en. se u. Stikkel 2.

-tør, adj. ^stegl-. jf. Feilb. stejl-. Tids-

iQ skr.f. Landøkonomi. 1888. 440). (vist til jy.

steg(e)l, om straa: tør (Moth.S782. MDL.
550. Feilb.111.547), om person: stivsindet

(smst. Aakj.FB.41), jy. stej(e)l (UfF.), sdjy.

stiggel, stejl, om straa: tør, stiv (MDL. jf.

VSO. u. stigl samt Kok.DFspr.1.383), vel

fra (m)nt. stekel (ty. dial. stickel^, besl.

m. Stikkel; jf. stikketør; nu dial.) om hø,

korn olgn.: ganske tør; knastør, tør, stik-

keltør bør (kløver) være, naar den skal

20 samles. Høegh.AJ.125. Amsberg.Haandbogfor
Landhusholdningen.(1813).20. -vorn, adj.

{til stikle, jf. Stikkel 4; nu næppe br.)

tilbøjelig til at stikle; ironisk; satirisk, -vur-
ren: LTid.1726.488.
Stikke-maskine, en. ("Stik-. OpfB.*

11.232). I) [II.2.2, 2.4] maskine, hvormed
der frembringes huller, udprikkes mønstre olgn.

jf. Skabelonstikkemaskine. || spec: maskine
til frembringelse af øjer paa synaale. Sal.XVI.

30 1135. 2) [II.2.3] om forsk, høvlemaskiner;

navnlig om høvlemaskiner til metalbearbejd-

ning, hvor staalene stikker metalspaaner af un-

der deres fremadgaaende bevægelse. NordConv
Lex.*V542. Hannover. Tekn.218. jf. Tand-
hjulsstikkemaskine (IngBygn.1940.26.
sp.l) samt Stikkemaskinstaal (Thaulow.
M.I.298). -mund, en. [II.I.2] (jf. Bide-,

Sugemund; zool.) om stikkende insekters

munddele. Prosch.DyrerigetsNaturhist.(1851).

40 271. BøvP.I.713. -myre, en. se Stikmyre.

I. stikken, adj. [isdeg(e)n] (ænyd.

stijckin, sen. fsv. stikkin, jf. fsv. stikna,

blive fortørnet; til II. stikke 3.4; i sv. tid-

ligere ogs. m. aktiv bet.: spydig, som vil stikle,

jf. sen. oldn. stikkinn || nu alm. (i bet. 1),

jf.: „Kun brugeligt i simpel Tale." FS'O.

„i Hverdagstale". MO.) I ) som let bliver for-

nærmet, stødt; prikken; ømtaalig; van-

skelig at omgaas; stiv; stram; ogs.: som
50 holder strengt paa sine rettigheder, sin vær-

dighed; hoven; indbildsk; overlegen;
selvklog. Amberg. „Han bad mig hilse dig."

— „Jovist! Den stikne Herre.'' Hr2.V284.
De maa . . ikke tro, at jeg gjør mig stikken

ligeover for alle Madammerne, tvertimod.

FruHeib.B.II.141. *er der lidt Stikkent ved
Gutterne dér (o: i Norge):

\
det kommer af

de mange, mange Naaletræ'r. i2ic7i./.5. (han)

viser sig (kun) indladende overfor dem, som
60 gjør sig værdige dertil, og ikke overfor saa-

dan en gammel stikken og prikken Vissen-

pind som Dig. JakKnu.A.65. (hun var) stolt

og stikken og snærpet. 6rrauL£P.22i. jf. (m.
tilknytning til II. stikke 1.2^; Skuespillernes
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joviale Opfordringer til D. om at være ge-

mytlig og ikke noget stikkent Pindsvin
hjalp intet, stiv og stridig blev han ved at

sige ^ej.CMøll.BBJSl. ofte t forb. som
være stikken af sig (EBrand.HH.60.
Gravl.VF.134), paa det (S&B. EChristians.

Joppe.(1889).45. AndNx.PE.III.308) ell.

(dial.) i det (Feilb.). stiv og stikken (jf.

u. bet. 2): Gadeordb.*487. Feilb.III.573.
\\

(1. br.) om sag, forhold ell. tænke-, følemaade.

Man skulde . . ikke vente at finde et saa
stikkent Pruderi, en saa ømtfølende Blu-
færdighed hos Lydeme.JLange.BM.1.128.

Det er en stikken Affære (o: at leve sammen
uden at være gift).Esm.11.136. 2) (nu næppe
br., jf.: „Dial.?"LevtnJ om udvortes: pyn-
tet; stadselig; stram. Stiv og stikken.

VSO. jf.: Dér kommer en ind i stikken uni-

form. FrHamm.Levn.1.276.
II. t stikken, adv. (vel til III. stik,

jf. dog stikkende u. II. stikke 21.4) lige;

stik; i forb. m. (i) mod: Vinden (havde)
imidlertid dreiet sig, og var bleven mig saa
stikken imod, at jeg umuelig kunde komme
ned til Fienden.CPRothe.JN.113.
Stikken-ked, en. det at være stikken;

til I. stikken 1: Rosenb.1.500. Bregend.HS.14.
-pind, en. [I] (sj.; jf.: „Talespr." Levin.

j

stikken, sær person; særling; stivstikker. Blich.

(1920).XVI.238. -vorn, adj. [I] (1. br.)

stikken (I.l). Kirsten (vilde ikke) gifte sig

med ham . . Men den kære, stikkenvorne
Tøs kom vel paa andre Ta.nkeT.Anesen.JG.

112.

S^tikke-penge, pi. se Stikpenge.
-pind, en. [II.5.2, 6.i] (jf. Hængepind; fagl.)

smal navneplade, navneskilt (af træ, metal),

der kan anbringes paa ell. ved noget. LandbO.
111.675.

Stikker, en. ['sdegsr] (dial. Stikkeri.
t bet. 2.2: Feilb.). fit. -e. {penyd. stecker, tur-

neringsdeltager (Ryge.PederOxe.(1765).107)

,

og stikker, lyster, aalejærn, kaarde, sv.

stickert, dolk, no. stikker (dial. stikkart,

torn. MM.1938.138), ty. stecher, sticher;

til II. stikke)

I) om person (og dyr, jf. Kvæg-, Orm-
stikkerj; især i flg. anv.: I.l) (jf. II. stikke

1.1^ person, som retter, fører et stik
mod noget, „den, som stikker hul på noget".
Moth.S818.

II
især (nu dial.): person,

som slagter, stikker dyr (jf. Kalvestikker^;
navnlig: person, der stikker et svin. K. var
blevet Stikker paa et nyoprettet Andels-
s\!igteh.OlesenLøkk.(Pol.*'/»1938.Sønd.7.sp.4).

UfF. 1.2) (jf. II. stikke 2.^) person, som
kan frembringe figurer, mærker ved stik; især:

gravør ell. (nu) kobberstikker. Jeg (o: en
kniplingskræmmer) giver heller ikke et eneste

Mønster i Arbejde, før jeg har ladet det af

en kyndig Stikker eller Prikker gennem-
stikke paa Pergament Hul for l{ul.Cit.l761.

(Knipl.l3). Skjefteren gjør Skjeftet, og
Stikkeren graverer Landsherrens Navn paa

Løbet. Hallager.254. (den) Følelse . . de store
belgiske Stikkere lagde for Dagen i at gjen-
give Rnhens. Høyen.R.275.sp.l. Sal.'XIY
240. 1.3) (jf. IL stikke 2.5) person, der
broderer, udsyr, opsætter noget kunstfær-
digt; i ssgr. som Perle-, Silkestikker, jf.

Gardinstikkerinde (Hrz.VlI.312) samt Perle-
stikkerske og Opstikkerske. 1.4) (især for-
bryder-jarg. og avis-spr., nedsæt.) til IL

10 stikke 7.4: person (ofte tidligere straffet, løs-

ladt person), der mod betaling (eU. fordele af
anden art) hjælper politiet ved at give oplys-

ning om forbrydere ell. forbrydelser; an-
giver; politiagent, -spion; undertiden
ogs.: person, der faar en anden (en mistænkt)
til at begaa en forseelse ell. en lovovertrædelse

og derefter angiver ham; provokatør. En af

Politiets „Stikkere", det vil sige en Person,
som selv stjæler og røver . . men som for

20 at staa sig godt med Politiet . . angiver
sine Kammerater. FolketsAvis.*U1898.2.sp.4.

Muusm.F.117. (han var) Stikker hos en
Opdagelsesbetjent, hvem han gav Nyt fra

Tyveverdenen.Oi?ung.)S'/S'.S0. de Personer,
der havde hjTet ham (o: en ikke autoriseret

chauffør) paa Gaden, og som han mente at
gøre en Tjeneste, var „Stikkere", udsendt
af nogle avtoriserede Chauffører. PoI.*/»2925.

ll.sp.3. 1.5) (jf. ssgr. som Fin-, Smør- (1),

30 Stivstikker samt bet. 1.4; sj.) som nedsæt,

personbetegnelse; om grim, lurvet kvinde:
D&H.

2) om ting, navnlig (dele af) redskaber.

2.1) til II. stikke 1-2, om skarpe, spidse
ting, navnlig: stikkende redskaber, jf.

Aale- (2), Flak-, Rund-, Spids-, Tandstikker.

II (jf. Panserstikker; nu næppe br.) lille

dolk. Moth.S818.
\\

(dial.) torn paa roser.

UfF. II
(gart.) stikjærn (I.2); skuffejærn.

40 (jeg) skal have fat i „Stikkeren" og de
sidste Mælkebøtter udryddet af Plænen. Pol.

^*/tl938.11.sp.6. sml. Tidselstikker. Berl
HaveL.IlI.180.

\\ (jf. IL stikke 3.4; sj.)

giftig hentydning; stikpille. CFMorterts.

EF.36. 2.2) (jf. Fri-, Indstikker (2); iscer

dial.) til II. stikke 4: kort, som kan stikke
andre, som kan give stik; spec.: trumf.
Moth.S818. Den beste Stikkere i Spillet (0:

polskpas) ere: Kløver-Knegt, Spader-Knegt,
50 Hierter-Knegt, og dernæst Ruder-Knegt,

siden EssQt.Spillebog.(1786).155. Grundtv.

PS.IY153. JPJac.1.288. hans Tier .. vil

fordre Damen eller Kongen som Stikker

(0: i tarok). VortHj.IV,1.66. Feilb. FrGrundtv.
LK.223.

II overf., om noget (sag, forhold, ogs.:

person), som kan afgøre en sag, er af betyd-

ning, man veed alt for vel, at Deres Aristo-

teles, og Horats, og G. E. Lessing . . og hvad
alle de øvrige Stikkere hedder. De i sin Tid

60 slog om Dem med, nuomstunder ere aldeles

ude af Velten, og at man har faaet en ny
Trumf og splinternye Mdkta,doTeT. Rahb.Sand-
sig.9. De seer nok af Bladene, at vedkom-
mende har taget til Takke med mig paany,
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da deres egne Stikkere kom tilkort. Cit.1853.

(Grundtv.B.II.525). hertil maaske (jf. Stiv-

stikker; sj.): *stive Stikkere (o: personer,

som kan holde sig stive, som duer noget).

Grundtv.PS.V11.299.
\\ (jf. II. stikke 22.6

samt Trumf i lign. let.) ed; kraftudtryk.
AarbThisted.1928.405. de hørte ham raabe

og skænde, nu og da satte han en Stik-

ker ^&Si\KBirkGrønh.8F.191. 2.3) (jf. II.

stikke 6-6^ om ting, der stikkes ind i noget lo

andet, fastgøres et sted \\ i^ stikprop til stik-

kontakt. TeknO. BerlTid.''U1940.Aft.8.sp.2. \\

(1. ir.) stikke (I.I.5) anv. af landmaalere;

maalepind. Bl&T. 2.4) (jf. II. stikke 6.5;

gart., foræld.) stikling (II). Stikkere af

Scabiosa og Zinnia har jeg faaet til at

fæste Rødder. NFrLassen.Blomster-Gartneren.

(1828).40. ForstO.64. 2.5) (til II. stikke I6.1;

^ projektil, der som følge af ufuldstændig

forbrænding af patronens krudtladning bli- 20

ver siddende i et geværløb som en prop.

OrdbS.
8tikke-red8kab, et. [II.1-2] stik-

kende redskab; fx. (zool.) om stikkende mund-
dele hos insekter. LandbO.IV.588.

Stikkeri, et. flt. -er. {ty. stecherei,

om kamp med stikvaaben, stickerei, grave-

ring, broderi; vbs. til IL stikke; 1. br.) det

at stikke; navnlig i flg. anv.: I) til II. stikke

1; fx. til II. stikke 1.3 : *dét (0: skæggets) 30

Stikkeri
|
kan nu jeg ikke li. PoU'/il942.9.

sp.3.
II
om ting, der stikker, tisler og andet

stikkeri. Hjortø.FSk.25.
|| (jf. II. stikke 3.4;

om stiklen, spydigheder. JVJens.(Pol.
yiil922.11.sp.3). 2) til II. stikke 2.4-5. jf.

Kobber-, Node-, Staalstikkeri.
||

(foræld.) om
udsmykning (af klæder) med udsyning, broderi

(jf. Perlestikkeri^; ogs. konkr., om selve

broderingen ell. det broderede. KiøbmSyst.
111,1.171. arabiske Heste-Dækkener, som 40

ofte ere broderede med Stikkerie og Perler.

PhysBibl.XXI.120. 3) (jf. Stikker 1.4^ til

II. stikke 7.4: angiveri; spioneri. Pol.*''/i

1942.6.SP.5.

$$tikker-penge, pi. [I.4] (jf. Stik-

penge ; 1. br.) belønning, betaling for angiveri,

stikkeri (3). PoU°M913.1.yiil914.11.
8tikkert, en. se Stikker.

Stikke-slæde, en. [II.2.3] bevæge-

lig del af stikkemaskine, hvorpaa staalet er 50

anbragt. Thaulow.M.I.127. -snabel, en.

[II.I.3] (zool.) snabel (I.3) hos forsk, insekter

brugt som stikkeredskab. NordConvLex.V.321.
Bergs.MS.II.375. -spade, -staal, se Stik-

spade, -Staal, -sti, en. [II.I.1] (fagl.) afde-
ling af svineslagteri, hvor svinene dræbes.

MdsskrDyrl.LXIII.41f. -sting, et. [II.2.5]

(haandarb.) bagsting. NordConvLex.'^Y599.
SyStrikkeB.125.

|| hertil bl. a. Stikkestings-
maskine (NordConvLex.^'V1.534), -syning eo

(OpfB.mi.387). -sværd, et. [II.l.i] (ogs.

Stik-. FrPoulsen.Dipylongravene.(1904).80.
JohsBr0ndst.DO.il1.36). {ænyd. stikkesværd;

jf. -kniv samt Stikkaarde; især arkæol.)

sværd, der anvendes som stikvaaben. OpfB.'lI.
100. -tøj, et. [II.l.i] (ænyd. steck(e)tøg,

sticketøi ofi., ty. stechzeug; 7/. Stikhjælra; for-

æld.) rustning (ell. udstyr) til turnering.

Levin. Sal.*XX.615. -tør, adj. (maaske om-
dannelse af stikkeltør ell. til Stik- 3; nu
næppe br.) om græs, hø: ganske tør; knastør.

Begtr.Eng.Landbrug.(1800).401.
Stik-kniv, en. se Stikkekniv. -kon-

takt, en. (til II. Stik 6.1 og II. stikke 6.2^

en ved en stikprop tilvejebragt forbindelse

mellem to dele af en elektrisk ledning; ogs.

(og især): kontakt (2), hvori en stikprop kan
indsættes; stikdaase. HHolst.Elektr.^(1906).

98. HFB.1936.641. \\ hertil bl. a. Stikkon-
takt-bøsning (MeddRytt.lOO), -daase, -prop
(smst.24). t -korn, et. [II.I.2] {ty. stech-,

stichkorn; jf. Stingkorn) i flt. ell. koll., om
frugterne af marietidsel, Silibum Marianum
[L.J Gårtn., der tidligere benyttedes i medi-
cinen mod sting i siden (Semen cardui mariæ).
Lægen.IX.364. -kort, et. [II.3] (især dial.)

<Jk kort, der kan stikke andre; stikker (2.2).

UfF. II
overf., om afgørende forhold ell.

bemærkning; trumf. MartinAHans.N0.214.
-kar, en. (til II. Stik l.i ell. II. stikke l.i

;

med.) kur (mod syfilis) med indsprøjtnin-

ger i musklerne. KliniskOrdbog.(1921).232.

-laas, en. (til II. Stik 5 ell. II. stikke 6.1^

om forsk, indstukne laase (i modsætn. til

Kasselaasj; især: yalelaas. Cit.l811.(Aarb

Vejle.1926.73). FagOSnedk. -lag, et. (til

II. Stik 5 ell. II. stikke 6.1 ; fagl.) indskudt

lag; indskud; spec.: brolag. LandmB.llI.376.
-lagen, et. (til II. Stik 5 ell. II. stikke 6.1

;

;/. -pude, -stykke 2; især med.) sammen-
foldet stykke (lagen), som anbringes tværs

over sengen under en patients lænde- og sæde-

parti for at beskytte mod urenlighed. Sax-
torph.FYl.95. VoreSygd.1.454. -lampe,
en. (til II. Stik 5 og II. stikke Q.i) elek-

trisk haandlampe med en lang ledning, der

sættes ind i en stikkontakt. OPreisler.Med.
Fagudtryk.'' (1918). 99. PolitiE. Kosterbl. "/.

1925.4.sp.2. t -lanterne, en. (til II. Stik

4 ell. II. stikke 6.2; jf. -lygte, -plade 2,

-stage; lanterne, lygte, der let kan flyttes og

sættes fast et sted. MR.1831.18.
stikle, V. ['sdegb] -ede. vbs. -ing

(se I. Stiklingj, jf. Stikleri, {fra ty. sti-

cheln; afl. af ty. stichen (se II. stikke; ell. af
ty. stichel (se Stikkel;; jf. stikkelvorn samt
II. stakle) I) t d. s. s. II. stikke 1.3. en
Busk, hvis Blade . . ere besatte med stiklende

Haar som Frøet af vore Ryhen. HWest.
St.Croix.(1793).286. *Lærketræers stiklende

Kr&t.Aarestr.SS. 111:149. 2) (jf. II. stikke

2.5; sj.) sy; brodere; i forb. prikle og
stikle, se prikle 1. 3) (jf. IL stikke 3.4;

fremkomme med spydige bemærkninger ell.

hentydninger; være spydig (over for); rail-

lere (over); skose; spotte, (især i forb.

w. paa ell. nu navnlig tii;. saa sindrig og
andegtig denne Bog er saa stikler den dog
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sterk paa Jansenisterne.Lrtd.2726.543. In-

gen Skoser . . hvorfor stikler De paa min
Jagtlyst ? Blich. (1920). VIII. 169. (Falster)

spøger maaskee ved en enkelt Hentydning
til en eller anden virkelig, endog kjær,

Person, men han stikler ikke. NMPet.IV.427.
siden hendes Giftermaal skulde han altid

stikle til, at hun var beregnende. 4£fenmngf-
sen.KA.72. prikle og stikle, se prikle 2,

II
w. obj.; dels m. anført sætn. som obj.: \q

„Bare det osse var saan med Lars Ruds
hans Tørst," stiklede llSirtin.EBertels.D.33.

dels m. h. t. person, der skoses, railleres over:

„De behøver ellers ikke at stikle mig." . .

„Stikle Dem I . . har jeg stiklet Dem?"
PNJørg.BH.7. OlesenLøkk.KB.97.

\\
part.

stiklende anv. som adj.; især om ord,

ytring: spydig; spids. KomGrønneg.III.
108. Vi vil ikke tale om de høitonede Tale-

maader . . ei heller om de stiklende og 20

Personer rørende Ord i Slutningen af Brevet.
Langebek.SA.7. de mange forskiellige Øye-
kast. Nogle vare forelskede, nogle stiklende,

nogle fortrydelige. J.dr.f7r.2767.«r.i2. stik-

lende Hentydninger. (roidscAm.F//.522.
|| her-

til (nu 1. br.) ssgr. som Stikle-ord (Graah.
PT.II.155), -skrift (SøkrigsA.(1752).§624),

-syg (ZakNiels.Maagen.5), -syge (sa.GV
187).

IStik-Iedning:, en. (til II. Stik 6 ell. 30

II. stikke b.2) ledning, der løber ud fra

en hovedledning; især: ledning, som fra en
gadeledning (kloak, elektricitets-, gas-, vand-
ledning) fører ind til et hus. Wagn.Tekn.483.
JurTidsskr.1933.64.

IStikler, en. flt. -e. (1. br.) person,
som stikler (3); spotter. HolgPed.S.77.
Friis-M0ll.Ind.68. Stikleri, et. ftt. -er.

vbs. til stikle 3; ogs.: saarende, spydige,

stiklende ord. Persiflage og Stiklerier. Birck- 40

ner.Tr.l80. Stiklerierne (o: hertugen af Augu-
stenborgs) mod Prinds Christian (0: den
senere Chr. VIII).Oehl.Er.IV136. *Hvad er

det for Stiklerier (o: i Heib.'s „Kjøbenhavns
flyvende Post") \

Paa den Bye, hvori jeg

boer!
|
Hvad er det for Drillerier

|
Om

Academie i ^o&[\Wilst.D.III.67. du (skal)

ikke tage mod Stiklerier, fordi du er Lollik!

MarySkotte.IngersUngdom.(1926).71.
stiklet, adj. ['sdegl9<] {vel til Stikkel 50

ell. stikkelhaaret
; jf. ty. stich(e)lich) I) (sj.)

om plante: med stikkende haar ell. torne.

et helt Geled af stiklede graa og grønne
Planter (0: kaktus). AaDons.S.90. 2) (dial.)

d. s. s. stikkelhaaret 2. UfF.
Stik-line, en. I) (holl. steek-, stiklijn,

ty. steckleine, sticklien; vist til II. Stik 6 ell.

II. stikke 6-6) 4> tyndt linegods, slaaet af 4
kordeler og anvendt til flagliner olgn. Moth.
Conv.S323. Funch. MarO. 1.45. Kusk Jens. eio

Søm.4. 2) (til II. stikke 6.1 ; fagl.) om liner

fra hestens bidsel gennem nøglerne til tømmer-
ne. Politis. Kosterbl^ys 1922. 2.sp.2. UfF.
-linie, en. (til II. Stik 6.3 ell. II. stikke

6.2; jf. -bane; jærnb.) sidelinie (2.1 ). PoL"/io
1942.2.sp.3.

L t Stikling, en. flt. -er. vbs. til

stikle 3: stikleri. MCBruun.JSR.2. de
Beskyldninger, han saa eftertrykkeligen . .

fralagde sig, saavel om Stikling paa for-

meente Urostiftere, som om Kryben . . for
dem i B.øiheden.Rahb.E.III.355.

II. Stikling, en. ['sdeglen,] flt. -er
ell. -e ([Grønvald-Fynbo.]PraktiskHavébog.
(1907).96. jf. Pilestiklinge. HPHansen.De
gamle fortalte—.1.(1939).29 samt: Flertals-

formen Stiklinge, der brugtes for et Hun-
drede Aar tilbage, men fortrængtes af For-
men Stiklinger, (er) begyndt at komme i

Brug igen. Gartner-Tidende.1929.646). {fra

ty. steckling, til ty. stecken, putte, jf. II.

stikke 6.5; sml. I. Stikke 3.1, Stikker 2.4

samt Snitling 2; gart.) skud ell. kvist (ell.

sjældnere blad), der skilles fra (afskæres af)
moderplanten og bringes til at danne rødder

efter at have været sat i vand, sand ell. jord;

undertiden ogs. (uden for fagl. spr.) om af-

lægger (2.1) (Sandfeld.S.*82). Nogle Frugt-
arter, saasom Nødder, Stikkelsbær, Fer-
skener, kunne forplantes i deres Ægthed
ved Frøe eller Stiklinger; andre . . udarte
strax. Olufs. Landoecon. 349. *En Stikling,

Gartnerens Omhu satte . . |
Spirer vid-

underligt, trives og groer.Hrz.D.IVMS.
HavebrL.'II.402. \\ i sammenligning ell.

billedl. Winth.X.279. *hvad der ei til den
Tid er en Stikling,

|
I Livet kommer aldrig

til Udyik\mg.PalM.V284. Der er i Holbergs
Hanrejspil (i „Barselstuen") Afspejlinger af

Moliéres („George Dandin"). Det skal imid-
lertid tilføjes, at Holberg . . arbejder frit

paa egen Grund. Men han henter gerne
Stiklinger hos l>ia.hoen.HBrix.HK.174. ned-
sæt.: I gode, unge Mandfolk, I Tidens skep-
tiske Stiklinger, dobbelt reflekterte for og
has.Drachm.II.339. \\ hertil bl. a. Stik-

linge-potte (urtepotte med en diameter af
ca. 7 cm. HavebrL.'II.498) samt Stiklings-
plante (plante formeret af en stikling. Sal.*

XXII.305).
Stik-lomnte, en. (til II. stikke 6.1;

skræd.) lodret ell. skraa lomme paa (herre)-

tøj, hvori haanden bekvemt kan stikkes. Jørg.

LT.143. kort Jakke og Stiklommer i Ben-
klæderne. OMatthies.SS.24. ErlKrist.DH.31.

t -luft, en. {fra ty. stickluft, til ty. sticken,

kvæle) d. s. s. -gas. ConvLex.XV1.456. f
-lygte, en. {jf. ty. steckleuchter) d. s. s.

-lanterne. MR.1844.321. -log, et. {jf. ty.

steckzwiebel ; til II. stikke 6.5; gart.) lille

løg, der er overvintret og udplantes om for-

aaret; sætteløg. vAph.Nath.V136. NGram.
GrøntsagersDyrkning.(1919).42. -maski-
ne, en. se Stikkemaskine. -mejsel, en.

(til II. Stik 2.2 ell. II. stikke 2.3; haandv.,

foræld.) stikjærn (l.i). Amberg. VSO. -mod-
sat, part. adj. se III. stik 1.2. -mus-
ling, en. {efter ty. steckmuschel; til II.
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stikke 14.1 ell. 16.1 ; zool.) shinJcemusUng

(som sidder opret i dynd ell. sand paa havlun-

den); Pinna. Manufact.(1872) 83. BøvP.III.

478. -myg, en. (ty. stechmiicke; til II. Stik

1.2 ell. II. stikke 1.2 ; zool.) myg af gruppen

Culicidæ, der har en lang snabel til at stikke

med; navnlig om almindelig stikmyg, Culex

pipiens. Frem.DN.692. Brehm.DL.*I,2.203.

-myre, en. (ogs. Stikke-. Bergs.MS.II.

529). (til II. Stik 1.2 ell. II. stikke 1.2; zool.) i_o

myre, der er udrustet med stikkébrod; især om
myre af afdelingen Myrmicinæ. NordConvLex.

V399. Brehm.DL.*!,2.157. rød stikkemy-
re, se lYrød 3.2.

|| (jf. II. stikke 3.4; sj.) om
lille, ondskabsfuld person. JVJens.My.III.
19.

Htikningf en. ['sdegneri] flt. (især i

bet. 2.z) -er. (ænyd. d. s. i bet. 2.8; vbs. til

II. stikke; jf. II. Stik) især i flg. anv.:

1) til II. stikke 1; fx. (jæg.) om fangst 20

ved nedstikning, i ssgr. som Fasanstik-

ning.
II t om operation (punktering). Moth.

S819.
II (jf. II. stikke 3.2; nu sj.) om stik-

kende fornemmelse, smerte. De højst

ubetydelige Stikninger, som efter den Tid
foere igjennem Reconvalescentens Bryst,

generede ham saa godt som slet ikke.

BiblLæg.X.177. Bl&T.
2) til II. stikke 2. 2.1) om behandling med

spidse, skarpe redskaber; fx. (fagl.) om 30

skævestikning. Hannover. Tekstil.1.111.
\\

^ om fjernelse, afskrælling af spaaner med
forsk, stikkeredskaber. Wagn.Tekn.181. AMik-
kelsen. Sløjdlære. (1894). 242.

\\
(gart.) om

overskæring af plantedel. Landm.B.1.575. Med
Tidslens Voksemaade hænger det ogsaa
sammen, at Stikning af de unge Skud ikke
er noget kraftig Middel til dens Bekæmpelse.
JELange.VildePlanter.(1922).14. spec: det
at stikke asparges. FJCJensen.Frugt-og 40

Kjøkkenhave-Dyrkning.(1845) .89. BerlHave
L.I.63. 2.2) om gravering, udskæring;
fx. (0) om tildannelse af tandhjul: Thaulow.
M.II.113. Bek.Nr.440"/xd941. || især (jf.
ogs. Node-, Signetstikningj om kobberstik-
ning; ogs. om den herved frembragte tegning i

pladen. LTid.1745.119. Tegningen og Stik-

ningen af den Mængde Kobbere . . !^ævede
megen TM.Mynst.BlS.Ill.248. Ursin.FK.
46.83. 2.3) (især haandarb.) til II. stikke 50

2.5, om syning, brodering; dels (jf. Perle-
stikning; især foræld.) om kunstfærdig ud-
syning; dels om syning ell. søm, der er udført
med stikkesting; især om lige række af sting,

syet for at sammenholde to stykker tøj ell.

som pynt. Moth.S819. Ved Stikningen gaaer
Broderingen igjennem begge Sider af Tøiet,
og udpudses . . i Guld og Sølv med Pletter
og CsintilleT. Hallager.105. Sommerfrakke . .

bred Stikning (4 å 6 Stikninger) forneden, e'o

PolitiE.Kosterbl.**U1922.1.sp.2. Nu skal det
færdige Tæppe have to Stikninger — helst
paa Maskine — fra Hjørne til Hjørne, og
Ira Sidemidte til ^låQmiåte. SyStrikkeB.213.

jf.: *ret aldrig en Stikning i Ringbrynjen
sprang. Z)rac/im.i2i2.5. 2.4) (sport.) til II.

stikke 2.6, om kast med bold i næsten

flad bane. Gymn.II.31. FrKnu.LB.73.
\\ i

fodbold olgn., om kort, hurtig fremlægning af
bolden til en medspiller. Pol.'^^fsl939.6.sp.2.

3) (gart.) til II. stikke 6.5, om udplant-
ning, hvorved en plantedel stikkes ned i

jorden; især om udplantning af ell. for-
mering ved stiklinger, senere pløjer man
dobbelte Furer til Agernsæden eller saar
denne ved Stikning. LandmB.///.226. For-
meringen sker ved Frøudsæd . . desuden
ved Stikning, ved Aflægning og ved For-
æå]in^.Gartner-Tidende.l929.645.

2§»tik-ord, et. (i bet. 1-2 svarende til II.

Stik 1.3 og II. stikke 3.1 og egl.: ord, som
stikker, vækker ens opmærksomhed; i bet. 3-4

svarende til II. stikke 13 og egl.: ord, som
stikker frem, hæver sig frem; laant fra ell.

paavirket af ty. stichwort; bet. 2 og 3 op-

fattes nu alm. som billedl. brug af bet. 4

)

I ) (nu næppe br.) bitter ytring; spydighed; stik-

pille. Moth.S815. 2) (nu 1. br.) karakteristisk

ord ell. ytring, der tjener som motto ell. løsen;

slagord, det Ethiske (er) den demoralise-

rende Ethiks moderne Stikord. Kierk.VII.
118. I Modsætning til de gamle Idealer og
Stikord opdukker . . et nyt Stikord Arbejdet.
Brandes.X.278. politiske Stikord. Schand.BS.
481. det korte og rammende Udtryk, der
blev Situationens Stikord.Stavnstrup.DS.29.

3) {egl. (bogtr., foræld.) om kustode (2) t

ældre tiders bøger; især bibliot.) ord, efter

hvilket et værk indordnes i et katalog; ogs.:

opslagsord i leksikon olgn. SvDahl.Ordbogf.
Bogsamlere.(1919).105. HFB.1936.xviii. jf.

Stikords-fortegnelse (Bibliot H.* II. 437),
-katalog, -register ^Stikordsregister til

dansk Skønlitteratur 184:1-1908. EhrencrM.
(bogtitel.1918)). 4) (teat.) de(t) sidste ord i

replik anvendt som signal til en medspillende

til at falde ind; stikreplik, (ofte i forb. som
give stikordet, falde ind paa stikordet^.

Amberg. Blich.(1920).IV67. jeg stod i Ku-
lissen og ventede paa mit Stikord. PReumert.
Masker ogMennesker.(1940).42. 5) bet. 4 i

sammenligninger ell. (især) billedl., navnlig

om hvad der er tegn til en om at begynde
noget, om hvad der tjener til vejledning olgn.

da blev der raabt indenfra, at hun skulde
sættes i Frihed, det var Stikordet, som de
havde aftalt, naar Nogen skulde myrdes i

Hsist.Hauch.VII.190. blot at nævne et sær-

ligt Hensyn til Slesvig var at give Stik-

ordet til en heel Række Mistanker og ny
Formodninger. fi70ri.Faigf.39. (hun) fandt
det vanskeligt at anbringe de rigtige Stik-

ord som Svar paa hans Talestrøm. Æaoe.
TT.185. -ovn, en. {ty. stichofen; til II.

Stik 2.1 ell. II. stikke 2.i; 0, foræld.')

smelteovn med stikherd. TopJNorge.24H.20.
Funke.(1801).III.389. -pal, en. (til II.

stikke 6.1^ ^ kort, firkantet bom, der sættes
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i et af hullerne i hradspillet, og hvortil anker-

tovet fastgøres for at stoppe det. Harboe.MarO.
-palme, en. {ty. stechpalme; til IL Stik

1.2 ell. II. stikke 1.3; nu sj.) 2f kristtorn (1);

Ilex aquifolium. vAph.(1759). Schaldem.HB.
II.6. Dagbl.**/itl873.2.sp.2. -passer, en.

{holl. steekpasser; til II. Stik 2.3 ell. II.

stikke 2.4; haandv.) forholdsvis svær passer,

hvis spidser er hærdede, saa de kan ridse.

TeknMarO. Thaulow.M.1.84. -penge, pi. \o

(f Stikke-. Argus.l770.Nr.l.l. Blich.(1920).

VI1.7). (ænyd. stikkepenning, -penge; fra

mnt. stekepennink, holl. steekpenning ; jf.

II. bestikke; sml. Stikkerpenge) I) iscer om
ældre tiders forhold: penge, som man betaler

en for at faa ham til at gøre noget urigtigt;

penge, hvormed man underkøber en; bestik-

kelse. Moth.S815. een Doctor (gør) sig icke

mere Samvittighed over een Karls Liv, end
een Procurator ofver at tage een Daler tU 20

Stickpsenge.KomGr0nneg.il1.236. da de flee-

ste Dommere, som Erfarenhed lærer, tage
Stikpenge, eller paa anden Maade forsee sig

af Partiskhed. Bagges.iVZ.2iS. Den Kjel-

tring! hvad tager han mig an for? Byde mig
Stikpenge. Gylb.11.205. han skal stævne baa-
de Flose og Eyjolf, den ene for at have
givet, den anden for at have modtaget Stik-

penge for Retten. Holstein.(IslSagaer.II.209).

2) overf. 2.1) (jæg.) i forb. som tage stik- 30

penge, om jæger (paa klapjagt): lade et

stykke vildt løbe forbi sin post uden at skyde.

de, som tidligere havde „bosset til Haren"
og „taget Stikpenge af Mikkel", bleve dril-

lede. CBern/i.Z.292. (jeg) skyder forbi til en
Sneppe og af Befippelse herover tager mod
Stilq)enge af en H&re.Baud.HS.SS. \\ i videre

anv.: bøde idømt herfor. VigMøll.HJ.141. 2.2)

(jarg.) penge, man giver til en omløbende
sælger (tigger) i stedet for at købe noget af 40

ham. DagNyh.^*/il933.3.sp.2. Værløse.Jonna.

(1938).99. -pensel, en. (til II. stikke 6.1

;

mal.) lille, rund pensel til at male med paa
vanskeligt tilgængelige steder, -pille, en.

(ænyd. d. s. i bet. 1; fra ty. stechpille (nt.

ste^ille^; til II. stikke 6.1) I) (med., apot.)

legeme i kegleform, der bestaar af et afførende,

desinficerende lægemiddel olgn. smeltet sam-
men med kakaosmør, gelatine olgn. og indføres

i og opsuges gennem endetarmen; supposi- 50

torium; undertiden ogs. om sæbeprop olgn.

Moth.S816. Somme frygte for, at et Klysteer

maatte irritere Tarmene for stærkt, og rose

i dets Stæd en gelind Stikpille af Tælg.JC
Lange.B.207. PharmDan.(1933).512. 2) (jf.

II. Stik 1.3, II. stikke 3.4 samt II. Pille 3;

især dagl.) stiklende ord ell. bemærkning;
stikleri; spydighed; skose, (ofte i forb. som
faa, give stikpiUerj. Moth.S816. Holb.Didr.

1.8. han holdt sig fra at udlee Folk saa og eo

fra Choser, Skærtz og lystige Stik-Piller.

Eilseh.Philhist.112. Christiane har givet mig
en god lille Stikpille, fordi jeg ikke har skre-

\et.Oehl.(Ørst.Br.I.207). Han gjorde Stik-

piller over mine krumme Been. ARosenkilde.
MellemSaisoneme.I.(1872).455. ErlKrist.S.
188. -plade, en. I) [II.l.i] (jf. -blad l.i;

^ parerplade paa kaarde olgn. Moth.S816.
Cavalleriesabler med Jemfæste og brede
Stikplader. ilfi2.iS53.2S6. Sal.*XIII.336. 2)
(til II. Stik 4 ell. II. stikke 6.2 ; ;/. -lanterne,

-lys^ f lysestage, der kan gøres fast et ell.

andet sted. Moth.S816. -planke, en. (til

IL Stik 4 ell. II. stikke b.i) 4> svær planke
udenbords paa ældre tiders skibe, hvori baads-
hager kan stikkes, naar der lægges til ell. fra.

Harboe.MarO. -plaster, et. [II.l.i] {ty.

stichpflaster; apot., med., foræld.) plaster

mod stiksaar. Moth.S816. || om begplaster, jf.

KNyrop.SVS.33 \\ om hæfteplaster. Metzger.

Medicinaruralis.*(overs.1797) .86. -prop, en.

(til IL Stik 5.1 ell. II. stikke 6.2} prop-

formet forbindelsesled med to ell. fiere ben,

hvormed en elektrisk stikledning kan forbin-

des med en kontakt; stikker (2.3). Pol.**U1914.

10. BerlTid.*l»1940.Aft.8.sp.2. -prøve, en.

{efter ty. stichprobe; til II. Stik 2.i og IL
stikke 2.1 og egl.: prøve fra en smelteovns

stikherd) undersøgelse af en vilkaarlig ud-

valgt prøve; i videre anv.: foreløbig, tilfældig

undersøgelse, hvorved man søger at blive klar

over en sag ell. et forhold, efter gjorte Stik-

prøver synes Arbejdet (0: en bogfortegnelse)

foretaget med Nøjagtighed. BeriTtd.*/»i903.

Aft.2.sp.4. man kan komme til Klarhed over

Trikinernes Tilholdssteder . . gennem et

Centrallaboratorium, hvor Stikprøver fra

alle Landets Egne undersøges. jYafTtd.**/!

1905.Middag.4.sp.l. naar vi meldte, vi var
færdige med Lektierne, tog hun noget, hun
kaldte en Stikprøve, og saa skulde vi læse om
igen. AHenningsen.IjetGang.(1941).92. -pu-
de, en. (til II. Stik 5.2 ell. IL stikke 6.1;

nu næppe br.) pude, der lægges under en

patient for at beskytte sengen, støtte vedk.

m. m. CEMangor.FB.81. Amberg. -rende,
en. (til IL Stik 5.3 ell. II. stikke 5.2; især

landbr.) stikgrøft. Bogan.II.33. Fra de store

Hovedgrøfter blev der ført Stikrender ind

i Mosen.NatTid."/,1923.Aft.l.sp.6. Feilb.

-replik, en. (teat.) d. s. s. -ord 4. Davids.

KK.174. Schyberg.DT.280. \\
Ulledl. Hr. B.

gjorde Brug af sit Konversationstalent, men
E. gav ham ikke engang Stikreplikker.

AaDons.S.56. f -rod, en. {efter ty. stich-,

stickwurz; oprindelse usikker) Sf dels om
ene-galdebær, Bryonia alba L. Amberg. \\ dels

om fedtrod, Tamus. vAph.(1759). Kjærbøll.

FB.433. -ror, et. (til IL Stik 5 ell. IL
stikke 5.2^ rør, der danner en ret ell.

skraa vinkel med et hovedrør og bruges tH

ell. ved indførelse af en stikledning. Skibs

Mask.32. VareL.*731. -saa, v. vbs. -ning
(ForstO). (jf. II. stikke 6.5; gaH. ell. forst")

m. h. t. frø: udsaa ved at lægge frø i huller,

der stikkes i jorden med en hakke. LandmB.
III.226. -saar, et. [II.l.i] (jf. Hug-, Skud-,

Snitsaar; især med.) saar frembragt af et

XXI. Bentrykt •»/, 1943 84
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stikkende redskab; ofte: saar af kaarde- ell.

knivstik. NordConvLex.*Y185. (de) lod ham
ligge med et dødeligt Stiksaar gennem
Lungen. JVJens.HF.7. Ugeskr.fRetsv.l941.A.

708. -sav, en. (ænyd. d. s.; jf. ty. stichsåge;

til IL stikke 6.1 ; haandv.) sav med træhæfte,

men uden stilling, og med et smalt, tilspidset

Mad, som kan indstikkes i et boret hul;

undertiden om mindre fukssvans (kødsav).

Moth.SSW. Greenen , . skal man . . med
en Stik-Sav save af Træet. Fleischer.AK.

182. Funch.MarO.1.43. Thaulow. Træ.(1912).
169. jf. Stiksavning. AMikkelsen.Sløjd-

lære.(1894).290. -seddel, en. (vel dannet

efter -prøve) T seddel, hvorved en bank, der

har ydet laan mod sikkerhed i varer, giver

tilladelse til besigtigelse af varen og prøve-

udtagning. Lando. Bankpraksis. (1926) .140.

-sild, en. {til IL Stik 1.2 ell. II. stikke 1.2

;

jf. no. stingsild samt Stagsild; dial.) \
hundestejle (1). HolgerRasmussen.„LilleVor-
herre".(1907).10. UfF. -sjover, en. {maa-
ske til II. stikke 12 og egl.: sjover, som løber

byærinder, jf. Stikirenddreng osv.; ell. til

Stik- 3; dagl.) sjover (2) af laveste art; især:

raa, brutal mandsperson; slyngel; bandit.

de værste Stiksjovere blandt de Menige.

Swift&Co.VedhøjenMast.(1892).91. hun er

. . sytten Aar og venter sig om tre Maa-
neder. Hun tør ikke vise sig hjemme. Fade-
ren er i Stand til at slaa hende ihjel . . Saa-
dan en ^t\ks\ove,x\KMich.SyvSøstresad—

.

(1923).52. (en) Samling Bisser og Stik-

sjovere. PoV'/2l930.8.sp.4. -skjold, et. (ty.

stechschild; til II. stikke l.i; foræld.) (fir-

kantet) skjold til turnering; ogs. (herald.) om
afbildning heraf som vaabenskjold. Sal.'XI.
289. -skorsten, en. (til IL Stik 5 ell.

II. stikke 5.2; bygn.) skorsten, som (er opført

fra grunden ell. fra en etage og) føres op i

en overliggende skorsten; undertiden ogs. om
skorsten, der ikke er opført fra grunden, men
alligevel udmunder i det fri (Hilbert.Lovom
Brandpolitiet.Till.(1929).15). En med Stik-

skorsteen belastet Biælke. VSO.I.305. Slunke
eller Stikskorstene, anlagte paa Træ-Bjælke-
lag . . forbydes Silåe\es.Lovyzl861.§15.
OrdbS. -skærpe, en. (til II. stikke 6.2;

jf. Skrueskærpe; smed., vet.) skærpe (1.2.2),

der stikkes ind i (bag)skoen. Sal.XVI.195.

t -snerle, en. ("-snerre. Amberg.). (jf. ty.

stechwinde; til IL Stik I.2 ell. II. stikke I.3)

2( plante af konvalfamilien med krummede
torne; Smilax aspera L. FEkkard.Natur-
kundskab. (1795). 91. -spade, en. (ogs.

Stikke-. OrdbS.(sjæll.)). (ty. steck-, stich-

spaten; til II. Stik 2 ell. IL stikke 2.i) dels

(gart., landbr.): spade med langt, smalt blad,
som bruges til at grave huller ell. optage planter.
Moth.SSW. Fleischer.HB.576. ForstO. Stang-
huller tilvejebringes . . i haardere Bund
med StiksTp&åe.TelegrTelef.264.

|| dels (dial.):
spade, hvormed grønsvær løsnes ell. tørv stik-

kes. Feilb. UfF. -spor, et. (til II. Stik 6.8

ell. II. stikke 5.2; jærnb.) spor, som grener

sig ud fra et hovedspor. Ohlsson.S.43. Roe-
banernes Hovedlinier, som i sig opsamler
Stiksporene ind over Ma,rkeTne. HowardGrøn.
(DanmHVC.307). -spær, et. (til II. Stik 5
ell. II. stikke 5.2; jf. -(hane)bjælke; bygn.)

spær i tagværk (spec. i valmtag), der afbrydes

af en aabning og hviler paa en veksel. FagO
Snedk. -staal, et. (ogs. Stikke-. Tekn

10 MarO. Hannover. Tekn.184). (ty. stech-,

stichstahl; til II. Stik 2.2 ell. II. stikke 2.3
; ;/.

Stikkel 2.4) drejestaal i drejebænk (stikke-

maskine) til afstikning olgn. Amberg. FR
Friis.KA.61. Thaulow.M.1.283.293ff. -sta-
ge, en. (til IL Stik 4 ell. IL stikke 5.2 ; jf.

-lanterne, -lygte; foræld.) lyseholder, der let

kan befæstes; spec. : minelysestage; minérstage.

Amberg. MilTeknO.183. f -stof, et. (fra ty.

stickstoff; til ty. sticken, kvæle; jf. -gas;

20 kern.) kvælstof (i bunden form). Tychsen.A.lI.
133. *Alt af Suurstof, Vand-, Stikstof og
Kul hesteiaer.Oehl.PSkr.1.322. Baden.VA.85.

II
hertil Stikstof-gas (kvælstof i fri form.

Cuvier.Dyrhist. 1. 49. VareL. (1807). III. 72),

-lult (ConvLex.XVI.457). -stud, en. (til

II. stikke 1.2, om stud, der vil stange, jf. Feilb.

111.619^; jy.) som nedsæt, personbetegnelse.

Feilb. ThitJens.AB.187. -stykke, et. I)

(til II. Stik 1.1 ell. IL stikke l.i; dial.) det

30 stykke kød (især: paa et svin), hvorigennem
stikket er ført ved slagtningen. Lauesen.MF.
51. UfF. 2) (til II. Stik 6.2 ell. II. stikke

6.1; (lille) stiklagen. AndNx.DM.III.206.
TidensKvinder.y71927.30. -sværd, et. se

Stikkesværd. -sy, v. [II.2.6] vbs. -ning
(s. d.). (fagl.; især i perf. part.) sy noget

(især: handsker) saaledes, at stingene træder

frem oven paa tøjet ell. læderet. Vaske Glacé

Handsker . . stiksyede. Pol."/»1928. 7.sp.2.

40 -syning, en. [II.2.5] (jf. I. -søm; fagl.)

vbs. til -sy; især konkr.: søm, der er udført

saaledes, at stingene træder frem; stikning

(2.8). OrdbS. I. -som, en. [11.2.5] (fagl,

nu 1. br.) søm syet med stiksyning. Amberg.
Manufact.(1872).317f. II. -som, et. [II.6]

(snedk. ell. tøm.) søm, der ikke slaas lige ind,

men hamres skraat ind ell. fra siden. Gnudtzm.
Husb.164. AndNx.FL.14.

\\
(jarg.) om en

snaps, en dram. Pol.*/»1928.4.sp.2.

50 Stikt, Stikt-, se III. Stift, Stift-.

stik-taabelig, adj. alm. udtalt: ['sdeg-

twuli] (jf. Stik- 3; dagl. ell. dial.) stiktosset.

UfF. -tal, et. (vel efter -brev slutn.) t
forud aftalt tal, som man sætter foran i vigtige

telegrammer for at kontrollere deres ægthed
ell. afsenderens identitet. Bank-Aarbogen.
1941.301. -termometer, et. (til II. Stik

4 ell. II. stikke 6.1 ; fagl.) termometer af form
som et jordbor, et stikbor (2), der bl. a. bruges

60 til undersøgelse af temperatur i roekuler.

LandbO.UI.328. -tog, et. (jf. IL stikke

11.1; sj.) afstikker (4); strejftog. Fiskeren og
Jægeren er knyttet til Stranden, med Stik-

tog ind i Skowen.JVJens.PaadanskeVeje.
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(1931).107. -tosset, adj. fogs. skrevet stik
tosset. Korch.LL.159). (til Stik- 3; jf.

-taabelig; dagl. ell. dial.) fuldstændig, helt

forrykt ell. afsindig; ogs. om ting ell. forhold:

Jielt gal, forkert. Hun er blevet stiktosset,

Korch.BertilLynge.(1939).38. UfF. -traad,
en. (holl. steek-, stikdraad; til II. Stik 2.4

ell. II. stikke 2.5; sko.) traad til stikninger.

Amberg. Cit.l903.(OrdbS.). -trav, et. (især

dial.) d. s. s. stik trav (se III. stik 2.2J. lo

Junge. \\ m. h. t. person. Petra . . løber i Stik-

trav hele Dagen igennem. HjeTnmet.1913.946.

sp.l. -træ, et. (til II. stikke 2.5 ell. 6.i ; sko.,

foræld.) d. s. s. -holt 2. Moth.S816. Amberg.
S^tikts-, i ssgr. se Stifts-.

IStik-tøj, et. (vel til II. stikke 6.i og

benævnelsen, fordi remmens ene ende stikkes

ind mellem hestens forben; rid.) springrem;
stejlerem. Vædløb.63. -torv, en. (ty. stich-

torf, holl. steekturf ; til II. Stik 2.2 ell. II. 20
stikke 2.3; landbr. og dial.) firkantet tørv,

der skrælles af mosens overflade. MDL. Feilb.

ogs.: skæretørv. LandbO.IV.659. -vaaben,
et. (til II. Stik 1.1 ell. II. stikke l.i; jf.

-værge; især ^) vaaben (som kaarder, dolke),

hvormed der kan tilføjes stik (mods. Hugge-,
Slagvaaben;. MO.^ JohsBrøndst.DO.1.296.

-vej, en. (til II. Stik 5 ell. II. stikke 6.2;

1. br.) bivej; sidevej. MR.1851.443. Amts-
veje, Hovedveje, Biveje og Stikveje. Dagf 30

Nyh.^^U1926.5.sp.l. -værge, et. {ty. stech-

wehr; til II. Stik l.i ell. II. stikke l.i; sj.)

stikvaaben. MO.^ VSO. f -æble, et. (ty.

stechapfel; til II. Stik I.2 ell. IL stikke I.3)

2( pigæble, Datura stramonium L. Moth.S
816. jf. Stikæbletræ. Landhuushold.IV.
XXX. -øje, et. (jf. II. stikke 3.5; vist kun
brugt af FruHeib.) koket øjekast; i forb. som
gøre stikøjne (til), kokettere med. FruHeib.
EtLiv.1.67. (han havde) gjort Stikøine til en 40

Bondepige. sa.JS.//.279. -økse, en. {ty.

stichaxt; til II. Stik 2.2 ell. II. stikke 2.3;

haandv.) stikbil. Moth.S817. VS0.I.112.
Thaulow.Træ.(1912).175.

I. Stil, en. [sdiH] Høysg.AG.145. (især
tidligere ogs. (skrevet) Styl. jf. NvHaven.
Orth.168. JBaden.FrO. navnlig i bet. 1:

Staffeldt.D.1.339. jf. AarbKbhAmt.1923.36. —
i bet. 1.1 m. lat. form Stilus, jf. Meyer.' Sty-
lus. BibliotH.*I.15). flt. (nu sj. uden for bet. 50

3.2; i bet. 3.1 og 4 erstattes flt. i reglen af Stil-

arter; -e (i bet. 2: LTid.1727.179. i bet. 3.1

:

Batteux. SkiønneKonster. lY. (overs. 1774). 127.

Bagges.III.2. i bet. 4: Blich.(1920).XXI

Y

113. APAdler. Optegnelser.(1849).195. OpfB."^

VII.294. Bille.Italien.il.41. jf. u. Kunststil;

ell. (nu næppe br.; i bet. 2) -er (Rask.Br.

1.394). {ænyd. sti(i)l, styl(l), sen. oldn. still,

eng. style, ty. stil, fr. style (stile) osv.; fra

mlat. stilus, lat. stilus, stylus; af usikker eo

oprindelse; formerne med y skyldes indfly-

delse fra (det vistnok ubeslægtede) gr. stylos,

støtte, pille, rund pæl, skriveredskab; jf. stile,

Stilet, stilisere osv.)

1) om spidst redskab. 1.1) (nu oftest i for-
men Stylus; hist.) et i oldtidens Rom brugt
redskab til at skrive paa vokstavler
med (den ene ende af redskabet var spids
(til at skrive med), den anden bred (til at

udslette det skrevne med)). Moth.S819. *du
(0: en genius) leged maaskee paa Trappen
af Viisdommens Tempel,

|
I den spæde

Haand svingende Passer og Styl. Staffeldt.

D.I.339. 1.2) (jf. Jærnstil; bibl, nu næppe
br.) gravstikke (1); mejsel (1) (bl. a. brugt

til indhugning ell. indridsning af bogstaver).

(Aron) dannede (guldet) med en stiil (1871:
Meiselen;, og giorde en støbt kalv deraf.

2Mos.32.4(Chr.YI). tag dig en stor rolde

(1871: Tavle;; og skriv derpaa med et men-
niskes stiil (1871: Griffel; 1931: med Men-
neskeskrift;. Es.S.i^C^ir.F/;. \.3)(jf. Prøve-
stil 1 samt Stilet 2) f sonde til undersøgelse

af saar. Moth.S819.

2) skrevne ell. trykte logstaver, især m. h. t.

form og størrelse; skrift (2); dels (nu 1. br.

i rigsspr.) om (bogstaverne i) indskrift ell.

haandskrift; dels (bogtr.) om tryktyper, tryk-

skrift; skrift (2.2); ofte i forb. fin, lille,

smaa (se smaa 8.1-2;, stor stil. Holb.Brv.

87. en Grav-Skrift med stor Stiil. Falst.Ovid.

55. (bogen er) skrevet med saa utydelig Stiil,

at der hører stærke Øine til at see og læse.

Oehl.XXY4. man (kan) see at læse endogsaa
den fineste Stiil (orig.III.290: Skrift;.

Grundtv.Saxo.*689. En Psalmebog med stor

eller lille Stiil. FaSO. billedl.: naturen . . skrev
(lovene) med en uudslettelig stiil i hvert et

hierte. Rothe.KF. 15. || i[ om enkelt (tryk)-
type. Rask.Br. 1.394.

3) om mundtlig ell. skriftlig fremstilling(s-

maade). 3.1) om fremstillingsmaade,
-form; især: den fremstillingsmaade, de ud-

tryksformer, den benyttelse af de sproglige

virkemidler, der giver en mundtlig fremstilling

ell. (især) et skriftligt arbejde dets særlige

(helheds)præg; den maade at skrive paa (med
anvendelse af særlige udtryk og konstruktioner)

,

der er ejendommelig for en bestemt forfatter,

en bestemt art skriftstykker (jf. fx. Brev-,

Forretnings-, Kancellistil;, en bestemt lit-

teraturart, -genre, en bestemt litterær kreds,

skole, en bestemt tidsalder olgn.; skrive-
maade (2) (se nærmere om begrebets afgræns-

ning Rahb.Stiil.l. Molb.NTidsskr.IY600ff.
Heib.Pros.III.78. ClWilkens.Æst.279. Ulla

Albeck.Da.Stilistik.(1939).9ff.); m. prægnant
bet., om det ved valg af de rette, passende ord,

billeder, udtryksformer, den rette, passende

fremstillingsmaade osv. frembragte tiltalende,

harmoniske helhedspræg i litterære arbejder

ell. (tidligere) om affattelse (af mundtlig ell.

skriftlig fremstilling) i et godt og smukt sprog.

Hvad sig anbelanger Stiilen, da har jeg

beflittet mig paa en reen Danske. IToii.

Anh.6^. Skriftens Stiil . . har overalt Værdig-
hed og Anstændighed og saare ofte Høyhed
og Majestet.OG«id6.Br.9. Mange Forfatteres

84*
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Stiil ligner et Bed af Sand, hvori et Lege-

barn har nedstukket endeel Blomster, som
det rev af en fremmed R&xe.PMøll.flSSS).

III.23. kun Den har egentlig Stiil, der . .

hver Gang han begynder „rører Sprogets

Vande", saa det meest dagUgdagse Udtryk
for ham bliver til med nyfødt Oprindelighed.

Kierk.VII.67. Stil er det imellem Linierne

liggende Udtryk af Personlighed. GoWsc/im.

L.I.47. Stilens Grundformer. Poesi og Prosa.

BTDahl.OrdetogdetSkønne.(1891).l. \\ i (mer

ell. mindre faste) forb. m. adj. slet stil.

Moth.S825. I fører Pølse-Snak udi en lærd

Stiil. Holb.Vgs.1.2. man (gør) Forskiæl mel-

lem Bedemands Stiil og anden Menniskelig

Stiil.sa.Stu.III.4. skrive en reen, simpel,

blomstrende Stiil, en tør, slet, forskruet

Stiil. F/SO. Prosaisk og poetisk Stiil. s?ns<.

*Nu skriver fast Alle den dejligste Stil,
|

man digter og rimer saa yndigt. Kaalund.43. 20 fortælling ell

(Huitfeldt kan) føre en levende . . Stil. CSPet.

LiU.412. flydende, høj(ere), sirlig stil,

se flyde 2.3, IL høj 6.3, 8.1, sirlig 2,2. bun-
den stil (se binde Q.s), mods. ubunden
(t uindbunden, se u. indbinde 3) ell. løs,

solut (se ubunden, II. løs 3.1, solutj stil,

fremstilling(smaade) , der er bundet af be-

stemte (især: metriske) regler, resp. fri for

disse; poesi, vers, resp. prosa, dansk, la-

de helt i Stil, velskrevne. JPJac./7.67. Vi
(vil) at hånd . . udi pennen forfatter (brevet)

og det i saadan god stiil og skik fører,

som det Os kand wære anstændigt og hånd
det agter at være hekienåt. Instr.*/il703.

(Bruun.FR.II.50). jf.: *Tag mit Hierte som
dit eget,

|
Set det ret i Stiil og Skik,

|
At

det altid frisk og mildt
|
Raaber: Jesu!

som du vilt. Brors.176. \\ talem. stilen er

10 manden (ogs. mennesket (selv). Tilsk.1899.

929) {efter fr. le style c'est l'homme méme,
citat af naturforskeren Buffon (1707-88); se

Ruhow.(UnivProgr.l938.I.103)) nu især brugt

som udtr. for, at forfatterpersonligheden af-

spejler sig i den anvendte stil. VilhAnd.Litt.

11.1068. Rubow.KS.90. 3.2) mundtlig ell.

skriftlig fremstilling, udarbejdelse,
der tjener som sprogøvelse. \\ skriftligt

arbejde (i form af oversættelse, diktat, gen-

fri fremstilling; jf. Diktat-,

Genfortællings-, Fristilj, hvorved en elev

øves i den skriftlige behandling af og frem-
stilling paa et givet sprog; ogs. om stilskriv-

ning som fag, disciplin samt om opgaven,

emnet, der skal behandles, ell. om stilebog,

-hæfte. Min Sprogmester . . roser mig meget
for min franske Stiil; men i at tale har jeg

endnu ikke den Færdighed, som jeg ønskede
mig. Ørst.Br.1.119. Materialier til Latinske

tinsk stil osv., (jf. u. bet. 3.2; nu 1. br.) 30 Stile. RFJHenrichsen.(bogtitel.l832). give en
anvendelse (i mundtlig ell. skriftlig frem-
stilling) af (korrekt, naturligt) dansk, latin

osv.; det særlige sprog- og stilpræg, der fin-

des i dansk, latin osv. jeg (har) stræbt
at skrive en reen Dansk Stiil. Suhm.I.a2^.
selv (Laurids Engelstofts) gode danske Stil

faar i Brevene fra Paris franske Vendinger.
JohsSteenstr.HD.115. om ordbrug, nomen-
klatur olgn., i forb. som (jf. u. bet. 6; nu

en Stil lox.D&H. i Skolen fik jeg altid ug-^ 1

Stil og Stavning (0: skriftligt dansk). ERode.
JP.ll. dansk stil, se III. dansk 3. gøre
(VSO. MO.) ell. (nu kun) skrive stil:

skrive en dansk, latinsk, fransk Stil.D&H.

jf.: jeg (saa) mig i den Nødvendighed at

lade min Plov gaae, med Tydning af Autores,

Stiilgiøren o. s. v. for Andre. Rahb.E.I.

156. (delvis til bet. S.i:) rette stil(e), se

isærspø^.^ gammel stil: en Mand i Skjorte- 40 V rette 4.2. || (foræld.) om taleøvelse, fx.

ærmer og med Feiekost i Haanden, vistnok
en „Gaardmand" (gammel Stil: „Portner").
NicHolm.GA.132. det nærmere substantiv-
biled (gammel stil: oh]ektet).AaHans.Sæt-
ningen.(1933).84.

|| bringe (JSneed.III.
226. Hrz.JJ.I1.179), føre (Moth.8825) ell.

oftest (især Oj sætte (noget) i stil, bringe i

sproglig form; iklæde (tanker) passende ord;
udarbejde (udkast) i passende, endelig skikkel-

øvelse i at holde en tale (ved en tænkt anled-

ning) ell. mundtlig fremstilling af et opgivet

emne; spec. om mundtlig oversættelse til latin

af et dikteret stykke dansk ell. taleøvelse paa
latin. Da ieg nu var klar med Depositzen og
hafde giordt Stiil for Kosten paa Klosteret.

Æreboe.39. NvHaven.Orth.168. Eleven fik

den stil at holde en lovtale over en der har

dræbt tyrannen. G'røn&.i^./.285. hertil mulig-
se; give litterær form, affattelse. Jeg mener nu 50 vis: *Jeg frygter, sagde Ruus, man vores
ikke, at Hr. Prof. Heiberg skulde ligefrem ~

~

"

- ~- -

optage dette mit Udkast; jeg foreslår ham
kun at bearbejde det, at sætte det i Stil.

Hjort.KritLdt:iII.162. Monrad gennemgik
sit Udkast (til grundloven) med B. og H.,
derpaa med det samlede Ministerium, hvor-
efter Generalprokurøren . . satte det i Stil.

DanmRigHist.VI,1.426. jf.: (rygtet var) ble-
ven sat i Stil saaledes: at jeg (0: en skole-

Rejse tager
I

Til Stiil i Skoelerne, floift.

Paars.265.

4) om fremstillingsmaade paa forsk,

kunstneriske omraader; især i flg. anv.:

4.1) J^ den fremstillingsmaade, der præger,

er typisk for et arbejde ell. en fremførelse

ell. for en bestemt retning, skole ell. kunstart

inden for musikken (sangen); ogs. m. præg-

nant betydning om passende, rigtig, tiltalende
lærer) . . skulde være rejst bort efter at eo fremstillingsmaade. Intet er saa lummert
have skrevet „Vakant!" paa Skoledøren. som Musik i saakaldt „gammel Stil" eller

Bøgh.E.251. I Begyndelsen vare (brevene) Efterligning af de gamle Mestres Udtryks-
fulde af Klager, af Spørgsmaal og af Ønsker, maade. CarlNiels.LM.53. 1 Musik taler man
løseligt bundne i hverandre, men . . nu var dels om en individuelt betinget Stil, en enkelt
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Komponists Stil, dels om en konstruktivt

bestemt Stil, f. Eks. Vokal- el. Instrumental-

Stil, polyfon el. homofon Stil LSal.XI.194.

jf. bet. 4.2: Man taler om Bygningsstil og
om Stil i Musiken: Kirkestil, Operastil, Men
i Malerkonsten tales ei om forskjellig Stil,

men nok om forskjellige Skoler. Sihb.PK.III.
336. bunden (MusikL.II.364) ell. streng
stil, mods. fri, galant (se II. galant 1)
ell. moderne (MusikL.II.364) stil, stil, lo

der virker med reale stemmer, henholdsvis

ikke er bundet til et bestemt antal stemmer,

ell. i al alm. om stil, der nøje overholder

reglerne, henholdsvis er friere. MusikL.(1801).
240. Ved streng Stil forstaas nærmest Kirke-

compositioner med deres contrapunktiske
Former, især hos Bach. Bohlmann.Musikalsk
Lomme-Ordbog.(1882).40. LSal.XI.194. Den,
der skulde løfte hans (o: Carl Nielsens) Arv:
den store Stil i dansk Musik (man kunde 20

maaske ogsaa sige: den store Alvor), var
ikke i Sigte. BiogrL.'XVII.33. 4.2) den (gen-

nemgaaende) fremstillingsmaade, formgivning,

der præger, er typisk for et arbejde ell. en

kunstner, en retning ell. en periode indenfor

bygnings-, billed-, møbel-, havekunst, orna-

mentik og andre kunstarter og (kunst)haand-

værk; ogs. m. prægnant bet. om passende,

rigtig, tiltalende formgivning (i et bestemt

arbejde). *Den gamle Bygning . .
|
Er i en 30

ægte saxisk Stil. Rahb.Synt.83. *normanniske
Taarne — Rokokkopalæer —

|
affekterte —

groteske!
|
Af oprindelig Stil har jeg fundet

mér
I

i en LegetøjsæskeljK^aaittni.325. Haven
. . er holdt i stiv Versailles-Stil. Drac/im.M.
206. Differensen mellem Kunstværket og
Virkelighedens Udseende, saaledes som Foto-

grafien gengiver det . . er det, som man kal-

der Stil. JLange.111.165. Empirestilen ebbede
ud i Senempiren, der i Danmark kaldes 40

Christian VIIFs Stil.SaUXV11.564. jf. u.

bet. 5.2: Det var et højt Rum med brune
Vægge og pompejansk Dekoration . . De
dansende og svævende Figurer i Væggenes
Felter vare holdte i Stilen.Schand.AE.257.
Rammen paa Forbladet er ikke i Stil med
Initialerne. Aarbogf.Bogvenner.1921.122. |j i

særlige forb. m. adj. engelsk, fransk, geo-
metrisk, gotisk, klassisk, romansk,
romersk, rundbuet stil osv., se II. 50

engelsk 3 osv. jf. bet. 5.5: Italien og den
store Stil.Wanscher.(bogtitel.l921). af For-

søg i den store Stil rummer Udstillingen . .

nogle Udkast til Dekorationer af højst for-

skelUg Yæråi.Tilsk.l936.L321. Et Maleri

udført i god, streng Stiil. FiSO. en romersk
Statuettekopi af en kendt græsk Kvinde-
figur fra den strenge Stils Tid i 5. Aarh.
FrPoulsen.(PoV/iil940.13.sp.5).

5) videre anv. af bet. 4, om hvad der — eo

uden tanke paa kunstnerisk form — præger

noget, ell. hvad der er særpræget paa en vis

maade. 5.1) om særlig (nærmere angiven)

form, skikkelse, fafon, udformning,

type, fremgangsmaade, metode ell. (nu
1. br. i rigsspr.) sædvane, skik; ofte efter

præp. efter ell. (især) i. væn dig . . til (i om-
gang med kvinder) at bruge Verdens Stiil.

Hørn.Moral.1.52. en Kiøbmand, som fører

sine Bøger efter den Italienske Stiil, kan
altid , . see sin Handlings (0: handels) Til-

stand. KiøbmSyst.1.46. *Stiv, i diplomatisk
Stil

I
Gik han Selskabet imøåe. Bødt.SD.42.

Min Fader var en Liberal i Datidens Stil.

Schand.0.1.2. et Rugbrødsbageri i moderne
Stil.Buchh.Su.il.243. En ældre Herre i Tiet-

gen Stilen. HSeverinsen.SM.100. jf. bet. 3.1

:

Skovrideren var en godmodig og blød Mand,
der virkelig i sit Hjerte følte Deltagelse med
den unge Piges forladte Stilling, men den rø-

rende Stil havde aldrig ligget for ham. Schand.
F.142.

II
i den(ne) stil olgn., af den(ne) art,

slags; paa den(ne) maade; i den retning, han
(fik) Bastonade til han opgav Aanden, og i

denne Stil blev Rædslerne i Damaskus ved.

Brandes.IX.445. Noget i den Stil vilde G. rive

af sig i en Anledning som denne. Jørgren

Niels.D.76. han skældte ham ud for æsel,

kamel og mere i samme stil
j || i stil med,

af lignende art som; svarende til; (noget) i

retning af; paa linie med. en mut Værdighed
i Stil med den, han havde fundet hos Bla-

dets Ghei.Schand.TF.11.241. Ned i tiden . .

står (Skjold) også som lovgiver i stil med
Frode fredegod. A0Jr.Z)5./.275. et . . Spø-
gelseskib i Stil med den flyvende Hollænder.
CarlSør.S.II.96. jf. bet. 5.2: Livingstone . .

forekom os noget spoleret af Forgudelse og
optraadte lidt i Stil dermed, endog i sin

Faakl3sdning.BMiinter.E.I.64. 5.2) det for-
hold, at noget staar til, passer til noget
andet, saaledes at der fremkommer et (pas-

sende, tiltalende) helhedspræg; gennemført
passende, tiltalende, smuk form, hold-
ning, karakter, præg af harmoni og

sans for helhedsvirkning olgn. Naturligvis

manglede (fruen) ogsaa aandeligt al Stil.

KLars.AH.55. Provst Heiberg, min værdige
Foresatte, var en Mand med megen Stil

over sig. MPont.MO.57. De gamle Blod-
vidner blev . . brændt levende og saadan
noget, det havde Stil, det havde Stor-

ladenhed. JørgenNiels.D.60.
II

efter præp. i

(jf. u. bet. 5.1). (forhørsdommeren) syntes nu,

at hans Ære bød ham at blive i Stilen (0:

kræve respekt for retten og sin person).

JHelms.G.219. dette var en landlig Fest, og
han fandt ikke, det var i Stilen, her at vise

sit belevneste Hovedstadsgalanteri. Gjel.GL.

90.
II

i forb. ud(e) af stil, som udtr. for,

at noget er ude af samklang med det øvrige,

helheden, er et brud paa den rette form,
holdning. Var ikke Professoren paa engang
gaaet ud af Stil og talt med uægte Tonefald?
Buchh.GT.251. Gadens Ungdom gjorde sig

(under luftværnsøvelsen) fortrolig med Luft-
bomben, der var markeret i Gaden. Det var
et nydeligt lille Situationsbillede, men unæg-



1339 SItil stildøv 1340

teligt lidt ude af Stilen. PoU*/al942.4.sp.3.

II
undertiden m. overgang til let. 6.5, i forb.

i (en) stor stil, med stor vægt paa de ydre

former; præget af fornemhed, flothed olgn.

indrette sit Huus i en stor Stiil. y/SO. Der

var ikke mange tilbords (hos generalguver-

nøren), men det var i stor Stil. Wors.OB.161.

Pont.LP.VI.3. 5.3) (især sport.) om særlig

maade at udføre bevægelser paa; især:

den for et individ ell. den „skole", det tilhører,

karakteristiske form for udførelsen af en

sportsøvelse. En Englænder anbefaler, naar

Bakken er meget lang, at vexle Stil under

Kørselen o: skifte Holdning og Træde-

metode en Gang imeU.eTa.Cyclehb.36. man
anvender . . Udtrykket „Stil" om Hestens

Maade at bevæge sig paa eller om Rytterens

'Riåemdidide.Vædløb.63. (bokseren) viser me-

get af sin tidligere Stil i Kampen. PoL"/i
1942.4.sp.6. 5.4) (1. br. i rigsspr.) som beteg-

nelse for sædvanlig ell. ønskelig tilstand ell.

handlingsforløb; (god) orden ell. gænge;
(god) stand; skik (2). Alt gik nu atter i

den gamle Stiil (o: i den gamle gænge). Blich.

(1920).XXIY64. *Nu har han (o: fyrbøde-

ren) skruet Ovnen til, og al Ting er i bedste

Stil Aakj.SYII.238. (Tausen) fik . . nok at

gøre med at bringe de nye kirkelige Forhold

i god Stil. Nutzhorn.Salmesang.I.(1913).297.

Feilb. AKristensen.Fynboer. (1901). 15. 5.5)

(jf. u. bet. 4.1-2, 6.2^ i forb. som i lille ell.

(især) stor stil, i ringe ell. stor udstrækning,

omfang, maalestok, format (2) ; af ringe ell. høj

grad. Krigen (vilde) nu først begynde. Hid-

til havde det kun været en Rævejagt i

mindre Stil. Ing.EF.Y111.147. Han var skabt

til Æventyrer i stor Stil.Goldschm.il.295.

man maa kunne Latin for at erhverve sig

Kundskaber i større Stil. Brandes.X.447.

Man siger, at en Hest sejrer i stor Stil, naar
den sejrer overlegent. "FædZøfe.63. han kunde
godt tænke sig at nedsætte sig som Tørve-

fabrikant, saadan i den lille Stil. Jørgen

Niels.KB.78. Firmaet (er) kendt som Vin-
importør i den store Stil.Pol."/9l942.13.

sp.l.

6) (mlat. stilus ; egl. spec. anv. af bet. 6.1

;

især hist.) om form for tidsregning;
kalender (2); især i forb. gammel ell. ny
stil (ogs. undertiden kaldt protestantisk
ell. katolsk stil. Tilsk.l938.I.39.jf.NMPet.
III.274), om den julianske, resp. gregorianske

kalender (hvilken sidste indførtes senere i de

protestantiske end i de katolske lande, i Dan-
mark aar 1700 if. Forordn.^yiil699). Mar-
kedernes Tider i dette Stift (skal) efter den
ny Stiil . . forandres. i?esA;r."/4i7(?2. Ryss-
zerne . . betiener sig af dend gamle saa kal-

dede Julianske stiil. JJuel.324. Den 14 Oc-
tober, N. St., er, efter GI. St. at regne, den
Båie. Leth.(1800). Moskva d. 3-10 Juli gi. st.

1872. Verner. 149. JohsSteenstr. T.65.

7) (maaske udviklet af bet. 2) paa tand-
hjul: bredden af en tand med mellem-

rum, maalt paa delekredsen; deling (2.3).

TeknMarO.192. SaUXXIII.62.
II. Stil, et. [sdel'] flt. d. s. (til lY stille;

//. Opstil samt Selmer.FO.II.647; især ^,
fisk.) saa mange redskaber (især: garn,

sejl) som bruges ad gangen. 6ravl.J.9(se

u. lY stille 13.1^. Paa disse store Baade var
der en Besætning paa fem Mand, som hver
havde 2 Stil Garn. Der skulde 10—12 Garn

10 til et Stil. AarbFrborg.l939.I.164.

III. S)til, adj. se II. stille.

Stil-, i ssgr. I) ['sdi'l-] af I. Stil, især

(fagl.) i bet. 3-4, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Stil-blanding, -brud, -element, -emne, -forskel,

-forskellighed, -forskning, -fænomen, -histo-

rie, -historisk, -ideal, -lag, -middel, -mæssig,

-mønster, -princip, -pryd(else), -præg, -sans,

-studium, -træk, -vending, -ændring. || under-

tiden veksler Stil- med Stile-, se u. Stil-art,

20 -mager, -øvelse samt Stileretter. 2) ['sdel-j

(jf. dog Stil-an, -færdige (om vekslen med
Stille- se u. Stille-j. 2.1) af II. stille, se

stil-agtig, -færdig, -stand. I- II. -tiende,

-tien-hed, jf. stildøv samt Stillleben. 2.2) af

lY stille, se Stil-an, -bar, -fisk, -holt, -kile,

-klo, -net. -agtigf adj. (til II. stille; sj.)

d. s. s. -færdig. Der med mener jeg ikke, at

vi ville blive Pralhalse som Tyskerne, ja

ikke engang hovne som Nordmændene, thi

30 begge Dele forbyder os vor stilagtige Natur.

PalM.(FrLa.PM.146). Enhver som lever i

(naturens) Nærhed, og ikke er for sløv til

at paavirkes af den, meddeler den Noget af

sin Stilagtighed og Ro. sa.IL.11.281. -an,
en. [sdel'an] (til stille an (se TV. stille 16^;

jy.) opstilling, anbringelse af noget ell. anstal-

ter, redelighed, uro, postyr, de har saadan en

Stil-an med deres Ænder der. Men det giver

vist helt gode Fenge.AaseHans.EK.196. Om
40 vi skal have dig siddende i en Grisekasse

. . det vilde ellers være en køn Stil-an I

JørgenNiels.D.150. Feilb. -art, en. (nu
næppe br. Stile-. OpfB.^ VI1.294). art af

stil (jf. -iorm). I) (æstet.) til I. StU 3. Molb.

NTidsskr.IV.626. Han . . prøvede for sig

selv de forskjellige Stilarter, hvori hans
Beretning . . kunde gives. JakKnu.GP.97.
2) til I. Stil 4. 2.1) J^ til I. Stil 4.i. tidligere

Tiders Kunstmusik og Stil&Tter. CarlNiels.

50 LM.64. 2.2) (især fagl.) til 1. Stil 4.2. ogsaa

i Snedkeriet gaves (der) forskjellige Stil-

arter. Berg's.fli;/i.9J. Stilarternes Historie. C/ir

AJensen&Rondahl.(bogtitel.l912). 3) (sport.)

til I. Stil 6.3. Gymn.II.123. -bar, adj. (ty.

stellbar; til lY stille 2) om (del af) appa-

rat, redskab, maskine olgn.: som kan ind-

stilles (2.1 ) paa forsk, maade (som den øje-

blikkelige anvendelse kræver det); indstillelig.

Amerikanske stilbare Lommeskruenøgler.

60 Værkt.36. IngBygn.l939.73.sp.l. -døv, adj.

(maaske dannet til II. stille som rimord til

vildøv; dial.) virkelig døv; stokdøv; i talem.

som vildøv (o: forstilt døv) er værre end

stildøv. Feilb.111.1056. er du vildøv, saa
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gid du maa blive stildøv! Grundtv.Da.Ord-

sprog.(1845).nr.2921. Krist.Ordspr.385. jf.:

Naar Folkeøret er stildøvt for Aanden.
Grundtv.PS.VI.636.
stile, V. ['sdi'la] Høysg.AG.139. -ede.

{ænyd. d. s., eng. style; afl. af I. Stil)

I) (til I. Stil 3) affatte, udtrykke (paa
en vis maade). I.l) (nu kun (1. br.) i part.

stilet brugt som adj. (især: præd.)) i al alm.

forme noget mundtligt ell. (især) skrift- {q

ligt (paa en vis maade); skrive; affatte;

forfatte. Hånd stiler \el.Moth.S825. *da
hun læste det (o: en memorial) begyndte
hun at smile,

| Og sagde: tænk engang!
hvor kan Cupido stile. Tychon.Vers.245. *I

Sagas Blomsterhave |
Vi stræber Nat og

Dag
I
At stile og at stave

|
Aands-Munden

til Behas.Grundtv.PS.VIII.533. \\ m. obj.,

spec. m. h. t. brev. Fruen vilde gierne, at

Verset skulde stilles ligesom man giør et 20

Vers over en brav Mand. Holb.LSk.III.8.
paa Dansk existerer (der) ikke noget i det

Hele slettere stilet og versificeret Drama.
Bagges.DV.XI.450. *Fadervor er Herrens
Bøn,

I
Givet til vor Moder,

|
Kjærlig stilet

af Guds Søn.Grundtv.SS.III.293. Brevet
selv var slet ikke høfligt stilet.ECAnd.
(1919).1.181. Lige saa klare og simpelt

stilede som de islandske Historieværker kan
være, saa uensartet og vekslende i Beret- 30

ning og Tempo . . er Sakses Danekrønike.
EBrix.AP.V5. jf. bet. I.2: dette Rim var
stilet til at fremsiges den 2den Juli. Grundtv.

PS.IV.469. 1.2) (især i forb. m. præp.-led)

forme, affatte bestemte punkter, par-
tier af et skriftstykke (især brev ell. doku-
ment) paa en vis maade.

\\
(nu næppe br.)

m. h. t. dokument: udstede; lade lyde
paa; især i forb. m. paa ell. til til angivelse

af forsk, enkeltheder ved dokumentet. Alle 40

Sædlanske Gieldsbreve paa aarlig Rente
lydende skulle stilis til den ellevte Junij.

DL.S—14—1. Contracten er stilet paa hen-
des og mit '^a,vn. Skuesp.IV511. „hvordan
forholder det sig med Vexelen?" — »Jeg
har været hos Trikkerts, som den er stillet

til. Den er meget god.'' smst.IX.277. Anvis-
ningen (blev) stilet paa Sølvpenge. 2Easfc.Br.

1.171.
II
m. h. t. brev, ansøgning olgn.: forme

saaledes, at det ses, hvem skrivelsen er 50

rettet til, og fra hvem den kommer. Addres-
sen var stilet fra Folket. FrSneed.1.344. en
Ansøgning, stilet i mit Navn. jBergfs.PP.24.

især, i forb. m. til ell. (nu næppe br.) paa:
forme som en henvendelse til en bestemt per-

son, i reglen med udtrykkelig nævnelse af
denne i indledningen, overskriften. (Ovids)

Elskovs-Skrifter til Corinnam . . mistæn-
kedes at være Stillede til Keyserens Dat-
ter Juliam. Falst.0vid.a3^. Major V (som) eo

mit RecommendationsBrev var stillet paa.

Ew.(1914).IV323. JurFormularbog.'l. man
stiler en Embedsansøgning til Kongen og
mener Departementschefen. VilhAnd.BM.52.

1.3) (jf. eng. style^ f * forb. m. obj. og
obj.-præd.: benævne; kalde; titulere. *Det
som de gamle har Heroisk Gierning stil-

let,
I

Naar en for ringe ting til Døden
haver iilet,

|
Det nu af kloge Folk bliir

kaldet Raserie.HoZ6.Paars.229. (Knud den
Store) stilede sig Konge over heele Albion
og adskillige andre Folk.sa.DE.I.149. Han
. . stiles Junker. Eøysg.S.40.

2) lade pege, sigte ell. have henblik
paa noget. 2.1) (nu næppe br.) m. h. t. ud-
talelse: rette; henvende. Eøysg.S.196. hvem
skal jeg bede til? Hvorhen skal jeg stile

min Bøn? Schand.TF.11.266. || i forb. m.
mod. den ganske Tale er stilet . . mod den
Lærdom jeg iøxex.Grundtv.GA.3. Denne Be-
skyldning er da nok ene og alene stilet mod
Aprilsnarrene.fl'eift.Pros.Fi.SJ. Erz.Breve.23.

2.2) (nu næppe br.) især i forb. m. til ell.

paa: rette mod et vist formaal. (de)

stilede deres Idrætter til (fædrelandets) Vel.

Thaar.(Rahb.Min.l788.I.60). især i pass.:

have et vist formaal for øje; være indstillet paa.
*Een vil kiøbe, een vil smage . . |

Een i

hendis sæk vil rage,
|
Meest er stiled paa be-

drag. Sort.(SamlDanskeVers.WII.222). (for-

bundene) vare (kun) stillede, at skulle være
til hinandens ¥orsya,r.Slange.ChrIV388. op-
muntrende Øjekast, stilede paa at indgyde
Ila,a.h.Blich.(1920).XXX.152. 2.3) m. h. t.

bevægelse (nu kun: skridt), (nu næppe Ir.:)

redskab (vaaben) ell. (nu 1. br.) angreb, anslag:

rette (mod); i forb. m. mod ell. paa. Papi-

sternes allene paa vores samtlige Undergang
stilede og hensigtende Anslag. Slange.ChrIV
934. *mod hans Liv et Hugg af Morderhaand
blev stilet. NordBrun.Jon.137. Derpaa fatte-

de han sit Sværd . . og stilede det mod Ey-
vinds Vande. PMøll.(1855).II.20. Lapsernes
Lorgnetter og Kikkerter i Parterret var alle

stilede op til os. RudBay.EP.1.110. de An-
greb, man gjorde paa dette Foretagende

(0: Eøyens restaurering af Viborg domkirke),

stiledes for det Meste imod ham (0: Eøyen)
personlig. JLZ7ss.fi.36i. Han stilede sin Gang
til Huset. VSO. Han stilede sine Skridt mod
^tuehusdøxen. ErlKrist.St.69. stile kaasen,
se u. IL Kaas 1.

3) (vist dels udviklet af bet. 2, dels til I.

Stil 5.4; nu kun dial.) indrette; ordne.
Naturens Indretninger ere . . saaledes sti-

lede, at det eene Land ikke kand undvære
det andet. Spectator.60. (han) raadførde sig

med Høvdingerne, om hvordan man nu
bedst skulde stile sin Sag.Grundtv.Snorre.il.

258. han ved ingenting om, hvordan man
stiler sine Venge.OlesenLøkk. UG.1.230. Feilb.

II
i forb. w. paa: grunde, basere paa. (rigdom)

bør (ikke) være Hoved-Grunden hvorpaa
Ægteskab skal stiles.Spectator.69. De jyd-

ske Stifters geistlige Enkekasser ere . . alle

stilede paa aarlige Tilskud. EenrichUss.K.
III.1114.

4) intr. anv. af bet. 2. 4.1) være rettet
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(mod); tage sigte (paa); især: stræbe efter at

naa; arbejde hen (imod); sætte sig som
maal. Moth.S825. *Som Fædrene stiled, vi

stæyne.Grundtv.PS.VI.423. Uvisheden om,
hvad Forfatteren vil, og hvor det Hele stiler

hen.Vodskov.SS.207. Han stiler for højt.

OlesenLøkk.NH.1.120. \\ ofte i forb. w. efter,

(hen) (i)mod, (nu næppe br.:) paa ell.

(nu 1. br.) (hen) til. *(sønnen) Skal ligne

hendes Fader; |
Skal og udi hans Fodspor lo

gaae, | Og efter Ære stiile.JBeen&./.272.

havde (Luttier) ikke stilet efter mere, havde
han vel ikke naaet meTe.Hostr.FF.95. det

var til ét Formaal, at disse Studier og al

den Læsning stilede hen . . Jeg vilde være
Digter. Schand.O.1.148. hun aner med den
rasende Elskovs Gjætteevne, at han stiler

paa Husets Datter dei.HSchwanenfi.HW.236.
Arterne (sigtes) igennem Tilværelseskampen

. . Alt stiler mod større Hensigtsmæssighed.

GBang.EK.II.390. ogs. (1. br.): søge at ligne

m. h. t. art, stil. Dragten, der ikke saa meget
stiler mod noget bestemt Aarhundrede som
mod at fremhæve den ungdommeligt fyl-

dige Yignr.JPJac.il.366. Hertz, hvis versi-

ficerede Lystspil det (o: et skuespil) nærmest
stiler hen imod. Borchsen.FF.1.140. 4,2) be-

væge sig i lige linje (mod); have kurs
(mod); især: gaa lige hen (imod); rette

(L3.1). LTid.1761.42. den Stilemaade, som
er egentlig for Breve.OGuldb.Br.b?'^. -ma-
ger, en. se Stilmager, f -mærke, et.

interpunktionstegn; skilletegn. PSchulz.DS.
86. -retter, en. (ogs. Stil-. CSonne.Min
Livsmelodi.(1938).33. Rubow.ES.108). (spøg.,

nedsæt.) om lærer (der retter stile); ogs. om
pedantisk litterær kritiker. Heib.Poet.VI.76.
VilhAnd.HP.105.
iStilet, en. [sdi'læd] flt. -ter. (gennem

ty. stilett, fr. stylet fra ital. stiletto, afl. af
stilo, dolk, griffel, lat. stilus (se I. Stil)) I)

(især Q)) lille slank dolk med tre- ell. firkantet

klinge uden æg. Moth.S825. en romersk Dolk,
denne Bastard af Stilet og Ragekniv. Bergfs.

PP.''9. ThBarfod.Snefnug.(1921).5. \\ hertil

bl. a. Stilet-stok, hul stok, hvis haandtag
samtidig er haandtag paa en i stokken gemt
stilet. Ing.LB.II1.137. 2) (med.) fin sonde

20 ell. (nu) tynd metaltraad, der anbringes i

en kanyle ell. et kateter. Mesnard.Jordemo-
der-Skole.(overs.l749).tvl.lO. Ugeskr.f.Læger.

1916.1541.

-stilet, adj. [-|Sdi'la<] som 2. led i ssgr.:

hvis stil (L2) er af en vis (ved 1. led nær-
mere angiven art), fx.: fiint stilet Tryk.
Levin. Betragtninger over da. Sprog. (1846). 34.

især (ogs. i videre anv.) i ssgr. smaa-, stor-

stilet (s. d.).
II (1. br.) til I. Stil 3-4, fx.

sine skridt (imod); styre (hen imod, løs 30 atr engstilet (JLange.MF.96).
paa osv.). et Tilbud, som gjorde ham det
muligt igjen at stile hjemad og styre nord-
pa,a,.PalM.IL.III.149. det er Efteraaretl

Fuglene stiler under Himlen i store Flokke.
MLorentzen.G.32. \\ ofte i forb. som stile

efter (JakKnu.S.87. ErlKrist.St.64), mod
ell. (nu kun i forb. løs paa^ paa noget.
De Svenske havde sat en nye Flode i Søen

Juul mærkede, at den stilede lige paa

Stile-værk, et. (sj., spøg., nedsæt.)

om stile (L3.2), stiløvelser. *boglig Kunst og
Stileværk (00 Fileværk^

|
Skal skjærpe

Sands og Tanke (0: i skolen). Rich.SD.24.

jf. 1. Stil 3.1 : Ved Siden af Baggesens Rim-
breve er Rahbeks Viser indenfor Versdigt-

ningen Tidens bedste Stileværk. VilhAnd.
Litt.II.899. -øvelse, en. se Stiløvelse.

Stil-figar, en. (æstet.) betegnelse for
Siæl&nå. Mall.SgH.314. Den Kommende sti- 40 visse udtryk og udtryksmaader, figurer (6.1),

lede lige løs paa Børen.CBernh.NF.XIII.
208. Jeg kom just kj ørende fra Vandmøllen
og stilede lige op mod Gaarden her. Hostr.

T.46. En Herre træder ind, bemærker Da-
merne, stiler over imod dem.Soya.HF.14.
Stile-, i ssgr. af I. Stil 3 (jf. Stil- 1)

ell. (sj.) 4 (se Stileart u. Stilart^; især
(skol.) af flt. af I. Stil 3.2, fx. (foruden de
ndf. medtagne) Stile-bunke, -retning, -ret-

telse, -time. -art, en. se Stilart, -bog, en.

I) t bog, hvoraf man kan lære stil (L3.i);
øvelsebog, lærebog i stil (L3.i), stilskrivning.

Da jeg begyndte, at læse de latinske Historie-
skrivere, læste jeg dem, efter lovlig Sæd-
vane, blot som Stiile-Bøger. Ew.(1914).IV
249. Dansk Stilebog, eller Stof til skriftlige

Forstands- og S]^Tog-0\eher.Sagen.(bogtitel.
1811). 2) hæfte, hvori eleven indfører sine
stile. RasmWinth.S.70. Adjunkten med . .

hvorved opnaas en vis stilistisk virkning (fx.

om udnyttelse af det klanglige, gentagelser,

antiteser; men i reglen ikke om billedl. og

overf. anvendelse af ordene), iøjnefaldende

Stilfigurer bliver undertiden borte i Over-
sættelsen. ^oos.ZfiL.58. En brugbar lærebog
(o: i hellenismens stil) omfatter . . over hun-
drede stilhgurer.Grønb.H.I.214. -fisk, en.

^Stille-. Larsen.), (til IV stille 2; ^^jj, foræld.)

50 d. s. s. I. Fisk 3.5. Funch.MarO.1.51. -form,
en. stilart ell. særlig udformning af stilen;

til 1. Stil 3.1: den humoristiske eller en
hvilken som helst anden Stiliorm. Sehand.F.
57. til I. Stil 4.2 : Ligesom i Bygningskunsten
er det ogsaa i Kunsthaandværket allevegne

Fortidens Stilformer, der benyttes. JLan^e.
1.282. DanmKirker.XII.24. -fuld, adj.

som nøje overholder, passer ind i en stil;

præget af en gennemført ell. fornem, værdig
Stilebøger i de udbulnede Lommer. Bang. 60 stil. aandfulde Drikkelag, stilfulde Udflug-
UA.28. -hæfte, et. d. s. s. -bog 2.

t Sti-leje, et. baghold. Moordbrand,
Stii-Rof, Vej- og Stii-Leie.ChrVsKrigsArt.21.

t Stile-maade, en. skrivemaade; stil

ter i det Grønne. Drachm.HI.219. Børsen
en af Hovedstadens stilfuldeste Bygninger.
Trap.*1.608. Borddækningen har ikke den
vante Stilfuldhed over sig.Hjemmet.1913.
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k

103.sp.2.
II (jf. stilig^ om personfs optræden).

den stilfulde Aristokrats modige Holdning
overfor det sig nærmende Uundgaaelige.

Brandes.VII.133. Der var . . over hendes

høje, hofteslanke Skikkelse noget raffineret

Stilfuldt, som hun, navnlig ved sine Bal-

toiletter, vidste at vinåeTstTege.JPJac.(1924).

11.33. -færdig; adj. [sdel'fer'di] {no. stU-

ferdig; til II. stille og suffiks -færdig (1) || i

rigsspr. først alm. efter midten af 19. aarh.

(endnu ikke i MO.^), jf.: „Især i Jylland."

VSO.) temmelig stille, rolig; især om per-

8on(s ytring, optræden, levevis): som afhol-

der sig fra ell. er bange for at lave støj, uro ell.

opsigt, sensation, blæst, gøre sig bemærket,

trænge sig frem, bruge store ord; rolig og stille

(og tilbageholdende, beskeden) i sin optræden,

levevis; om ting ell. forhold: som ikke er egnet

til ell. beregnet paa at gøre sterligt (stærkt)

indtryk, vække opsigt, bramme; bramfri, (hun)

erindrede sig, hvor tarvelig og stilfærdig

hendes afdøde Fader . . havde levet. Rahb.

Fort.11.314. *Stilfærdig Rosenknoppen groer

I
I Vaarens unge Dage. Winth.X.låd. Idyllen

Wieslaw, en stilfærdig Kærlighedshistorie,

der spiller mellem Krakower Bønder. Bran-

des.X.211. (han havde) lagt Mærke til, hvor

stilfærdigt hun gik, næsten lydløst. JJZ^rs.

GV97. Hun var i sort, stilfærdig Spadsere-

dragt. LecfeFtsc^r.HM.77. *Der er et Sprog,

det mest stilfærdige af m&nge.MLorentzen.
Ogsaavidere.(1939).23. en Kvinde, der har
sin Ynde i sit Væsens Stilfærdighed.
Brandes.IX.98. Den raske Strøm (o: i en

aa) tillader ikke den Stilfærdighed, som
visse Dyr kræver og ynder. Frem.DN.495.

Komedien er i al Stilfærdighed et lille

MesteTvæik.VilhAnd.Litt.III.611. -føring,
en. (æstet.) den stil ( 1.3.1 ), en forfatter bruger

i et arbejde. Stykkets Stilføring er blandet;

Vers og Prosa veksler. jBran<ies.///.319. Ofte

overrasker R.'s Stilføring og Sprogbrug.
HAPaludan.(HistTidsskr.lOR.V526).
Stilhed, en. ["sdeliheJa] flt. (i bet. 2;

sj.) -er. {ænyd. stUl(e)hed, ty. stillheit; afl.

af II. stille; jf. I. Stille)

1) til II. stille 1: det at en bevægelse
er standset, ophørt. SorøSaml.III.172.

især til II. stille 1.3: stille vejr; stille

(I.l). Luften er meget forskiællig og for-

anderlig, deels i Henseende til Varmen og
Kulden, Tørke og Fugtighed, Bevægelse
og Stilhed. JCLange.B.62. Ørst.I.llO. *I Luf-

ten var der Stilhed, |
Ei rørte sig en Vind.

Winth.X.201. nu kun i forb. stilhed før

stormen, iscer brugt billedl. (jf. u. Hav-
blik 2). Det nye Aar aabnede roligt, men
det er Stilhed før Stormen. Poi."/i294<?.i.

sp.5. Det er nu ganske aabenbart, at der

i den ægyptiske Ørken hersker Stilhed før

Stormen . . I hvert Fald tyder hele Aktivi-

teten langs Fronten paa nært forestaaende

nye Kampe. BerlTid.^*U1942.Aft.l.sp.6.

2) til IL stille 2: det at alle lyde, al

XXL BflBtcTkt »/, 1M3

støj er ophørt; tidsrum, i hvilken in-
gen lyd høres \\ til IL stille 2.2: standsning

af ell. pause i menneskers larmen ell. tale;

tavshed; ophold, der (blev) Stilhed (1907:
Tavshed^ i Himmelen ved en halv Time.
Aab.8.1. *til Jorden knuger mig

|
din fryg-

telige Stilhed.Gjel.KH.48. vi har no'en Gan-
ge . . faaet Brombær hemede . . Til Tve-
bakkerne, sluttede hun efter en Stilhed.

10 Bang.T.lO. Forsamlingen mindedes hans
Virke ved nogle Sekunders Stilhed. PoZ.^*/,

1942.8.sp.5. Fra vor Side har vi ønsket Stil-

hed, mens Retten sad (q: ai spørgsmaalet

ikke debatteredes, medens det var til behandling

i retten). PoU*/i,1942.7.sp.3. \\ til IL stUle

2.3. Hvo som agter paa den (o: en bagtalerisk

tunge), skal ikke finde roe, og ey boe i stil-

hed (1871: Fred). Sir.28.18(Chr.VI). *Den
blaa Nat er saa stille. Jeg ligger søvnløs.

|

M Stilheden vider sig og klinger.
|
Det er Lyden

af tusinde Miles TorsÅed.JVJens.Di.oO.
Vækkeuret skingrede i Stilheden. ErlKrist.

DH.220. (sj.) i flt., om tidsrum: en Stilhed,

der kun brydes af en Fugls selvoptagne

Kvidren . . De store Stilheder behøver altid

en eller anden Lyd som Vækker. JacPaludan.
(Pol."/zl941.11.sp.5).

Il
til II. stille 2.5.

Dødens Stilhed har udbredt sig over den
Døde. Mynst.Brøndst.3. Dødens Stilhed her-

å) skede i Yæiehet.Kofoed-Hansen.LD.21. (bibl.,

foræld.) i best. f. om dødsriget: De døde kand
ikke love Herren; ey heller nogen af dem,
som nedfare i stilheden (1871: til det

StiUe;. Ps.ll5.17(Chr.VI).

3) til IL stille 3. 3.1) (nu 1. br.) til IL
stille 3.1: en persons uvirksomhed, ørkes-
løshed, (kongen) lod holde adskillig Slags

Tornering og Ridder-Spil, paa det han ikke

ved Ledighed og Stilhed skulde fordærve

M (sin krigeriske) Anseelse. Schousbølle.Saxo.88.

om den, som stedse søger Arbeide og Sysler,

siger man, han kan ikke være i Stilhed.P£
Mull.*423. 3.2) (især r) til IL stUle 3.2:

ringe liv, flovhed i forretning olgn. der

hersker stilhed paa markedet
\

4) (oftest i forb. i (al) stilhed; til IL
stille 4.

il
til II. stille 4.2, om tilbagetrukket

liv, stilfærdigt væsen, indadvendthed olgn. en

Dame, som hun berømmede af Gudsfrygt,

50 Menage, Taushed, Stmhed.Holb.Vgs.(1731).

111.3. Han forrætter sit Kald i Stilhed og

Skikkelighed. 5øj/s5f.S.i27. Videnskaberne . .

indgøde Lyst til Stilhed og Stueliv. £ngeis<.

Tale.(1808).39. \\ til IL stille 4.3; især i forb.

i ell. (nu næppe br.) med stilhed. Denne
Højtid (o: et bryllup) blef holdt med større

Stilhed, end sædvanligt y&r.Slange.ChrlY

128. et armeret Corps . . som enten i Stilhed,

eller med klingende Spil . . kommer en Skild-

60 vagt toThi.Cit.l794.fSøkrigsA.*liii2^). Adam
(Homo) vil „gjore Godt i Stilhed". BerZTtd.

*^U1849.2.sp.2. T.s Begravelse er i dybeste

Stilhed. AaDons.MV.198. (nu sj.) m. bibet.

af hemmelighed og lumskhed: Joab (ledte)

85
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ham tilside midt i Porten, for at tale med
ham i Stilhed (1931: uhindret^, og stak

ham der i Underlivet, saa at han døde.

2Sam.3.27. Om Natten opvakte G. i Stil-

hed E.Schousbølle.Saxo.ll6. gaa, løbe af i

stilhed: Moth.S758. Jeg ønsker af mit

gandske Hierte at Tingen (o: et bryllup)

maatte gaae af i Stilhed. Lodde.fSkuesp.IV

354). se ogs. u. gaa 14.4.

5) (dial.) til II. stille 6: stadighed. Jeg lo

har ingen penge til stilhed. Feilb.

IStil-holt, et ell. (nu næppe br.) en

(VSO.). (nu næppe br. Stille-, jf. VSO.).

(til lY stille 2) ;i^ stilleklods paa rapert.

Cit. 1771 . (SøkrigsA.* Ppp2r). Stillemaskin«r

kjendte man ikke, man hjalp sig, ligesom

indtil den seneste Tid paa Skibene, med
Stilholter og Fiske o: Klodser og Kiler.

ODlom.KristianIVsArtilleri.(1877).303. Schel-

ler.MarO. nedskæring for stilholtet, se Ned- 20

skæring 1.

stilig:, adj. ['sdi-li] ijra sv. stilig; afl. af

I. Stil; især spøg. ell. jarg. og ofte om sv. for-

hold) stilfuld. B.T.*''U1919.4.sp.l. Deser jo

helt stilig ud idag. PLevin.RF.36. Lauesen.S.

131. Han havde ofte hørt den svenske Gros-

serer omtalt, især havde Anna Charlotte talt

om den stilige Herre. LeckFischer.A.170. (mu-
seets) stilige Læsesal. Pol.''/il942.11.sp.l. Hun
elskede . . hans lidt tunge Stilighed. PToei. 30

DesomboriGlashus.(1936).152.
stilisere, v. [sdili'seJra] -ede ell. (1. br.)

-te. vbs. -ing (OpfB.^Y11.294. AOlr.FA.
180. Stilart.14). {fra ty. stilisieren, ital.

stilizzare; afl. af I. Stil; jf. Stilist osv.)

bringe i stil; give et vist stilpræg. I)

(især æstet.) til I. Stil 3(i): affatte i en vis

stil ell. sproglig form; sætte i stil; stile (l.i);

nu næsten kun: give et karakteristisk, udtalt

stilpræg; give en kunstlet form; især i part. 40

stiliseret. Leth.(1800). Schmidts 2 Piécer,

af hvilke den sidste er mærkværdigt godt
stiliseret. Brandes.Br./.263. Til Tider kan
Livet forme sig saa bevæget og rigt, at det

vil være Synd mod Læserne, om Skribenten
omskrev eller stiliserede Begivenhederne.
FrPoulsen.VY144. 2) til I. Stil 4-6: indrette,

ordne, omdanne ell. fremstille noget, saa at

det faar et udtalt stilpræg, især saaledes at

enkeltheder maa bøje sig for hensyn til hel- 50

hedens præg og nøjagtig naturgengivelse fra-

viges til fordel for en kunstfærdig, kunstlet

(ornamental, typisk) form. de fleste „stili-

serer" (Mozarts) Værker paa en Maade, som
er ganske xindholdelig.CarlNiels.LM.lS.

||

især i part. stiliseret, to Marmorfigurer,
stærkt stiliserede i „Attituder". Dracfew.ilf.

206. middelalderligt høvisk Liv med dets sti-

liserede Omga,ngsioTm.OFriis.Litt.l88. Sti-
list, en. [sdi'lisd] (f Stylist. JohsBoye.H. eo

16). flt. -er. (fra ty. stilist og fr. styliste;

afl. af I. Stil; især æstet.) om skribent med
henblik paa stilen, stilføringen ell. (tidligere

spec.) sprogbehandlingen i hans (især: pro-

saiske) arbejder; m. prægnant bet.: skribent

med en særpræget, god, tiltalende stil. Johs
Boye.H.16. (Engelstoft har) neppe sin Over-
mand som dansk Stylist. JKHøst.Erindrin-
ger.(1835).158. Ord og Vendinger, som den
kræsnere Stilist ikke vil tage for gangbar
lslyxvt.PMøll.(1855). Y.217. JVJens. AS. 40.

Stilistik, en. [sdili'sdig] fit. (om lære-

bøger olgn.) -ker. (ty. stilistik, fr. stylistique;

afl. af I. Stil; æstet.) (fremstilling af) læren

om stilen (1.3), især i litterære arbejder; stil-

lære; ogs.: en skribents evne til at skrive, ud-
trykke sig, give sine arbejder et vist stilpræg.

JBaden.FrO. Fremstillingens Konst, eller

den høiere Stilistik, hvis Anvendelse er den
aandfulde Forfatters egentlige Værk — hvis

Theorie man vel ogsaa vil forsøge at bringe

under almindelige HegleT. Molb.NTidsskr.IV
673. den livfulde Stilistik, han . . raader over.

CSPet.Litt.825. Dansk Stilistik. UllaAlbeck.

(bogtitel.1939). Stilistiker, en. [sdi'lisdi-

^ar] (t Stylistiker). (ty. d. s.; til Stilistik;

æstet.) person, der dyrker stilistik; tid-

ligere ogs. om skribent med original,
fremragende ell. kunstlet stil. Jean Paul
kalder de Æsthetikere, hvis Hovedgienstand
er Elegants i Sproget, og hvis Higen gaae
ud paa at hæve Sprogtalentet til den høieste

Værdighed: Stylistiker. OeW.Prom./.43. Det
er Goethes væsentlige Fortjeneste i Stilen,

at han ei er Stylistiker. PMøll.(1855).

I

II.35.

NatTid.^*/itl936.13.sp.2. stilistisk, adj.

[sdi'lisdis^] (ty. stilistisch, fr. stylistique)

I) (æstet.) som angaar, henhører til

stilen (1.3.1) ell. stilistikken. ConvLex.
XVI.269. Hvor let Dr. Brandes end har til

Ordet, har det Stilistiske dog voldet ham
(store) Bryderier. Vodskov.SS.306. Afhand-
linger om stilistiske Emner. NatTid.^*/iil936.

13.sp.6. 2) (fagl.) som angaar stilen (1.4)

ell. stilhistorien paa et kunstnerisk
omraade; ogs.: stiliseret (se u. stilisere 2).

stilistiske Undersøgelser. FrPoulsen.DG.llO.
Pol.^y2l940.4.sp.2.

Stilk, en. [sdel'gf] (nu ikke i rigsspr.

Stilke. Pflug.DP.1112. Cit.l792.(VortFor-

svar.^yitl893.3.sp.2). UfF. jf. Feilb. samt
Lostilke (u. LøvstikkeJJ. flt. -e ell. (nu kun
dial.) stilker (Pflug.DP.487. Fleischer.AK.

195. Bregend.BV.8. Thorsen.74. Feilb. Kort.

159). {ænyd. stilk(e), stelk(e), stilken, oldn.

stiikr ; afl. af et ord svarende til ty. stiel, stilk,

skaft, mnt., osax. stil ; lignende (vist ubeslægte-

de) dannelser foreligger i dial. stjælk (FDyr-
lund.Uds.46. Dania.IX.31. SjællBond.40. jf.

skjelk. Esp.299), ænyd. stielke, sv. stjålk, no.

dial. stjelk, og no. dial. stalk, eng. stalk (jf.

stalkej, maaske besl. m. I. Stal; jf. II. stilke,

stilket)

I) om plantedel; især om den (tynde,

slanke) plantedel, der forbinder blad,
blomst, frugt med stængel, kvist, gren
osv. ell. (uden for bot. spr.) m. mere ubestemt

bet. om plante-, blomsterstængel ell. det stæn-
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gel-, grenstykke, hvormed visse Momster afskæ-
res, bygget var skudt i ax, og hørren i stilke

(1819: Knevler;. 2Mos.9.31(Chr.VI). *Dog
skyder Klinten op

|
Sin purpurkroned' Top,

|

Se, hvor de Stilke brammer (Kingo.SS.lY
219: Som i Guds Ager bT&mmeT).SalmHj.l66.
3. tager en Rose . . og putter Stilken i Mun-
den. I?et6.Poef.y7.26S. Kort efter reiser sig i

Haven en . . hvid Blomst paa sin smækkre,
grønne Stilk.Goldschm.Hjl.1.67. Melkebøttens lo

hule Stilke. JPJac.(1924).V12. skær roserne

af med lang stilk!
\ jf.: Om visse Planter: at

løbe op i lutter Stilke (o: tynde kraftløse skud).

VSO.
II

(gari., kog.) om bladstilk ell. stængel,

stængeldel (med paasiddende grene osv.) af

forsk, urter, urteagtige buske (jf. Kaal-, Ra-
barberstUkj. en Stilk Puurløg, man har op-
elsket i en Urtepotte. ZierA:.¥47. Det er Ra-
barbergrødens Sæson — 6 Stilke for 25
Øie.BerlTid."U1924.Aft.2.sp.4. jf.: en (sup- io

pc;Visk med Timianstilk, Lavrbærblad
og SeneTistilk.Pol.^/iol939.Sønd.24.sp.4.
trække stilke (af rabarber), se trække.

II t om kvist, gren olgn. af træ, træagtig

busk. *de kaste Roser ud,
| Og mangen

Stilk af May for denne unge Brud. Helt.

Poet.53. een stilk hnxhom. JacBircherod.FF.
51.

II
billedl. Hvor er vor Christendom,

I
Naar vi os tænker om?

| Vi har kun Stilk

og Blade. Kingo.SS.IY220. Vil du da ha 30

en historie om en pige? — Ja, hvis du kan
ta den lige fra stilken: det tørrede har jeg
faaet nok &f. Hjorte.Fa.83.

2) om hvad der ligner, minder om en
stilk (1; jf. ogs. bet. d). en Halvø, hvis

Stilk ikke var mere end en KvartmU bred.

Rørd.P.114. jf.: (de) stirrer . . mod den
vestlige Horizont, hvor en . . sorteblaa Sky
skyder sig frem . . vokser op . . bliver ved
med at vokse dybt nede i Skystilken. 40

Leop.EB.128. især i flg. anv.: 2.1) (nu kun
dial.) skaft paa fjer. Raff.(1784).261.
UfF.(sdjy.). 2.2) (især fagl.) om del af
brugsgenstand, redskab, apparat olgn.

II (jf. Pibestilk 1) pibespids (især paa kridt-,

shagpibe). Brunnich.MN.56. ned i (spøl-

kummen med sæbetand) dyppede han Ho-
vedet af en lille Kridtpibe, satte saa Stilken

for Munden og blæste Sæbebobler, smaa og
store. HCAnd.(1919).\:205. SkU Piben ad
Hoved og Stilk, dyp en af Piberenserne
Hofmannsdraabeme og se at faa den igen
nem PibestUken. NatTid.^*/*1937.Sønd.l9.sp

2.
II

den tynde del af glas paa fod (ml. glas

sets bund og foden). Tarif forGlas-Udsalget

(1783).24. HCAnd.(1919).111.408. et snapse-

glas med meget tyk stilk. Hjortø.I U.108.
\\

om haandtag, skaft paa forsk, redskaber, fx.

paa et bor (HMikkels.D.9. AMikkelsen.
Sløjdlære.(1894).53), (dial.) paa stegepande, to

kasserolle (UfF.), ske (VSO.). \\
den tynde

del af søm, skrue, naal, metalknap, mods.
hovedet (og spidsen) (jf. Nitte-, Skruestilk;.

Viborg&Neerg.HB.86. den, der kommer Væg-

gen nærmest (m£d knappen), har Ret til at
„ringle" først, d. v. s. han samler Knapperne
. . kaster dem til Vejrs og lader dem falde

til Jorden. De Knapper, som vender Stilkene
opad, er da ha.ns. HjLegeb.33. Dragtnaalen
med S^k.JohsBrøndst.DO.l1.215. \\ om
smalt (rundagtigt) forbindelsesstykke paa red-

skaber, apparater. Skieret (o: paa en plov)

er 8 Tommer breedt, og fra Stilken til Næsen
10 Tommer l&ngt.Adr.l761.214. Saltmaale-
ren . . bestaar af en Flydevægt . . og har en
tynd Stilk. SkibsMask.27. Den elektriske

Lampe . . er monteret i en Lampeholder,
ved hvilken mærkes en Stilk, der forneden
bærer en Skiwe.MeddRytt.lOl. (snedk.:) Fug-
ning . . er en skjult Smalfladeforbindelse
med Stilke af Jern eller Træ. AMikkelsen.
Sløjdlære.(1894).206. 2.3) om langagtigt,
tyndere parti, der hos dyr ell. men-
nesker bærer en tykkere del, er forbin-
delsesled ml. to tykkere dele olgn.

\\
(med.,

anat.) om del af polyp, svulst m. m. Polyp
kaldes en Svulst, som staar i Forbindelse
med Huden . . ved en forholdsvis tynd Stilk.

Panum.514. Lugte-Nerven . . bestaar af en
trekantet Stilk (Tractus olfactorius), paa
Enden af hvilken der sidder en lille Op-
svvdmning. Sal.*XI.534. jf. Hjemestilk.

||

(spøg., 1. br.:) jeg vil . . have fat i denne
Mand, om det saa skulde gjælde min Stilk

(o: hals).Etlar.X.100.
\\ (jf. Migestilk; iklce

i rigsspr.) om det mandlige Um (penis).

Krist.DF.292.
\\

(zool.) dels om stilklignende

organ, der udspringer fra ryggen og bærer

armene hos de stilkede søliljer: Brehm.Krybd.
859. sa.DL.*!,1.190. dels: stilklignende, bevæ-

gelig del af synsorganerne hos visse krebsdyr,

paa hvilken øjnene sidder (jf. bet. 3). Lutlæn.
Dyr.H25. Lieberkind.DYIII.173. om lign. or-

gan hos visse landsnegle: Sal.*XXI.830. 2.4)

(jf. Pibestilk 2 samt bet. 4; dagl., nedsæt.) om
tynd krop, midie ell. (nu især) tynd
arm ell. tyndt ben. de (havde) bare Ben,
hæslige tynde Stilke. Tretow-Loof.PaaJagti
Rumænien.(1904).64. Bestyrerens Blik . .

mødte . . en lUle begrædelig Dreng . . dan-
sende og hoppende paa sine Stilke. J.(Tor(fe.

DanskAand.(1908).59. Illustrationer (der)

lod Damernes Midier blive tynde Stilke.

KMads.Franskelllustratorer.(1929).104. (sj. :)

Hendes Søster var som en Lilie . . hun havde
Reisning og Kneisning, var som Moderen
skjør af Stilk.HCAnd.(1919).IlI.354. jf.:

Hans Hjerte er saa stort og hans Erfaring

saa Ulle; en rigtig prægtig Fyr, men lidt

skør i Stilken (a: overspændt, eksalteret).

Drachm.lll.363.

3) t forb. som øjnene staar paa stilke
{egl. m. henblik paa forholdene hos krebsdyr,

se ovf. u. bet. 2.3 samt u. stilket 1.4; sml. ogs.

ty. stielaugen machen, stirre nysgerrigt) som
udir. for ivrig, nysgerrig, forbavset stirren

(hvorved øjeæblet træder tydeligere frem, „øj-

nene er ved at gaa ud af futvedet"). Wied.LH.

86«
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114. den døroplukkende Politibetjents Øjne

stod paa Stilke, da hun . . kom ind. Pon^

LR.149. Nej, havde man hørt noget saa

spændende! Lindas Øjne stod paa Stilke

af Foiundring. EmilRasm.DL.77. JacPalu-

dan.TS.188. \\ (1. ir.) i videre anv. i forb.

ørerne staar paa stilke, der lyttes an-

spændt (med spidsede ører). Bergstedt.A.39.

Jomfruen var jo evig vandrende . . fra Hus
til Hus, med Øjnene og Ørerne paa Stilke.

ThEw.FD.L76.
4) (udviklet af bet. 2.4; jf. Pibestilk 3;

dagl.) person med meget tynde lemmers-

splejs; splint (1.4). han (er) så svag, at

han ikke kan la være at smile til en lille

stilk af en pige, der nikker til ham på gaden.

Hjortø.TO.52. „Saadan en Stilk!" haanede

P. ham. ACWestergaard. En Nørrebro-Dreng.

(1930).56.

iStilk-, i ssgr. ['sdelg-] (jf. Stilke-^ især af 20 ForstO.

rigt, anspænde sin synsevne til det yderste

(og lade øjeæblet træde stærkere frem), hans
Øjenkugler stilkede sig ned imod det Bytte,
han løftede op . . mellem sine Fingre. Gyr
Lemche.S.IY104. *(hun) Spidser Øret, stilker

Øiet.VilhAnd.Kransen.(1934).38. jf.: Skyt-
set aabnede sine Øjne, der stilkede frem
som lange Følehorn fra Højdernes Krat-
skove. <SMic;i.Dø.29.

10 Stilke-, i ssgr. (jf. Stilk-> af Stilk.

-ben, et. (til Stilk 2.4; 1. br.; nedsæt.)

tyndt ben; stilk (2.4). Skildringer af de smaa
elendige Væsners . . Kirtelsaar og Stilkeben.

KMich.K.164. Pol."/il938.Sønd.5.sp.l. jf.:

Thor var svagbrystet og stilkebenet.
AHenningsen.KA.39. Stilfk-eg, en. S( som-
mereg, Quercus pedunculata Ehrh. (hvis hun-
blomster sidder paa en ved frugtmodningen
lang stilk). JTusch.192. Andres.Klitf.266.

Stilk 1. -aks, en. 2? græs af slægten Brachy

podium Beauv. (med mangeblomstrede smaa-

aks i en klase, der ligner et aks). Drejer.Flora

ExcursoriaHafniensis.(1838).16. Rostr.Flora.

I. ^*(1925).27. -alge, en. ^ en art stilket alge

(jf. Stilketang;. D&H. -blad, et. (bot., for-

æld.) blad (paa stilk) (mods. Kronblad^.

Blomster- og Stilk-Bladenes Forskiellighed

hos \Jitenie.OFMiill.Svampe.44. -bladet,
adj. (jf. -blad ; bot., foræld.) som har stilkede 30 VII1.296
blade. VSO. MO. -bælg, en. ^ træ ell. busk

'

af slægten Cytisus L.; spec. om arten C. labur-

num L.; guldregn (med bælge i en endestillet

klase), -bælle: PhysBibl.XI\:207 . Kjærbøll.

FB.163.
I. Stilke, en. se Stilk.

II. stilke, V. ['sdelga] -ede. vbs. -ning
(AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).207). (afl. af

Stilk; jf. stilket) \) f til Stilk 1; i pass

stilket, adj. ['sdel^a^] som sidste led af

ssgr.: [-\sdeV gst].

I) forsynet med, siddende paa en
stilk. I.i) (især bot.) til Stilk 1, om plantedel.

Moth.S756. CGRafn.Flora.1.60. en stilket

Bælg, Frugtbund. VSO. Bladene ere enten
stilkede . . eller siddende. /)re;er.fio<Term.

22. ForstO. rødstilkede ('raftarJer-^Sorter.

LandmB.III.186. \\ om blomst. Grundtv.PS.
Drejer.BotTerm.51. i ssgr. som

kort-, lang-, tyk-, tyndstilket (s. d.). || i

plantenavne som stilket stjernebold, se

Stjernebold. 1.2) til Stilk 2.2, om genstand;

især som sidste led af ssgr., fx. højstilket
Snaps (0: snaps i glas paa høj stilk). JVJens.

Ma.94. se ogs. u. kortstilket slutn. 1.3) til

Stilk 2.3
II

(med., anat.:) Polypen er stilket.

Chir.(1845).1.265. SaVXIX.383.
\\

(zool.:)

Denne Yngel var oftest et eneste stilket Fo-

faa, udvikle stilk ell. stængel. Moth.S 40 ster, som sad i Moderdyrets (0: en salpes)

756. Erterne begynde at stilkes. F^SO. 2) til

Stilk 2. 2.1) (fagl.) til Stilk 2.2: paasætte
stilklignende stykke paa genstand. Stilk-

ning d. v. s. Indsætning af Stilkene (0: ved

fugning).AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).207.'De

(0: en guldsmed) (faar) aldrig Brosjer at

stilke for hverken Edel . . eller mig. KMich.
B.17.

II
stilke krabber, (fisk.) forsyne

krabber (I.3.i) med (nye) træpinde. Uhrskov.

Aandesæk, var fasthæftet til Væggen af den-

ne. JapSteenstr.F.19. Endelig kan Bagkrop-
pen være „stilket", som hos mange Snylte-

hvepse, naar dens første Led mere eller min-
dre er trukket ud i Længden. Bergs.MS. '1.22.

Man skelner mellem stilkede og stilkløse For-

mer (af søliljer) . Lieberkind.DV.1.467 . 1.4) til

Stilk 2.3 og 3, om øjne; dels (zool.) om visse

dyrs øjne: en Krebs (sad) og stirrede med
TG.105. 2.2) ('s;.; fiJ Stilk 2.3-4; fx. re/?.; 50 sine stilkede Øjne. C^MJ.Æ.Fi/.iS. Edderkop-
stikke, vokse frem som (paa) en stilk.

Deres Kindben var i de senere Uger ligesom

begyndt at stilke sig ud til Siderne. AKohl.
MP. 1.234.

II
intr.: gaa paa tynde ben. (hin-

den) græsser i fredelig Ro, stilkende over Lø-
vet paa fine Ben. ThitJens.VA.il.167 . 3) om
ell. m. h. t. øjne; egl. (til Stilk 2.3 slutn.; spøg.,

sj.) om krebsdyr: bevæge de stilke, hvorpaa
øjnene sidder. „Nej," svarede Krebsen og

per med stilkede Øjne og lange forfærdelige

Ben.Pol.^yd935.Sønd.25.sp.l. dels (1. br.) om
persons øjne: som staar paa stilke (se Stilk 3).

stive, stilkede Øine.VKorfitsen.ES.73. Keh-
ler.Overmennesker.(1929).103.

2) som ligner, minder om en stilk,

er lang og tynd; især (til Stilk 2,4^ nedsæt.,

om krop ell. lem. *Den (0: et æsel) trippede

smaat paa de stilkede Ben. Drachm.D.76.

stilkede Øjnene bedrøvet. „Det kan jeg eo Lad og nøgen krummede hun sin stilkede og
aldeles ikke.'' CEw.Æ.VII.57. (krebsen) vred
sine Kløer og stilkede forfærdelig med Øj-
nene. sws^.2i.

II
i videre anv. (til Stilk 3;

1. br.) i udtr. for at stirre ivrigt, nysger-

gule Yigekro^.ORung.ST.126. du (0:

ung pige) var en lille braknæset Ting med
stilkede kime. Elkjær.NT.105. (præsten) saa

da saa stilket ud i kraven. SuneAndresen.Der
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kommerandreDage.(1936).53. jf.: Kvinderne

(fra 1830'erne) er smægtende, liljestil-

kede, søde og sentimentale at se ipaA. Hist

MKbh.3R.II.697 samt u. langstilket slutn.

Stilke-tans, en. (til Stilk 1) ^ algen

Ascophyllum nodosum; buletang. Sal.I.520.

-øje, et. (til Stilk 2.3 og 3; 1. br.) stilket

øje (se u. stilket 2.i). den øvrige Flok (børn)

sad med de raadvUdeste Stilkeøine af Wei-

den. Aakj.FB.88. CHans.BK.160.
Stilk-liTeps, en. [2.3] (zool.) hveps,

hvis for- og bagkrop er forbundet med et

ganske tyndt led. LandbO.IV.306. Sal.*1.49.

8til-kile, en. (^Stille-. Moth.S758. Mil
TeknO.280). (til IV stille 2; jf. -fisk, -holt

samt Stilleklods^ kile, v. hj. af hvilken et appa-
rat ell. redskab indstilles; spec. (JjjJ): kile, hvor-

med kanon indstilles i den rigtige højde. Cit.

1771.(SøkrigsA.*Ooo2^). Scheller.MarO.353.

-kjole, en. selskabskjole, især af taft, med
glat liv og rigelig vidde fra hofterne og nedad.

PoV*U1926.Sønd.l3.sp.l. Faconen her er syet

som en Stilkjole med Faconlæg ved Taillen,

paa Forstykke og i Ry^. SyStrikkeB.129.
-klo, en. (til IV stille 2) redskab til filing

af tynde stifter. Urmageri.ll. -klods, en. se

Stilleklods.

stilk-løs, adj. som er uden stilk; ikke

stilket. I) (bot.) til Stilk 1. Stilkløst Blad.

CGRafn.Flora.l.60. stilkløse Blomster . .

der ikke ere indleddede i Stængelen. Drqer.
BotTerm.51. KoldRo.Sporepl.192. 2) (zool.)

til Stilk 2.3. Lieberkind.DYI.467(se u. stil-

ket 1.3J. -naal, en. [2.2] (fagl.) naal,

bestaaende af et langt lige stykke endende i

knap, hoved olgn. JohsBrøndst.DO.11.215.

-omfattende, part. adj. (bot., foræld.)

om blad: omfattende (se u. omfatte 2.2^.

Buchhave.GP.19. Larsen, -spore, en. (bot.)

spore, der hos visse svampe og laver dannes

paa en stilkformet udvækst fra en sæklignende

modercelle (basilie). Landb0.1V.124. -spo-
ret, adj. (jf. -spore; bot.) i forb. stilk-

sporede laver, svampe (o: Basidioliche-

nes og Basidiomycetes). KoldRo.Sporepl.264.

193. -stjerne, en. [2.3] (zool.) stilket

sølilje (af sl<Bgten Pentacrinus). Brehm.
Krybd.859.

IStil-knnst, en. (æstet.) kunst m. h. t.

stilen (I.3.i), det stilistiske. Bagges.DV.*IX. 5.

de øvrige Breve i Bogen . . er uovertræffelige

Mønstre paa Forfatterens Stilkunst. Bron-
des. III. 21. Rubow. (UnivProgr. 1938. 1. 11).

-kunstner, en. (jf. -kunst; æstet.). (Myn-
ster) var en betydelig Stilkunstner, der paa
sit Omraade har udformet en klassisk Prosa.

BjKornerup. (Mynst. Vis. I. LXX) . BiogrL.*

VI.475.
Sitilk-øje, et. [2.3] I) (jf. -øjet; sj.)

stilket øje hos visse dyr. Liitken.Dyr.466. en
Slags skumle Bunddvr med graadige Gab
og olme Sti\køine.EBertels.MH.45. 2) 4^
hesteskosplidsning (til at smøge over nokken

af rundholter, der (som stilke) rager ud over

skibets ender). Bencevnelsepaa forsk. Dele af
Skib.(1848).35. KuskJens.Søm.35. -øjet,
adj. [2.3] (jf. -øje 1; zool.) som har stilkede

øjne. S&B. Lutken.Dyr.457.

(Stillads, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(Moth.S761. Hrz.V.333. Harboe.MarO.396.
FrHolst.Revuen.(1880).54). [sde'la's, 1. br.

sdi'k's] (tidligere skrevet Stella(d)s. Høysg.
AG.137isteUkds). vAph.(1759). RRothe.Ud-

10 togafen Dagbog. (1828). 255. — f Stillats

(StiUatz), Stellats (Stellatz). Pflug.DP.200.
LTid.1729.389. Høysg.2Pr.6. — f Stilladse

(StiUatse), Stella(d)8e (Stellatse). Oecon
Journ.1757.708. Lodde.NT.180. Tode.SJ.I.

111. — t Stillage, Stel(l)ag(i)e. Pflug.

DP.590. Cit.l723.(KbhDipl.VIII.561). LTid.

1724.776. Callisen.BK.1.614. JFBergs.HK.
542. MR.1827.97. jf. Meyer.* — sj. (skrevet)

Stallads. SøLex.(1808). Stedlads. ChMou-
20 rier.Brød.(1821).68. Stiglads. AWHauch.

(1799).1.106. Stejlads. Dyssel.Indenlands

Reise.(1774).112). flt. -er. (jra nt. stellasje,

stillaasch, steilaasch ofi., holl. stellagie

(glholl. ogs. stallage^, dannet (m. fr. endelse

•Age) til holl. stellen, stille, ell. stal, stald

(i glholl. ogs.: stel, stativ olgn.), ell. laant

fra oldfr. stallage, estalage, stillads til ud-

stilling af varer olgn., afl. af estal, der er

laant fra germ.: ty. stall, holl. stal osv. (se

30 I. Stald;,- sml. II. Stilling 5)
I) (jf. Geryst, III. Lad (1), Hjald (1 og å))

en af sammenføjede stolper, lægter, brædder

olgn. dannet (simpel, primitiv) opbygning,
et stel, hvorpaa noget kan anbringes i

en vis højde over jorden; i mange spec.

anv., fx. om underlag, hvorpaa ting anbringes

for ikke at hvile direkte paa jorden, for bedre

at kunne beskues olgn., om stel, hvori et

apparat er anbragt, stativ, der bærer noget,

40 indretning (galge olgn.), hvori noget er op-

hængt, tribune med sidde- ell. staapladser;

i rigsspr. især om et paa stolper hvilende

bræddelag, hvorpaa arbejderne staar ved ud-

førelse af arbejder i højden, spec. om opbyg-

ning af denne art omkr. murene af bygning,

der er under opførelse ell. reparation; ogs. om
en i tove ell. paa en stolpe ophængt (forskyde-

lig) platform for bygningsarbejdere (jf. Hæn-
ge-, Patentstillads). Ved Portene er giort en

50 Stillatz for de høje Stands Personer 7. Trin

høy. Pflug.DP.200. Disse Huse ligne meget
Markskrigernes Stilladser i Europa, i^mer.

V17. (en mursvend) hisser sig . . op til hen-

des Vindue, og lader hende stige ud paa
Stilladset, hvorpaa han hisser det ned til

Jorden. Heib.Poet.V11.102. et SteUads til at

sætte (urte-)VotteT T^a&.RRothe.Udtogafen

Dagbog.(1828).255. *sine Sengklæder paa et

Stillads har hun i ^o\en.HCAnd.SS.XII.99.
60 En Stillads, hængt i Seisinger, om en Mast

eller paa Skibets ^\de.Harboe.Mar0.396. da
kom Inger hen paa Stilladsen hvor jeg sad,

og sagde: Du spiller saa kjønt Musikanter.

Etlar.GH.II.17. Klokkerne tonede friere og
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længere ud i Landet (o: fra JcirJcetaarnet) end

før, da de vel hang i et Stillads ude paa
KirkegBia.Tåen.SvendbAmt. 1925. 130. vi har

muret sammen og staaet paa Stillads sam-

men. LeckFischer. HM. 120. 2) Ulledl. selv

de bedste (universiteter) maa altid holdes

sammen af et Slags bureaukratisk Stillads.

Schand.YY.81. jf.: de vældige hegelske Ideer

. . hele dette store Tanke -S tillads. iiV^^^fl'-

M.66. spec: 2.1) (jf. u. I. Stel 1; gart.) om et ip

frugttræs stamme og system af ledegrene,

betragtet som bærer af frugtgrenene; skelet

(1.3.1 slutn.). BerlTid.'/d883.Aft.Till.l.sp.3.

EavebrL.'I.309. 2.2) (jf. Geryst slutn.; nu
1. br.) nedsæt, om mager, ranglet, affæl-
dig person; skelet (I.2.i). Schand.F.363.

ErnDalgas.Krøniker ogÆventyr.(1896).125.

Stillads-, i ssgr. af Stillads 1, især

(fagl.) i bet.: bygningsstillads, fx. i betegnelser

for dele, hvoraf et stillads opbygges, tilbehør 20

dertil, som Stillads-bom, -bræt, -buk (jf.

Bukkestilladsj, -hul (sml. Bomhul 1),

-stolpe, -træ, -tømmer; i betegnelser for

forretninger, der udlejer og opsætter stilladser,

som Stillads-(udlejiiing8)forretning, -kom-
pagni; i betegnelser for personer, der arbejder

paa stilladser, som Stillads-arbejder, -mand
og Stillads-raad (spøg. betegnelse for (titel

til) tømmer-, murmester ell. om person, der

bygger et stillads, arbejder oppe paa et stillads. 30

KLars.SF.69. DagNyh.^y%1922.2.sp.6. B.T.
**/xil931.9.sp.l).

I. Stille, et ell. (nu næppe br.) en
(Bøeg.S.77). ['sdeb] uden flt. (ænyd. d. s.;

fra ty. ell. holl. stille; afl. af II. stille; dog

delvis opr. substantivisk anv. af II. stille (se

især dettes bet. 1.3^, og i forb. m. adj. og foran-

sat best. art. er det undertiden vanskeligt at

skelne ml. adjektivet i substantivisk anv. og

substantivet, fx.: *lad det sværmeriske Stille 40

I
I dine Skove sødt formilde

|
Det Vilde i

min Ungdomslyst.Bød<.5. han . . seilede . .

paa Aaen under de høje Træer i det dybe
Stille. ThomLa.AH.289) det at være stille (II);

stilhed.

I) (især ^) til II. stille 1.3: det at vinden
er ganske svag ell. slet ikke blæser (saa at

sejlskibe ligger stille og havet er roligt);

vindstille, blev saa liggende den hele Nat
med Stille og tyk Ta.a,ge.Cit.l703.(JensSør. 50

11.45). Om Aftenen fik vi SV med Labert
og Stille. StBille.Gal.1.66. Under fuldstændig
Stille bjærges Undersejl og Mes&n. Bardenfl.
Søm.1.225. gaar det hen og bliver Stille,

hvad s&di,?OscJens.SL.59.
\\ efter præp. i.

man kommer anduvende ind i en Fiord
med haard Kuling af Søe-Vind, men naar
man er kommen et Stykke inden for, falder
det i Stille med eet.IslKyst.62. I Franske
Bugten . . laae vi en Dag i Stille med en eo
frygtelig 'Dønniiig.JJPaludan.Er.51. om Mor-
genen faldt vi i Stille . . dette paa Madeiras
Syd-Side fast uundgaaelige Onåe. StBille.

Gal.1.78. Naar der er Vind, skal Vaaddet

gaa— i Stille kan Manden sove. Gravl.0en.84.

Havet jeg kjender, med Dybet umaalt,
|
Kla-

ret og oprørt, i Storm og i Stille. Grundtv.
PS.YI.651. 1 Storm og Stille. Drachm.(bog-
titel.1875).

II
i billedl. anv., især i forb. m.

Storm. Bøeg.S.77. der var kommen Stille

efter Stormen (o: i 1536).Brandt.CP.316.

2) (højtid.) til II. stille 2: stilhed (2);
især i flg. anv.: 2.1) til II. stille 2.2. „Kom
Erik!" raabte Gundvar, efter et høitideligt

Stille.Oehl.ER.70. der (var) vel et Minuts
Stille i Kirken. YilhAnd.(Da.Folkesangbog.
(1940).13). 2.2) til II. stille 2.3. *overalt var
kun et taust og livløst Stille. Storm.SD.237.
*i Skovens Stille

|
Sad . . en Riddersvend.

PalM.U.232. Det var i den Time mellem
Nat og Morgen, da alt Levende sover, da
selv Forbrydere og Mørkefugle bedøves af

Stille. JTVens.M,/.37. *Stærkt stormer hen-
des Brvst i Nattens S ti Ile. OeRZXZ.i33.
HCAnd.SS.XII.189. JPJac.1.115.

3) (sj.) til II. stille 3: stilstand, pause
i en virksomhed, dette saa kaldte justitium

eller Rettergangsstille, da al Retter-

gang ophørte for nogle Dage i Anledning
af en offentlig Glæde eller Sorrig. JBaden.
Horatius.1.353.

4) (højtid.) til II. stille 4: stilfærdighed,
tilbagetrukkenhed, fjernhed fra verden, stille

taniceliv, sjælsro olgn. *Hans Liv et

varigt Stille ex.Zetlitz.Poes.31. det, man lige

ind til sin Sjæls inderste Stille er overbevist

om er Sandheden og Retten. JPJac./7.i4S.
Hans Ansigt prægedes mere og mere af dyre-

købt Fred og Stille. JFJens.HF.2iO.
II. stille, adj. ['sdela] (poet. (foræld.)

ell. arkais. (ell. no.) stil. Holb.Jep.I.l. sa.

Hh.I.213(jf. sa.Orthogr.l20). Clitau.PT.167

.

Oehl.Digte.(1803). 123. sa.PSkr.II.54. Hauch.
SD. II.21. Winth.Y90.VI.250. Hostr.SD.1.15.

Rich.1.244. intk. og adv. stilt: Holb.Paars.

245. Rich.II.273. JPJac.I.179. ZakNiels.

EM.IO. Recke.GND.14). gradbøjn. (i rigs-

spr. O, 1. br.), komp. stillere (Moth.S756.
Gram.Breve.188. Ew.(1914).IY168. Oehl.Er.

11.167. Hauch. II. 321. Kierk.III.239.312.

Brandes.YII.124. TroelsL.L.84. YilhAnd.
Utt.II.858), superl. stillest (Moth.S756.
Hørn.Moral.II.9. Goldschm.Heder.8. især i

best. f. og flt. stilleste. Holb.Ygs.IY2. Hauch.
III. 21. Brandes.YIII.188. Bang. SE. 189.

Pont.Fam.106). (ænyd. stille, still, glda.

(sto(nde)) stellæ (Mand.27.55), sv. stilla,

no. still; vistnok laant fra mnt. still(e) ell.

glholl. stelle; besl. m. IV stille; jf. I. Stille,

III. stille samt Stilhed, Stilte)

I) hvis bevægelser er standset; som
ikke (mere) bevæger sig fra et sted til et andet,

men bliver paa stedet; som forholder sig i

ro (paa et sted) uden at røre (paa) sig, uden
bevægelse af sine (bevægelige) dele; som er

ubevægelig; som er sat ell. gaaet i staa;
ogs. om bevægelse, der foregaar langsomt og

jævnt, blidt; sagte.
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l.l) i al alm., om hvad der er i bevægelse

ell. gang; især om levende væsner ell. om hvad
der er beregnet til at udføre en bevægelse (fx.

transportmiddel, mekaniske apparater, visse

organer). Øjnene var store, blaa og stille.

JPJac.1.241. Nu gaar vi stille (o: lang-

somt) til at begynde med, saa gaar det

iiok.ErlKrist.St.88. || t forb. holde stille.

1. intr. (til II. holde 26.1^ om person:

midlertidig, for en (kortere) tid afbryde en lo

bevægelse (fx. gang) ell. (især) standse sin

hest, sit befordringsmiddel; ogs. om hest,

transportmiddel: gøre en standsning, (de)

agede mig uden Byen, og holdte stille for

et deyligt Ljst-Huns.Holb.Usynl.I.l. *Hold
stille nu, du Kjøresvendl

|
Til Fods jeg møde

vil min Yen.Grundtv.PS.III.201. Pigen ved
Komfuret holdt stille med Dejgskeen.fiW
Krist.NS.lOl. (hun) mærkede ikke, Eleva-

toren holdt stUle.sa.DH.160. 2. trans, holde 20

noget stille, holde det saaledes, at det ikke

bevæger sig; holde i ro. han holdt Øjnene
stille og ubevægelige i Hovedet. Schousbølle.

Saxo.2S3. Han sad med de foldede Hænder
over Haandtaget af en Kæp, men kunde ikke

holde dem stiUe. De rystede som Espeblade.

Elkjær.MH.6. 3. refl. (m. overgang til bet. 3):

holde sig stille, ikke flytte ell. røre sig. holder

(haren) sig stille i sit „Sæde" . . er det ikke

let at se åen.Frem.DN.455. EBertels.MH. 30

45.
II

ligge stille. 1. om person: ligge ube-

vægelig (paa et leje). Hånd kand ikke ligge

stille om natten. 3/0^^.5757. *Sov sødt,

Barnlille!
|
Lig rolig og st]Me\Grundtv.SS.

IY371. Han Ugger stille hen.VSO. 2. om
skib: standse sin fart og blive liggende paa
stedet; ogs.: ligge uvirksom i havn; være

oplagt. Formedelst stærk Storm og Mod-
vind maatte Galioten denne hele Dag ligge

stille. Jens5ør.//.27. Vi laae et Par Dage 40

stille for M.odYmå.Blich.(1920).XXV108.

Harboe.MarO.250. Scheller.MarO.72. \\ sid-

de stille, sidde ubevægelig ell. blive sid-

dende i ro, uden at røre paa sig, flytte sig.

jo stillere (bierne) nu (0: om vinteren) kan
sidde, jo mindre tære åe.Fleischer.B.715. sid

stille med Benene\Bld:T.II.1218. || staa
stille. 1. om levende væsen: gøre en stands-

ning i sin bevægelse (gang, løb) ell. staa uden
at bevæge sig. Processionen skeer 3 gange 59
om Theatro, og ved hver gang staaes lidt

stme.Holb.Plut.Y15. *Saa stod vi lidt stille,

og tænkte os om,
|
Thi bitter var Afskeds-

stunden. WiniA.i¥45. B. stod stille for en
Arbejdsvogn, der kørte over Gaden. ZLars.
GV2. I Solskinnet ses de (0: svævefluer)

„staaende" stille i Luften, i Virkeligheden

bevægende Vingerne i utrolig Y&rt.Berl

Konv.XXI.ll. Han er staaet stille uden for

et aabent Yinåu. Rubow.HolgerDrachmanns eo

Ungdom.(1940).31. (jf. II. staa 5.i) i ældre

tiders gravskrifter: Stat stille Vandrings-
Mand! her hviler Peder V&ars.Holb.Paars.

222. sa.Kandst.Y7(jf. sa.Orthogr.119). staa

stille som en støtte, se Støtte. 2. om
ting; især om hvad der er beregnet, skabt til

at bevæge sig ell. udføre bevægelser: være
standset i sin (normale, mekaniske) bevægelse;

ikke være i gang. (de) siger, at Jorden løber,

og Solen staar st\!lle.Holb.Er.IlI.2. Visse-
lulle nu, Bamlil!

|
Sov nu sødt, og sov nu

længe,
|
Skiøndt din Vugge stander stil,

|

Uden Duun og uden Gænge.OeW./.263. Mit
Hjertes Banken selv jeg ikke fatter;

|
Nu

staaer det stille,
|
Nu slaaer det atter, fleid.

Poet.VII.369. det store Blylod løb lige ned
til Gulvet, bum! og saa stod ogsaa Uhret
stme.HCAnd.(1919).II.294. Saa lod hun
Rokken stande stUle. Gravl.0en.l3. (nu næp-
pe br.) om skib: Skibene, da de vare komne
midt ind iblant (ligene), stode stille, og
kunde ingensteds komme. Schousbølle.Saxo.
130. i forb. ikke staa stille, være i uaf-

brudt bevægelse, stadig funktion, meget hyppig
brug. Døren stod ikke stille til det blaa

Gæstekammer. jBan3.fiS.24. jf.: Vor Tele-

fon har ikke staaet stille for Klage (0: der

har ustandselig været opringninger fra klagere).

Pol.*/iil941.12.sp.l. munden ell. (nu næppe
br.) tungen staar ikke stille paa ham,
han taler uafbrudt; munden løber paa ham.
Derfor snakke de frem og tilbage om Løst

og Fast . . Tungen staaer aldrig stille paa
dem. Heib.TR.nr.34.7. VSO.IYM228. Mun-
den stod ikke stille paa ham den hele Vej.

Leop.TK.27. 3. billedl.; især: blive staaende

paa samme standpunkt, udviklingstrin, sta-

dium ell. (jf. bet. 3.2J ikke virke, fungere, være

i gang, trives, tidvikle sig; staa i stampe;

stagnere; være gaaet i staa. Staae, Christne

Siæl, kun lidet stille,
| Og vær fornøyet i

dit ?>md.Rostgaard.TP.149. enhver blot ud-

vortes og eensidig Stræben . . under hvilken

Mennesket . . i sit Inderste staaer stille,

medens Tiden uigjenkaldelig svinder hen.

Hauch.SKj. Verden vilde fremad, men
(riget) Polen vilde stå stiile.Hjort.KritLit.

111.210. Rosa, den mindste, er . . ikke helt

frisk. Blodmangel, eller saadan noget. Hun
staar stille. jBMC^/».S'.i52. tiden staar stille,

især brugt som udtr. for, at man ikke mærker
tidens gang, rastløshed, ell. at tiden er uden
udvikling, fornyelse. Jeg ved en . . Bonde-
have,

I
der vil jeg hvile ud for denne Gang

. .
I
og drømme trygt, for dér staar Tiden

stiUe. SigfrPed.BlaaMandag.(1931).23. Hans
Povls.HF.161. verden staar ikke stille,

verden er undergivet lulviklingens og for-

andringens lov. Ja, Fa'er, det kan have været
rigtigt i din Tid; men husk paa at Verden
ikke staaer stiHe. FritzJurg.nr.26. i udtr. for

at ens aandsevner ikke slaar til, maa give op
over for noget ell. pludselig svigter, slaar klik;

især i forb. som min forstand staar stille

(se Forstand l.i^ ell. det staar stille for
ham. han satte sig . . stirrende ud i Luften,

ubevægelig, som et Menneske, for hvem det

er staaet stille. Ban9.lft.278. Efter at han
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i Februar 1936 var faldet med en Sæk Rug
og havde slaaet Hovedet mod en Selv-

binder, følte han sig uklar til Tider, og ofte

stod det helt stille for hdiva.Ugeskr.fRetsv.

1941.A.85. jf.: *Læge-Raad vidste jeg fra

jeg var Lille —
|
ved denne Vunde min

Kunst staar sti\le\Drachm.HV148. staa

stille ved noget i tankerne, (nu næppe

Ir.) dvæle ved og tænke over noget. Leth.(1800).

II
i udraab, som opfordring til at standse en

bevægelse, nedsætte farten, gaa langsomt (og

forsigtigt). Stil! gaae ikke saa stærkt. vAph.

(1764). Feilb. stille med de smaa heste! se u.

Hest 1.4.

1.2) om vædske: som (næsten) ikke er i

bevægelse; som er standset i sit løb; spec. {^)
om vand: som er uden større bølgegang; hvis

overflade er rolig, næsten glat; ogs.: som

flyder jævnt, roligt af sted. et behageligt stille

rindende Ya,nd. Schousbølle.Saxo.83. Dagen
derefter dalede dog Vinden noget, Søen blev

stillere, og jeg begyndte at blive lidet vant

dertil. Robinson.1.10. Hunden søgte et stil-

lere Sted i Floden, hvor den svømmede over.

Hauch.IL321. *Vi vil seile paa det stille,
]

Deilige Øresunds natdunkle Bl&a,. ARecke.

102. det stille hav (Pflug.DP.1140. Schel-

ler.MarO.) ell. ocean (Kierk.V1.178. JV
Jens.Intr.182), ogs. det store og stille hav
'(ocean) {jf. eng. the Pacific (Ocean); sml. bet.

1.3; betegnelsen stammer fra Magelhan, der

fandt havet frit for voldsommere storme) det store

(verdens)hav ml. Amerika, Asien og Australien;

sydhavet; Stillehavet, stille vande, roligt van-

de (næsten uden bølgegang) ; ogs. d. s. s. Slæk-

vande. Scheller.MarO. ordspr. det stille

vand har den dybe grund {jf. ænyd. dess

stiller vand, dess dyber grund (DSt.1930.26),

ty. stille wasser haben tiefen grund) under en

rolig vandoverflade findes ofte et farligt dyb;

brugt dels (nu 1. br.) som udtr. for at tavshed,

stilfærdig optræden kan dække over listighed,

lumskhed, onde planer; dels som udtr. for at

man ofte finder dybsindighed, skarpsindighed,

store evner hos person, der er stilfærdig, faa-

mælt, indesluttet. Mau.9591. Høm.Moral.II.9.
Grundtv.Snorre.il1.20. det stilleste Vand har
den dybeste Grund, og min Søster, saa
fromt et Udseende hun giver sig, gjør dog
Alt, for at skille mig ved min Faders og alle

Fremmedes Gunst. Hauch.111.21. CHans.F.
230. jf.: Tro ej det stille Vand og tiende

Mamål Mau.10176.
\\ (jf. u. bet. l.i) i forb.

staa stille, de optoge Jonas, og kastede
ham i havet; da stod (1871: blev^ havet
stille fra sin heftige brusen. Jon.2.25^C/ir.

VI). *Mit Legem blir til lis og Blodet stille

staaer. Holb.MeUYl. JVJens.Di.63.
||

{eng.

still wine; fagl.) om vin: som ikke mousserer.
Juleroser.1935.31.

1.3) om vejrforhold: hvorunder der kun
hersker ganske svage vinde ell. slet ikke mær-
kes nogen vind. Moth.S757. *nu var Veiret
stille, der hørtes ingen Ymd. Søtoft.Panth.85.

Luften var stille. Søiberg.KK.11.129. i stille

og taaget Yejr. Pol."/9l941.5.sp.4. jf. u.

Stilhed 1 : I Gaar var der stille efter Stormen.
PoU°/»1938.7.sp.3. i forb. det er stille

(jf. 1. Stille^.- *Der vifter ingen Vinde, det

er stille.Oehl. VI.208. Næste Morgen vaag-
nede jeg op med den gode Tidende at det

var stillere.Chr.V111.(Bornh.Samlinger.XVI.
(1925).5). II

(1. br.) om vind, storm, blæst.

10 (herren) lod stormen blive stille (1871:
stille &f).Ps.l07.29(Chr.VI). En Nat . .

slog Vinden fra stille Øst om i Nordvest og
rejste sig til stiv Kuling. MylErich.NS.144.

II
stille byger, se 1. Byge 1. || stille

bælte, (^, geogr.) d. s. s. Stillebælte.

StBille.Gal.I.104. Scheller.MarO.

1.4) (undertiden delvis til bet. 2.1^ om andre

naturprocesser, der er forbundet med en bevæ-

gelse
II
om ild, flamme: som brænder roligt,

20 ikke flakker, blafrer ell. blusser op. *Altret

brænder
|
Med stille Flamme, røgløst og

beskedent. Oehl.VI1.243. || om regn olgn.:

som falder blidt, sagte, i smaa draaber. da
vi gik fra Bordet faldt en af disse „stille

Regne", der ellers kommer i Maj. iJasm

Hans.M.4.
2) som ikke frembringer ell. er for-

bundet med nogen (stærke, larmende,
støjende) lyde; ogs.: som er ophørt med

30 at frembringe lyde, støj. 2.1) i al olm.,

om hvad der (ved sin bevægelse, virken) nor-

malt fremkalder ell. er forbundet med lyde,

støj: som er uden lyd-, støjfrembringelser

p. gr. af bevægelsens standsning ell. langsomme,

sagte udførelse; som virker, foregaar,
sker (næsten) lydløst; ogs. om selve lyd-

frembringelsen: svag, sagte (og ensformig).
efter Ilden kom der en stille sagte Lyd.
lKg.19.12. *0 Skræk! hvad seer jeg her? . .

40 Stille Sort, du Vidne til vor Nød,
|
Og du

vort Suk fortæl Indbyggerne paa Jorden,
|

At Frederik den Femte . . Han er død. Ew.
(1914). 1.98. *I Skovens dybe stille Ro. To
og trestemmigeSange. Udsatte af FAndersen. II.

(1864).21. i Havens Gange . . var den stil-

leste Ro. Wied.Fæd.126. Der er ingenting i

Verden saa stille som Sne. Rode.D.54. Lyden
af Tallerkener lød op gennem Kældervinduet
som en stille Raslen. ErlKrist.DH. 74. om

50 hjertets slag: *Kun Natten hørte Sukket,
|

da Hjertets Slag blev stilt. Rich.11.273. (jf.

u. bet. 2.2^ i poet. tiltale til ens eget hjerte,

som opfordring til at beherske sig, slaa roligt.

stille, Hjærte! skælv ej Du
|
som denne

lille Yise.Drachm.UV122. *Stille, Hjerte,

Sol gaar ned,
|

Sol gaar ned paa Heden.
Aakj.VVF.28. jf.: *Det er saa fredeligt, saa

tyst
I

I Himmel og paa Jord;
|
Vær ogsaa

stille i mit Bryst,
|
Du Flygtning, som der

60 hoer\Ing.RSE.VI.93. 2.2) om levende væs-

ner(s bevægelser, livsytringer, handlinger):

helt lydløs ell. kun frembringende, forbundet

med svage, dæmpede lyde p. gr. af standsning

ell. forsigtig, sagte udførelse af bevægelserne
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osv.; spec: aom for øjebliJcket ikke taler, er

tavs, ell. som taler med svag, sagte røst.
\\

attrib. Hendes . . Stemme hensmeltede ved
de sidste Ord i stUle GT3L&d.Blich.(1920).

XIX.81. gaa sin stille gang (ogs. til

bet. A), se Gang 2.2. stille leg, d. s. s.

Stilleleg. VilhRasm.(Tilsk.l927.I.264). —
om tale: som fremsættes med dæmpet, hviskende

røst ell. er helt uhørlig. Herre! i Angesten
søgte de dig, de udeste deres stille Bøn lo

(1931: udgød stille Bønner^, der du tugtede
dem. Es.26.16. jf. Stillelæsning: Til Højt-

læsningen kommer . . den stille Læs-
ning.VorUngdom.1939140.133. stille mes-
se, se I. Messe l.i. || som præd., appos.

eU. adv. der han ikke vilde lade sig overtale,

bleve vi stille, og sagde: skee Herrens
Yi]lie\ApG.21.14. *(ræven) spejler sine Tæn-
ders Rad

I
udi den klare Kilde,

|
og lusker

saa gjennem Krattet tyst |
og stille, fitc/i./. 20

50. Under Orgiet bliver Franskmændene,
som, saa længe de kunde nøjes med at nippe
til Glasset, var spillevende, ganske stille,

til sidst stumme. VilhAnd.BT.Sé. hun havde
sat sig ned og græd %ti\le.PEBenzon.P.33.

Trafikminister Høgsbro . . har ladet opslaa

en Plakat (paa færgerne) med følgende Ord:
Tænk paa de sovende! Tal sagte, Gaa stille.

Blækspr.1905.2. gaa stille med dørene,
iscer billedl.: optræde stilfærdigt, diskret. Hvor 30

var du den Nat? Gaa du bare stUle med
Dørene. Hvem har du ligget og rodet med?
ErlKrist.DH.117. smst.144. tie stille, se

tie. (jf. u. bet. l.i^ t forb. som holde sig,

sidde, staa stille: der de hørte, at han
talede til dem i det hebraiske Sprog, holdt

de sig end mere stille. J.p(r.22.2. Staae still

udi en Krog, for at see an \]dia.lået.Holb.

Usynl.III.2. *Her sidde vi saa stille,
|
To

Kongesønner, | Ved lidet Bord, hvor Lam- 40

pen
I

I Hulen lyser. Oehl.XXX.66. *min
lærkelil?

|
før steg du saa glad over vangen,

I
nu sidder i krogen du mørk og stil. Hostr.

SD.I.15. jf.: Hold stille fra at jamre (1871:
Suk i Taushed^, hold ikke sorg for de døde.

Ez.24.17(Chr.VI). saa stille som (en)
mus, se I. Mus 2.i. musende stille, se

musende, stille! brugt som opfordring til

person(er) om at ophøre med støj, larmen,

tale ell. at bevæge sig, handle, tale med mindst 50

mulig støj. Stille! stille! st\Moth.S757. StiUe,

Klaudia! stille! du forvilder mig med dette

Spørgsmaal.5orws.//.7. *Nu stille, ganske
stille,

I

Med sagte, lydløst Yjedl Hetb.Poet.

IX.59. *Stille — stille — sagte!
|
Hvis jeg

nogen va.kte\Hostr.EF.III.9. StiUe! kom-
manderes der (i en skoletime). BerlTid.^'/a

1940. 8.sp.3. jf.: Stille med din Mund, sagde
ieg.KLars.SF.50. i talem. som: Stille, mester,

vi fanger mnsl Krist.Ordspr.nr.8588. stille 60

paa parterret! (se Parterre 2.i^. „Stille,

plage!" sagde skrædderen til sine høns (se

Plag^. 2.3) om (forhold i) naturen, om sted

ell. tid: fri for (forstyrrende, støjende) lyde;

især: uden larm af mennesker og deres fær-
den, virksomlied, uden støj fra blæst, bølge-

gang, stærkt løbende vand, træers brusen osv.

Lifligt dog det (0: kirkeklokkens kimen)
klinger, helst om Høsten,

( I den stille, svale
Aitexist\md.Grundtv.PS. VI.581. *Natten er

saa stille,
|
Luften er saa kld^r.Heib.Poet.IY

404. Prægtig er vor Hede, dyb og stille.

VEsm.FD.2. den Larm, der som en mum-
lende Surl uden Ophør trænger herind i

den stille Sideg&de. Bregend.DenblindeRytter.

(1927).62. Niels gik hjem i Byens aller-

stilleste Time.AaseHans.Vr.44. de stille

stuer, især om hjem, hvor ensomme gamle
bor, ell. hvor livet leves stille, fjernt fra ver-

den. De stOle Stner. SvLa.(sktæspiltitel.l902).

(maleren Hammershøjs) stille Stuer. VilhAnd.
IAtt.IV770. Fonden „De Stille Stuer" (s:

understøttelsesfond for ensomme og trængende

gamle, ,.pauvres hordeux").Krak.1931.II.2158.
2.4) i upers. udtr. som der er stille, alt

er stille, ingen lyde, støj høres. *Man saae
den (0: solen) skinne alt paa Anholts Kircke-
Taarn!

|
Men aldrig var saa stilt i Fogdens

Gaard tilforn. ^oi6.Paars.245. Det er saa
stille og saa tyst (Ing.RSE.VI.93: saa frede-

ligt, saa tyst^ | I Himmel og paa Jord.

Sange f.d€då.Skytteforeninger.*(1866).3. Der
var stille og øde paa (hotel)G&ngen. Erl

Krist.DH.83. Alt var stille om Bord. EBer-
tels.MH.47. \\ det ell. der bliver stille,

støj, larm (især: fra mennesker) ophører;

spec: der opstaar ro og tavshed i en forsam-
ling. (Paulus) slog til Lyd med Haanden
for Folket. Men der det var blevet meget
stille (1907: dyb Tavshed;, raabte han til

dem, i det hebraiske Sprog.ApG.21.40. hør
eengang, hvor Jacob hujer, nu blir det stille

igien, de taler gandske sagte. Holb.llJ.V9.
Efter et Kvarters Forløb standsede Spek-
taklet . . og Alt blev meget stillere end før.

Brandes.JuliusLange.(1898).2. Der var ble-

vet stille i Forsamlingen. P£^ans.ZJ5r.267.

II
i sammenligninger, (der er) Saa stille som

i en GTaLW.KAabye.PT.159. Pludselig blev

der (i auktionslokalet) stille som i en Kirke.

Pol.*U1942.3.sp.3. være saa stille som paa
en kirkegaard, se Kirkegaard 1. være, blive

saa stille, saa man kan høre en knappenaal
falde, se Knappenaal 2. 2.5) om lydløshed,

tavshed, der skyldes døden; ogs. eufem. for:

død. Som Barn kan jeg frydes i Morgensol
rød,

I
Om ogsaa jeg før Aften er stille og

død. Ing.RSE.VI1.250. Det (0: godstoget)

kommer langsomt ind — med knuste Sider

. . paa Tenderen mellem Kullene
|

ligger

fire stille Skikkelser
|
dækket af blodvaade

Frakker. JFJens.Dt. 70. en Langdysse, rejst

for en Mand, som blev stUle for et Par Aar-
tusinder siden. AchtonFriis.DS0.il.366. jf.:

Nærm dig gerne, stille DødlJVJens.VL.
100. smst.lll.

II
i det stille, (bibl.) i døds-

riget. Dersom Herren ikke havde været
min Hjælp, da havde min Sjæl paa lidet

XXL Sentrykt ",1943 86
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nær boet i det Stille. Ps.94.17. De Døde love

ikke Herren, ei heller Nogen af dem, som
nedfare til det Stille (Chr.VI: i stilheden;

1931: i det ta.\se). Ps.115.17.

3) som ikke er i (større) aktivitet,

virksomhed, ikke er i gang, normal
funktion; præget af uvirksomhed, le-

dighed, ro. 3.1) om person: som ikke virker,

arbejder for øjeilikket; som holder sig i ro;

vist kun i faste forb. (svarende til de u. bet.

1.1 nævnte). \\ i forb. holde stille; dels

intr.: Holder stille (o: med et slagsmaal),

og oplyser en sag, hvorudi jer Herskab er

saa høit intexessGret.Holb.HP.III.13. I Jyl-

land holder mange stille (med høsten) om
Søndagen af religiøse Grunde. Pol.^/iil942.

9.sp.4. dels refi.: (han) besluttede at holde

sig still, ladende Dara alleene fortsætte

Krigen. Holb.Hh.1.126. Denne Sinde be-

kendte Sognepræsten, at han (o: en kvak-

salver) holdt sig stillere. Brors.(RibeAmt.

1922.582). Sabbaten over holdt de sig stille

(Chr.VI: hvilede de^ efter Loven. Luc.23.56.

II
ligge stille, begge Krigs-Hærene havde

lagt en Tiid lang stille mod hin &nåen. Holb.

DH.I.577. Overalt er man nødt til at ligge

stille i disse Dage (o: i tørvemoserne). Ka-
lundborgFolkeblad.^yd942.2.sp.4. \\ sidde
stille, de sadde stille (1931: holdt sig nu
rolige^ tre Aar; der var ingen Krig imellem

Syrerne og Israel. 2X3.22. 1. A kan ikke

sidde stille til (o: være passiv tilskuer til),

at vi Bønder maa lade os behandle saa

sk&mmeligt.AndNx.MJ.11.50. 3.2) om virk-

somhed: som midlertidig er (helt ell. delvis)

standset; som ikke er i gang; nu næsten

kun (især f) om forretningsvirksomhed,

fabrik: som for øjeblikket ikke er i gang ell.

kun har ganske lidt at bestille, ganske ringe

omsætning; ell. om omsætning, marked, han-

del: som for tiden er meget ringe, meget flov;

om tid: præget af uvirksomhed, ringe omsæt-

ning. Effter denne Stilstand var Alting

stilt (0: der herskede fred) mellem Franckerig

og S])3inien.Holb.Intr.I.274. det er stille i

den Forstand, hvori Kjøbmanden siger: det

er i denne Tid stille i Kornvarer, de spørges

ikke. Kierk.V1.311. Sukker (0: handelen i

sukkeraktier) var stille. Zaper. Børsen var i

Dag meget stille. Ludv. Blandt Ispinde- Fir-

maerne har man haft det lidt stille i Aar,

fordi Sommeren har været saa kold. Ekstrabl.

*U1938.1.sp.5.
II (jf. u. bet. l.\) i forb. ligge

ell. (kun undertiden om fabrik olgn.) staa
stille. Handelen laae stille. PNNyegaard.S.
29. Teglværket havde længe staaet stille.

SHeegaard.UT.332. Forretningerne ligger

stille. Ludv. Universitetet . . var blevet ind-

stiftet 1479 . . og havde siden 1629 ligget

helt stille.CSPet.Litt.296.
\\ (jf. u. bet. Li)

om tidsrum, i Oversvømmelsestiden har
(Ægypten) været stillet overfor Vanskelig-
heder, som ligner Nutidens Arbejdsløshed.
Godsejerne har næppe anerkendt nogen For-

pligtelse til at underholde deres Daglejere

i disse tre „stille" Maaneder. jPn'sc/i.EX./.

116. Tilbudet om Arbejde (paa landet er

blevet) mindre, fordi Landmændene nu staar

over for den mere stille Vinterperiode. Poi.

*/iil938.7.sp.5. den stille Tiå.Ludv. Lind-

skovHans.NH.33. jf. bet. 4.7: Midt i en indre-

politisk stille Tid kom i Gaar en politisk

Sens&tion. Pol."/d937.1.sp.2.

10 4) som er fri for (præg af) (ydre ell.

indre) uro, postyr, større anstalter,
begivenheder, lystighed, lyst til at

bramme, vække opsigt; som vender
(sig) bort fra offentlighed, (deltagel-

se i) det ydre liv, selskabelighed, om-
gang med (mange) mennesker; spec.

om person: som lever et tilbagetruk-
ket liv, helt for sig selv ell. sine nær-
meste, ell. som er tilbageholdende, be-

20 skeden i sin optræden, indesluttet af

væsen, faamælt; stilfærdig; især i flg.

anv. (der dog ikke er skarpt afgrænsede

over for hinanden): 4.1) i al alm. *Dybe,
stille,

I

Stærke, milde
|
Guddoms Ord fra

Himmel-Havn!
|

Blidt de kalde
|
Hjerter

alle
I

I den gode Hyrdes N&yn.Oldenburg.S.

10. Store Smerter, haarde Prøvelser have . .

hjemsøgt mig. Der er nu noget stillere i mit
Indre. FruHeib.EtLiv.il.1. *Skjænk os, o

30 Danmark,
|
engang en stille Gr&ylRich.III.

61. I begge Bøger er de stilleste Virke-

midler de stærkeste. VilhAnd.Litt.IY287. om
dødsmaade: faa en stille I>ød.D&H. Vor kære
Moder . . døde stille Fredag d. l.BerlTid.

^*U1942.M.8.sp.l. den stille magt, især

(efter Monrad.PolitiskeBreve.Nr.W.Denstille

Magt.(1882)) om de bevægelser, tanker, der i

stilhed rører sig, lever i et folk (mods. den
lovgivende, udøvende, dømmende magt); kræf-

40 ter, der virker i stilhed, i det skjulte. Par-

lamentarismen er nemlig en Datter af

den stille Magt. Monrad.PolitiskeBreve.Nr.19.

(1882).27. „der er mange folk derinde":

her er ævred for længe siden opgivet, uden
udtrykkelig tilladelse, ved „den stille magt";
men i de tider, da flertalsformerne var

levende, brugtes de sædvanlig i slige sæt-

ninger. Wiwel.148. 4.2) om person(s livs-

førelse, optræden, væsen), vi maae leve et

50 roligt og stille Levnet i al Gudfrygtighed og

Ærbarhed. iTim.2.2. De stille Folk ere ikke

at skiemte med, naar de forst blir vred.

Holb.Vgs.(1731).III.l. *Før var hun let og
lystig,

I

Nu gik hun stille om. Winth.HF.34.

Stille Eksistenser. Bang.(bogtitel.l886). selv

kommer jeg sammen med saa faa. Jeg
lever meget stille.HRaage.Frk.Gudrun.(1919).

58. en stille lærd
j

de stille i landet,
(efter Ps.35.20) de personer i landet, der lever

60 et stilfærdigt, tilbagetrukket liv; undertiden

spec. om de religiøst grebne, især tilhørende „in-

dre mission", (han er) iblandt de honette

og stille i L&ndet. at. 1769. (AGarboe. Agersø.

(1938).98). de Stille i Landet ere rigtignok
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som oftest de bedste. ffaitcft.Br.236. VBeck.
LK.I.237. Blandt de Stille i Landet har Kidde
gennem sit Værk dannet sig sin egen Menig-
hed. iVa</ians.P.95. jf.: stille, som man siger

det om de „Stille i Folket", der Ugen igjen-

nem passe Næringsveien, gjøre Regnskabet
op, lukke Boden, og om Søndagen gaae i

Kirke. Kierk.VI.311.
||

(bibl.:) Kun for

(Chr.VI: tii; Gud er min Sjæl stille. Ps.62.2.

»Stille er min Siel til Gnd. Brors.180. 4.3) lo

om handling, foretagende, begivenhed: som
sker uden ydre anstalter, festligheder olgn.,

ell. som gaar temmelig ubemærket af, i dølgs-

maal, i stilhed (4); som sker paa en skjult,

indirekte ell. diskret maade. Vielsen skeer

ganske stille paa hendes Faders Landgods.
Biehl.fSkuesp.1 11,3.20). Du synes altsaa at

holde paa et stille Bryllup. ZierA;.//.92. Stil-

lingen vilde blive utaalelig, naar vi . . skulde
trækkes med en stille Modstand og Uvillie 20

fra Kongen. Lehm.(HistTidsskr.lOR.IY.285).
En stille Begravelse. J.oZ)ons.MTr200. Siden
Krigen har der . . været paafaldende stille

omkring Udvalgets Arbejde. PoJ."/xi942.7.

STp.2. \\ i forb. gaa stille af. KomGrønneg.
11.6. Hans Tog gik meget stUle af, og vid-

stes snart ikke, førend hånd var ofver

Grændsen ved Markeryd.(SZange.(7ftr/Yi233.

Madam Jensen og jeg er paa en Maade
Kjærestefolk. Ja, Du bliver noget over- 30

rasket, men det er ogsaa gaaet stille af.

PFaber.SK.25. Det gik . . stille af med de
danske Soldaters Hjemkomst (i 1864).
EBertels.D.81. 4.4) videre anv. af bet. 4.3

||

i forb. som et stille glas vin, et glas vin,

der nydes af en enkelt ell. enkelte personer

uden anstalter, formaliteter, i ro og mag. se

over til mig . . til en Agerhøne og et stille

Bæger I Kandarius.LP.26. ved Siden af mig
staar et stille Glas Vin, som jeg nipper an- 40

dægtigt iW.RGandrup.JD.lO. de sad nu nær
Lukketid ved en stille Whisky udenfor

(kafeen). B.T.^'^U1923.10.sp.3. || som adv.,

især i forb. ganske stille ell. (talespr.) lige

saa stille, uden anstalter, formaliteter, om-
svøb, forvarsel olgn. ell. uden at vække opsigt;

i det stille (se bet. 4.9^; uden videre. Galilæi

Skrifter . . ere stille strøgne i Index. EJessen.

RI.143. Her gaar saadan en MukkeduUe i

Seng og lægger sig Uge saa stille til at snue. 50

ErlKrist.DH.152. Jeg gaar lige saa stille og
narrer jer dMesa.Tamen. Bjarnhof.LE.195. Ita-

lien har ganske stille overladt Tyskerne at ud-
nytte Landet. PoI.*/i,i938.i.sp.2.

|| T i forb.

stille reserver, se Reserve 2.2. stille sel-

skab, interessentskab, opstaaet ved at en per-

son (den stille interessent), uden at det tilken-

degives omverdenen, gør indskud i en af en
anden drevet virksomhed, sadledes at han del-

tager i vinding og tab uden hæftelse for io

selskabsgælden. Hage.^206. Sindballe.Da.Sel-

skabsret.*!.(1936) .191. 4.5) som ikke giver sig

voldsomme udslag, især i støjende adfærd, høj-

røstet tale olgn., ell. (jf. bet. 2) som ikke ud-

raabes, udbasuneres, men fremsættes paa en
diskret maade. || om sygdom: som ikke giver

sig udslag i støjende optræden, voldsomme
handlinger, stille delirium

j
stille kuller,

vanvid, se II. Kuller 1, Vanvid. || om rus.

han og Hesten (var) som et Par Kæreste-
folk, der sjælden ses, lige drukne af Fryd
over Samværet. Folk paastod, at de trak
afsted som havde de en stille Kæfert paa
begge to.AndNx.DM.II.147. Flere af vore
Underofficerer . . havde faaet en stille Klister

pa,&.ASølling.Sømandsliv.(1925).28. || i udtr.

for at tale forsigtigt, diskret; især i forb.

snakke, tale saa stille om noget, „jeg

var daarlig nok til at troe, at . . De kunde
have menneskelig Følelse" . . „Saa stille,

saa stille.'' Heib.Poet.Y320. „Disse ædle —
Fjolser naturligvis." — „Du skulde vist

snakke saa stille om ham." Skjoldb.IM.44.
„Hesten er da fejlfri" . . „Ja, ja . . Skal vi

ikke snakke saa stille om det." ErlKrist.St.8.

(næppe i rigsspr.:) „Naa, saa det er saadan
en Kujon en har faaet i Gaardenl ,

." —
„Aa, tag stille til åetrAakj.SYVIII.78.
4.6) som man ikke lader komme til udbrud ell.

ikke giver udtryk; som man søger at under-

trykke, skjule; som man holder for sig selv,

skjuler for andre; som ikke bemærkes, kendes

af andre; som man kun sysler med i tankerne;

uudtalt; især om (udtryk for) sindsrørelser,

tanker, viden. *Lær os vort Kors med Taa-
lighed

I

Og stille Mod at Udel SalmHus.
271.4. Endelig slog jeg ham nogle Bibelske

Sprog op, som jeg formanede ham at læse

med stille A.nddi.gt.EPont.Men.II.122. det

Ridderkors, som jeg nok tror, han stille

havde næret Forhaabninger om. Schand.O.
1.172. K. præsenterede sin Ven i det stille

Haab, at (osv.).PHans.KK.188. (han) kvalte

en stille Latter. GJørg.GF.48. *I sine stille

Tanker
(

(hun) ydmygt takked Gud.
Winth.HF.284. Kierk.III.51. han (havde)

gjort sig sine stille Tanker om dette Emne.
DagNyh.*yiil921.6.sp.3. En og anden har
nok haft sin stille Tvivl, naar H. forklare-

de, at det var med Købmandens Tilladelse,

han tog Yognen. LindskovHans.NH.16. Man
tør vistnok nære en stille Tvivl om, hvorledes

det paatænkte Samarbejde vilde være forlø-

bet. Cit.l940.(Brandes.Br.II.xx). i sit stille

sind, 1 sine tanker; i tankerne; ved sig selv.

Bare de Begge vilde gaa! bad Thomas i sit

stille Sind. Schand.TF.11.104. B. havde imid-

lertid i sit stille Sind bestemt, at han vilde

i Morgen . . igen gaa derhen. KLars.GY30.

II
i forb. som gaa stille med det, ikke

fortælle, røbe det; holde det for sig selv. Mo'r
var religiøs, men stille med det. Skjoldb.

MM.1.68. Du (0: en nyforlovet) gaar stille

med det.EBertels.MH.140. 4.7) om tid ell.

sted: uden urolige begivenheder ell. (især)

uden (større) afvekslinger, begivenheder, festlig-

heder, adspredelser olgn.; om tid ogs. spec:
i hvilken man uforstyrret (af ydre og indre uro)

86'
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kan hengive sig til studier, eftertanke, bøn

olgn. *Som Bækken i Engens det blom-

strende Skjød,
I

Saa stille, saa klare de Dage
hen^øå.Thaar.HG.S. (han) omvexlede sin

forrige Leve-Maade med rolige og stille Dage.

SchousUlle.Saxo.250. *bag dens (o: Regen-

sens) Mure sig oplod
|
en Verden rig og

stille. Hostr.0.51. Under det stille Ophold

paa Langeland (havde Grundtvig) kunnet

forme sig sit eget Syn paa Gudetroen. Jo/is

Steenstr.HD.45. Egnen her var en stille Egn,

hvor der ikke skete store Ting til Hverdag.

ErlKrist.NS.119. jf. bet. 4.3: Vi havde en

stille Jul alle tre. Elkjær.HF.62. I Virkelig-

heden at forsage denne Verden: er ingen

Spøg. Men, tryg ved at besidde denne Ver-

den, i en „stille Time" med Digteren at

sværme i Stemning: er fiin, fiin Nydelse.

Kierk.XIV.240. vi takke Gud i Bønnens

stille Timer for alle hans Velgjerninger.

Monrad.BV.102. *i store, stille Stunder
|

fulde af Livets egen inderste, dirrende Uro

I

levede Naturens Under
|

i hans Sjæl. Kode.

D.65. PoVU1942.10.sf.l. den stille uge,
ugen før paaske (i hvilken offentlige forlystelser

tidligere var forbudt); passionsugen. Kane
Skr.*M769. PAHeib.E.99. Oehl.Er.III.140.

I den stille Uge, saavelsom paa den store

Bededag og Aftnerne forud fra Kl. 6 maa
(forlystelser) aldeles ikke tilstedes. Forordn.

'yBl845.§13. KathOrdb.39. 4.8) (1. br.) m. h. t.

sanseindtryk: rolig (3.5). Kappen (paa en

græsk status) er her stor og tung, med faa,

kraftige Folder og brede, stille Flader. Fr
Poulsen.(Glypt.1.8) . 4.9) i forb. i det stille,

(især til bet. 4.3,6^ uden anstalter, festlig-

heder olgn., ell. uden at det vækker opsigt,

bemærkes, falder i øjnene; i det skjulte; i al

hemmelighed; i al stilhed; ogs.: i sit stille

sind (se u. bet. 4.6J. Gud! man lover dig i

det Stille i Zion (1931 afvig.). Ps.65.2. de ni

Skrifter . . har vel i det stille ikke været
uden Betydning som Næring for det ny Liv.

Brandt.CP.208. Hun gaar og græder over
dig i det stille. JørgenNiels.D.87. Jubilæet
fejredes i det stille. JernbaneT.^^/il934.8.sp.4.

5) {ænyd. d. s., eng. still; til bet. 1 m. bet.-

udvikling: ubevægelig, derefter: uforandret, i

samme stilling, tilstand; stadig; nu kun dial.,

jf. dog u. bet. 5.i) vedvarende; stadig.
5.1) som adj. Feilb. i rigsspr. kun i forb.

stille hyre, se IL Hyre 1.3. 5.2) som adv.:

hele tiden; altid; stadig(væk). Moth.S
756. Feilb. især i forb. al (Rostgaard.Lex.S
296c) ell. alt stille (Moth.S757. Bøeg.S.39.
NCÉorck.SkadeiEndetarmen.(1775).7. jf. al-

stille 2) ell. stille hen (Moth.S757. Falst.

Ovid.73. Brors.206. JHSmidth.Ordspr.150.
MDL.553. FrGrundtv.LK.226).

III. stille, V. ['sdela] præt. -ede ell.

(i rigsspr. kun poet., foræld.) -te (Slange.
ChrIY.601. Schousbøllc.Saxo.300. Feilb. jf.
D&H.; især i pass. stiltes: Holb.Tyb.III.5.
EPont.Men.II.105. Heib.Poet.III.366. PalM.

111.64. Schand.UD.il); part. -et ell. (i

rigsspr. kun poet., foræld.) stilt [sdel'd]

(Holb.Intr.I.50. Ew.(1914).Y96. Grundtv.

PS.I.457. jf. Feilb.). vbs. -(n)ing (se I.

Stilling; ell. (nu sj.) -else (Moth.S762.

LTid.1761.44. Sibb.PhilosophisUArchiv. (1829-

30).257). (æda. stillæ i bet. 1.2 (Harp.Kr.

10.12f.l6), oldn. stilla, eng. still (oeng. stil-

lan^, ty. (mnt., oht.), holl. stillen; afl. af

10 IL stille; jf. II. stilne)

1) (til II. stille \) bringe til standsning i

sin bevægelse; standse; ogs. om nedsættelse,

afsvækkelse af en bevægelses fart ell. styrke;

refl. ell. i pass. (sj. intr., se 1.49): komme
til standsning. I.l) {til II. stille l.i; dog

delvis efter ty. stellen og saaledes egl. hørende

til IV stille; ikke i olm. rigsspr.) i al alm.

m. h. t. hvad der er i bevægelse, gang: faa

til at staa stille; standse; bringe i staa;

20 ogs. m. h. t. bevægelse, fart: standse ell.

nedsætte. Sluttelig kand denne Machine . .

sagtes og stilles af eeniste Menniske. LTtd.

1726.431. det Æble, der falder paa en Trap-

pe, og stilles ey paa første eller andet Trin,

men rulder og dumper indtil det allerneder-

ste. FPon<.Mew.///.53. (pilen gik til sidst)

igiennem en Planke i Skibet ned i Vandet,

hvor den endogsaa neppe kunde stilles.

Schousbølle.Saxo.296. (hærføreren) bød sine

30 at stille den flyvende Jagt noget. smst.280.

jf.: *(du) prøver at stille
|
Selv Tiden i sit

Løb. Grundtv.PS.II.150. \\ m. h. t. levende

væsner; dels (nu kun dial.) i al alm. *Ei

Tjørnebusk,
|

Ei gamle Stub
|
Dig stille

maa,. Grundtv.Optr.1.68. (han) kunde ogsaa

stille løbske Heste (o: ved trolddom). HKau.
AfdeklogeMændsSaga.II.(1922).51. (de tyske

soldater) løb, saa jeg troede . . aller (o:

aldrig) de var bleven stillet. Korch. Godt-

40 folk.(1920).141. dels (jæg.) om hund: standse

et stykke vildt, hindre det i videre flugt. *En
Kronhjort,

|
som Hundene har „stillet", og

som byder
|
dem hornet TTods.Gjel.KH.233.

I ældre Tid jagedes Grævling i maanelyse

Nætter med Hunde, der „stillede" den,

d. V. s. ved paagaaende Angreb forhindrede

den i at flygte, tvang den til Forsvar og

holdt den fast, til Jægerne kom til. Danm
Pattedyr.198. dels (jæg.) intr., om det jagede

50 dyr: staa stille (for hunden). Den (o: en elg)

rørte sig ikke af Stedet: Den „stillede" for

Hunden, glemte al Fare. HKaarsb.M.1.145.

dels (m. overgang til bet. 2.2 og 4.i ; nu næppe
br.) refl. ell. i pass.: standse (i sit løb, sin

gang osv.); forblive ubevægelig ell. paa samme
sted; staa, ligge stille; hvile, (de danske krigs-

folk) stilte sig ikke, førend de kom midt

udi Landet til Wiborg. Slange.ChrIY601.
(de) blev ved at reise, til de kom til Norge,

60 og Thyra stilledes ikke, før hun naaede
Kong Olavs Gaard. Grundtv. Snorre. 1. 296.

jf.: *Min Pen er løbsk, ey stiller sig. Reenb.

1.231.
II

m. h. t. legemsdel. *Sov ind, mit

søde Nussebeen,
|

Stil dine Pusselanker.
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PMøll.(1855). 1.50. især (bibl.) m. h. t. tunge,

i udtr. for at hindre en i at tale, bringe en til

tavshed ell. selv tie. den, som vil elske Livet,

og see gode Dage, skal stille (1907: holde^

sin Tunge fra Ondt, og sine Læber, at de
ikke tale Sviig.lPet.3.10. * Krampe vil stille

hans Tunge. Grundtv.Kvædl.143. *I fik da
stillet Tungen paa de Klerke,

|
Der . . har

bespottet Thor. sa.Optr.11. 7. 1.2) (til II.

stille 1.2^ m. h. t. vædskes

Vinden stiller. Drachm.UD.167. Det blev ved
med Storm og stærkt Frost. Naar det stillede

lidt, søgte vi ind til Isen. BornhHaandvEr.43.
nu i rigsspr. næsten kun i forb. stille af , se «.

bet. 5.3. 1.4) (til II. stille l.i) m. h. t. andre
naturprocesser, der er forbundet med en be-

vægelse.
II (1. br.) trans. Barbara kan stille

Ild, hun kan „vise tilbage", læse over Dør-
trin og „trebundet SkeV\ Steenberg.H. 1.61.

(nu sj.) m. h. t. strømmende vand. Mand
stiller snarere bekken end ken.Moth.S758.

jf. bet. 3.1 : (gud) stiller (1931: dæmper^
Havets Brusen. Ps.65.8. især refl. ell. i pass.:

standse (i sin strøm); blive rolig, uden (videre)

strøm, bølgegang, hvad skulle vi gjøre dig,

at Havet kan stilles for os (1931: saa vi

faar Havet til at lægge sig)?Jon.l.ll. den
N Strøm stmeåes.Cit.l703.(JensSør.II.37).

se, strøm lo jf.: efterat Jordskiælvet var bleven stillet

og Skaden blev efterseet af de over blevne.

Borrebye.TF.429. || intr., i forb. stille af,

se bet. 5.3.

2) (videre anv. af bet. 1) forhindre i at

forskyde sig, flytte (sig), bevæge sig; fast-

holde paa et sted. (om forb. stilles og
stedes, se stede 5.2j. 2.1) (dial.) m. h. t.

ting: faa til at sidde fast, blive paa
stedet. Han er så klog, te han kunde und-

*vov dig ei, før Havet stiller sig. Pram.PÉ. 20 være æ hoved, når det var ikke for det,

170. *Striden Strøm den stiltes derved (0:

ved elverpigernes sang), \
Som førre var vant

at Tinde. Heib.Poet.IlI.366.
\\

(især foræld.)

m. h. t. blodstrøm (af et saar): bringe til

standsning, ophør; navnlig (ofte i forb.

stille blod/- standse ved anvendelse af
tryllemidler, besværgelser ell. folkelige læge-

midler, nogle gamle Pialter, som ieg vandt
om mit saar at stille Blodet med. Dume-

han så ikke kunde stille hans halsklæde.

Krist.Ordspr.163. Schmidt . . fortærede

mange Hunde, og ham generede det ikke;

Mads kunde ogsaa godt stille det i sig, selv

om det kneb, men Laust kastede op, saa

det stod eiter.HPHansen.Renlighedigl.Dage.

(1928).56. 2.2) (især dial.) m. h. t. person:

faa til at blive (længere tid, til stadighed)

paa et sted, i en stilling, ved et arbejde
tius.III.69. *her er Urter, som kan stil- 30 olgn. de kunde saamænd godt undvære
le Blodet.Oehl.IY219. hun (tjener) ogsaa
lidt ved at stille Blod. Baud.H.176. FOhrt.
Trylleord.(1922). 107. Feilb.I.90.111.567. refl.

ell. i pass., om blod(strøm): standse; høre op;
ogs. (nu næppe br.) om blodcirkulationen: blive

rolig, normal, (hun) rørte ved Sømmen af

hans (0: Jesu) Klædebon, og strax stilledes

(Chr.Vl: stod; 1907: standsedes^ hendes
Blodrod. Luc.8.44. jf. bet. 4.4: (jeg) maatte

hende nogle Dage, — hvis da virkelig Grethe

troede, hun kunde stille hende hos sig?

Bregend.BirgitteBorg.(1941).38. \\ i pass.

stilles; næsten kun i forb. ikke kunne
stilles (et sted), ikke have ro paa sig ell.

bestandighed til at forblive ell. slaa sig ned

for længere tid et sted ell. i en stilling, ved et

arbejde (undertiden m. overgang til bet. i.i).

Hans Væsens Grundtræk var Ustadighed,

sveede denne Ruus ud, thj mit Bloed var 40 han fløj fra det ene til det andet, og kunde
saa forhidset, at det ey vilde stille sig igien.

Æreboe.104.
||
(m. overgang til bet. 4.4; 1. br.)

m. h. t. taarestrøm. *Kom til mig, at jeg i

mit Skiød,
|
Maae stille dine TaarerlÆ«;.

(1914).111.226. *Den Taare, som saa villig

flyder —
|
Og som saa let er stilt igjen.

smst.V.96. han er rolig nok til at kunne stille

P.s Taarer med Oplysning om (pengene).

CHans.F.314. 1.3) (til II. stiUe I.3) m. h. t.

ikke stilles ved noget af dem. Blich.(1920).

XXX.24. han havde lagt i Havnen ombord
ved en Skipper, fordet han kunde ikke stilles

paa noget af Hotellerne. JaA;^^*.^^.^^. jeg

kunde ikke stilles uden jeg skulde hen til

Dig i J)a,w. Korch.LL.93.

3) (til II. stille 2; ofte m. overgang til bet. 4:)

om ophør ell. neddæmpning af lyde, støj.

3.1) (især højtid.) bringe (virksomhed, der

vind, uroligt vejr \\ (1. br.) i alm. trans. 50 frembringer) lyd, larm til ophør; standse;

anv.: faa til at lægge sig. Folk, som i

den naturlige Troldom . . have drevet det

saavidt, at de kunne opvække Storm, og

stille den igien. Bagges.NK.a4^. jf.: Vandrin-

gen paa Søen . . kunde betragtes som en i un-

derfuld Retning forstærket Dobbeltgænger af

Stormens Stillen: Jesu Optagelse i Skibet

bevirker jo, at Vinden lægger sig. PORyberg-
Hansen.Évangelierne.(1904).162. \\ intr. ell.

faa til at tie; ogs.: neddæmpe (stærke lyde,

larm), „at sagte noget som er i larm."' Moth.

S758. *Fredsælle Drotter har Vaabnenes
Brag

I

Blidelig stillet i NoTden.Grundtv.PS.
1.171. *Midler mellem Gud og Jorden!

|
Du

har stillet Dommens Torden !£oj/e.^Z).///.

61. stille . . en Støi. FSO. *Dværgekonning,

I

Han stilled sit Strengespil. Recke.SD.179.

3.2) intr. ell. (højtid.) i pass., om lyde, larm:

(nu sj.) i pass., om vind, uvejr: lægge sig; 60 ophøre, standse ell. blive svagere. Bul-

blive rolig (t) ell. svagere, der de stege ind

i Skibet, stilledes Veiret (1907: lagde Vin-

den sig). Matth.14.32. *Da sagtnedes Veir,

og da stilledes Yiad.Hauch.SD.il.90. *naar

deret af Mændene, der vare rundt omkring
det forsamlede Raad, stilledes.JMd.6.2. upers.:

Nu ere de vist nok i Haar sammen, jeg troer,

hånd lader før sit Liv, førend hånd gir sig
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tabt, nu stilles det noget igien, det tør blive

got. Holb.llJ.Y9.
II

nu især i forh. stille

af, se u. bet, 5.3.

4) (delvis til II. stille 3-4, delvis videre

anv. af de foregaaende bet.) bringe en fysisk

ell. sjælelig aktivitet, virksomhed, proces til

ophør ell. ro. 4.1) (jf. bet. 2.2; nu 1. br. i

rigsspr.) m. h. t. levende væsen, især person,

der er urolig, ophidset, utilfreds olgn.: faa
til at falde til ro ell. give sig tilfreds; \q

berolige; stille tilfreds; ogs. (dial.):

holde i tømme, ave; styre. Stads-Kants-

leren havde stillet (1907: beroliget^ Folket.

ApG.19.35. Jeg tænkte Manden skulle gaaet

fra sin Forstand; og det var alt, at man
fik ham stillet.Wiwet.EL.S. for om muligt

at stille den urolige M&nd. Brandt.CP.153.

Hun stillede ham med gode og milde Ord,

som Moderen stiller sit B&rn.HKaarsb.TS.
206. jf. bet. 4.6: bidske Hunde vogtede Ind- 20

gangen, hvilke T. stillede med et Horn fuld

af Fæt. Schousbølle.Saxo.247. m. h. t. barn:

berolige; tidligere ogs. (jf. bet. 4.6j; give die.

Brystvorterne paa Ammen, som stiller Bar-
net. Hock.VeneriskeTilfælde. (overs.1792). 100.

hvorledes maa Moderens Følelse da være,

naar det matte Smiil dvæler paa det smer-
telig vundne Barn ved den stillende Barm?
TMørch.MitLevnet.I.(1831).114. hun . . er

ganske stille, eller stillet, som det syge 30

Barn, der stilles ved Moderens Bryst, hvor
det græder ud og glemmer sig selv. Kierk.

XI.276. HKaarsb.TS.206(se ovf. 1. 19). \\

(nu kun dial.) refl.: blive rolig; falde til ro;

spec. (jf. bet. 2.2): begynde at føre et roligere,

adstadigere liv. I Mand, stiller jer dog, tår

icke saadan af stæd med Mennisket. Zom
Orønneg.1.136. hendes Gemal stiller sig nok
og kommer til Fornuft igen. JPJac.1.201.
Kan du ikke stille dig lidt et Øjeblik. UfF. io

4.2) i al olm. m. h. t. (især: ubehagelig)

virksomhed, proces
\\
(nu næppe br.) gøre en

ende paa; standse. Gud hafde da (d:

1712) . . stillet Yesten.RasmWinth.S.106.
Dagen efter blev Krigen stillet; Tyrkerne
tabte. WCSamu£lsen. En Fodvandring. (1861).
60.

II
intr. ell. (nu næppe br.) refl. (Falst.

Ovid.29) ell. i pass.: standse, holde op
ell. blive svagere. *Vel an, jeg gierne fra
min Ploug min Haand vil tage (o: ophøre 50
med at digte),

|
Men beder, at den (o: vin-

teren) vil tillige stille sig. Falst.Ovid.29. Stil-

les . . som }leede.vAph!(1759). Denne Siuge
(0: en selvmordsepidemi) stiltes ikke, førend
Raadet befalte at afklæde den Dødes Legeme,
og legge det nøgen til Spectakel paa Torvet.
EPont.Men.n.105. *Af Fiender fleer til

Hæl
I

Foer, inden Slaget stiltes. Blich.(1920).
XXIV.ll. nu kun i forb. stille af, se u.
bet. 5.3. 4.3) GJ m. h. t. kiv, uenighed, oprør, eo
utilfredshed: bringe ud af verden; dæmpe;
bilægge, vi bør dempe og stille Tvistig-
heder. jyoZi.Sr.TTJ. Hannibal stillede sine
modløse Krigsfolks Misnøie ved at vise dem

Italiens Herlighed. Molb.Reise.III.49. Digtet
fortæller om det forsøg der blev gjort på
at stille den lange ie']de.AOlr.DH.IL37.
stille et oprør, (nu sj.) dæmpe et oprør.

Holb.Kh.53. Borrebye.TF.723. jf. bet. 4.6:

*Jeg lærte private Folks Børn at stave,
|

Det stillede Oprøret i min Mave. J5iicA.

(1920).IV.180. stille en strid: *Stil ald
dend Striid i Verden er,

| O Gwå.Kingo.
SS.IV.249. Redaktøren maatte ud og stille

Striden, da den blev haycostet.Schand.TF

.

11.318. *Kamp er Livets gamle Løsen,
|

aldrig stillet Strid. Stuck.S.99. naar der ingen
Bagvasker er, stilles Trætte. Ords.26.20.
*I hver en huuslig Strid han stiller Trætten.
PalM.AdamH.II.223. MartinAHans.JR.86.
4.4) m. h. t. sygdom(s-udslag), fysisk smer-
te, sindsbevægelsers fysiske udslag olgn.:

standse, ophæve ell. mildne, lindre, da
Pinen ingenlunde vilde stilles . . fortvivlede
han om sig.2Makk.9.18. *Taarer stiller kuns
min Smexte.Ew.(1914).I.96. stilt var Ber-
særkegangen, og ringere var deres Styrke.
Orundtv.PS.1.457. Han stillede . . Latteren.
VSO. da han havde faaet den Suppe, saa stil-

ledes Feberen saa vidt, at han kunde kjende
Folk og t&le.SvGrundtv.FÆ. 1.174. *jeg stiller

Tandværk og alle SmæiteT.Drachm.FÆ.Sl.
Esp.330. (jf. bet. I.2 slutn.) i forb. som stille
graaden. intet stilles snarere end Graad.
vAph.(1759). Aarestr.SS.V213. VSO.

\\
part.

stillende brugt som adj. (jf. fx. feber-, kløe-,

krampe-, smertestillende^. En stillende Hier-
testyrkning (ved besvimelse) er en Theeskee
fuld af 3 Dele Hofmanske smertestillen-

de J)Ta.a.heT.Holck.KM.24. Stillende Drik
(0: mod diarré og blodgang). Apot.(1791).44.
Røde stillende I)T3iSibeT.FolkLægem.I.56.III.

103. 4.5) O m. h. t. sjælelig uro ell. smerte,

sindsbevægelse: ophæve; dæmpe; slukke
( 1.3.2). Comoediers Henseende er, at oprøre
Affecterne, og den Christne Religions at
stille dem. Holb.JJBet.a2r. Stil for alting

Dit hidsige Sind, min Son\Pram.I.402. De
maa endelig . . stille hendes Uro, ved at

sende hende to, tre venlige Ord. Brandes.
Br.1.117. i forb. som stille sit sind i

(PAHeib.Sk.1.113) ell. til rolighed (se u.

Rolighed 2,3^, stille sin samvittighed
til ro (Wied.Fæd.326). nu især m. h. t.

vrede, harme: Kong Ahasverus' Harme (Chr.
VI: hastighed^ var stillet. Esth.2.1. jeg har
forsøgt alle Midler til at stille Neptuni
Vreede.HoZ6.Z7L/Yi. (det) lykkedes hende
at stille hans blinde Yiede. EChristians.Hj.
311. mellem dag(s)- og natterum stilles

vrede, se Natterum 2. m. h. t. sorg, kum-
mer: Han stillede deres Sorg ved Foræringer.
JSneed.IX.117. Tak være Alfader . . at jeg
kan stille Syvaids Knmmer. Suhm.(SkVid.
X.57). *jeg gav et Par Skilling den Lille

|

for Sorgen at stille igjen. Røse.Bygevejr.

(1892).136.
II

(sj.) refl.: blive rolig, behersket.

Hvor kan sig Elskov stille, naar Vreden
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kan det e]\GjelHSJ81. 4.6) m. h. t. (fysisk

ell. sjælelig) trang, begær, lyst: tilfreds-
stille; m. h. t. tørst olgn.: slukke (I.3.i).

Man som et Monstrum maa mig viise i et

Land,
|
Naar min Hævngierighed fornøyes,

stilles ka.nd.Holb.Mel.IV4. det varede ikke
længe, førend baade Appetit og Sovelyst
blev stillet. FrSneed.1.61. *I Borgen kæm-
pende var Kongen falden,

|
Men endnu

stiltes ei de Vildes Blodtørst;
|
Hans Søn lo

de søgte. PalM.111.64. Timeligheden med
(dens) Bekymringer og aldrig stillede Krav,
Pont.FL.434. oftest i forb. som stille sin
(ens) hunger, sult, tørst (se Hunger 1.2

osv.) ell. (især (3) stille sin (ens) lyst
(Holb.MTkr.555. vAph.(1759). 2Mos.l5.9
(Chr.VI afvig.)), længsel (SalmHj.652.3.
Heib.Poet.IX.23. JPJac.I.127.II.76), savn
(SalmHj.650.^. PalM.V1.272), trang
(Grundtv.PS. 1.164. Høffd.DF.38), (nu sj.:) 20

nysgerrighed fBagfges.iVZ.23. Winth.VIII.
171. D&H.).

5) i forb. stille af; isosr (jf. IV stille 15.3^

i Hg. anv.: 5.1) (sj.) i refl. anv. \\ til bet. I.2:

standse i sin strøm, bølgegang, de op-

rørte Vande maae fuldkommelig have stillet

sig dii.Rahb.Fort.II.186. || til bet. 4.1 : be-

rolige sig; falde til ro. Nu søgte de . .

lidt efter lidt at stille sig af efter den første

hæftige Bevægelse. Rahb.Fort.1 .399. 5.2) f 30

i pass. m. intr. bet.; til bet. I.3: Vinden stilles

af. VS0.I.112. 5.3) i intr. anv.: blive sva-
gere, roligere; tage af; lægge sig; dæmpes;
ophøre

II
til bet. 1.3, i forb. som vinden,

vejret stiller af. Vinden stilte noget af.

JensS0r.II.22. Endelig den tredie Dag stil-

lede Vejret . . &i.Rowel.Høgholt.(1868).19.

Han lod Stormen stille af (Chr.VI: blive

stille; 1931: skiftede Stormen til Stille^, og
Bølgerne lagde sig. Ps.107.29. stormen var 40

stillet a.i. KnudRasm.MS.111.104. upers. det
stiller af: Moth.S758. Om Morgenen . .

stillede det af og blev reen Havblik.MCBech.

U.137. Scheller.MarO. \\ til bet. 1.4, om regn,

snefald olgn. Saa stiller det af (0: med sneen)

— henad de snoede Gange blinker Pyt ved
Fyt.Drachm.HI.17. \\ til bet. 3.2, om støj

olgn. *Verdens Larm er stillet åi.Boye.AD.

1V.60. Mod Aften stiller det muntre Liv af.

HBrix.DD.202.
\\ (jf. bet. 4^ om virksomhed, 50

fysisk ell. aandelig proces. Hvor ofte stillede

den ikke af denne Harme i Sjelen . . hvor
ofte stillede den ikke af i en mildere Stem-
ning, fordi KjerUgheden slet ingen Anled-

ning gav til at hdkTmes. Kierk.IX.285. Han
lod hendes Graad stille dÅ.Schand.F.149.

Hans Fortællinger hørte op, hans Lyrik stil-

lede zi.VilhÅnd.Litt.lV583. Overgangsaare-

nes stærke Brydning og Gjæring var stillet

at.EChristians.Hj.204. 60

IV. stille, V. ['sdela] præt. -ede ell.

(gldgs. ell. dial.) -te (JJuel.43. Oehl.XXX.
130. PalM.IV55. Brandes. (Tilsk.1903.9).

jf. Moth.S758. Thorsen.104. Flemløse.165.

Feilb.); part. -et ell. (gldgs. ell. dial.) -t
[sdel'd] (Stampe.II.724. PWBalle.R.177 . Cit.

1848.(Wors.OB.24). jf. overstilt samt Moth.
S758. Thorsen.104. Feilb.). vbs. -else (se
IL StUlelse; ell. -(n)ing (se IL StilUng;,

jf. IL Stil. iglda. stillæ, stel(l)æ, sv. stålla,

no. stelle (se IL stelle^, oldn. stilla, ordne,
oeng. stelian, ty., mnt. stellen (jf. forestelle u.

forestille^; i nord. vistnok delvis laan fra mnt.;
besl. m. IL staa og II. stille; jf. bestille, Ge-
stalt

II
ordet tilhører i det hele, med undtagelse

af bet. 1 og 2, skriftsproget ell. fagl. spr.}

A. i alm. trans. anv.

I) anbringe, sætte, placere noget (staa-

ende, oprejst) paa et sted ell. i en stilling;

m. h. t. levende væsen i reglen (jf. ogs.

bet. 3.1-3J; lade en (faa en til at) an-
bringe sig (staaende) paa en bestemt
plads ell. i en bestemt positur, i. I) m.
obj. alene (uden yderligere nødvendig bestem-
melse)

II
m. h. t. fangstredskab; ofte (jf. bet. 2)

m. bibet.: ordne, gøre klar til at virke, stille

gkTn..Moth.S758. ro ud paa Fjorden . . for

at sætte Garn og stille Rnser. Pont.FL.171.

jf.: *paa de svage Dødeliges Veie
|
Han

(0: fristeren, den onde) stiller sine Næt og
sine Sna.TeT.Bredahl.V228. stille en fælde,
snare (snarer), se I. Fælde 2.2, I. Snare
1.1, 2.

II
m. h. t. vagt(poster), baghold olgn.

stille et Baghold. v^p/i.^i759). stille vagt,
se Vagt.

II
lade en ell. flere personer indtage

visse stillinger ell. positurer; i forb. som
stille modellen, (jf. bet. 2.i; foræld.) om
professor ved kunstakademiet: komponere en
(klassisk) stilling, som modellen skulde staa i.

I denne Maaned stiller Hr. Professor P.
Modellen, og efter samme underviser i Teg-
ning og Modellering (0: paa kunstakademiet).
Adr.*/il762.5. stille tableau, se Tableau.

II
(dagl.) m. h. t. hvad man bærer paa ell.

fører med sig: slippe det, give det fra sig og
sætte det et ell. andet sted. *Stil dit Spyd,
stærke Frænde,

|
sæt dig hos mig.Rørd.B.

153. Hun stillede et F&d.ErlKrist.DH.133.
jeg maatte stiUe cyklen for at tage regn-

frakken paa
I

1.2) m. obj. og flg. (nødvendig)

nærmere angivelse af stedet ell. maaden, hvor-

paa noget anbringes (om særlige forb. m. adv.

se D; om den refl. anv. se B). han skal

stille Faarene ved sin høire Side, men Buk-
kene ved den venstTe. Matth.25.33. Han stod

ganske nær ved Hyrdinden; de vare begge
To stillede hvor de stode.HCAnd.(1919).
11.191. Maleriet skal stilles i den rigtige Be-
lysning. F^SO. Ved Hjælp af Sledsker, der

stilles fra Lugerne i Overhuset ned imod
Jorden ud for det Sted, hvor Prammene
ligge, fires Godset ned i ^sse. Bardenfl.Søm.

11.142. Naglerne stilles i een Række. Sfeifts

Mask.16. Pigen stiller Kaffekopper rundt.

LindskovHans.NH.llO. De førte . . Herrens
Ark ind og stillede (1871: sattej den paa
Plads midt i det Telt, David havde rejst

den.2Sam.6.17(1931J. stille paa hove-
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det, paa højkant, mod muren, tilret-

te, i ell. paa række, i skammekrogen, i

slag, slag(t)orden, spidsen osu., se Ho-
ved 2.8, Højkant, I. Mur 1, Ret sp. 857*'

osv. stille en stolen for døren, se Stol.
||

m. h. i. hvad man hærer paa, fører med sig:

slippe og sætte et (iiærmere angivet) sted. *Ved
Borgeled min Ganger

|
Jeg stilled ved et Træ.

Winth.EF.14a. ofte i forb. stille noget fra

sig. Herrecykle . , Styret til at tage med sig, lo

naar man stiller Cyklen fra sig. PolitiE.Ko-

sterbl.'U1925.2.sp.l. Stil det (o: sværdet) fra

dig derhenne. ZMMnA;.£^/.i2(?. (hun) stillede

det tomme Glas fra sig. AaHermann.PH.73.
1.3) m. obj. og fig. nærmere angivelse af for-

maalet med anbringelsen; dels i forb. m. paa
som stille paa lur, vagt (se Vagt^; dels i

forb. m. til: Dejgen æltes godt og formes i

Kringler, der stilles til Hævning, Fr/cJ.

Kogeb.(1901).322. Alt æltes sammen og 20

stilles til Ryile. Bagning.60. Mælken blev

stillet til Optøning. Poi."/J942.8.sp.5. 1.4) i

pass., især i perf. part., brugt uden tanke

paa flytning, navnlig om legemsdele, plante-

dele: (fra naturens haand) være anbragt paa
en vis maade. Hasselerne ere blevne høi-

staramede, idet deres Kroner ere stillede

høiere, end Dyrenes Bid kan naae. CFaw-
pell.S.18. Smaaaksene er hos Alm. Hirse . .

langstilkede og stillede i en Top. MentzO. 30

Pl.45. i talrige (bot. ell. zool.) ssgr. som
aksel-, ende-, grund-, knippe-, krans-, rand-,

rod-, roset-, side- (1), skifte-, skærmstillet.

2) bevæge (vende, dreje, forskyde)
(en del af) noget, saa det kommer til at
vise i en ny retning ell. indtager en
ny positur, stilling, faar en ny form
(uden at genstanden som helhed skifter plads),

ell. afpasse, regxdere (egl. ved at dreje

(en del af) det i en bestemt retning) efter
øjeblikkets krav (uden at tingen flytter sig

fra stedet). 2.1) m. h. t. legeme, legemsdel.

Josaphat frygtede, og stillede (1871: vendte^
sit ansigt, til at søge Herren. 2iiLrøn.2<?.

3

(Chr.VI). (han) stillede Hænderne, som
holdt han noget paa begge Haandflader.
ErlKrist.DH.23. Maagerne . . foretager sig

ikke andet end at . . bringe sig i Balance
ved at stille Vingerne til Vinden. MLorentzen.
G.68. i forb. som stille øjnene paa noget, 50

(1. br.) rette blikket mod noget, (kattens) Øie-
kast . . var uafladelig stillet paa den Dræbte.
Kielsen.A.87 . Det hele var i Orden, intet
at rette ved, men han maatte pille for at
have noget at stille Øjnene Tp&a,. ErlKrist.
DH.223. i forb. som stille sine læber
(sit ansigt) til ell. (jf. u. bet. 2.2; 1. br.)

paa smil olgn., lade læberne (ansigtet) ind-
tage stillingen (som) ved smilen olgn. hun
var kommen i Vane med at stille sine Læber eo
til et . . intetsigende Smil.JPJac.1.253.
Naa! Det var det. Det var vel saa den al-

vorlige Del af Festen. — De andre raslede
op fra Stolene og stillede Ansigterne paa

Smil.ErlKrist.Ler.(1930).207. (hans) Læber
stod stillet til en munter Fløjten, men der
kom ikke en Lyd.sa.DH.S.

\\
(rid.) m. h. t.

hest: give den (for en lektion) rigtige side-

bøjning. Den indvendige Tøile virker i sær-
deleshed paa Hestens indvendige Side, stil-

ler den paa den Haand den skal gaae paa.
PWBalle.RD.35. IdrætsB.II.823. 2.2) m. h. t.

(del af) genstand: dreje, vende (omkring en
akse, et fast punkt), saa den kommer til at

vise ell. forskyde sig i en ønsket retning;

især m. h. t. apparat, mekanisme: ved at be-

væge en del deraf ell. v. hj. af en særlig meka-
nisme faa apparatet til at skifte (ell. for-

skyde sig i en vis) retning, ændre form, virke-

maade (saaledes at det afpasses efter øje-

blikkets krav); indstille (2.i); ofte i forb. m.
paa til angivelse af det maal, der sigtes efter,

ell. et bestemt sted, felt i en irtdstillingsskala.

Lænværket (paa en sygebaare) er bagtil for-

synet med tvende Jernbaand en Stytte og
en Stilskrue, saa at den efter Behov kan
stilles højt eller l&vt. PhysBibl.XII.348. idet

han rakte mig sin Kikkert, (sagde han) „stil

den paa hiin Bred! Vil Du troe vi faae

Fremmede?''Blich.(1920).XVIII.162.\inge-
fladerne bleve stillede vindskjævt, saa Be-
vægelsen kunde blive ligelig fordeelt paa
deres hele Læagde. Hauch.VI.115. (i visse

tilfælde) stilles Drøvlen (0: drosselklappen)

paa halv. Ursin. D. 76. (cykelsadlen) maa
kunne stilles baade i Længden og Højden.
Cyclehb.l7. jeg . . skulde hejse Bommen ned
og stille Semaforen. 0/jZsson.iS'.252. naar man
stiller Tonekontrollen (paa et radioapparat)

paa mørk (o: tone). BerlTid.*'»1940.Aft.8.
sp.6. stille signalet paa stop I stille register

(paa formen), se Register 4. uden obj., i

forb. som stille paa et apparat: (han) lod

Gassen saaledes fuse ud paa Trappegangen,
at Onkel maatte ned for at stille paa Ha-
nerne. Bergfs.P/S'.//.ii.

II ^ m. h. t. skyts:

rette mod et maal. som Øversterne , . af deres

eget Forlof resolverede sig at gaa løs paa
Breschen, lod Generalen stille Støckerne paa
sine egne. Pflug.DP.345. Stiller efter Visir

(0: kommando under kanonmanøvre) \ Skeer
ved at Commandeuren tager fra eller stiller

under i Stilleredskabet, indtil Pinden i Visi-

ren svarer til Elevationen, fl^arJoe.MarO.295.

Scheller.MarO.
\\ ^ m. h. t. sejl, ræer, ror.

hvorledes Styrmænd med størst Nytte skulle

stille Rorene. LTid.1747.451. *Det Første,

som jeg lærte,
|
Var . . i Kulingen frisk

|
At

stille mine SeilWinth.HF.126. Fokkelæsejl

hejses og strækkes i Yderfald og Inderfald,

stilles i Yderskøde og Inderskøde, bjærges i

Inderfald og IndeTskøåe.Bardenfl.Søm.1.104.
stille Ræerne efter den Kurs, man skal styre.

Bl&T. stille sejl kant, se 1. Sejl 1.2.
|]

(landbr.) om regulering, indstilling af plov, har-

ve olgn. m. h. t. en bestemt dybde ell. bredde af

furen olgn. Giersing.Landoeconomie.I.(1825).

430. FynskHjemstavn.1939.77. || m. h. t. ur:
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V. hj. af fingeren, urnøgle ell. særlig mekanisme
dreje viseren i den ønskede stilling, især: saa-

ledes at uret viser det rette klokkeslæt; ogs.:

regulere et urværks gang. Klokkeren maa ej

stille Klokken . . anderledis end Solen og
Dagens Tid det udkræver. DL.2—22—42.
Stilles Minutviseren, vil Viserværket bevæ-
ges, og Timeviseren saaledes følge med.
Ursin.Uhre.(1843).33. (han) trak sit Uhr
op og stillede det. Drachm.F. 1.545. Paa Sla-

get syv hver Ugedag . . trak (han) Uret op
og stillede Yiseine. Søiberg.HK.12. jf.: (hun)
stillede Bornholmeren i St&a.. Pol."/il935.

Sønd.25.sp.l. uden obj., i forb. m. paa:
Post-Karlen stiller paa sit hastende Uhr.
Rich.III.ll. i forb. m. efter til angivelse

af den rettesnor, der følges ved viserens flyt-

ning, stille et Ur efter sand må-Scheller.
MarO. jf. (billedl.): *Saa længe som man
er hos Folk, man med dem holder,

|
Og

efter deres Uhr da gierne stiller sit (o: retter

sig efter dem).Wadsk.95. som udtr. for, at

noget sker paa nøjagtig samme tid hver dag,

at en person altid er meget præcis olgn.: Jeg
seer ham . . paa hans Vandring forbi Deres
Vinduer . . og det er hver Dag nøiagtig paa
samme Klokkeslet, at jeg pleier at stille

mit Uhr derefter. fir2.X.288. Far var en
overordentlig flittig og punktlig Mand . .

Man kunde . . stille sit Ur efter ham. Jac
And.Er.1.33. i forb. m. til, i udtr. for at

indstille et vækkeur til at ringe (paa et bestemt

tidspunkt). I Gaar Aftes stillede jeg min
Vækkere til Midnat, men det var ganske
vist en Time forhen, at den giorde Allarm.
Biehl.(Skuesp.VI.186). (hun) stillede Vække-
uhret til SlsLg.Bang.T.25. EBertels.MH.102.

3) lade udfylde, besætte en plads,
post, røgte en opgave, tjene et formaal
ell. faa en vis anvendelse; overlade,
overgive i ens varetægt, til ens raadig-
hed; spec. m. h. t. noget befalet ell. paa-
krævet: (fremskaffe og) udlevere; skaf-
fe til veje og lade staa til raadighed.
3.1) (undertiden m. overgang til bet. é.i)

i al alm., m. h. t. person: lade indtage en
post, udfylde en plads, møde op et sted, blive

hensat under andre (nye) forhold olgn. Hånd
sønderslaaer de mægtige . . og hånd stiller

(1871: sætter^ andre i deres steå. Job.34.24
(Chr.VI). Stille . . Vidner mod hinanden.
vAph.(1759). ministeren var stillet paa en
vanskelig post under de unormale forhold

j

II
upers., i pass. Ti Minutter før 8 stil-

ledes der til Lovsang (paa Sorø akademi).
Schand.0.1.71. 3.2) m. h. t. valgkandidat:

fremstille ell. foreslaa som kandidat ved et

valg; nu især om den foreskrevne fremgangs-
maade med opstilling af kandidater ved rigs-

dagsvalg (se u. Stiller 1.2^. Oversk.Il.38.

Han var en af Byens ivrigste PoUtikere,

stillede og anbefalede Byens Kandidat ved
Valghandlingerne. rops./.272. Bl&T. 3.3)

m. h. t. mandskab ell. materiel, der er udskrevet,

rekvireret til militær tjeneste, anvendelse.
Gaarden skal stille en Rytterhest. F50.
Landlægderne stille Soldater, Sølægderne
Matroser. sms<. et stort og et lille sogn skulde
lægges sammen, naar de skulde lægges i

lægd for at stille en solda.t. JySaml.5R.III.
65.

II
spec.: skaffe som stedfortræder i militær-

tjeneste (ell. anden lignende samfundstjeneste)

.

MilTeknO.276. Den, der skal kunne stilles

10 for en Anden. Anordn.Nr.l25^/»1871.§6. stille

en mand for sig (se I. Mand 11.i^, en anden
ell. en mand i sit sted (MilTeknO.281. Sal.

X.866). uden obj., i forb. stille for sig:
hvorvidt Sessionerne kunne vente approbe-
ret, at de lade Nationale stille for sig. Prom.
"/s 1798. (Fogtman. Rescripter. reg. II. (1806).
38). Anordn.Nr.l25''M871.§6. Rist.ER.234.

3.4) videre anv. af bet. 3,3, i al alm. om frem-
skaffelse, tilvejebringelse af noget (til et vist

20 formaal, til ens disposition); m. h. t. per-

soner især: møde frem med; bringe paa
benene; mønstre (3.1 ). stille Vidner i Retten.

VSO. Naar vi (o: de forlovede) ere samlede
en masse, troer jeg, vi stille ti VdiX.Kierk.I.

347. Altsaa skal vi i Krig! — Sig mig, hvor
stor en Hær kan De stille — ? Drachm.FÆ.
69. I Stedet for to eller flere . . Vogne kan
Jernbanen stille en Langyogn. DSB.Gods-
regl.l2. stille paa benene, se u. 1. Ben

30 3.5. 3.5) m. h. t. pant, sikkerhed; i forb. som
stille borgen, depositum (Bl&T.), ga-
ranti, gidsler, kaution, pant, sikker-
hed, se Borgen 1.2 osv. 3.6) i forb. m. præp.,

til angivelse af det formaal, hvortil noget

fremskaffes ell. udleveres, stille noget under
ens Beskyttelse. BiÆT. || i forb. m. til.

(Orla Lehmann) har indlogeret (de holsten-

ske deputerede) hos sin Svoger . . stilt 30
Studenter tU Vagt og Beskjttelse.Cit.1848.

40 (Wors.OB.24). især i forb. som stille noget
til auktion, bortsalg, disposition,
raadighed, salg, tjeneste, se Auktion
osv. jf. stille til gidsel (gidsler), spot u.

Gidsel, Spot 3 3.

4) lade fremtræde paa et bestemt sted,

paa en bestemt maade; fremføre; frem-
lægge; forelægge; indføre. 4.1) m. h. t.

person: føre frem, fremstille for en anden
person (en gruppe personer), spec. en døm-

50 mende myndighed; især i forb. m. for. Frygt
ikke, Paulus! det bør dig at stilles for Kei-

sexen.ApG.27.24. Enhver, der anholdes, skal

inden 24 Timer stilles for en Dommer.
Grundl.(1849).§85. i 1817 havde (F.) været
stillet for en KiigSTet.Brandes.VII.453. (nu
næppe br.:) (han) troede . . ikke, at han
havde fortient at straffes, og begierede, i

den Henseende at stilles for Yorhør. Stampe.
11.117.

II (jf. bet. 5.2; uegl., i forb. stille

60 en over for noget: jeg stillede ham over
for Kendsgerninger. J[aZ)ons.M¥80. Stillet

overfor denne mægtige Bevægelse gjorde
flere Fyrster Indrømmelser. VerdenGD.III.
91. stille én over for et Problem. BIÆT.

XXI. Eentrykt *•/, 1943 87
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4.2) anbringe, sætte et sted i en rækkefølge,

et skema, system, en tankebygning osv. denne

plante er hos Linné stillet paa en forkert

plads
i

y/. let. 3,1 : omkring ham har han
(o: forf.) stillet en Del Personer. Or%re^.B.
210. om skriftlig indføring, bogføring: denne

post er stillet blandt aktiverne
{
stille i (paa)

regning, se Regning 4.1. || m. h. t. række-

følgen af ord, sætninger, afsnit. Jeg har selv

overveiet, om jeg skulde stille (bogens) Af- lo

snit XIII før eller efter Afsnit XII. Brandes.

Br.I.182. at stille Verbet sidst i Bisætnin-

gen (jf. slntstillet). Dahlerup.SprH.50. Hvor
vi har et spørgeord eller et relativt prono-

men, må dette stilles iorTest.Jesp.SprU.64.

4.3) fremlægge, fremføre noget, saaledes at det

er synligt for, kan erkendes af en ell. kommer
til at staa tydeligt for hans tanke, bevidsthed,

saa han kan tage standpunkt til det. *Verden
. . vil friste | Og stille for min Sands

(
De 20

Skatte, jeg skal miste. SalmHus.557. 4. Før
man kan give en Oversigt over Genre-
maleriet i Danmark, maa man stille sig

klart, hvad et Genremaleri ex.SSchultz.

DanskGenremaleri.(1928).5. stille for ly-

set, se I. Lys 1.4. stille i udsigt, for
øje (øjne), se Udsigt, Øje.

||
(delvis til

bet. 1.3) i forb. som stille noget til be-
skuelse (MKlitgaard.GM.117), parade,
skue, se Parade l.i, III. Skue 3.

|| fore- zo

lægge, fremlægge til overvejelse, afgørelse, løs-

ning ell. overlade, henskyde noget til ens af-

gørelse, behandling, lægge det i hans hænder
olgn.; i forb. som stille en noget til efter-
tanke (se Eftertanke 1), stille en noget
frit (for) (Ludv.), stille en et valg. der
stilledes os atter intet andet Valg end Køien.
VKorfitsen.TO.il.61. Kongeværk eller dvask-
hed er det valg, han stiller h&m.AOlr.DH.
11.42. (feen) stiller . . ham Valget mellem 40

at dø inden tre Dage eller syv Aars Sygdom.
0Friis.Litt.119. (delvis til bet. 4.4^ i forb.

som stille sig et maal (S&B.), stille

(en) en opgave, stille et problem olgn.

(se Opgave, Problem/ jf.: Disse Avisernes
ivrige Dyrkere . . stillede sig Løsningen af

store politiske Problemer til FoTmK&LStolpe.
D.IY20.

II
(nu sj.) i forb. som stille noget

til en (ell. ens tykke. vAph.(1764)), over-

lade, henstille noget til en (at bestemme, gøre 50
noget). *Vi stille alle Ting, O store Gud!
til dig. JFriis.34. (kejseren) stillede . . til

Kongen, at næfne Dagen, paa hvilken alle

Ratificationer og Leyde-Brefve kunde . .

udvexles. Slange.ChrlYlllS. stille sin Sag
til Gud. VSO. her er det nu stillet til os . . at
arbejde videre herpadi.AFibiger.JuliusFriis-
Hansen.(1920).134. \\ i forb. som stille
sit haab til, (1. br.) sætte sit haab til. den
gamle Gaard . . som de havde stillet al eo
deres Fremtids Haab til. HKaarsb.DT.42.

Il
stille i bero, se I. Bero. 4.4) m. h. t.

krav, forslag, spørgsmaal olgn.: (udforme,
formulere og) fremsætte over for en; rette til

en; især i forb. som stille betingelser,
en dagsorden (Bl&T.), fordringer, en
forespørgsel, et forslag, krav, (nu
næppe br.:) en ordre (Slange.ChrlY.736.

Stampe.II.724. Skr.''U1757), spørgsmaal,
se Betingelse 1 osv. \\ tidligere ogs. m. h. t.

ord, tale: rette, stile til en. mod mig haver
han ikke stillet (1931: rettet^ sin Tale. J06.

32.14. Nu følger Bardernes Sang i 3 Afde-
linger. Den 1ste er stillet til Ræren. Blich.

(1920).II.34. 4.5) fastsætte, bestemme (og

give meddelelse om) noget. Ikke længe efter

udløb den stillede Tidsfrist for Krønikens
Fnldendelse.CSPet.Litt.401. stille en hugst,
se Hugst 2.

II
især m. h. t. diagnose ell.

horoskop olgn.: udarbejde, fastsætte, bestemme

efter forudgaaende undersøgelse. Hele Patien-

tens Udseende siger ofte meget om Progno-
sen — er Øjnene klare. Stemmen kraftig og
klangfuld. Tungen fugtig, det naturlige Huld
bevaret, vil man stille Prognosen bedre, end
hvis Patienten ligger med indfaldne Øjne,

med mat Blik (osv.).LeopMeyer.FP.15. se

i øvrigt u. Diagnose, Horoskop, Nativitet,

Planet 1.

5) gøre til genstand for en vis behand-
ling ell. lade faa en vis medfart, skæbne;
næsten kun i forb. m. flg. nærmere bestemmelse;

om forb. som stille blot, stille i skygge,
stille i værk se II. blot I.7, I. Skygge 4.2,

Værk; spec. i flg. anv.: 5.1) gøre til genstand

for en vurdering, bedømmelse; betragte ell.

fremstille ud fra et bestemt synspunkt; gøre (en

sag) til genstand for en vis behandling; frem-

stille paa en vis maade; faa til at frem-

træde i en ny, ændret skikkelse; kun i (mer
ell. mindre) faste forb. som stille noget over
ell. under noget andet (S&B.), stille en højt

(HCAnd.BC.lV.109. D&H.), lavt (smst.),

stille lige, stille i ell. paa (lige) linie (se

VIII. lige 1.1, I. Linie 1.4j, stille en sag i

lyset, stille i et vist lys, i relief, stille en sag
paa spidsen (se I. Lys 6.1-2, Relief 4, I.

Spids l.ioj. 5.2) behandle (en person) paa en
vis maade, bruge en vis fremgangsmaade over

for ham; hensætte i en ny, ændret tilstand,

i andre kaar; lade faa en vis medfart, skæbne.

Christiern den Andens Lov . . stiller Skib-

brudne paa lige Ret uden at spørge om
Nationalitet, Indfødsret eller særlig Overens-
komster. CPaJlf.0.38S. Blot det at have
staaet i ringe Forbindelse med (Pariser-

kommunen) stilte en ulykkelig udenfor ^et-
ten. Brandes.(Tilsk.l903.9). *Du lille Træ i

Alnatur — aah, stil mig ej til skamme!
|

sig blot, jeg er det mindste Blad, der spi-

rer paa din Steimme. ToveMeyer.GudsPalet.

(1935). 9. jf. u. Fod I.3: (kejseren) blev Fan-
gen af den Tyrckiske Sultan, og imod ald

Forhaabning af denne Barbarer s tilt paa
fri Foed igien.Holb.Intr.I.195. vAph.(1759).
stille en frit, se u. 1. fri 1.3. i forb. som
stille enfs troskab osv.) paa prøve,
stille (en) til regnskab for, se I. Prøve
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1.7, Regnskab 2.2. || spec. i udtr. for at gøre

en tilfreds: stille (en) klageløs, til rette, til

taals, tilfreds, se klageløs. Ret sp. 858**,

Taal, tilfreds. 5.3) i pass. være stillet paa
en vis maade, være i en vis situation; leve

under visse forhold, omstændigheder; være

stedt paa en vis maade; i rigsspr. oftest m. h. t.

økonomiske forhold. De vare Alle lykkeligt

stillede, havde gode Forældre, gode Klæder,

gode Aandens G!iveT.HCAnd.(1919).V246.
„Hr. de Lauzun, hvis Kongen kom —" —
„Ha, ha, ha! Hvem af os vilde være værst

stillet, }Aa,Tqmse."Schand.IF.127. Jeg (o: en

rekrut) traf nu snart Soldater jeg kendte,

blandt andet en god Ven fra Hjemmet;
han tog mig under sin Beskyttelse, og nu
var jeg vel stUlet. ErindringerfraGarnisons-

ivet.(1896).10. bedre stillede Folk. D&H.
Han var daarlig stUlet. Gravl.JB.134. Hvor-
dan var hun selv stillet (o: i sit ægteskab)?

Hvordan var den Mand, Gud havde givet

hende? Bers.G.51. jf.: naar man skal specu-

lere, kommer det især an paa at være stillet

rigtigt. Kierk.XI11.344. frit, smaat stil-

let, se I. fri 1.3, smaa 14.i. jf. bedre-, enlig-,

smaatstillet. 5.4) (m. overgang til bet. 6;

1. br.) m. h. t. ord: behandle paa en vis maade;
vælge og sammenføje til smuk, virknings-

fuld tale. *ung jeg er og ikke snild i Tunge,

I
Jeg ej forstaar at stille mine Orå.Grundtv.

PS.11.308. hun . . stillede nu sine Ord endnu
smukkere. JFibiger. (Diod.) MS. 338. stille

sine ord paa skruer, se I. Skrue 3.2.

6) (jf. bet. 2) indrette, ordne, arran-
gere, tilpasse et forhold, saaledes at der

iages sigte paa et bestemt (for)maal; ogs.:

gøre, bringe noget i orden, sysle med
noget. 6.1) (jf. bet. 2.2; nu næppe br.) m. h. t.

hevægelse(s-linie): give en bestemt ret-

ning. stiUe sin kåB nogensteds hen. Moth.
S759. stille kursen (til), se Kurs 2.3.

6.2) t m. h. t. angreb(s-handling): rette, føre

mod. Joab saae, at krigen var stillet imod
(1871: truede^ ham, for og bag fra. SSam.
10.9(Chr.VI). de (slog) leyr imod dem, og
stillede (1871: begyndtej kriig imod dem,
paa sa.hha.tsda.gen.lMakk.2.32(Chr.VI). 6.3)

(jf. IL stelle 2; dagl., delvis dial.) ordne,

indrette, arrangere paa en vis maade; bringe

paa en vis fod. jeg skal ha dette stilt, inden

jeg gkr.Feilb. stille sine ting rigtig (o: for-

staa at indrette sig).UfF. ofte i forb. stille

sine sager saaledes, at —, ordne, mage
det saaledes, at — . en jætte, på hvis korn-

mark Odin som fremmed høstkarl tager

arbejde og får det stillet sådan at alle høst-

folkene dræber hinanden. ^Oir.Z)i?.//.257.

den gode Mand
|
saa stilled sine Sager,

at han fik
|
sin Fordel og i Velstand fremad

^.UBirkedal.(StSprO.Nr.83.31). Jeg har
stillet mine Sager saadan, at jeg har kunnet
betale, hvad jeg ska\. Korch.LL.25. ||

(dial.)

i forb. som stille af sted, (ordne og) sende

af sted. Birthe fik Eiler stillet af Sted med

en Kurv Blomster. Lunde.Midsommerbarnet.
(1898).26. _^2
B. t refl. anv.

'"•

7) (jf. bet. 1) anbringe sig (staaende,

oprejst) paa et sted ell. i en positur (stil-

ling); ofte: anbringe sig et sted for at udføre
noget, røgte en opgave, hånd (har) stillet sig

uformærkt paa et Sted i Gaden med en
Krabask for at give dig hug til Rejse-Penge.

10 Holb.llJ.Y.9. Frøkenerne havde stillet sig i

to lige 'R;&der.Biehl.Dq.lU.281. Naar Ka-
nonen er affyret, stille sig samtlige Num-
mere paa deres Voster.ExercArtil.(1804).170.

Drengene . . stiUede sig paa Taaspidserne

og kikkede ind. Reinhard.FC.234. (kroket-

spillerne) maa i Tusmørket markere de
usynlige Buer ved at stille sig skrævs
o\er dem.Børup.(NatTid.*Vsl923.Aft.2.sp.l).

(hun) stillede sig med Ryggen tH.ErlKrist.

20 DH.118.
II

t forb. m. til: (anbringe sig et sted

og) give sig til, begynde paa noget. Da (gæ-
sterne) var gaaede, stillede hans Mor sig til

at vaske OTp. IBentzon.GH.7O . hun stillede sig

til at græde
j || (jf. bet. 4.ij i forb. m. for:

møde frem for. Herren sagde til Mose: staa

aarle op om Morgenen, og stil dig for (1931:
træd . . frem forj Pharao. 2Mos.S.20. StiUe

Sig for Retten. Leth.(1800). \\ om forb. som
stille sig paa bagbenene, stille sig i

30 brechen, gabet, paa indløb, lur fDtfeff.^,

i lyset, til modværn, i positur, spid-
sen (Grundtv.PS.11.53), i vejen, se Bag-
ben 2 osv.

8) (jf. bet. 2) om (del af) genstand: vende,
dreje sig (om en akse, et fast punkt) og
vise i en ny retning; indtage en ny
stilling. I Kurver, hvor Hjulene gæme
stiller sig skævt i Forhold til Sporaksen.
DSB.Banebygn.20. barometret har stillet sig

40 paa smukt
|

9) (jf. bet. S) anbringe sig paa en
post, i et hverv, en funktion; spec:
tilbyde sig selv som kandidat til et

hverv ell. lade sin egen person være
til tjeneste, raadighed; især i forb. m.
til. *Her stiller jeg . . mig selv dig til Pandt!
Bagges.NblD.201. (officeren) havde en . .

Forretning at besørge, før han stillede sig

til Tjeneste. GyrLemche.S.IV158. stille sig

50 til raadighed med raad og daad
j || spec.

(polit.): tilbyde sig som kandidat ved et

valg; være rede, villig til at lade sig vælge;

dels i forb. w. til til angivelse af valget ell.

forsamlingen af de valgte, dels i forb. m.
som (sj. tU.) til angivelse af stillingen, kan-

didaturen, han vilde stille sig som Valg-

kandidat til Rigsforsamlingen. Hostr.F.ll.

Grundl.(1849).§37. *Han kunde dog maa-
ske sin Hylde finde,

|
hvis han sig stilled i

M en landlig Egn
|

til Rigsdagsmand. jSc^nd.
UD.71. EBrand.GG.80. dels i selvstændig

anv.: (han) agtede at forlade denne Valg-

kreds og stille sig i Roeskilde. flA'^Cia^«.

FY206.sp.2. (valgkandidaterne blev) puffet

87*
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og stødt fra Tribunen . . saa at de slet

ikke fik Lov at stille sig. HCAnd.ML.433.

II
(1. ir.) m. h. t. soldatertjeneste, han stiller

sig (som Soldat) for sin Broder. SSB.
10) (jf. bet. 6.2) indtage en bestemt

holdning; optræde paa en vis maade;

tage et vist standpunkt; om stille sig

blot se IL blot 1.7. 10. 1) i forb. m. præp.-

led, der angiver standpunktet, den (plads),

han nu har stillet sig på som Æstetiker og lo

Kritiker. Hjort.KritLit.il.40. Den hovmodige
Adel . . stiller sig mellem Folket og Bege-

ringen.OThyreg.B.208. den alt andet end
oprørske Maade, hvorpaa han stiller sig til

de Opgaver, der bydes ha.m. HarNiels.Goya.

(1928).23. ofte i forb. som stille sig bag,
mod forslag, plan, stille sig uden for

et samfund, en bevægelse osv., stille sig

paa ens side (se I. Side 6.3^. han stiller sig

helt udenfor vor Tartistriå.Vodskov.SS.357. 20

en Mand med større Evner fremstaar en

Dag og stiller sig mod dig. KMunk.E 1.69.

Hun vilde helt stille sig selv udenfor (0:

være objektiv, uvildig), naar hun besvarede

det Spørgsmaal.AaHermann.PH.SO. begge
de officielle Nævn har . . vedtaget enstem-
migt at stille sig bag 'Planen. Socialdem.^^/n
1940.1.sp.l. 10.2) i forb. m. adj. (som præd.)

ell. adv., der angiver den virkelige holdning,

det virkelige standpunkt. Selv til smaa fælles 30

Punschegilder Lørdag Aften stillede (rek-

tor) sig ikke iiend'dig. Schand.0. 1.92. Jeg
har virkelig stillet mig yderst kulant overfor

Hr, Lieutenanten.ZLars.ZÆ.222. hvorledes
stiller De Dem (til denne Sag)?i?ic6T. stille

sig afventende, smsf. Spørger man, om jeg

tror, at det bliver gennemført, stiller jeg

mig t\i\\ende.PoU^lil941.5.sp.5. 10.3) (nu
næppe br.) i forb. m. adj. (som præd.) ell.

adv. ell. sammenligningsbisætn.: forstille 40

sig (paa den angivne maade); anstille
sig; simulere. *Hun over Æolus ey vilde

sig besvære,
[
Hvis Hielp i denne Sag hun

kunde ey undvære,
|
Thi stilled hun sig

mild. Holb.Paars.9. Vi . . stillede os kold-
sindige og hafde vist spillet ham et Puds,
dersom han ey hafde indfundet sig. Klevenf.
RJ.98. Ofte stillede Hun sig, som Hun ikke
havde følt sig fornærmet. Basth.Tale.(1782).

33. jf. stille sig lig u. IIL Ug l.i. 10.4)50
(dial.) m. h. t. en persons almindelige opførsel,

maade at optræde paa: opføre sig. Hvordan
har Pigerne det? Og Klara og Severine?
Har de stillet sig ordentlig? ZakNiels.B.130.
UfF.

11) i forsk. anv. m. tingssubj. (jf. ogs.

bet. S), li.l) som billedl. anv. af bet. 7, som
udtr. for at en ting ell. et forhold faar, kom-
mer til at indtage en plads, position, mange
Hindringer stille sig . . aldeles derimod (0: eo
at anvende dampvogne paa landeveje). Ursin.
D.184. Han skilte sig ved et Kunstværk,
fordi han ikke længere vilde at det skulde
stille sig mellem ham og Tilværelsen.

JVJens.RF.105.
|| (1. br.) i udtr. for at noget

fremkommer, indfinder sig paa et sted. Over-
fladen ligger her omtrent 6' over Havet, men
da Graven var gravet, stillede der sig Vand i

den. Andres.Klitf.202. 1 1.2) (jf. bet. 4.2; 1. br.)

fremtræde; vise sig; tage sig ud. et Bil-

lede af Menneskenaturen, som den stillede

sig for ham. Brandes.VI.18. Guldet det røde

. . stillede sig ilde til (0: passede, stod daar-

ligt til) . . Kalkyægge.GravLT.12. jf. bet.

11.3: Problemet stiller sig paa følgende

Maade. Bl&T. 11.3) forholde sig; være.

jeg vidste ikke ret at tage min Bestem-
melse. Men nu stiller det sig dog klogest

at jeg tager ind i Hotel d Angleterre. 5(7
And.BC.111.242. det kunde interessere mig
at se, hvorledes Klosetforholdene (0: paa
en skole) stillede %ig.AStrøm.0.189. det stil-

ler sig saa heldigt, at der fra Sunds Herreds

Øer findes et usædvanligt rigt Kildestof . .

fra ældre Tid.HUss.(SydfynskeS. 4). || T om
vare(pris). DagU."/isl862.3.sp.4(se u. efter-

betale^. Prisen stiller sig meget høi.S&B.
Flasker med direkte indbrændt Skrift stiller

sig lavere i Vris. Glasteknik.53.

C i intr. anv.

12) {efter ty. nach etwas stellen; nu sj.) i

forb. m. efter ell. for; egl. (til bet. l.i beg.):

stille fælde ell. baghold for; lokke i fælde.

Stille efter Fugle.vAph.(1759). (rottefænge-

ren) gjorde underlige Lyde med sin Mund . .

det var af de Lyde, hvormed man stiller for

Fngle.KLars.BB.47. \\ i videre anv.: forføl-
ge; efterstræbe. Hvor længe stille I efter

(1871: storme I imod^ en mand? Ps.62.4

(Chr.VI). m. hensobj.: Stille Een efter Livet.

Leth.(1800).

13) (jf. bet. 2) have en bestemt drej-

ning, bøjning; vise i en bestemt ret-

ning; staa paa en bestemt maade. I3.i)

(dial.) i al alm., om (del af) genstand. (Jens

kostede) det første rigtige Stil Sejl . . som
nogen ejede her paa Stranden, og det var

Sejl, der stillede som de skulde.Gravl.J.9.

Bet er nogen kunstige Leknage; de stiller

helt forkert. Z7/F. 13.2) (vet. ell. dial.) om
(del af) benet, især hos heste; ogs. om hest

ell. person: have en vis benstilling. Naar
Hesten stiller normalt paa Baglemmerne,
vender Taaen lige fremad. Halespidserne lige

bagud. LandmB.II.184. Baglemmets Taa stil-

ler lidt stejlere end Forlemmets. Grunth.Besl.

16. (man) maa have sin Opmærksomhed
henvendt paa, om Hesten stiller saaledes,

at den kan hvile bekvemt paa tre Ben. smst.

65. Hvordan er det, han gaar og stiller paa
sine Ben. UfF.

14) (vel til bet. 3 ell. 7; jf. bet. 23.7) give

møde, møde op, indfinde sig (og an-

bringe sig staaende, tage opstilling et sted),

især: efter aftale, paa befaling; spec. (og opr.)

om soldater: møde (og stille op). I dette

Øieblik stiller Compagniet. ikfO. *Alarm i

Leiren! Trommen gaaer!
|
Med Lynets Fart
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man stiileT.Holst.IY70. Da Klokken var 9,

stillede han til Frokost. Schand.BS.103. (han)

var stillet ti Minuter før Elleve hos Vennen.
Drachm.F.I.208. I skal stille for Cæsar og
Kleopatra, og I vender ikke tUb&ge.KMunk.
EI.19. Lissabon og Oporto er de førende

Kricketbyer (o: i Portugal), og allerede i

1873 stillede de første Gang imod hinanden.

Kricket.l935.22.sp.2. stille til klø, se I.

Klø.
II

ofte i forb. m. med ell. (m. h. t.

klædedragt) i: medbringe; medføre; komme,
møde med ell. i. de var da nysgjerrige

efter at se, hvad Kjøretøj den Faarehyr-

de kunde stille med.SvGrundtv.FÆ.II.41.
Skotøjet var det ogsaa galt med; det gik

ikke for en Skomagersvend at stille med
saadanne Ben, naar han søgte Arbejde.

AndNx.PE.11.271. de Herre, der ikke har

høje Hatte, ska' møde med hvide Sanger-

huer, og ikke som lille Lassen, der sidste

Gang stillede med Cyklehue og Brandert.

StormP.P.52.
I>. i særlige forb. m. adv.

15) stille af. 15.1) (til bet. 1; jæg.) an-

bringe skytterne paa de forsk, poster ved en

(klap)jagt. YigMøU.HJ.124. \^J2.) (tilbet.l;

dagl.) stille til side. stil noget mad af til mig
til i aften • 15.3) (efter sv. stålla av ell. ty.

abstellen (se afstille); til bet. 2.2; 0, sj.}

bringe (del af apparat ell. maskine) ud af ind-

greb; koble fra; ogs. m. h. t. maskine: standse;

sætte ud af gang. Alt er levende (i den store

fabrik). Mennesket staaer kun og stiller af og

stop^erl HCAnd.SS.VlII.131. stille Remmen
&i. Larsen, (møl.:) J. slentrede ud paa Om-
gangen for at se . . om Alt saae roligt nok
ud, til at han kunde stille Møllen af.Gjel.

M.12. smst.384.

16) stille an (jf. anstille. Stiian;. 16.1)

(jf. anstille l.i; til bet. 1; nu især dial.) an-

bringe noget paa et sted ell. i en stilling;

opstille; opsætte; ogs.: sætte sammen af

flere dele, opbygge (paa et sted), det var den

anden (fange), jeg forlangte; bringer ham,
og . . stiller ham an udenfor Vinduerne!

Blich.(1920).X1.59. \\ især (jf. bet. 16.2^

ni. h. t. ting. brugt blev (natstolen) jo altsaa

heller ikke mere; men baaret op og stillet

an paa en fremtrædende Plads . . blev den
nyægeT]ig.Bregend.DN.163. vi andre maatte

ind i Skansen igen, hvor vi blev sat til at

stille en Kanon &n.Dengl.KlokkeriFarum.

(1928).70. den gammeldags Kakkelovn er

hentet op og stillet an . . paa et . . besvær-

ligt Sted midt i Stuen. MLorentzen.(Pol."/n

1940.20.sp.l). 16.2) (jf. anstille 1.4; til bet. 6;

især dagl. ell. dial.) ordne; indrette; gøre i

stand, parat, i orden; ogs. (jf. anstille 2.3j;

foretage sig, gøre noget. Ploven (blev), ved
Agerens Ende, paany . . stillet an til at

„tage" Jorden. JørgenNiels.D.47. Det er ikke

godt at vide, hvad vi her skal stille an.

UfF. II
uden obj.: sysle med (forberedelserne

til) noget; rette an (til); arrangere sig; gøre

anstalter. Dersom Gud nu ikke agtede paa,
hvad de faa gør, men blot saa efter, hvordan
de mange stille an, saa saa det aldeles haab-
løst ud for os. OMøll.GK.61. i forb. m. med:
begynde paa; give sig til; gaa i lag m^d;
have at gøre med; befatte sig med; gøre an-
stalter med. Paa Gaarden fandtes ikke Penge
nok. „Saa maa vi skaffe," sagde Fruen, og
de maatte paa Stedet stille an med at

10 tærske. AndNx.PE.L256. Han fik fundet
noget Flæsk og noget Brød og begyndte at

stille an med at spise det. Thu^org.Brødre.

(1923).122. jf.: saadan et Vejr det nu stiller

an medl HUss.IH.67. i forb. m. til: han stil-

lede an til at lave Te.ACWestergaard.Fisker-
drengene.(1932).7. jf.: ungen stillede an til

tud
i

16.3) (jf. anstille 2; til bet. 16.2 ; nu
især dial.) især m. h. t. foretagende: iværk-
sætte; udføre; arrangere; sætte i gang.

20 Jeg er forsikret om jer Kierlighed, lad os

overlegge hvordan vi skal stille vore Sager an
i Aften i Juele-Stuen. Holb.Jul.3sc. *Nu stiller

muntre Ungdom Dandse z.n.Rahb.PoetF.11.

54. En Snestorm var en stor Leg, Gud stille-

de an for sine store 'Børn. JørgenNiels.D.91.

II
(sj.) m. h. t. noget ondt ell. skadeligt: volde;

anstifte, de maa slæbe Aar paa Aar for blot

nogenlunde at gøre den Skade god igen, de
har stillet ån.KLars.Krig,KuUurogDanmark.

30 (1916).40. 16.4) refl. \\
(dial.) anbringe

sig; stille sig (se bet. 1). Feilb. UfF. \\

(jf. bet. 10.2,4; nu især dial.) opføre sig;

optræde; ogs.: opføre sig underligt ell. (jf.

fCg. gruppe) unaturligt; optræde skabagtigt;

skabe sig. Nicanor . . stillede sig haardere
an (1871: viste sig barskere^ . . end hånd
Tpleyede.2Makk.l4.30(Chr.VI). Ej fy skiem
dig for en Ulykke. Det er en Spot for en
Pige at stille sig saadan an (o: ublufærdigt

40 elskovssyg). Holb.Er.l.5. hvordan er det Du
stiller Dig an? hvorfor hilser Du ikke Herr
S. ? Skuesp.IV.447. Hun tvang sig selv til at gå
ind og drikke kaffe med. Der var ingen grund
til at stille sig a.n.Hjortø.FH.92. Men se

bare der, nu kommer Frøkenen, se hvor hun
svanser og stiller sig ån.Korch.PalleJar-

mer.(1925).152. II (jf. bet. 10.3; nu 1. br. i

rigsspr.) optræde paa en forstilt, hyklet maade;
dels m. flg. sætn., indledet med (lige)som

50 (om): opføre sig som (om); lade som
(om), (vi skal) stille os alle an mod ham,
ligesom hånd var Herren paa Gaarden.

Holb.Jep.1.8. Medens denne Proces varede,

stillede Ulfeld sig an, som han havde faaet

et Slag, saa at han ikke kunde tale. Pous.

CU.II.188. hun bøjede sig dybere over sit

Arbejde og stillede sig an, som om hun
hverken kunde se eller høre.GyrLemche.S.

III.23. dels m. flg. sætningsled (adj.-præd.,

60 adv., led indledt med som, ell. inf.): for-

stille sig paa en vis maade; hykle; anstille

sig; foregive (at). En hadere kand stille sig

fremmed an (1871: forstiller sig^ ved sine

læber; men inden i sig legger hånd sviig.
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Ords.26.24(Chr.VI). Jeg stiller mig an som
en To&se. Biehl.(Skuesp.IY387). Noget efter

stilte han sig an at falde i Søvn. Forræderne

brøde da ind, men Thubar sprang op og

dræbte dem alle. Suhm.Hist.1.148. Stil Dem
ikke saa uforstaaende ain.Buchh.UH.50.

stille sig hellig an, se IL hellig 6.1.
|i

(jf. bet. 11(3); Mal.) om forhold: arte, ud-

vikle sig. Nej, Moderen — det var nok

hende, de alle sammen tænkte paa, og sag-

tens var det rent fortvivlet med hende saa-

dan alting stillede sig a,n.Bregend.DN.114.

17) stille for. 1 7.1) (til bet. 1) anbringe

(især som spærring) foran, han havde barri-

kaderet døren ved at stille stole og borde

for
i

17.2) til bet. 4.3: forestille (3) en noget.

Ulfe'ld stillede Kongen dette for, aabnede

ogsaa denne sin Mening for Cancelleren.

Slange.ChrIY.1401. nu kun (arkais., sj.) i

forb. stille sig noget for, tænke sig, fore-

stille (6) sig noget. Der blev . . paa begge

Sider figtet med stor Tapperhed, saasom
enhver stillede sig for at dette skulde være

det sidste Sldig.Holb.Herod.228. Stiller jer

for, om I var nu i mit Stsdd.KomGrønneg.I.

117. Jeg kan nok stille mig en haaben Ind-

vendinger for mod disse Tanker. OeconT.

11.43. Jeg stiller mig for, at hun maa have
plaget Dig . . ræddeligt. HFEw.NielsEbbesøn.

(1886).255. se ogs. u. lY for 18.7.

18) stille fra, (dagl.) til bet. 1(2): sætte

hen; sætte til side; ogs.: stille fra sig

(se u. bet. l.ij. Det begyndte at strømme
ind med Sølvtøj, Krystal og Blomster-
dekorationer . . saa ElUda og Betzy havde
nok at gøre med at . . pakke ud, stille fra

og give Diikkeipenge. KMich.FamilienWorm.
(1933).61. Der var altid stillet Kaffe fra til

h&m..KAabye.KA.40. spis bare, der er stillet

(mad) fra til de andre

19) stille frem (jf. fremstille;. 19.1) (til

bet. 1) anbringe fremme, foran noget \\ m. h. t.

levende væsner. David sagde til Leviternes

Øverster, at de skulde stille deres Brødre
Sangerne frem (1931: lade deres Brødre
Sangerne stille sig op^ med Sangens Instru-

menter. 2Zrøn.i5.26. *Han Husets Frue tog
ved Haand, og stilled

|
Saa hende frem midt

for det store STpeilPalM.AdamH.I.llO. jf.

bet. 4.1 : *Man frem mig stiller for en skændig
'Ret.Rahb.MSt.118. || m. h. t. ting; spec.: tage

frem fra gemmer og sætte paa bordet ell. ud-
stille. I den store Salon var Kaffen stillet

frem, saa enhver kunde skænke. Bierfreund.
FN.15. hun stillede straks Mad frem for

'ham..Søiberg.KK.II.94. I Køkkenet stiller

hun en Stol frem til håm.Soya.GAM.Sl.
19.2) (til bet. 2) dreje frem; rette fremad.

}|
indstille noget, saa det peger frem. stille ret

rem, til et vist M.a,Si[.vAph.(1759).
\\ m. h. t.

ur: dreje viserne frem, især saa uret kommer
til at vise et sildigere klokkeslæt end det rigtige.

DSB.Tjen.1.48. jeg stillede Klokken to Ti-

mer frem, for at faa^Far tU at gaajfør til

gudeligt M.øåe.Buchh.UH.145. 19.3) (til bet.

4.3 ; nu 1. br.) stille til skue; vise frem; frem-
stille (2.1). Rose.Ovid.I.Dedic. *Naturens Feil

du stiller frem,
|
Ved hvert Forsøg at skiule

dem. Rahb.Tilsk.1791.128. *At pleje, fostre,

stille frem Ideen,
|
Saa klart, at Galleriet

selv kan see 'en\ PalM.Y293. 19.4) (til

bet. 7; 1. br.) refl.: anbringe sig fremme,
foran, paa et synligt sted; ogs.: indfinde sig;

10 tage opstilling. Høvdingerne for hele Folket
. . stillede sig frem (1931: indfandt sigj i

Guds Folks Forsamling. Z)om.2(?.2. (de) stil-

lede sig med Ærbødighed frem for (kongen).

Schousbølle.Saxo.311.

20) stille hen (jf. henstille^. 20.1) (til

bet. 1) sætte et sted hen; henstille (l.i); ogs.:

sætte fra sig; sætte bort, til side. Endelig
holdt han op, stillede sin Floret hen, hvor
den før stoå.Hauch.III.76. Cit.l892.(Muusm.

20 Halvfemsernes glade Kbh.(1921). 59; se II.

staa 26.ij. De lyse Ruskindssko kan farves

mørke i Stedet for at stilles hen. TidensKvin-
der.yiol930.38. 20.2) (til bet. 4.2; sj.) ind-

føje i en sammenhæng, et system osv. be-

stemmelser i sætningen . . stilles (ofte)

løst h.en.Lund.Oldnord.Ordføiningslære.(1862).

479. 20.3) (til bet. 4.3 ; sj.) fremføre; fremlægge.

*(gud) stilled hen sin rige Fred
|
Og Fryd

for mine BUkke. MNSchmidth.BibelskeSange.
30 (1839).45. 20.4) (til bet. 4.3-4; nu næppe br.)

overlade, henstille (3) til en. Moth.S761. vAph.
(1759). 20.5) (udviklet af bet.: sætte bort, til

side (se bet. 20.ij; jf. henstille 4.2; nu næppe
br.) stille (en sag) i bero; lade staa hen. Leth.

(1800). den Ugudelighed, saadan ganske
rolig at ville stille det hen, om han nu skulde
vælge Gud eller en anden Hene. Kierk.X.91

.

II (?/• ty- dahinstellen) i sa. bet. stille noget
derhen. Moth.S759. Slange.ChrIY971. 20.6)

40 (til bet. 1) refl.: gaa hen og stille sig et sted.

stil dig hen ved Graven, hvor de have hen-

lagt den ene 'RettæTdige.Mynst.Betr.1.20.

Hun støder et Vindu op og stiller sig hen og

ser ud. KAabye.KA.51. jf.: *Ja, jeg vil dræbe
ham, men ikke saa —

|
ei naar han stiller

selv sig værgeløs
|
hen for min Kniv.G^^'ei.

KH.222.
21) stille ind (jf. indstille;. 2 l.i) (til bet. 1)

anbringe inde; sætte ind. stil cyklen ind (i

50 skuret)!
j 21.2) (til bet. 2) m. h. t. apparat

olgn.: indstille (2.i); ogs. (m. h. t. tdefon):

omstille til et værelse, en person inde. stille

en Kikkert ind.Scheller.MarO. *Min Radio
var stillet ind paa (et foredrag om) Roer.

SigfrPed.NSV.27. Er der Telefon? Hvorfor
stiller De den ikke ind (0: til chefen)?

LeckFischer.KM.166. \\ uden obj.; især: ind-

stille en telefon ell. et radioapparat, det saa-

kaldte Linjevælgesystem, hvorved man ved
60 hvert af Samtalestederne selv kan stille ind

til ethvert af de andre. HHolst.Elektr.il.195.

man kan stille ind til de vigtigste (radio)-

Stationer blot ved at trykke paa en Knap.
BerlTid.yd940.Aft.8.sp.5. stille ind paa Lon-
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don j 21.3) (til bet. 4.2j indsætte i en sammen-
hæng, hovedsætningen (kan) stilles ind i en
genstandssætning. Lund. Oldnord. Ordføinings-

lære.(1862).465. Englændernes særlige lyst til

at stille Skjold ind blandt andre heltesMkkel-

seT.AOlr.DH.1.247. 21.4) (til bet. 4.3) f lade

bero paa en; henstille til eri; ogs.: foreslaa;

indstille (4.4). stille alting ind til kongen.

Moth.S759. Jeg stiller da ind, om dette ikke

kunde lade sig giøie. Gram.Breve.132. 21.5) lo

{efter ty. einstellen; sj.) standse, ophøre med en

virksomhed; indstille (5). heller ikke omkring
MeUeme rørte der sig noget Liv, de var alle

sammen stillet ind. KLars.PT.2. 21.6) (jf.

bet. 1) refl.; dels (til bet. 21.i/- anbringe sig

et sted (inde). Om Aftenen gik jeg hen forbi

hendes Hus og stillede mig ind i Krogen ved
Borgmesterens B.a.ye.Buchh.UH.90. hvis der

var nogle, vi kendte i Kompagniet, maatte
vi gerne stille os ind ved Siden af dem. Den 20

gl.KlokkeriFarum.(1928).62. (jf. indstille 6;

t i videre anv.: møde op; indfinde sig. En-
hver sig stiller ind med Blomster og med
Kia.ntze. Eelt.Poet.65. *(hun) Flej op i Luf-

ten hen, for Paars sig stillet ind,
| Og sagde:

Store Heltl Hvad har dig giort saa blmd?
Holb.Paars.240. || dels (jf. bet. 21.2j; ind-

stille (2.1-2) 'apparat (skydevaaben, kikkert)

ell. øje efter et vist maal; spec: sætte sig

i (telefon-, radio)forbindelse med ved at 30

stille paa et apparat. Kløveshøj (er) det
kendingsmærke, man allevegne stiller sig ind
efteT.HVClaus.H.225. jeg stillede mig ind

paa London for at høre musik
j

billedl.: Vi
har Aviser, Bøger, Radio, Teatre; der er

Adspredelser Døgnet rundt, men først det

levende Menneske, der stiller sig direkte

ind paa os, forløser hele vor Vitalitet. Jac
Paludan.(Pol."/7l934.11.sp.3).

22) stille om (jf. omstiUe;. 22.1) (til bet. 1) 40

stille paa en anden plads; lade skifte plads,

(hun) var saa smaat begyndt at samle
Stuen til Rette igen efter Juleaftenens fest-

lige Stillen ora.DagNyh.*^/\tl912.2.sp.4. især

i forb. stille om paa noget, anbringe i en

anden orden, (skipperen var) i Færd med
at stiUe om paa nogle Kasser. PoZ.*/iii9^.

9.sp.l. 22.2) (til bet. 2; iscer fagl.) ind-

stille paa en anden maade; især: indstille

et apparat paa en ny maade, skifte en for- 50

bindelse om. et simpelt . . Uhr, som han
stadigt stillede om og om efter de forskellige

. . Egnes Tid. Brandes.XI.215. Hjulflangeme
(vil) trykke Tungerne til Side og saaledes

stille Skiftet om. DSB.Banebygn.24. i forb.

som stille en telefon (dagl. ogs. en personø

om, indstille en telefon saaledes (v. hj. af et

særligt anlæg), at den kan benyttes fra et andet

rum (inden for samme kontor, lejlighed osv.).

Damen ved Telefonen vilde bede ham vente eo

et Øjeblik og saa stille ham om til Salgs-

chefen. 4affermann.Pff.i02. II
uden obj.

Ditte følte Savnet (af symaskinen), helt ud
i sine Hænder, der ikke længer skulde

. . spole, eller stille om.AndNx.DM.Y157.
Speakeren: . . Vi stiller nu om til Raadhus-
hallen, hvorfra vi transmitterer Begyndel-
sen af Testen. Pol.**U1934.Sønd.2.sp.l. jf. u.

bet. 22.1: vi stiller om paa Urene (0:
ved sommertidens ophør). Pol.^liil942.13.sp.4.

22.3) (jf. bet. lOj refl.: tillægge sig nye vaner,

nye anskuelser osv.; indstille sig paa en ny
maade. Vi maa se at vænne os til Tidsbilledet

. . Det er en Nervesag; man maa stiUe sig

om, selv om man nok kan huske de gode Da-
ge. JacPaludan.UR.213. landbruget maatte
stille sig helt om

j 22.4) (til bet. 14; isasr ijj^

intr.: møde og tage opstilling endnu en gang.

For mindre Forseelser dømmes man til at

stille om. DSt.1918.56.

23) stille op (jf. opstille;. 23.1) (til bet. 1)
anbringe paa et højere sted ell. (især) anbringe

i staaende, oprejst stilling; ogs.: samle de

forsk, dele af noget, opbygge noget paa et

sted; opsætte (1); m. h. t. personer især:

stille i række, geled, bestemte grupper osv.

*0p han stillede Landsen ved een af de
kneisende SøileT.PMøll.(1848).I.141. (den
døde) faldt baglænds om i Vognen, for hun
var kun stillet op og ikke bundet fast.

HCAnd.(1919).I.31. stille Folkene o^.Schel-

ler.MarO. stille et Garn, en Fælde op.D&H.
(ofte) skulde han stille Kakkelovne op, som
han havde lejet ud til Folk.KMKofoed.
BomholmskeSærlinge.(1934) .7 . der bUver stil-

let Mad op (0: paa værkstedet) til os. Poi.**/?

1942.8.sp.2. stille en op mod en mur, se

L Mur 1. uden obj.: Han ser sig om paa den
tomme scene, hvor maskinfolkene begynder
at „stille op" (0: opstille dekorationer).Anker
Lars.KL.201. \\ i videre anv. (jf. bet. 23.3;.-

frembringe; skabe; bringe i stand, stille en
Forretning op.Bl&T. jf.: stille (alm.: sætte^

et Ansigt op. srnsf. 23.2) (til bet. B) skaffe

til veje; fremskaffe; mønstre; m. h. t.

kandidat: stille (IV3.2); opstille (2.2).

„Hvor mange Stemmer tror du, den Bjørne-

tjeneste kostede Partiet?" — „De stillede

ham jo op åUigeveV^ Bergstrøm.MD.19. Rus-
land kan med Lethed stille 10 Mill. Mand op.

Pol.**/il940.2.sp.l. jf. bet. 23.5: *Hvad har
en anden sølle Djævel | at stille op mod selve

Helligaanden?ZMunA;.C.*73. 23.3) (jf. bet.

4.2 og b.i) overf. anv. af bet. 23.1 : opbygge

et tankekompleks, et littercert arbejde; ordne

og nedskrive noget; fremsætte (i tale ell. skrift)

paa en vis (indviklet, kunstig) maade; op-
stille (2.1). Alt, hvad de fortalte, } Var
stiUet op med Kxmst.Winth.HF.141. Hvor-
dan skal det (0: regnestykket) stilles op?
Hjortø.Kr.7. stille Tal o^.Bl&T. 23.4) (iU

bet. 4.3; holde en noget for øje til beskuelse,

beundring, som mønster olgn. stille en op som
Forbillede. fflÆT. 23.5) (til bet. Q) kun i

spørgende ell. nægtende forb.: foretage sig

noget; især: træffe foranstaltninger, gøre noget,

udrette noget (for at faa noget gennemført ell.

forhindret). Hun led i høj Grad ved ikke
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selv at kunne passe ham og vaage over ham.
Men Lægen havde givet et bestemt Afslag

. . Der var ikke Noget at stille op. Tops.

111.315. hvad skulde jeg stille op, hvis jeg

ikke havde dig. Stuck.FO.109. alle (følte), at

den enkeltes Indsats ikke kunde stille noget

o^.KSech.MY9. i fori. m. med ell. (sj.)

(i)mod ell. (ikke i rigsspr.) til: der . . var

(ikke) Noget at stille op imod hans Ufor-

fæidetheå. Oversk.L.365. hun (er) bleven saa lo

hypokonder og urimelig, at jeg virkelig ikke

veed, hvad jeg skal stille op med hende.

HFEw.JF.11.221. „saa taber vi alt det, vi

har betalt af!" , . „Det er der ikke noget at

stille op tå."'AndNx.PE.IY90. det overvejen-

de Flertal af Forsteningerne ere saa daarhgt

bevarede, at der ikke lader sig meget stille op
med dem. VMads.U.14. 23.6) (til bet. 1) refl.:

indtage en plads (især: i en række, grup-

pe) ell. sætte sig i positur. MilTeknO. 20

Dandsen kalder . .
|

(han) Hos sin Brud sig

op har sti\t.PalM.(1909).I.455. (han) stil-

lede sig op i Stillinger efter bekendte Sta-

tuer. /Jo/ians.J. 79. Processionen stillede sig

OTp. Bergstrøm.KD.92. 23.7) (jf. bet. lå) intr.:

møde op, indfinde sig ell. (og) stille

sig paa plads i en række, gruppe osv.

Man lader Skansevagten træde under Ge-
vær, Mandskabet stille op og Musikken
spille, medens alle blotte Hovedet under 30

Flagets og Vimpelens Hejsning. Barden/?.

Søm.11.206. det Par Minutter i ni, som var
nødvendig til, at han kunde naa at „stille

op" i rette Tid paa Legepladsen, naar Klok-
ken xingedQ.KBokkenh.lJ.83. Mit Navn er

ved at blive kendt. Det forbavser mig ikke
det mindste, om Godsejeren stiller op ved
Kirken med en KTa,ns.ErlKrist.Ler.(1930).

40. (den daarlige haand) skulde ikke hindre
mig (o: en bokser) i at stille op. Poi."/ii942. 40

4.sp.6.

24) stille sammen (jf. sammenstillej.
24.1) (til bet. 1) anbringe sammen, ved siden

af hinanden (til en enhed, helhed). Hun redte
Sengen, satte Vand paa i Køkkenet og stil-

lede alt Porcelæn sammen. IBentzon.GH.37.
(rugen var) høstet og bundet i Neg og stillet

sammen i Sma&st&kke.JørgenNiels.D.lSS.
stille skaarene sammen, i talem., se IL
sidde 7.1. 24.2) (jf. bet. å) i videre anv.

|| 50

forene; forbinde. Øvelsen . . kan efter Behag
stilles sammen med andre Øvelser, (rwnd-
mann.Kunstenatsteppe.(1910).20.

|| regne for

sammenhørende p. gr. af lighed, slægtskab
olgn. ell. sammenholde, sammenligne, opstille

som sidestykke olgn. Af de fleste lærde stilles

denne sprogfamilie atter sammen med flere

&ndre.VilhThoms.GS.l. Bredahl . . blev
stillet sammen med Ewald. OThyreg.B.145.
den, der først har stillet to holbergske eo

Tekster sammen. BilleskovJ.H.1.16. \\ skabe,
danne ved tankemæssig ell. kunstnerisk virk-

somhed; komponere. Det tager Tid at faa et
Brev stillet sammen. Scherfig.Fu.l69. 24.3)

(til bet. 1) refl. : anbringe sig i en samlet grup-
pe, (billedl.:) arbejderne stillede sig sammen
med borgerne i kampen for frihed og demo-
krati. if^Me.Lii<era<uro5rsam/Mnd.^i937/6i.

25) stille tilbage. 25.1) (til bet. 1) an-
bringe, sætte tilbage paa den tidligere plads.

PoUyd941.18.sp.6. Tyven stillede det Stjaal-

ne tilhage. smst.''/7l942.4.sp.3. 25.2) (til bet. 2)
især m. h. t. ur: dreje viseren, især saaledes at

uret viser et tidligere klokkeslæt end det rette.

Han Kirketaarnets Uhr flk stilt
| En Time

da tilbage. Winth.NDigtn.46. Pol.*/»1942.4.

sp.2. jf.: Uhrverk og Soelskiver rette sig jo

efter Soelen. Vil nu Herren forsøge at stille

Soelen tilbage paa 10 eller 9, see, om Uhret
ikke strax skal avancere tHhage.Holb.Masc.
1.1.

26) stille ud (jf. udstillej; navnlig til

bet. 1: sætte ud paa et sted; især m. h. t. varer:

sætte ud (i vinduet, paa gaden) til beskuelse.

Urtekræmmerne . . stillede ikke noget ud i

Vinduerne, men nøjedes med at have Skilte.

AJeppesen.Fradetgl.Kbh.(1935).95. \\ m.h.t.
vagtpost: postere (ude). *Stil nu Poster ud,
at ingen

|
Om vor Sag faaer Nys. Heib.Dv.

166. stille vagt(poster) ud, se Vagt-
(post).

27) stille under (jf. understille^; spec. (;^)
til bet. 2.2; m. h. t. kanon: stille kanonens
bageste del højere, saa at mundingen sænkes.

Saasnart Canonen standser i sin Fart, stilles

Canonen under for at komme ind af Porten.
Cit.l771.(SøkrigsA.^Ooo4^). Harboe.MarO.
Stille-, i ssgr. af II. ell. IV stille; især

(hvor intet andet ndf. angives) af IV stille 2;
undertiden veksler Stille- og Stil-, se u. Stille-

klods, -liv, -læsning, -sidden, II. -siddende,

-skammel, -skrue, II. -staaende og u. Stil-

fisk, -holt, -kile, -stand, I. -tiende, -tien-hed.

-apparat, et. (fagl.) apparat til indstilling,

regulering af noget. For at alle Blade (ved be-

skæring af bøger) kan faa lige meget afskaa-

ret . . bruges et Stilleapparat, den saakaldte
Sadel. Haandgern.433. D&H. -baand, et.

spec. (fisk.): baand, hvormed en ruse ind-

stilles. NordTidsskr.f.Fiskeri.1875.376.

Stilleben, et. se Stillleben.

Stille-bolt, en. (landbr., foræld.) bolt til

muldfjælens stillebøjle. SprKult.YlSl. -bue,
en. ^ en i grader inddelt bue, brugt ved indstil-

ling af skyts i højderetningen; elevationsbue.

Scheller.MarO. -by, en. [II.2 og 4] (1. br.)

stille, fredfyldt by (hvor der ikke sker større be-

givenheder). ErlKrist.BT.lO. jf. Bergs.FM.ll.
-bælte, et. (jf. stille bælte u. II. stille I.3

;

meteorol.) bælte (1.3.3), hvor der overvejende

hersker vindstille; kalme; især om de nærmeste
omraader paa begge sider af ækvator. Sal.

X. 109. D la Cour. Atmosfærens Udforskning.

(1926).114. -bøjle, en. (jf. -jærn; landbr.)

bøjle paa en plov, v. hj. af hvilken trækket

kan reguleres; (foræld.) bøjle, hvormed muld-
fjælens stilling reguleres. NyeLandoecon.Ti-
dender.II.(1820).385. LandmB.I.412. -bøn,
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en. [II.2] (katolsk-kirk.) en med sagte stemme

fremsat bøn over offergaverne (i offertoriet)

under messen. Schindler.Liturgi.(1928).266.

-fisk, en. se Stilfisk. -fJe(de)r, en. (fagl.)

fjeder, v. hj. af hvilken et ur stilles. PolitiE.

KosterbU*/il922.1.sp.l. -fornøjet, part.

adj. [II.4] {ty. stillvergniigt; sj.) fornøjet,

glad i sit stille sind. Goldschm.NS.NyR.1853.
IY155. -felt, part. adj. [II.4] (1. br.J følt

paa en inderlig og stilfærdig maade. den (o:

takken) opfanges af Solskinnet, og Solstraalen

bringer den stillefølte lønlige Tak ned over

Velgj orerens Hoved. HCAnd.(1919).III.386.
-haandtag, et. (fagl.) haandtag, hvorved

(del af) maskine indstilles, reguleres. LandbO.*
11.361. -hav, et. [II.I.2] (jf. Sydhavj ibest.

/., som propr.: det stille hav, ocean (se u. II.

stille 1.2). KLars.SF.67. Ved Stillehavets

KysteT.RHelms.(bogtiteU901). \\ hertil bl. a.

Stillehavs-flaade, -kyst, -0. -hjnl, et.

(fagl.) hjul, V. hj. af hvilket (del af) redskab,

apparat stilles (IV2). Amberg. om højderet-

ningshjul: Scheller.MarO. -hold, et. [II.l.i]

{ænyd. stil(le)liold, standsning; vbs. til holde

stille (II.l.i)) I) t afstand mellem geledder.

Gram.Nucleus.1778. 2) (jf. II. stille b) om
stadig, stedsevarende tilstand; dels (nu kun
dial.) i forb. til stillehold, til stadighed.

*(jeg) finder . . Skioldenes kaldt op af samme
Skiold Dog har hånd ikke her holdt 30 lelse.Davids.B.1.131

Er.IY283. PalM.IL.III.46. se ogs. u. bet. 1).

{overs, af Stillleben; til II. stille 4.2) \) d. s. s.

Stillleben 1; ogs. (nu næppe br.) kali., om
stilllebensbilleder. Af Rubens findes (i Dres-
den) 30 Billeder . . mange Stykker af Rem-
brandt . . ogsaa kosteligt StOUv af de Heems,
Huysum, Eckhout etc.Oehl.U.IY58. \\ hertil

(og delvis ogs. til bet. 2) Stillelivs-billede

(Dannebrog.^*U1899. 2. sp. 7. EHannover.NA.
10 228), -maleri (D&E.), -stykke (Brandes.

1. 548 (se u. Stmiebensstykke;. EThoms.
DL.123). 2) d. s. s. Stillleben 2. OeM.Er.IY
283. vi (førte) et lykkeligt og fredeligt

StiHeMv. Jørg.Liv.III.143. Vinteren . . jager

Mændene i Hus og binder dem til et StiUe-

Uv inden J)øTe.Skjoldb.SM.60.

L Stillelse, en. se III. stille.

n. Stillelse, en. vbs. til IV stille;

spec. i flg. anv.: I) (nu næppe hr.) til IV
20 stiUe 2: det at indstille (del af) indretning,

apparat osv.; ogs.: retning, hvori noget (ind-

stillet) viser; stilling (2.3). Rorenes Stillelse.

LTid.1747.451. Magnet-Naalen . . forandrer

sin Situation og Stillelse (lidt hver dag).smst.

1748.685. 2) (jur.) til IV stille 3.4. Kautions
StiUelse. iS'/i;r.*'/«i824. især i ssgr. som Kau-
tions- (VortHj.III,2.107), SikkerhedsstiUelse

(s. d.). 3) (1. br.) til IV stille 4.4. Ploug . .

forlangte Tilladelse tU det Spørgsmaals Stil-

Hof til Sme-Rold.Wadsk.Skuepl.83. Feilb

II
dels (nu næppe br.) som adv.: bestandig;

stadig. Moth.S757. -holden, en, et. (ænyd.

d. s.; sj.) vbs. til holde stille (se u. II. stille

1.1^. ved hvert StiUeholden smøge Bønder-

hestene af sig. Junge.409. -holt, et, en. se

Stilholt. -indretning:, en. (fagl.) d. s. s.

-apparat. S&B. -Jærn, et. (især dial.)

d. s. s. -bøjle. MDL.601. UfF. -kile, en.

Stille-læsnins, en. [II.2] (1. br. StU-.

BerlTid.*/tl942.Aft.3.sp.4). (skol.) det at læse

uden at udtale ordene (højt) (mods. Højtlæs-

ning^; især: det at en elev læser et stykke

for sig selv for bagefter at gengive indholdet,

gøre rede for det. DagNyh.*U1921.4.sp.2. Yor
Ungdom.1939140.133. -maskine, en. (;ii,

foræld.) mekanisk indretning under bunden

af skyts, v. hj. af hvilken skytset indstille-

se StilMle. -klods, en. ('Stil-. Roding.VII. w des. MilTeknO. OBlom.KristianIV'sArtilleri

Anhang. Scheller.MarO.). (jf. Stil-holt, -kile)

Jji klods, hvormed en kanon bringes i stilling.

YSO. jf. MilTeknO.280. -knap, en. (ur.)

lille knap paa lommeur, v. hj. af hvilken uret

stilks. PolitiE.Kosterbl."/7l922.1.sp.l. -leg,
en. (jf. stille leg u. II. stille 2.2; især barne-

spr.) leg, bestaaende i, at deltagerne (paa et

givet tegn) skal sidde ubevægelige og tavse,

jf.: Børnene hvisker . . alting er saa under-

(1877).303(se u. Stilholt;, -mekanisme,
en. (fagl.) mekanisme til indstilling af ma-
skine, apparat osv. YærktMask.146. -mø-
trik, en. (fagl.) møtrik, v. hj. af hvilken

(del af) apparat, maskine osv. stilles. Auto-

mobilO. -nøgle, en. (fagl.) nøgle, hvormed

apparat, maskine indstilles. AutomobilO.

-passer, en. (fagl.) indstillelig passer; bue-

passer. S&B. iMrsen. -pind, en. (fagl.)

ligt, naar Far skal skrive . . man skal lege 50 pirul, v. hj. af hvilken noget holdes i en vis

Stilleleg hele Ba^en. BerlTid.*y3l941.M.4.

sp.4.

stillelig, adj. [isdebU] (afl. af IV stille

(2); fagl.) som kan indstilles, reguleres; ind-
stillelig. TeknMarO.
Stille-liggen, en. vbs. til ligge stille

(se u. II. stille l.i, 3.1^; især (4>.) m. h. t.

skibe. StBille.Gal.il.447. saavel naar Hoved-
maskinen er i Gang som under Stilleliggen. , . . , .

SkibsMask.61. -liggende, et. (nu næppe eo paa bøsse (SøkrigsA.(1752).§801.stk.6. PMøll.

stilling, ell. med hvilken noget indstilles; t

mange spec. anv., bl. a. om pind, indretning,

der holder en fælde ell. saks aaben og ved

berøring faar den til at klappe i, sammen
(Cit.l702.(Thott4°1525.413). vAph.Nath.YI.

473. Jennov.Nanok.(1939).106), pind, hvor-

ved strengen spændes og bringes til at gaa af

i en rendebøsse (FrGrundtv.LK.199. Sal.*

XIX.1107), aftrækker (ogs. spec. smile (III.l);

br.) d. s. Efter nogle Dages Stilleliggende

hørde man, at en Hob fiendtligt Krigsfolk

var forsamlet to Miile derfra. Wand.Mindesm.
1.399. O -liv, et. (nu næppe br. Stil-. Oehl.

(1855).II.123. MR.1830.75. Kværnd. UfF.),

spcendepind til savsnor (FrGrundtv.LK.45.

Thaulow.Træ.(1912).166), (nu næ^ppe br.:)

pind, skrue, hvorved strengene spåendes paa

XXI. Kentrykt "/t 19*3 88
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strengeinstrument (Moth.S757 . VSO.), (Mal.:)

om bolt, der fastholder stillebøjlen (Feilb. Fynsk
Hjemstavn.1939.70), (nu næppe br.:) mølle-

pind, -skralde (vAph.(1759)). -plads, en,

^ plads, hvor soldater skal stille (IY14); stil-

lingsplads. Regimentet havde til de daglige

Parader sin Stilleplads paa Gaden udenfor

Kasernen. Oversk.L.30. Rist.ER.118.

S»tiller, en. fit. -e. (jf. ty. steller; afl. af

lY stille) I) om person; især i flg. anv.: i. I) lo

(sj.) til lY stille 1 ogf 4.3 : person, der udstiller,

fremviser noget. Grundtv.P8.Y76. 1.2) (polit.)

til lY stille 8.2, om hver af det bestemte antal

vælgere, der opstiller, anbefaler valget af en

kandidat til rigsdagen ell. de kommunale raad.

PalM.IL.III.511. Han talte altid som StiUer

i sin Kreds for den mangeaarige Rigsdags-

mand. »ScAand.FTf235. ORode.KV.55. ordfø-

rende (ell. talende. Folkeskolen.1928.4) stiller,

se ordførende. 1.3) (^, foræld.) til lY stille 20

3.3: militærpligtig, der stiller en anden i sit

sted. Skr.^'/il817. MilTeknO. Anordn.Nr.l25
^/»1871.§6. 1.4) til lY stille 4.4, i ssgr. som
Forslagsstiller (s. d.). 1.5) til lY stille 4.5,

i ssgr. som Horoskop- (KMortensen.Ældre
da.versbygning.I.(1901).185), Nativitetsstil-

ler (s. d.). 2) (fagl.) indretning, v. hj. af
hvilken noget stilles (IY2); om stillebøjle:

UfF. om stilleknap: PolitiE.KosterbVUWZZ.
l.sp.l. om anordning, hvorved et hængsel kan 30

indstilles ell. fastholdes i en vis stilling:

Møbelsnedkeri.[1937] .263. løs, med haand-
tag forsynet skyder, v. hj. af hvilken plade-

emnet føres ind i lokkestemplet: Bildsøe.

Smedebogen.(1928).166.
^tille-redskab, et. spec. (;j$J): under-

lag, der lægges paa raperten og derved indstiller

kanonen i højderetningen (giver den forskellig

elevation) . Harboe. Mar O. Scheller. Mar O.

-ring, en. (fagl.) ring, v. hj. af hvilken 40

noget indstilles. Stillering for Kronhjul. Tefcn

EngM.47. -sav, en. (snedk.) sav med stil-

ling {ll.b); armsav. Møbelsnedkeri.[1937].133.
-siddeise, en. (sj.) vbs. til sidde stille;

d. s. s. -sidden 2: En . . Aarsag til Kongens
Stillesiddelse var . . de Tvistigheder, han
havde med EngeUnå. Holb.DH.1.693. -sid-
deii, en ell. t et (Rahb.E.lV.27). ff Stil-.

vAph.(1764)). (jf. -siddeise, I. -siddende

j

vbs. til sidde stille (se u. II. stille l.i, 2.2, 3.1j. 50

I) (til II. stille 1) det at sidde længere tid

(paa sa. sted) uden at flytte sig, faa motion;
ogs.: stillesiddende arbejde, vor Stillesidden

i Forretninger fortykker Blodet og Safterne.

Tullin.III.43. Friluftsliv tiltalte ham mer
end StiWesiååen. Brandes.NG.31. jeg udbeder
mig . . at der ikke bliver Tale om langvarig
Stillesidden (0: som model) . JLange.Breve.il .

51. 2) t til II. stille 3.i : det at forholde sig i

ro, ikke foretage sig noget; passivitet. Slange, eo
ChrIY1036. I. -siddende, et. (nu næppe
br.) vbs. til sidde stille; d. s. s. -sidden 2:

(de) hafve giort ald muelig Forsøg paa, at
bringe Kong Woldemar ud af denne Krig,

til et Stille-siddende og en Neutralitet.

Gram.(KSelskSkr.lY.157). II. -siddende,
part. adj. (sj. stil-, jf. ndf.). til sidde stille

(se u. II. stille l.i^; dels (nu sj.) om person:

som (p. gr. af sygdom ell. sit arbejdes art)

sidder meget stille; ogs. (uegl.): ikke berejst;

stedbunden. Moth.S757. Kuldragerne i Lon-
don behøve stærkere Næring, end den stille-

siddende Lærde. LSmith.DN.373. Heib.Poet.

VI.247. stillesiddende Hjemmefødninger.
Høffd.(Brandes.Br.L359). dels (jf. u. II.

sidde 13.1j om arbejde: hvorunder udøveren
sidder ned (paa sa. sted), uden at faa motion;
om liv: præget af saadant arbejde, for lidt

motion, det stille siddende Levnet, idelige

Studeringer og Nattevægt tilvejebringer svage
Legemer. Holb.MTkr.296. intet Mandfolk vil-

de da give sig af med saa stillesiddende og
ukrigersk en Haandtering, som den at være
Skræder. Engelst.Qvindekj.72. Folk med stille-

siddende Arbejde vil ofte behøve Smags-
stimulanser. AZrogr^./^?/sioi.77.

II
hertil (sj.):

bestandig Stilaiddenhed.Langebek.Breve.
45. -sidder, en. [-jseS'or] (til sidde stille,

se u. II. stille l.i ; O, 1. br.) person, der sidder

stille ell. fører et stillesiddende liv. Bagges.III.

205. Stammens Betroede var som oftest

skrøbelige Stillesiddere, der hjalp sig i Man-
gel af Kræfter ved Trolddom og anden fejg

Fingerfærdighed. JFJens.Br. 5. Det er mest
Stillesidderne, der bliver Fodvandrere (0: i

sommerferien). VVed. (DagNyh.*/il935. 11. sp.

3). -skammel, en. ('Stil-. Harboe.MarO.
396). ^J^, foræld.) et slags stilleredskab. VSO.
MO. -skinne, en. ^ skinne, hvormed
noget indstilles ell. reguleres; fx. om skinne

i bredsaamaskiner, hvormed saahullernes stør-

relse varieres. Maskinbogf.Landmænd.*(1937)

.

436. -skive, en. (fagl.) skive, hvormed et

apparat, værktøj indstilles. Amberg. S&B.
-skrue, en. (nu næppe br. Stil-. PhysBibl.

XI1.348). (fagl.) skrue (især: til at dreje

med fingrene), v. hj. af hvilken noget indstilles.

FRFriis.KA.69. i (ventilens) Top er der en
Stilleskrue, hvormed man kan afpasse Fje-

derens Tryk. SkibsMask.23. || spec. iii: en i

en skruemoder i affutagen anbragt skrue, paa
hvis hoved kanonens bagende hviler (saaledes

at denne hæves og sænkes, naar skruen skrues

op og ned). Funch.MarO.II.128. Scheller.

MarO. -snøring, en. (snedk.) besnøring,

hvorved fjedrene i fjedersæde olgn. fastholdes

i en bestemt stilling. Møbelsnedkeri.[1937]

.

392. -staaelse, en. (nu næppe br.) vbs.

til staa stille (se u. II. stille l.ij; d. s. s.

-staaen. det Miracle, som fortaltes at være
skeed med Solens Stillestaaelse udi det

Feltslag ved MuMherg.Holb.Heltind.1.269.

den gamle Meening om Solens og Firma-
mentets Gang og Jordens Stillestaaelse. sa.

Ep.II.3. G) -staaen, en. [-|sdå?an] vbs. til

staa stille (se u. II. stille l.ij; det at standse

og blive staaende paa sa. sted, ell. det at staa

stille uden at bevæge sig, flytte sig, faa motion.
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Legendet om Solens Stillestaaen. Baden. FJ..
141. den i høj Grad anstrængende Stille-

8tdLdLen.Selmar.^42. \\ ofte i videre anv., om
standsning, stilstand, stagnati&n i udvikling(s-

gang). Stammen skød op, der var ingen
Stillestaaen, den voxede meer og altid meer.
HCAnd.(1919).III.254. For Tysklands poU-
tiske Historie betyder (Bismarcks) Styre en
Stillestaaen i politisk Udvikling. Ferdens-
hist,Y.194. L f -staaende, et. vbs. til

staa stille: d. s. s. -staaen. LTid.1726.756.
Lungens Bylder . . have deres Oprindelse af

Blodets Stille-staaende. sm5/.i73S.270. IL
-staaende, part. adj. [-isdåJana] (f gtil-,

LTid.1724.757. OeconT.VI.93. SundhedsMa-
gazin.(1763).52). (penyd. stillestaaindis (HMo-
gens.), stilstandende(s) ; vbs. til staa stille (se

u. II. stille 1.1-2, 2.2, 3.1^) I) i egl. bet.: som
ikke bevæger sig af stedet; som er standset i

sin gang, sit løb. I.l) til II. stille l.i, i al

alm., om levende væsner ell. ting. En stille-

staaende Mølle. 750. hele Rækker af stille-

staaende eller frem og tilbage trippende
KyinåeT.Brandes.II.171. en stiUestaaende

Stime af . . G\}lå&sk.Bergstrøm.ED.31. 1.2)

(jf. II. stille 1.2^ om vædske: standset i sit

løb; nu især om vandsamling: hvis vand ikke

er i bevægelse ell. ikke fornyes (ved afløb

og tilløb). Pfiug.DP.483. Ureent Vand af

stiUestaaende Damme eller Parker. Oiu/s.^i/

Oec.I.136. det stiUestaaende Blod føler Trang
til at circulere TåskeTe.PMøll.ES.III.176.
BMøll.DyL.III.275. 1.3) (jf. II. stUle 1.3;

om luft olgn.: som ikke sættes i bevægelse ell.

fornyes (af vind, gennemtræk osv.). Blant aUe
disse befindis de stilstaaende tynde vand-
agtige Skyer, meest beqvem tU at præsen-
tere adsMUige Lufftsyner udi. LTid.1727.89.
ingen Vind . . kan faae Frihed tU at kjøle

. . den stiUestaaende, ophedede Luft. Winth.

Nov.117. StiUestaaende Stneluit. EJuelHans.
HM.200. 1.4) (jf. II. -siddende; 1. br.) om
arbejde: hvorunder udøveren staar stille (paa
samme sted) uden at faa motion. Regulativ

Nr.234^/»1934.§5. 2) t videre anv.: som er

standset i sin udvikling, ikke fornyer, for-

andrer sig; præget af stilstand, stagnation.

ReUgionen (er) ifølge siu Natur . . stiUe-

staaende. JLHeib.Religion ogMoral.(1911).18.
det meget lange Digts mere stiUestaaende

VBxtier.AnnaLarssenBjømer.Teater ogTempel.
(1935).142. II

om ansigt(s-træk) ell. persons

væsen: som mangler afveksling, liv; uforander-

lig; stereotyp, det blegfede Juristhoved, med
de smukke, stiUestaaende Træk. DracTmi.
K0.29. et kønt, men stUlestaaende Ansigt.

Rode.Dg.l. et stiUestaaende Sxml.AStrøm.O.
157. hun er noget stiUestaaende > 3) (til

staa stiUe u. II. stiUe 3.i; nu næppe br.)

uvirksom; passiv. Man kand sandeUgen
ikke begribe dette, at en^Mand der med
40000 Mænd havde dristet sig tU at gaae
300 MiUe igiennem Heeder og Udørkner . .

bUver nu stiUestaaende, naar det ikke kand

regnes meere for Dristighed. Holb.Hh.II.197.

jf.: Man kommer ikke vidt i denne Verden
med stUlestaaende Betragtninger. Bagges.L.
1.6. -stand^ en. se Stilstand, -stans^ en.
{ænyd. d. s. i forb. sætte stiUestang paa en,
holde en i ro, i ave (Phraseologia Terentiana.

(1652).56); fagl.) stang, v. hj. af hvilken
noget indstilles ell. holdes i en vis stil-

ling. Amberg. Landb0.1T.391. HFB.1936.71.
10 -stift, en. (ur.) stift, v. hj. af hvilken forsk,

dele af et ur indstilles. Urmageri.95. PolitiE.

Kosterbl.*/*1925.1.sp.l. -tid, en. (1. br.)

tidspunkt, da der skal stilles (IV14). KBecker.
VYI.157. -tien, en, (sj.) vbs. til tie stiUe

(se tiej; tavshed. Deres StiUetien paa Tryk
berettiger mig tU at t\i\le. Bagges.BrOehl.
11.105. -tiende, et. se I. StUtiende.

•tien-lied, en. se StUtienhed. -vand(e),
et. (1. br.) stille (II.I.2) vand(e). Larsen, jf.:

20 *Vi trænger, vor Tid, tU en Renselsesfest
|

For aUe de StiUevands sivende Pytter.

Drachm.III.109. -vejr, et. (1. br.) stille

(II.I.3) vejr. en svensk Fiskekutter . . gik

paa inderste Revle i StiUevejr forleden.

MylErich.S.72. -viser, en. (fagl.) ind-

stillelig viser; iscer: en med haanden ind-

stillelig viser anbragt (paa glasset) over en
anden viser, brugt til at angive den sidste

visers stilling paa et vist tidspunkt. Amberg.
30 Uret paa Kommandobroen var gaaet i Staa

Kl. 12,20. StUleviseren var sat paa 12,10.

Dykkeren. 1922/23. Juni. 3. TeknO. -værk,
et. I) stilleapparat, -mekanisme; fx.

paa radsaamaskine: Maskinbogf.Landmænd.*
(1937).436. 2) t stillads. Moth.S758.
Stillids, en. ['sdeFis] (ogs. (skrevet)

Stillits. Suhm. 1.144. Kielsen. NEM. 235.

Bagger.1.61. Frem.DN.369. OrnitholFT.1.24.

se ogs. ndf. — nu næppe br. Stillidse. Moth.
40 Canv.S324. vAph.(1759). Stiglits. EPont.

Atlas.1.628. vAph.Nath.VII.609). fit. -er.

{ænyd. stUUtz(e), stigUtz, stigeUds (STer-
cke Isen.Overs.afJ.Catz: DenChristeligeEustrue.

(1675).158); fra nt. steUits, mnt. stegeUtze,

nht. stiegUtz, der er laant fra slavisk) \.
finken Carduelis elegans (ell. Acanthis

carduelis) (ofte holdt som burfugl). *StiUitzen

hurtig for dennem opspUler | Med musicaUske
Toner og TnUeT.Wadsk.133. Steners.Ode.49

50 (se u. III. slaa 36.2^. *Irisken qviddred' i

Skovens dunkle Sal,
|
StiUitsen og Droslen;

— men ingen Nattergal. Blich.(1920).Y121.

Kjærbøll.369. Lieberkind.DYIX.255. \\ hertil

bl. a. StiUIds-bastard (Pol.*'/il942.18.sp.l;

jf. KanariestiUidsj, -han, -hun, -rede,

-unge.
I. Stilling:, en. ['sdeleix] (ogs. (vist

delvis (i bet. S) til II. stUne; Stilning.

Saxtorph.F.95. Adr.UT.1767.nr.32. NMøU.
60 VLiU.II.58. KLKristensen.StavnsbundneSan-

ge.(1928).37). fit. -er. {ænyd. d. s. (i bet. 2),

oldn. stilling, selvbeherskelse, besindighed, mrit.

stiUinge, ;'/. ty. stiUung og (i bet. 1) stellung;

vbs. til III. stUle) I) til III. stUle 1. I.l) til

88*
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III. stille 1.1
II

(dial.) en bevægelses op-

hør, standsning; i forb. (m. overgang til

bet. 2) som komme i stilling, standse,

faa stilling paa, faa standset, bringe til

standsning, han skred en Fjerdingvej til

fremme, inden han kom i Stilling. Krist.JyF.

V37. han mærkede, at det var ham umuligt

ved egen Hjælp at faa Stilling paa de bal-

styrige Dyr (o: løbske heste).Aakj.VB.226.
Feilb.

II
konkr.; spec. (ur., foræld.) om lo

spærre (II.2) (spærværk, stoppehjul), der i

ældre tiders ure standsede optrækningen (saa

fjedren ikke sprængtes). Ursin.Uhre.(1843).

55. CollO. 1.2) (nu næppe br.) til III. stille

1.2; spec: det at fostervandet staar og
spænder, presser under fødslen. Saxtorph.

F.33.tavlen.95. 1.3) (ikke i rigsspr.) til III.

stille 1.8(-4), om havblik (Moth.S762), vind-
stille, ophold i regnvejr olgn. jf. Stil-

lingsvejr (o: opholdsvejr). UfF.(jy.). 2) 2p

(dial.) til III. stille 2.2 og 4.i: det at en per-

son forbliver (i ro) paa et sted ell. forholder

sig roligt; rolighed; ro; ogs. om rolig sinds-

stemning; sindsligevægt. Mit Sind er nu ikke

længere i den Stillning, at det med Kold-
sindighed kan undersøge nogen Ginnd. Adr.
UT.1767.nr.32. i forb. som (jf. u. bet. l.i;

komme i stilling, falde til ro, blive ro-

lig, stabil (MDL. Feilb.), holde sig i

stilling (smst.), faa, have stilling paa 30

sig, blive, være mindre rastløs ell. urolig;

blive, være mere selvbehersket, adstadig, stabil.

De skal foreløbig blive her hos mig, for De
kan ikke gjøre Deres (syge) Kone andet
end Skade, saalænge De ikke har mere
Stilling og Ro paa Dem selv. JakKnu.GP.
120. Der var ingen Stilling paa Povl mere.
Snart var han her, snart der.PHertel.Hus-
mandsbørn.(1900).137. Naar En gifter sig

med hende, saa har En da Stilling paa 40

hende, og hun er jo en flink Husholderske.
Uhrskov.Folk.(1925).12. Feilb. 3) (1. br.) til

III. stille 4.2-3: dæmpning, standsning
af uro, strid; stilstand i strid osv. med
rasende Dødsmod slaar de franske Angreb
paa Angreb tilbage, men da der bliver Stil-

ning i Kampen, er der kun 60 af dem
igen. NM0ll.VLitt.il.58. *Her ses, hvad de
kyndige sagde

|
i Retsstrid til Stilning

af Striden. KLKristensen.StavnsbundneSange. 50

(1928).37^.

II. i^tilling^, en. ['sdeleq,] (nu i rigsspr.

kun (1. br., især i ssgr.) i bet. 1 Stilning.
nu kun dial. ell. vulg. i de andre bet.: Sneglene
have aldrig mere end to Øjne, men deres
Stilning er ulige. vAph.Nath.VII.209. I ingen
Slags Stilning kunde jeg længer udholde
Smerten. Tode.LE.41. nu, naar jeg modtager
dine kjære Breve og overveier din Stilning
(og) den Uden Tid, du h3iT.Cit.l791.(AfJv io
BulowsPapirer.(1864).63). de yngre er jo
immer skrappere, straks de kommer i Stil-

ningen. Wied. Menneskenes Børn. I. (1894). 41.

UfF. sml. Fore-, Frem-, Opstilning u. Fore-

stilling osv.). flt. -er. (ænyd. stilling, steling,

stilning (i bet. 3 og 6), fsv. stalling, stålning

(i bet. b), jf. oldn. stilling, ordning; dels fra
mnt. stellinge, dels fra (ell. efter) ty. stellung,

* bet. 1 dog delvis af hjemlig oprindelse; vbs.

til lY stille)

1) (nu 1. br.) som rent vbs. til TV. stille:

handlingen at stille; spec. i flg. anv.:

I.l) til lY stille 1. Varenes Stilning og Hen-
stuvning i Lager eller Vakhus.KiøbmSyst.I.
24. 1.2) til lY stille 2. Signal fra Taarnet til

Uhrværkernes Stilling.Luxd.Dagb.L432. Han
var i Færd med Kanonens Stilling. F^SO.
;/.; 2 Ventilstilningsnøgler.Poh7i£.Zo-
sterbU/iil925.3.sp.l. 1.3) til lY stille 3.2:

opstilling af valgkandidat. Stilling af en Rigs-
dagsmand. PÆS. 1.4) (foræld.) til lY stille

3.3: det at stille en anden person i sit sted

til soldatertjeneste, tjeneste i brandkorps olgn.

Cirk.^yd814. MilTeknO. Anordn.Nr.l25^U
1871.§6. 1.5) til lY stille 4.5. jf.: diagnose-
stilningen. Ugeskr.f.Læger.1940.1188.sp.l.

1 .6) til IY stille 14, i ssgr. som Stillingsplads

(s. d.).

2) den maade, hvorpaa noget (egl.: noget

staaende ell. oprejst) er anbragt (ell. har an-
bragt sig) i rummet m. h. t. retning, hæld-

ning, linieføring, delenes placering i forhold

til hinanden. 2.1) den maade, hvorpaa
et levende væsen (i en vis situation) har
anbragt sig; den holdning, legemet
indtager; spec. om den maade, hvorpaa et

menneske holder sit legeme og (ell.) sine

lemmer under udførelsen af et bestemt arbejde,

en bestemt øvelse, for at frembringe et vist

synsindtryk olgn.; positur (I.2); attitude;
tidligere ogs. om naturlig, sædvanlig holdning

af legemet. Han sætter sig i en angribende
Stilling. Ew. (1914). IH. 204. (murmeldyrets
unger) sætte sig paa Bagbenene, og blive

da en Tidlang siddende i denne Stilling.

LSmith.DN.148. *Rask var hans Gang, og
rank . . |

Hans Stilling. Zetlitz.Poes.6. han
lod sine Øine, Bakkenbarter, Tænder, Hæn-
der og Stilling passere Revue (i spejlet).

Chievitz.FG.181. Skelettet af et Menneske i

sammenkrøben Stilling.PoUyil942.8.sp.2.
\\

(delvis ogs. til bet. 2.2-3) i forb. som hvilende,
knælende (PoU*/il942.9.sp.6), liggende,
naturlig, oprejst (JohsWulff.T.42), sid-

dende, staaende stilling, se II. hvile

1.1, I. ligge 17.1, naturlig 6.1, II. sidde 13.i,

II. staa 25.2; (gym.) i forb. som fremlig-
gende, gangstaaende, rygliggende
stilling, se fremligge 1 osv.

\\
(nu næppe

br.) i forb. gøre stillinger, indtage posi-

turer, attituder. Demoiselle Ritter, som dand-
ser paa Staallinien og gjør de smukke Stil-

linger paa Resten. Ing.EF.II.218. han sang
Duetter, og det baade Elskerindens og El-

skerens Partie, vendte Øine og gjorde Stil-

linger. HCAnd.SS.IV263. indtage en vis

stilling: Han indtog en bydende, en ydmyg
Stilling. VSO. han stak Hånden i Brystet,
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indtog en fast Stilling og gav et Tegn.
Hjort. KritLit. II. L. \\ antage (se antage

1.2) ell. (jf. u. bet. 3.3; nu 1. hr.) tage
stilling ell. (nu næppe hr.) tage en stil-

ling an (Leth.(1800)), placere sig paa en

vis maade; stille sig. Leth.(1800). Ryttere

toge Stilling (Chr.VI: skal sette hart anj
imod Porten (1931 afvig.). Es.22.7. Naar
han bevægede sig i Stuen, tog han uvil-

kaarlig Stilling imod det (o: klaveret), og lo

hans Øjne droges derhen. LBruun.SF. 7.
||

(fagl.) om den positur, attitude, en model
siml indtage, aldrig har Stillingen lykkedes
Dem (o: en model) saa godt som idag.

Heib.Poet.VII.140. i forb. staa (i) stil-

linger: (de pladssøgende modeller) gruppere
sig, staae i Stillinger og kokettere for at

vise sig fra den fordelagtigste 8iåe. Bille.

ItÆen.II.232. Tilsk.1925.IL53. || om den
maade, hvorpaa fosteret ligger i moders liv 20

(jf. fx. Ansigts-, Fod-, Hoved- (2), Isse-,

Knæ-, Pande-, Skulderstilling (1)^. Ved
(fosterets) Stilling . . Positio, forstaas For-

holdet mellem visse Dele af Fosteret, f. Eks,
Ryggen, og bestemte Sider af Uterinvæggen.
LeopMeyer.S.38. 2.2) om legemsdels ell, plante-

dels normale, naturlige ell. ved drejning, bøj-

ning osv. i en given situation indtagne place-

ring ell. linieføring, den Mundens visse Stil-

ling (jf. Mundstilling^, som hører til nogen 30

vis \ocdkl. Høysg.Anh.7 . Blomstrene . . staae

i Stihiing af RoseT.vAph.Nath.VII.656. Efter

Tæernes forskjellige Stilling og Forbindelse

faae Fødderne (hos fuglene) forskjellige

'!:ia\ne.Kielsen.NHM.7. Da Bladene (skal

udnytte luftens kulsyre), er det af Betydning,

at de har en gunstig Stilling mod Lvset.

HABVestergaard.KortfattetPlantelære.(19'20).

24. i stilling, brugt med prægnant bet.: i

den rette, passende stilling. Vinkelen mellem 40

Skulderblad og Overarmben (hos hesten)

holdes i Stilling, d. v. s. forhindres i at tryk-

kes sammen ved Legemets Vægt, ved Hjælp
af den forreste Kammuskel. LandmJB.//.i9.

Saa fik han Kikkerten frem igen og Armene
i StiUing. Rønberg.GK.98. 2.3) om den maade,
hvorpaa andre ting er anbragt ell. indstillet.

den Skabning og Stilling, som Stænger,

Laase og Rigler have for Døre. Høysg.S.84.

Disse Touges Bestemmelse er: at heise Sei- 50

lene (og) give den bedste StiUing for Vin-

dene. Blich.(1920).XXIV172. Redskaberne
til Trædrejning (holdes) oftest i en Stilling,

der nærmer sig Tangenter til Omdrejnings-
cirklen. Haandv.283. et Signal . . der angiver

Sporskiftets StiUing. Sal.'XXII.55. sejlret

stilling, se sejlret. 2.4) (tn. overgang til bet. S)

den maade, hvorpaa en linie er draget ell. en

opstilling foretaget m. h. t. retning, form;
især (jf. Normalstilling samt bet. 3.3; ^, for- eo

æld.) om troppers opstilling, formation. Hæ-
rens Stilling imod Fjenden. VSO. i forb. som
dyb, skraa (se VII. skraa l.i^, sluttet,
spredt, tynd stilling, se MilTeknO. VSO.

3) (bestemt) plads (i rummet), hvorpaa
nogen ell. noget er anbragt, ell. den plads,

der indehaves, er besat af noget; især m. h. t.

placeringen i forhold til omgivelserne ell. be-

stemte andre ting; position; plads; be-
liggenhed. 3.1) i al alm. Over sættes imod
under, og betegner først og egentligst Tin-
genes Stilling i en LodUnie. Høysg.S.292.
Maleriets fordeelagtige StiUing (for Lyset).

VSO. Paa Violinen findes indtil 13 forsk.

Stillinger (a: for venstre haand).Sal.*XXII.
311. man mente, at bestemte Stillinger af

Stjernerne varslede bestemte Begivenheder.
PoU*/itl940.11.sp.5. 3.2) om den øjeblikkelige

placering af brik, kugle osv. i forsk, spil og
lege \\ i brikspil: brikkens ell. samtlige brik-

kers øjeblikkelige placering. I omstaaende
Stilling kan Hvid . , slaa den sorte Dron-
ning. )SA;aA:.fi9i6^.i<?.

II
i kroketspil: en saa-

dan placering af kuglen i forhold til en bue,

at den med eet slag kan slaas gennem buen.

hun krokerede ham og slog ham ud af Stil-

ling for femte Ga,ng.Rosenkrant2.RH.98.
Krokøren kan ganske roUg lade den kro-

kerede Kugle ligge og bruge sine to Slag

til at vinde hen „i Stilling" til den Bue,
han skal igennem. Legeb.I.a.32. 3.3) plads,
post, hvorpaa en person stiller sig.

jægerne fik anvist stillinger i skoven
j ||

især (X): (passende, egnet) sted, hvor en
troppestyrke ell. skyts anbringes; sted,

terrænafsnit, som en troppestyrke har valgt

(og evt. indrettet) til forsvar; position (l.i).

Fienden har en alt for fordeelagtig Stilning.

Tode.ST.II.26. *Vi naaede Dannevirke,
|

En StiUing der vi fandt.ARecke.il. Med-
delelser om Opholdet her „i StilUngen", i

den store aabne Begravelse, som gik Verden
rundt under Navnet Dybbøl-Skanserne.
Drachm.DG.81. drive Fjenden ud af en Stil-

Ung. Wolfh.MarO.498. Vi kom temmelig nær
til de engelske StilUnger (0: paa en rekogno-

scering). Buchh.FDK.166. fast, fremskudt
stilling, se I. fast 2.3, fremskyde l.i. holde
stillingen, egl.: holde en position mod
angreb; billedl.: bevare sin magtstilling, posi-

tion; hævde sig; holde stand; holde skansen

(se u. I. Skanse 1). De sidste Meldinger fra

Kampfronten meUem Vinter og Foraar lyder

paa, at Vinteren endnu holder Stillingen.

HeeAnd.AH.32. (i) SønderjyUand . . holdt

de Konservative omtrent StilUngen (ved rigs-

dagsvalget).BerlTid."/tl929.M. l.sp.6. ind-
tage en stilling, se u. indtage 4.i. tage
stilling, om troppestyrke: tage opstilling

paa et sted (for at forsvare sig); sætte sig

fast. vi tog Stilling paa den anden Side ai

en UUe Flod. Buchh.FDK.167. i forb. som
bringe skyts i stilling, gaa, køre i

stilling, ogs. i billedl. anv. Artilleri kører

i StiUing paa en Bakke. KLars.Ix.lO. (erig-

lænderne) havde bragt mindst fire Kanoner
i StiUing paa deres Side Floden. Buchh.FDK.
167. 110,000 Mand i StUling ved den polsk-
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litaviske GT3snse.PoU*/»1938.2.sp.5. hilledl:

da nu Begivenhederne førte hen imod Val-

gene til den første Rigsduma, begyndte han
langsomt at gaa i Stilling for at sikre sig en

af de liberale Pladser i den.Madelung.Op-

irud.(1909).31. 3.4) plads i en rækkefølge,
sammenhæng, et system olgn. Den Stil-

ling af Akkorden, ved hvilken Grundtonen
ligger underst, kaldes Akkordens Grund-
stilling. (SoZ./JSS. fra stillingen som nr. 5 ar-

bejdede han (o: en løber) sig paa den sidste

distance op til andenpladsen I

||
(sprogv.)

om taledels (lyds, ords, sætnings osv.) plads

i forhold til andre taledele. Om sætningernes

stiUmg.Lund.Oldnord.Ordføiningslære.(1862).

461. desuden siges i nøje tilknytning til sub-

stantivet: „den mand, det postbud", altså

(med „den", „det") i adjektivisk stilling.

Wiwel.249. Id + r . . forholder sig anderledes

end Id i andre StillingeT. Brøndum-Nielsen.

GG.I.212. trykstærk, tryksvag stilling
j

4) videre anv. af bet. 3, uden rumlig fore-

stilling. 4.1) bestilling ell. hverv, der røg-
tes af en person; dels i al alm. om
bestilling, profession, livsbeskæftigelse, der er

en persons levebrød; dels om lønnet plads i

en andens tjeneste, virksomhed, inden for en
institution, etat (ofte (mods. Plads 5.4^; af

fastere, „finere", bedrelønnet art); ogs. om
(lønnet ell. ulønnet) (tillids)hverv; ofte i

forb. en fast, høj, lav, overordnet,
stor, tjenende (se tjene^, underordnet
stilling; beklæde (D&H. Ludv.), ind-
tage (smst. JVJens.RF.76) en stilling,
skabe sig en stilling (Jørg.OF.51), sid-
de i en (god) stilling, være i stilling.

Hvad min Stilling anbelanger da er jeg
KlokkeT.Heib.Poet.VII.287. det er ikke no-
gen Stilling (o: passende beskæftigelse) for

dig . . at give Timer i SkoleT.Gylb.(1849).X.8.
sikkre ham en fast Stilling og et Levebrød.
Kierk.IV.223. Lystfiskeren er som Regel
en lidt graasprængt Herre, en Mand i Stil-

ling, med M&xe.Hoffmann.BlaanendeDan-
mark.(1919).34. han (havde) 6 voksne Søn-
ner, hvoraf de fleste var i Stillmg. Kiihle.

Paludan-Muller. I.(1941).42. jf. Livsstilling:

hvor forskiellig endog Eders Alder, Eders
Stilling i Livet (er).Mynst.Tale.(1830).4.

\\ i

videre, til dels spøg. anv. (jf. u. Livsstilling^,

at være Supplicant, er en Stilling, som man
tilsidst bliver kjed af. Heib.Poet.VII.335. Man
seer, at det at være Iagttager er en farefuld
Stilling. ZierA;./ii.22i. stilling som arbejds-
løs i 4.2) plads, position i samfundet,
inden for en kreds, en husstand ell. i det alm.
omdømme, m. h. t. leveforhold, kaar, magt,
rettigheder olgn.; ofte i forb. indtage en
stilling, min uafhængige Stilling har gjort,
at jeg ikke er indtraadt i noget (pligtfor-
hold). Kierh. VI.259. Grevinde Maagenhjelm,
tænk den Stilling, hun kommer til at indtage!
Esm.II.170. jf. bet. 4.i: Naar I (o: borgerne)
ere fornøiede hver med sin Stand og

Stilling. Engelst.Nat.227. KalundborgFolke-
blad.^*U1942.2.sp.5. familiær stilling, se

familiær 1. forandre sin stilling, (jf. for-

andre sin stand u. Stand 6.2 samt forandre

sig u. forandre 1.2; nu kun dial.) gifte sig.

Hrz.XV.225. CReimer.NB.336.
\\ i videre

anv., om den position, et land, en virksomhed,
en ting ell. et forhold indtager m. h. t. magt,

indflydelse, anseelse, særlige egenskaber (jf.

10 u. Førerstilling^, vi (o: danskerne) (er)

henviiste til det aandelige Livs Omraade
som det, hvor vi . . kunne tilkjæmpe os

og bevare en agtværdig Stilling, tiltrods

for vor numeriske lÅåeviheå.Goseh.B.l. Ny-
borg Præstegaard indtager en enestaaende
Stilling mellem danske Præsteboliger. (Svendfe

Amt.1924.5. (1550-bibelen) hævdede sin Stil-

ling som den danske Kirkes Bibel, indtil

den afløstes af den saakaldte Svanningske
20 Bihe\.OFriis.Litt.301. 4.3) den tilstand,

forfatning, hvori noget befinder sig;
det at være stillet, stedt paa en vis maade, især

m. h. t. leveforhold, økonomiske forhold; den
(øjeblikkelige) situation, hvori noget befinder

sig, de forhold, omstændigheder, der præger
det.

II
om personlige forhold, den situation,

hvori en person (ell. en forretningsvirksom-

hed, et foretagende) befinder sig. Sørgelig

Stil]ing.Leth.(1800). naar alle (tilskuerne)

30 om nogle Minuter vende tilbage (gennem
Amagerport), da er man (o: forbryderen)

død, er udreven af det hele Samfund, i

et ganske andet Væsen, i en ganske an-

den Stilling. HCAnd.F.64. Skolelærernes oe-

conomiske Stilling. RasmSør. ML. 175. en
stakkels Ungkarl skal . . ikke beklages for

sin ulykkelige ensomme Stilling. Bierfreund.

FN.7. derved har De bragt os i en vanskelig
Stilling. Litdu. vi skal i vort næste Brev

40 efter bedste Vidende skildre det nævnte
Firmas Stilling. smsi. være i ell. ude af
stilling til, (nu sj.) være i ell. ude af stand

til (p. gr. af sine øjeblikkelige omstændig-
heder), jeg er ude af Stand og Stilling til

at modtage et saa ophøiet Venskabstegn.
Hjort.KritLit.il.257. jf.: han er ikke i den
Stilling, at han kan hjælpe andre. D<&H.
være herre over stillingen, (1. br.) være
situationen voksen, den Ro, som følger af

50 at være fuldstændig Herre over Stillingen.

Skjoldb.KH.37. D&H. \\ om raadende tilstand

ell. den almene situation paa et sted, omraade,

felt. Literaturens nærværende Stilling. VSO.
Den hele politiske og militære Stilling havde
. . forandret sig. DanmRigHist.V483. Mar-
kedets nuværende Stilling. Lwdv. i forb. sa-
gens (Ludv.), sagernes, tingenes (smst.)

stilling: T. fortalte i Korthed Sagernes
Stilling paa Asigdi3iTden.Schand.TF.I.233.

60 4.4) en persons holdning, standpunkt i en
sag ell. i forholdet til andre personer; person-
ligt forhold til en anden person ell. en sag.

Mad skal ikke bestemme vor Stilling (1819:
giør os ikke behagelige^ over for Gud.
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lCor.8.8(1907). De var Guds Børn. Og de
havde derved faaet en ny Stilling overfor

livet.CKoch.ModLiietsLand.(1924).30. kom-
me i en vanskelig el. skæv Stilling til en.

D&H. se ogs. u. Y skæv 3.1. || ofte i forb.

forbeholde sig sin stilling, tage stil-

ling til noget (jf. Stillingtagenj. (Holberg)

er den Første herhjemme, der paa selv-

stændig Maade tager Stilling til Tankens
"ProhlemeT. Høffd.DF.3. De ønskede sort paa
hvidt, inden De tog Stilling til Affæren
Yendel. Bergstrøm.MD.123. Udtalelsens Ord-
lyd blev skitseret under Forhandlingen,
men Jembaneforeningen forbeholdt sig dog
sin Stilling, indtil det skriftlige Udkast fore-

laa. VorStand.l938.95.sp.2.

5) konkr., om noget opstillet ell. ind-
stilleligt, underlag, stillads, stel olgn.;

spec. i fig. anv.: 5.1) (nu ikke i rigsspr.) om
stænger, pæle, stillads, hvorimellem ell.

hvorpaa noget ophænges, udspændes olgn.; ogs.

t om snare, done ( Moth.S762). „de træer,

som jægergåm spendes ud med." smst. (to-

baksbladene tørres) i en heed Torrestue paa
Rister eller dertil indrettede Stillinger.

JBeckmann.Technologie.(overs.l798).261. Ved
vore „Stillinger" forstaas 2 Rækker Pæle
med Line til at strække Sildenæringeme over.

KorsørAvis.*^/»1904.2.sp.2. 5.2) (fagl.) un-
derlag, stel, hvorpaa ell. hvori noget, især:

(en del af) et redskab, apparat olgn., hviler (jf.

Bue- (2.2), Mølle-, Savstilling 1). Den ene
bar en Perspektivkasse paa Ryggen, den
anden . . Stillingen, hvorpaa den skulde

hvile. JBehrend.Røverpræsten.(1842).188. om
del af maskine, der danner underlag for dens

bevægelige dele: Stilling til en Drejebænk.
TeknMarO. FagOSnedk. jf. Over-, Under-
stilling (paa en drejebænk). Haandv.272.
266. Maskinstilling: NordConvLex.V.40.
Sal.XVI.720.

II
redskabsdel, der fastholder

selve den arbejdende (skærende, borende osv.)

del. jf. Borstilling, især d. s. s. Savstilling 2.

VSO. Værkt.l3. Thaulow.Træ.(1912).167.
||

om del af vogn, plov olgn. (jf. I. Forstilling,

Under-, Vognstilling^; spec: indretning
foran paa plov, hvortil trækket befæstes,

og hvorved furebredde og -dybde kan reguleres

(jf. u. lY stille 2.2;. UfF. jf.: vi fik Plove

med Jernstilling (0: jæmstel) i Stedet for

Træ. AarbSorø.1925.10. 5.3) stillads, beregnet

for arbejdere til at staa paa under arbejde i høj-

den, fx. ved bygning ell. reparation af huse

ell. (nu næsten kun) ved skibsbygning, los-

ning og lastning (jf. Lastestilling); ogs. om
et om mast, skorsten ell. paa skibsside i tove

ophængt bræt ell. sæde, brugt under udførelse af

reparationsarbejder olgn. (jf. Hængestilling^.

*Hvo Huuse bygge vil, og lit i Vejret føre,
|

Foruden Stilling kand saa got som intet giøre.

LThura.HansRostgaard.(1726).233. Harboe.

MarO. Skibe, der havde tilstrækkelig lange

Lossebomme, i Stedet for at aflevere Læn-
gen paa Dækket, firede denne ned paa en

Stilling, anbragt i Land umiddelbart op ad
Skibssiden. Holdets 6. Mand fik da sin Plads
paa Stillingen i Land, hvor han rejste

Sækkene. Den faste Voldgiftsrets Kendelser udg.

afSteincke.1928.50. Stillingen var en Fjæl,

der i Reb hang paa Trawlerens udvendige
Bagbordsside. ACWestergaard.EnDrengi Ver-
denskrigen.(1935).9. 5.4) (teat.) opbygning,
især bestaa^ende af træstilladser, paa en scene.

10 Teater-Bogen.(1901).57.

Stillings-, t ssgr. af IL Stilling (jf. dog
Stillingsvejrj, tscer i bet. 2-4, fx. (foruden de

ndf. medtagne) til IL Stilling 2 : Stillings-fejl,

-forandring, -forhold; til II. Stilling 4.i fx.

Stillings-besættelse, -misbrug; (fagl.) til II.

Stilling 5.3 fx. Stillings-planke, -skrave

(Funch.MarO.1.154; jf. I. Skrave 1.2^, -tøm-
mer (DL.2—22—69). -energi, en. (fys.)

arbejdsevne, der skyldes forandring af stilling

20 (fx. fald fra højere til lavere stilling); belig-

genhedsenergi; potentiel energi. SkibsMask.
38. -frihed, en. (til IL Stilling 1.*;

jf.
-ret; foræld.) frihed til at stille for sig

(til soldatertjeneste). Lehm.III.232. -fuld-
magt, en. (jur.) den fuldmagt til ved rets-

handler at skabe ret og pligt for en anden,

som opstaar ved, at en person indtager en paa
aftale beroende stilling, som efter lov og sæd-

vane medfører beføjelse for ham til inden for

30 visse grænser at handle paa den andens vegne.

Lassen.A0.*176. MunchPet.BR.^^(1940).323.
-kommissionær (Cirk. "/» 1856, "/j

1859. Rockstroh.Hær.U.116) ell. -kom-
missær, en. (;iit, foræld.) person, der (med
autorisation) ordner stilling (I.4) af stillings-

mænd, stedfortrædere. Schand.TF.1.231.
Rockstroh.Hær.11.57. -krig, en. ^ form for

krigsførelse, hvor kamperie staar om for-

bered stillinger, ell. hvor modstanderne ligger

40 over for hinanden gennem længere tid i for-

beredte stillinger. Sal.*XlV.658. GadsMag.
1929.599.

II
billedl. Folket blev alligevel ved

med at smugle, selvom det var i mindre
Stil . . Det blev en lang Stillingskrig, hvor
man gensidigt søgte at ærgre og over-

rumple hinanden. I)anmJ?yC.482. Kramer
sidder, civil, men ligefuldt med i Kampen
for Livet, en lang, oprivende Stillingskrig.

PlaCour.K.267. -leg, en. (nu næppe br.)

50 leg, hvor deltagerne agerer haandværkere olgn.

(?). Kænder I ikke stillingslegen eller pante-
legen? FffiaTnwi.Lem./.47. -mand, en. I)

(nu næppe br.) til II. Stilling I.3 : stiller (I.2)

for en valgkandidat. Grundtv.B.II.527. Oversk.

Com.VI.53. Bomh.Samlinger.VII.(1912).132.

2) (^, foræld.) til II. Stilling 1.4: person, som
(indtil 1867) for betaling trciadte i stedet for en
anden, der var udskrevet til militærtjeneste (jf.

u. Stedfortræder;. Fædrel."/rl844.1.sp.L

60 Goldschm.V1.401. Det ansaas ikke (i 1864) for

en Skam ved at købe sig Stillingsmand . .

at unddrage sig den personlige Deltagelse i

'Kjigen.Galsch.(Tilsk.l928.I.379). \\ billedl,

om stedfortræder ell. repræsentant i al alm.
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Gamle Adam for den anden (o: Jesus)
\

Var i Støv kun Stillings-Manden,
|
Kristus

kun er Kvindens Sæd.Grundtv.SS.IYlll.
Rosenkrant2.G.n.l02. -penge, pi. (til II.

Stilling 1.4; ^, foræld.) penge, som betaltes

en stillingskommissær for at skaffe en stil-

lingsmand. Rockstroh.Hær.II.57. -plads,
en. (til IL Stilling l.e) J^ d. s. s. Stilleplads,

den lille Marsch fra Kvarteret til Stillings-

261. Tops.FS.115. Der sker jo i og for sig

ogsaa i den mest afsides Landsby noget
hvert Øjeblik, men det er „Stillleben". 4a;

Rosendal.SP.21. (spøg.:) Tja — benet er

brækket . . Sagligt og uden omsvøb for-

beredte (lægen) ham paa fire maaneders
stillehen.NisPet.Dagtyve.(1941).60.

Stil-lære, en. (æstet.) læren om stilen;

især: læren om litterær stil; stilistik; ogs.:

ipla,dsen.Rist.S.211. -ret, en. (til II. ^t\\- \o fremstillingheraf, lærebog heri. MoVb.NTidsskr.

ling 1.4; ^, foræld.) ret til at stille stillings

mand (2) for sig. Lehm.Ill.232. Haandbogi
GrundtvigsSkrifter.il.(1930).334. -sans, en.

(med.) Bedømmelsen af Lemmernes Stilling

(„Stillingssans") sker hovedsagelig gennem
Nervebaner, hvis Modtagerapparater ligger i

Leddene og Senerne. Sal.^IX.283. -sum, en.

(til II. Stilling 1.4; ^, foræld.) den sum,
en værnepligtig betaler sin stillingsmand.

IY618. Dansk Stillære. BTDahl. (bogtitel.

1889). UllaAlbeck.Da.Stilistik.(1939).9. -læ-
rer, en. (sj.) person, der studerer stil(lære),

er forfatter af lærebøger herom olgn. Tydsk-
lands Stiillærer Adelung. Rahb.Stiil.37. -læs-
ning, en. se Stillelæsning, -los, adj.

som mangler stil; uden harmonisk ell. pas-

sende stilpræg; som ikke er holdt i en be-

stemt (gennemgaaende) stil. det store stiil-

FædreU^ U1844.1.sp.2. MR.1852.37. Tops. 20 løse Vindue (i domkirken). Høyen.(DUgeskr.
111.399. -tilladelse, en. (til II. StilUng

1-4; J^, foræld.) tilladelse (i Danmark op-

hævet 1867) for værnepligtige til at stille

stillingsmænd for sig. RTOppermann.Værne-
pligten.(1864).114. Sal.IX.239. -vejr, et.

se u. I. Stilling 1.3. -væsen, et. (til I. Stil-

ling 1,4; ^, foræld.) det forhold, system, at

en værnepligtig kunde stille en stillingsmand

for sig. Goldschm.VII.490. (Berg var) en

2R.II.23). den sande Kunstners Haan over
den stilløse Halvdannelse i Poesien. Bran-
des.B.510. en sort stilløs Kjole. KMunk.DU.
68.

II
hertil: Stilløshed. Naar en Bog be-

gynder som en historisk Roman og slutter

som et Folke-Æventyr, bliver Resultatet

Stilløshed. Brandes. III. 106. Tilsk. 1919. II.

350. -mager, en. (ogs. Stile-, sml. Stile-
mager i. Grundtv.LD.35). (jf. Stileretter;

Modstander af Stillingsvæsen og Nummer- 30 sj.) nedsæt, om person, der paa en pedantisk

bytning. EHenrichs.MF.I.133.

CP Stilling-tagen, en. (til tage stil-

ling u. II. Stilling 4.4^ det at indtage en be-

stemt holdning over for ell. det at tage et be-

stemt standpunkt til noget, hans Stillingtagen

i det slesvigske Spørgsmaal for en national

Mgørelse.ORode.(Tilsk.l921.II.145). Tidli-

gere undersøgelser . . tillader ikke nogen
endelig stillingtagen til spørgsmaalet. Ugeskr.

f.Læger.1940.486.sp.l.

Stillits, en. se Stillids.

Stil-liv, et. se Stilleliv.

Still-leben, et. [isdel,le-b(8)n] flt. (1.

br.) d. s. (Rubow.HCA.117) ell. -er (KAbell.

E.17). {fra ty. stilleben, jf. holl. stilleven,

eng. still-Ufe, egl.: stille liv; jf. Stilleliv)

I) (især æstet.) kunstnerisk fremstilling
(maleri) af livløse genstande (fx. blom-

ster, frugter, madvarer, service, husgeraad,

dødt vildt) i malerisk arrangement.
MHamm.FO.1.8. de store hollandske StilUe-

\iener.KAbell.E.17. \\ hertil: Stilllebens-bil-

lede (EHannover.SvK.34), -maleri (Meyer.^
VVed.RF.138), -stykke (ConvLex.XVI.273.
Brandes. DD. 126 (Brandes. 1. 548: Stillelivs-

Stykker^^ ofl,. 2) (dels videre anv. af bet. 1,

dels tilbagegriben til grundbetydningen) Cp

stille, vegetativt liv i naturen ell. liv

i idyllisk stilhed, uforstyrret af verdens
larm, større begivenheder; tilbagetrukken til-

værelse olgn.; ogs. om litterær skildring af en
saadan tilstand. Plantens vegetative Still-

leben. Zierfc.Z///.i59. det var ikke et viden-
skabeligt Stillleben, han hengav sig til. smst.

maade retter stil, sproglige udtryk; fx. om
lærer (i dansk). Rigsdagst.F.1903/04.sp.3960.

jf.: Folke-Følelsen i Danmark (vil) trods

det Latinske Stilmageri . . være stærk
nok til at hævde Hjertets Rettigheder.

Grundtv.Dansk.1.431. -møbel, et. (fagl.)

møbel i en bestemt (møbel)stil. TidensKvinder.
^"1^1928.30.

I. Stilne, subst. ['sdelna] (til II stilne;

40 sj.) ro, stilhed (i naturen). *Nøjsomhed!
. .

I

Skal vilde Stormes Larm fordrive
(
Dit

lune Stilne fra min B&rm? MCBruun.PF.I.

124. smst.130.

II. stilne, V. ['sdelna] -ede. vbs. -ing
(se u. I. Stilling^, (sv. stillna, no. stilne;

afl. af f'III. stille ell.) II. stille || ordet ken-

des først fra sidste tredjedel af 19. aarh.;

endnu ikke i VSO. MO. Holst.R. SvGrundtv.

S&B.; jf. I. Stilne)

50 I) i intr. anv.: (begynde at) blive

stille; ofte (og i talespr. næsten kun) i forb.

stilne af. I.l) (sj.) i al alm., om hvad der

er i bevægelse: standse; falde til ro. (skovlen)

dirrede endnu og var ikke stilnet helt til

'Ro.AlbDam.TS.149. I.2) om vædske: strøm-

me langsommere ell. standse helt, blive stil-

le. * Klarende Himmel og stilnende Hav.
Gjel.KM.190. *en støvfin Regn,

|
der da-

ler gennem den klamme Luft
|
og lægger

60 sin duggende Aande
|
over en stilnet Sø.

Stuck.S.19. Vand, der stilner efter en natlig

Storm. ErlKrist.MM.24. om blod: blodet stil-

ner. Thorsen.178. jf. bet. 1.5: det sidste Liv
var rundet bort, den sidste svage Blodets
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I

Bølge stilnet. JPJac.(1924).11.56. \\
(sj.) i

forb. stilne 'til: Havet stilner tH.KMunk.
(Vestjylland.(1939).Indl.2). 1.3) om vind,

uroligt vejr: (begynde at) lægge sig, blive

roligere; om regn, snefald: blive svagere;

være ved at holde op. Da Vejret endelig stil-

nede lidt, kom Sneen tumlende. Pon^M«id.5.
den jævne Regn, der engang imellem stiger

til en hidsig Byge og stilner igen. Stuck.FO.

188. Man tror paa, at Vejret er stilnet til lo

Hvile. MylErich.S.106. det stilner med vejret.

Thorsen.178. Nu stilner det i Vejret. Z7/F.

Veiret var stilnet åi.Thyreg.S.121. Bygen
stilnede a,i.LivetsLygtemænd.(1902).56. vejret

har stilnet af. UfF. Sydvestkulingen er ved
at stilne hen. Norman-Hans.De gladeSmils
Boplads.(1909). 5. 1.4) om lyd, larm: blive

svagere ell. helt ophøre; om virksomhed, der

er forbundet med larm: neddæmpes ell. standse,

holde inde. Endelig stilnede Spektaklet. Ponf. 20

Sk.253. de smaa Fugle skriger . . Et Øje-

blik er der en forfærdelig Støj af Vinger og
Næb, saa stilner det. AndNx.DB.188. Den
Juleaften . . stilnede efterhaanden Livet paa
Gaderne og døde hen.CEw.H.22. Vinden
lægger sig. Hver en Lyd stilner.Gravl.Væ.6.

(musikken) stilnede af og døde hen ligesom

i himmelske Sfærer. VilhMøll.Overs.afTurgen-

jew: EnadeligRede.(1875).244. Saa stilnede

Bifaldet tki.Bang.1Jdv.186. Efterhaanden stil- 30

ner (artilleri-)llåen &i.Cit.l915.(JacAnd.Er.

111.141). 1.5) om aktivitet, virksomhed, pro-

ces: blive svagere, falde mere til ro ell. helt

ophøre, standse; oftest (jf. bet. l.i) om ak-

tivitet osv., der volder uro, ubehag, forstyrrelse.

Ak, vilde nu Kjødets Uro stilne, og Bille-

derne fra Jord og Hav og Luft vorde stille.

FrHamm.(TheolTidsskr.l875.132). striden er

stilnet. AOlr.DH.1.64. de storpolitiske Kam-
pe . . stilne 3ki.DagbU''U1874.1.sp.2. naar 40

Dagens Kamp og Solens Brand er stilnet af.

SMich.S.195. *Mit Mod er stilnet hen.
Thuborg.Vejfarende.(1929).40. || om smerter,

(udslag af) sindsbevægelser. Graaden stil-

nede. Bang.SE.359. Denne Stemme . . faar

Angsten til at stilne. KAabye.PT.112. Hulken
og rigelige Taarestrømme ! Da det var stil-

net lidt af, førte Josefine Frederikke til

Sæde paa Sengen. Schand.SF.174. JVJens.
EE.199. 50

2) (sj. i rigsspr.) i trans, anv.: gøre
roligere, sagtere ell. bringe i ro, til

standsning; ofte uden obj., i forb. m. paa.

2.1) i al alm., m. h. t. bevægelse. Hr. A. stil-

nede Køretøjets Fart lidt, Bang.SG.44. 2.2)

m. h. t. strømmende vædske. stilne Blod. UfF.
2.3) m. h. t. vind, uroligt vejr, regn olgn. Vor-

herre stilne det Vejr, sagde liun.Søiberg.SK.

50. Solen . . varmer ikke som før, den stil-

ner kun Vejret lidt.Gravl.VF.8. 2.4) m. h. t. ep

larm, fysisk ell. sjælelig uro, (urolig) aktivitet

olgn. Anna gik ganske langsomt for at stilne

Oprøret i sit Sind. OThyreg.UA.168. Et Le-

gat, hun fik . . kan næppe have hjulpet

XXI. Bentrykt »»/> 19*3

meget til at stilne paa den buldrende Obersts
Bemærkninger, so.jB.93. (sj.) i pass.: *Snart
vil dog Travlheden stilnes og glemmes.
SigfrPed.BlaaMandag.(1931).36. || m. h. t.

person: berolige, for et Menneske, hvis Indre
bløder, er der en dulmende Lindring i den
tavse, rolige Natur. Dens uanfægtede Ro,
dens forsonende Enhed stilner og kvæger.
Tops.11.188. Hans dybe Stemme virkede
stilnende paa Ba.Tnet.AndNx.DM. 1.105.

||

m. h. t. smerter, (udslag af) sindsbevægelser.

Han slæbte sig videre, stadig med bøjet

Overkrop for at stilne paa Fornemmelsen
(0: af sult) i Mellemgulvet. OThyreg.UA.153.
da randt Gjertruds Taarer, som om hun
aldrig mere skulde faa Graaden stilnet.

EBertels.D.81.

^$til-net, et. (ty. stellnetz; til IV stille

1 ; jæg., foræld.) net, der stilles op som staaende

fiskegarn, brugt ved fangst af agerhøns. Blich.

(1920).XVII.176.

I-II. ^»tilning, en. se I-II. Stilling.

Stil-opgave, en. (jf. -skrivning, -øvel-

se; skol.). Stiilopgaverne for Udarbeidelser i

Modersmaalet. Ørst. VI.129. BTDahl. Vejleder.

(1895).48. -periode, en. periode, i hvilken

en bestemt stilart er herskende. SophMUll.VO.
285. DanmKirker.XII.21. -prøve, en. for-

søg, prøve i skriftlig udarbejdelse, litterær

fremstilling; ogs.: stykke, der tjener som eks-

empel paa en vis stil. Det vilde være en let

Sag at udsøge Steder i dette Skrift, som
vare fuldkommen skikkede til at optages

i en Samling af mønsterværdige danske
StiilY)TøyeT.PMøll.(1855).V218. det (o: en

af Kierkegaards aforismer) ser ikke ud som
det var Alvor . . men som en humoristisk

Stilprøve, nedskreven i Spøg. Brandes.II.

323. -ren, adj. (jf. -ret, -troj holdt i en

bestemt stil (uden indblanding af andre stil-

arter); præget af en (passende) gennemgaaende

stil. De gamle Hjem var . . ikke heller paa
alle Tidspunkter „stilrene". Hjemmet.1912.

868.sp.l. en stor, lys, smuk og stilren Re-

næssancekirke. Jørgf.Liv. ¥99. (N. M. Peter-

sen) gjorde sin Oversættelse (af islandske

sagaer) stUren og ordkraftig. LJac.l2Epistler.

(1928).182. II
om sportsøvelse olgn. stilrene

og sikre Slag (i tennis). DagNyh.'/itl913.1.
sp.4. (udspringersken) sprang . , smukt og

stihent. PoU*/7l942.10.sp.5. \\ hertil: Stil-

renhed. Aakj.EE.146. -ret, adj. (jf. -ren,

-streng, -tro^ i overensstemmelse med en vis

stil; som strengt følger en bestemt stil. hans

Taler (er ikke) synderUg aandfulde eller

stiliette.HWulff.DR.475. Det konstruktive

brød man sig (omkring 1850) ikke om, naar

blot Dekorationen var stilret. PrPouisen.

MH.II.92. Else var fra et meget fornemt og

stilret B.\em.Lau£sen.SD.174. -retter, en.

se Stileretter, -sidden, -siddende,
se Stille-sidden, II. -siddende, -sikker,
adj. om (udøver, udøvelse af) kunst: som træf-

fer, er præget af (sikker sans for) den rette

89
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stil. DagNyh."/d909.1.sp.5. Den øvrige Ud-
førelse af Komedien er ikke meget stilsikker,

smst}^/iol911.B.l.sp.2. -skammel, en.

se Stilleskammel, -skrivning, en. (især

skol.) det at skrive stile (paa modersmaalet ell.

fremmede sprog). BTDaM.Vejleder.(1895).l.

Gennem stilskrivning og stiltaling lærte ele-

verne principperne . . for rigtig fremstilling.

Grønb.H.1.286. -skrue, en. se Stilleskrue.

-staaende, part. adj. se II. stillestaaende. lo

(Stilstand, en. ['sdel|Sdan'] (nu sj.

Stillestand. Pflug.DP.375. LTid.1735.430.

Molb.F.22. JLange.BM.1.98. se ogs. u. bet.

1 og å). flt. (1. Ir.) -e. {penyd. stil(le)stand,

et, SV. stillestånd; jra ty. stillstand (stille-

stand); til II. stille og Stand som vis. til

staa stille (se u. II. stille 1.1-2, 2.2, 3.2J)

1) (jf. II. stille 1; nu især fagl.) det at

noget ikke er i bevægelse ell. ikke flytter sig;

det at en bevægelse (midlertidig) er ophørt, 20

standset; det at en mekanisme, en maskine

ikke gaar; stillestaaen; ro; standsning,
ophold (i en bevægelse). Planeternis sigt-

bare Bevægelse . . saavelsom og deres

Stillestand, Frem- og Tilbage-Løb. LTid.

1735.430. Modsætningen af Bevægelse —
Stillestand, Forandring— Bliven det Samme.
FDreier.FFr.12. Pumpens Stilstand. Damp
Lok.131. (haandbremsen) tjener til at tage

den sidste Fart af Vognen . . og til at fast- 30

holde Vognen under Stilstand. Z6fe.Si9por-

veje.(1936).89. jf. II. stille I.2: Der er Ebbe
hver 6te Tiime og Flod hver siette samt
Stilstand en Tiime ved hver AfvexUng.
Luxd.Dagb.I.118. jf. IL stille 1.3: Vinden
hvilte. Der var Stilstand i Luften; det var
som om Himmelen betænkte sig. Blich.

(1920).XY66.
Ij

billedl. *Blot i mit Hjertes

Uhr der skeer en Stilstand,
| Saa er jeg . .

selv i samme Tilstand. Paiilf.^dawH.///. 40

206. jf .II. stille sp. 1358*': *Tiden, før i Stil-

stand, hen dog randt. sws<./.2i9.

2) (jf. II. stille 2; nu sj.) tilstand ell.

kortere tidsrum, pause, hvori en per-
son har ro, ikke forstyrres, ulejliges.
Kæmp med Bønnens Sejervaaben,

|
Og

lad Himlen Dag og Nat
|
Ingen Stilstand

for din Raaben,
|
Før du faar din Jesus fat!

SalmHj.578.3. Min Ven . . undte mig ikke et

Øieblik Stilstand. C'eW.£r.///.26S. Der lod 50

jeg Hvile falde paa mig, ak nej, det var ikke
nogen Hvile, kun en Stiht&nål Rowel.Br.560.

3) (jf. II. stille 3) tilstand ell. tidsrum,
pause, hvori en virksomhed er indstil-
let, standset. 3.1) (nu 1. br.) i al olm., om
stilhed ell. ophold i virksomhed, foretagende.

Moth.8758. Frosten har bragt Stilstand i

Handel og Skibsfart. FSO. der vil blive

Stilstand i hans Handel. JPJac.7.52. 3.2)

pause under en krig; især: periode, hvori efter eo

gensidig overenskomst fjendtlighederne (mid-
lertidig) er indstillet (fx. medens der forhand-
les om fred); (i alm. spr. oftest:) vaaben-
s til s tand. Besætningen begyndte at handle

om Overgivelse, anholdende om en Maaneds
Stilstand. Holb.Hh.1.368. Den . . hastig af-

gjorte Feide (0: toget til Ditmarsken) endtes
. . ved en Stilstand paa ubestemt Tid.J.^
len.I.167. \\ ofte i forb. som bede (Suhm.
Hist. 1. 421. NKrarup. Danmark 1801—1814.
(1940.30), underhandle (Holb.DH.1.28)
om stilstand, bryde stilstand(en)
(Moth.S758. VSO.); slutte (KomGrønneg.I.
176. Bagges.SkR.305. KrErsl.DM.50) ell.

(nu næppe br.) gøre (Moth.S758. Pflug.DP.
375. vAph.(1759)) stilstand.

4) (videre anv. af bet. 1 og 3.1 ; især ig)

ophold, standsning i en udvikling; tilstand

præget af mangel paa fornyelse, fremskridt;
det at staa i stampe; stagnation; ogs.

(jf. II. stille 3.1^; tilstand uden aktivitet

ell. større begivenheder; lediggang; passi-
vitet; dødvande. Vi finde hos Menneske-
slægten . . ingen død Stilstand, men en . .

uophørlig fremstræbende Bevægelse. Molb.
Indl.54. aandelig Stilstand kan modarbei-
des .Mart.Den da.FolkekirkesForfatn.(1867).76.
Stilstand er for unge Hjærter høåen.Schand.
FS.137. Stilstanden (0: i kultur) paa An-
holt (i Holbergs „Peder Paars"). Brandes.
Holberg.(1884).106. || ordspr.: stilstand
(HolgerMadsen.Skovturbog.(1938).§337) ell.

stillestand er tilbagegang. Krist.Ordspr.

322. (hans valgsprog) var „Stillestand er Til-

bagegang". LBruun.SF.13.
^itilstander, en. ['sdeljsdanar] (sml.

ty. stillstander; til Stilstand 4; hos sprog-

rensere, sj.) konservativ person. D&H.
OSchme.(JyllP.*^/tl942.4.sp.3). jf. HjælpeO.
samt: Har ^spro^-jrensernes lejr ikke været
fri for pedanteri, så har mange av deres

modstandere også haft en slem rem av hu-
den, forbundet med en ikke ringe del

stivstikkeri og stilsta.ndeTi.Jesp.TS.143.
Stilstands-, i ssgr. af Stilstand, især i

bet. 4. -folk, et ell. pi. (hos sprogrensere)

stagnerende ell. konservativt folk; konserva-

tive personer. Stilstandsfolk og Fremskridts-
mænd, fføritp.77.3. (de) betragte Ægypter-
ne som et Stillestandsfolk. JLangfe.fiJ7.7.

97. -mand, en. (hos sprogrensere) konser-

vativ mand, person. Kjøge Avis. ^"Z* 1877.1.

sp.l. VilhMøll.(Tilsk.l898.1054). Man er-

holdt en ny Inddeling af de danske Under-
saatter, Bevægelsesmænd og Stillestands-
mænd. Hrz.ST.222. PLæssøeMuller.Det mo-
derne England.(1905) .35.

Stil-sten, en. se Stelsten. -streng,
adj. (jf. streng stil u. I. Stil 4.1-2; 1. br.) af

en streng stil; helt stilret. Bogvennen.1927.61.
stilt, intk. og adv. se II. stille.

Stil-taling, en. (jf. I. Stil 3.2 slutn.;

2. led afl. af tale ; sj.) øvelse i at tale, behandle

sproget mundtligt. Grønb.H.1.286 (se u. -skriv-

ningj.

Stilte, en. (sv. stiltje; fra nt. stillte,

holl. stilte, jf. oht. stillida; afl. af II. stille;

nu næppe br.) stille (LI); vindstille.
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JJuel.43. SøkngsA.(1752).§687. Er der ved
hvert Færgeløb tillige Rofartøjer, hvormed
ilende Rejsende i StUte kunde komme over,

istedet for at drive om i Dage med Sejl-

fartøjerne. Politievennen.1798199.599. [Jom-
tou.]ChristianVII.(1856).299. Ulledl.: (jeg

var) virkelig denne Sommer giennem meget
mindre . . et Rov for hine vilde Storme,

som jeg ellers saa voldsomt pleiede at rystes

ofte, mere stiltiende sagt, kaldtes „Rasmus
tre Gang", fordi han var en Rasmus af
Natur. RibeAmt.1921.425.

3) (nu 1. hr.) om tanke, følelse: som man
ikke lader komme til udtryk; som man
kun udtaler for sig selv, i sit stille

sind, ell. undertrykker, bider i sig; vist

kun (jf. bet. 1.2 og 2) som adv. (ell. appos.).

Denne Forandring havde Bergens Borgere
af; skiøndt jeg paa den anden Side ikke vil lo skikket sig udi, og stiltiendes bidet i dette

fragaae . . at denne Stilte kedede mig. Rahb.
E.II.83.

Stil-teater, et. teater, præget af stil-

kunst; spec. om de nyere bestræbelser for ved

fremførelsen af klassiske sku£spil at give til-

skuerne et for forstaaelsen nyttigt, historisk

indtryk af den periodes stil, i hvilket stykket

oprindelig blev skrevet og fremført. Schyberg.

DT.131. I. t -tiende, subst. (^Stille-.

suure Æble. Holb.Berg.220. Det er dog bedre,

offentligen at vise, at man farer med Op-
rigtighed, end stiltiende at giøre sig mis-
tænkt for det, som er tyertimod. Langebek.

SA.33. jeg skulle stiltiende se paa, at min
Ven . . løber selv ind i JJlykken. PAHeib.I.
312. Jeg bandte ham stiltiende, for jeg vilde

ikke bande høit.Bredahl.II.142.

4) (mods. udtrykkelige som ikke erfor-
Pflug.DP.187.786.) (til II. stiltiende^ tavs- 20 kyndt, meddelt i (rene) ord; ikke di-

hed; stiUienhed. Slange.ChrIV.413.

IL stiltiende, part. adj. ['sdeliti'ana]

(nu kun dial. stiltiendes. Am.8.3(Chr.
VI). Eolb.Berg.220. Slange.ChrIV148. vAph.
(1759). BomhOS.). (ænyd. (som adv.) stil(le)-

tiendes, stille tiendes, sv. stillatigande ; til

tie stille (se u. tiej; sml. ty. stillschweigend

;

;/. I. Stil-tiende, -tien-hed)

i) (nu især dial.) som ikke taler; som tier

rekte, udtrykkelig udtalt, men under-

forstaaet, fremgaaende af andet, klar for alle

vedkommende; iscer om juridiske forhold:

som uden at være direkte nævnt ell. udtrykt

dog maa tages i betragtning, regnes for eksi-

sterende. Det hender sig oftere, at ved en
Pagt, som udtrykkeligen bliver sluttet, fin-

des adskillige stiltiende Exceptioner og VU-
kor, som flyde af den samme. Holb.NF.I.

stille; tavs; ogs.: som kun taler lidt, er faa- 30 107. man giør Forskiel imellem udtrykkelige

mælt; om handling: under hvis udførelse der

ikke tales, t.l) i attrib. anv. Tullin.III.201.

Vi spiste her i Selskab med en besynderlig

stiltiende Mand, som jeg dog tilsidst fik

lokket i Samtale. Ba5fjes.DYX.55. et stil-

tiende, dødeligt Livtag, hvorunder de bed,

og maatte sMlles &d.JVJens.A.II.195. jf.:

Stiltiende (nu: stumme^ Personer (i kome-
dien). JRPaulli.JM.4. 1.2) (m. overgang til

og stiltiende Love, eller som Romerne kaldte

dem, skrevne og uskrevne Love. Nørreg.

NaturT.384. Den unge Kali talte ikke til

Thomas . . og mellem Balløverne var der
aabenbart en stiltiende Sammensværgelse
imod haLm.Schand.TF.il.131. Udtrykkelig
eller stiltiende Afkald paa Anke. LovNr.90^^U
1916.§395. i mange (især jur.) faste forb. som
stiltiende accept (Lassen.AO.*227), afta-

bet. 2) som (appos. ell.) adv. (han) gaaer stil- 40 le (StSprO.Nr.172.32), betingelse (Lassen

tiende et Øieblik, derefter siger han: „Min
Søster! lad os være dAlene.'''' Skuesp.V292.

De gik længe stiltiende widere. SMich.Æb.
157. (hun) tog stiltiende Hat og Trøje af.

GyrLemche.BD.17. \\ spec. om det forhold,

at forsk, handlinger if. folketroen skal udføres,

uden at der tales (for at de skal lykkes), naar
man ved Maaltidet faaer et Been af Fisken

i Halsen, skal man blot stiltiende vende det

AO.103), forbehold (JurO. (1934). 140),
fornyelse (af lejeforhold) (Nørreg.Privatr.

III.211. Lassen.S0.127), forudsætning
(PMøll.(1855).V197), godkendelse (Ax
Møll.F. 1.245), løfte (JurO. (1934). 140.

MunchPet.BR.^^(1940).314), owerenskomst
(Hauch.VII.274. FruHeib.HO.89. MylErich.

S.77. AxMoll.F.1.245), pagt (Storm.(Rahb.

Min.1788.1.77). Haueh.IV.293), pant(eret)
Stykke Brød, man har til Maden, saa gaaer 50 (se Pant l.i, Panteretj, samtykke (vAph
Benet ned.Thiele.III.117. Feilb. JSMøll
MB.401f.473.

2) (nu (i rigsspr.) kun m. overgang til

bet. S) videre anv. af bet. I.2: som udføres,

sker, uden at man lader andre erfare ell.

mærke noget; som man ikke lader komme til

andres kundskab, men holder for sig selv;

(som sker) i al stilhed, hemmelighed;
ogs.: diskret. Hånd skal gandske stilltiende

(1759). Nørreg.Naturr.228. Baden.JurO.),

viljeserklæring (Lassen.AO.*227. AxMøll.
F.I.245).

5) otn ting, navnlig klokke: som ingen lyd

giver. jf. StUtienhed 3. t videre anv. (dial.)

om begravelse: som foregaar uden klokke-
ringning ell. (og) orgelspil, kirkesang.
En stiltiende Begraveke var i gamle Dage
en Straf, som kun traf Selvmordere og andre

alleene møde paa Grønland, og der slaaes eo store Forbrydere. OeW.£r./Y54. CReimer.

som en ærlig K&il. Holb.Vgs.Vl. Her er

stiltiende Forlovelse i Huset 1 Fatter veed

det ikke endnn.HCAnd.(1919).IV225. jf.:

(præsten hed) R. Rasmussen, eller som han

NB.630.
Stiltien-hed, en. f'f Stille-. Tode.

ST.II.72). {cenyd. stil(le)tienhed ; nu sj.}

I) til IL -tiende 1: tavshed; ogs. om det for-

89*
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hold, at man intet meddeler, ingen breve skriver

olgn. Jeg hafver Aarsage at skamme mig og

blues over min lange Stiltienhed. Gram.

Breve.144. „Kan du ikke lade mig sidde i

Fred og male?" . . „Naa, naa; om For-

ladelse." — (En kort Stiltienhed.) PAHeib.

Sk.I.193. Gylb.(Heib.Vngd.59). Der ind-

traadte atter en lille Stiltienhed . . og jeg

reiste mig og sagde: men nu maa jeg dog

see Deres Smaapiger.»S'*7»&.//.93. 2) til II.

-tiende 3: det ikke at omtale, nævne noget ell.

ikke at tage til orde i en anledning, (som

protest) mod noget; det at tie stille til noget,

fortie noget ell. lade noget gaa upaatalt hen

ell. uden kny, udtalt protest finde sig i noget.

Josephi Stiltienhed i denne Materie er et

Argumentum negativum.LTid.i724.453. vi

har giort Vold paa os selv for at tie. Greven

har sat vor Stiltienhed paa FiøvQ.Tode.S.

104.
II

især i forb. med ell. ved stiltien-

hed. paa det, at Øvrigheden ikke skal be-

skyldes for ved Stiltienhed at autorisere

Lætfærdighed, kand den enten paalægge

Skiøger en dobbel Skatt . . eller dømme dem
til en viss K\ædeåTagt.Holb.DH.I.783. Mark-
Grefven (maatte) med Stiltienhed optage og

fordøye mange u-behagelige Beskyldninger.

Slange.ChrlY.599. Schytte.IR.Y187. ofte i

forb. gaa noget forbi (CPRothe.MQ.II.53.
Bagges.NK.170) ell. forbigaa (LTid.1726.

217. Balle.Bib.I.xiii), o vergaa (LTid.1736.

543) noget med stiltienhed. 3) til II.

-tiende 5 : det at klokker, sang, spil ikke lyder;

stilhed. Klokkernes Stiltienhed i Dimmel-
Ugen. Gram.(KSelskSkr.II.163).
Stil-tone, en. det præg, den tone, der

er over stilen i et kunstværk ell. (især) et

litterært arbejde. JLange.1.246. Som drama-
tisk Stiltone forekommer Pathos hos Schil-

ler. FFed.G.74. OFriis.Litt.86. -tro, adj.

(1. br.) d. s. s. -ret. virkelig stiltro Restau-
rationer (o: restaureringer). JLange.II1.36.
Stilus, en. se I. Stil.

stil-ægte, adj. (jf. -ret osv.; 1. br.)

som helt svarer til, hører til en vis stil. en helt

igennem stilægte Repræsentant for den
korte B&Tok-B,om3i,n. Stangerup.R.34. stilægte

Klædedragter (i en film).PoUyiil941.Sønd.
13.sp.l.

d sti-løs, adj. som er uden stier. Fra
Viinhaverne . . kom vi ud paa den stiløse

Mark. HCAnd.SS.VIII.522. EChristians.Hj.

432. billedl.: Er (filosoffen) end ikke udru-
stet med Skarpsindighed og Evner nok til

selv at udfinde nye Veie giennem stieløse

Krat. Birckner.II.8.

Stil-øvelse, en. (ogs. Stile-. Kierk.
VI.240. OThyreg.PS.62). øvelse i stil {1.3.2);

især: øvelse i stilskrivning (paa modersmaalet
ell. et fremmed sprog) ell. (bog med) øvelses-

stykker til saadant brug. Gylb.IYllS. en
Oversættelse af det Læste blev givet Ele-
verne til almindelig Stiiløvelse for næste
Time.HBDhlp.il.67. Han lærte . . at over-

sætte hele Sider af franske Stiløvelser alde-

les korrekt. Schand.SB.241. Franske Stiløvel-

ser og Yersioner. Ziska.(bogtitel.l936).
\\ (jf.

-prøve^ CO om litterært arbejde, betragtet som
et forsøg ell. en øvelse. Heib.Pros.X.76.

(Ewalds „Lykkens tempel") er ikke andet og
bør ikke opfattes som andet end en stil-

øvelse.ADJørg.JE.44.

Stim, en ell. (sj. i rigsspr.) et (i bet. 1:

10 PalM.TreD.281; i bet. 2: BornhOS.); oftest

uden art. [sdi'w] fit. (i bet. 2) -e (PNSkov-
gaard.B.60.196. VSO.) ell. (dial.) stim (Bornh
OS.), {glda. sti(i)m, stym i bet. 1, sv. stim ^en
og et), mnt. stim(e), m. (bet. 1), jf. sen oldn.

stfm, n., møje, besvær || egl. vist vbs. til et ver-

bum m. bet. „være, blive tæt'', „trænges", og

besl. m. ord som II. Sti, lY sti, II. stirre, stiv;

i bet. 1 dog til dels som vbs. til II. stime; sml.

I. Stime, I. Stimmel) I) (nu 1. br.) larm,
20 støj, tummel (som) af en skare, der trænges,

(ofte i forb. m. ord af lign. bet., navnlig

Støj(en)j. „larm, råB, leg.'' Moth.S826. *Der
høres vindskibelig Støien og Stiim

|
Paa hele

det danske Farnass.PMøll.(1855).I.108. *Paa
Christiansborgs den store Ridebane

|
Hvad

Støi og Stiim! Til Klaphorn og Gonggong
|

Sig trænge frem med Folket Folk af Fjong.

PalM.VI.279. Theatret (var) overfyldt . .

der var . . den sædvanlige Stim af mange
30 Mennesker med tilhørende blandet Duft.

RSchmidt.BH.104. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

I. Stime. „Stimmel, Mængde."JfoZ6.£?0. VSO.
*Thi Alt, hvad Gransker-Øjet saae

|
paa Jord,

i Hav, og Himmel . .
|
var til fra første

Morgenrød . .
|

i talløs Stim og Stimmel.
Rich.III.173. især i flg. anv.: 2.1) (jf. Fiske-,

Sildestim u. Fiske-, Sildestime^ fiskestime.
den Slags Fisk, der komme i Stiim eller

Flokkeviis, saasom Sild og Makreel. EPont.

40 Atlas.III.253. Fiskene i (søen) stode i Stiim

belyste af Solstra&lerne.HCAnd. Historier.

(1855). 131. VSO. BornhOS. en Makrel-
stiim. Hauch.MfB.13. 2.2) om fugleflok. Da
de (o: raagerne) henimod Høsten, i store Sti-

me, falde paa Éeeåagrene. PNSkovgaard.B.60.

2.3) (dial.) om skare, stimmel af mennesker.

De talrige Stime af landstrygende Betlere.

PNSkovgaard.B.196. BornhOS. jf. VSO. MO.
Sti-mand, en. (glda. stigh-, stimand

50 (DGL.II.492.499), æda. stigh(æ)mand (smst.),

oldn. stigamabr; jf. Sti-rov, -røveri samt
ænyd. stie-leje, baghold; til I. Sti 1 ; nu især

hist. ell. poet., jf.: „foræld., men endnu i

høj Stil." Leww.) (fredløs) person, der op-

holder sig i skove og ødemarker og plyndrer

vejfarende; røver; ogs. i videre anv.: fej,

lumsk person; ildgerningsmand; nidding. Hvo
som ligger i Skyel, og røver nogen vej-

farendis Mand, og søger dermed Fieister,

60 og døller saadan Gierning, hånd er Stie-

mand. DL.6

—

16—1. af de Muselmanner om-
komme 14, som Martyrer, efterdi de døde
udi deres hellige Forretninger, som Røvere
og StiiaæTid.Holb.Hh.IL58. *Den er en Sti-
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mand (OeM.AV.(1810).127: Niding, en Ild-

gierningsmand^ som . . flyer
|
For Olafs

kd,nA..OeU.lV.217. Schillers „Røvere" er ikke

Stimænd, men Oprørere. Brawdes./F226. Det
var et uroligt Sted med Stimænd i Skovene
og Sørøvere. G'rovZ.DZJ.SS. || billedl. literaire

Stimænd. PNJørg.S.68. den natlige Stimand
(o: en fjendtlig orlogsmand). VKorfitsen.TO.
11.74.

II
hertil ssgr. som Stimands-angreb,

-daad, -dolk, -flok, -færd, -gerning, lo

-haand, -haandtering, -mord, -overfald,

-tog, -vis fpaa stimandsvis. Oehl.XII.77.

Erz.D.lY.251), -værk (NordBrun.Jon.lOO.
Baden.JurO.).

I. Intime, en. ['sdi'mo] flt. -r. (næppe

før slutn. af 18. aarh. (jf. Silde-Stiime.

Landhuushold.III.370), endnu ikke i VSO.
(1848) og MO.(1859), sml. dog fsv. hualfiska

stima; sideform til Stim, mulig nydann. til

flt. stime (i forh. som gaa, staa i stime^; 20

jf. dog bornh. stima, m. og f. (BornhOS.);
sml. I. Stimmel) (tæt, myldrende) skare,
sværm, flok, vrimmel (af individer, der

følger samme vej); ofte m. nærmere angivelse

af mængdens enheder (bestanddele), dels ved

af ell. direkte tilknyttet subst., dels (1. br.) v. hj.

af gen. I) tæt sværm, flok af fisk; fiskestime,

(ofte i forb. som gaa, staa (jf. II. staa 8.3J i

stime(r)^. i Drogden , . kommer iblant en
Stime til Østersøen gjennemvandrende Sild. 30

Handels- ogIndustrie-Tid.1801.367. *Ægir . .

I
Ei Stimer Sild

|
I Aar til dem lod kom-

me. Oehl.(Hertha.l827.1.209). *Den muntre
Stridshingst over Engen vanker,

|
Og Sti-

mer myldre i den dybe Fioiå.Boye.PS.IY
151. *Det skal være slemt at falde

|
Blandt

en Stime af Makrel.
|
Man blir nappet, bidt

og fLænget.Drachm.SH.W. Feilb. Thorsen.

29.64.
II

billedl. (m. overgang til bet. S), (alle,

hun kendte) gik i Stime, syntes hende; 40

den Enkelte bliver deri bestemt af det Fæl-

les. Goldschm.IV311. Brandes.IX.95. 2) (1.

br.) om flok af andre dyr. Flokke af Hjorte

og Urokser, Stimer af Vildsvin brød ud og
ind ad Kra,ttet. JVJens.Br.210. Kalvene gik

der i uskyldig, tanketom Stime langs med
Hegnet. T^i<Jens.J.196. *Høstens Træk-
fuglstimer. jffoisiein.Æ.56. 3) om skare
af mennesker, i hundredevis strømmede
hele Stimer af Kjøbenhavnere til Frede- 50

nksheig.Hjort.KritLit.il.LIV. alle de gamle
(damer) fulgte efter Otto Heinrich i Stime.

Bang. Udv.240. Kunderne stod i Stimer
i (butikken). Kirk.D.187. 4) (sj.) om tæt

samling, mængde af ting. *du er skjult, mit
Vinterland, |

bag Skorstenspibers Stime.

J0rg.BF.l6. Pludselig samledes der Skuffelse

i hendes Ansigt, saavidt jeg ved endog en

Stime Rynker om hendes 'Næse.Buchh.UH.
114. 5) (jf. II. stime 2.4; muligvis et andet eo

ord, sammenhørende m. fynsk stim, damp
(UfF.), SV. t stimm, sv. dial. stimba, em,
taage, samt m. eng. steam, damp; sml. ogs.

Strime; især dial.) om tæt formation

(„sky") af støv olgn.; navnlig om (de dele

af) en saadan, der fremtræder belyst af solen;

ogs. om lys-, solstrime. I en stor og gyl-

den Stime strøg Sollyset ind gjennem (ru-

den). JPJac.(1924).III.183. Stimer af stærkt
Lys. SMich.S.l. hvirvlende Støvfnug dan-
nede en tæt . . Stime. EHancke.RuthErland-
sen.(1899).7. jf. Lys- (EKornerup.Indien.
(1921).15), Sol-, Støv-stime (OrdbS.;

fynsk).

II. stime, V. ['sdi'ma] (nu kun dial.

stimme. Stibolt.SF.30. især i bet. 4.i: Thu-
borg.HK.lOO. jf. Feilb. Thorsen.29). -ede.

vbs. jf. I. Stim, Stimende, (ænyd. stiime

i bet. 1 og stimmes med i bet. 4.i, fsv. stima
i bet. 1, oldn. stima vi6, kæmpe, tumle med,
mnt. stimen (bet. 1); vel afl.. af Stim)

1) (nu 1. br. i rigsspr.) optræde paa
voldsom, støjende, larmende maade
(jf. II. spøge 1); navnlig (m. overgang til

bet. 2) om personer (ell. dyr), der optræder

i flok (stime) og trænges, skubbes, puffes,

mundhugges ell. morer sig, laver halløj osv.;

spec. om personer, der deltager i forlystelser,

udskejelser, sviren olgn. (ofte i forb. m. støje^.

Befindis Ungdommen paa Kirkegaardene
med Lægen (0: leg), Stimen, eller anden
Uskikkelighed, naar Guds Tieniste i Kirken
forrettis, at vanheUige Tienisten. Z)L.6

—

3—
10. *Naar hånd for hendes Dør i Svalens

Aften-Timer
|
Med Ændrings-Fingre-Grib

paa Lut og Harpen stimer. PoulPed.DP.15.
En som har stimet den heele Nat over, maa
jo endelig sove om 'D3igeTi.Holb.Masc.II.3.

*Hver hielpe at udfeye | Den gamle Jule-

Skik,
I

At dantse og at stime. Brors.6. nu
begyndte da Slaget igien, under Støi og
Stimen paa begge SiaeT.Grundtv.Snorre.ilI.

136. (der var) en Stimen og Snakken af Folk.

JVJens.HF.118. *Som en Fange i sin Bøje

I

stimer Havet yesteTxide.Noe-Nygård.S.79.

II (jf. II. spøge 1.1^ om spøgelser, overnaturlige

væsener, (de gejstlige) giøre ham (0: fanden)
til en Abekat eller kaad Dreng, der ligesom

af Kaadhed løber og stimer paa øde Steder,

uden at have noget Sigte dermed. 5oZ6.

MTkr.466. Hvad skulde det Kram (o: spø-

gelser) vel gjøre mig! . . Kan det holde ud
at fare og stime ved Nattetider og gaae
paa Jagt uden ringeste Fangst, saa kan jeg

sagtens taale at se derpaa. Gi/i5.Z//.289.
||

(1. br.) om dyr. (naar geder og kameler spiste

af en art bønner) vaagede de, og stimede

derpaa den heele fi3it.Holb.Ep.II.62. *Ugle,

Krage, Hund i Flok!
|
Lad dem tude, lade

dem stime,
|

Skrikke, hyle, vildt i Sky.
Grundtv.PS.III.434. Rørd.(BerlTid.*yil920.

Aft.2.sp.l). II
stime paa noget, (sj.) ar-

bejde paa (med anstrengelse, besvær); tumle

med (planer, arbejde osv.). alle disse For-

bedringer, vi saa ivrigen stime paa, (kan)
aldrig . . blive til, uden Sæåex.Rahb.Tilsk.
1796.573.

2) optræde, bevæge sig, samles i stime
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(I), skare, flok; ofte i forb. m. præp.-led

ell. adv., der angiver retning ell. samlings-

punkt (jf. lynde 1). 2.1) (især fisk.) om fisk

olgn. Sildene stime . . undertiden meget
stærkt sammen om BoTuholm. Rawert&SGar-
lieb.Bornholm.f1819).261. Aborren (træffes)

ikke sjældent . . i Skarer . . midt om Som-
meren stimer den. Krøyer.1.17. Silden stimer

ind i Fjorden. F/SO. Naar Krebsene mærke

stime sig sammen, de kom ind og stimede
sig dernæst sammen i en stor Halvkreds i

den nederste Ende af Salen. Bergs.GF.1.298.

(fuglene) stimer dem sammen i flokke,

UfF.(sjæll.).

4) (foræld, ell. dial.) i pass. stimes som
dep. 4.1) svarende til bet. 1; dels: „at spøge
sammen." Moth.S826. \\ dels: brydes, slaas
ell. (nu navnlig:) trættes; kives, strides

Kjødet, stime de dertil for at æde det. LLind- 10 ^med ord). Jeg vil ei stimes med ham.
holm.Fiskeren.(1859). 52. man ser den (o:

smelten) . . kun tilfældigvis, undtagen i dens

Legetid, da den stimer imod Land. Frem.DN.
518. Feilb. jf. 1. 33: Havet stimed med Fisk.

TroelsL.HF.VIII.289. 2.2) om mennesker; ofte

(jf. bet. 1) m. bibet. af, at man trænges, puffes,

skændes, larmer osv.; stimle (1); myldre;
vrimle. *ingen Vrimmel med til Festen sti-

med. Frank.SD.242. Kommer en ny Bande

smst. heller ikke kunde (danskerne) holde
ud i Hjemmet at stimes med vrede Tyd-
skere. Grundtv.Dansk.1.615. (soldaterne) styr-

tede til, trængtes, stimedes, for at kom-
me over (løbegraven). Blich.(1920).XY74.
Som jeg nu staar og stimes med det mod-
villige Dyr, kommer Manden. KSkytte.JB.
42. Feilb. Thorsen.178. CReimer.NB.636.

\\

dels: stride, mase med noget (som er gen-

hertil med udenlandske Acteurs, da stimer 20 stridigt, ikke vil lykkes). Han . . syntes at
hele Byen deT]\en.Hrz.X.166. *Naar han døer,

— hvilken Stimen i Kirkenl Rich.1.197 . *paa
en fjern, forborgen,

|

guldsvanger Kyst,
|
sti-

me og stimle,
|
flokke sig og vrimle

|
Folkene

her (0: ved Bosporus) ; |
Asien og Europa

|
mø-

des med Sværd. smst.II. 74. *De sidste Skole-

timer . .
I

før alle Klasser stimer
|
med glade

Raab af Sted. LCNiels.VLM.43. jf. (sj.):

^,For Djævlen,
|
Er det nu Tid at slaas?

|

stimes med maadeligt Udkomme. POBrøndst.
RD.85. en Tyrekalv . . har traadt forkert i

Tøjret og staar og stimmes med det. Thuborg.
HK.100. 4.2) svarende til bet. 2. *(sommer-
fuglene) flagre, de stimes, de trænges

|
Som

Fluer omkring et Baa\.Winth.IV125. D&H.
II jf. bet. 2.3. *Saa spire nu hans Tanker
frem,

|
De stimes og de trænges. Win</j.X.

155. II svarende til bet. 2.4. Tusmørket sti-

Der staar et Skib paa Revlen,
|
Gud hjælpe 30 medes tæt inde i Gaarden.Gravi.JEB.24

det og os!"
I
De stimer fra hverandre brat

Som Vildt for Bøssens Sknd. Drachm.DM.
55.

II
upers., i forb. som det stimer af

(HSchwanenfl.H.503) ell. med (Leop.PC.99)
mennesker. || stime sammen. Brandes.
Shakespeare.n.(1895).195. den store Fa-
milie . . stimede sammen ved enhver Lej-

lighed.PLevin.MariannesMor.(1921).30. sti-
me til. NMøll.E.50. Gæsterne . . stimede til

for at faa Del i Munterheden. Leop.Gfi.i99.

2.3) (1. br.) om ting ell. forhold, selv om hun
snart blev fri for Pligterne i dette Hus,
hvad skulde hun saa gøre med de mange
Aar, som stimede ind paa hende ? G?/rLem-
che.BD.103. *Maanen fra det blaa

|
I Van-

det kaster Strimer,
| Og om nogle Timer

I
Stjærne-Flokken stimer. ChKjerulf.FE.277.

jf. 1. 33ff.: *Det stimer på den dybe Fjord

I
af Dampere mod Øst og Yest. Rørd.GK.

5) præs. part. stimende (sj. i rigsspr. s ti-

me ndesj i særlig anv. som adv., navnlig i

forb. stimende fuld (jf. stimefuldj. *Det
jydske Land var jo stimendes fuldt

|
af strengt

regerende Fjender. Rørd.GK.151. Begge Side-

gallerier (i en kirke) stimende fulde. Bergf-

stedt.UK.89.
\\

(sj.) i anden anv. hun gik

der i sin stimende vilde Forventning bag
ved ?araY>lyen. AlbDam.TS.160. smst.134.

40 stime-fuld, adj. (jf. stimende fuld u.

IL stime 5; sj.) vrimlende fuld; stopfuld,

i Forhallen var der stimefuldt af Menne-
sker.Tidsskr.f.Aandskultur.1902103.111. Sti-
mende, et. (sf. stimmande, tummel; nu
kun dial.) vbs. til IL stime (2); ogs. mere kon-
kret: stime (I). BornhOS. \\ til II. stime 2.i.

Sildestimenet har været almindeligt. fian-

dels-ogIndustrie-Tid.1803.408. \\ til II. sti-

me 2.2: sammenstimlen, vrimlen af menne-
63. 2.4) (jf. Kalk.II.844a*^ samt bet. 4.2 50 sker. Esp.330. stime-vis, adv. (og subst.)
slutn. og I. Stime 5; maaske egl. et andet " ' - ~ •

ord, sammenhørende m. sv. dial. stimma
(præt. stamm^, stimba (præt. stimbåd^,
dampe, udsende dunst, stimmende morkt,
bælgmørkt, jf. ænyd. stemme mørck, sml.
ogs. eng. steam; sj. i rigsspr.) om smaa-
partikler, støv, røg, damp olgn.: danne en
tæt, skylignende samling i luften. Støv
der dansede og stimede. Leop.EB.2. op fra
Skanderup Sø stimer den livløse, sølvhvide eb

llaaneMt.AlbDam.TS.241. Skyerne stimer
(o: trækker sammen). IJfF.

Z) (jf. bet. 4; sj.) refi. stime sig, samle
sig i flok, skare; flokkes; skares; især i forb.

(1. br.) i stime(r). i) til I. Stime 1. naar den
(o: silden) stimeviis stormer ind i Fiorder,

Bugter og Niger. Stibolt.SF.6. mange Haj-
arter . . gaa stimevis. Krøyer.III.923. 2) til

1. Stime 3. Man vil mødes stimevis Som-
meren igennem i (teatret). DagNyh.^^/il925.
7.sp.5.

II
i substantivisk anv. Aften efter

Aften staar Folk i Stimevis omkring Vægten.
Pol.^'/7l942.13.sp.2.

stimle, V. [isdemla] -ede. vbs. -ing (vist

kun i ssgr. som Sammenstimling^, jf. I.

Stimmel, {ænyd. d. s.; vistnok afl. af IL
stime (2) (ell. af Stim (2), I. Stime, I. Stim-
mel), maaske under paavirkning af vrimle)
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samles, strømme sammen (fra forskel-
lige sider) om ell. hen imod et samlings-
punkt (og sadledes danne en myldrende,
livligt bevæget ell. tæt sammenpresset
skare); næsten kun om levende væsener.

1) om (skare, flok af) mennesker. I.i) m.
angivelse af retning ell. midtpunkt. *Den
tusindtallte Flok, som stimlede til Stedet.

ChrFlensb.DM.II.60. Tummelen af Drengene
. . der stimler om h&m. Biehl.DQ. 1.201. *hen lo

de stimle
|

i store Ynmle.Oehl.Digt€.(1803).

79. af Skræk skjulte jeg mig bag en Trappe,
mens (gadedrengene) stimlede foThi.HCAnd.
ML.9. jf.: Vi trængtes om Højskolerne,

stimlede om Folkemøderne. Iførup./.iOS.
||

(jf. sammenstimle^ t forb. stimle sammen
ell. (nu næppe br.) tilsammen (JJuel.439).

Det kunde ey andet være, end at der jo i

saa folckerig Stad stimlede i Hast mang-
foldige Mennisker sammen. Æreboe.112. Jesus 20

saa, at Skaren stimlede sammen (1819:
løb tH).Marc.9.25(1907). Nede i Køkkenet
stod Personalet stimlet sammen om Fru L.

ErlKrist.DH.159. Feilb. Folk stimler til

paa Gåden. Luxd.FS.82. *drage de hiem
med klingende Spil, |

Da stimle de Pi-

ger fra Borgen til, | Og møde den Hær
paa støvede Yei.Oehl.VI.74. Nysgjerrig stim-

lede Mængden til fra alle K&ntei. NPWiwel.
R.246. Feilb. (1. br.) m. subj., der betegner 30

enkelt person: ved Opløb paa Gaden, naar
du stimler til imellem de andre Drenge.

Heib.Pros.X.17. I.2) (1. br.) abs.: myldre;
vrimle. Koner og Piger, tinge og Gamle,
hele Byen stimlede i Stuen og Forstuen.

Rørd.S.13. navnlig som vbs.: Moth.S827. *En
Stimlen

|
Af alle Ni (o: muser) jeg havde

ventet mig. Bagges.Ep.371. *Nys dandsed
vi . .

I

Omkring det store Juletræ . . | O hvil-

ken Jubel, hvilken lystig Stimienl Holst.D. 40

11.157. Feilb.
\\ (jf. I. myldre l.aj m. subj.-

skifte: være stimlende fuld (af). *(bruden

hører) hvordan af alle Kræfter | Hun fylde

bør Guds tidselrige Jord.
|
Thi plantes der

til hele Stuen stimler (d: af børn). TBruun.
1.405.

II
præs. part. brugt som adj. Moth.

S827. et stimlende Torv (med) Frugtsæl-

gere, Fiskere og YdLnåhdSTeie.SophClauss.lOO

Taels.(1927).12.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) om dyr ell. ting.
|| (jf. ^

I. Stimmel 2, II. stime 2.1j om fisk. *Fiskenes

Hiem, |
Saa lokkende nu, ved sin speilklare

Flade, |
I hvilken de stimle og boltre sig

gl&de.Rein.ND.48. Fiskene stimle op i Bæk-
ken for at afsætte deres Rogn. DLdtTid.

1814.570. BomhOS. \\ om fugle. »Lavt Ørne-

ne som Myg i Luften stimle. PHFrim.(SkVid.
XI1.91).

II
(sj.) om (draaber af) vædske:

strømme voldsomt sammen. *naar i Dyb man
stimle seer

|
Et Vandfalds Perler klare. Winth. eo

yi.8. jf.: Blodet . . stimler til Hovedet. Weis-

ba€hsCuur.(overs.l755).65.

3) (nu næppe br.) pass. stimles som dep.

{ænyd. d. s., jf. ænyd. (og jy.: Feilb.) stimle

sig i sa. bet.; sml. IL stime 4; nu næppe br.)

svarende til bet. 1. Moth.^S565. Der stim-
ledes . . en stor Åimue.Slange.ChrlVllSl.

jf. VSO.
II

iscer i forb. m. adv. og præp. Alt
Folket stimles rundt omkring (digteren).

Reenb.II.295. Drengene stimledes om ham
paa Gåderne. Biehl.DQ.IY134. *Alt stim-
ledes de ældste Aser

| I Kreds omkring mig.
Ew.(1914).III.57. Gadepoge, saavel som
gamJe Folk, stimledes til for at betragte
h&m. Biehl.DQ.IY265.
L Stimme, en. se I. Stemme.
IL stimme, v. se II. stime.

L l^timmel, en. ['sdemXa)!] best. f.

8tim(ine)leii; flt. (1. br.) stimle ell. (nu sj.)

stimler (Blich.(1920).XV111.60. Sildestim-

leme. JLybeeker.FiskeneogFiskerierne.(1792).
95). {ænyd. d. s. (i forb. stimmel folk^, no.

stimmel; vbs. til stimle (ell. afl. af Stim
(I. Stime)^; maaske dannet under paavirk-

ning af Vrimmel) det at stimle sammen
(danne stime); stimlen; ogs.: talrig (sam-
menstimlet, myldrende, tæt sammen-
pakket) flok, skare, vrimmel (af le-

vende væsener); ofte m. nærmere angivelse

af mængdens enheder (bestanddele), dels ved
af ell. direkte tilknyttet subst., dels v. hj. af
gen. I ) (jf. Folkestimmel^ om sammenstim-
len af mennesker ell. om folkemængde
(der er stimlet sammen, puffes og trænges osv.).

*Jeg skal nu være blant den mørke Ai-

grunds Stimmel,
|

Blant lutter Diævle.
Clitau.IR.49. paa Murene saaes . . kun en
unyttig Stimmel af ørkesløse Tilskuere.

Engelst.Forsv.304. efter dem fulgte en heel

Stimmel unge FigeT.Blich.(1920).XY92. Bliv
ikke borte i Stimmelen ! F50. *Vi svam i

Dansens Stimmel
(

. . i vor egen syvende
Himmel.JVJens.Di.*88. man maatte staa i

Stimmel om ham, dersom man vilde op-
fange noget (af talen). Bråndes.X.351. 2) (nu
især dial.) fiskestime (jf. Fiske-, Silde-

stimmelj. Rostgaard.Lex.S297b. Thun-Fisken
i Flok eller Stimmel. LTid.l763.37. (ged-

derne) staae da (o: i legetiden) 2 og flere,

stundom i Stimler af 10 til 12, paa Lav-
vande. Blich.(1920).XVIII.60. Winth.SS.44.
Feilb. 3) (poet., sj.) om mylder af planter.

Fuglenes Vrimmel, | Blomsternes Stimmel.
PMøll.(1848).I.133. jf.: *Straa, hvis Tu-
sindstimmel dækker

|
dybe Markers Ager-

rækker. Barirums.JV.20.

IL Stimmel, en (Moth.S826. Olufs.Ny
Oec.1.229. MDL. VSO. FiskeHudv.(1874).
Bilagll.ll. jf. Feilb.) ell. et (LHBing.
Lesøe.(1802).170.172. AalborgVenstreblad.**U

1921. 2. sp. 3. jf. Feilb.). /'StemmeL VSO.
VI. 811 (jy.). Nord. Tidsskr.f. Fiskeri. 1875.

369). flt. stimler (Moth.S826. Høegh.AJ.458.
FJC Jensen. Havebog f. Bondestanden. (1848).
116. HimmerlKjær.1935.450. jf. Feilb.) ell.

stimle (VSO. Soldestimle. Aakj.FB.99. jf.

Feilb.). (ænyd. stemmel (Stephanius.Xomen-
elatorLatino-Danicus.I.(1645).212), jf. nt.
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stemmel, ståmmel, stuh, ende af træstamme;

vist aft. af et ord, der foreligger i ænyd.

(best. f.) stemmen, rammen paa sold (Kalk.

n:i80a"), dial. stæmme (VfF.), f stim

(Moth.S826. best. f. stimmen. smst.834), jf.

sideformerne Stom(me), Stum(me), Stommel

ofl,. u. Stom; om en sideform Strimmel(s) se

u. Soldstimmel; fagl. ell. dial., delvis foræld.)

rand, ramme ell. stativ, stillads, der om-
slutter noget, jf.: *Jeg seer hun (o: kærlighe- \o

den) Circkler sig, som Soelen paa sin Him-
mel,

I

Og slutter sødelig, i een saa stadig Stim-

mel,
I

At intet Mal-Content tør Storme hen-

dis Fort
I

Som dend der Pertinent, forskyder

Tvang og Tort. Schandru'p.G2^. navnlig i flg.

anv. (jf. ogs. Feilb.):

1) rammen, randen (ell. — ved misfor-

staaelse? — hunden, se Moth.SS26) paa et

sold (bestaaende af en til en cirkel krummet
træspaan); soldstimmel. MDL. Feilb. 20

2) (rund) oste form. PhysBibl.XIII.204.

Olufs.NyOec.1.229.

3) opretstaaende rand, kant paa (rundt)

fad, kogekar olgn. Landhuushold.NyeSaml.
11.49.

4) den cylindriske, opstaaende del (ell.

skyggen: Feilb.) af en høj hat. (han) tog
den høje stive Hat, hvis øverste Flade i den
ene Side var gaaet løs fra Stimmelet. Aalborg
Yenstreblad.'"'U1921.2.sp.S. 30

5) ringformet (halm) fletning af 4—5

lag, hvorpaa bikuben sættes, naar sværmen er

fanget. Landhuushold.V.445. FJCJensen.Have-
bogf.Bondestanden.(1848).116. jf. bistimmel.
Fdlb.1.77.

6) de nøgne (yder) mure af en bygning
under opførelse ell. nedrivning; ogs. om
træværk i bindingsværkshus (Feilb.IY348).
Stimmelen til Hede- og Moseculturens Byg-
ning har staaet færdig i nogle Dage. Berlfid. 40

y21894. M. 2. sp. 2. HDahl. (NkS 4° 2964.11,9.

218) (jy.). *Staar den (0: Marmorkirken)
som en Kirkestimmel

|
Tagløs under aa-

ben mmmelGrundtv.PS.III.355.

7) (fisk.) omgang (7.4) paa bundgarn.
LHBing.Lesøe.(1802).169.Fiskeriudv.(1874).
Bilagll.ll. LovNr.56"1*1888.§26.
^timp, stimpe, se Stemp, stempe.
IStimnlans, en ell. (nu 1. br.) et (Curjel.

Lægemidlerne, (overs. 1859). 50. Panum.556. 50

PoU^'iil942.6.sp.4). [sdimu'lan's], tidligere

ogs. ['sdi(J)mU|]an's] (jf. Meyer.^).flt. -er ell.

(nu 1. br.) stimulantia (Curjel.Lægemidler-
ne.(overs.l859).50. Panum.556). {sv. ty. sti-

mulans, jf. eng. fr. stimulant; fra lal. stimu-
lans, præs. part. af stimulare (se stimulere^,
ell. (om)dannet som vbs. til stimulere (sml.

ChrMøll.RS.149); især med. ell. GJ) stimu-
lerende middel; incitament; ogs.: sti-

mulerende paavirkning; stimulation, eo

Meyer. ^ Hjernen har vænnet sig til et kunstigt
Stimulans. KPont.Retsmed.il1. 55. sort Kaffe,
stærk Tobak og anden Stimulans. KnudPouls.
BE.47. naar han følte Kildren i Halsen eller

trængte til Stimulans, plejede han at spise et

(bolsje).Scherfig.FF.5. || overf., om paavirk-

ning af aandelig art. Drachm.BF.237. hun var
den stimulans der udløste hans livsjubel.

Grønb.Goethe.II.(1939).262. stimulere, v.

[sdimu'le'ra] -ede ell. (nu 1. br.) -te. vbs.

-ing (S&B.) ell. Stimulation (JBaden.FrO.
Warncke. Lægemidlernes physiologiske Virknin-
ger.(1862).118. jf. ndf.). (ty. stimulieren, fr.

stimuler; fra lat. stimulare; af stimulus,

pigkæp) I) (især med.) paavirke (et organ,
en organisme, en person) ved pirrende

berøring ell. (nu navnlig) ved tilførelse af

oplivende stoffer, saaledes at det (den)

fungerer livligere, stærkere osv.; pirre;
incitere; irritere; uden for fagl. spr. navn-
lig (om nydelsesmidler som spiritus, kaffe,

te, tobak): virke oplivende, opkvikkende,
opfriskende. Det (0: kødet af bananer) sti-

mulerer, naar det bliver spiist af Fruentim-
re. Reiser.IV.181. Curjel.Lægemidlerne.(overs.

1859).50. stimulere sig med Spiritus. ^aDows.
MV.49.

II
stimulerende middel, oplivende,

inciterende middel; stimulans. Naar et stimule-

rende Middel udkræves, er intet saa godt
som Yhn.Hygæa.(1827).99. Panum.556. 2)
overf. Deres oeconomiske Skrifter har stimu-
leret . . adskillige andre Europæer til Ager-
dyrkningens . . Randsagelse.LTid.i759.203.
den indre Svaghed behøver Øieblikkets stær-

ke Stimulation. Kierk.VII.202. \\ spec. (T) om
forøgelse af økonomisk virksomhed, rentabilitet,

forhøjelse af priser osv. FrPoulsen.MD.28.
forskellige Forslag, der tager Sigte paa at

stimulere den indenlandske Produktion af

Brændsel. Pol.^"/il940.3.sp.l.

stind, adj. [sden'J (som gengivelse af
visse dialekters former (ell. med tilknytning

til II. stinget ogs. sting. Moth.S806. jf.

Flemløse.l7J36. navnlig (jf. sp.l425") i forb.

m. Torn: Livet . . havde saaret ham med
sin stingeste Torn. Gjel.R.19. VVed.SR.331).
(ænyd., glda. d. s., æda. stin (intk. stynt.

Harp.Kr.lll), ogs. i bet. „streng" ell. „urok-

kelig" (?) (om lov: Da.Sprogtekster.il.(1928).

24) ell. „forhærdet" (DGL.II.117. jf. Skau-
trup.JL.201), oldn. stinnr, stiv, kraftigt vir-

kende, værdifuld, oeng. stij), oldfris. stith,

mnt. stide; maaske besl. m. gr. stenos, sam-
mentrængt, snæver; jf. stinde; i rigsspr. nu
fortrængt af stiv og næsten kun arkais. ell.

hos jy. ell. fynske forf.) som (i højere grad

end normalt ell. ønskeligt) er vanskelig at

bøje, paavirke (ell. modstaa, udholde); stiv.

I) (jf. stiv 1) m. h. t. nedsat bevægelighed

i muskler, sener, led osv.; ofte m. forestilling

om tilsvarende mangel paa aandelig ell.

sjælelig bevægelighed, eftergivenhed, livlighed.

I.l) om muskler, lem, legeme ell. (i videre

anv.) person, dyr (jf. ogs. u. bet. 2.i, 3.2^
*Som Legemet, naar træt og stind,

|
Ved

Søvn og Hvile læges;
|
Saa bør vor tanke-

fulde Sind
1

Og stundom vederqvæges.
Reenb.II.296. Moth.S806. MDL. Feilb. han
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er kantet og stind (o: af krop), som han
var savet ud af Tiæ. Skjoldb.G.113. hun blev
helt stiv og stind i Kroppen. Bregend.DN.
95.

II
i sammenligninger (jf. stavrestind^.

(studen) satte alle fire imod og stod saa
stind som en Støtte. KSkytte.JB.42. jeg bli-

ver saa stind som en gammel Helmus. Skjoldb.

SM.108. saa stind som en pind. Feilb. 1.2) om
Jioldning ell. bevægelse (ofte m. overgang til

bet. 1.3). Konerne lod sig føre over Gulvet lo

med stinde Hop (o: i dansen). ErlKrist.St.

64. Aldrig har Annes Hage skudt sig saa
stindt frem. ThitJens.(Juleroser.1941.[ikj.sp.

2). 1.3) overf., m. h. t. karakter ell. optræden:

som ikke lader sig bøje, rokke; især: stejl; stæ-
dig; trodsig, har Kirken ei stindere Støtter,

end Eder . . da maa hun vel falde. HFEw.
KT.I.152. paa de fleste Steder bød de endog
Paven og alt hans Væsen den stindeste

Tiods.GBang.EK.il.124. Madammen (og 20

han var enige); hun var bgesaa stind som
han (0: de holdt begge lige stift paa deres ret).

JVJens.HH.II.73. Hun fornam den stin-

deste Vilje i sig, hun nogensinde havde kendt.

Gravl.0en.167. *Jyden er stejl og stind. Thøg
Lars.DN.64. || stolt; hovmodig. Moth.S806.
Doktor Elkær (var) hovmodig og skaansels-

løs, en Mand for hvem Ingenting var godt
nok. Denne stinde Herre værdigede imid-
lertid Toget (0: nogle cirkusvogne) at komme 30

ud og se paa det. JVJens.NH.13.
2) (jf. stiv 2) m. h. t. (ubehagelig, generende

ell. usædvanlig) konsistens (grad af fasthed,

haardhed). 2.1) (jf. bet. l.\ og 3.2^ om noget

organisk. \\ om haar(vækst): strid; strit-

tende; opstaaende. nogle (mennesker) var
saa fede at de laa i Læg og uden et Skæg-
haar . . andre var begroet med stinde Bør-
ster. JVJens.Skibet.(1912).79. Haaret stod

stindt paa Hovedet af mig. sa.LB.37. || om 40

plante(vækst) ell. plantedel, det var kummer-
ligt at se paa, naar (blæsten) fik de gamle
visne Straa til at svaje eller ruskede
de stinde Ljnghuske. MadsNiels.VedJulens
Dør.(1918).81. Fyrrenes stinde Naale.BucAA.
CvH.218. især i forb. m. Tjørn ell. Torn
(jf. sp.l424**), ofte i billedl. udtr. *Deyligste

Roser hår stindeste Toome.Kingo.SS.III.
235. Tanker, stindere end Tome.JPJac.II.
185. igennem stinde tjørne vej jeg baner. 50

NMøll.E.26. 2.2) om tøj, læder olgn. mine
støvler er blevet saa stinde. i^et76. 2.3) om
kompakt, uformet masse. \\ om fødevarer. Mel-

grøden (var) saa bindende og stind, at Hus-
moderen slog den op paa Yæggene.JVJens.
NH.IOO.

II
om jord(bund): stiv og leret. Der

forefalder ofte saa stind og haard Jord . .

at Sæden faar ingen }iivdd.OecMag.III.315.

2.4) (sj.) om noget, der i sig selv, til stadighed

er haardt og fast. *Lad Tuen (o: gravstedet) 60

forskånes for stinde Sten,
|
som ikkun mit

Hoved kan tjngel Noe-Nygård.S. 5.

3) m. h. t. grad af spændthed. 3.1) om tov,

reb olgn. hold snoren saa stind som du kan.

Feilb. 3.2) udspilet (og fast, haard) paa
grund af (for) stærk fyldning; spec.: for-
spist; forædt; tyk. *nu er min Mave saa
stind som en Tromme. Schandrup.C4': for-

nemmer man at Maven er stind eller haard
. . er det nødigt at (den syge) tager Feber-
Pulver. GarJoe.^4.45. den blissedes Yver er

helt stindt endnu, du skal malke ordentlig

rent. Rørd.S.86. Feilb. om byld: haard; øm.
smst. jf. bet. 2.i: Pragtfuld er Hveden . .

saa stind af Fylde at Aksene ikke kan neje

sig. JVJens.K.7.

4) (jf. stiv 4) m. h. t. (grad af) styrke,

intensitet ell. vanskelighed, ubehagelighed.
\\

om vind: stærk; strid. *den jydske „Paaske-
østen", strid og stind. JVJens.VL.lOl. || om
stærk varme. *Solen heder med sin stinde

BTaLnd.KWiinst€dt.SologSorg.(1926).12. || om
arbejde, møje, ubehagelighed: som kræver stærk

ell. vedholdende kraftanspændelse, udholden-

hed, taalmodighed. Blich.(1920).XXVL95.
*ude blev de Savn endmere stinde, i^ms-
M0ll.lnd.43. jf. Feilb.

stind-, t ssgr. ['sden-] (jf. stiv-; især

dial.) navnlig til stind 1. -benet, adj. stiv-

benet. Moth.S806. DanmarksFolkeminder.IY
(1909).25.

stinde, V. ['sdena] -ede. {ænyd. d. s.

(Bording.11.15.81), sv. (i; ell. dial.) stinna,

fsv. stinnas, no. dial. stinnast, stivne; til

stind; jf. II. stive, II. stivne; især hos jy.

forf.) gøre stind, stiv; stive; spænde;
stramme. Moth.S806. I) svarende til stind 1:

spænde musklerne, anspænde sig (for at

rette sig op, yde modstand). I.l) t ai alm. 1 det

samme begyndte Vognens Aasæt en styg
Knagen; (hun) sad allerede med Haandled-
dene stindede til Afspring. J.aA:;.FB.226. (den
gamle kineser) stindede sit visne Kadaver. JV
Jens.SN.37. \\ især i forb. som stinde nak-
ken, spec.: rejse hovedet; knejse; være stolt ell.

genstridig, før han (o: en væder) anden Gang
havde faaet stindet Nakken, laa Jens over
haLm.Aakj.VF.62. (saadan) rækker en Løm-
mel sig i sit nye Tøj og stinder Nakken for at

prøve Ærmegabene.JFJen5.3f.///.65. stin-
de ryggen, spec: rette ryggen (som udtryk

for selvfølelse). Blich.EB.ll. De spændte sig

begge to til det yderste (0: i brydekamp),
skrævede og stindede Ryggen. JVJens.HF.
128. Mor Jylland ligner paa Kortet en gam-
mel Nissekone, der stinder sin stive Ryg mod
Yestenyinden.AchtonFriis.JL.1.245. 1.2) refl.

(ell. i pass. som dep.: ThitJens.VA.1.250.

UfF.; sjæll.): gøre sig ell. blive stiv; om levende

væsen: stramme sine muskler; rette sig op;

dels som udtr. for genstridighed, stædighed,

dels som udtr. for, at man tager sig sammen,
anstrenger sig, føler sig overlegen, stolt. Kam-
merherren vil . . tvinge denne her lille Frøken
til at tage den unge Baron . . Men hun
„stinner" sig i hvor bitte hun er, og vil ikke

af Flekken. Blich.(1920).XXIV133. Johan
(som skulde sættes ud af huset) greb fat med

XXI. Bentrykt »;, IMS 90
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Hænderne i Bordpladen og klyngede sig

fast til Bænken med Benene. „Nej, Du skal

ett stinde Dig, . Johan, for saa kunde Du
tage Skade." JakKnu.LU.112. (han) stin-

dede sig mod Stokken og snappede Vejret.

Kidde.H. 51. Feilb. overf.: Man forsøgte at

hindre (Ibsen) i at give, øse sig ud, heraf

den vrede Ibsen, derfor stindede han sig

og lod det regne med Lyn. JVJens.FS.160.

ogs.: rette sig, komme sig (efter sygdom, for- lo

skrækkelse, fortumlethed). „Hun er jo tum-
bet (af bare glæde)'' — „Aa, hun stinder sig

nok igen og faar Næsen ivejret, vent bare."

Rørd.S.94. \\ om del af legemet, hans Muskler

spændes, Harpyblikket stindes. TM^Jens. F4.
1.250. hendes Nakke stinder sig op ; Hovedet
er kastet tilha.ge.AlbDam.TS.124. 2) (jf.

stind 3.1J m. h. t. reb, tov: udspænde;
stramme. Feilb. især i forb. (ikke) kunne
stinde et reb (Krist.Ordspr.88. Feilb.IV 20

348. UfF.), en skagle (MDL. Aakj.PA.41.

se ogs. u. Skagle I.2J. jf.: Han er saa fuld, at

han hverken kan stinde eller binde.
(o:) døddrukken. Lmn.(„Hørt i Aarhus").

stind-frossen, part. adj. (ænyd. d. s.)

stivfrossen. Moth.S806. Høysg.S.336. Sorø

Saml. 1.54.96. -fryse, v. (jf. -frossen; nu
næppe br.). vAph.(1759). VSO.I.285. -hed,
en. stivhed. Moth.S806. jf. Feilb.

I. iliitins:, et ell. (jy.) en (Schandrup. 30

SP. jf. Feilb.). ['sden,'] flt. d. s. (ænyd., glda.

d. s., SV., no. sting, eng. sting; vbs. til stinge;

en sideform er dial. støng (Rask.FynskeBS^8.
Brenderup.§58. Flemløse.102.120. jf. Feilb.),

ænyd., glda. styng, æda. styng (i bet. I.2:

Harp.Kr.14.20.109 ofl.; i bet. 3.1, i flt.:

smst.48.142), sv. styng, fsv. styng, stiung,

oeng. styng || i bet. 1 i olm. spr. fortrængt af
det (opr. identiske) II. Stik) det at stinge
(stikke); stik.

I) (til stinge 1; jf. II. Stik 1; CP (arkais.,

højtid., poet.) ell. dial.) det at jage en
spids genstand i noget for at saare, til-

føje skade; ogs. om det herved forvoldte resul-

tat (saar, hævelse, kløende ell. sviende plet);

ofte billedl., m. overgang til bet. 3. I.t) (jf.

Dolke-, Knivsting^ til stinge l.i. Det skal

være een hver, som voldeligen overfaldis

med Slag, Hug, eller Sting, tillat at værge
sig selv. 2)L.6—i2

—

1. Man gav hende . .

mange Sting, hvoraf hun døde. Holb.Heltind.

1.158. *Svinet nytter ej den allermindste
Ting,

I

Før det paa Slagterbænk bekommer
Dødsens Sting. Falst.122. *Stride vi med
Sigurd Ringl

|
Skiønt, at døe for Helte-

sting fa; stik af helte). Oehl.XXIV.197. bil-

ledl.: *(man kan pibe ved) Ord, som skurre
stærkt i Ærbarhedens Øre,

|
Sting af en

giftig Dolk, Sting i en følsom Siel.Ew.

(1914).11.136. *han (falder) et Offer for 60

Sting udi Mørket,
|

. , for Thronen beført
som Kongernes Fiende.Blich.(1920).IV171.

\\

om stik af spore i hestens side (jf. Sporestingj.
Høysg.S.269. JSneed.IX.135. I.2) (jf. Bi-,

Bremse-, Loppe-, Ormestingj til stinge 1.2.

*Spy-Fluen aldrig Sting paa Rosen-Bladet
ga,i.Helt.Poet.7. De Chinesiske Læger . .

sammensette en vis Steen, hvilken man
legger paa Stinget (0: om et slangebid).

LTid.1731.611. »Blomsten saaret ved Or-
mens Sting,

I

Indkrympes, visner og segner.

TBruun.S.63. jf.: *vi føler ingen Smerte,
|

Selv ved Dødens Edder-Sting.Grundtv.
SS. 1.496. 1.3) til stinge I.3, om stik af
spidse, skarpe ting (naale, torne olgn.). *skal

man skiønt i skarpe Torne trine,
|
Det Stød

og Sting kun ind i Hælen gaaer.jBrors.267.

sandelig, saa skiønne Roser end Skiæbnen
havde strøet paa min Vei . . var den . .

ikke mindre sparsomt besaaet med Torne,
hvis skarpe Sting gik til Marv og Been.
Rahb.E.III.225.

2) {ænyd. d. s.; jf. stinge 2, II. stikke

2(5), II. Stik 2(4); haandarb.) det at føre
en naal (med traad) gennem et stof
(ved syning, broderi osv.); ogs. om resul-

tatet (hullet i tøjet ell. (navnlig) det stykke

traad, der løber fra et hul (i en søm) til det

næste). Moth.S819. Stingene (skulde ikke)

sees, men skjules under Sløiierne.Sibb.II.

197. „Se saa, nu ikke et Sting mere." (lægger

Sytøjet sammen). StoreBededagsaften.(1864).

6. hver Traad i Tæppet, hvert Sting paa
Skamlerne blev unaturligt tydelige. JPJac.
11.227. Damecykle . . Fordækket syet sam-
men med 2 å 3 Sting. PolitiE.KosterbU"/!

1925.3.sp.l.
II

lange ell. korte (D&H.),
smaa sting. Trokle (o: ri) med lange Sting.

vAph.(1764). (kniplinger) maae ikke syes

fast til Kammerdug eller Netteldug, men
ikkuns heftes med smaa Sting, paa det at

de kan desto lettere tages fra, naar de skal

w&skes. CVarg.Farve-Bog.(1773).110. lange
sting, spec. i udtr. for sjusket, alt for hurtig

udført syning: Hun syer lange sting. Moth.
S819. talem. (især dial.): dovne skræddere
tager lange sting. ØstjydskHjemstavn.1937.

151 (jf. u. Naal 1.3 slutn.). \\ i forb. som
lave, sy, tage (VSO. Feilb. jf. 1. 43) ell.

(nu 1. br.) gøre, stikke et sting (jf.

Stikkesting^. *Hun lærde med en Naal at

giøre nette Sting. Helt.Poet.62. *For hvert

et mødigt Sting, du stak
|
Paa en mig høist

nødvendig Frak,
|
Som sprak,

|
Takl Wess.

263. Ligesaamange Sting, en Pige syer paa
et Klædningstykke, hun har paa, ligesaa-

mange Aar skal hun sidde ugitt.Thiele.ilI.

73. Et Sting er syet, for hver Gang man
trækker Naalen op.MO.

||
(sy) sting i

sting, (sy) med smaa, tætte sting. *afblegede

Figurer,
|

Syete Sting i Sting af Silke.

Aarestr.SS.IV120. det egentlige Broderi . .

bestaar af lige liggende Sting . . der ved
runde Former falde tættest (Sting i Sting)

i den indre Del af Formen. VortHj.III,1.104.

II
(poet.) om bevægelse, der minder om syning

(jf. ogs. bet. b). med et „Kvivit" fløj (sva-

len) i lange Sting langs Jorden foran mig.
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Aakj.FDD.71. jf.: Forstu'svalers Sommer-
Sting. sa.BT.2i7.

3) (jf. stinge 3, II. Stik 1.3 samt Jag é)
overf. anv. af bet. 1: fornemmelse, smerte,
som minder om den, der fremkaldes
af et stik. (ofte i forb. som faa, føle, have
(et) sting (i brystet, hjertet, siden osv.)).

3.1) om legemlig, fysisk smerte; nu spec.

om miltsting, tidligere (se MO.) navnlig

om bryst-, sidesting (sml. ogs. Solsting^. lo

een Tiime, førend jeg havde dend Ære, at

see Søster hos mig, fik jeg et sting i min
høyre Taae, og saa ofte det forbandede
sting kommer, er jeg vis paa Fortred. Soift.

Didr.1.8. Døde (som) ere henrykkede af . .

Sting. Adr.*/il762.4. *et Sting i vor Lænd
|

kan stinge, kan brænde, kan værke igjen.

Rich.1.269. Bryststing har sit Sæde i den Side

af Brystet, hvor (lungebetændelsen) findes

(sjældnere paa den modsatte, saa kaldet 20

krydset Sting), har en stikkende Karakter,
forværres ved Bevægelser og Aandedrættet.
Sall11. 770.

II
sting i brystet (jf. Bryst-

sting;. VSO. Brøchner. (Brandes. Br. 1. 236).
sting i (ell. gennemj hjertet (jf. Hjerte-

sting), ofte overf., m. overgang til bet. 3.2.

Hans Tab saa haarde Sting og Stød mit
Hierte gir,

|
At det af Pine mat og kied af

Livet hlii.EomGrønneg.III.311. idet han
varsomt omslyngede hende, følte han med 30

sin Arm, at hendes var brækket. Et Sting
igennem hans Hjærte. Hvor det gjorde ondt.

Drachm.T.253. Saa gav det et Sting i hendes
Hjerte, det gjorde ikke meget ondt, men
Slagene blev endnu mere urolige derefter.

Lauesen.MF.128. sting i siden (nu sj.:

siderne^ olgn. (jf. Sidesting 1). Jeg har
faaet et Sting aa aa ret her i min venstre

Side. Holb.Kandst.IV9. Jeg har Sting i Sider-

ne af at holde mig for at lee.Hrz.Y98. Man 40

laver af Frøene (af marietidsel) et Afkog,
som drikkes mod Sting i Siden. AxLange.FP.
110 (jf. Stingkornj.

|| S om stikkende, ube-

hagelig lugt, uddunstning olgn. Spyttebakken
. . hvorfra nu og da et Sting naaede hende,

af hvad der svømmede i den. JVJens.G.151.
3.2) (poet.) aandelig smerte; nag. *Sand er

min Smerte! og de Sting, som saare, | Vil

evig smerte mig. Ew.(1914). Y209. *Naar
Syndere lokke dig, kom ikke da,

|
Med 50

Sting i din Siel du gaaer ellers derfra. Zei-

litz.BS.84. *da blir den Ve, som nu gir dybe
Sting,

I

mod det, at miste dig, slet ingenting.

Rørd.EK.14. || et sting af smerte, et

smertens sting olgn. *Smertens Sting jeg

føler. PalM.II.17. da dette blev mig klart

i Drømme, gik der et saadant Sting af

Smerte igennem mig, at jeg vaagnede dei-

yed.Jørg.OF.25. 3.3) (jf. II. Stik I.3 slutn.,

II. stikke 3.4; sj.) om (virkning af) stik- 60

kende, saarende ord; stikleri; spydig-
hed. Anti-Spectator.160. *Suur han sad ved
Drikke-Bord,

|
Skummelt var hans Øie,

|
Og

til Sting han sine Ord
|
Vidste vel at føie.

Grundtv.Bjow.183. jf.: Hans Pen, siger man,
er dyppet i Galde; hvert Træk af den anser
man for et gloende Sting. PAHeib. VS.213.

4) (til stinge 4; dial.) ^ stik (II.3). Feilb.

jf. Rudersting. Blich.(1920).XXV1.63.

5) (jf. II. Stik 4.1; sj.) svarende til stin-

ge 5. *Min Kaarde sig krummer (0: naar
jeg stikker i kornbunken)

\ Ej aarker een
sting. Schandrup.SP.

II. sting, adj. se stind.

8ting^-, i ssgr. ['sdeq,-] til stinge ell. (se

navnlig Sting-plade, -stillerj I. Sting.

stinge, V. ['sdeq,8] (arkais. (sj.) stjunge.
[isdjona] Oehl.Digte.(1803).40. sa.PSkr.II.

55).
II

bøjning: 1. stærk: præt. stak [sda^]

(se fx. bøjningsskemaerne Moth.S819. Hør/sg.

AG.95. VSO. Esp.329. Feilb.; sammenfal-
dende m. præt. af II. stikke, s. d.), flt. stun^^e

[isdona] (Holb.Intr.1.96.123. Hauch.FH.107

.

EBrand.S.231. Rørd.GK.35); part. stunget
[isdon,of] ell. (især som adj. i fk.) stungen
ell. (sj., jf. 1. 13) stjunget (Oehl.XXXI.98.
ThorLa.D.90). 2. (især dial.) svagt: præt.

stingede (Oehl.HK.(1828).53. Blich.(1920).

IV144.VI.4. jf. Feilb. BornhOS.), part. stin-

get (Feilb. BornhOS.) \\ vbs. jf. I. Sting.
{ænyd., glda. stinge (stynge), præt. stak, part.

stungen (glda. ogs. stinget. DGL.11.415), æda.
stingæ (Harp.Kr.30.35. jf. præs. styngær.
smst.136), part. stungæn (smst.63.131. DGL.
II.415f.VIII.284), oldn. stinga, oeng. stin-

gan ; vistnok besl. m. Stang, jf. stange || i løbet

af 16.-17. aarh. afløst af II. stikke (stak, stuk-

ket) og nu kun CP (navnlig højtid., poet.

arkais.) ell. dial., jf. Esp.329. Feilb.)

I) ramme med en spids genstand;
føre, jage et spidst redskab ind (ell.

ned, op) i; tilføje stik (sting); stikke.
I.l) om person; navnlig om handling, der

udføres for at saare, dræbe. I ni Nætter skal

han (o: en krigsfange) hænge, med Spyd
stiunget, paa Træ tU Odin. Oehl.XXXI.98.
Han stinger hendes hvide Side , . Blodet
springer hvislende fra hendes Side. Blich.

(1920).1.118. (hun) løftede Naaledolken mod
ham. Han greb hende om begge Haandled .

.

„Vil du stinge igen?" sagde han skarpt. JP
Jad.169. stinge Ofrene med ST^yd.GSchiitie.

HH.162. jf. bet. 3: *(Jesus paa korset) til sin

Moder saae,
|
Hvor jammerfuld hun mon-

ne staae, |
Som stungen (Kingo.SS.IV.476:

stødt^ gjennem Sjæl og Liv ( Med skarpe
Sværd og Morderkniv ! PsaZweJog. f/dgr.a/Æos-

kilde-Konvent.(1850).138. || om fangst, jagt.

*Et Hurra der høres trods Bølgernes Larm,
|

da Blaahvalen heldig er stnnget.Rich.III.

114.
II
stinge ihjel (refl.: fde^ stunge sig selv

ihielHolb.Intr.I.123), til blods (DL.6—7—
11), til død(e) (Hauch.MS.57. overf.: *da
var til Død hans egen Livskraft stungen.

Ploug.1.298). II
stinge ned, stikke (11.32)

ned. mange er de, som har villet slaa deres

egen middelraaadige Halvhed op ved at stin-

ge (Brandes) ned. Madelung.Opbrud.(1909).

90«
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10.
II (jf. II. stikke 11) refl. Holb.Intr.I.123

(se sp. 1430"). (rigdom) er som Bien, der har

baade Braad og Honning, de Gudfrygtige

finder Honning i den, men de U-gudelige

stinger sig af (nu alm.: paa^ Braaden. Iførn.

MoraUI.138.
|| (jf. II. stikke 19; pass.

stinges m. reciprok bet. Stinges . . med
Kni\e.vAph.(1759). 1.2) om dyr (som er

udstyret m. brod, pigge olgn.). * Ingen Lop-
pe mig . . stingeT.HMikkels.D.64. Naar lo

Bien vil stinge, bær den jo ikke Tornen (o:

brodden) til Skue iøTst.PMøll.(1855).II.ll.

Esp.329. billedl.: hvorfor er du den Bonde-
sjæl, du er, den krybendes Maddikeorm,
som trædes og stinger dog intet? JPJac.I.

238.
II jf. u. bet. l.i: vorder (dyret) stunget

ihiel i Biegaarden. DL.5—13—3. vorder
nogen Mands Fæ stunget til Døde uden
for Mandens Biegaard. smst.5—13—2.

\\

m. obj.-præd. *den stolte Danske Konge,
| 20

som hiin Tyran lod Orme stinge død. Trojel.

1.109. 1.3) om spidse, skarpe ting (stikvaaben,

naale, pigge olgn.). *Spvdet stinged og Svær-
det hed. Blich.(1920).IY144. er Naalen end
ringe, den stinger dog saa det gjør ondt.

CBern'h.IV.185. *(uhyret) slog den tomme
Luft med Halens Ringe

|
Og krummede

Giftgaffelen paa dens Ende,
|
Der Hig en

Skorpionbrod kunde stinge. CKMolb.Dante.
1.102. *jeg drysser dem (0: roserne) så var- 30

somt ned, at ingen torn skal stinge. NMøll.
E.72. billedl.: *Han følte Vanvids Braad i

Hjernen stinge. Schand.UD.57. *Dær hvor
de Ørneklør stunge (0: hvor tyskerne vandt),

I
tier den danske Tunge. Rørd.GK.35.

\\ (jf.

11. stikke 21; præs. part. som adj. *et
listig stingende swærd. NMøll.EL.13. billedl.:

Smertens stingende Swærd.ABroe. Digte.

(1923). 74. (jf. stind sp. 1424^"^) i forb. stin-
gende torn(e). *Jeg rev mig paa stin- 40

gende Torne. LCNiels. TreMænd. (1897). 89.

Rønberg.GiordanoBruno.(1915).189.

2) (jf. II. stikke 2) videre anv. af bet. 1.

2.1) (jf. bet. b) føre et spidst redskab ind
for at aabne noget ell. fjerne noget; be-

handle med et spidst redskab. \\ uden obj., især i

forb. som stinge i noget, stikke i noget (for
at løsne, gennemhulle det). *Forgieves han i

Biergets Side stiunger (0: med sværdet),
\

de Kampestene viger ei tilside.
|
Han kan 50

ei bryde giennem sorte lAxk^e.Oehl.Digte.

(1803).40. Flere af Qvinderne bare Spyd,
med hvilke de stunge i Jorden; derved
sprang Vandene høiere og vældede stærkere
frem. Hauch.TYII.182. 2.2) m. resultats-obj.;

billedl.: De Saar, der stinges med Ord til

Od, dem agter jeg kuns ringe. JPJad.237.
2.3) behandle saaledes, at noget løsnes, fjernes,
ødelægges. \\ stinge ud, fjerne, ødelægge
noget ved at stikke en spids genstand ind i éo
det; stikke (11.88) ud; især m. h. t. øje: Eolb.
Intr.I.194. Oehl.PSkr.il.55. Recke.HB.104.
2.4) frembringe et mærke, en prik olgn. ved at
stikke.

II
part. stungen brugt som adj., spec.

(efter oldn. stunginn (se u. Rune 1), jf. isl.

stungiS d (om <b); sprogv.) om skrifttegn: for-

synet med et (diakritisk) punkt ell. mærke, der

giver tegnet en særlig lydværdi, det saakaldte
„stungne" d, (5) (i en trykt islandsk bog).

Molb.Ordspr.xxv. nu næsten kun i forb.

stungne runer: Rask.Ill.415. se i øvrigt u.

Rune 1.

3) overf. anv. af bet. 1, om frembringelse ell.

forekomst af smerter ell. andre fornemmel-
ser. 3.1) om stærk, smertende ydre paavirkning

af sanserne.
\\ (jf. Solstingj om stikkende sol-

(skin). *Solen stinger gjennem Løvet
|
som

en Faun kan le.HansHenriksen.Sommer-
sange.(1902).71. || om skarp, skærende, søn-

derrivende lyd. *Midt i Nattens Mørke
|
rives

jeg af Søvne,
|

i mit Øre stinger
|
et angst-

fuldt Barneskrig. BZaMm.4fi.2Si. 3.2) (jf. I.

Sting 3.1^ om smerte i organ, legemsdel. Nat-
ten ham den gamle Feber bringer

|
med vold-

som Smerte, som i Siden stinger. PalM.V312.
*et Sting i vor Lænd

(
kan stinge, kan bræn-

de, kan værke ig]en.Rich.I.259. ogs. upers.:

det stinger mig i siden, naar jeg hoster.

BornhOS. 3.3) om aandelig smerte: nage;
pine; ofte upers. Arbeider deres Konge i sit

møisommelige Kald idelig, utrættelig, ærUg .

.

hvor maa da ikke hine (forsømmelige embeds-
mænd) føle sig stunget af Bebreidelser. Abrah.
TG.14. det (kunde) stinge ham, som med den
heftigste, fysiske Smerte, at see disse Heste
og Karle nede i Mosen. JakKnu.S.180. lok-
kende Glæde og Længsel, som stinsev. Rode.A.

57. Da stinger der et Vemod under Hjertet.

EMunk.DU.9.
\\

præs. part. brugt som adj.

de stingende Nag,
|
Som Søvnen fra Øinene

jog. Wilst. D. III. 1. Nederlagets forfærdelige

Byrde, den stingende Sjælesmerte. Bowg'.fi^'.

448.
II

(sj.) m. subjektskifte, om den legemsdel,

hvori man føler smerten: værke. Skær dit

Hjærte ud, volder det dig Mén;
|
stinger

det af Smærte, gør det haardt som Sten.

LCNiels. Va.28. 3.4) om øje, blik; spec.: være

ell. føles dikkende, ubehageligt, bebrejdende.

Forsømte hun dem (0: børnene)? deres Øjne
kunde stinge hende i Hjærtet.J^ndiV^a;.ilf././/.

128. Han føler Øjne bag sig, de stinger ikke,

men de er der, er levende. Lauesen.MF.113.
dette stingende Blik, der uafladelig ramte.

Oravl.EB.15.

4) (dial.) ^ d. s. s. II. stikke 4.1. Kan du
stinge Hjerter Konge. UfF.

5) (jf. anv. i ænyd., glda. svarende til II.

stikke 5-6) d. s. s. II. stikke 6(1). (vore fjen-

der) ville (ikke) lade Lyden af deres Fødder
høre bag os, førend de . . hemmelig kunde
komme til at stinge Sværdet udi Bugen
paa os. Hørn.Moral.1.83.

\ iSting^eitdal, en. [isderi(')(3)n|daJi]

(dannet til II. stinge l.i efter Dyrendal)
kaarde; sværd, skal jeg aabne din Bælg
med min ^tingendaX? JPJac. (1924).1. 140.

^tinger, en. fit. -e. (jf. ænyd. hornstin-

gere, stangevornt dyr, smørstinger(e), person,
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der stikker smør op, siellstingere, sæljæger;

jf. Stikker) person ell. ting, som stinger

(stikker); vist kun i ssg. EUestinger. f
ISting-fflaad, subst. (dannet efter Stik-

flaad, -flod (s, d.) m. tilknytning til Sting 3)
d. s. s. Stikflaad. hæftig befalden med en
Stingflod.LTid.2749.206. -flae, en. (sv.

dial., isl. stingfluga; til stinge 1.2 (ell. I. Sting

1.2^; zool., foræld.) I) hestebremse; Gastrophi-

lus equi. vAph.Nath.V11.614. OFMiilLZool lo

Pr.167. FSO. („Almuenavn"). 2) stikflue;

Stomoxys calcitrans. Funke. (1801). 1. 410.

-korn, et ell. (især) pi. (sv. dial. sting-,

styngkorn; jf. Stikkorn; dial.) i ftt. ell. koll.

om frugterne af marietidsel, der tidligere be-

nyttedes mod sting (Semen cardui Mariæ).
Lægen.XII.302. FolkLægem.I.63.III.103. Ax
Lange.FP.llO. \\ ogs. 3» om selve planten, Si-

licum Marianum [L.J Gårtn. smst. -plade,
en. (til I. Sting 2; haandarb.) rmaleplade 20

paa symaskine. Skomagerbogen.(1923).69. Sy
StrikkeB.15. -stiller, en. (til I. Sting 2;

haandarb.) paa symaskine: smst.18.

IStink-, i ssgr. ['sdeiig-] (ogs. Stinke-,

se fx. u. Stink-kalk, -kirtel, -krukke, -kugle,

-pind, -potte, -stenj. til II. stinke (1); //.

Stank-.

Stinkadores, en. [sdeixgfa'doTas] (ogs.

m. former som Stinkador [sderiga'do'r]

Meyer. ^ AChrHaugaard.UdvalgteLøgne.(1905). 30

48. TomKrist.LA.117. Stinkadoros. CMøll.
PF.279. jf. ndf. Stinkadoris. Blækspr.1908.

40. jf. ndf. — Stinkedor(es) olgn. [sderiga-]

OrdbS.). flt. stinkadores ell. (1. br.) stin-

kadoris (JernbaneT.^'/i>1935.7.sp.l) ell.

gtinkadorcr [-'do'Orar, -ido*(')(r)j] (Kaper.

CHans.BK.153). (sv. stinkadoro(s), stinka-

dor, ty. (flt.) stinkadores (infamigos), spøg.

(kvasi-spansk) dannelse til II. stinke; jarg.)

spøg. betegnelse for (daarlig) cigar (ofte i 40

forb. stinkadores infamos (til infam 2.2):

Dania.III.79. PoV*U1941.2.sp.l). Gadeordb.^

438. jeg maatte lukke det ene Vindue (i ku-

peen) Udt op, for at udjage min Sidemands
„Stinkadoros" ubehagelige Oå^Mx.NWGade.
OB.184. Schand.BS.295.

\\
(sj.) om daarlig to-

bak. Tyskerne . . gav mig endogsaa Tobak til

Piben; men det var rigtignok noget (orig.

(1914).37: en) værre Stmka.doTis. FalkRømie.

Devogdem—.^(1919).35. 50

fStink-bombe, en. (fagl.) (lille) bombe,

der ved eksplosion udvikler stinkende (giftige)

luftarter (jf. -potte^. ArthChrist.FF.19. Pol.

**/iol931.9.sp.6. -brand, en. (bot., landbr.)

brandsvamp, hvis sporer danner en stinkende

masse; navnlig (jf. Hvede-, Stenbrand^ om
hvedens stinkbrand, Tilletia Caries De.

(om andre arter se JTusch.252. jf. smst.349.

Rostr.Flora.il.*(1925).180f.). sa.BP.26. De
samvirkende sjæll. Husmandsforeninger. Beret- eo

ningl940-41.241. -dyr, et. (jf. Stankd)T;

zool.) lille gruppe af rovdyr, hørende til ma ar-

familien; især om den nordamerikanske skunk

(II.l), Mephitis mephitica, som fra en kirtel ved

gattet kan udsprøjte et stinkende sekret. Funke.
(1801).1.98. Bogan.II.56. Lieberkind.DYXI.
329.

II
hertil (1. br.): Stinkdyr-skind

(skunk (II.2). VareL.*802).
\\

(jarg.) som
groft skældsord, (sædelighedsbetjentene) var
tusind Gange værre. Grimme Snusepetere!
Stinkdyr I TomKrist.LA.26. dit Stinkdyr ! Bro-
dersen.T.167.

L stinke, v. ['sdeq,^] præt. stank
[sdatiV] (JHSmidth.0rds.151. MDL. jf.

Feilb.), hvortil flt. stunke ['sdoqya] (Ing.

DM.118). (ænyd. glda. stynke (Kalk.IY
187), præt. stank (smst. Brandt. RD. IH.
258) og stak (Kalk.IY187), part. stunket
(smst.Y1013), fsv. stink(v)a, stiunka, oldn.

støkkva (præt. st9kk^, springe, briste, got.

stigqvan, støde; besl. m. II. stinke, stænke,
;/. II. stikke, III. stinte || i rigsspr. kun
arkais. (sj.); om (bøjnings)former, anven-

delse og bet.-udvikling i dial., hvor verbet

til dels falder sammen m. stænke, se MDL.
FDyrlund.Uds.50. Kort.53. jf. Esp.373(u.
Ujnne-stunkijn^. smst.487 (u. Ståjnkja^.

Feilb. Thorsen.31 samt Rietz.677) om plud-

selig, hurtig bevægelse: fare; flyve; springe.
*Toge de Havbor Kongens Søn,

|
de lagde

ham Fjædrene paa;
|
alle da stunke de søn-

der,
I

som de havde været af Stiaei. DFU.
nr.1.43. *De Pile stunke saa høit i Sky;

|

De Glavind ginge istykkei. Ing.DM.118 (efter

AbrahNyerRahb.il.299).
II. stinke, v. ['sdeii^] ff stynke.

Moth.S894). præs. -er ['sdeix'grar] præt.

stank [sdan,'gf] ell. (i rigsspr. nu sjældnere)

stinkede (2Mos.8. 14(1931 afvig.). Brors.

108.217. Schousbølle.Saxo.76. HCAnd.BC.
11.302. Bang.DuF.469. BornhOS. jf.: stin-

kede . , og stank. JBaden.Gram.138); part.

(1. br.) stinket (Dichm.Sprogl.322. Mikkels.

Sprogl.220. BornhOS.) ell. (nu dial.) stunket

(jf. JBaden.Gram.138) ell. stunken (efter

have: Moth.S894. jf. Feilb.). vbs. jf. I. Stank.
(ænyd. d. s. (præt. stank ell. stinkede^, sv.

stinka (præt. stank^, ogs.: „stænke", no. stin-

ke (præt. stinketj; vel fra ty. stinken; besl.

m. I. stinke)

i) t egl. bet.: udsprede, udsende eU.

være opfyldt af en stærk, som regel (jf.

dog sp.l435^^) fordærvet, daarlig, ube-
hagelig lugt (stank); lugte (ilde) (jf.

dvmste 2, fimse 1, III. ose 1.3^. I.l) m.

nærmere bestemmelse, navnlig adv. ell. præp.

-led m. af. Hans heele Krop blev slagen

med Spedalskhed stank afskyelig. Lrid.2727.

216. lumre, uhyggelige Klosterhaller, der

stinkede af Beuhteg. HCAnd.BC.II.302. en

Eddikedunk , . stank . . suit. MylErich.S

.

148. En Kammerherre (hos Fr. VI kom)
hen til (bønderne) og sagde, at de kom til at

gaa udenfor lidt (o: fra forgemakket), da
deres ^<ran-^Støvler stinkede saa skrække-

ligt. NordsjællandsVenstreblad^*/* 1936.2. sp.3.

jf.: du stinker af det Fruentimmer (0: hans
elskerinde). Raae.TT.160. (nu 1. br.:) De toer
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dem aldrig, de stinker ilde. Pflug.DP.820.

Schousiølle.Saxo.130. jf. 1. 10.
\\ (jf. Stink-

krukke ; i rigsspr. kun spøg.) i forb. m. godt,

fint, nydeligt olgn. det stinker godt o : lugter

godt. JPaludan. Møen. II. (1824). 263. „Her
stinker fint (o: af parfume)" . . „Ja . . jeg

(o: en sygeplejerske) holder ikke a,( at lugte

af Karbol udenfor Anstalten." Bang. L. 22.

BornhOS. || i sammenligninger, (kvinderne)

lugtede og stancke ilde som Bucke. Rose.Ovid. lo

7.55. Fiesket stinkede som et dødt Liig.

Schousbølle.Saxo.76.
||

(nu sj.) i forb. som
stinke i næsen (næseborene), det stinker

i hans '!<iæse.Rostgaard.Lex.S297c. lysetan-

den stinker i nsssen.Moth.N105. ;/. bet. 2.2:

de, der formedelst deres indvortes Ondskab
stinker i Guds 'Næse.Hørn.Moral.II.105. *at

Synden ey skal stinke
|

I de galantes og

honnetes Næseboor,
|
Da veed hånd (o:

djævelen) mesterlig at sætte strax en Sminke 20

I
Paa den. Clitau.IR.39. I.2) abs. Herre, han

(0: den døde) stinker allerede; thi han haver
ligget fire hage. Joh. 11.39. det er ubilligt,

at ville laste en Polaker og fore Krig med
ham, fordi hånd icke vil æde Sild uden de
stinke og ere svLure.Holb.Paars.)(4''. Svovel-

jorde stinke i BTdsnd\ngen.Schytte.IR.II.96.

den støvede Vei, hvor Grøfterne stinke. HC
And.SL.lOO. py, hvor her stinker!

j || ordspr.

og talem. jo mere man rører i ell. ved skarn, 30

skidt, snavs, jo værre stinker det olgn., se

III. røre 2.i, 3.1. det er ikke altsammen
skarn, som stinker, se I. Skarn l.i. 1.3)

part. stinkende i særlige anv.; dels (nu sj.)

som præd. i forb. som være ell. blive stin-
kende, (komme til at) stinke, gøre stin-
kende (jf. u. bet. 2.\). Denne Fugtighed er en
Formisking, som ey bliver raadden eller

stinkendes. LTid.1725.76. Venus . . var vred
paa alle Landets Koner, og . . havde giort 40

dem alle stinkende, saa at deres Mænd der
over havde forskudt dem. smst.l742.518.

\\

dels som attrib. Stinkende Næsebyld. Æos<-

gaard.Lex.S297c (jf. Stinknæse^. Stynkende
knde. Moth.S895. (kvægsygen siges) at være
foraarsaget af Heede og stinkende Damper,
som steege op af ioxden. Holb.Qvægs.386.
selv i de mest befærdede Gader, saa man , .

dybe Grøfter med stinkende Mudder. Le/iwi.

1.211. Sporer (af hvedens stinkbrand) ud- 50

vikle sig indeni Hvedekornene og danne . .

en blød og stinkende Masse. i2osir.BP.26.

jf.: (jødens) løgstinkende Kdiit.KMunk.
El.25. spec. (bot.) i plantenavne som stin-
kende døvnælde (nu: rød tvetand, La-
mium purpureum L. Viborg.Pl.(1793).120),
gaasefod (stankmælde, Chenopodium vul-

varia.L. Rostr.Flora.I.^*(1925).167), gaase-
urt (hundeurt, Anthemis Cotula L. smst.

427), storkenæb (Geranium robertianum L. éo
JTusch.lOO. AchtonFriis.D0.il1. 167) ell.

(zool., nu sj.) i dyrenavne som: Den stin-

kende Grævling (0: stinkgrævlinq).vAph.
Nath.VII.615.

2) overf.: gøre et ubehageligt indtryk;
vække afsky. 2.1) (især i (efterligning

af) ældre bibl.) i al olm. Saul har slaget

de Philisters besetning, og Israel stinker

ogsaa for (1871: har gjort sig forhadt hos^
Philisterne. ISam. 13.4 (Chr. VI). især (jf.

bet. l.i) i forb. som være ell. gøre stin-
kende (for nogen). De ere alle afvigede, de
ere stinkende (1871: fordærvedej tillige. Ps.

14.3(Chr.VI). hvad er det, om jeg vilde

bruge Complimenter til een Bonde? der-

med giorde jeg mig ikkun stinkende for

hannem, og hånd tænkte jeg vilde spotte
h&m. Hørn.Moral.1.26. Pedanter . . bør ansees

som de styggeste Monstra, der giøre den hele

lærde Verden stinkende. iSpectoior. 73. 2.2) m.
særlig tanke paa utiltalende væsen ell. op-

træden (navnlig: selvgladhed) ell. paa for-

dærvede, raadne forhold. *Du stinker af stin-

kende Hovmod. Bagges.Ungd.il.101. Dine
(0: en bøddels moraliserende) Ord stinke

værre, end din Daad. Oehl.XXXIL22. frem-
stille dette Land som et Sted, hvor der
stinker af Korruption. S'oaaidem."/i 1940.6.

sp.l. i forb. som saa hovmodig, stor-
agtig, at han stinker (jf. lugte I.2 slutn.).

Hånd er saa hofferdig, at hånd stinker. Æosf-

gaard.Lex.S297c. Han er saa storagtig af sit

Magistratskab, at han stinker. Luxd.FS.3.
Han er saa stolt, saa han stinker. FrGrundtv.
LK.220.

II
i præs. part. brugt som adj. ell.

adv. Bagges.Ungd.il.101 (se ovf. 1.19 f.). hvor
storagtig og stinkende opblæst Hendrik nu
var af sin Lykke. Grundtv.Saxo.il1.350. Den
største Overfladiskhed, som denne Jord har
kendt, det er Fromheden . . al Menneske-
heds stinkende Selvtilfredshed. Lauesen. ikfP.

224.
II

talem. egen ros, selvros stinker,
se tt. Ros 1, Selvros.

Ss»tinke-, t ssgr. se Stink-, stinker,
en. flt. -e. (ty. stinker, jf. eng. stinkard)

spec. (til II. stinke 1; zool., nu næppe br.):

d. s. s. Stinkdyr. vAph.Nath.VII.614. Kiel-

sen.FLN.1.31. VSO.
^itink-flue, en. (zool., foræld.) insekt af

florvingerne, hvis larver dækkes af et ildelug-

tende hylster af ekskrementer; grøn florvinge;

guldøje (2); Chrysopa vulgaris. Brunnich.

Entomologia. (1764). 63. Brehm. Krybd. 646.

-grævling, en. (jf. Stankgrævling, stin-

kende grævling (u. II. stinke l.s); zool.) den

malajiske grævling Mydaus javanensis. Sal.

VIII.28. Brehm.DL.UII,2.160. -kalk, en.

(fagl.) d. s. s. -sten. NordConvLex.V400.
PThorsen. Vor Hjemstavn. (1931). 38. Stin-
ke-: Sal.XVI.722. D&H. -karse, en. ^
karsearten Lepidium ruderole L., der har en

ejendommelig ubehagelig lugt. MentzO.Bill.163.

JVJens.(PoVU1941.11.sp.5). -kirtel, en.

(jf. Stankkirtel; zool.) kirtel (hos visse dyre-

arter), der afsondrer et stinkende sekret.

Stink- eller 'Dnitkirtler.Lieberkind.DV. III.

384. Stinke-: Boas.ZooV(1894).17. Bergs.

MS.U.39. -krukke, en. (jf. -potte 2)
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krukke til vellugtende sager; potpourrikrukke.

Stinke-: VSO. {„Forældet, men bruges end-

nu i Jylland".)
||

(jarg.) overf., om kvinde,

der lugter af (daarlig) parfume (og urenlighed).

-kugle, en. (ii^, foræld.) en art stinkbombe.

Stinke-: MilTeknO. f -ma?lde, en. (jf.

Stankmælde^ stinkende gaasefod, Chenopodi-

um vulvaria L. Nemnich. -næse, en. (jf.

stinkende næsebyld u. II. stinke 1.3; med.)

næselidelse med stinkende afsondring. Klinisk

Ordbog.(1921).232. VoreSygd.111.13. -pin<l,
en. (jf. Stinkadores samt Kvalmepind; jarg.)

(daarlig) cigar ell. cigaret. LindskovHans.NH.
211. gaa saa over til de andre Kommiser og
drik deres Slavecognac og ryg deres Stin-
kepinåe. Rønberg.GK.58. -potte, en. ^f
Stynk-. Moth.S895. — nu 1. br. Stinke-, se

ndf.). I) (eng., ty. stink-pot; jf. -bombe, -kug-

le, -projektil; J^, foræld.) projektil (som regel

vist kastet med haanden), der udvikler stin-

kende, giftige luftarter, „et krigs redskab,

som skydes af fyrmortere ind i stæder, for

at forgive indvånerne med sta.nk."' Moth.S
895. man (bliver) overfaldet af kinesiske Sø-

røvere med deres Stinkpotter. OscJens.SL.lO.

ArthChrist.(Tilsk.l931.II.155). Stinke-: Le-

vin.
II

i sammenligning ell. billedl. *De roste

deres Varer . .
|
Hvoraf i Stuen blev en

Lugt
I

Som af en Stinke-P otte. Falst.94

(jf. II. stinke 2.2^. sml. bet. 2: Maria let-

færdig! Kald hellere Rosen en Stinkepotte.

Nans.M.31. navnlig om (grove, uanstændige)

skældsord, bagvaskelser olgn.: Skjældsord,

Eder og Trusler . . fløj som Granater eller

Stinkpotter frem og tilh3i,ge.Blich.(1920).

XX.123. (han) kastede det (o: et anonymt
brev) i sin Papirskurv. Han havde før del-

taget i en offentlig Debat, og det var derfor

ikke første Gang, at han fik den Slags Stink-

potter kastet ind ad Døren. Pont.Sk.51.

Neergaard.Er.I.240. 2) (jf. -krukke samt

stinke sp.1435''^; nu næppe br.) potte, krukke,

der indeholder vellugtende sager (potpourri

olgn.). vAph.Nath.VI.583. Perfume- eller

Stinke- Potter, med Laag, 1 Fot.Tariffor

Glas-Udsalget.(1783).21. jf.: Moder bedes . .

at sende Met „Potpouri" o: Stinkepotte.

at. 1807. (NkS4°2964. II, 9. 110). BornhOS.
(stinkepott). -projektil, et. (jf. -bombe,
kugle, -potte (1); 1. br.). \\ billedl., om skælds-

ord olgn. de Stinkprojektiler visse Journaler

udsende mod hina,nden.HSchwanenfl.II.148.

-skab, et. (fagl.) skab med særligt aftræk i

laboratorium olgn., hvor man henstiller (ell.

fremstiller) ildelugtende stoffer. Pol.'^U1940.6.

sp.4. -skifer, en. (jf. -kalk, -spat, -sten samt

Stankskifer; fagl., foræld.) stinksten (med kor-

net og skifret brud). Funke.(1801).III.80.

-spat, en. (fagl., foræld.) stinksten (med bla-

det brud). Funke.(1801).III.80. -sten, en. (jf.

-kalk, -skifer, -spat samt Stanksten og Katte-,

Sosten; fagl.) smudsig, kulholdig kalksten, som
ved slag, gnidning, brænding udvikler en

ubehagelig lugt; antrakonit. EPont.Atlas.I.

430. GForchh.DG.29. VareL.*40. Stinke-:
Sal.*1.844. -svamp, en. ^ svamp af slægten

Phallaceæ (navnlig: Phallus impudieus) , der

udbreder en ubehagelig stank. Hornemann.
OP.^II.852. Stinksvampe, der stank som
Aadsler, saa det smagtes paa Tungen lige-

som af Messing. Æisf.Lilf.282. KoldRo.Spo-
repl.246. -træ, et. I) (jf. ty. stinkbaum) f
2( d. s. s. Stanktræ. Rostgaard.Lex.S297c.

10 2) ijf. ty. stinkholz; fagl.) betegnelse for

forsk, oversøiske træsorter, der i frisk tilstand

har en ubehagelig lugt; se nærmere VareL.*
802. -tæge, en. (zool.) især i flt., som be-

tegnelse for tæger af familien Pentatomidæ.
DanmFauna.XII.64. Lieberkind.DV.il.207.

L ^»tint, en. [sden'd] ^Stinte. Moth.

S828. JLybecker.Fiskene ogFiskerierne.(1792).

40. jf. MDL. VSO. Feilb.). flt. -er ['sdenO-

der] {ænyd., glda. stinth, stintæ (om forsk.

20 smaafisk), sv. dial. stint, en art helt (1) ell. skal-

le, (m)nt., fris. stint, smelt mfl. (hvorefter hty.

stint, stinz); af usikker oprindelse; især dial.)

\ om forsk, smaafisk; navnlig (i visse egne)

navn paa laksefisken smelt, Osmerus eper-

lamis (jf.: Navnene Smælt og Stint bruges

i Flæng; men ved Flynder Sø . . kaldes den
store Smælt og den mindre Stint. Fedders.

(Naturhist.Tidsskr.3R.XII. (1879-80). 78));
tidligere ogs. om sandgrævling, Ammodytes (jf.

30 MDL. VSO.), ell. lodde, Mallotus villosu^

(Egede.Grønl.50). Pflug.DP.1116. Tode.VI.

101. store Stimer af en liden høist delicat

Fiskeart, Stint nemlig. Blich.(1920).XXI.
238. strejfe om paa Heden, plukke Blomster,

fange Stinter og samle Fugleæg. Bergs.Hvh.
53.

II. IStint, en. (ogs. Stent. Moth.S797.

MDL.551. Stinte, Stente. Moth.S797. MDL.
554. jf. Feilb.IV.348). flt. -er. {til III. stinte;

40 jf. III. Sti samt Stænk; dial.) I) stænk;
sprøjt. Moth.S797. Feilb.111.559. 2) lille

byld, filipens olgn.; spec. om bygkorn (2)

paa øjet. Moth.S797. MDL.551.554. Feilb.IV

559. En ung Mand . . fik for nogen Tid siden en

mie Stint paa Halsen. En af hans Kammerater
trykkede Stinten ud med Neglene, i^Zensi^.*/«

1920.3.sp.4.

I. ^»tiiite, en. se I. Stint.

II. i$tinte, en. se II. Stint.

III. stinte, V. (ogs. (skrevet) stente.

Moth.S797. Aakj.VB.198. Rosenkrantz.Den

sjette Sans. (1911). 164. KrJens. Livets Gang.

(1913).75. Bregend.BirgitteBorg.(1941).36. jf.

Feilb. samt overstente^. -ede. vbs. jf. II.

Stint. (ænyd. stente, stænke, sprøjte (Kalk.

IV195), stynte, springe tilbage; jf. ty. dial.

stenzen, støde, slaa, bortjage, ogs.: drive om-
kring; vel sammenhørende m. (sideform til

(jf. Feilb.III.559¥^^) ell. sammenblandet

60 m.) ord som I. stinke, stænke, strinte, jf.

ogs. jy. strænke (Feilb.) samt IV sti; dial.,

navnlig jy.) I) intr.: udføre en ufrivillig,

af ydre forhold fremtvungen, som regel

hurtig, pludselig, voldsom bevægelse
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(i tilfældig(e) retning(er)). I.l) om ting;

navnlig om (en flerhed af) smaapartikler ell.

stumper af en genstand, der splintres, en

bunke, der splittes, en masse ell. vædske, der

sønderdeles: springe; sprøjte; stænke;
drysse, (som regel i fori. m. adv. ell. præp.-

led til angivelse af retning). Jakob . . skreg,

saa hans Spyt stentede de nærmeste i Øjnene.

Aakj.PA.20. (de) hvirvlede med Hakkelse-

maskinen, saa det stintede fra Knivene, lo

JVJens.NH.7. Det var lykkedes Johanne
at faa sin Konfirmationskjole knappet over

Brystet men heller ikke mere end lige til det

;

man saa, at sprang Knapperne, vilde de

stinte langvejs hen. sa.M.1.170. gammel Bin-

dingsværk, der stod og knagede i de møre
Sammenføjninger, og Kalksmuler, der løs-

nede sig og dryssede og stintede, hvor det

tilfældigt traf sig. Bregend.DN.144. \\ briste;

gaa itu; knase. Fiedren i Uhret stintede i 4 20

Stykker. MZ)L.554. Feilb. jf.: Nu skal jeg

knuse dig . . nu skal du komme til at stinte

som en Lus under en NegUBregend.HH.1.85.
1.2) om person; dels: falde, styrte (omkuld,
over ende), (han) tog ved (træet), saa han
havde nær stentet baglænds over, idet

Træet kom (0: blev rykket op).Krist.JyF.V.

253. (han) slaar Anders i Hovedet, saa Blodet
flød ham ned over Ansigtet, og han stentede

om som åøå.AarbHards.1926.138. overf.: hun 30

gik jo fra Samlingen . . kund han ikke ha
baaret lidt mere over med hende, inden hun
stent rent ikuld (0: af overanstrengelse).

Aakj.SW111.154. || dels: bevæge sig hur-
tigt, styrte af sted (som drevet af rædsel, begær
osv.); undertiden ogs.: gaa, drive paa en til-

fældig maade i en vis retning, den ældste
stentede da om til hende en aftenstund for at
gjøre sine hæle grønne der. Skattegraveren.

1886.11.137. de stintede ud, hvad Vej de 40

kunde komme — og de, der var kommen
udenfor, rendte lige saa stærkt, som de
kunde. JFJens.i7F.ii9. (du) venter, til du
ser mig komme . . Saa stenter du lige løs

paa Huset. Rosenkrantz.DensjetteSans.(1911).

164. 2) trans. 2.1) m. obj., som betegner noget,

der sættes i bevægelse; især: udsprøjte;
udstænke. Stenter Vand Y>a&. Rostgaard.
Lex.S286b. Mathis satte Punktum efter sin

Tale ved at stente en Plask Skraaspyt 50

ned mellem sine Træsko. KrJens.LivetsGang.
(1913).75. 2.2) m. obj., der betegner noget,

som rammes (af noget, der er sat i bevæ-
gelse); især: bestænke; overstænke; over-
sprøjte. Til daglig blev (gulvet) kun fejet

godt, enten „stinded" man det først med
Vand, eller man tog vådt Grues og slog på.
UfF. sml.: Oldingen spytstintede ham i

sit O-pT0T.FrNygaard.SS.67. jf. overstente:
stente en over med skkTn.Moth.S797.
^»tipendiar, en. [sdipændi'aJr] (ogs. m.

lat. form Stipendiarius. vAph.(1759). MR.
1806.394. UnivA.1857.113. flt. stipendia-
rii. Fund.(Kvartudg.)''^/»1732.§78). flt. -ier

(Gram.Breve.102 (jf. OrdbS.). MR.1806.392)
ell. (nu) -er (HFRørd.UnivH.III.704. Vilh
And.Litt.IL686). {ænyd. stipendiarius (EF
Rørd.UnivH.III.704); fra lat. stipendiarius;

til Stipendium; emb., nu foræld.) stipen-
diat. UnivA.1837.115. den Arnamagnæanske
stipendiar G. M. KKålund.(Gull-P6ris saga.

(1898).ix). Stipendiat, en. [sdipændi-
'a'd] flt. -er. {ty. stipendiat, jf. fr. stipen-

dié; af lat. stipendiatus, egl. perf. part.

af stipendiari, tjene for sold; især emb.)
person, der nyder, oppebærer et sti-
pendium (til videnskabelig ell. kunstne-
risk uddannelse) (jf. Alumnusj. Leth.

(1800). UnivA.1837.114. JohsSteenstr.HD.
136. SStipendie-; i ssgr. (f ogs.

Stipendii-, jf. fx.: Stipendii-Casse.v^p^.

(1759). Stipendii-beløb, -sum. Skoleprogr.Sla-

gelse.1832.46). (emb.) i ssgr. til Stipendium,

fx. Stipendie-bestyrelse, -bestyrer, -fond
(Forordn.yul809.§79. Bjarne.F.170ff.), -ny-
der, -plads (Forordn.yiil809.§79), -por-
tion (UnivA.1837.112), -rejse (JPJac.II.
121), -sum (Resol.*/iol803), -tid (HFRørd.
lJnivE.Ill.707), -udvalg. Ntipendinm,
et. [sdi'pæn'diom] best. f. -(m)et ell. (olm.)
stipendiet; flt. stipendier ell. (tidligere)

m. lat. bøjning stipendia (Fund.(Kvartudg.)
*^U1732.§6). {fra lat. stipendium, pengeafgift,

skat, sold, af stips, lille mønt, og pendere,

afveje, betale (jf. Pensionj; især emb.) I) f
løn, gage (for udført arbejde, bestridelse af
embede osv.). lade mig nøje med mit Sti-

pendio, hvilket jeg som Senior ved Uni-
versitetet nydeT.Eolb.Ep.IY520. 2) (jf. IL
Legatj pengebeløb (som regel: renter af
en til dette formaal hensat kapital), der
udbetales en person til brug ved (bog-

lig, videnskabelig ell. kunstnerisk) uddan-
nelse, (ofte i forb. som faa (tildelt), have,
nyde (Luxd.Dagb.1.25) , oppebære et sti-

pendium^. Professor Hiibner reiser nu
udenlands, han har Lassens Stipendium, som
er 300 Rdlr. om ABLTet.Langebek.Breve.147.

Han (0: en sanger) er her paa Stipendium.
ValborgDahl.DeungeDage.(1940).140. 3) (ka-

tolsk-kirk.) gave (til kirke, kloster osv.).

(Knud d. store) gav mange Stipendier af sit

eget Gods for at fortplante den sande Guds
Dyrkelse. Schousbølle.Saxo.313. jf. Messe-
stipendium (gave i anledning af en læst

messe). KathOrdb.29.
Sti-pladis, en. [II] (landbr. ell. dial.) I)

plads til svin i en svinesti. LandbO.IY491.
2) om ældre tiders forhold: plads, hvor olden-

svin fodres. Feilb.BL.181.
stiple, v. ['sdibla] -ede. vbs. -ing. {fra

eng. stipple (holl. stippelnj, til holl., nt. stip-

pel, plet, punkt, dim. til holl., nt. stip, punkt;

fagl.) frembringe, tegne stiplede linier. Meyer.
VTFrO.

II
næsten kun i perf. part. i forb.

som stiplet linie, linie (paa kort, arbejds-

tegning), der bestaar af afvekslende streger og

punkter; ofte ogs. i alm. om punkteret linie.
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Omstaaende Kort viser ikke blot den nye
Frederiksholms Kanal, men antyder tillige

ved de stiplede Linier det ældre bugtede
Løb. CBruun.Kbh.II.341. Den stiplede Linie

viser Husets Højremskonstruktion. HZan-
genberg.Da.Bøndergaard€.(1925).20.

Stipulere, v. [sdipu'le'ra] -ede. vis.

(1. br.) -ing ell. Stipulation (Holb.DH.I.
698. Meyer.'), (ty. stipulieren; fra lat. (dep.)

stipulari, lade sig noget formeligt love (ved en lo

bestemt retshandling), kræve ell. opnaa løfte

om; især emb.) love, tilsige en noget (Leth.

(1800). Meyer.'); navnlig: fastsætte ved
overenskomst, kontrakt; især m. h. t. pengebe-

løb, der skal udredes: bestemme størrelsen af

.

(ofte i perf. part.). Til at betale den af Græv
Hans stipulerede Summa, tog Kong Magnus
den halve Deel af Kirkernes Tiende over
heele Sverrig. Holb.DH.1.421. da man i Kon-
trakten havde glemt at stipulere noget om 20

Kulforbruget, blev Maskinen alt andet end
'kxil\)espaTenåe.Christmas.EtAariSiam.(1894).

7.
II
(nu næppe br.) m. refl,. hensobj.: betinge

sig, kræve ell. opnaa løfte om noget (ved ind-

gaaelse af overenskomst), en ung Person
havde forblindet sig til Fanden, og derfore

stipuleret sig aarligen en Tønde Gvld.Holb.
Ep.II.68.

Sti-rov, et. (ænyd. stiiroff, æda. stigrof

(Kalk.IV.129); jf. Sti-mand, -røveri; jur., 30

foræld.) røveri, navnlig paa alfar vej. ChrVs
Krigs Art. 21. AS Ørsted. Tyverie. (1809). 30.

attenteret Stirov. Cit.l8j9.(FMLange.Crimi-
nelsager.VI.(1841).209).

L Stirre, subst. (vel til II. stirre; sml.(?)

Stær samt isl. stirur, /. flt., stivhed i øjnene;

vet. ell. (især) dial.) en øjensygdom hos
husdyrene, bestaaende i betændelse og

fremfald af blinkhinden;hauk. PDFaber.
EuusdyrenesForing.(1836).123. MøllH.III. 40

135(sjæll.).

IL stirre, v. ['sdtra] ell. (vulg. ell. dial.)

['sde*r9, 'sdæ'ra] jf. UnivBl.1.363 samt skrive-

maader som stere (JesperEw.PF.246. B.T.
y*1934.4.sp.4), stære (Soya.HF.32). -ede;

imp. stir ell. f stirre (Eørn.Moral.1.132).
(ænyd. stirre, stere, glda. stirre (Mariager-
leg.377), sv. stirra, fsv. stira (stima), oldn.

stira (præt. stirSi^, fris. stiren, ty. stieren;

vistnok sa. ord som ænyd. stirre (og styrre, 50

Sture, se Kalk.IY183, jf. ogs. styrlej, strit-

te (om haar), jy. stirre (MDL. Kok.DFspr.
1.384. UfF. jf. Feilb.III.560(u. sterre;;,

holde ell. strække (arme, ben osv.) stift ud,

stritte imod (sml.: nu staaer han (o: jagt-

hunden). Halen stirrer stivt, hans Næse-
boer gaae ud og ind. Blich.(1920).XV1.158),

sv. t stirra, staa i en stiv straale, no. dial.

stirra, sterra, stritte imod, fris. stiren, være

stiv, og antagelig afl. af et adj. m. bet. 60

„stiv", jf. østfris. stir, stiv, ty. stier, ubevæge-

lig, stiv (om blik ell. holdning), besl. m. Sten,

IV sti. Stim, stiv osv. \\ sideformer er bomh.
starra, sv. no. dial., oldn. stara, ;/. ty. star-

ren (oht. starenj ofl., sv. no. dial. stura (ogs.

:

være nedslaaet, trist); jf. I. Stirre, Stær, star-

blind, stritte ofl.)

I) lade blikket være rettet stift, ved-
holdende mod et bestemt maal, en be-
stemt genstand (dels p. gr. af forbavselse,

forfærdelse ell. sløvhed, tungsind, dels som følge

af intens opmærksomhed, nysgerrighed, omhyg-
gelig betragtning osv.) (jf. glane 2, III. glo 3,

se 4:); ofte i forb. m. adv. (jf. ned-, opstirre^

og (ell.) præp.-led til angivelse af blikkets

retning; om forb. stirre stift se u. stiv 1.4.

I.l) TO. person-svbj. de stirrede op mod Him-
melen, der han (0: Kristus) foer hen.^pG.l.
10. naar mand stirrede noget lenge derpaa (s:

paa maanen), saae mand først Skibet, siden

Folkene, derefter Skibshunden, og endelig,

de som stoede lengst og stirrede, saae ind til

Tobaks-Piberne, som Matroserne havde i

M\iiiden.Holb.Bars.II.8. *hun snubler!
| og

stirrer og skuer
|
gyldne Luer (0: et guldhorn).

Oehl.Digte.(1803).78. *0 Pige! søde Pige!
|

Nu har jeg lukt min Bog,
|
Jeg sidder ei og

stirrer
|
Meer i det gamle Sprog. OeW.X/X.

101. *Stirrer ei i Graven ned
|
Med de taare-

fyldte B\ikke\Hauch.SD.I.24. *Da gik f'nts-

sen) hen til Havet ] Og stirred i det kla-

re \a.Txd. Gerson.50D.46. Han stirrede for-

undret paa hende, som hun var et aaben-

baret 'Lysvæsen.Skjoldb.SM.9. \\ stirre en

ind i øjnene olgn. de løbe rundt omkring
Her S., og saae stirrendes og leendes

ham lige i Øinene. Reiser.IV451. *Hun stir-

rede ham ind
|
Saa smigerfuld i Øiet. Winth.

HF.^77. jf.: *Dødens Gru, |
som han (o: der

skal hænges) maa stirre nu i Øjet.Gjel.HS.

233.
II

billedl.: have opmærksomheden,
tanken, interessen fæstet (vedholdende og

ensidigt) paa noget. Hin unge Lærde, som
vilde omfatte alle Videnskaber og opnaae
en Leibnitzes Roes, beregner ikke sine

Kræfter, men stirrer kun paa sit glimrende

},iasL\.Sporon.Mod.212. *Paa vort Eget Nat
og Dag

I
Stirre vi med Yelhehdig.Grundtv.

SS.I.625. (Sokrates) stirrer ind i sig selv,

Kierk.XIII.236. \\ om dyr. Ørnen stirrer

skarpt mod Solen. Rostgaard.Lex.S297c. *med
græsselig Stirren (Oehl.PSkr.I.401: Blik; en

Løve . .
I

Brandguul hrøled. Oehl.Digte.I.

(1823).351. II
stirre efter, lade blikket

følge noget, der fjerner sig, ell. med blikket søge

efter noget, som man venter skal komme eller

være til stede, forvirret og hartad bedøvet,

stirrede hun efter ham. Blich.(1920).VII.79.

hun sidder og stirrer . . |
Efter enhver . .

|

Som i Haven omkring spadserer. Heib.Dv.22.

•Ufravendt han efter Synet stirrer. PJfaK.

(1855).1.110.
II

stirre frem (OBloch.D.*

1.149), hen (Oehl.XII.98. Kierk.XIII.147),

ud for sig, ud i luften (Soya.HF.32), ud
i natten (se Nat 4.1^ olgn., holde blikket

ufravendt i en bestemt retning (uden at se paa
ell. efter noget bestemt). Andreas kastede sig

i en Lænestol og stirrede trist ud for sig.
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EBrand.TJB.15S. *Pagen højt paa Taarnet

sad,
I

Stirred ud saa \iåe.JPJac.I.356.
\\

stirre (sig) oin(kring) olgn,, kaste stive,

forvirrede Mik i forskellige retninger. *Med
Studsen, halv med Skræk, jeg om mig stirred.

Bagges.NUD.37. *vi . , stirre vildt omkring.

Boye.PS 1.206. (hun) stirrer sig om. KMunk.
ChrII.47. 1.2) (især O, poet.) m. øjet ell.

Hikket som subj. Alles Øine i Synagogen
stirrede paa hdim.Luc.4.20. *i Mulm de sig lo

hylle,
I
de gamle Skrifter.

|
Blikket stirrer,

I
sig Tanken foT\iYTeT.Oehl.Digte.(1803).75.

Naar Øiet stirrer, da seer det uforandret hen

for sig, seer bestandigt Eet, og seer dog
egentligen ikke, fordi det, som Videnskaben
forklarer, seer sin egen Seen.Kierk.VIII.

271.
II

især i præs. part. brugt som adj.

Grevindens store, fremstaaende og stirren-

de Medusæ Øine. Biehl.(Skuesp.III,3.9). Øj-

nene bliver stive og stirrende. TDitosen. 20

BF.99. 1.3) i forb. m. obj. og præd. ell.

adv., præp.-led olgn., m. tanke paa resultatet

af ens stirren (jf. lamstirre^. Gorgoneiet:

Ansigtet, der vender Lige frem mod Be-

skueren, stirrende Angst og Rædsel ind i

hans Siæl.JLange.MF.140. da var det, som
(moderens) milde . . Øjne stirrede Barnet
frem af hans Sjæls Mørke. EChristians.Hj.

315. Hun følte sig ligefrem stirret ud af

Værelset, jaget bort derfra med stumme 30

Blikke, uudtalte Oiå.JAnker.DehvideHejrer.
(1927).203.

II
m. øjnene som obj. Gennem

Havens tynde Hegn stirrede han Øjnene
trætte og vindtørre efter det lille Stykke
'BjgBide,HansPovls.HF.24. jeg husker, hvor-
ledes jeg på en Gjennemrejse stirrede Øj-
nene ud af Hovedet på mig efter det
Gotiske i St. Knuds Kirke.Hjort.KritLit.il.

XXIII.
II

refl.; dels m. adj. som præd., især

i forb. som stirre sig blind (paa noget), 40

stirre saa længe paa noget, at man til sidst

ikke ser klart (ofte uegl. m. h. t. vanskeligt

problem ell. m. h. t. noget, man er (for) stærkt,

ensidigt optaget af, indtaget i). *Jeg lytted

og jeg stirred
|
Mig næsten døv og blind.

Winth.HF.174. *Saa blind han (0: Aktæon)
har sig stirret paa min (0: Venus') Glands.
PalM.Venus.8. JPJac.I.100(se u. lysblindj.

m. andre adj. som præd.: jeg vilde have havt
Dem til at hjælpe mig med noget Arbeide, 50
som jeg havde stirret mig dum og sløv paa.
Brøchner.(Brandes.Br.1.73). (han) stirrede

sig rasende paa dette trinde, sunde Barn.
AaDons.DU.225. dels m. fig. adv., i forb. som
stirre sig ind i ell. gennem noget, (1. br.)

ved stadig stirren se ind i ell. gennem, den
Troende frygtede dette Luftsyn . . det var
et Evighedens Skin, hvori den Dødelige ikke
kan være, men hvis han stirrer sig ind deri,

da taber han Troen. Kierk.V11.200. de stir- e'o

rede sig gennem "Røgen. Rønberg. Giordano
Bruno.(1915).242.

2) (sj.) uegl., om hvad der stikker (kiger)

frem, kommer til syne, gør sig stærkt

bemærket (jf. III. glo 2). ud under den
klumpede Næse, stirrer to bløde Læber.
LBruun.SK.59. en tysk Turisthær . . over-

svømmer (Bornholm) . . Langs Nordlandet
. . stirrer Tysk én i Øjnene, raaber til én
fra alle Vinduer og Skilte. Riget.''yd913.4.

sp.l. Landet begynder at tegne sig i stir-

rende grønne Fa,r\er. Pol.'/d922.5.sp.l.

8tirre-blik, et. [II.l] (jf. -øje; o,
især poet.) stirrende blik. Oehl.XIV230. Saa-

ledes satte (Oehlenschlåger) mod Ulvens
Stirreblik Thors K3dm]^egloen. VilhAnd.AO.
11.147.

stirrevit, adj. ell. adv. [sdira'vid] (ogs.

skrevet ster(r)evit olgn.). {vel dannet til II.

stirre (i bet.: glo ell. i bet.: være stiv, se sp.

144P''«-), jf. kbh. stirrevild (OrdbS.), (ældre)

sjæll. stirregal (TJfF.), stavit (Fra det gi.

Gilleleje.1934.100), stirs, forstyrret (TJfF.),

skaansk, blekingsk sterr, stirred, stirsen,

forvirret, maabende olgn. (Rietz.679), samt
stersa, gaa og stirre (smst.); sml. pirrevit,

pirrevirrende samt Spirrevip (Spirrevit); jf.

dog ogs. f stærvittig ^„kaldes den, som er

tåbelig." Moth.S903), der muligvis blot er en

omdannelse m. tilknytning til Stær og vittig;

dial. (TJfF.) ell. jarg.) forvirret; fjollet;

skør. Spurvene, der har siddet og spist af

Hestegødningen ude paa Kørebanen, farer

skræmte op og flyver hid og did, helt stirrevit.

JensPedersen.Motivetubekendt.(1905).98. Nat
Tid.''U1942.3.sp.l. jf.: (skuespillerinden) er

den lidt tøsede unge Pige . . med den stere-
vitagtige Væren i Aande hele liåen.Vilh

Møll.(Nutiden.l881J82.235).
Stirre-oje, et. [II.l] (jf. -blik samt

Gloøje; sj.). Han var en stor, svær . . Mand
med lyse Øjenbryn, blaa Stirreøjne. ilfmmsw.
(DagNyh.'yxil924.11.sp.6).

[Stirrids, et ell. (nu næppe br.) en

(Harboe.MarO. VSO. jf. Meyer.696). ['sdiris]

(ogs. skrevet Stirris, Stirrits, Stirres, Ster-

rids. jf. Roding. Scheller.MarO. Meyer.^742.
— nu næppe br. m. eng. form Steerage.

Meyer.'-''), flt. -er. (fra eng. steerage, egl.

(til eng. steer, styre): det at styre et skib; i

videre anv.: styregrejer, plads, hvorfra skibet

styres, dæksplads) ^ I) (nu næppe br.)

egl. om aaben plads foran kahytten, hvor
styregrejerne havde deres plads. Roding.

Cit.l790.(Orlogsværft.59). jf.: Efter Beskri-

velsen har dette Skib været . . en almindelig

Koffardibrig, paa hvis Sterrids man havde sat

et Lag Kanoner og hugget Porte ud i Siden.

HBDhlp.I.176. i videre anv.: forreste kahyt

paa krigsskib ell. anden kahyt paa handelsskib.

Meyer.'^910. \\ dæksplads (paa passagerdam-

per). Red-Star Linjens firemastede Damper
. . skal starte Klokken tolv præcis. Tolv Hun-
drede Mænd, Kvinder og Børn har løst Billet

til Stiridset (Fordæksrummet). Drachm.Rejse-

billeder.(1882).143. 2) lille rum (opr.: for-

stue ell. (aaben) forkahyt uden for kahytten),

hvor hovmesteren opbevarer madvarer,
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service, dækketøj olgn.; pantry. den aab-
ne Forkahyt eller Stirrids, hvor Opvarterne
havde deres Gajig.HBDhlp..II.255. VSO,
Messens Stirrids. VortForsvar.^*/al888.1.sp.4.

Hovmesteren stillede jo, og han havde da det
og det i StiTnset.MylEnch.S.192.
Sti-roveri, et. (jf. Sti-mand, -rov samt

Stratenrøveri ; jur., foræld.) røveri paa alfar

vej. Søerøverie og Stierøverie af det værste
Slags (er) saadanne antisociale . . For- lo

brydelser, at de . . fortjene ikke mindre Straf

end MoTå.ASØrsted.fJurTidsskr.XV, a.201).

stiv, adj. [sdi'v; dagl. ogs. sdiu'] stfv.

Eøysg. AG. 136 (jf. Bertels. Høysgaard.(1926).

207.218). (nu kun dial. styv. Pflug.DP.355.
803. EBertels.ME.107. jf. Feilb.). intk. og

adv. stift [sdifd] (Holst.R. SvGrundtv. osv.),

indtil midten af 19. aarh. alm. og endnu under-

tiden (skrevet) gtivt (jf.: (der) bør . . skrives

. . stivt (af stiv) ikke stift. Høysg.AG.122. men: 20

stiv, stivt (d. v. s. stWt). sa.Anh.20. Stivt er

neutrum af stiv . . Endeel skriver og de fleeste

udsiger . . dette som stift. NvHaven.Orth.169.

stivt CV) Giit.Rahb.Tilsk.1793.63. sml. ogs.

UnivBl.1.368. Flemløse.136 samt Feilb.) ell.

(nu næppe i rigsspr.) stiv f'stiv nok belastet.

DL.4—1—23. jf. vAph.(1759). Feilb. samt
en mil stiv u. bet. å.e). (glda. sti(i)f, sv. styv,

no. stiv, mnt. stif (jf. hty. steif, eng. stiff^;

vistnok besl. m. ord som lat. stipes, stamme, 30

pæl, gr. stiphros, stærk, fast; sml. ogs. Sten,

lY sti, I. Stift, lir. stifte. Stigbord, Stim,

II. stirre samt u. I. Stav; jf. I. Stive, II.

stive, stivelig, I. Stiver, II. stivne || har i

rigsspr. fortrængt stind, s. d.) som (i højere
grad end normalt ell. ønskeligt) er van-
skelig at bøje, paavirke, modstaa, ud-
holde.

I) m. h. t. nedsat bevægelighed i muskler,

sener, led osv.; ofte m. forestilling om til- 40

svarende mangel paa aandelig ell. sjælelig

bevægelighed, eftergivenhed; som midlertidigt

(fx. p. gr. af kulde, træthed, sindsbevægelse,

ubekvem klædedragt ell. stærkt spændte musk-
ler) ell. til stadighed (som følge af alderdom,

sygdom, læsioner ell. medfødte legemsfejl)

savner normal ell. fuld bøjelighed, be-

vægelighed, frihed.
i.l) om muskel, lem, legeme ell. person, dyr

(jf. ogs. u. bet. 2. 1,3, 3.2j. Mine Fødder er alt 50

for stive dertil (0: til at danse). Holb.Jean.1.6.

En udyrket eller fordærvet Forstand er lige

saa død som et blindt Øie, en stiv Arm og en

lam Fod. JSneed.1.370. *Jeg er saa kold
|

Som lis og stiv i alle mine LemmeT. Hauch.

SK.85. (oldingens) Led er stive og knage.

OBloch.D.'I.é. Hun svang Armene og hop-

pede paa stive Ben (0: uden at fjedre i

knæene ved sjipning). ErlKrist.DH.192. (han)

havde stift Ben.AaDons.MV155. den stærke, eo

men stive (bokser). Pol.'*/il942.6.sp.6. stiv

af alderdom, arbejde (jf. arbejdsstivj, gigt

(Houmark.BB.43), kulde (Holb.Masc.II.3.

IsakDin.FF.402. jf. kuldestivj, ælde (VSO.)

ofl. (jf. u. bet. 1.3^.
II
(landbr.) om fejl, svaghed

ved hest (der er overanstrengt af arbejde). Rost-
gaard.Lex.S298b. vAph.(1759). UfF. jf.:

man (skal) spytte, førend man paa Marken
gaaer henover et Sted, hvor en Hest har
„trillet det Stive af sig'\Thiele.III.109. i

sammenligning: jeg er saa stiv i alle Lemmer
som en gammel Stanghest. Schand.Fort.481.

II
om den ved døden indtrædende stivhed

(Rigor). *uden Luften blev vi snarlig død
og stiv. PJuel.LL.35. Jeg skal nok selv gøre
(den døde) i Stand. Det skal gøres, inden hun
bUver stiv. Elkjær.NT.12.

\\ (jf. bet. S.2) om
opsvulmet (erigeret) mandslem. Krist.Ordspr.

185. han løste hendes Tøj op, fremtog sit

Lem, der var stift, og førte det lidt ind i

hendes Kønsdel. Ugeskr.fRetsv.l930.A.776.

1.2) bet. 1.1 i særlige forb., ofte m. over-

gang til bet. 1.6.
II (jf. stivarmetj bære,

holde, løfte, tage osv. noget i stiv arm,
1. i egl. bet. Han er ogsaa en Kæmpekarl . ,

han holder to rasende Svirebrødre paa een-

gang i stive Aime.Ing.EF.Y41. jf. u. Arm
sp.827^^. 2. (dagl.) i videre anv.: udføre noget

vanskeligt (paa overlegen maade), udholde noget

ubehageligt (med stor modstandskraft) olgn.

tage Tilværelsen i stiv Aim.AndNx.DL.69.
han løfter i stiv Arm (a: behersker til fuld-

kommenhed) Stabelen af komiske Heltedigte

fra Renæssancetiden og de klassiske Aar-
hundTedeT.Kehler.(PoU''/d923.7.sp.l). de er

første Klasses Kammerater, Mennesker, der
forstaar at tage en Situation i stiv Arm.
NatTid.^'/d939.9.sp.3. tage det høje c i stiv

arm
j || stiv hals (jf. Stiv-hals, -halset^.

1. i egl. bet.; se u. 1. Hals l.i. 2. (nu 1. br.)

om person: d. s. s. haard hals (u. I. Hals 7).

de tvende . . Prælater (var) begge stive

halse og trodsige mod Kongerne. Holb.DNB.
596.

II
stiv mund, egl. vel (jf. stivmundet 1;

delvis til bet. 4j om hest, der er lidet følsom

over for biddet; f overf. (jf. stivmundet 2),

dels om genstridig person, stivhals. jf. Moth.
S805. dels (m. overgang til bet. 4.4,5,7^ i

forb. som bruge en stiv mund, skælde

voldsomt ud. Rostgaard.Lex.S298b. \\ stiv
nakke (jf. Stiv-nakke, -nakket^. 1. i egl.

bet. (jf. nakkestivj. P. bukkede ganske

lidt og med stiv H^akke. AaHermann.PH.
162. 2. om personlig egenskab (principfast-

hed, trods, stolthed). Gram. Nucleus. 1490.

(Malte Bruuns) Nakke var ikke saa stiv

som Heibergs, og han forstod, hvad Hei-

berg ikke vilde forstaae . . han forstod

at vende Kaaben efter Vinden. Hauch.MfU

.

19. (de) gaar derfra med stiv '^akke.Mar-
tinAHans.JR.195. især i forb. m. bøje (jf.

bøje sp. 259^^). *Saa bøj da. Norrig, kun
din stive NdikkelGrundtv.PS.III.7. De bræn-

dende Ønsker lære at bøie den stive Nakke
for Gud og at give hans Villie Raaderum.
Monrad.BV.166. 3. om (stædig, principfast)

person, de Herrer Kirkelærere, de gamle
stive liiakkex.RasmSør.ML.207. \\ stiv ryg

91«
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(jf. stivrygget^. *ei omsonst er Mandens Liv

I

Forsøgt ved Strid og Møie.
| Og ei omsonst

hans Ryg er stiv |
Og ikke god at bøie.

Hrz.D.II.102. som udtryk for stolthed olgn.:

Friherrens Ryg var rank og stiv. MartinA
Hans. JR. 178. holde ryggen stiv, især

overf.: holde sig stiv (se 1. 29); ikke give efter.

VfF.
1.3) om holdning ell. bevægelse (ofte m.

overgang til bet. l.e, jf. ogs. bet. 2. s), gaae lo

stivt til (o: med stive skridt). vAph.(1759).
lad mig see . . at du (o: en ung pige) retter

lidt paa din Holdning. Ikke stiv, men ganske

ugeneert, som du seer, jeg holder mig. Hrz.

11.170. Efter det første stive Buk fra begge

Sider stod Kammerherren og Præsten et

Øjeblik stille. Schand.TF.1.274. (han) stem-

mede Fødderne endnu stivere mod Baadens
Sp3dnaholt.Drachm.il1.202. (hun) kniksede

stift og ^k.ErlKrist.DH.41. om forb. som 20

stiv og stind, stram, strunk se stind 1,

stram osv.
\\
gøre sig stiv. (hun) stritte-

de imod og gjorde sig saa stiv, som hun kun-
de. Z79esA;r./i?e<st?.iS97.957. spec. (nu 1. br.)

overf. (m. overgang til bet. 1.6 ; jf. stivgøre 2)

:

gøre sig, blive stædig; yde modstand, giør dig

ikke stiv (1871: vær ikke uvillige imod (vis-

dommens) hsi,a,nd.Sir.6.27(Chr.VI). Moth.
S804. D&H.

II
holde sig stiv. (fuglen)

holder sig . . stiv og ubevægelig som en Ting 30

af TTæ.CHans.F.148. især overf. (m. over-

gang til bet. 1.6): være standhaftig; ikke give

efter, (han) maa . . holde sig stiv imod
alle Fristelser. ChievitzARecke.Lodsen.(1851).

61. (enken) holdt sig stiv (0: holdt graaden
tilbage), lige til (præsten) kastede Jorden
ned paa Kisten. KLars.GY151. man . . lader

sig (ikke) gaa paa . . Man holder sig stiv.

KristélDagbl.^lil942.5.sp.l. \\ holde ørene
stive, se Øre. || staa stiv ell. stift. 1. i 40

egl. bet. enhver staar stift op og stift sætter sig

som Lys støhes.Klevenf.RJ.205. *stiv stod
Anton — intet Lem han rørte. PalM.Luftsk.

68. Han gik et Par Skridt og blev staaende
stiit.ErlKrist.DH.181. jf. l.39f.: (Odin) kan
så mange historier om gamle dage, og han
fortæller dem så livagtigt, at ørene står
stive på hver moders søn der er nær nok
til at OTptdktte.Grønb.Vorfolkeætioldtiden.IV

(1912).79. staa stiv af frygt (Tode.M. 50

170), rædsel (Wied.LH.49), skræk (Vor
Ungdom.1937138.294) olgn. 2. overf. (m.
overgang til bet. 1.&): være standhaftig, mod-
standsdygtig, principfast, stædig. *ney, stat

kun mod Elskov sti\.Holb.Mel.II.6. *Min
Aandsnærværelse stod stiv (0: jeg bevarede
den). Bagges.II.199. de Hære, der har staaet
stivest i Freds-Tid, gaaer jo, efter al Er-
faring, snarest Krebs-Gang i Krigs-Tid.
Grundtv.BrS.231. jf. Næse sp.l70^«^: Adzer eo

Bonde . . tog vel Svaret (o : gav sig til at sva-

re) og stod ham stivt i Næse. sa./Sworre.

111.350. nu især i forb. staa stift paa fsin
mening olgn.), staa fast paa; hævde haard-

nakket. NvHaven.Orth.169. *Paa mine Ind-

fald staaer jeg stivt. Rahb.Synt.209. du vil

ikke staa stift paa dit, naar du kan glæde
hende. PEBenzon.S.215. den aldrende For-

fatter staar endnu stivere paa sine gamle
Vrinci'pper. BilleskovJ.H.II.103. \\ staa (ell.

sidde, være osv.) stivsomenblok (PalM.
AdamH.II.340), et kosteskaft (s. d.), en
perial (se Perial 3^, en pind (se Pind 2.7.

jf. Stivpind^, en pæl (se u. Pæl sp.l99^),

en stok (ladestok), stokfisk, stolpe (led-

stolpe), støtte (billedstøtte), se Stok osv.

1.4) om (stirrende) øje ell. blik: ubevægeligt

(og intenst) rettet mod en bestemt genstand, i en

vis retning. Schousbølle.Saxo.215. * Rovdyret
frygter Blikket stivt. Oehl.XXIY333. *Sit Øie

fæster han roligt og stift |
Paa ham, der hans

Dom skal iælde.Holst.D.II.182. Øjnene er

barske som faderens, men stive, ikke levende.

Hjortø.TO.52. Han stillede sig . . med Blikket

stift rettet mod Vorten.S0iberg.KK.il.140.

II
se (ell. stirre. Hrz.D.II.119. ErlKrist.NS.

104) stift f'paa en, frem, hen, ud for sig

olgn.). da hånd var fuld af den Hellig Aand,
saae hånd stivt til (1819: skuede han op imodj
himmelen.ApG. 7.55 (Chr.VI). Jeg (har) ikke

seet hende uden paa hellige Steder, hvor
det (ikke) skikker sig at see stivt paa Fruen-

timmer. JBie/i?.f/SfcMesp.///,3. 10). *Han staaer

og falder i Staver,
|

Til Jorden han stivt

monne see. Blich.(1920).XIY149. se en stift

i øjnene (især: for at se, om han lyver, ell.

for at bevidne sin egen oprigtighed), en ussel

Harejæger, der kun kan rende efter Qvind-
folk i Mørke, men ikke tør see en ærlig

Mand stivt i Øinene ved lys I>3ig. Ing.EM.
1.159. *See mig engang stivt i Øietl Heib.

Poet.IV.94. VSO. jf.: Men — for at se Sagen
stift i Øjnene: Hvordan faar vi Penge til

iaften? Woei.Z)(?.7(?. || øjnene staar stive
(ell. stat) (i hovedet), (naar de havde ber-

særkergang) stode Øinene stive i Hovedet,
Fraaden gik af Munden. Suhm.(SkVid.XI.
173). hendes Øine stode stift i Hovedet;
hendes Ansigt var hilegt.Gylb.III.56. Han
saa paa hende med Øjne, der stod stive af

Forskrækkelse. ErlKrist.DH.119.

1.5) J^ om tone olgn.: som ved sin
haarde, unuancerede klang vidner om
stivhed i det frembringende organ ell.

(jf. bet. b) om manglende musikalsk
følelse, bevægelighed osv. en stiv Tone.

Kaper, sangeren havde en mægtig stemme,
men i de lyriske stykker klang den alt for

stift I

1.6) (nu navnlig QJ; jf.: „endnu i Talespr.,

men uædelt". Lewn.^ overf., m. h. t. karakter

ell. (jf. bet. 5.4-6^ handlemaade, optræden:

som ikke lader sig bøje, rokke; især (lidt

nedsæt): som (paa smaalig ell. overdreven

maade) holder paa sin mening, staar fast paa
sit standpunkt, ikke vil rette sig efter andre;

usmidig; stejl; stædig; trodsig, disse

Børn, haarde af Ansigt og stive af Hjerte
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(1931: Sønnerne har stive Ansigter og
haarde Hjerter^. £/z.2.4. *mange stive Knub-
be,

I
Der ej til Dyd ved Prygl og Trusler

lar sig hnkke.FrÉorn.PM.lSS. (han) gav
altid efter for hans stundum noget stive

Siad.Sams.1.45. hun spurgte . . om jeg ei

slog noget af i Prisen, jeg var stiv og sagde
nei. HHans.PD.147. (han) var stiv og studs
af Naturen, og . . kom snart i Klammerie
med sin 'RviUs\ionå.Blich.(1920).XIV.197. i'o

Disse Forsøg mødtes af Jøderne med stiv

Trods. Scharling.Reisestudier.(1892).251. stiv

som en karriolhest, se Karriolhest. || være
stiv paa noget, (nu 1. br.) staa fast, holde

bestemt paa et standpunkt, en rettighed olgn.

hånd (begav) sig til Salvius, som var moxen
ligesaa stif paa den anden Mening. S'^n^e.

ChrlV.912. Amerika (er) saa stiv paa sin

Uafhængighed. Grundtv. Udv. VI. 53.
\\

(nu
1. br.) som adv. i forb. m. udtr., der betegner 20

(fastholden ved) mening, anskuelse. Jeg mær-
ker, at hun bUver stift udi sin Meening.
Holb.Philos.III.2. *(hun) Troede stivt,

|
At

hun dog tUsidst blev givt. Bagges.I."287. Dette
satte jeg mig først stivt imod, men det blev

ligesaa stivt foTiægtet.Blich.(1920).IX.69.

Han har stivt og fast besluttet. FSO.
holde stift paa eU. (nu næppe br.) over
(EPont.Men.II.69), ved (Holb.Ep.IV178.
Schousbølle.Saxo.333) noget: Paa dette Ar- 30
gument maa hun stift holde. Holb.Plut.III.

12. (Frederik den vise) holdt stift paa, at

ingen tysk Mand, heller ikke Luther, kunde
straffes uden først at have haft Lejlighed

til at forsvare &\g.MPont.Luther.(1902).80.
D&H.

II
(nu næppe br.) stolt, hovmodig,

prikken (paa sin ære) olgn. Moth.S804.
endnu denne Dag . . kalder (man) et stor-

modigt og stift Menneske Junker Slentz.

Holb.DH.I.785(jf. PSyv.I.aS^). de Svenske 40

vare . . meget stifvere og stoltere, end i

Førstningen ved Tractatens Begvndelse.
Slange.ChrIV.1328. Rietz.692. stiv og stik-

ken, se L stikken (jf. Stivstikker^.
||

(nu
nceppe br.) m. rosende bet.: som yder kraftig,

tapper modstand, er standhaftig i modgang
olgn. (ofte i forb. m. mod^. han vil blive

lige saa føjelig mod en Hustrue, som han
er stiv mod sine Y\endQr.Holb.MTkr.581.
Jeg haver aldrig vendet Kaaben efter Veyret, so

men været stivere udi Modgang end udi

Medgang. sa.jBp.///.446. De var meget stive

disse Tyskere (o : tyske soldater) og holdt imod
til det yderste. Cit. 1848. (Svendb Amt. 1924.

69). Walckendorff blev ved et stift Mod,
og opmuntrede Borgerne til Dristighed. CP
Rothe.MQ.II.18.

\\
(m. overgang til bet. 4.8;

sj.) kraftig; spændstig; energisk(?). (gid)

jeg maatte høre af deris Kieriste, at deris

Geist var munter, stif, sterck, og lystig. Cit. 60

1740.(Falsteriana.53)

.

2) m. h. t. (ubehagelig, generende ell. usæd-

vanlig) konsistens (grad af fasthed, haard-

hed). 2.1) (jf. bet. l.i og 3.2) om noget organisk.

II
om væv i menneskeligt ell. dyrisk legeme:

haardt, skorpet (p. gr. af tørhed ell. for-
kalkning olgn.). (oldingens) Blod løber lang-
somt i de stive kz.xex.OBloch.D.*I.4. Ansigts-
huden var stiv og brændende af Gaarsdagens
Sol ErlKrist.MM.166. \\ om haar(vækst) (ell.

børster): strid; strittende; opstaaende;
haard og stikkende at føle paa. Pind-
hoser kaidis den Sygdom i Hestenis Been,
naar Haarene nere om Houeme blifver stive.

Sort.Poet.73. et stivt skegg.NvHaven.Orth.
169. Stivhaaret . . kaldes Plantedelenes Be-
klædning, naar Haarene ere stive og ud-
stdidkende. Lange.Flora.Lii. den „Børste", som
dannes af de stive Haar paa det øverste Fod-
leds indvendige Side (o: hos bien).Biavl.9.

jf.: en høi . . Karl med stiftstudset Haar
og Sk]æg.Ing.EM.U.(1828).21.

\\ om horn;
vist kun i talem. de gamle bukke ell.

stude har de stive horn, se Horn 5.i.

II
om planie(vækst) ell. plantedel: som strit-

ter i vejret, ikke kan bøjes (uden at

knække), er spids ell. skarp at føle paa.
Den yndigste Rose er fimden,

| Blant sti-

veste Tome oprunden. Brors.iO. Stiv (stric-

tus) naar (stængelen) staaer fuldkommen
perpendikulair. Tyc^en.4.7.53. Toppen stivt

opret. Lan9e.Fiora.66. stive, lange Græs.
Rist.J.162. Vindens Raslen i de stive Rør.
Søiberg.KK.1.96. stiv star, ^ Carex Hud-
sonii A. Benn. Rostr.Flora.I.^*(1925).70.

2.2) om hvad der (normalt) lader sig folde,

rulle sammen og brede ud (især tøj, papir,

læder olgn.): af forholdsvis fast konsistens (og

derfor vanskelig at krølle, bøje, brække), stivt

Lerret. CVarg.Farve-Bog.(1773).33(jf. Stiv-

lærred^. *Jeg bløder et Skjold op. Læderet
er stivt

| Og har krummet sig.Hrz.XI.24.
stivt Papir. FiS'O. spec. (bogb.) om bogbind
ell. indbindingsmaade: en bog i stift bind

j

jf.: en stivtindbunden Bog. PHans.KK.
150. stift hæftet (ell. stifthæftet. Papir
L.348), indbundet i papbind med shirtings-

ryg, lige afskaaret langs alle kanter (jf. stiv

hæftning u. Hæftning 2 samt Stivhæftning.

BogensVerden.l942.218).SvDahl.Ordbogf.Bog-
samlere.(1919).105. 2.3) (spec. anv. af bet.

2.2) om klædningsstykke, dragt olgn.; dels:

som er haard og grov at føle paa, ikke
slutter blødt og bekvemt om legemet;

dels (jf. bet. 3): som (p. gr. af stivere, sti-

velse, presning olgn.) har et glat og smukt
udseende, sidder rigtigt, ikke er krøl-
let ell. slasket; ofte med biforestilling om
nedsat bevægelsesfrihed (jf. bet. 1) ell. (jf.

bet. 5.4,6^ om paaklædningens (og den paa-
gældende persons) korrekthed, overensstem-

melse med modens forskrifter, unaturlighed

olgn. (jf. stram^. *Saa trasker han (a: en
bonde) til Skovs i sine stive Brakker (0:

skindbukser).JFriis.39. en gik med stive

Skiød, en anden med s\a.ttede.Ew.(1914).

II1.282. »Horatses Datter, Mette,
| End-

skiønt hun ei var gift, | Sit Snørliv fandt
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for stivt. Wess.208. Han gik . , ikke stift,

men heller ikke alt for skjødesløs klædt.

Horrel.lI.399. Ole Dybendal, stift iklædt og

med alle Tegn paa at have vigtigt Ærinde.
NPWiwel.NS.209. (hendes) Lærredsbukser
var stive af Pladder og Skidt. MartinAHans.
JR.123.

II
stiv flip (se u. I. Flip 2, jf.

stivflippet, Stiveflip samt Stivelseflip^, hat
(se u. I. Hat l.i; jf. Stivhat^, manchet
(Scherfig.Fu.43), skjorte, mods. blød flip,

hat osv.
II

ofte i fori. som i stiveste
puds (Esm.1.82), pynt, stads olgn., i

fuld pynt; i sine bedste klæder. I gamle
Dage . . havde Bønderne altid Sidegevær
paa, naar de rede i stiv Stads.PNSkovgaard.

B.98. Om Eftermiddagen sad Tante ved
Kaffebordet i stiveste Vyn.t.Goldschm.11.89.

Dagligstuen, hvor Semmy Philipsen og Fa-
milie var forsamlet, alle i stiveste Stads.

Nathans.MP.283. jf.: disse Officerer var i

stiveste G&U.Pol.^y2l921.n.sp.5. \\ stiv(e)
støvle(r), se Støvle. 2.4) om kompakt,
uformet masse: af forholdsvis fast, haard
konsistens (ikke blød, flydende, lind olgn.).

II
(kog.) om madvarer: som har opnaaet

en vis (passende ell. for stor) grad af fasthed.

alt dette røres sammen med Brødet, at Deien
just ikke bliver for stiv. Huusm.(1793).262.
kog (æblerne) til en stiv Grød. CJacobsen.
NyKogebog. (1857). 187. smørret var blevet
helt stift i kulden 1 jf.: de stivtpiskede
Æggehvider. BerlTid.'U1934.Sønd.23.sp.3.

\\

(landbr.) om (ler) jord: som hænger fast

sammen, ikke er (tilstrækkelig) porøs, og
derfor er vanskelig at bearbejde (jf. bet. 4.4^;
svær; tung. Moth.^S550. Sandmærgel paa
stiv LeeTioTd.ChMourier.Brød.(1821).26. tun-
ge, svære eller stive Jorder. Sal.lX.966. 2.5)

m. h. t. konsistensen af noget, der altid ell.

normalt er fast, haardt (og formet). \\i al alm.
En stiv Klinge. VSO.

\\ (jf. stivrygget 2) om
(sidde)møbel: som er haardt, ikke giver
efter (jf. bet. 4:.2), ell. (m. overgang til bet.

5.1J; som har lige, lodrette, regelmæs-
sige linier (og derved fremkalder en stiv

(1.3) holdning hos den siddende), en stol

med stiv ryg I en stiv gammeldags sofa
j

Il
m. h. t. fastheden af et arbejdsstyk-

ke ell. (jf. bet. S-å) en opstilling, konstruk-
tion: som ikke (ell. kun i ringe grad) giver
efter, fjedrer, vibrerer. Det gælder derfor
. . om, at arbejdsopstillingerne ved gods,
der selv er stift nok, er så stive som muligt.
Thaulow.M.11.48. stiv bue, (mods. slap
bue^ buekonstruktion, der er i stand til at

optage baade direkte tryk- og bøjningspaavirk-
ninger. SaVXXlI.318.

3) (paa overgang ml. bet. 2 og å; 1. br. i

alm. spr.) m. h. t. usædvanlig høj grad af
spændthed. 3.1) om hvad der er udspændt ml.
to ell. flere faste punkter, i (ell. over) en ramme
osv. At dandse paa stiv ^n«aim.; stramj Line.
VSO.

II
(især fagl.) om tømme(r), skagle(r)

olgn. holder han (o: den almægtige) de ra-

sende Storme i stive Tømmer, og byder de
grumme Hvirvelvinde at drive hans iilende

Yogn? Lodde.NT.100. Fruentimmer og lyb-

ske Heste maae man holde stivt i Tømme.
PAHeib.Sk.il1.92. Skaglerne bør under Kiør-
selen holdes stive. VSO. \\ især (^) om dele

af takkelage (jf. harpestiv). Trække et Reeb
stwt.vAph.(1764). SøLex.(1808). Riggen . .

stod tot og stiv. OseJens.SL. 17. hale stiv,

10 se IL hale 1.3. 3.2) (jf. stind 3.2J om hvad
der er spændt p. gr. af tryk indefra, stærk

fyldning olgn. du (o: Jerusalem) blev . . stor,

og kom i den ypperste prydelse; brysterne
bleve stive (1871: hævede sig^, og dit haar
voxte. Ez.l6.7(Chr.VI). Han har spist saa
hans Mave er stiv (ell.) str&ramer. vAph.
(1764).

4) m. h. t. den styrke, det arbejde, det koster

at paavirke ell. modstaa, udholde noget. 4.1)

20 (jf. sejlstiv^ 4> om skib: hvis tyngde-
punkt ligger forholdsvis dybt, og som
derfor ikke saa let krænger over ell.

kæntrer i stærk blæst (mods. rank 3); ogs.:

som bevæger sig langsomt, er vanskeligt at

manøvrere med (jf. stiv i snuden u. Snude
6.2). Fabrikmesteren gav ham Skib, stivt

mod Stormen, let i Farten. Mali.HG.14. Har-
boe.MarO. („Fram") blev et stift Skib, der
ikke kunde bevæge sig videre hurtigt. Z)a</

30 Nyh.'^U1925.2.sp.2. jf.: dersom hånd be-

holder saa meget af samme Last udj Skibet
igien, saa hånd er stiv nok belastet at segle

d\d.DL.4—1—23. \\ tg om skibs (ell. flyve-

maskines) gang. andre Steder sejler under
Himlen de tunge Maskiner paa deres stive

dødssikre Y\\xgt.KMunk.BF.89. jf.: *Hold
Stavnen stivt til Bøire.Boye.PS.l1.104. 4.2)

(jf. Stivvogn; fagl.) om vogn: som mangler
fjedre (og derfor ikke giver efter for ujævn-

40 heder i vejen, er tung at trække, ubehagelig at

køre i), (han kørte) Sjælland rundt i sin lille

stive Enspændervogn. ZakNiels.Minder.I.41.
din Far, Graves, han kørte i stiv Vogn, du
kører i Fiedervogn. Skjoldb.Sl.l3. 4.3) (jf.

Stivhammel; især fagl.) om (del af) redskab,

værktøj: tung , besværlig, stram at haand-
tere (dreje), to Træl-Kvinder, . . som var
saa bomstærke, at de kunde magelig trække
Kværnen, skiøndt den var alle Andre for

50 stiv. Grundtv.BrS.323. jf.: Ved at spænde
disse (o: skrueklupperne) mere eller mindre
sammen bliver man . . i Stand til at skære
en Skrue mere eller mindre stiv, d. v. s.

mere eller mindre tyk, saa at den gaar
trangere eller slappere i den Møtrik, hvori

den skal ^asse. Hannover.Tekn.258. 4.4) (jf.

bet. 4.6-7; nu 1. br.) om arbejde, strabads,

strid, møje, ubehagelighed olgn., som kræ-
ver stærk ell. vedholdende kraftanspæn-

60 delse, udholdenhed, taalmodighed osv.

Eftersom der legges træ til ilden, saa skal

den optændes, og eftersom tretten er stiv

til (1871: har en alvorlig Grund^, forøges

ilden.Sir.28.10(Chr.VI). Fra 26 indtU 30 Oc-
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tober arbeydede jeg meget stivt, med at

bære alt mit Gods ind i min Bolig. Robinson.I.

112. *Hvor er min Skiebne grum og uma-
neerlig stiv I Wess.20. (han) reed . . paa een
Dag, hvad man ellers kaldte stivt nok at

reise i to. Grundtv.Snorre.III.217. Løverdagen
. . var nok den stiveste Dag jeg nogen-
tid har havt, thi foruden mit sædvanlige
Arbeide, og Karens, maae jeg nu giøre

heel Besked inde da Betty skal Ugge paa So- lo

phaen. Cit. 1828. (Brøndum-Nielsen.PM.257).
*en stiv Disput. PalM.IY 81. i stivt Løb.
AndNx.PE.1.162. UfF. jf.: han . . kunde
sværge tykt og spille en stiv Firkort. Jlfj/i

Erich.VJ.80. det er ell. falder, holder
stift, det er besværligt, vanskeligt, ubehage-

ligt. *Ach! hvo der vel var gift I det falder

alt for stift
|
At gaae saa længe hen.Graah.

PT.II.128. *Men Leien (o: for huset)? har
du Mynten? der holder det nok stivt?

|
Den 20

skal du mig betale. Winth.V1.262. 4.5) om
(ubehagelig, skadelig) paavirkning ell. virk-

somhed af forsk, art: vanskelig at mod-
staa, udholde.

\\
(nul. br.) om stærk kulde ell.

hede. *Naar stive Frost maa Afsked tage

(0: om foraaret).JJLund.(SkVid.lX.191).
man (søgte) i muntert Laug inden Dørre at

holde sig skadesløs for den stive Kulde
VidieiaioT.Blich.(1920).XXX.58. Hun sad ved
Ovnen i en stiv Hede.Elkjær.MH.62.

\\ 30

(1. br.) om smerte, sygdom ell. lidenskab, en
stiv Hoveåpme.Egeberg.M.lSO. En stiv Vrede
vældede op i ha.m. ErlKrist.St.31. \\ nu
navnlig (især ^) om vind (ell. byge olgn.):

kraftig; strid. *Søen
| Gaaer høi, og

Stormen staaer saa stivt paa Landet. £10.

(1914).III.163. det blæste stivt, og det

regnede voldsomt i Bygerne. StBille.Gal.III.

194. Kommer Regnen fra en Byge før Vin-

den, vil Bygen i Regelen være stivere og ^q
af længere Varighed, end hvis Vinden kom-
mer først og Regnen bag eiter.Bardenfl.

Søm.1.226. Damperens Fart skabte en stiv

Træk. JVJens.MD.l. en stiv Svdvest. Znitd
Pouls.BE.197. ofte i forb. stiv kuling f'f kul-

te. JJuel.291), stærk kuling (stærkere end frisk

(2.2), svagere end haard (4.3), stormende).

Cit. 1 703. (Jens Sør. II. 39). StBille. Gal. 1. 67.

stiv til haard Kuling omkring Sydvest.

BerlTid.^*U1925.Aft.7.sv.l. stiv luft, d. s. 50

(jf. Luft l.z). Om Vinteren faaer man gjerne

denne Passat med stiv læ&t.JHolm.Korvet-
tenHeimdalsTogt.(1863).59. Drachm.STL.74.
saa har der pludselig rejst sig stiv Sø.

MylErich.VJ.27. (nu næppe br.:) f de*
snéer stift. Moth.S806. ||

(sj.) om uigen-

nemtrængeligt mørke, i det stive Mørke, som
rugede over Fjorden, var det næsten umu-
ligt at styre i nogen bestemt Retning. Aakj.

PL.185. 4.6) {vel efter ældre holl. stijf 4 eo

mijlen fjaren osv.) ell. 4 mijlen (osv.) stijf

olgn.; sml. ogs. udtr. (egl. til bet. B.2) som
ty. dial. en'n stiwen but (0: kande) vul, (flo-

den) -was stif vul water; især dagl.) om maal,

beregning, fordring olgn.: rigelig; runde-
lig; god (9). II

(nu 1. br.) om beregning i al

alm. *åe med en hellig Eed | Bekræfte fast en
evig Kjerlighed,

| Der varer — naar man
regner stivt —

|
Til Parret bliver gift. Blich.

(1920).XV.119. Feilb.III.562. stift maal,
stiv vægt, rigeligt, rundeligt beregnet maal,
vægt osv. FrGrundtv.LK.262 (om kornudmaa-
ling). Skautrup.EtHardsysselmål. II. (1930).
95. jf. Feilb. stiv pris olgn.: det var stive

Lære-Penge, han maatte give for sin Tro-
skyldighed. Grundtv.Saxo.III.lOO. Kornpri-
serne vare blevne stxwere.CBernh.XI.n.
VSO. MylErich.VJ.190. i videre anv. (jf.

bet. 4.7^, om fordring, forlangende i al alm.:

han havde forlangt 6000 (rigsdaler), men
disse Fordringer fandt Moltke dog for stive,

og de blev ikke bevilliget. 4i''rus.BZ).//.49.

Erfaringen havde indskærpet mennesker hvor
stive de krav var tilværelsen stillede. Grønft.

RN.37. jf. Feilb.III.562.
\\

{egl. vel i forb.

som t en mil stift (regnet), en mil stiv

olgn.: JensSør.II.66.102f.) i forb. m. maals-
angivelse (ved num. højere end een kan stive

staa foran num., i forb. m. brøk har det nu
som regel denne plads, jf. god sp.ll77*,

rigelig sp.l024**, smaa sp.719^); om længde-

maal, afstand (ofte m. bibet. af, at den
paagældende afstand er trættende at tilbage-

lægge), (navnlig i forb. en stiv mil^. 1

stiv m\.Cit.l703.(JensSør.II.43). *De fem-
ten stive Miile, |

Som dennem forestod,

var intet børne sT[fil. Holb.Paars.266. Naar
bag efter staaer dette Tegn [—], betyder

det, at Milene ere stive, men dette Tegn
[-^] derimod betyder, at Milene ere smaae.
Hist.Almanak.l760.tvl.I. at opgrave Rød-
derne, og ordentlig at omplante dem i Bee-

der, et stift Qvarteer mellem hver Rod.
Borreby.PA.67. Inde i Fjorden er Milene

uUge længere end ved Søekanten, hvor de
beregnes efter den sædvanlige Søemands
Brug. I Nordlandene ved Kysterne falde de
endnu stivere, siden man regner der fra et

Næs til et a,nået.Thaar.KS.13. De tre Mile

fra Naumburg til Jena ere de stiveste, jeg

endnu har Møit.FrSneed.I.146. *jeg gik

hjemmefra i Morges Klokken tre
|
og har

nu siden gaaet stive fem Mil. JakKtiu.Va.35.

Skautrup. EtHardsysselmål. II. (1930). 95. —
om tidsafsnit (som virker meget langtrukkent,

er haardt at komme igennem) (især i forb.

en stiv (klokke)timej. forfægtende sin

Meening udi fire stive Klocke-THmer. Holb.

GW.I.3. *Men jeg et stivt Qvarteer her Talen

eene fører. Wess.22. over en halv stiv Klokke-

time. OeW.ZF//.220. (han) vedblev i en

stiv halv Time med SaLmta.len.Hjort.B.1.86.

Har Du spist Aftensmad? . . Ja, det er da
sine stive fire Timer siden. Schand.TF.1.87.

jf.: han talte i stiv (0: godt) halvanden time.

Grønb.SV82. — (nu 1. br.) om vægt. (dynen)

veier sine stive syv Lispund. PMøll.(1855).
11.156. CBemh.TV325. — (1. br.) om antal.
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et stift halvt Dusin ialt kommer der. CHans.
F.33. — om rummaal; spec. (jf. bet. 4.7

slutn.) m. h. t. kvantum af spiritus (i en

Uandingsdrik) ; ogs. (jf. ty. steif, holl. stijf

i lign. anv.; sml. het. 4.5j m. særlig tanke paa

drikkens styrkegrad ell. virkning. Keiseren af

Rusland han holdt ogsaa af et stivt Glas.

Dodt.R.64. Efterhaanden som Capitainen

drak — to og tre Toddyer blev det nok, og

stive var de — tøede han op og blev . ,

meddelsom. BaMd.GZ.266. Jeg har sgu Vin-

terdave ta'et mine stive fire Pæ'le (o:

brændevin). Wied.BS.82. en Flaske Brænde-

vin, tre stive Pægle med godt Maal. Nathans.

P.141. 4.7) (videre anv. af bet. 4.4-6; dagl.)

om handling, udtalelse, paafund, begivenhed

olgn.: som man ikke kan finde sig i;

som synes at overskride det normale
ell. rimelige, virker forbavsende, for-

argende; grov (II. 2.2). Der er da heller intet

Hus i Verden, hvor man lærer at lyve saa

stivt. Bang.L.107. jf.: nylig havde de set de

første Vandmøller og var meget optaget

deraf, det var stift fundet paa, lattervæk-

kende, men værd at efterligne. JFJens.CT.
213.

II
nu navnlig i faste forb. som det er

^lovlig, temmelig, noget osv.) stift,

det er (lovlig) groft, frækt. *Vort (o: nødde-

knækkernes) lille Laug . .
|
Har villet udvide

sin Bedrift,
\
Men fik et Afslag, og det var

stift. Heib.Poet.X.357. i en Samtale er det no-

get stivt at tale 3 Pagina i Træk. Kierk.XIII.
425. Nej, det var dog alligevel for stift (o: at

en officer var blevet kastet i vandet). IJohans.J.

113. Det var et stivt Stykke at beskylde en

saa høitstaaende Mand for Forræderi. Folkets

Nisse.^*/7l860.13. Er det ikke for galt? Er
det ikke et stift Stykke? Bønnelycke.Lt.220.

jf.: *Næste Morgen er han daarlig,
|
Siger

han har faaet Gift.
|
Nu jeg spørger Dem

alvorlig:
|
Er det Stykke ei for stift? PFaber.

VYIOO. det er den (sjældnere det. Riitzeb.

Monumentet.(1904).7. Tjenerf.98) stiveste

Cjeg endnu har hørt, set, oplevet osv.). Pont.

Sk.39. Det var den stiveste, han havde været
med tilJVJens.EE.125.

||
(nu 1. br.) i

udtr. for overdreven nydelse af spiritus (delvis

maaske til bet. 4.6j. drikke stift, drikke

meget og vedholdende; drikke tæt (sml. ogs. stiv-

drukkenj. *mangen Tydsker drak saa stivt,
|

At Vinen blev ham Gift. Rahb.PoetF. 1. 70. han
tumlede lidt, han havde drukket stift. JacPa-
ludan.'VY153. en stiv rus, {delvis maaske til

bet. 1 m. tanke paa den druknes stive bevægel-

ser) en stærk, kraftig rus. Sagen.(Schwach.Nor.
(Chria.l815).121). 4.8) (vel egl. (jf. bet. I.q):

vanskelig at modstaa, overgaa, kappes med,
ell. udholdende, energisk, virkningsfuld; sml.:

En stif røst o : som kan holde ud og ei bli-

ver hddQ.Moth.^S550; vistnok udviklet i da.,

sml. dog ty. (dial.) ein steifer kerl, en stærk,

dygtig, rask karl; især dagl., jf. VSO.) dyg-
tig (navnlig m. h. t. kundskaber, intellektu-

elle færdigheder olgn.); undertiden m. over-

gang til bet. 1.6 og 6.6 slutn. \\ i forb. m. i:

han (o: en maler) var stiv i at male Kiel-

åeTMk.Oehl.XY212. Nu skulle vi see hvor
stiv han er i sin Almanak (o: til at huske
fødselsdage).CBernh.NF.111.39. falske Greb
(o: paa violinen) gjorde ikke noget, naar Spil-

lemanden bare var stiv i„Taxten". J.n<iVieis.

GamleNielsen.(1888).17. hun sad øverst i

skolen og var stiv i religion. Hjortø.HE. 55. De
10 er vel sagtens meget stiv i Latinen?

Hostr.lnt.29. stiv i papirerne, pennen,
se Papir 3.3, I. Pen 2.2. stiv i troen, (delvis

til bet. 1.6 ell. 5) stærk, udholdende i troen

(saa at man ikke vakler ell. tvivler); ogs.:

meget rettroende, ortodoks. Levin, naar Kam-
pen for Troen kan falde sammen med Kam-
pen for egne Interesser, medvirker det altid

til at gøre En stivere i TToen.Østrup.T.35.

han var stiv i sin Tro. Elkjær.NT.164.
||

20 attrib. ved subst., der betegner person efter fag,

uddannelse olgn. Den geniale Italiener har

aldrig været nogen stiv Kritiker. AlfrLehm.
G.28. (han var) en stiv Disputator, naar
„Problemerne" sattes under Behat. Galsch.

SR.219. N. I, Larsen har været en stiv
Lditiner. EHenrichs.MF.II.177. Jørg.HB.l.

99.
II t staa sig stiv, klare sig fint. Jeg

begynder at komme ud; hos Marquise Bon-
nay har jeg været og staaet mig stiv. HC

30 And.Breve.1.128.

5) m. h. t. (høj grad af) retlinethed, regel-

mæssighed, uforanderlighed ell. overensstem-

melse (med en given norm, visse regler, for-

billeder osv.). 5.1) m. h. t. linie(føring), figur,

forløb, retning osv.: som er præget af rette

linier, streng symmetri olgn. \\ om have-

anlæg olgn. *naar jeg til Haven
|
Flygter . .

I

Synes disse stive Gange
|
Mig saa meget

sorrigiulåe. Heib.Poet.IV98. (haven er) an-

40 lagt . . i gammel fransk Stil med stive

Alleer. APetersen.Vallø.(1877).15. || om kom-
position, stil i kunstværk, digterværk, musik-

stykke, der var ingen stiv Parallelisme i

Gavlens to Halvdele. FrPoMisen.ZGZ.69. Ho-
vedfløjens Rumgruppering er gammeldags
stiv og mpraktisk. Elling.PP. 7. jf.: Bevæ-
gelsen af Figuren, Spillet i Handlingen, frem-

kommer ganske stift derved, at hun (o: den

vægelsindede) idelig viser enhver af de Med-
50 spillende et Ansigt, modsat det, hvormed

hun nylig var heskre\et.VilhAnd.HB.42.
||

om bevægelse(s-retning) : nøjagtigt, ubevægeligt

følgende en ret linie, slig en Plov (gaar) aldrig

saa stivt og jevnt i sin Fuur, som de gamle
brugelige Vlowe.JPPrahl.AC.17. spec. (fys.)

om straale, flamme osv.: (disse) Regulerings-

anordninger for Lufttilførselen til Bræn-
derne . . skal indstilles, saa Flammen bliver

stix. GasK.G.sp.l. mens projektørstrålerne er

60 „stive", har magniumsflammen . . en større

spredningsevne. Fornvånnen. XXVII. (1932).

335. 5.2) om sprogligt udtryk, oversættelse,

versifikation olgn.: som mangler smidig-
hed, lethed, naturlighed, alt for nøje
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følger givne regler eU. forbilleder, den lidt

stive og med Consonanter betyngede tydske
l{ex&meteT.Carst.(SkVid.V207). det er ikke
Dansk at finde Lyst i Noget . . den hele

Vending er stiv og nd&nsk.Grundiv.LSk.M.
stiv Prosa. Ejori.KritLit.II.xxix. (oversæt-

telsen) er vel stiv. Brandes.Br.11. 79. (forf.)

skriver lidt stih. Pol.**/iol941.10.sp.5. 5.3) om
forhold, regel, plan, institution olgn.: som
er gennemført ell. virker med streng
regelmæssighed og konsekvens, ikke
tillader lempelser efter de skiftende
forhold, ikke lader spillerum aabent
for vilkaarligheder ell. individuelle
undtagelser, den Eenhed, Romer-Riget
gav den dannede Verden, var kiin stiv Eens-
FoTmighed.Grundtv.HYII.50. (et land) hvor
en stiv Regel gjelder i al Moral, uden at

tillade nogen \Jndtagelse.Gylb.(1849).XII.

129. Man vil . . kunne tale om stive og 20

bøjelige FoTf&tmngei. JohsSteenstr.SU.125.
\\

T om pris, kurs, rentesats olgn.: som ikke

kan tilpasses efter forholdene; fast; ubevæge-

lig, den moderne Aagerlovgivning, der ikke
er bundet tU stive Rentesatser, men mere
smidig kan ramme (aageren). VindingKruse.
E.I.27. Lastbilerne . . levede højt paa de alt

for stive Jembane-Godstakster. Jern&aneT.
^U193å.4.sp.3. om værdipapir: ikke faldende

(jf. fast sp. 798**); billedl: Skuespillerindens 30

Actier staae uforandrede i den noterede Pris,

dog ikke slet saa stive. ZierA;.Z.337. || stiv
køreplan, (jcemb.) køreplan, efter hvilken

togene afgaar med lige store mellemrum og

altid det samme antal minutter efter helt

klokkeslæt (jf. u. S- 3;. JembaneT.^/,1934.
4.sp.4. LSal.XI.201. 5.4) om skik, sædvane
ell. (jf. bet. 2.z) optræden, manerer: som
(selv i uvæsentlige smaating) følger en gi-

ven forskrift, et bestemt mønster, og der- 40

for virker tvungen, unaturlig, hemmen-
de for fri livsudfoldelse. *Sæt stiven Hof-
skik nu tilside, j Og leeg som Kammerat
med hver. Tode./.4. *De kjende kun lidt til

Stand og Rang,
|
til stive Manerer og fornem

Tvang,
I

til Verdens Nykker og Noder.
Kaalund.122. Det var Synd at sige, at det
gik stivt til paa benævnte gamle Herre-

gaard; af den gamle adelige Prunk og
Strunkhed var intet Andet tilbage, end de 50

blotte Mme.Blich.(1920).XIII.128. D&H.
II (jf. bet. b.6) om selskab(elighed). Selskabet

var kun lidet, temmelig stivt og i høi Grad
kjedsommeligt. Æudfiay.£P./.227. Det bliver

et forskrækkelig stort Selskab . . jeg er

bange, det bliver stift og kjedeligt. ^F£u;.
JF.1.283. 5.5) om (religiøs, politisk, moralsk)

anskuelse, mening, aandsretning osv.: aand-
løs; dogmatisk; doktrinær. En Tilhæn-

ger af den stiveste OTthodo^e.Kierk.IV406. eo

stiv Konservatisme. NMøll. VLitt. III. 501.

5.6) om person ell. (jf. bet. b.i-s) karakter,

sind, væsen: som (paa nøjagtig, smaalig vis)

følger etikettens ell. modens forskrifter i op-

træden osv. (og derfor savner lethed, naturlig-

hed); (overdrevent) høflig ell. korrekt;
unaturlig; formel; ogs. (m. overgang til

bet. 1.6-, nu 1. br.): upaavirkelig af,
utilgængelig for blidere følelser, finere
dannelse, munterhed, spøg olgn. Jeg
kyste ham med al den Følsomhed, som min
vilde og stive Siæl dengang var skikket til.

Ew.(1914).IV.245. han er stiv mod sin

Overmand, men venskabelig mod sin Lige-
mand, dette kalder jeg en god Stolthed.
HHans.PD.15. hun havde noget stivt i sit

Væsen, der aldrig behager vaig.Molb.Breve.
27. stiv er mangen en dame, der gæme vil

gøre indtryk af fomæmhed. Hjortø.OS.112.

II (jf. skolestiv samt bet. 5.5; undertiden m.
overgang til bet. l.s) i forb. m. subst., der

betegner en person som (stædig, urokkelig,

doktrinær) tilhænger af en bestemt retning,

anskuelse osv. ell. som (i udpræget grad) til-

hørende en bestemt type. hvad de beskikkede
Trøstere som stive Ceremonimestre fore-

skrive. Kierfc.///.232. Det er kun de stiveste

Ret-Troende, der trygt tildeler Kong David
Forfatterskabet til næsten alle Salmer.
EBrand.S.ix. en stiv Melankoliker. J0A5
Steenstr.CJ.82. end ikke den stiveste gram-
matikpedant vU betænke sig på at (bruge

udtrykket) det lærde skolevæsen. Jesp.Jf.i07.

stiv- i ssgr. I) ['sdi(-)v-, 'sdiu-] til stiv

II
ved en del substantiver af fk. veksler ssg.

m. særskreven forb., se fx. u. Stiv-hammel,
-hat, -vogn samt Stiv-hals, -hjerne, -nakke;

II
i enkelte tilfælde forekommer vekslen nd.

Stiv- og Stive-, se u. Stivlærred || i forb.

m. part.(-adj.) bruges dels ssgr. m. stiv- (se

fx. stiv-drukken, -frossen,^, dels forb. (oftest

særskrevne) m. stift- (se stift-hæftet, -ind-

bunden, -pisket, -studset u. stiv 2.1-2,4^;

sml. ogs. stivestrøget. || af den store mængde
adj., hvis sidste led er afl. af et subst., er kun
de vigtigste medtaget; endvidere kan nævnes
stiv-armet, -børstet, -fingret, -fjedret, -knæet,

-kravet, -manket, -saalet (sandal), -stilket.

2) sideform til Stig-, se fx. u. Stig-bøjle.

3) se Stif-. -benet, adj. [l.i] som har stift

(stive) ben. I) i egl. bet. HesteL.(1703).C7'. en
stivbenet lÅeuteTiånt.VKorfitsen.F.85. Han
bevægede sig helt stivbenet efter det lange

Knæfald. Schand.IF.239. 2) (dagl.) overf.: som
virker klodset, mangler bøjelighed, smidighed

ell. (jf. stiv 5) frihed, naturlighed, afveksling.

Poesi bliver . . blot stivbenet eUer halt

Vtos&.Hjort.KritLit.il.221. (Kierkegaard) yn-

der i de moralske Afhandlinger en . . stiv-

benet Stil. Brandes.11.360. Konservative af

den mest stivbenede og haardkogte Slags.

Buchh.(PoU*U1934.9.sp.3). jf.: K. har . .

indsendt sin nye Ansøgning, spækket med
alvorUge Ihvorveller og Omendoger og andre
Stivbenetheder.Cfian5.F.28S. -blad, et.

[2.1] (jf. Lyng-, Læderblad; bot.) stift, læ-

deragtigt blad. Warm.PlanterigetsLivsformer.

(1908).85. -bladet, adj. [2.i] (bot.) som

XXI. Bentrykt "/i 1943
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har stive blade. Drejer.BotTerm.257. i plante-

navne som.-stivbladetrose (Rosa coriifolia

Fr., der har læderagtige Hade. Lange.Flora.

762), svingel (Festuca duriuscula L. smst.

89). -bøjle, en. se Stigbøjle, -dans, en.

[l.i] (jf. Stivert 1; især dial.) runddans,

hvorunder de dansende holder krop og len stive

og fødderne samlede, medens de snurrer rundt,

holdende hinanden i hænderne med krydsede

arme; svingtur. Feilb. Ruth og Kristian dan-

sede en fejende „Stivdans" (svinge Mølle).

MOttosen.RuthsFar.(1907).130.Buchh.Robin-

son.(1920).48. -drakken, part. adj. [1]

(1. ir.) saa beruset, at ens lemmer, holdning,

bevægelser osv. er stive; døddrukken (jf. ogs.

drikke stift, en stiv rus osv. u. stiv 4.7 samt
stangdrukken^, med stivdrukne, forbitrede

Øjne. Wied.S.314. Manden var stivdrukken.

Pont.LP. ^1.125. Han blev staaende op lys-

vaagen i Ansigtet, men med stivdrukken
Holdning. Kehler.KK.54.

I. Stive, en. ['sdi'va] flt. -r (delvis sam-
menfaldet m. fit. af I. Stiverj. (ænyd. (flt.;

maaske til I. Stiver^ stiffuer; til II. stive

(ell. sideform til ord som I. Stave (se u.

1. Stavj, I. Staver^; jf. I. Stiver samt (mu-
ligvis fra fris. stip(e), pæl, støtte, sml. jy.

stip(pe), stiver): Mellem Stolperne (i et bin-

dingsværkshus) var hverken Losholter eller

Stiber, men blot nogle Stænger. JySaml.
VII.223; se ogs. Pæle-, Skraastive ti. Pæ-
le-, Skraastiver; nu vist kun dial.) d. s. s.

I. Stiver. I) d. s. s. I. Stiver 1. „et træ
som der settes op mod en hygnmg". Moth.
S806. en liden Stive i et Giærde.vAph.
(1759). Niels har sat et Par Stiver under
(gavlen) og mener, nu skal den nok bli-

ve staaende. ToWeri.F.//.i7. VSO.{„hos Al-
muen"). NPWiwel.R.297. jf. Rietz.692. Bren-
derup.§18. 2) d. s. s. I. Stiver 2. „et tingest

af træ, ben, metal, eller fiskeben, som kvin-
derne stikker for op i deres snørlif, for at
holde dem stive'\Moth.S806. Der er Livfor,

Stiver, Kantebaand . . Kinesertraad og
Stoppegarn. ZMicft.LL.230. UfF.

II. stive, V. ['sdi-va] -ede. vbs. -ning
(se I. Stivning^, jf. Stivelse, {ænyd. d. s.,

æda. stiuæ, styuæ (være ell. blive stiv, om
legemsdel, spec. kvindebryst: Harp.Kr.29.80.
156), no. dial. stiva, //. sv. styva

; fra mnt.
stiven (jf. hty. steifen, oeng. stifian^ ell.

(delvis) dannet til stiv; jf. II. stivne samt
stinde) gøre (ell. være, blive, holde (sig))
stiv; især i flg. anv.:

I) (nu 1. br. i rigsspr.) gøre stiv ved at
spænde ell. stramme. I.i) (jf. stiv 1^
m. h. t. legemsdel: spænde (musklerne i);

holde stiv ell. oprejst; ofte m. overgang til

bet. 4.
II
stive knæene, holde knæene stive,

saa man ikke synker ned i knæene, vakler
osv. han stiver Knæerne, hvilket betyder:
jeg er mig selv nok. Blich.(1920).XX.12.
smst.52.

II
stive ryggen, rette ryggen;

holde ryggen stiv; ogs.: støtte ryggen (mod et

rygstød olgn.). Tilsidst blev han vred, stivede
Ryggen til Væggen og xdi.zhte.smst.XXlV.49.
smst.XXVII.161.

II
(m. overgang til bet. 3)

i forb. stive af. Ryggen havde Tilbøje-

lighed til at krumme sig; men han var
paa sin Post og stivede den af.LBruun.
SF.4.

II
stive sig, gøre sig stiv (i krop ell.

lemmer); rette sig (jf. ogs. u. bet. i.i). med
eet stiver hun sig, og næsten knejser — saa

10 hun svntes . . højere, end hun . . \a,T.BUch.
(1920).XXIV.84. jeg var nær faldet, men
jeg stivede mig. NordsjællF.V196. (den syge)
stivede sig i Ne\Tet.OyrLemche.S.IV246. (en
gammel, stivbenet hest) stivede sig op fra

Halmlejet, under stor hdixm. Lunde.F. 53.
1.2) (jf. stiv 3.1 ; især 4^) m. h. t. reb, streng

olgn.: udspænde stramt, stive seilet.Mo^A.

S96. strengen er stived eller spændt. NvHa-
ven.Orth.169. (stræktovet bruges) til at stives

20 tværsover en Flod.il/t7TefcnO.254. VSO.VI.
876(u. strække^, jf.: (rusen) „stives . . ud"
paany (0: sættes op i udspændt stilling). Nord.
Tidsskr.f.Fiskeri.1875.381. || spec. i udtr. for

afmagt, affældighed olgn. som han kunde
ikke stive en praas (Korch.Godtfolk.il.

(1924).54), et reb (UfF.), en sk&gle (Gravl.

Øen.151; jf. u. Skagle I.2).

2) give fastere konsistens. 2.1) (jf. stiv

2.8J m. h. t. tøj, klædedragt olgn. (sml. ogs.

30 bet. 3.2j; navnlig m. h. t. linned olgn.: gøre
stift ved neddypning i, behandling med
stivelse (og paafølgende strygning). Prahl.

ST.I.163. Det Tøj, som skal stives med
kogt Stivelse, skal være ganske tørt forinden
Stiyningen.VortHj.lv,3.272. obs.: Majs-Sti-

velse stiver heåst. Sal.XV1.726. i at stive
og stryge har ingen i min heele Livstiid

taget Luven fra mig. Biehl.DQ.IV132. Fr
Grundtv.LK.185.

\\
part. stivet brugt som

40 adj. den stivede Linkrave. G?/rLemc/ie.iS'.//.

47. en fast Seng med blaaternede, stivede

Omhæng. Raae.TT.48. stivet og strøget
Forklæde. Gravl.E.5 (sml. stivestrøget^. jf.:

en blaa- og hvidstribet Skjorte med store,

ustivede nedfaldende FUinper.Schand.BS.
270. — ogs. om person: i sit fineste puds. *fiin

og stivet (om elegant ung herre).Aarestr.SS.

IV65. hun var nystivet og nystrøget
j

II
behandle med appretur olgn. At stive Silke-

so tøy med Gnmmi.CVarg.Farve-Bog.(1773).76.

II
billedl.: stive den slappede Religiøsitet

op ved Hjælp af philosophisk Klister.

FDreier.Goldschmidt.(1852).39. 2.2) (jf. stiv

2.4 samt Stivestof; kog.) m. h. t. madvarer.

stive (grøden) med Mel. EllenCarlsen.Raa-

syltning.'(1934).49. man blandede Okseben
i Autoclaven (0: til fedtafsmeltning), navn-
lig om Sommeren. Denne Fremgangsmaade
havde man anvendt for at „stive Fedtet

60 lidt af" i Y&rmen. PoU^/iil941.12.sp.l. 2.3)

i videre (mere tilfældig) anv., delvis m.
overgang til bet. 4. *Hver Tip, hver Trevl,

hver Takke, dig (0: musen) blev givet,
j

Da vorde pludselig, af ædel Harme stivet,
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I
Til Staal! | Bliv spæret, spydig, spids.

Bagges.111.99. * Koglerier stærke
|
Kan for-

trylle alt af Jord,
|
Skygger hærde saa og

stive. Grundtv.PS.Y114.

3) (i rigsspr. nu næsten kun i forb. stive

a,i) gøre fastere, holde oprejst, under-
støtte, udspile V. hj. af stivere; ofte m.
overgang til bet. 4. 3.1) (jf. I. Stive 1 samt
Stive-bjælke, -planke^ m. h. t. bygningsværk

de siger det for den gensidige Beroligelses
Skyld. Jørg.RB.175. For at stive sin Øko-
nomi af . . besluttede han at lave et 'iinm-
meT.Pol."'/*1942.7.sp.2. spec. m. h. t. „op-
strammer" i form af spiritus olgn.: Naar De
skal have en afgnrende Saratale, stiv Dem
da ikke af med stimulerende Drikke. EGad.
TT.155. stive en rus af, bære (II.4.5),

modstaa virkningerne af en rus. Hun (o: en
olgn. stive et huB, et ^lankverk. Moth.S806. lo grønthandlerske) indgød ogsaa uvilkaarlig
Væggene vare stivede med uafbarkede Træ
stykkeT.Blich.(1920).XXVIII.82.VndeTlBLgs-
staver . . fordeler Trykket mellem Stagene
og stiver Endehundene. SkibsMask.oS.

\\ (jf.

afstive 2) stive af. At stive en Væg af.

VSO. *ingen Udgift vil vi nærigt spare,
|

Men stive Huset af saatidt det hælder.

Drachm.D.120. den Graver, der ikke stiver

Graven af, begraves selv som den første.

den plumpeste Matros Respekt, og selv en
Kaptajn Th. stivede Rusen af, naar han
kom i hendes liiærhed.Galsch.H.SS. Feilb.

stive den af, (jarg.) hjælpe paa situationen;

holde den gaaende. Dania.III.60. UfF. || sti-
ve op, (jf. bet. 1.1 samt opstive 8.2) opstram-
me; kvikke op; give mod. (vi) hjælper dem (0:
de fattige) til Rette og søger at stive dem op.

ZakNiels.GY17. Den gamle Dames jævne
Steincke.Tegn€stift€r.(1938).39. m. h. t. person 20 Hjertelighed stivede ham op. Pi21føH.BL.2P9,

(jf. bet. 1.1^; støtte (saa vedk. ikke falder).

Stiv Patienten af (o: saa han ikke falder af
vognen)] Schand.TF.II.341. refl.: *Han tav
blot, og lagde sit Hoved paa Hæld,

| Og sti-

ved sig af med sin SMre. Drachm. DG. 90.

(smaapigeme) griber korsvis hinandens Hæn-
der, læner sig bagover og snurrer rundt, saa
længe som de kan stive sig af. Børup.(NatTid.
*hl924.Aft.l.sp.6). II (1. br.) m. obj.-skifte.

det stivede Humøret op.D&H. m. h. t. op-
strammer i form af spiritus: hans SpUttethed
og hans Weltschmerz, som han paa sine gam-
le Dage stivede op med Bourgogne.Aakj.EE.
47. refl.: den næste i Rækken (0: af suppli-

kanter) rejste sig fra sit Sæde, stivede sig

op til en eller anden Roldmng. Schand.AE.6.

en fejg mand (kan) godt stive sig op i

døden, ligesom omvendt tapre krigsfolk

(præsten) havde stivet Stokken mod Broste- 30 har vist sig ynkelige på skafottet. NMøll.N.
nene og heldende sig til den betragtet Dren-
gene. OleNavnløs. To Fortællinger. (1858). 158.

3.2) (jf. bet. 2.1 samt sriv 3) m. h. t. (ældre ti-

ders) klædedragt: udspile, give fagon v. hj. af
stivere. At stive et Snørliv med Fiskebeen,

VSO. stive en Fruentimmer-Kiol af i Livet.

smst.I.112. II
part. stivet brugt som adj.

(undertiden ikke til at skelne fra bet. 2.i).

*hun (0: en høkerdatter) er efter Moden | I

42. stive sig op med en Kop Kaffe, en Snaps.
D&H.

II
stive ud, (dial.) holde ud; staa

igennem. Hvor higer man ikke efter at over-

gaa hinanden i Stads og Fjas! Og kan man
ikke længer stive det ud med egne Midler,

saa laaner man sig hem. ZakNiels.NT.130.
5) (sj. i rigsspr.) være, blive, holde

sig stiv.
II

svarende til bet. l.i. Feilb. de
rettede^ sig og stivede i Ryggen, da de gik.

stivede Skjørter, med Støvler paa Foden. 40 Gravl.EP.30. || svarende til bet. 2. Skindene
Winth.su. 7. billedl: »En saadan Udsigt (0:

til ægteskab med en baronesse) blev ei Hver-
mand givet:

I

En nittenaarig Brud, hvis

Skjørt er stivet
|
Med Herligheder, saa det

nok skal staAe.PalM.AdamH.II.126.

4) (overf. anv. af bet. 1-3; jf. stiv 1.6, 4.8,

6.6^ gøre stærk, fast, modig osv. 4.1) (sj.

i rigsspr.) i al alm. *Er Du alt saa flau og
tam?

I
Pjaltet næsten, myg som Sivet, | Oz

af ingen Kjækhed stivet? Winth.X.46. jf. 50 Ordspr.178.

havde hængt og stive. UfF. || svarende til

bet. 4; spec: holde sig rank, rask (over for

sygdom). Veg de? — Her paa Vejen fald

ondt over dem. En Syge? Nej de stivede da.

Gravl.Bod.(1930).300.

6) (dial.) pass. sti ves m. reciprok bet.: prø-

ve kræfter (med); bakse(s) (med). Kvindfolk
og svin skal man omgåes forsigtig, jo mere en
stives med dem, jo værre de bliver.Zm^

Feilb. u. stivet || refl. stive sig, (jf. bet

1.1; dial.) tage sig sammen; fatte mod;
ogs.: rette sig, komme sig efter sygdom, øko-

nomiske vanskeligheder osv. (CReimer.NB.
119). Feilb. „Jeg er ette rejti vel. Dines."
— „Saa—aa! . . Nu skal Du sandelig stive

Dig." Korch.Godtfolk.I.(1920).142. 4.2) (tale-

spr.) i forb. m. adv. \\ stive af, (jf. bet. 3.1

samt afstive 2 slutn.) give moralsk ell. pe-

III. stive, V. se styve.

IV. stive, V. se stuve.

Stive- t ssgr. til II. stive (ell. delvis til

1. Stive, se Stive-bjælke, -planke, -skørt^ || »

visse tilfælde muligvis omdannelse af forb. m.
perf. part. stivet (ell. til stiv^, se u. Stive-

flip, -skørt, -strøget samt Stivlærred, -bjæl-
ke, en. (til II. stive 3.i (ell. I. Stive 1); jf.

-planke ; fagl.) bjælke, der tjener til at afstive

kuniær støtte, at stive sin Holdningsløshed 60 noget; stræbebjælke. MO.^ Brodersen. T. 49.

af med diverse Betragtninger forud, der

føle sig for, og adskillige Betragtninger bag
efter, der omforklare det Skete. Kierk.VIII.

64. De siger det for at stive hverandre af,

-evne, en. [II.2.1] (fagl). IngebMøll.KH.
247. -flip, en. (til II. stive 2.i ell. til

stiv 2.3; jf. ogs. Stivelseflip; 1. br.) stiv,

stivet flip. Bagved de to Mænd stod den

92*
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lykkelige Fader og svedte under Stive

flippen, som han kun brugte paa Højtids

dage. GyrLemche.BD.58. smst.86.

Stivel, en. (nu alm. Stevel, se ndf. —
(tidligere) ogs. Støbel. CiU745.(OrdbS.). Cit

ca.l760.(NkS4°726h.Till.l8). MKZahrtmann
BorringholmerensHistoriebog. I. (1934). 62. jf,

skaansk stovel, hollandsk stobel^. flt. sti-

v(e)ler (HJHolm.BornholmsKirkebygninger.
(1878).16.sp.l) ell. 8tiv(e)le (jf. bornh. stevla. lo

Esp.§122.2). (ænyd. (best. f.) støblingen

(Suhm.Saml.I,2.35), støbellengen (Hubertz.

Aktstykker tilBornholmsHist.(1852) .332) ; jf.

oeng. stypel, taarn, eng. steeple, afl. af eng.

steep, høj, stejl (oeng. steap^, vist besl. m.
Stob (og Stjøvlj, egl: noget brat, stejlt (jf.

SV. stupa, no. stupe, falde forover, styrte, oldn.

stiipa, stige i vejret); bornh.) kirketaarn;
ogs. om fritstaaende klokketaarn, klok-
kestabel. Esp.330. St. Knuds Stivel. ifJ 20

Holm.BornholmsKirkebygninger.(1878).16.sp.

2. Stevel: JNPanum.Bornholm.(1830).41.
Madv.E.21. Lars Møller sad i Stevelen paa
Vestermarie Kirke, skyldt for at være delag-

tig i M.oxåQt.Rosenkrantz.MV.41. den isolere-

de svære „Stevel" til Klokken. AarbTurist.
1926.116.

Stivelet, en. se Støvlet.

stivelig:, adj. (stirlig, jf. Feilb. stiver-

lig, se ndf.). (no. dial. stiveleg, nt. stiefelig; 30

til stiv; dial.) alt for ell. temmelig stiv.

Feilb. (u. stivlig^. || til stiv 1.6 ell. 6.6:

Landsby-Præsten (var) tit en meget skikke-

lig Mand, men gierne „stiverlig" i alle Maa-
der, Prædikenerne var . . lange og kied-

sommelige, Guds-Tjenesten søvnig. Grundtv.

Udv.VIII.83. døde og stiverlige Personer.

sa. (HFRørd.PeterRørdam.I. (1891).288). jf.

Feilb.^

Stivelse, en (jf. dog: det blaa Stivelse. 40

Tychsen.A.11.452). ['sdi-velsa] flt. (i bet. 3,

om forsk, sorter) -r. {ænyd. d. s.; vbs. til IL
stive ell. (i bet. 3, ligesom no. dial. stivelsj fra

(m)nt. stivels) I) (sj.) som vbs. til IL stive;

overf.: *den bekjendte Kanonerer Knud,
|

Bekjendt for sine skarpe Skud
|
Til Repu-

bliquens Tarv og Smagens Stivelse. Hrz.AN.
233. 2) (især dial. ell. jarg., ofte som videre

anv. af bet. S) den egenskab, at noget er stift

ell. stivet; stivhed; fasthed. VSO. („Jydsk. 50

Vendsyssel."). 2.1) (jf. stiv 1, II. stive l.i^

m. h. t. muskelkraft i legemsdel olgn.; ofte m.
overgang til bet. 2.3. det er sundt at leve paa
Landet. De faar nok Stivelse i Knæhaserne
med Tiden. Schand.BS.53. JVJens.FD.47.
den Sag (kan) vel ogsaa give lidt Stivelse

til Uyggen.Bregend.HH.1.328. Kan du ikke
løse den Forbandelse igen og give mig (0:

en lam) Stivelse i Benene? Elkjær.NT.164.

Feilb. 2.2) m. h. t. (stive ell. stivede) klæder, eo

Nu (0: i varmen) gik Stivelsen af dem (0:

bukserne, der er frosset). Elkjær.MH.161.

UfF. billedl.: Goldschmidt . . er efter min
inderligste Overbevisning en ethisk Pjalt

med en Smule æsthetisk Stivelse. Brøchner.

(Brandes.Br.I.30). har du faaet Stivelse i

Bukserne (0: er du blevet stædig). Bedstefar?

Lauesen.GlædensDag.(1933).39. 2.3) m. h. t.

aandelig, moralsk stivhed ell. fasthed, (en
mand) uden Spor af sædelig Stivelse. ZoA;

Niels.B.73. (hun) brast . . i Graad . . „Du
er til Rotterne, min bedste ! hvis du ikke faar

lidt mere Stivelse i dig." Wied.S.136. nu skal

der et usædvanligt Forraad af dogmatisk
Stivelse for at forlange, at Livsbetingelserne

skal forme sig akkurat som før Omvælt-
ningen. Z)a^iVi/A.Vixi922.7.sp.2. 3) (jf. i sa.

bet. Amdam, Kraftmel, Melstof^ stof, der
anvendes ved stivning (af tøj); stivemid-
del; navnlig om et stof, der findes rent i kartof-

felmel og kan udvindes af de fleste planter (jf.

Kartoffel-, Lav-, Mos-, Ris-, Sagostivelse

ovf. paa alfabetisk plads samt Hvede-
(Olufs.NyOec.I.llO. MentzO.Pl.33), Majs-
stivelse (smst.43. VareL.*806); i fagl.

(kem., biol., fysiol. osv.) spr. ogs. om dette

stof (Amylum) uden tanke paa dets praktiske

anvendelse. Om Stivelsen til Fiinvaskning.

OeconH.(1784).I.5. *Naar Olga kom ind til

mig, medbragte hun Duften
|

af gabende
Linnedskuffer . .

|
et Vejr af Stivelse og af

lutret, blaanet Tøj.

J

VJens.Di.57. De al-

mindelige (kvælstoffrie) Plantebestanddele

. . ere Stivelse, Gummi, Sukker og Cellulose.

OpfB.UII.279. Det var et ufravigeligt Efter-

aarsarbejde at rive Stivelse o: rive Kar-
tofler til Mel. CReimer.NB.258.

\\ (fagl.)

om andre ell. specielle stivemidler. Stivningen

(af hatte) udføres ved Hjælp af en vand-
tæt Stivelse, hvis Hovedbestanddel er Schel-

lak opløst i Nim.B.nd.OpfB.Hl.308. f blaa
stivelse, spec. om smalteblaat anvendt som
stivelse ved fin vask. Pflug.DP.482. Tych-

sen.A.II.452. grøn stivelse, ikke fuldt ren-

set ell. tørret stivelse. VareL.*805. hvid sti-

velse, om alm. stivelse. Moth.S806. vAph.

(1759).
Stivelse-, i ssgr. (ogs. Stivelses-, se fx.

u. Stivelseflip^. navnlig (fagl.) til Stivelse 3;

foruden de ndf. behandlede kan nævnes fx.:

stivelse(s)-agtig, -art, -daase, -dannelse,

-dannende, -danner (Warm.Bot.175), -fabri-

k(ant), -fabrikation, -glans, -gruppe (af stof-

fer, der minder om stivelse), -holdig(hed),

-indhold, -lag, -lignende, -molekyle, -mæng-
de, -opløsning, -pose, -sort, -stof, -substans,

-æske. -bad, et. (med.) bad i vand, der er til-

sat stivelse. Panum.557. -bandage, en.

(med.) bandage af stivelsebind. smst. -bind,
et. (jf. -bandage; med.) (gaze)bind, gennem-
trukket med stivelse. MHSaxtorph.CliniskChi-
rurgi.III.(1878).152. Panum.557. -blomst,
en. (sj.) 2( d. s. s. Druehyacint. Hempel.Flora.

(1836).134. Kjærbøll.FB.288. -farve, en.

farve med stivelse i. Ursin.FK.43. -flip, en.

(jf. Stiveflip ; 1. br.) stiv (stivet) flip. der var .

.

en ung, svær Arbejder i . . blød Skjorte

med Stivelsesflip. Sønderby.ToMennesker
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mødes.(1932).19. -slans, en. (nu næppe
hr.) blanding af stearinsyre og boraks, som
kommes i stivelse for at gøre tøjet mere glans-

fuldt. CollO. -gammi, en, et. produkt (egnet

til fremstilling af klister), der fremkommer
ved ophedning af stivelse; dekstrin. Nord
ConvLex.Y.401. PapirL.382. -klister, et.

klister, fremstillet ved opløsning af stivelse i

kogende vand; ogs. om stivelsevand. Amberg.
Christ.Kemi.182. -korn, et. dels om de lo

partikler, hvoraf stivelse i pulverform bestaar;

dels om de klare, mikroskopiske korn, hvori

stivelsen aflejres i plantevæv. NordConvLex.
Y.400. Warm.Bot.171. f -mager, en. per-

son, der er beskæftiget ved fremstilling af

stivelse. EPont.Atlas.il.80. Olufs.NyOec.I.

116. -mel, et. stivelse (3); spec. som kemisk

betegnelse for stoffet Amylum. vAph.(1759).

VSO. Om Omsætning af Kulsyre i Planten

vide vi, at der heraf under Lysets Indflydelse 20

fremkommer Stivelsemel i de grønne Celler.

LandmB.1.34. -mælk, en. mælkeagtig blan-

ding af vand og stivelse. Christ.Kemi.181.

-plante, en. plante, i hvis grønne dele der

dannes stivelse (jf. -txm). Nytteplanter.6. -si-

rup, en. opløsning af stivelsesukker. Nord
ConvLex.V.433. PapirL.382. -skede, en.

(bot.) en-laget stivelseholdig skede omkring en

ledningsstreng. Warm. Bot. 272. -sakker,
et. druesukker (glykose), fremstillet af stivelse 30

(jf. Kartoffelsukker;. Olufs. Ny Oec. 1. 104.

VareL.*808. -trse, et. træ, hos hvilket sti-

velsen holder sig uforandret vinteren over.

Suenson.B.II.61. -tej, et. (1. br.) stivetøj.

der lugtede af Stivelsetøj og Gyldenlakker.

JPJac.II.246. -vand, et. (jf. -mælk, -væl-

ling^ blanding af vand og stivelse (anvendt

ved stivning af linned). vAph.(1759). Oecon

H.(1784).1.14. VSO. D&H. -vælling,
en. (nu næppe br.) stivelse udrørt i vand. 40

Olufs.NyOec.I.127. -værk, et. (nu næppe
br.) værk, hvor der fremstilles stivelse. Moth.

S806. VSO.
Stive-lærred, et. se Stivlærred.

•planke, en. (til II. stive 3 (ell. I. Stive

1); jf. -bjælke; 1. br.) planke, der tjener til

afstivning, de havde forud . . sat Stive-

planker ind i de gamle Skibe, for at de

kunde være sødygtige. Gertz.Thukydid.1.48.

I. Stiver, en (i ssg. Krøjestyver (s. d.): 50

et;, ['sdi'var] (dial. Styver, se u. bet. 4.

jf. Feilb. samt Krøjestyver^. flt. -e ell. (nu
næppe i rigsspr.) d. s. (se u. I. Stive^. {ænyd.

stiffver, no. stiver; til II. stive, jf. 1. Stive)

hvad der tjener til at (af)stive noget; riavnlig i

flg. anv.: I) (især: lodret ell. skraat stillet)

stang, stok, stage, staver osv., der tjener

til at holde noget (en mur, en væg, et træ)

oprejst ell. som støtte under noget; under-

tiden ogs. om (vandret) pind, der forbinder «>

dele af en konstruktion og holder dem adskilt,

(ofte i forb. som sætte stiver(e) til, under^.

Molb.HO. Baaden, hvorpaa der byggedes,

og hvorunder man havde sat Stivere.

Hauch.RF.II.29. man faar . . et System af

Stænger (0: mellem spærene i jærntagværk),

hvoraf nogle gøre Tjeneste som Trækstæn-
ger, andre som Stivere. Gnudtzm.Husb.185.
at anbringe en Stiver under en frugt-

betynget Æhlegren. Pont.LR.84. Stol, Ege-
træ, antik . . Stivere mellem Benene. PolitiE.

KosterbU*/»1923.2.sp.2.
||

(spøg.) om ben.

hun girer i Knæene . . T. har den tunge
Ende af Jungestangen og dog dingler den
anden . . i Stiverne. fl^^aorsfe.F. 78. 2) tynd,
elastisk pind (af metal, ben olgn.), som
anbringes (fastsys) i visse klædnings-
stykker olgn. for at give dem en bestemt

fagon. den bredskyggede Hat . . var ligesom

Baretten af Klæde eller Fløjl, men vistnok

hyppigst udspilet med indre Stivere. TroelsL.

IV.91. Piger, der trippede net af Sted i

Spændesko og Mamelukker, de største med
Stivere i Skørtet, for at det skulde stritte. Eva
DamThomsen.BodiloghendesBrødre.(1918) .89

.

Fast Flip med løse Stivere. Fare7»MS.29<35.

sommer.14. || om de metalstænger, der tjener

til at holde en paraply udspændt; paraply-
stiver. Paraply med 10 Stivere. Fare/itts.

1935.53. 3) overf. (jf. Afstiver slutn., Op-
stiver 2 samt Stivert 2), om hvad der giver

en person (moralsk) holdning, fasthed, ell.

hjælper, understøtter nogen, kan da Deres

prægtige Barm ikke blødgiøres ved at see

det vandrende Ridderskabs Stiver og Støtte

knælende for Dit mægtige ka.syn? Biehl.

DQ.III.82. Hans Ansigt oplivedes under

Frederikkes . . Fortælling, der var en lille

Stiver for hans rystede Tro paa Optimismen
i Til\æTelsen.Schand.SF.289. Hvorfor var

han halv bange . .? Han gik jo i Dag med
sit Embedes Magt og Ret som Stivere i

ILyggen.sa.BS.459. Aakj.EE.13. 4) (jf. Sti-

vert 2; talespr., 1. br.) opstrammer. D&H.
Jeg stikker med dig lidt ind paa Hotellet

. . Det er sgu koldt i Dag. Man trænger til

en Styver. HuldaLutk.DU.8.

II. Stiver, en. se u. Næsestyver.

stiverlig, adj. se stivelig.

Stivert, en. ['sdiWard, 'sdiu'ard] flt.

-er. {dannet til I. Stiver ell. stiv; i bet.

2 maaske omdannet efter Hivert) I) (til

stiv 1; barnespr., 1. br.) d. s. s. Stivdans.

Børup.(NatTid.*U1924.Aft.l.sp.6). 2) (til I.

Stiver 4, jf. ogs. stiv 4.6 og 4.7 slutn.; jarg.

ell. dial.) opstrammer (2); især: snaps.

Skaal, Kammerat! du trænger til en Stivert.

PRMøll.BL.52. Per . . huggede sig en Sti-

vert. Grad.0en.4i.
Stive-skørt, et. (til II. stive 2.i ell.

3.2 ell. til 1. Stive 2; foræld.) skørt, stivet

med stivelse ell. stivere. Der bølgede en Lyd
af Stiveskørters Raslen og Silketøjers Knitren

Hoftheaterets Rækker igjennem.Gj/rLernet.

DT.336. UfF. -stof, et. [II.2.2] (fagl.) stof,

der findes i visse frugter og bevirker, at den af-

kogte saft stivner til gelé; pektin. Lomh.H.12.

-Strøget, part. adj. (til II. stive 2.i ell.
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til stiv 2.3; 1. ir.) stivet og strøget, hvid

stivestrøget Vest. GyrLemche. (Tilsk.l928.II.

339). -toj, et. [II.2.1] linned, som er sti-

vet (ell. skal stives). Frøkenen . . gik og

hængte Stivetøj til Tøiie. ZakNiels.Maagen.

98. VortHj.IV,3.274.

stiv-flippet, adj. [2.3] (1. Ir.) som

gaar med stiv flip; ogs. overf. (jf. stiv 5.6

samt hvidslipsetj; som har et stift væsen,

en pedantisk karakter olgn. en forbenet, stiv-

flippet Adjunkt, der terper aandløst. For

Vngdom.1939f40.285. jf.: (de moderne rejse-

løgers) stivflippede Højtidelighed. Z)agrA^t//i.

'^/iil934.6.sp.2. -frossen, part. adj. (ogs.

(som fk.) -frosset. HCAnd.DB.35. ErlKrist.

St.46). intk. -frossent ell. -frosset (Winth.

V1.252. PoU'>/2l940.5.sp.6). stiv af frost (jf.

haardfrossen;. I) i egl. bet. vAph.(1759). I.l)

(jf. stiv l.ij om legemsdel ell. levende væsen.

ChrFlensb.DM.I.13. et Menneske, som blev

fundet i Nærheden af Hospitalsporten i be-

vidstløs Tilstand og temmelig stivfrossen,

OBloch.D.'I.188. 1.2) (jf. stiv 2) om vædske

ell. masse, genstand af blød konsistens. *Der
snoer sig en lille Aa med stivfrossent Vand.
Winth.VL252. stivfrossen Melk.VSO. 2) (jf.

stiv 1.6, 5.6 samt frossen 2) billedl. denne
forbandede, stivfrosne Rolighed (i sindet).

Bredahl.1.152. hun syntes, hun trængte til

at . . faa Alt det smeltet, som var stiv-

frossent inde i \vQnåQ.Schand.SB.254. Træk-
kene var stivfrosne omkring hendes Mund.
AlbDam.TS.97. -fryse, v. (maaske dannet

til -frossen; jf. haardfryse; 1. br.) fryse stiv;

navnlig [l.i] om levende væsen. vAph.(1759).
(niaalen kan) taale at ^iiwixy%e.Fedders.FF.

168. Soldaterne . . laa ude og stivfrøs.

HKaarsb.M.1.69. || billedl. Smilet stivfrøs

om hans Ladher. SMich.Dø.22. -glo, v. [l.i]

(jf. -stirre samt stavglo; 1. br. i rigsspr.)

glo stift. Hans blev staaende med . . op-

spilet Mund, han tog ikke engang Huen
af, men stivgloede paa Kongen. KlBernt-
sen.Æ.1.40. -gøre, v. [-igo^ro] vbs. -ing.

(ænyd. d. s. i bet. 2) gøre stiv, haard; for-

hærde. I ) (jf. stiv 2.5^ m. h. t. fast legeme;

især i perf. part. ell. som vbs. Man siger, at

et Legeme, hvis indre Friktion er forøget

ved kold, mekanisk Bearbejdning, er stiv-

gjort . . og at saadan Bearbejdning vir-

ker til Stivgøring. flan«oi;er.Tefcn.66. 2) (jf.

stiv 1.6; bibl., foræld.) m. h. t. sindelag,

karakter. Herren . . forhærdede hans Aand,
og stivgiorde hans hierte (1871: gjorde hans
Hjerte stivt). 5Mos.2.30 (Chr.VI). -haa-
ret, adj. [2.i] (jf. hvas-, stridhaaret^.

vAph.(1764). (hoppens) stivhaarede Man.
Fleuron.STH.53.

||
(bot.) med stive (oftest

korte), stikkende haar (hispidus). Nemnich.
Warm.Bot.703. stivhaaret ranunkel, 2(

Ranunculus sardous Crtz. Lange.Flora.595.
|j

om børste. Rahb.Tilsk.1795.123. jf.: (insektet)

har rundt om smaa stivhaarede Børster
eUer qYaste.KSelskNyeSkr.III.294. -hale.

V. [3.i] [-ihaUa] vhs. -ing. (især ^) hale (et

tov) stift; især i perf. part. ell. pass. vAph.
(1759). Er et Toug stivhalet og tilkastet med
flere Tørn om en Krampe. fiorfcoe.MarO.369.

Stivhaling af Vant og 8t&g.OpfB.UI.485. et

Sytov, der stadig holdes stivhalt. KuskJens.
Søm.324. -hals, en. (ænyd. d. s.; jf. stiv hals

u. stiv 1.2 ; nu 1. br.) stivhalset person; stivnak-

ke, slige Stivhalse, slige haarde Hierter. Hersl.

10 Præd.266. GHMuller.Dånisch-deutschesW6r-
terbuch.(1800).385. -halset, adj. [I.2]

{ænyd. d. s.; jf. haardhalset, halsstarrig samt
stivnakket; nu 1. br.) som har en stiv (og skæv)
hals; ogs. overf.: haardnakket (vAph.(1759)).
Moth.S804. Høysg.S.337. VSO. Feilb. -ham-
mel, en. (jf. stiv 2.5, 4.2-3; fagl.) stiv, fast

hammel (mods. Løshammelj. MilTeknO.107.
VSO. -hamre, v. [2.5] stivgøre (metal)

ved kold smedning. Kaper, især i perf. part.

20 (Hannover.Tekn.66) ell. som vbs. ^Stiv-

lia,mnng. NordConvLex.'Y507). -hat, en.

[2.3] (1. br.) stivhat. KBecker.VVI.229. -hed,
en. flt. (1. br.) -er. (ænyd. d. s.) det at være

stiv; især i flg. anv.: I) til stiv 1. *Den Stiv-

hed ei jeg føler meer,
|
Som os den kolde

Alder giver. Wess.Forp.43. Stivhed i Lem-
merne. Thiele.

I

II.109.
II

spec. (landbr.) om
fejl hos hest. Stivhed hos Hesten fremkaldes

efterhaanden ved anstrengende og lang Tje-

30 nestetid. Landbo.IV404. || m. h. t. erektion

af mandslemmet. vAph.(1759). || m. h. i.

karakter, væsen olgn. jeg lod dem fare i deres

Hjertes Stivhed (1931: i deres Stivsind^;

de vandrede efter deres egne Raad.Ps.S2.23.
Du kalder Stivhed og Haardnakkenhed Be-
standighed, men den skal jeg strax spæge.
Holb.Abrac.III.7. (hans) Hurtighed og Stiv-

hed i gode Beslutninger. Eu;.('2924;./Tf223.

Stivheden i hans Karakter skabte Sympati
40 for en Optræden, som var konsekvent. Lin-

vald.KF.112. UfF. 2) til stiv 2; jf.: Con-
sistents, Stivhedsgrad.0rsf.7Z. 25. || m.

h. t. plante, haar, børste olgn. De dyrkede
Rugsorter adskiller sig . . i Henseende til

. . Straaets Stivhed. Sal.*XX.484.
\\ (fagl.)

m. h. t. papir, pap olgn. (matricepappet har)

den meget store Fordel, at det, naar det er

tørt, stivner fuldstændigt . . Jeg anser det

for sandsynligt, at denne Stivhed praktisk

50 talt er uloTgængeMg.LJac.SvenskevældetsFald.

(1929).8. II
m. h. t. klædedragt olgn. vAph.

(1759). II ^ m. h. t. konstruktion olgn. Stiv-

hed kaldes den Egenskab hos en bærende
Konstruktion, at dens Formforandringer

under Belastningens Indvirkninger er for-

holdsvis smås.. SaVXXII.320. Thaulow.M.
11.48. 3) til stiv 3

II ^ m. h. t. tovværk,

(hjælpebraserne) hales til lige Stivhed med
Mærsebraserne. Barden/Z.S'øm.22.4. 4) til stiv

60 4.
II

især {^) m. h. t. skib. SøkrigsA.(1752).

§195. Scheller.MarO.
\\ 4^ m. h. t. vind-

(styrke). Vinden . . tog til i Stivhed. JFJews.
HF.158. 5) til stiv 6. || om udtryk, stil olgn.

et Sprog som det latinske, hvis lange Liv
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er købt ved en vis Stivhed. BJa«.OZ7.729.

II
m. h. t. person, karakter osv. Det oprigtige

Venskab . . har en vis Stivhed og Alvorlighed
hos sig. Schyite.IR.1.74. et Anarchie (i digte-

kunsten) er meget fordærveligere, end den
Stivhed, hvormed det Skolerette fremtræder
uden Aand. MdssfcrLttt.Y2(?2. -hjerne, en.

[1.6 ell. 6.6] (jj. -hjernet; 1. br.) (person,

der har en) stiv hjerne, en usmidig, dok-

trinær tankegang. Den såkaldte lydmetode lo

. . er udarbejdet av stivhjemer (doktri-

nære) uden kendskab til fonetik. Jesp.M
Fon.*6. deres romantiske stivhjerner. Zen-
taur.l934.Dec.30.sp.2. -hjernet, adj. [1.6,

5.6] (1. br.) doktrinær, dengang vore for-

fædre meget fornuftigt avskaffede vokal-

fordoblingen og stumme e'er i Huus, skee

. . var de så stivhjernede at de også fjernede

dem . . hvor de gjorde virkelig nytte. Jesp.

TS.lll. -hoved, et. [l.e] (1. br.) stædig 20

person; stivnakke, det unge Stivhoveds (0:

Fridtjof Nansens) forvovne Tur. JFJens.A.
11.296.

|[ hertil: Stivhovethed.sa.Pi.49.
-hseftnmg, en. se u. stiv 2.2. -krampe,
en. [l.i] (vel efter ty. starrkrampf ; sml. -syge
samt (m. lign. bet.) f Stlftrek. Moi/i.Cont;.

S321; med.) sygdom (betændelse i rygmarven),
der medfører krampe og lammelse ell. stivhed

i alle legemets muskler; Tetanus. Gundelach
Møller.FrederiksHospitalsChir.Aarbog.(1832). 30

84. VoreSygd.II.132, Feilb.
\\

(vet.) om
hestesygdom (jf. I. Klem I.3, I. Klemme I.2,

Mundklemme 1). MilTeknO. LandbO.IY
404.

II
i sammenligning ell. billedl. Som et

Lyn sprang han op og stod en Tid, som om
en Stivkrampe havde grebet ham.Z^o/oed-
Eansen.KA.II.289. Leop.GK.45. \\ hertil

ssgr. som Stivkrampe-bacille, -bakterie,

-epidemi, -gift, -infektion, -serum, -syg-
dom.
Stivl, en. se Stjøvl.

stiv-lemmet, adj. [l.i] Amberg. VSO.
Bang.L.48. Han var saa stivlemmet, at han
maatte . . bæres ned i Baaden. /sa&Z)tn.Fi?.

186.

Stivi et, en. se Støvlet.

stivlig, adj. se stivelig,

Stiv-lærred, et. [2.2](dial. ogs. Stive-.

UfF.). (fagl.) stift, stærkt stof (af lærreds-

vævet raa, heglet hør), der bruges som indlæg so

(„skelet") i tøj. Haandv.124. Gode Stivlærre-

der. Sferm.TexhZ.f'iSar;.;?^. -malet, adj.

[I.2] (landbr., rid.) d. s. s. -mundet 1. „Hvor
vil du hen, Blis!" — brummede Jørgen me-
dens han . . vilde vende det stivmulede Dyr,
Ing.LB.I.lOO. FrGrundtv.LK.107. -mun-
det, adj. [I.2] {ænyd. d. s. (bet. 2); jf. haard-

mundet samt hallandsk munnstiv (bet. 1-2j)
i) (jf. -mulet; mods. blødmundet; landbr.,

rid.) om hest: lidet følsom for bidslet; vanskelig 60

at styre ell. holde. Rostgaard.Lex.S298b. Stock-

fieth.S.57. SjællBond.80. 2) t som bruger grov

mund, altid siger imod. „Er den som bruger en
skiden mund." Moth.S805. en stiv-mundetog

gienstridig Kone. Gram.Nucleus.718. -nak-
ke, en. [I.2] (jf. -halsj I) (sj.) stivnakke;
i forb. som: slaa du med Stivnakken!
Bergstedt.D.52. 2) (jf. stiv 1.6, Nakke 6.2;

nu især Q}; jf.: „i dagl. Tale."MO.^ stiv-

sindet, stædig person; vist fortrinsvis om kvin-

de, har jeg ham paa min Side . . saa kom-
mer det kun an paa hvad den lille Stivnakke
Antonie vil sige deTtil.Hrz.VII.194. „Hr.
Major De holder forkert. De maa gjøre

omkring." Majoren var ingen Stivnakke,
han fulgte gjerne det givne Raad.Zierfc.

XIII.403. KMich.K.245. -nakket, adj.

[1.2] (ænyd. d. s.; jf. haardnakket sami stiv-

halset; nu især Q3) I) (1. br.) i egl. bet. (jf.

nakkestivj. Moth.S805. stivnakkede og stiv-

ryggede ileste.PWBalle.RD.134. *Dér hum-
per han (0: postmesteren) Volden og Haverne
rundt,

I

stivnakket og ^k.Rørd.KI.53. 2)

overf.: som ikke vil bøje sig, rette sig efter

andre. Moth.SSOS. stivnakkede Qyindel Ing.

EM.III.204. Folk vilde snakke hende til

Rette, men hun var stiyn&kket. Elkjær.HF.
62. Feilb. UfF. \\ i videre anv. (jf. ogs. stiv 5),

om egenskab, optræden osv. et stivnakket Pe-

danterie. Heib.Pros.IV.393. stivnakket Paa-
staaeUghed.fiBnx.HZ.i49. jf.: Det Danske
Sprog er . . ikke stivnakket, naar det skal

bøies til Ordsammenføininger.Breda/ii.fZW
Post.1834.858). -nakket-hed, en. I) (1.

br.) i egl. bet. \\ hos ridehest: LSal.XI.193.

2) G) overf. De véd alle om hans Stivnak-

kethed i Kyskhedsløftet. TAifJens.SZ.//.7.

L Stivne, subst. ['sdiuna] (til II. stivne;

sj.) i forb. gaa i stivne, blive stiv; stivne;

overf.: stagnere, forholdet mellem dem var

gået i stivne, to forelskede mænd og en

kvinde, der er faldet til leje midt imellem
dem og ingen vegne kan komme. Hjortø.

TS.118.
IL stivne, v. ['sdiuna] ell. (nu sj.)

[•sdivna] (jf. Jesp.Fon.550; tidligere vist ogs.

m. lang vokal, jf. skrivenumderne stifne.

Moth.S805. stiivne. TBruun.V231 samtBomh
OS.), -ede. vbs. -ing (se II. Stivning^, ;/. I.

Stivne, Stivnelse. (sv. styvna, rw. stivne;

til stiv ell. II. stive; i rigsspr. næppe alm. før

i 19. aarh.)

I) intr.: blive stiv (undertiden ogs.: være

stiv: Alt stivnede endnu af lis og Snee.

Molb.Reise.III.48. Herrerne stivne af rø-

den Guld, |
Af Perler og ædle Stene. /ng.

VSt.196. Jeg kan ikke stivne (0: holde

mig stiv, rank) i Ryggen. UfF.). Rostgaard.

Lex.S298c. 1.1) (jf. stiv 1) m. h. t. le-

gemlig tilstand: (være ved at) blive stiv,

ubevægelig (af kulde, træthed, alderdom osv.

ell. stærk sindsbevægelse). Mine Hænder,
Been stiyne.vAph.(1764). *Alt tyngre Fo-
den stiger,

I
Alt stivner nu mit Knæ. CFrim.

Poet.72. *falmer ei hans Ansigt? Stivner ei

I

Hvert Ledemod? Bagges.SV22. Mine Lem-
mer stivnede af Kulde. Winth.Nov.78. alder-

dommen har rynket (hænderne) og de er
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stivnet af gigt og åxhejåe. Herdal.Blom-

strendetjørne.(1941).18. stivne af angst
(Søiherg.KK.II.lOS), rædsel (Fleuron.

Grum.(1919)A5), skræk (Jer.4.9 (1931));
sml. u. het. 1.2. || m. overgang til bet. 1.4,

om hryst, hjerte. *Nu aabner Lykken atter

sine Arme; |
Det Bryst, som stivned var,

vil nu den vaiTrae.PalM.AdamH.I.206. *tro

ej, Hjertet stivner her (o: i Norden) som
Jorden, |

hvorpaa Vintren har sit Snetelt lo

sa,tlPloug.I.22. 1.2) (jf. stiv 2) m. h. t.

konsistens: blive stivere, fastere, haar-

dere. Bergtiære ligner en sei eller langsom
flydende Tiære, som i Luften omsider stivner.

Brunnich.M.169. Strømmene stode som en

Dynge; Bølgerne stivnede (Chr.VI: dybene
sammendroges^ midt i iia,yet.2Mos.l5.8.

smørret stivnede paa panden
j || spec.

(især (3): blive stiv af kulde; fryse til is.

Kolde Gubbe, Januar!
|
Alting stivner for 20

din Asinåe.Winth.1.22. *hver Bølge, der

stivned af Kulde. Gjel.HS.196. uegl., om blod:

Blodet stivner af Skræk. Holst. D. II. 190.

jf. CLange.8.26. 1.3) (jf. stiv 3.1 ; især 4^j
om tov(værk) olgn.: blive spændt, stramt;

strammes, naar Vanterne ved Slingeragen

slappedes og igjen stiynede. JJPaludan.Er.
52. Kæden begynder at stivne. Bardenfl.

Søm.I.214. 1.4) (jf. stiv 1.6, 5.6; især m)
overf., om bevægelse, virksomhed, karakter 30

osv.: miste sin bevægelighed, sin evne til at

forandres, tilpasse sig, udvikle sig; stagnere.
*Du est nu engang stivnet i din Tro. Oehl.

ND.366. Det, som oprindelig . . havde
været frisk, følelsesfuld Elskov . . det var

ved de senere Ridderhoffer stivnet og for-

kunstlet til en zirlig Leg med Fiktioner.

VVed.BB.269. Læren stivnede i Rettroen-

hed. ZFo&naMS.(r.52. spec. i forb. som stivne

i forældede, gamle former olgn. Madvig er 40

for ung til at være stivnet i de gamle Fot-

meT.Ing.(Grundtv.Breve.l82). Søsteren (hav-

de) søgt at inddrage ham i sin Cirkel: . .

Hofkredse, Diplomater og Militære. Han
fandt dem livløse og stivnede i Form.
0Rung.VS.21.

\\ (jf. u. bet. 4; sprogv.) om
sproglig form. Substantivet (kan) vel mod-
tage en Artikelendelse, men det stivner,

saa saare det er blevet til et Stednavn.
JohsSteenstr.IS.19. 50

2) (nu 1. br. i rigsspr., jf.: „bruges stiin-

dom, skiøndt neppe rigtigt." F^SO.; ikke

optaget i MO.) trans.: gøre stiv; stive
(undertiden ogs. stivne paa, jf. (upers.):

mig synes virkelig, som det stivner lidt paa
Knoklerne, og lysner som et Dagskiær for

Øiet.Grundtv.DVIV21). 2.1) (jf. IL stive i;
gøre noget stift ved at spænde, stramme
det.

II
m. h. t. legemsdel; dels (og især) m.

subj., der betegner ydre paavirkning (kulde, e'o

træthed, alderdom osv.): *(døden) maa kom-
me selv

I

Og stivne Tungen, dersom jeg skal
tie.Oehl.(1831).IX,1.176. *Snart kommer
Ald'ren og stivner de flydende Fingre (0:

en pianistindes). Blich.(1920).111.22. Skræk
og Rædsel stivnede hver Sene.Bredahl.VI.
113. det stadige Slid stivnede de bøjelige

Lemmer. Skjoldb.SM.63. m. overgang til bet.

2.4, m. h. t. hjerte: * Frosten kommer
|
Og

stivner med sin lis det varme B-iertel Holst.

BU. 17. dels m. person-subj.: Arbejderne op-
dager ham (0: en fotograf), retter paa deres

Tøj og stivner deres Ansigter. Buchh.UH.
192. spec. i forb. som stivne kroppen,
stivne sig olgn., rette, ranke sig; ogs. (m.
overgang til bet. 2.i): tage sig sammen; be-

herske sig. for ganske at knuse det forrige

Indtryk hos Tjenestepigen stivnede han sin

lille Krop, stak den trekantede Hats for-

reste Snip og Næsen i parallele Linier op
mod Loitet.Schand.SF.lOO. jeg klappede
ham og tyssede paa ham som paa et lille

Barn. Naa ja, tilsidst fik han stivnet sig

lidt. sa.F.460. \\ m. h. t. reb, tovværk osv.;

dels 4>: stivne Klyver- og Jagerbardunerne
. . under Seiladsen.Funch.MarO.1.76. man
slaar et Slag frem med Skruen for at stivne

Kæden agterefter. Bardenfl.Søm.I.240. dels

(dial.) i talem. som (ikke ville ell. kunne)
stivne en skagle, se Skagle 1.2. 2.2) (jf.

II. stive 2) give fastere konsistens.
\\

m. h. t. haar, børste olgn. Haar og Skæg
stivnes med en opløst Harpiks. BeriTid.^'/,

1934.Sønd.l3.sp.l.
\\

(nu næppe br.) m. h. t.

tøj, klædedragt: stive (II.2. 1). Smalteblaat

tjener . . til at stivne fiin YdiSk. Funke.(1801).
III.429.

II
m. h. t. madvarer. Skyen laves af

lys, klar Suppe, som man stivner med Hus-
blas. Const.Kogeb.175. Bregend.TGK.96. \\ m.
h. t. jord. Den samme sol, der stivner leret,

smelter vokset. NAJensen. Ventetider.(1926).

48.
II

især om frosten, vinteren: fryse til is.

den bidende Kulde stivner Floderne. JBaden.
Horatius.1.35. (vinterens) Frost stivner vore

Vande, men ikke vore Fi.\erter.Blich.(1920).

XXIX.157. Kulden kommer snigende og

stivner alting.MLorentzen.AL.50. m. over-

gang til bet. 2.4, m. h. t. blod: *det syntes

mig,
I

Som Dødens Kulde stivnede mit
Blod.Oehl.(1831).IV.316. Giften virkede alle-

rede og begyndte at stivne Blodet i hans
karer.Holst.V216. 2.3) (jf. II. stive 3; nu sj.)

holde oprejst, understøtte, udspile v.

hj. af stivere olgn. Grenen af et ringe

Træ (0: en stok)
\
Stivner dig, mit svage

Kn3S.Ew.(1914).II.154. Tvende Tværstyk-
ker, som gaae midt over Folden, stivner

denne. Blich.(1920).IV110. Han tog et Tag
i hans Arm for at stivne ham. Schand.TF.
1.261. 2.4) (jf. II. stive 4; overf. *Som Nor-

dens Vinde
|
Kan Bølgen binde,

|
Saa stivner

Hadet hver Tanke reen. CKMolb.SD.77. For
dog ikke at gjøre hende sentimental . . saa

stivner Ironien igjen Følelserne. Kierk.1.364.

*Det er denne syndige Angst for at fjante,
|

der stivned din Sjæl og din Kroip. KMunk.
Tempelvers.(1939).33. smilet stivnede om
hans mund

j ||
(sj.) m. person-obj.; dels:
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gøre stiv, genert, (vi) kan (ikke) have min
Onkel og Tante med paa Raad. I stiv-

ner hm&nden.Buchh.S.325. dels: kvikke op;
stramme op. Per Mathisen tog sig en frisk

Skraa. „Der skal noget til at stivne," sagde
han tørt. OlesenLøkk.KB.66. jf.: maaské
kande Rejsen og de nye Indtryk stivne
ham lidt oj>.Bergs.Hvh.l74.

3) (nu sj.) refl. stivne sig ell. pass.

stivnes m. overgang til intr. anv. 3.1) sva-

rende til bet. 1.1. *Ved Arbeyds tunge Slæb
ey stivnes Nordmands Lemmer. Rein.18.

Mine Fingre stivnes (Oehl.Digt€.(1803).113:

er stivej af K\i\d.Oehl.Digte.III.(1823).81.

D&H. (f.: *0 Under! pludselig
|
Trak sig

en Fimis over dem (o: to mænd): halv sort,

I
Halv gyldenblank, anløben, som Metal;

|

De stivnedes, og blev til haarden Malm.
Oehl.Faruk.(1811).99. 3.2) svarende til bet.

1.2
II
om plantedel, naar Kiernen stivnes og

brunes (o : ved kornets modning). Borreby.PA.

39.
II
om jord. Om Natten sprang Vinden om

i Nord ; Veien begyndte at stivnes, dog uden
endnu at kunne bære, og Føret blev derfor

endnu mere uveisomt. Herm Lange. De Hol-

mer.(1838).7. jf.:
* Fortryllelsen er hævet . .

I
Den tynde Bølge stivner sig til Muld.OeTiJ.

11.288. 3.2) (jf. stiv 3.2; m. h. t. stærk fyld-

ning. Brysterne ere almindelig slappe i

Vandsot, men hos de frugtsommelige sti"vnes

de i fierde M.aAned.CEMangor.FB.7.

4) part. stivnet brugt som adj.: som er

blevet stiv. \\ svarende til bet. l.i. Da maatte
man bøje . . |

For Herren de stivnede Knæ.
Grundtv.PS.Y213. hans af Ledegigten stiv-

nede Fijigre.GyrLemche.S.II.162. der sad
Frk. J. med et stivnet Smil paa det blege

Ansigt. ErlKrist.DH.139. || svarende til bet.

1.2. Jeg mindes jydske Agre, der lignede en

stivnet Bølgegang. Hoffmann.S.20. Et (af tør-

ken) stivnet hjulspor fik ham til at snuble.

Linnemann.LN.9. \\ overf. Al stivnet (Bran-

des.E.15: stagneret) Reaktion er tyrannisk.

Brandes.IV.6. Endelig siger han, med stivnet

Ro : Hvem er Borgerpartiets Ledere her i By-
en? Howalt.DB.75. jf.: „En aandrig Mand har
engang sagt" — erindrede han, — at Arki-

tektur er stivnet }A\isik.Gjel.GL.279(jf. Vo-
gel-Jørg.BO.25).

\\ spec. (sprogv.) om sproglig

form ell. forbindelse: som er bevaret i en ældre

skikkelse, ikke har fulgt sprogets alm. udvikling

og derfor ikke lader sig bøje ell. opløse ud fra

samtidig sprogfølelse, det stolle flertal (af for-

holdsordene) er stivnede nominale kasusfor-

mer. Dania.X.71. Brøndum-Nielsen.GG.1.18.
5) (1. br.) part. stivnende brugt som for-

stærkende adv. ved adj. (luften) slaar stivnen-

de kold Rim ned paa Græsstraa og Sten. Alb

Dam.TS.238. De sad lidt — og alt var stiv-

nende stille. G^at;I.^B.53. (Parthenons) Søj-

ler spænder om det vældige Legeme og staar

saa stivnende fast som Søjler af Flint. IFan-

scher.(PoU*/,1932.11.sp.3).

Stlvnelse, en. (vbs. til IL stivne;

sj. i rigsspr.) det at være stiv; stivhed;
stivelse (2) || svarende til stivne 1.2. Ler-
ælten blev skaaret ud i Klodser med en
Tørvespade, naar den havde en passende
Stivnelse. ^/F.

J|
overf. Graverne traadte

frem med deres Skovle, Stivnelsen forsvandt
fra Flokken (3: et begravelsesfølge). Martin
AHans.N0.197.
Stivne-syge, en. (jf. Stiv-sot, -syge;

10 med.) sygdom, hvorved legemet for en tid stiv-

ner i den stilling, som det indtog ved anfaldets

begyndelse; katalepsi. Panum.126.
L StiTnins, en. flt. (sj.) -er (VSO.).

(ænyd. d. s. ^Trøjens stivning (0: stivhed

ell. stivere?) hialp, at Hiertet ej fik Meen
|

Af tvende S&&T.Bording.II.179; vbs. til II.

stive) I) som vbs. Moth.S806. især til II.

stive 2.1 : en tom Kurv, hvorudi Tøiet legges

efter Stivningen. Oeconfl.^i7S4;./.i2. Vort

M Hj.IV, 3.272.
II

til II. stive 2.2. TU den sidste

Stivning af Produktet (0: margarine) brug-
tes . . koldt Yiind.VilhAnd.HS.331.

\\
(nu

1. br.) til II. stive 3.1 : afstivning. Husets
Stivning. 7S0. 2) (jf. Stivelse 2, Stivnelse;

dial.) stivhed. Der var ikke Stivning nok i

dem. UfF.
IL Stivning, en. (1. br.) vbs. til stivne.

SvGrundtv.
\\ (fagl.) til stivne 1.2. Den

bundne Varme . . som . . maa frigjøres ved
30 Mælkekuglemes StiYmng. MøllH.V280. den

stivnede Sæbe . . fik et marmoreret Ud-
seende, hvilket . . kan efterlignes ved Ud-
røring af Farvestoffer kort før Stivnin-

gen. VareL.*753. hertil fx. Stivningg-pnnkt.
MøllH.Y280(for mælkefedt). VareL.*808(for

olie).

UL StiTiiing:, en. se Styning.

IV. Sttivninc:, en. se Stuvning.

Stiv-pind, en. (nu næppe br.) stiv-

*o stikker. Rahb.Tilsk.1800.707. -puldet, adj.

[2.3] om hat: som har stiv puld. Pont.F.I.

218. EstherNoach.FamilienKoltoft.(1939).14.

-rjgget, adj. I) [I.2] til Ryg 1-3. PNJørg.
ER.IO. hendes høje, stivryggede Skikkelse.

Kidde.AE.11.360. 2) [2.5] til Ryg 4, om
stol, sofa olgn. Wied.S.5. Søiberg.KK.II.25.

•sind, et ell. (sj.) en (Oehl.(1831).IX,l.

138. jf. Hrz.VA.34). [l.e] (vistnok dannet

(efter ty. starr-, steifsinnj til stivsindet;

50 især (3 ; næppe alm. før sidste halvdel af

19. aarh.; ikke optaget i MO.^; jf.: „Sieldent".

VSO. samt: Koldsind, Jævnsind, Stivsind,

Frisind (Glæde) ere Ord, som jeg ønskede

maatte værdiges Naturalisering. Tode.(lris.

1793.11.179)) haardnakkethed; stædighed.

Holb.Ep.IV.420. Stivsind (bliver) ofte taget

for Charakteerfasthed.Ørsi.F/i.67. (han)

besidder i visse Henseender et Stivsind, der

gjør, at han ikke paa nogen Maade viger

60 fra sin een Gang fattede Mening. 5c/wriin^.

N.328. Da lod jeg dem fare i deres Stivsind

(1871: deres Hjertes Stivhed). Ps.81. 13

(1931). -sindet, adj. [1.«] (ænyd. d. s.;

nu især Q3, ;/. dog Feilb. BornhOS.) halsstar-
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rig; stædig. Lilis var Adams første Hustru . .

og blef stif-sindet og nlydig. Pflug. DP. 894.

Biehl.DQ.IYlOO. *Hvad Valdemar har sig i

Hovedet sat
|
Stivsindet den Herre følger.

Ing.VSt.292. Et stivsindet (Chr.VI: haardtj

Hjerte skal fare ilde paa det Sidste. Sir.3.25.

HWulff.DR.347. || om tanke, følelse, anskuelse

olgn. min stivsindede Mistanke. Xierfc.F/,

262. stivsindet Konservatisme. J.oI>ons.MY
23.

II
hertil Stivsindet-hed. Gram.Nucleus.

1490. min barnagtige Stivsindethed . . havde
sin Grund i Stolthed. Mynst.Levnet.7 . -sin-
dig, adj. [1.6] (ænyd. d. s.; nu sj.) d. s.

Moth.S805. *(læderet) er stivt som du selv
|

Stivsindige Gubbe! Ved mit Livl du skal

bøies
I

Og krumme dig. Erz.XI.24. \\ hertil

Stivsindig-hed. SorøSaml.II.193. Stivsin-

digheden holder fast paa det, den har foresat

sig at hævde, selv naar det viser sig, at For-

nuftgrundene ere overveiende paa den
modsatte Side. Ørst.111. 56. -sko, en. [2.3]

(nu næppe br.) sko af (stift) læder (mods.

morgensko, tøjsko osv.). den ældste (datter)

gik i Stivsko og tørrede de større Møbler
eitex.Bang.lJÅ.3S. -sot, en. [l.i] {vel efter

ty. starrsucht) I) (med., foræld.) om stivne-

syge ell. lign. forfalde . . til Stivsot, en Til-

stand, i hvilken Bevidstheden en Tidlang

mangler, og Lægemet bliver gandske stivt.

JABraun.LægeniNøden. (overs. 1819).65. 2)

(fagl.) hos silkeorm: Manufact.(1872).92.
-stikker, en. (no. d. s., slesvig-holstensk

(vel fra dansk) stiefsteker; rimeligvis dannet
til forb. stiv (l.e) og stikken (se stikken^; jf.

dog ogs. stive stikkere u. Stikker 2.2, Stivpind,

Fin-, Strut-stikker; i rigsspr. først alm. efter

midten af 19. aarh.; ikke optaget i VSO. M.O.;
dagl.) person, som p. gr. af stivhed, stædighed,

tværhed, særhed er vanskelig at have at gøre

med; stiv og stikken person; undertiden spec.

om lærd, livsfjern, kedelig person, læsehest olgn.

Rosenk. Den dramatiske Skrædder. (1827). 107.

Om faa Dage gaaer jeg og tvende gamle Stiv-

stikkere af Bønder at være . . paa Reiser om-
kring i Sognene. Cit.l848.(PLaurids. S. VIII.
209). „Hvorfor dækkede . . Sønderlund ikke
det hele?" . . „Aa, han var en af disse retskaf-

ne Stivstikkere, som Fanden har skabt."
Hostr.KG.III.21. de ansaa ham for en Stiv-

stikker og interesseløs Læsehest. Borregaard.
VL.II.18. Feilb. LollGr.39.

||
(sj.) om kvinde.

Din Søster er en underlig Stivstikker ; hende

tror jeg ikke, at vi kommer til at omgaas
ret meget.Wied.Da.34. ThEw.FD.1.82.

||

(1. br.) overf., om ting ell. forhold, de Exemp-
ler, som anføres i Psychologien . . staae som
et isoleret, notarialiter beviist Faktum, men
netop derfor ved man ikke, om man skal
lee eller græde ad en saadan eensom Stiv-
stikkers Forsøg paa at ville danne en Slags
Hegel. Kierk.IV325. -stikkeri, et. (dagl.)

10 stivstikkeragtigt væsen. Pol.^*l»1886.2.sp.l. (i

feststemningen) smeltede Folk saa yndigt
sammen, at de glemte det dagligdags Stiv-

stikkeri.Nans.JD.200. (1. br.) i p.: (han) er

. . velsignet fri for alle Stivstikkerier og tnin-

keda,TeT.Riget.*^/iol913.1.sp.2. -stirre, v.

[1.4] (jf. -glo; 1. br.) stirre stift (paa). (han)
vilde omtaage ham, stivstirre ham og gen-
neraælte ham, JFJens.ir.2S3. han stod med
Nakken mod Kirkemuren, stivstirrende og

20 lammet, fastholdt af mit Blik. AndNx.FL.
165. -straaet, adj. [2.i] (især landbr.)

som har stive straa. Tidsskr.f.Planteavl.l909.

586.1912.279. Petkus-Rug . . er forholdsvis

stiystTei3iet.Sal.*XX.484.
\\ hertil Stivstraaet-

hed. jf. Landbo.IV.410. -syg, adj. [l.i]

(landbr. ell. dial.) som har stivsyge. der sker

store Tab ved Anvendelsen af stivsyge So-

polte til A\l.Andelsbladet.l929.1389. Erl
Krist.K.209. UfF.(om ko), -syge, en.

30 [l.i] {jf. -sot; landbr. ell. dial.; næppe i vet.

fagsprog, jf.: „Lægmands Betegnelse". Sal.*

XXII.321) knoglelidelse hos dyr (navnlig:

svin), der hos unge individer optræder som
benblødhed, engelsk syge (rakitis), hos voksne
som benskørhed, bensyge (osteomalaki), og

som foraarsager stivhed ell. lamhed. Stock-

fleth.S.129. LandbO.1.244. Feilb.

stivt-, i ssgr. se u. stiv- i ssgr.

stiv-toppet, adj. spec. [2.i] (bot.) i

40 plantenavne som stivtoppet star, stiv

star, Carex Hudsonii A. Benn. Lange.Flora.

130. stivtoppet rørhvene, Calamagrostis

negleda (Ehrh.) Beauv. smst.66. -vogn,
en. (1. br.) stiv vogn (se u. stiv 4.2^. Foran
Kroen var Vognene parkeret i tætte Rækker,
Biler, Stivvogne og Charabanc'er. Pol. '/n

1928.1.sp.5. Værløse.Jonna.(1938).69. -øjet,
adj. [1.4] som har stive, stirrende øjne. *(han)
stirred uden mindste Heltemod |

stivøjet

50 rundt omkring sig . . dér hvor Spøgelset først

stod.Drachm.DJ.il. 417. Bergstedt. A.203.
MartinAHans.JR.202.
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