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tja

tja, interj. se III. ja 2,2.

Tjadder, en ell. (især) et. ['tcab'ar]

(til tjadre (og sideform til III. Tadderj; nu
især dial, jf.: „Dagl. Tale". VSO.} snak-
ken, sludren ell. snak, sludder; pjad-
der (2). Jeg har andet i Hovedet, end at

høre efter dit Tia.ddei. Meisling.MK.315.

Sladder og Tjadder; seigholdte Paastande,

ikke en suur Sild \må.HCAnd.(1919).III.
177. M. brølte op: — Vrøvl I Tjadder, din lo

Hajrokke I J5rodersen.ffZ).S6. *Hver Skandal
her og hist . . |

Tidt dog Tjadderen gaaer

I
Kun man Sladderen f&a.eT.HCAnd.SS.XI.

31. Tjadder-gaas, en. (jf. Taddergaas;
nu ikke i rigsspr.) kvinde, der snakker,

sladrer meget. KihAftenp.l784.Nr.2.2.sp.2.

JHSmidth.0rds.161.
I. Tjade, en. flt. -r. (jf. dial. tjadet,

fjantet (Feilb.); vel til II, tjade; sml. Jade
(Hjade) og f fjade, taabe (Moth.F145), ænyd. 20

fade; nu næppe fer.) taabe; fjante. Moth.
T87. VSO. II. tjade, v. (sv. tjata, sludre,

vrøvle; besl. m. tjadre ; ikke i rigsspr.) d. s. s.

tjadre. omsider hun kom til og tog lidt

Skade | Paa hendes Jomfrudom . . |
Hun

om en Vattersot begyndte da at tjade,
|

Som tog saa hastig til at Hver den kunde
see. HMikkels.D.79.
tjadre, v. ['tcabro] -ede. vbs. jf. Tjad-

der. {no. dial. tjadra, jf. bornh. kjåddra i sa. 30

bet. (Esp.168); sideform til tadre (m. h. t.

i-indskud se fx. u. pjadre^; //. aftjadre samt
II. tjade, II. tjatte 4; især dial., jf.: „kun i

daglig og lavere Tale." MO.} om gæs:
kække; om person: snakke (meget og

vrøvlet); pjatte; sladre, (vi) havde Løier

af, at hore en Smaaherre tiaddre ! i2a/ife.

Tilsk.1791.708. Hostr.(Studenterkom.l25; se

u. pjadre^. Gasen . . tjadrer lidt uden
for Gaasestiens T)ør. POlufsen.Taagebilleder. 40

(1878).32. De Skuespillerinder, som mod
Slutningen af 70erne spillede Pernillerne,

tiaddrede altfor meget løs.Normann.Holberg
paaTeatret.(1919).45.

I. Tjald, en. se Tjeld.

II. Tjald, et ell. en. se I. Tjæld, tjal-
de, V. se tjælde,

tjal(d)re, v. ['tcalro] -ede. (jf. dial.

tjalder, paahængt stads, pjaltet, men pyntet

kvinde (Feilb.), tjalret, pjaltet, pjusket (Aakj. 50

PA.122. Feilb.), tjald, et, uordentlig kvinde,

uduelig person, pjok, daarligt menneske ell.

kreatur (UfF.); vel besl. m. I. Tjæld, jf. dog
nt. taltem, gaa ell. arbejde langsomt, smøle,

talte(r)n, pjalter, mnt. talteren, d. s.; sml.

ogs. dannelser som jalre, dalre; dial.) I) om
pjalter: hænge i trævler; hænge og daske.

Feilb. 2) bære sig klodset ell. taabeligt
ad; gaa og tosse; fjolre; spec: være fum-
melfingret; tabe, hvad man har i hænderne. 60

Hvordan gaar du og tjalrer (ZakNiels.TF.^
24: fjolrer^ med dine Venge? ZakNiels.TF.
31. UfF. II

i forb. t jalre om. Sandraanden
gik og snakkede til sin Kone om, hvad der

Tjans

kunde være i Vejen med „Tøsen"; hun gik
og tjalrede om, ligesom hun var kulret og
kunde hverken huske eller sanse. ZafciVieJ«.

Fort.83. UfF.
Tjalk, en. [tcal^] p. -er (Dick.S0.61.

Drachm.DS.32. SvGrundtv.Till.) ell. (nu
oftest) -e (Saaby.^ AchtonFriis.D0.Il.373).

(fra hoU. tjalk, vestfrisisk tsjalk; if. en usik-

ker forklaring besl. m. oldn. kjoU, fartøj) ^
fladbundet, rundgattet fartøj med sværd
(II.4.1) paa siden (især brugt i Holland og
Nordtyskland). PDFaber.VÆ.133. Storbri-
tanniens Flåde jog

I
Tjalk og Brig på Katte-

gat. i2ørd,Z/,20. Scheller.MarO. jf.: Motor-
tjalken „Ka.lø".Dykkeren.l927128.1. \\ tid-

ligere i sa. bet. Tjalk-skib. Harboe.MarO.
tjalre, v. se tjaldre.

Tjams, en. flt. -er. (;/. no. dial. t(j)amsa,

tygge, spise langsomt, famle efter ordene, tale

usikkert, sv. dial. tjamma, tjamla, famle,

tamsog, ubehændig; sml. fjamse, II. fjamsk,
fjamske; af uvis oprindelse; dial.) som nedsæt,

betegnelse for en lidt fjollet, ikke helt

normal person. Rask.FynskeBS.63. UfF.

jf.: de stakkels forkomne Herregaards-
tjamser, der flakker om fra den ene store

danske Herregaard til den anden. Hamann.
ModerneTrældom.(1906).302. tjamset, adj.

(jf. Tjams ; sj. i rigsspr.) (lidt) fjollet, tosset.

Den mindsi heldige Figur (o: i „Den Første

paa Skandsen") er . . Elskerinden, der repræ-
senterer den kvindelige Begejstring paa en
temmelig tjamset MsLa.de. Bøgh.DD.1862.39.
Ja, han er vel nok tjamset! grinede Fru
Justesen. Brodersen.HD.138.
Tjans, en. [tcan's] (gldgs. Sjans. [fan's]

EBrand.UB.38. ORung.VS.26. Rosenkrantz.

Tordenskiold. (1939). 312). flt. -er. (jf. sv.

(vulg.) tjangs ; fra eng. chance (og fr. chance^,

se Chance og jf. Kadence, Kans, II. Skanse

;

jarg. ell. lidt vulg.) chance; især: lejlighed til,

mulighed for at opnaa en fordel, fx. faa (godt

ell. let) arbejde, tjene penge ell. komme i

kærlighedsforhold til en; ogs. om selve det

fordelagtige forhold, fx. arbejde, bestilling, job.

Hver8.Dag.l896/97.20. „det var lige ved, at

jeg skulde have været Nationalbank-Direk-
tør." . . „Det var s'gu Synd, gamle Dreng,

at Du lod den Tjans gaa fra Dig." Nans.LL.
186. Det maa . . være en daarUg Tjans at

være Ulv paa de Breddegrader om Vinteren.

AchtonFriis.AJ.115. han betragtede os aaben-

bart som en længe ventet „Tjans" — han
afkrævede os øjebUkkelig 1 Krone i „Havne-
penge". sa.DØ./.242.

II
ofte i forb. der er

tjans (for noget), faa, nappe (se u. nappe
2.2), tage en tjans (ell. tjansen). Nu er der

Tjans for en Kældermand,
|
der skal tjene

sit Brød paa Fisken. Sødb.GD.30. naar han
nu var gentil, fik han maaske en Sjans med
hende. Hun plejede at gaa med Kontor-
drenge. CArEngeJsf.fiornei.f'/SOfi^.P. Det er

et Arbejd, det at være Fisker;
| et godt

hårdt Arbejd for de Folk der . . |
tar Tjan-
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tjante

sen insk.Rørd.JH.1.108. \\
hertil Tjanse-

mager, (soldat.) person, der forstaar at skaffe

sig tjanser. DSt.1918.57.

tjante, v. -ede. (;/. dial. tjante, taabe

(UfF.), tjantet, fjollet (Gravl.T.48), skaansk

tannta, smaatosset kvindfolk (Rietz.723), tann-

tig, smaatosset (smsl); sml. tunte(t) og II.

fjante, hjante; dial.) løbe forvirret om-
kring ell. bosre sig taabeligt ad. *(ma-

dammen har) ingen Ro;
|
Men i Vankun-

dighed begynder flux at vanke
|

I Huset

om . . Madamen saadan tianter
|
Omkring

i mangen KTO^.TBruun.1.235. UfF.
tjap, interj. og adj. se tjep.

tjasko, V. -ede. (jf. interj. tjask (GJørg.

Kluk&Co.[1930].31), d.s.s. lY sjask; lyd-

ord, af lignende art som II. sjaske; dial.)

vade i søle, vaadt føre olgn.; sjaske (II. 1).

at hoppe over en breed Rendesteen, at tjaske

igiennem en Dynge Snee eller en Søl.Tode.

Y305. Feilb.

Tjat, et ell. en (undertiden i bet. 2, sj.

i bet. 1: PMølU.276). [tcad] fif. d. s. ell.

(undertiden i bet. 2) -ter (Hjortø.HH.66).

(vbs. til II. tjatte; jf. Jat, I-II. Sjat; dagl.,

i bet. 3 især dial.) I) til II. tjatte 1: let,

lem,fældigt ell. skødesløst slag med noget,

især med haand ell. pote. Cit.l771.(Gadeordb.^).

Hvergang Pasop kom for nær, fik han et

Tjat over Snuden af Kattens Kløer. PMøll.

(1865).1.183. jeg (vilde) stoppe Munden paa
ham med et lille bagvendt T]si.t. Bøgh.UF.
1.28. Jeg har spillet mine nye Sager paa en

Koncert . . Publikum gabede — nogle Tjat

i Hænderne bag efter — Du véd nok — det,

man kalder succes å'estime. Schand.F.488.
(han) dorskede i Lummerheden . . med ind-

ædte Tjat efter Moskitterne.JFJens.SiV.^fi.
Da Arien var forbi, lød der nogle magre
Haandtjat.Bang'.///.5i9. selv Forældre
kunne vækkes (fastelavnsmandag) af deres

mindste Børn paa Barnepigernes Arme med
de Uskyldiges Smaatjat paa Dynen. Ing.

Levnet.1.85. det kalder du at slaa . . Saa-
dan et Tøsetia.t\AaDons.MY123. billedl.:

en Revyvise — uden Salt og Storm —
nogle vittige Hoveders Smaatjat til Alt og
Ingenting. Z)rac/iw.///. i65, 2) til II. tjatte 2,

om let slag, bevægelse (især med fing-

rene, poten), hvorved en vædske stæn-
kes ud, ell. (især dial.) om stænk, lille

mængde, sjat af en vædske. kun den ene
(af de to unge piger) benyttede Vievands-
kummen, mens den anden nøjedes med et
lille Tjat fra den andens Fingre. Casse./£.
262. Hun trak et par sidste tjatter (o: mælk)
af (koyveret). Hjortø. HH. 66. *Aaen smyger
sig som en Kat

|
omkring min Jordlod

med vaade T]ait.SigfrPed.SS.84. jf. (spøg.):
(altanen) er meget for stor til den Tjat
Pilsnere, vi faar nu. Blækspr.1944.20. Folk
gaa omkring og stænke Karbolvand i Smaa-
tjat over Gulv og Brosten. Vort Hj. 11,1.
204. 3) til II. tjatte 4: snak (2.i); vrøui;

tjatte

pjat; pjank, naar hun har faaet sig en

Taar Kaffe, saa kan hun saadan komme
med saa meget Tjat og saa mange Gjøge-

ord, at man gjærne kunde grine sig ihjel

åeraui.Pont.FH.136. LollO. Tjat-, i ssgr. af

Tjat 1-2, fx. (dial.) tjat-slaa, -slag (Feilb.);

som eksempler paa sjældnere ell. tilfældige

dannelser kan nævnes tjat-hugge (BechNy-
gaard.G0.314), -kysse (ThitJens.VA.II.il),

o -regn (Nans.JD.168).
I. Tjatte, en. flt. -r. {til II. tjatte (3-4);

sml. ord som I. Pjatte, I. Sjatte og dial.

hjatte (MDL. Feilb.); nu kun dial., jf.:

„I daglig og lav Tale." VSO.) person,
is^r kvinde, der bærer sig klodset ell.

taabeligt ad, er skødesløs i sit arbejde,

uduelig ell. pjanke', affekteret i optræden,

snakkelysten olgn. JHSmidth.0rds.161. Meis-
ling.MK.244. Krist.JyA.Vl.18. Thorsen.183.

20 II. tjatte, V. [itcada] (If tjette. Cit.1717.

(NkS4''820.77)). -ede. vbs. jf. Tjat. (jf. eng.

tat, berøre let, slaa, ty. tatsch, interj., gen-

givende lyden af et slag, tåtscheln, klappe;

lydord, egl. m. henblik paa lyden af let slag,

jf.: Løvet rasler og laver tjattende Støj, idet

hun løber. AlbDam.TS.125); sml. ord som
II. jatte, II. sjatte, II. slatte (3) || i bet. 4

maaske (delvis) et andet ord, jf. dial. tjatte,

om gæs: snadre (Skattegraveren.1887.1.53.

30 FrGrundtv.LK.25; sml.: Gåesen heer (o:

hedder) Tjet t\dit.Krist.DyrefablerogKjæde-

remser.(1896) .173) , sv. tjattra, snadre, sludre,

eng. tatter, sludre, ty. tattern, stamme, mnt.

tateren, samt II. tjade, tjadre; sml. ogs. eng.

chatter)

I) (dagl.) udføre et let, blødt, lem-
fældigt ell. skødesløst, ubehjælpsomt
slag med noget, især med haanden, fx. fordi

man ikke ønsker at tilføje skade, smerte, som
40 et slags kærtegn, ell. p. gr. af manglende kraft,

dygtighed. I.l) uden obj. Han turde ikke røre

sig, ikke give mig et Rap saa ubetydeligt

som saa. (Hun tjattede lidt paa sin Haand.)
Brandes.XI.76. (kusken) nikkede (o: var ved

at sove) og tjattede i Halvsøvne paa Hestene
med Linerne. JVJens.NH.24. Tagene blev

mere og mere kraftløse, og tilsidst sad de og

tjattede med Aarerne i Vandet. OscJews./SL.

75. billedl.: at lege lidt med Æmnet og tjatte

50 lidt ad de altfor selvsikre Moralister. Bran-
des.III.473.

II
i forb. m. præp. efter ell. til.

(hun) tjatter til Borden af sin Kiole. Blich.

(1920).X.165. Josefine tjattede til ham igen.

Bang.L.147. en Kat (laa) paa Ryggen med
alle fire Poter i Vejret og tjattede dovent
efter Fluerne. AndNx.BN.126. 1.2) m. obj.

Hjemkjørslen, under hvilken Ole sad og
smaasov og kun af og til vaagnede for at

tjatte den fjermer Hest lidt med Pisken.

60 Schand.TF.1.147. Mor var flov paa mine
Vegne. Tilsidst tjattede hun mig for at faa

mig til at tie stille. AndNx.LK.60. billedl.:

*(du, Oehl.) overlod til Drenge (o: dine unge
tilhængere), lidt at snerte . .

|
Du, som med



Tjattehoved tjavse

Andres Fingre kun mig ti&ttei. Bagges.DY
VL403.

II
især i forb. m. præp.-led, der an-

giver den ramte legemsdel. Hellere vil jeg lade

kradse mine Øyne af en Hun- Kat, end at

en fortørnet Pige skulde faae Lov til at

tiatte mig paa Kmden.Cit.l771.(Gadeordb.^).

en Strid, hvor man ikke bruger Knytte-

Næver, men . . staar og tjatter hinanden

over Yingrene. Hostr.E. 1.9. (han) tjatter

ham med Stokken oven i Rovedet. Sv Claus.
KuUuraben.(1927).68.

2) (dagl.) udføre en bevægelse, hand-
ling, der minder om et blødt slag, fx.

om pjasken i, skødesløs omgang med noget

vaadt. Sad han (o: Shakespeare) der og tjat-

tede i Blækket, hva.d.JPJac.II.72. *de

mangled jo ellers The,
|

hvori de kunde
tjatte,

I

imens de lod Læberne pjatte. Sop/t

Clauss.T.97. jf. tjaldre 1: hans tynde, hvide

Haartjavser tjattede saa løjerlig uregerlige

om Hovedet paa \\di.m..Bregend.AS.78. \\ m.
obj. Kelneren kom fra en Bagdør, gik rundt
i Lokalet og tjattede Bordene med et skid-

dent iiaLa,ndklæde. Tandr.R.48. især: udføre

et blødt, lemfældigt, skødesløst ell. ubehjælp-

somt kast med noget (oftest noget blødt ell.

vaadt). Han tog lidt løs Sne og tjattede det

i Ansigtet paa Lille-'Bentzen. Bang.SE.223.
de gruttede Kornet mellem to Sten og tjat-

tede Vand eller Mælk paa inden Bagningen
og lavede de henrivendeste Kager. JFJens.

Br.l67.

3) (især dial.) være skødesløs, ubehjælpsom,

fummelfingret ell. sendrægtig i sine handlinger;

fumle; drysse (3); smøle. Kommer du
snart med Kaffen. Du gaar og tjatter. —
Hun kan — ikke faa noget frahaanden.
Gravl.EP.158. Gaa nu ikke og tjat paa Vejen;

der bliver Hus i Helvede, hvis I ikke er frem-
me til Far skal spise Fiokostl AndNx.LK.
120. Hvordan er det du staar og tjatter

med det. Herdal.Blomstrendetjørne.(1941).25.

Feilb.
II (1. br.) m. obj. (i forb. m. adv.). man

(kan kun) beholde det, man har faaet, hvis
man . . ikke lader nogen tage det fra een,

eller tjatter det væk, som om man ikke skøn-
nede paa det. Linnemann.NF.89.

4) (især dial.) fjante; pjanke, Thorsen.
183. UfF. jf.: B. tjattede Udt udenom Sagen.
Brandes.Br. 1.282.

Tjatte-hoved, et. [n.4] (dial.) pjan-
ke-, pjattehoved, et til Kliken hørende
grundtvigiansk Tjattehoved. Dagbl.^^U1868.
l.sp.4. Thorsen.183. tjattet, adj. ['tcado/]

(til 1. Tjatte ell. perf. part. af IL tjatte;

dagl.) ubehjælpsom; skødesløs; fummel-
fingret; ogs.: naragtig; pjanket. VSO.
Manererne bliver virkelig barnlige: kælne,
legende, tjattet ubehjælpsomme., FFed.jSiS.

132. (del er) altsammen paa en underlig
tjattet Facon. Soya. Hørespilafdelingen.(1939).
15. Thorsen.183.

I. Tjavs, en. [tcau's] (ikke i rigsspr.

Tjavse. Tidsskr.f.Fiskeri.1873.207. jf. Feilb.

Tjevs, Tjævs. MDL.598). flt. -er ["tcausar]

(m. i-indskud (jf. u. tjadre osv.) af dial.

taus (Rostgaard.Lex.T22b. BornhOS.), ænyd.
tauss (ved trykfejl: tuass, se Kalk.lV.398) i

bet. 1, sa. ord som L Tavse ; sml. Hjavs)
I) (især dagl.) mindre del, stump (af
uregelmæssigt langagtig form), der hænger
løst, uordentligt ned (ell. er helt afrevet)

fra noget og især er fremkommet Vid, at der er

10 revet, klippet, rusket ell. paa anden maade bragt

uorden i hoveddelen, -massen. I.i) i al alm.
Jeg steg op ad Stigen. Brændende Tjavser
fra Straataget dryssede ned over mig. Schand,
F.97. Belægning med sjaskede Bindevævs-
tjavser, MdssÅ;rZ)«/ri.Ly/.22(?. først paa
Eftermiddagen saas en sort Skytjavs paa
Nordhimlen. ThøgLars.(lslSagaer.111.314).

||

om tot af hør, blaar, tvist olgn. Ballen havde
været beskadiget, og de to Mænd vare

20 komne til at træde lange Trevler og Tjavser
Garn nd.Goldschm.VllI.375. Naar Hørren
var „kævet", kaldtes den enkelte Tjavs en
„BTOge'\FrGrundtv.LK.265. jf.: *De Riime-
tiauses Hilde-blaar,

|
Som her er sammen-

soved (o: digtet i halvsøvne).

S

ort.PSkan.26.
\\

om plantedel. Valnødfnås . . de lange tiauser

som kommer pa Valnødden førend frugten
setter sig. Moth.V25. Blæsten havde kørt en
Tjavs af Vinranken frem og tilbage uden for

30 Vinduet og skuret den op ad Ruden. Stuck.

1.92.
II
om tøjstump ell. (tidligere) pjalt af

tøj. Moth.T88. Egekrattet ved Thorning stod
sort og nøgent paa nogle rødlige Blade nær,
der hang hist og her saa sælsomt fremmede
med deres Farve som Tjavser af Stads-
kjoler. (joysc/jm.F//.65.

II
om nedhængende

slim, spyt. Hundene, der taalmodigt se deres

Herre spise, medens Spyttet driver mere og
mere i lange Tjavser ned fra deres Læber.

40 OBloch.D.^1.148. Fra begges Næser hang en
lang Tjavs ned. Ruttel.TA.51. 1.2) om del

(tot, lok) af haarvækst, især af hovedhaaret

(jf. Haartjavs/ *Med tunge Tjavser om
sin lodne Bug

|
Plovhesten mødig skrid-

ter til sit T^Tng.Rich.II.368. de Tjavser han
har der om Hovedet. JPJae.//.62. en lille,

væver Mand med en kunstnerisk rød Tjavs
ned i Fa^nden. Rutzeb.Monumentet.(1904).125.

II
efter præp. i, især i forb. hænge i tjav-

se ser. de slyngede elastiske Lokker hang i

Tjavser om Skuldrene. Kofoed- Hansen. KA.
11.132. (hun havde) vældig Barm og alt

Haaret i Tjavs ned i 'Pd^.nden.Zahrtmann.M.

355. Han klippede, saa Ulden trimlede ned
i store T]a.vser. Elkjær.MH.94. 2) (fisk., dial.)

d. s. s. I. Tavse 1. Krogene ere fæstede til

Linen ved „Tjavser", der ere IVg Alen lange.

Tidsskr.f.Fiskeri.1873.207. UfF.
II. Tjavs, en. se Sjavs.

I. Tjavse, en. se L Tjavs. II. tjavse,
V. ['tcausa] (ikke i rigsspr. tjevse, tjævse.
VSO.111.L170). (afl. af I. Tjavs; ;/. tjavset;

dagl.) I) intr. ell. (nu sj.) reft. ell. i pass.:

hænge i tjavser ell. opløse sig i, danne

1*
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tjavser; især om (hoved)haar. forlorne Krøl-

ler, som . . tjavsede dem paa Kinderne.

CBernh.XI.377. Kiolen begynder at tiav-

ses. FiS'O. Hendes Haar tjavser uredt frem

af Hovedklædet. Skjoldb.PerHoU.(1912).105.

Haaret tjavser sig fugtigt over Panden. INal-
iandiån.DenstoreJammer.(1917).107. 2) (1. br.)

trans.: gøre tjavset; ogs. billedl. Nu blot

en Havbrise til at tjavse hendes Haar. Joe
Paludan.UR.165. Lange Graaninger tjavser

Himlen den ene bag den anden — Regn!
Regnl Fleuron.HFR.149. i forb. tjavse 'til:

der er masser af dansk naturstemning i

hans billeder. Men hvorfor skal de tjavses og

tjattes til med f&T\e? Pol."/id933.15.sp.6.

jf.: (pigerne) lader sig (ikke) tiltjavse af

enhver fremmed RsiSind.Skjoldb.G.59. tjav-
set, adj. [^tcsLUSdt] (ikke i rigsspr. tjevset,

tjævset. MDL.598). (ænyd. tiaused (Debes.

Færoæ.(1673).55), jf. f taused (Rostgaard.

Lex.T22b), dial. tausig (MDL.590), tawsuer
(Esp.493), SV. tafsig, klodset, i dial. ogs.: slidt

(tynd), no. dial. tafsutt, forslidt, pjaltet; til

I. Tjavs; især dagl.) som hænger i ell. er

fuld af tjavser, i) svarende til I. Tjavs l.i.

Tiausedt . . Er det, som er paltedt og reven.

Moth.T88. i Hegn og Lunde er Træerne
tjavsede foroven.HVClaus.(Lande ogFolk.I.

(1910).438). Absceshulen var beklædt med
forrevet, tjavset, sjasket Yæv.MdsskrDyrl.
LIV 208. 2) svarende til I. Tjavs 1.2; om
haar(vækst): * Haaret tjavset, Pelsen tottet,

I
Rynket er Din (d: orangutangens) Ansigts-

h.uå.KaiHolb.ZH.66. (hans) tjavsede Skæg.
Elkjær.RK.83. jf. bet. 1: *Stormen suser, og
Vinden slaar

|
og rusker i Træernes tjavsede

B.&eiT.Drachm.UD.46. || om levende væsen:
hvis haar(vækst) hænger i tjavser, inden for

Døren stod en tjavset Kvinde og rodede med
nogle BUkkdiT.AndNx.M.242. to smaa, tjav-

sede brune Reste. IsakDin.FF.293. tjavs-
haaret, adj. (1. br.) hvis haar hænger i

tjavser, (hans) tjavshaarede Hoved. Lunde.
(Paadetjævne.(1884).195). smaa, tjavshaa-
rede nøgne Børn. HelgeKaarsb.HM. 1.150.

Tjekker, en. ['tcægar] (1. br. Tjek, Cech
olgn. Schiern.(DMdskr.l858.124). WThal-
bitzer. Arktiske Digte. (1926) .47. Tjekke. Ole
Juul. De røde Enge. (1945). 103. ogs. skrevet

Tschekker, Czekker osv.). flt. d. s. ell. -e.

{ænyd. (ftt.) zisecker (Da Viser.nr. 44.23),
eng. czech, ty. tschecke osv.; af tjekkisk cech)
medlem af den slaviske folkegruppe
i Bøhmen; indbygger i Tjekkiet; efter

1918 ogs. om indbyggerne i staten Tjekko-
slovakiet, hos Tydskerne gj ælder Cechen vel
for . . ualmindelig begavet. Schiern.(DMdskr.
1858.116). Bøhmerne eller Tschekkerne,
Casse.IE.181. Tyskeren (o: Stresemann)
(sagde) til Czeken (o: Benes) (at osv.).Berl
Tid.">U1938.Aft.5.sp.l.

|| hertil Tjekko-
slovak [tcækoslo'vagf] flt. -ker: Glahder.
Retskr. tjekkoslovakkisk.

jf. adj. tjekko-
slavisk (SaVXXIll.870) samt (om sproget)

tjekkisk- slovakkisk (smst.872). tjek-
kisk, adj. ['tcægfisjf] {ty. tschechisch osv.^

adj. til Tjekker (og Tjekkiet^, et cechisk

Folk. ScUern.(DMdskr.1858.106). Tschechisk
Sprog og Litteratur. Sal. XVII. 731. i sub-

stantivisk anv., om sproget: Cechisk og . .

slovakisk. Sandfeld.8.^243.

Tjel, en. se Tele.

Tjel(le), en. se 1. Telle.

TJeld, en. [tcæl'] (dial. Tjald. Schade.
Mors. (1810). 190 {Thi&l). Feilb. f Tjelde.
Moth.T96. t Tjelding. smst. — ogs. Kjeld.
vAph.Nath.IV321. Kjærbøll.458. Sal.'XXII.
423). {cenyd. (no.) best. f. tielden (Kalk.IV
410), SV. tjåll, no. tjeld, kjeld, oldn. tjaldr;

af uvis oprindelse; jf. Sandtel; i S&B. og
Larsen, angivet som no.) \ olm. strand-
skade, Hæmaiopus ostralegus; ogs. (dial.)

om en sneppefugl (se Schade.Mors.(1811).190.

20 Feilb.). vAph.Nath.IV321. Kjærbøll.458. Sal*
XXII.423.
tjene, v. ['tcæ'na] ell. (dagl. ogs. under-

tiden) ["tcæna] (jf. PSchulz.DS.39. Jesp.

MFon.* 116. Brøndum • Nielsen. GG. II. 382.

UnivBl.1.363. Feilb. samt skrivemaaden tjen-
ne: Kyhn.PE.4{co Svenne). Holb.Arab.lsc.

Clitau.IR.32[po Svenne). Kollerød.19). præs.

-er ['tcæ'nar] (jf. tjener. Høysg.AG.ll) ell.

(i rigsspr. kun dagl.) ['tcæn'ar] (jf.: han
30 tje'ner Gud; han tjen'er hos Baronen. SBro-

berg.Manuel de la langue danoise.(1882).88; sml.

Kort.169 samt skrivemaaden tjenner. Holb.

UHH.I.6. KomGrønneg.III.93. Clitau.IR.48.

tiener CX) kjender: ARecke.P.ll) ell. (nu kun
dial.) tjen (DL.3—14—6. Holb.Paars.255.
KomGrønneg.1.248. hun tjen' jo for Amme.
Wied.Silh.60. jf. FDyrlund. Uds. 12. Feilb.

Flemløse.174. LollGr.61); præt. -te ['tcæ'ndD]

ell. (i rigsspr. kun undertiden dagl.) ['tcænd.i]

40 (jf- Feilb. samt tiente oo kiendte: Kyhn.PE.
27. tiente cx) endte : Graah.PT.1.65), tidligere

ogs. skrevet -de (Riber. (Egeria. 1,1.(1804).

234). LMWedel. WordingborgAmt. (1818). 41.

Schaldem.CN.143) ell. (nu næppe br.) -ede
(Holb.JH.II.354. sa.Kh. 1.295); part. -t

[tcæ^nd] ell. (i rigsspr. kun undertiden dagl.)

[tcæn'd] vbs. jf. Tjeneste, (æda. thiænæ
(Fragm.8.14. DGL.II.12 var.), t)iana (Ma-
riakl.), sv. tjåna, no. tjene, jf. oldn. péna,

50 J)j6na, mnt. denen, osax. thionon, oht. dio-

non (nht. dienen^; til subst. oldn. {)j6nn,

træl, oeng. J)eowen, der er afl,. af got. J)ius,

tjener, oht. deo (gen. dewes^, oeng. J)eow,

hvortil feminindannelsen got. J)iwi, tjeneste-

pige, oldn. pf, trælkvinde; besl. m. 1. Terne

og Tyende; jf. betjene, fortjene)

I) (bibl.) være underkastet, under-
givet en (et folk, et (stats)overhoved, en stor-

mand, en herre) som undersaat, vasal ell.

60 ufri person, træl olgn. det ene Folk skal

være stærkere end det andet Folk, og det

større skal tjene det mindre. 2Mos.25.23.

det er os bedre at tjene (1931: trælle for^

Ægypterne, end at dø i Øiken.2Mos.l4.12.
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de (gjorde) Fred med David og tjente ham
(1931: underkastede sig). lKrøn.19.19.

\\

(delvis til bet. 2) billedl, m. h. t. nydelser,

lidenskaber: være en slave af. (vi) tiente

(1819: vare . . Slaver &i) begieringer, og

adskillige \enysteT.Tit.3.3(Chr.VI). Ingen

kan tiene (se bet. 3.2^ to Herrer (jf. Herre

sp. 3'V • • I kunne ikke tiene Gud og Mam-
mon. Matth.6.24. (de) ønskede at være frie

fra den Synd, hvilken de tiene, men de kunne i_o

ikke.Mynst.Præd.II.196. tjene sin bug
(jf. Bug sp.74"'^): Saadanne tiene ikke

vor Herre Jesu Christo, men deres egen Bug.
Rom.16.18. At tjene Paven er (if. reforma-

torerne) at tjene sin 'B\ig.OFriis.Litt.247.

2) (især bibl., relig.) ære, tilbede, dyrke
en gud(dom) ell. (nu sjældnere) forrette de
handlinger, der hører til en guddoms
kultus; ogs. i udtr. for at virke (som præst,

forkynder, forkæmper) i en guddoms ell. reli- 20

gions tjeneste ell. leve efter religionens for-

skrifter olgn. (jf. gudstjenende^. Saa fryg-

tede disse Hedninger Herren og tjente (1931
men dyrkede tillige^ deres Billeder. 2Z5f.i7,

41. jeg og mit Huus, vi ville tjene Herren
Jos.24.15. *Hvo som . . |

Kun tienner Diæv
len . .

I

Skal vist . . faae saa strax en Diæ'

\eh-]øn. Clitau.IR.48 (jf. Mau.6198 og 7217)
*Den Gud, som tjenes af Hærskarers Tal

Rich.III.115. tjene træ og sten, se Sten 30

1.2.
II (jf. bet. 3) udføre visse kirkelige hand-

linger, røgte visse hverv ved kirke olgn., især

som betjent, præst olgn. ved kirken, (levitterne)

skulle bære Tabernaklet og alt Redskabet
dertil, og de skulle tjene ved det (Chr.VI:
tiene det; 1931: betjene den). 4Mos. 1.50.

*Han (0: Morten Borup) tjener sin Gud i

det Høje
|
Derinde (0: i kirken) et Aar

eller to.Blich.(1920).XIY154. (Paul la Cour)

tjente i Menigheden ved om Søndagen at 40

bede Indgangs- og Udgangsbønnen ved Guds-
tjenesten. BiOf7rL.''F.44(?. tjene (for, ved)
alteret ell. herrens bord olgn., (til dels

efter lCor.9.13; jf. ogs. Alter sp. 490^') for-

rette altertjeneste; ogs.: udføre præstegerning;

være præst. *Boo hos os, o Gud, i Naade
|

Med dit sahggiørend' Ord,
|
Med Din Aand

de Hyrder raade
|
Som skal tjene for dit

Boxdl Kingo.SS.III.32. Om jeg har nogen
Løn derfor, om jeg som Den, der tjener 50

ved Alteret, selv spiser af hvad der frem-

sættes paa Åiteret? Kierk. lY 178. Præsten
tjener for Alteret. DSE. tjene (ved) mes-
se(n), se I. Messe l.i.

3) passe et arbejde, røgte et hverv i

en (underordnet) stilling hos en; være
ansat hos, have en (be)stilling hos en.

3.1) (i rigsspr. kun højtid., især bibl., kirk.)

m. tanke paa en hjælpers udførelse af et vist

arbejde: gaa en til haande; være til 60

hjælp, nytte; yde opvartning, pasning

;

ogs.: være til disposition for. Da forlod Dieve-
len ham (0: Jesus), og sce, Englene gik til

ham, og tiente ha.m.Matth.4.11. bind op

omkring dig, og tien mig (1819: vart mig op^.
Luc.17.8 (Chr.VI). *Thi byder Kongen, at
de syv hans Kammer-Svenne,

|
Som for

hans Ansigt var sædvanlige at tienne,
|
De

skulde vende sig til Dronning Vasthi ind.

Kyhn.PE.4. Alle (ved hoffet), uden Een, er

Trælle, stolte
|
af deres Trældom, naar de

atter tjenes
|
af noget Lavere i Trældoms-

rækken. Lem&.J?^ron./.i(?6. jf.: Menneskens
Søn er ikke kommen, at lade sig tiene (o:

for at vinde storhed og magt), men at tiene

(0: for menneskenes skyld). Matth.20.28. i

forb. som tjene for borde, (jf. u. bet. 2

slutn.) varte op ved bordet. Moth.B309. det
sømmer os ikke, at forlade Guds Ord for at

tiene ved Bordene (Chr.VI: tiene til bords;
;/. Bord sp.997*').ApG.6.2. (jf. bet. 3.2; i

talem.: vil du have en tro tjener, saa tjen dig

selv. Mau.10315. Krist.Ordspr.nr.9376. D&H.
II

(dial.) være haandlanger for (haandværker).
Den, der hjalp Tækkemanden, sagdes „at
tjene Tækkemeknd".DanmarksFolkeminder.IV
(1909).35. tjene murer. UfF. 3.2) være i en
stilling, have plads hos en, til hvem man
har bundet sig, fæstet sig for længere ell. kor-

tere tid; især: have plads som tyende ell.

(i rigsspr. især gldgs. ell. arkais.) ved hoffet, i

hæren, i en stormands følge, i et embede olgn.

II
(i rigsspr. især højtid, ell. gldgs.) m. obj.,

der betegner arbejdsgiveren, herren; ogs.: ud-

fylde, røgte en stilling (paa en angiven maade)
hos. *Jeg tjener vel din Fader, — men eier

selv en Gajaird.Winth.VI.248. to Maaneder
efter tjente jeg ham (o: baronen) ikke mere.

KLars.UR.22. (han) foregav, at han var
Morten, der havde tjent os (0: været karl

hos os). Lunde.F.30. tjene en tro, se II. tro

1.1. i talem., se u. Skadeland og I. Tak 1.2. i

forb. som tjene en herre: Moth.T97. *Jeg
tjener ingen Herre!

|
Som Fuglen fri og let

I

Jeg lod mig ikke spærre
|

I Buur eller

Net. Winth.HF.55. i ordspr. og talem., se u.

I. Herre 2.i, I. Sko 2.8. tjene kongen, se

I. Konge 2.1. || i abs. anv.: have stilling,

plads, nu næsten kun som tyende (vogter-,

bydreng, karl, tjenestepige osv.). Borgemester-
Embedet i Slagelse har saare Hden eller ingen

Indkomst, saa at den, der forretter samme
. . kan ansees at tiene par honneur. S/ampe.
VI.137. de Piger, som nu ikke vil ud af

Forældrenes Huse at tiene. OeconT.IV66.
De ældste af Børnene tjente, men der var
fem Munde at mætte hjemme. JVJens.HF.
134. Der er . . næsten ingen mere her i

Frankrig, som vil tjene — navnlig ikke i en
saa talrig Familie. Jørgr.OF.22. jf. bet. 2:

Han (0: en præst) har tjent vel i Menig-
heden. Mart.Leilighedstaler.(1884).424. i forb.

som skulle, ville, tage ud at tjene,
være ude at tjene: „Hun vil dog vel ikke

tvinge dig til (0: at ægte) Torrebæk?" . .

„før jeg gjør det, ta'er jeg ud at tjene."

Hrz.V.305. Børnene blev konfirmerede,' de
to var ude at t\ene.JVJens.HF.19. || m.
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nærmere angivelse af stillingens art, i forb. m.

som ell. (nu især dial., jf. u. lY for 16.ij

for. han har tjent hos min Fader som For-

valter. P^^ei7>.S'Å;.//.255, Det var første

Aar jeg tjente paa Kjærsholm for Ridefoged.

Blich.(1920).X.109. Dengang Hans Peter

Egskov tjente for Tiener. KLars.UR.ll. se

ogs. u. Karl 4.2, Matros, Soldat l.i. || i forb.

m. angivelse af arbejdsstedet ell. principal-

(personificeret) ting. der (laa) endnu en gam-
mel Kedeltromme, der havde tjent ved Mu-
siken. HCAnd.(1919).Y 166. ZA) part. tje-

nende brugt som adj. || om person (levende

væsen): som gaar en til haande, passer, op-

varter en, ell. (nu især) som er ansat hos, har

plads hos en. et tjenende Væsen . . midt
imellem Enepige og indvendig Jomfru.
PHans.KK.97. (Mephistos) tjenende Djævle.

forholdet, hånd tiente udi en Urte-Boe, og lo Roos.(VnivProgr.1941.11.42). substantivisk:

var som Provisor for en Enke. Holb.GW.IV
10. * Pigen drømmer, at hun haver tient til

E.oye.FrHorn.SomnPoet.50. jeg tjente hos

Grosser Worm . . de' var en stræng Plads,

ka' Di tro. VillHans.NT.19. jf.: Postmesteren

har tjent under 3 Konger. Z)ÆH. tjene i ens

brød, i brød ell. gaarde sammen, tjene i

kongens gaard, se u. I. Brød 2.2, Gaard 4.

II
i forb. m. angivelse af lønnen; dels i forb.

den Tjenende, hvis meste Tid tilhører en
Anden. Kierk.V203. „højere og lavere Tje-

nende" o: Personer, som have indladt sig

paa et fast Tjenesteforhold. Lassen.^0.689.

tjenende aander, se u. Aand 5.1. tje-

nende broder, søster, (jf. Læg-broder,

-søster; fagl.) broder i kloster, frimurerorden,

henh. søster i et kloster, der gaar de andre

brødre (søstre) til haande og har forsk, prak-

m. for (jf. lY for 14.i beg.): Jakob elskede 20 tiske hverv at udføre. Sal.VII.160. Lind

Rachel og sagde: jeg vil tjene dig (o: faderen

Laban) syv Aar for UdiChel. lMos.29.18 (jf.

Vogel-Jørg.BO.565). tiene for Kost og Løn.

VSO. jf.: disse Hænder (0: teltmageren Pau-
lus's) have tient for min NødtøTit.ApG.20.34.

tjene for sit brød, se u. \. Brød 2.i. dels

(jf. bet. 1; nul. br.) i forb. w. paa til angivelse

af lønnens størrelse: Du tjener vist paa dine

2 å 300 Daler. PMøll.(1855).II.262. jeg tje-

bæk.De da.Franciskanerklostre.(1914).245. jf.

:

Værten (i ,.Den politiske Kandestøber") er i

det væsentlige tjenende Broder. HBrix.HK.
41.

II
om stand, stilling: hvis medlemmer,

indehavere er ansat hos, arbejder for en prin-

cipal, arbejdsgiver, husbond, især som tyende.

Mennesker af den tjenende Klasse. Watt.PF.

170. i denne Giftemaalshistorie (0: hans

ægteskab med en tjenestepige) (vil man) finde

ner dog nu paa en godt 1200 Kr. om Aaret. 30 en Forklaring til hans Interesse for den

EdgHøyer.TanteCramersTestamente.(1904).35.

II
spec. i udtr. for at være soldat, i militær-

tjeneste (et sted, under en leder, ved en vis

vaabenart olgn.). (de krigere) der tjente under
(kong) Rin^. Schousbølle.Saxo.218. Han har
tient . . i den franske Armee. VSO. Skaa-
ningerne vare . . ikke forpligtede til at tjene

udenfor deres Landskabs Grænser. KrErsi.

DM.31. tjene i krig(en), se 1. Krig 1.2.

tjenende Stand. Cit.ca.l875.(Personalhist

T.1942.104). Unge Piger af den tjenende

Stand, som . . skulde rejse til Pladser. T/im-

borg.DP.83. de allerværste Fruentimmer var

de, som var i en tjenende Stilling og

lagde sig efter deres Éushond.Schand.BS.57.

II
i billedl. udtr. Hvorledes standses denne

Skepsis, der har sin Grund i, at Tænkningen
istedenfor at være tjenende ved at tænke

(nu 1. br.) i forb. som tjene til fods (se u. 40 Noget, selvisk vil tænke sig selv? Kierk.VII
Fod 1.5;, til hest (Holb.Herod.23. Graah
PT.I.65. se ogs. u. Hest 1.2^, være infante-

rist, henh. kavalerist.
\\ f m. indholds-obj.:

udføre; forrette; aftjene. Hold dennes
(0: Leas) Uge ud, saa ville vi ogsaa give

dig denne (0: Rachel) for den Tjeneste, som
du skal tjene (1931 afvig.) hos mig endnu
syv andre kar. 1Mos.29.27. 3.3) videre (uegl.)

anv. af bet. 3.1-2
|| (delvis til bet. å.i) om

289. verdslig middelalderlig Lyrisme paa
Dansk . . staar i tjenende Forhold til den

episke Digtning. BilleskovJ.DD.1. 53. (jur.:)

Den Ejendom, der har Fordel af Servituten,

kaldes den herskende; den, paa hvilken Ser-

vituten hviler som en Byrde, kaldes den

tjenende Eiendom. JurFormularbog.^311.

3.5) {jf. ty. ein gedienter soldat; nu kun i

ssg. veltjent (s. d.); jf. ogs. længsttjent)

person: arbejde til bedste for (noget, fx. et 50 part. tjent brugt sorn adj. m. aktiv bet

land, en institution, sag osv., hvortil man er

ell. føler sig knyttet), tiene fædernelandet.
Moth.T97. Digteren erkjendte, at han kun
ved at tjene Natur og Historie gjorde sig

virkelig M.Hjort.KritLit.il.138. Georg Bran-
des tjente sin Idé, sjeldent noget Parti,

aldrig sig selv. Nathans.GB.95. \\ om dyr:
arbejde for, være til nytte for, være knyttet til

(en herre, institution), det er Synd, naar en
Bonde mishandler . . sine Heste, som tjene 60

ham tro og ærligen. PWorm.FireBreveom
ClaraRaphael.(1851).24. (en) Hoppe, der . .

var "saa skudfrom, som om hun havde tjent
ved Artilleriet. Baud.GK.147.

\\
(spøg.) om

som har beklædt en stilling (gennem længere

tid) og passet, røgtet sit hverv (godt); især

om militærperson. ONOlsen.AlbertBorgaard.

(1839).50. disse øvede, tildeels længe tjente

Krigsknegte, der danne den faste . . Kjerne

i den romerske Legion. Madv.(UnivProgr.

1864.38). Der har vi det, saadanne unge

Lapse skulle her foretrækkes for gamle

tjente Soldater I Kloppenborg.Er.85.

4) om person: være hjælpsom over for

en; være en til nytte, gavn; gøre en til-

pas; opfylde ens ønske(r); vise (en) én

venlighed, villighed; gøre (en) en tje-

neste (tjenester); nu oftest i forb. m. maades-
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udsagnsord som kunne, skulle, ville.

4.1) i al alm., især m. obj. alene, min Mand
(o: en bogtrykker) . . giør mange Ting meere
for at tiene publicum end for profit. Hoi!&.

Bars.II.6. Hr. t. vilde ieg usigelig gierne

tiene, naar ieg alene kunde komme efter,

hvor de Papirer have skiulet sig, som han
søger etter. Langebek.Breve.292. *Han, som
har frelst dit Liv, har ilde tjent dig.

|
Ønsk,

at du ikke stod her leYende.Heib.Poet.III. lo

317. „Jeg sér mig om efter en Lejlighed . .

Det er et rart lille Hul, du har dér.". „Saa-
mænd . . Men nu har jeg netop lejet det ud,

saa jeg kan destoværre ikke tjene Dem."
CEw.Æ.III.27. (slagterne) har henvist til,

at de kun har handlet som sket for at tjene

deres Kunder ved at skaffe dem Kød. PoL
*''U1941.6.s'p.3.

II
(nu næppe br.) som eufem.

udtr. for at være en mand til vilje, saa tit jeg

i min Ungdom har tient Mandfolck, har jeg 20

giort det af puur Medlidenhed. Hvorvel jeg

kand icke nægte, at, naar nogen har siden
villet beviise mig Høflighed (o: en erkendtlig-

lied {2)) for saadan troe Tieneste, jeg jo har
taget med en god Samvittighed. ^o/&.T«/6.

111.2.
II
tjene en igen ell. en anden gang

(Oehl.I.121), (nu 1. br.) gøre (en) en gen-

tjeneste. Moth. T98. *kan jeg tjene Ham
igjen,

I

har Han at heta,\e.PAHeib.US.612.
„Saa kan Du maaskee bringe mig ud af en 30

stor Knibe — jeg skal tjene Dig igjen." —
„. . det veed jeg! Er det Fenge?"Oversk.I.
333. jeg skal tjene dig (igen) paa din bryl-

lupsdag, se Bryllupsdag 1.
|i

tjen mig!
(nu 1. br.) brugt som (indstændig) opfordring
til at rette sig efter ens ønske, høre paa en,

gøre (en) en tjeneste. *tjen mig, gode Ubbe,

I
Bliv hjemme her og see, hvor Alt gaaer til.

Recke.KM.107. „Aa tjen mig," vrissede W.
utaalmodigt, „man bliver helt kulret af det 40

Spektakel (o: rokkens snurren)''. PEBenzon.
P.163. „Tjen mig," sagde Herluf, „hvad er

Kunst i Grunden for noget?"sa.i/.253.
||

jeg vil tjene dig! olgn., (nu næppe br.)

brugt som undskyldende udtryk for, at man
taler rent ud, siger sin ærlige mening, den
ilde hørte sandhed olgn.: undskyld at jeg siger

det! ærlig talt! Holb.Bars.II.12. jeg vil tiene

dig min hierte Broer. Hvorfor skulde jeg

gaae hen at myrde en, som aldrig har giort 50
mig imod? sa.Ul.11.9. Bagges.11.238. Hun
forstaaer sig godt paa Maierie! Er det en
gammel Kone? Jeg vil tjene hende . .1 Det
er et ungt YrxxentimmeT.PAHeib.Sk.I.lSl.

II (1. br.) part. tjenende brugt som adj.

(hun) har været en sjælden tjenende og op-
ofrende Hustru og Moder. BornholmsTidende.
^^/il929.3.sp.5.

II
tjene (en) for øjne, se

Øje. 4.2) i forb. tjene en i noget, være en
til hjælp, nytte ell. rette sig efter ens ønske i eo

en vis henseende, m. h. t. et vist forhold (især:

ved at udføre en handling (jf. VSO.)). alle

disse Complimenter var ikke nødig, jeg er

jo obligered at tiene ham i alt hvad mig

mueligt er.Holb.llJ.II.l. Jeg kan ikke tjene

Dem i hvad De der forlanger af mig. JFJens.
RF.175. nu især m. flg. inf.: jeg maatte
(endelig) tiene ham i at prædike. Mt/nsi.Lev-

net.45. Vil De nu ikke tjene mig i sletikke

at nævne, at jeg har spurgt Dem om dette

med Bsidnmgen. JakKnu.A.178. tjen mig i

ikke at lave saadant spektakel j 4.3) i forb.

tjene en med noget, hjælpe, gavne en ell.

rette sig efter ens ønske, vise en en venlighed

ved at yde, skaffe en noget, gøre noget for en
olgn.; spec. f- levere en ønsket vare, betjene

(en kunde), hånd tiente den Aarhusiske
Biskop Owe Bilde med nogle Heste. EPont.
(KSelskSkr.II.128). Hr. Grosserer! hvormed
kan jeg tjene Dem? Behag at se paa Vårene!
Goldschm.in.268. Jeg kan her tjene Dig
med en lille Oplysning. Z*er&.//.i 77. det

tjener De hverken Dem selv eller andre med.
ErlKrist.DH.237. jf. u. bet. 4.1 : Hvormed
kan jeg nu tjene Ole Sørensen igjen (d:

til gengæld for hans hjælp)? spurgte Skole-

læreren. »Sc/iand.rP./.li^. 4.4) i forb. være
(O, især emb. finde sig. LTid.1745.9. Jur
Formularbog.^239. 1. br. blive. Slange.ChrlY
1165) tjent med noget, (udviklet af bet. 4.3,

jf. Mikkels.Ordf.89 ; især talespr.) have faaet

sine berettigede ønsker ell. krav opfyldt; have

tilfredsstillende nytte, gavn, fordel af noget;

staa sig ved; ikke være narret med. Hvo kand
være tient med at blive Lærd paa saadan
Maade (o: ved disputereøvelser).Holb.MTkr.

220. jeg kan ikke være tjent med at miste

al min Vtslxi?,. FritzJiirg.nr.70. De er en
Møjmær. En beskidt Trækkert, som ingen

ordentlig Mandfolk kan være tjent med.
ErlKrist.DH.103. i forb. m. adv. som godt
(vel), ilde: skraber hånd alt for meget
Ild til sin egen Kage, saa est du bedre tient

med, at handle med a.ndre. H0rn.Moral.il.
117. *Med mit Bekiendtskab er I Udet tient.

I
Jeg er en fattig Skrædderdreng. Oe/ji.7.S5.

I selv er ilde tjent med disse Oplysninger.

Bredahl.II.109. derved troer jeg . . at I

Alle ville være vel tjente. NPWiwel.NS.205.

II
ogs. (især dial.) ellipt. være tjent. For

din egen Skyld tilbyder jeg dig Penge, saa

du kan være tient. ErlKrist.S.239. den Kone
der faar ham, hun er vel tient\Soya.HF.25.

UfF. 4.5) t »w. tings-obj.: forbedre; gavne;
hjælpe paa. *tiene sin Coleur

|
Med Udet

Sminckerie. Schandrup.04^.

5) (jf. bet. 6^ om ting ell. forhold, betragtet

som gavnlige, nyttige ell. passende for en (no-

get). 5.1) staa til raadighed for ell. komme til

hjælp; være en hjælp, et hjælpemiddel,
en støtte for; komme til gode; gavne;
ogs. (jf. bet. Q): være brugbar, anvendelig for.

Guldborg sund for Laaland gienner,
|
Øre-

sund vort Sælland tiener. LKok.(PSyv. Viser.

(1695).584). (der) fandtes . . intet (sværd),

som kunde tjene ha.m. Schousbølle.Saxo.94.

jeg har udtænkt en lille List, som skal tjene

mig i Udførelsen af min Vl&n. Heib.Poet.VII.
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28. dette Leksikon har tjent sin Mester vel

under Udarbejdelsen af Hundredvisebogen.

APhS.XV.261. om (gunstige) naturforhold,

(gunstig) lejlighed: Natten tiente ham i hans

flugt. lfo<Æ.TP7. Lykke og Leilighed har tit

tient mangen en mere, end baade Tapperhed
og Kunst. OeconT. ¥46. 5.2) have en god ind-

virkning paa ell. medføre heldige virkninger,

fordele for en (noget); være godt ell. pas-
sende for; bekomme (1). (ofte i forb. tjene i_o

en bedst, være det bedste, fordelagtigste, hel-

digste for en). „Lad os faae et par Bouteiller

ind, jeg skal være jer Doctor."— „Viin tiener

mig aldeeles ikke nu omstunder." 5oZ&.Bars.

(1731).IY3. Jer (o: en ung pige) tiener ikke

at ligge alleene . . mit Barn, men I skal

bede enten Tieneren eller Kudsken at sove

hos ieT.sa.Hex.II.5. *Ej tale kan jeg, som
jeg vil,

I

Mig tjener bedst at tie. Gruridtv.SS.

Y480.
II

især m. ubest. pron. som subj. (nu 20

næsten kun i forb. det tjener en bedst, hvad
der tjener en bedst^. prøv dig selv i hvad
din Levemaade angaaer, og see, hvad der
er dig skadeligt . . Thi Alt tjener ikke Alle,

og Enhver haver ikke Behag i enhver Ting.

Sir.37.33. *Vi er ikke skabte til Højhed og
Blæst,

I

Ved Jorden at blive, det tjener os

\iedst.Grundtv.PS.V63. man vil mene, at

han mod de Fornemme var mere efter-

givende, end det tiener en Konge. Molb. 30

I)H.I.459. Det vilde tjene alle Parter bedst,

hvis vi kunde fordele Lukkeperioderne.
Ekstrabl."U1939.1.sp.2. f det tjener ikke,

(jf. bet. 6.i) det er ikke heldigt ell. passende.

det tiener ikke, at Folk finder os nu omstun-
der meget B&ramen. Holb.Hex.IY6. Schous-
l0lle.Saxo.i22. jf.: Ney Herre, det tiener

icke meer, skulde jeg faae et saadant Hierte-

stød til, kom jeg til at begiøre mit Testa-
mente. floi6.rt/&.//. 2. tjene i ens kram, 40

se IL Kram 2.2. 5.3) (jf. bet. Q) m. h. t. det

resultat, den virkning, der tilstræbes: med-
virke til (opnaaelsen af); tage sigte paa.
Den skrævende Stilling tjener vel meget
godt Indtrykket af den energiske Anstræn-
gelse og det vældige Slag. JLawge.77.52.
Paradigmet viser, at Mutationen gerne tjener
Distinktionen. BilleskovJ.H. 1.65. || især i

forb. tjene et formaal. Hans Iagttagelser
tjente ingen økonomiske Formaal, men en 50

videnskabelig Idé. VilhAnd.Litt.il.667. Et
senere Forsøg . . tjente samme Formaal.
Kbh.sSporveje.(1936).89. 5.4) (jf. bet. 6; nu
kun dial.) uden obj.: gøre fyldest; due;
ogs.: anvendes, bruges (i et vist øjemed)
ell. være anvendelig, det kand tiene en
anden gang. Moth.T97. *I Herrens Hænder
den bælgede Skal

| saa vel som Kærnerne
tjener. Drachm.III.432. Hvis du ikke skulde
vide Besked just om Drachmann ^s honorar) e'o

saa kan ogsaa andre Exempler tjene. JPJac.
(Brandes. Br. 11.284). Feilb. jf. u. bet. 6.1:
Børen, vinden tiener.Moth.T97.

6) videre anv. af bet. 5, m. nærmere angivelse

af resultatet, formaalet ell. anvendelsen, især

V. hj. af til, som ell. i stedet for. 6.1) i

forb. m. til, i udtr. for, at noget udvikler
sig til at blive et gode olgn. for en og (ell.)

maa tilregnes en som saadant, ell. i udtr.

for, at noget bidrager ell. fører til et

resultat, bevirker (fremkomsten af)
noget, (om forb. som tjene (en) til gode, ros,

underretning, ære, se god 11.4, III. Ros 1,

Underretning, Ære). Vidste du (0: Jerusa-
lem) dog . . hvad der tiener til din Fred I

Luc.19.42. Bladene af Træet tiente til Fol-

kenes Lægedom. ^a&,22.2. (de) feilte alt det,

som tiener til Beqvemmelighed . . uden at

savne noget åer&f.Ew.(1914).I.62. nu især

(undertiden m. overgang til bet. 6.i) m. flg.

inf.: (ordenes) blotte Fremsigelse skulde

tiene til at afvende Ondt. Mynst.Betr.11.230.
Hans Hang til Klichéstil tjener . . til at ud-
viske enhver Antydning af klare Konturer.
Friis-M0ll.SB.99.

II
m. overgang til (ell. delvis

hørende til) bet. 6.2. dybe Furer af Vogn-
hjulet i Mosebunden . . tjene Vandreren til

Yeileåning.Tolderl.F.148. det tjener ikke til

din Undskyldning. 7)<fe^. dette skulde tjene

til forklaring j tjene til oplysning: Docu-
menter, som kand tiene til Sagens Oplius-

ning. Holb.Ul.Prol. Stampe.1.275. Til nær-
mere Oplysning tjener, at (osv.).PoU'/il942.

7.sp.3. tjene til skræk (for nogen), se

I. Skræk 2. 6.2) i forb. m. som ell. (nu i

rigsspr. næppe ved betegnelser for ting) til ell.

(nu 1. br.) i stedet for ell. (nu næppe br.)

for (Tode.SJ.1.122), der indleder et (slags)

præd. til subj.: gøre nytte ell. finde an-
vendelse i en vis rolle, egenskab; bruges,
fungere, virke som. hvor en Regel ha-

ver slige ubestemmende Ord, maa Exemp-
1erne tjene i steden for nøyere Bestemmelse.
Høysg.S.aS^. Erfaringen tiener heri til Beviis.

Kraft.(KSelskSkr.III.272). Løse Træstam-
mer og Steenbrokker tjene her som Bro.

HCAnd.(1919).IY196. (en) Fjæl . . tjente

dem til Sæde. Wied.MB.I.l. Som Eksempler
(paa ordsprog) kan tjene: (osv.).OFriis.IÅtt.

154. tjene til mønster, til ell. som prøveklud,

rettesnor, se Mønster 2.i, Prøveklud 2.2,

Rettesnor 2. 6.3) i forb. m. til, der angiver

formaal ell. anvendelse: have en funktion;
have som formaal; bruges, anvendes
til (et formaal). Alt tjener til Skildringen af

de to Kwinåe&gnrei. OFriis.Litt.99. især m.

flg. inf.: et stort Kohorn . . havde tjent til

at tude Kvæget sammen med i Landsbyen.
Ing.EF.VIIL143. Udsagnsord, der tjæner
til at forbinde et omsagnsled med grund-
leddet, kaldes uselvstændige. Mikkels.Ordf.

353. denne Skrivelse tjener kun til at med-
dele Dem, åt.Ludv. f uden præp.: det samme
tiener just at bestyrke Pufendorffs Mening.
Holb.NF.(1728). 1.152. \\ i spørgende sætn.

som hvortil tjener (det)? hvortil tiener

dog dend Ceremonie. Holb.Bars.11.9. Jeg ind-

seer ikke, hvortil det kan tjene ham at vide
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mit 'Na.yn. HauchJII.6. der gaar Tanker op
i mit Hoved, hvad tjener de til? JVJens.EE.
174.

II
i nægtende udtr. som det tjener

ikke til noget, det er formaalsløst. Per-

sianerne . . havde en lang Tiid betienet sig

af Græske hvervede Tropper, hvilket tienede

til intet, uden at sagte Stormen til en Tiid.

Holb.Herod.16. det er sært, man er saa

taabelig at snakke med dig . . Det tjener

ikke til noget. JørgenNiels.D.152. 6.4) (nu
1. br. i rigsspr.) bet. 6.3 anvendt m. særligt

henblik paa egnethed, brugbarhed til et vist

formaal: være egnet, brugbar til; due til;

ogs.: være i rette tilstand til en vis anvendelse,

behandling; være tjenlig til. Det (o: saltet)

tiener (1907: Det er ikke tjenligtj hverken
til Jord eller til Giøånmg. Luc.14.S5. Her-
man von Bremen kunde nock tiene til andet
end Kandstøber. Holb.Kandst.I.'4. hvis en
Lærer ikke er behagelig udi Omgiængelse . .

tiener han med all sin Lærdom ikke til

Skole-Embede. sa.£p./Tr32(?. Hvad duer,

hvad tjener jeg til mer? JacPaludan.S.181.

jl
om lægemiddel: hjælpe; bruges, det tiener

im6d ioigiit.Moth.T98. *Moderen forstod

den Vattersot (o: pigens skjulte frugtsomme-
lighed) til Prikke,

|
At Piller og Essents

ei tjente derimod.HMikkels.D.80. \\ m. flg.

inf. *Hans Vers jo tiene kand at kline paa
en Yeg. Holb.Paars.292. *En Kæysers Vall-

Sprog var, hvo sig kand ey forstille
|
Han

tiener ikke til at være en Regent. Wadsk.98.
vii (kørte) det siste i huues, Erter og vikker
un tagen, som inuu ikke tiente til at tage i

huues. FarumEr.55.

7) faa en indtægt, økonomisk gevinst
ved at arbejde, tjene (3) for løn ell. ved at

sælge noget for en højere pris end ens egen

indkøbs- ell. produktionspris; ofte i forb. m.
ved til angivelse af arbejdet, indtægtskilden,

transaktionen, ell. paa t%l angivelse af varen
ell. (dagl.) forretningen, handelen ell. den per-

son, man handler med. 7.1) uden obj. naar
der er Dyrtid, saa tjener Kiøhm&nden. Kierk.

V.237. W. skulde naturligvis tjene paa sine

Bøger. CSPet.Ldtt.763. Saa maatte han tjene

ved at modellere Bordpynt i hvidglaceret

Porcelaine for (en fabrik).Wanscher.KN.23.
du skal faa det for hvad jeg selv har givet;

jeg skal ikke tjene paa dig
j tjene paa

kurven, se I. Kurv 1.2. || i forb. m. adv.,

der angiver indtægtens størrelse. Han var tar-

velig, gik i gamle lappede Klæder . . og
dog tjente han godt. JVJens.J.41. S. tjente

]?ænt. Pol.''/il945.Sønd.6.sp.l. tjene tykt,
se tyk.

II
i forb. m. til til angivelse af hvad

indtægten bruges til, skal dække. Jeg tjener
ikke engang til en Biografaften paa det
Parti (sæbe).Howalt.S.12. en ung Pige af

god Familie, der blot skal tjene til lidt

Lommc]^enge. TDitlevsen. BF. 64. tjene til

brødet (PoU*/tl941.5.sp.3), føden (Frisch.

PE.122. KnudAnd.HH.153), underholdet
(BiogrL.UV185. Pol.''U1943.9.sp.5). 7.2) m.
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obj., der betegner indtægt ell. levebrød, under-

hold olgn. tiene Midler. Moth.T 97. Kjole-

syning, som hun tjente lidt wed.Gravl.EP.
146. den Krone, Fru H, har lovet ham . .

er altfor vanskeligt tient. BechNygaard.GØ.
229. tjene brødet, (1. br.:) eksistensen
(MylErichs.S.99), føden, se Brød 2.i, L
Føde 1 (og u. Mund 4.4). tjene penge:
J. mindedes mange onde Nætter, naar han

10 havde gaaet Strandvagt . . for en Tokrone
pr. Nat. De Penge var tjente, ogsaa mér
end det. MylErich.S.156. Sporvejene tjener

mange Penge til Kommunens Kasse. PoL"/i
1940.4.sp.l. se ogs. u. Penge 2.3, IL rig 2.2.

mange og let tjente V enge. Galsch.H.86.
Helsingør Sundt.1.28. tjene skillinger, se

Skilling 2.2. || i forb. m. refl. hensobj. *Saa
(0: som lakaj) kan jeg frit komme op at

kjøre
I
og tjene mig mangen en dejlig Øre.

20 Rich. 11.165. Naar vi først faar tjent os

Fenge.KAabye.PT.116.

8) videre anv. af bet. 7. 8.1) vinde en (især:

økonomisk) fordel ved at spare, økonomi-
sere med noget, undgaa udgifter olgn.

Hvorfor kom De da herned? For at faa en
Kop Kaffe, svarede han. Det var et Maaltid

t\ent. Bierfreund.FN.123. (han) havde reg-

net ud, at han tjente fire Øre ved at købe
en hel Pakke Tændstikker til seksten Øre,

30 i Stedet for at købe dem enkeltvis til to Øre
Æsken. LindskovHans.NH.185. hvad der er

sparet, er tjent, se spare 2.]. tjene tid,

se u. Tid 9.7. 8.2) (nu 1. br.) erhverve sig
et (ikke-økonomisk) gode som løn for,
resultat af arbejde, virken olgn. tiene et

got n&nn. Moth.T97. *Her tiente han sig

Tak var altid fuld af Naade.JFms.255.
*han tjente med Uret sit Ry\Gjel.HS.137.
tjene sine sporer, se L Spore 1.2. 8.3)

40 (nu kun dial.) være værdig til; fortjene.
tiene r6Q.Moth.T97. BornhOS. ordspr.: Den
Hest, som tjener Havren bedst, faar mindst
af den. Mau.3643. Krist.0rdspr.113.

9) i refl. anv. i forb. m. præd., præp.-led,

adv. olgn. 9.1) til bet. 3 (og 1), i udtr. for at

naa et vist stadium i sin karriere, op-
naa en vis stilling, position som resultat

af sit arbejde, sin virksomhed i en stilling

olgn. du . . har tjent dig igennem alle Af-

50 delinger (paa et børnehjem). BechNygaard.
GØ. 126. jf.: Hun (o: en død) havde tjent

sig iri.ErlKrist.S.184. 9.2) til bet. 7-8 i udtr.

for at opnaa en vis økonomisk stil-

ling gennem sine indtægter, ved sin for-

retningsdygtighed olgn. Skulde man virkelig

kunne tjene sig lig saa let som Rygterne
iortalte? OscJens.SL.lOO. Entreprenører . .

tjente sig til Millionærer. SorøAmtstid.^'/a

1945.2.sp.5. 9.3) i forb. tjene sig frem
60 (OThyreg.B.2. AFang.IK.130) ell. (især) op,

(jf. optjene 1) ved sin tjeneste i en stilling

ell. ved forretningsdygtighed, gode indtægter

naa frem til en højere stilling, position, han
tog sig siden sin Formands Navn til, som
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han havde tient sig op hos.Thurah.B.138.

for ret at vinde Dygtighed i sit Fag maatte

(man) tjene sig op fra neden sÅ.Hauch.ND.
247. Han havde tjent sig op fra Smaakøb-
mand. FrPoulsen.R.19. tjene sig op gennem
graderne I

jf. BilleskovJ.HolbEp.V1.203.

10) i særlige forb. m. adv. (se ogs. bet. 9.3^.

1 0.1) tjene (noget) af, (nu sj.) befri sig for

en forpligtelse ved at tjene et stykke tid, ved at

Israels Konge sagde til sine Tjenere (1931:
Folk). 1 Kg. 22. 3. || spec. (jf. Hospitals-,

Klostertjener 1) om hver af de en jorddrot
undergivne fæstebønder. Moth.TlOO. For-
ordn.*/id743.§23. Hos Middelalderens Jord-
drotter møder der en Bestræbelse for at faa

de dem undergivne Bønder eller Tjenere
skilte ud fra de almindelige Herredsting og
lagte ind under særlige Ting, Birketing.

afsone ell. gengælde noget; aftjene (1). Moth. lo RibeAmt. 1922. 513. Sundbo.FS.1.83. kon-
t97. De Skiepper Sædeland som (en hus-

mand) leyer af Bonden . . kand han lettelig

tiene ham af i liøe-S\æt.OecMag.VII.212^.
Nu tjente han sin Værnenligt af. KLars.
Lat.l7. tjene sin Gæld ai.D&H. jf.: (præsten)

havde en Brøde på sin Samvittighed, og der-

for var han just søgt hertil (o: til Anholtj .

.

at se at få sin Synd tjent af inden Døden.
Kidde.(Foraarsbogen.(1917).73). 10.2) tjene

gens ell. kronens tjenere, om fæstebøn-

derne paa kronens (kongens) godser (mods.
kronens bønder, skatte bønderne). Kongens
Tienere skulle søge de Kongens Møller, som
de af Alders Tid pleje.Z)L.5—2i—3. Fælles

for Mandtallene fra 1657 er det, at Hoved-
mængden af de deri anførte Bønder er Kro-
nens Tienere. HistTidsskr.lOR.V1.153. 1.2)

(bibl., foræld.) slave (I.l); træl. I ere ud-

ind, (talespr.) indtjene. Meget tjente han ikke 20 gangne af Ægypten, af tieneres (1871: Træl-

ind af Trykningsomkostningerne. OT%regr.B.
108. (studenten) tjente ind til det daglige

Brød ve -I at t\gge.TomKrist.(PoU''U1940.9.
sp.l). 10.3) tjene (penge) sammen, samle
en sum ved arbejds-, forretningsfortjeneste

olgn. (især paa en slidsom maade). de talte

forsigtigt Pengene op, for det var Folk, der
vidste, hvad det kostede at tjene dem sam-
men. AaseHans.EK.22. den Mand, der skal

les; huns. 2Mos.l3.3(Chr. VI). 1 Sam. 8. 17
(1931: Trælle;. Her er ikke Jøde eller Græ-
ker, her er ikke tienere eller fri. Gal.

3.28(1728). hvad Godt Enhver giør, det

skal ham giengieldes af Herren, hvad heller

han er Tiener (1907: Træi; eller Frie. Ephes.

6.8. tjeneres tjener {cenyd. d. s. (Lyschan-
der.Slectebog.(1622).ll), 'jf. lat. (Vulgata)

servus servorum, der gengiver en hebraisk

tjene sine Penge sammen. Pol.'/sl942.2.sp.2. 30 gen.-konstruktion m. forstærkende bet.; jf. u.

10.4) tjene sig noget til, (sj.) skaffe sig ved
at tjene. Stuck.III.451. hun gaaer heme (o:

hjemme) og tjener sig Himmerige til paa sin

Fader (0: har plads hjemme (uden løn)).

CReimer.NB.644. 10.5) tjene (tiden, tjene-

sten) ud, (jf. udtjene; forblive i sin tjeneste,

til den er udløbet. Moth.TlOO. Han vil absolut,
at Niels (o: den ulydige karl) skal tjene sin

Tjeneste ud (og vil ikke jage ham bort)

bet. 2; især bibl.) i høj qrad træl. hånd skal

være tieneres tiener (1871: Trælles Træi; for

sine hxøåTe.lMos.9.25 (Chr.Vl). jf. drengs

dreng u. Dreng 3.1 : *Tjener at være var

slemt, men Tjeneres Tjener end værre;
|

hyld Selv ingen Patron, hvis Du vil kaldes

Fatvon\FGuldb.S.131. 1.3) (jf. Bug-, Mam-
monstjener; nu næppe br.) billedl. anv. af

bet. 1.2 (dog delvis til bet. 2): person, der
Blich.(1920).XIV.163. Da S. havde tjent 40 er slave af en last, synd, lidenskab
sin Tid ud ved Kriminalkamret, kom han
tilbage til selve Politiafdelingen. Poi.Vgl^^i.
3.sp.6.

Tjener, en. ['tcæ'nar] ell. (dagl. (samt
dial.)) [itcænar] (jf.: Guds Tjener . . Ba-
ronens Tjener. SBroberg. Manuel de la langue
danoise.(1882).88. Feilb. Flemløse.77 samt
skrivemaaden Tjenner. Eolb.Kandst.il1. 3.
KomGrønneg.1.258. Ew.(1914).IV265. Fa-

olgn. hver den, som giør synd, er syndens

tiener (1819: Tiæl). Joh.8. 34 (Chr.VI). De
love dem Frihed, alligevel de ere selv For-

krænkelighedens Tienneie.EPont.00.69. 1.4)

(til bet. 1.1-2 og (delvis) 2 efter hebr. for-

billede; bibl.) forb. din tjener brugt som
ydmyg selvbetegnelse (i st. f. 1. persons pron.;

jf. bet. 4.2) over for højerestaaende (ell. frem-

mede), svarende til min tjener brugt af

rumEr.68). (nu kun dial. Tjenere (Tjen- 50 den højerestaaende om vedk. i tiltale (ist.f.

nere). Holb.Bars.II.12. KomGrønneg.1.249
Ew. (1914). II. 370. AarbFrborg. 1918. 167. if

VnivBU.381. LollO. samt u. bet. 4.2-3;. flt.

-e ell (nu kun dial.) -er (Cit.l716.(HistM
Kbh.IV59). Feilb.). {glda. thiænare (SjT.19),
thiener (Brandt.RD.1.3), tiænæræ (Mand.37.
Fragm.48), thiænere, thienere, thienner(e),

jf. oldn. {)énari, ty. diener, mnt. dener; afl.

af tjene)

2. persons pron.). dersom han (0: herren)

kalder ad dig (o: Samuel), da skal du sige:

tal. Herre, thi din Tjener hører. 1Sam.3. 9.

frygt ikke, min tiener (1871: du min Tjener;

1931: min Tjener; Jakob! siger Herren. Jer.

30.10(Chr.Vi). Herre! nu lader du din Tie-

ner (0: mig, Simeon) fare i Fred. Luc.2.29.

2) (jf. tjene 2) person, der betragter en

gud(dom) som sin herre (sml. bet. I.1-2;;

') (if- tjene i; person, der er underkaste, eo person, der dyrker, tilbeder en gud-
undergivet en anden. I.i) (foræld.) person,
tilhørende en fyrstes, stormands under-
saatter, undergivne ell. (m. overgang til

bet. 3; haandgangne mænd, følge olgn.

(dom); ogs. (m. overgang til bet. 3.^) om
person, der forretter rituelle, kirkelige

handlinger, alle Baals Propheter, alle hans

Tjenere (1931: alle, der dyrker ham; og
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alle hans Fræster. 2Kg. 10. 19. *Det hellige

Baand,
|

. . knyttet af Elskovs Gudinde,
|

Skal Alfaders Tiener uløseligt binde
|

I Lun-
den. Pram.Stærk.294. jf. Afgudstjener. || næ-
sten kun m. h. t. jød. ell. kristelige forhold, om
menneske, der tilbeder, tror paa gud ell. er

hans forkæmper, talsmand paa jorden (fx. om
præsterne og (i bibelen) patriarkerne, profe-

terne, disciplene, ogs. om Jesus som menne-
ske); ogs. (jf. Tempeltjener; m. overgang til

bet. 3) om kirkebetjent olgn. *Denne er Dagen,
som Herren har gjort

|
Den skal hans Tjenere

iTjde.Grundtv.SS.1.296. Abrahams og Isaks

og Jakobs Gud . . har herliggjort sin Tjener
(1819: sin Søn; Jesns.ApG.3.13(1907).

||

(undertiden delvis til bet. 5.i) i særlige forb.

m. foregaaende gen. fra at være Altrets
Tjener bliver (præsten) en Taler. ChrBar-
foed.AltarogPrædikestol. (1886).344. Paulus,
Jesu Christi Tiener.jBow.7.2. ikke med
Øientieneste som de, der ville tækkes Men-
neskene, men som Christi Tienere. Ephes. 6.6.

guds tjener: Daniel! du den levende Guds
Tjener. Z)an.6.2i. de sang Mose, den Guds
Tieners, S&ng. Aab.15.3. spec. om præst: S&B.
;/. Guds tjener. Moth.G306. LTid.1747.453.
Kaper.181. guds tjeneres tjener {efter

lat. servus servorum Dei; jf. u. bet. 1.2)

(siden Gregor den Store) titel for paven, selve

den Dør, bag hvilken Guds Tjeneres Tjener
tog sig et styrkende Blund inden den an-
strængende T\XT.SMich.Dø.20. SaVX.90.
herrens tjener, se I. Herre 6.3. kirkens
tjener, (jf. Kirketjener^ præst; gejstlig;

kirkens mand. Præstegaarden . . der mere
mindede om en Storproprietærs Herresæde
end om en Bolig for en Kirkens Tjener.
Pont.FL.ll. OFriis.Litt.228. menighedens
tjener, diakon; menighedstjener. Desligeste
bør det Menighedens Tienere (1907: Menig-
hedstjenerej at være ærbare. 2Tm.3.S. or-
dets (ogs. guds ords. vAph.(1772).III. VSO.)
tjener, se Ord 4.1.

3) (jf- tjene S) person, der er ansat i

en (underordnet) stilling, har plads
hos en herre, husbond ell. anden over-
ordnet. 3.1) (jf. fx. Rets-, Skoletjener;
foræld.) person, der er ansat i et embede, en
stilling i stat, kommune, ved en institution

olgn.; embedsmand; funktionær; betjent
(2). (hospitalsforstandere) skal have for-

nødne Tienere under sig, saa at de Fattige
kand uden billig Klage blive betiente.DL.
2—19—2.

II
om bysvend (1). Lad dem hendte

Byefogdens Tienere. Kom Grønneg. II1. 2 52.
især i forb. byens tjenere (jf.By-, Stads-
tjener>; DL.1—24—44. Holb.Masc.III.il.
Sundbo.FS.1.83.

\\ om orlogsmatros, se Aars-,
Maanedstjener.

||
person, ansat ved hoffet (jf.

Hoftjener^ ell. i et statfembede olgn. Asaja,
Kongens Tiener. 2Kg.22.12. jf.: hører da, I

Konger, og forstaaer! lærer, I Dommere . .

Thi I, som vare hans (o: guds) Riges Tjenere
(Chr.VI: embedsmænd; anm.: ell. tienere^

dømte ikke ret. Visd.6.4. kongelige tje-
nere, (foræld.) om alle, der var knyttet til

hoffet, statsadministrationen ell. militæret.

PJJørg.RH.426. statens tjener, (jf. Stats-

tjener^ statsembedsmand; ogs. (delvis til bet.

b.i) om embedsmand ell. anden borger, der

paa fortjenstfuld maade arbejder for statens

bedste. VSO. en Statens Tjener. Z)ÆH. en
fyrste er statens første tjener, se I. Stat 6.1.

10 3.2) (jf. bet. 3.3 samt Betjent 1, Domestik^
person, der er ansat i ens hus ell. virksomhed

(jf. Handelstjener^ for at hjælpe (en af) her-

skabet, gaa det til haande; dels i al alm. (især

i flt.), om (hver af) de mandlige husfolk
(1) i modsætn. til husbonden, herskabet og
familiemedlemmerne; dels (dial.) om (hver
af) tyendet paa en gaard (karle og piger)

(Skjoldb.NM.35. Feilb. StevnsBjev.67); dels

(i rigsspr. nu næsten kun) om mandlig
20 person, der er til disposition for sin

herre hjemme og ude, udfører hans ærinder,

passer hans garderobe m. m. (lakaj), ell.

mandlig person, der i et større hjem
har opgaver som at tage mod gæster,
servere ved bordet; ogs. (sj.) om haand-
værker, der arbejder for en f'dine Tjenere
(Lhr.VI: huggerne; 1931: Tømrerne^, som
hugge og fælde Tr3åerne.2Krøn.2.10. jf.:

En Handverks Mand er intet agtet, fordi

30 hånd er en Tienere for alle andre. Pflug.DP.
581). Discipelen er ikke over Mesteren, ei

) eller Tieneren over sin Herre. Matth.10.24.

du gode og troe Tiener I du haver været tro

over det Lidet. smst.25.21. „Ej du Slyngel! . .

Jeg har aldrig nogen Tid haft dummere
Tienere .

." — „Om Forladelse, jeg erindrer

Herren, at hånd kalder mig . . Laqvej."
Holb.Tyb.II.2. Hvilken mands karl eller

dreng, det være sig hans egne børn eller

iotienere.Cit.l758.(Vider.II.80). *Med Fru-
erne Fransk, og Tydsk med sin Hund,

| Og
Dansk med sin Tjener han talte. Wilst.D.I.

63. den Husbond, der giver sin Tjener eller

anden Fuldmagt til paa sine Vegne at for-

rette noget, er ansvarlig for, hvad derudi

forses. Lassen.JLO.32i. Dengang Hans Peter

Egskov tjente for Tiener.KLars.UR.il. ||

høre en tjener op, se høre 9.i. have en
tjener paa hver finger, se u. Finger 2.4.

50 gaa et sted hen, hvor man ikke kan sende
sin tjener, (jf. Konge sp.l207*\- dagl.) gaa

for at forrette sin nødtørft. Vogel-Jørg.B0.189.

fanden være tjener mer! bevinget ord

af Leporellos første arie i Mozarts opera

Don Juan. Kruse.Overs.nf daPonte: DonJuan.
(1807).3. jf. Heib.Pros.X.408. sa. Poet.IV.45.

i udtr. for afvisning af opfordring til at

hjælpe en, hente noget til en olgn.: tror du, jeg

vil være tjener for dig ell. for en bydreng!

60 ;'/. ogs. Feilb. og LollO. tage sig en tje-

ners skikkelse paa, se Skikkelse 1.2.

jf.: Digtere og Videnskabsmænd (har) nøjet

sig med i ydmyg Tjenerskikkelse at

slibe ny Od paa de gamle afstumpede Parti-
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ysia.hen. Vodskov. SS. Forord. [4J. \\ i andre

ordspr. og talem., se u. fortørne, I. Herre

2.1, 2.4, IL rose 1.2, I. Sko 2.2, II. styrke

4.2, tjene 3.1. Ingen Tjener (1819: Huus-
svend^ kan tjene to ReTTeT.Luc.l6.13(1907)

(jf. Herre sp.S^"). || om forb. tro tjener
se u. II. tro 1.1. 3.3) mandlig person,
hvis bestilling er at servere, især paa
restauration (nu den officielle og alm.

brugte benævnelse, jf. Kelner, Opvarter l.i^;

ogs.: lejetjener. Dannebrog.^''/d899.2.sp.5.

en bleg slapsvans (paa en restauration), der

skraalede: „Tjener, hr. tjener. Hr. oyei-

t]eiieT." Klitgaard.MS.27. jf.: Der var neppe
en Tiener ved hvert Bord.Oehl.Er.III.174.

4) isml. lign. anv. af ty. diener, eng. ser-

vant, fr. serviteur (se Servitør 1) osv. (se

KNyrop.OL.lV.3Sff.); jf. tjene 4 og sml.

I. Slave 3.1 ; nu foræld, ell. spøg.) brugt som
(delaf) beskeden, ydmyg selvbetegnelse,
dels som udtr. for underdanighed, ærbødig-

hed, respekt, beredmllighed til hjælp olgn.

(ofte i brevunderskrift); dels brugt som hilse-

formel, især naar man møder en (som goddag),

ell. naar man tager afsked, anbefaler sig;

dels brugt som tak for kompliment, venlighed.

4.1) i forb. som jeg er Deres tjener. Moth.
TIOO. „Forresten er jeg Deres Tjener."

Hvorpaa han med et listigt Smiil hilste

Hr. V. G., og forlod h&m.Oylb.II.79. 4.2)

tjener ell. Deres tjener! olgn. „Herren
(har) Forstand som en Engel." — „Din Tie-

nere, Jesper." Holb.Tyb.Il!2. Verten: „Hans
Tjener! Hvad Godt?" Heib.Poet.l.190. „Tje-
nere, Herr von L.," udbrød han (o: en sjæl-

landsk godsejer) pludselig, idet han lod, som
om han nu først bemærkede dennes Tilstede-

værelse. Z)od<.i^.206. *En Dom af dem med
aarlige Gager,

|
Etatsraader, høflige Folk,

„Deres Tjener",
|
Notabene paa offenlige

Passager. Drac/im.Z).4S. „Deres ærbødigste
Tiener, Hr. A!" . . „Tienere igien!"£t<;.

(1914).II. 370. jf. Holb.LSk.III.6. 4.3) i

(mer ell. mindre faste) forb. m. adj. Eders
Kongl. Høyheds Allerunderdanigste Tiener
Ludvig llo\herg.Holb.Intr.I.3^. * Tillader mig!
at jeg, som eders ringe Tienner,

|
For eders

Brude-Seng i skyldigst Ydmyghed |
Mit

Hiertes og min Munds Lykønskning legger

neå.Graah.PT.I.e. Ydmyge Tienere, Herr
GiiY>it3imelPAHeib.II.112. Ærbødigste Tje-
ner (o: som afskedshilsen)] Reinhard.FC.295.
Jeg er ganske hendes hengivne Tjener G. B.
Brandes.Br.III.185. (Deres) skyldige ell. skyl-
digste tjener, se skyldig 2.8.

_ 5) (især is) billedl. anv. af bet. 3. 5.1) (jf.
tjene 3.8 (og å.i)) person, der er som en
tjener (3) for andre ell. for noget; person,
der underordner sig andre, noget ell. virker,

ofrer sig for, er en hjælper for andre ell. for
en sag. det Krav kan stilles til Oversætteren,
at han skal gøre sig^ til Tjener for den frem-
mede Original. iEoos.jffZ.3i. Digteren Saxo
er da Tjener hos Historikeren, en talentfuld

Meåh]æ\p. BilleskovJ.DD.I.ll. især i forb. m.
gen.: *Fredens T]eneT. Lund.ED.184. Fra nu
af blev (Ewald) helt Poesiens Tjener. J?m-

bow.T.64. jf. bet. 3.i : *Naar Landet trykkes,

I
Og Retten selv af dens Tiener rykkes,

|

Saa tøm dit Gla.sl Zetlitz.Poes.282.
\\

(nu
næppe br.) i forb. m. af. vi setter Lyksalig-
hed udi, at blive til ædelmodige Forældre,
Velgiørere, og Tienere af mange Menneskers

10 Velfærd. ikfossm.Term.6S. i iron. anv., som
udtr. for at have modvilje mod noget, ikke

ynde noget: „for det femte, vil jeg til Over-
flod bevise jer over, enten I vil i Kaarde
eller tørre Hug." — „Ney, jeg er en Tiener
af begge Beele." Holb.Er.IV2. (han) var en
stor Elsker af Magelighed, og en stor Tiener

af alle Slags Yove8tykkeT.Rahb.Fort.II.148.

5.2) (jf. tjene 6) om ting ell. forhold: hvad
der er underordnet, staar i afhængig-

20 hedsforhold til noget ell. hjælper, under-
støtter noget, er et hjælpemiddel, en hjæl-
per olgn. Poesien var for (P. A. Heiberg)
kun en Tjener, og Versformen et Hjælpe-
middel, hvorved han vilde skaffe sin skarpe
Satire Indgang hos Fuhlikum. Hauch.MfU.
19. (indoeuropæerne har) formaaet at af-

tvinge Naturen dens Hemmeligheder og gøre

dens stærke Kræfter til deres lydige Tjenere.

GBang.EK.1.7. || i forb. stum tjener, se

30 stum 1.3. jf. Stue-, Stumtjener 2.

Tjener-, i ssgr. især af Tjener 3(2-3), fx.

(foruden de ndf. medtagne) Tjener-fag, -ger-

ning, -hold, -personale, -skare, -sladder, -stab,

-troskab og betegnelser for tjenerdragt som
Tjener-dress, -jakke, -kjole, -liberi, -livre,

-skrud, -trøje samt betegnelser for en tjeners

ell. tjenerskabets bolig, privatværelse: Tjener-

bolig, -bygning, -kammer, -værelse; til Tje-

ner 3.8 endvidere Tjener-forbund, -forening

40 0^. -bræt, et. (jf. -plads, -sæde; 1. br.)

trinbræt for staaende tjener (lakaj) bag paa en

karet. S&B. -dragt, en. en tjeners paa-

klædning; især: liberi (1); livre. Moth.TlOl.
Manufact.(1872).374. billedl: *Her staar i

Tjener-Dragt
|
Vor BTOt.Grundtv.SS.III.29.

-drenge, en. (fagl.) ung mand, der i her-

skabshuse holdes som medhjælper for tjene-

ren ell. i st. f. denne, og som ofte ved siden

af det huslige arbejde har lidt staldtjeneste;

50 groom. Wied.S.55. Vort Ej.IV, 4.12. -hest,
en. (nu næppe br.) rideknægtens hest. PW
Balle. R. 22. -inde, en. {ænyd. d. s.; jf.

Tjenerske) kvindelig tjener; især i flg. anv.:

I) (især bibl., foræld.) svarende til Tjener 1.

I.l) til Tjener 1.2. mine tienere og . . mine
tienerinder (1819: TiælqvindeT). ApG.2.18
(Chr.VI). 1.2) svarende til Tjener 1.4. (trold-

kvinden) sagde til ham (o: Saul): see, din

Tjenerinde (1931: Trælkvinde^ adlød din

60 B,øst. 1 Sam. 28. 21. jf.: Kongen har sendt

Bud efter sin Tjenerinde (o: mig, Batseba)?

KMunk.DTJ.18. 2) (bibl.) svarende til Tjener
2. jeg er din (o: guds) Tjener og din Tjener-

indes Søn. Visd.9.5. Jeg befaler Eder Phoebe,
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vor Søster, Tienerinde ved Menigheden i

Kenchieæ. Rom.16.1. jf.: Maria sagde: see,

jeg er Herrens Tienerinde. Luc.2.38. 3) sva-

rende til Tjener 3
||

(nu 1. hr.) svarende til

Tjener 3.i. *Alecto (o: en af helvedes plage-

gudinder) . . gak, Plutonis . . Tienerinde.

Clitau.PT.8. „De er Kongens kjødelige Kou-
sine. De kan ikke ægte en af hans Tjenere .

."

— „Jeg er min Fætters (o: kongens) Tjener-

inde, som De hans Tienei." Schand.IF.140. lo

II
(foræld.) svarende til Tjener 3.2: tjeneste-

kvinde, tjenestepige, kammerpige, terne olgn.

Moth.TlOl. „Gaa tilside lidt," sagde Dyveke
til sin Tjenerinde. HaMcA.//.297. en gammel
Husets Tjenerinde (o: et kvindeligt tyende).

SHolst.Stefanie.(1902).130.
\\

(sj.) opvarter-

ske; serveringsdame. VilhHans.J.147. 4) (for-

æld., jf.: „Tienerinde . . bruges sielden uden
i Brevstiil og deslige." MO.^ „endnu som
et halv gammeldags Høflighedsudtryk." Le- 20

vin.) svarende til Tjener 4. Jeg er Jer tiener-

inde. MoiA.ri<?2. „Tiennerinde Mester Gert."— „Skyldigste Tienner MammeselleI"fl'oi&.
GW.IY4. Og nu, Tjenerinde indtil videre!

(Vil g&die.) Heib.Poet.Y240. „Olga," sagde
Nanny . . „Nu gaar vi. Hr. D. begynder at
blive upassende — Tjenerinde !"Pon^.LP.
111.49.

II
i mer éll. mindre faste forh. m. adj.

Raads-Herinden: „Underdanige Tienerinde
velbaarne FrnQ."Holb.Kandst.IV9. Velbaarne 30

Frue, har kuns lyst at skiemte med hen-
des ringeste Tienerinde. sa. Bars. ///. 2. jf.:

Ret lige nu har vi Huset fuld af Gratula-
tioner; af skyldigste Tiennere og Tienner-
inder, af Jemerecommaner og Baselemaner.
sa.Kandst.III.S. 5) GJ til Tjener 5(2). *(filo-

sofien) af Theologie en Tienerinde er.Anti-

Spectator.124. Sukkerskaalen og Flødepotten
forundes det at være Velsmagens Tjener-
inder. £?C4nd.f'29i9;./¥373. han gør spro- 40

get til sine digtersyners tjenerinde. J.Z)yørgf.

JE.187. -peng:e, pi. spec. (foræld.): ydelse

til højere søofficerer paa rejse til lønning af
tjenere. Harboe.MarO. -pig^e, en. (1. br.)

d. 8. s. -stuepige. OrdbS. -plads, en. stil-

ling, ansættelse som tjener. VSO.
\\ (jf. -bræt;

foræld.) om tjenerens plads bag paa herskabs-

vogn. S&B. -sind, et. (jf. Tjener 5.i;

især kirk.) ydmygt, opofrende sind(elag). Dag
Nyh.y^WlS.Till.l.sp.l. det glade Tjener- 50

sind, der ikke tænker paa sig selv, men altid

paa andre og3a.&.KMunk.OS.17. -skab, et.

I) (1. br.) det at være tjener; stilling som
tjener, da Dr. Linds Tjener just var ble-

ven syg, maatte jeg paatage mig det dob-
belte Tjenerskab og tjene to Herrer. Paiilf.

VIII.243. billedl: Tal ikke om Lidenskaben;
thi da er den allerede halvt din Herre.
Og det er ondt at være i Tjenerskab dér.

Dfachm.1001N.47. 2) samtlige tjenere i et e'o

hus, hjem. Der laae mange Penge paa Gul-
vet; — det var Drikkepenge til Tjener-
skabet. /ngf.ÆP. 7/7. 67. (hun) kom agende
uden Tjenerskab og nogen Ting. JPJoe./.

210. Tjenerskab, der bar Champagne i Kø-
lere. ORung.P.145.
Tjenerske, en. flt. -r. {glda. t(h)iæ-

nerske; jf. Medtjenerske; sj.) d. s. s. Tjener-
inde (3). RiderHaggard.Hun.(overs.l888).310.
Tjener-skikkelse, en. se u. Tjener

3.2. -stand, en. (nu 1. br.) den tjenende

stand; tjeneres, tyendes stand. Rahb.(MO.^).
VSO. jf.: *din (0: Jesu) saa ringe Tjenerstand
(Kingo.SS.IV.72: Trældoms ^tanå). SalmHj.
116.4. -stuepige, en. (jf. -pige; fagl.) finere

stuepige, der ogs. udfører en tjeners arbejde.

SorøAmtstid.*/iil944.12.sp.6. -sæde, et. (jf.

-bræt, -plads; især foræld.) sæde bag paa
herskabsvogn, hvor tjeneren har plads. Wiener-
vogn . . Tjenersæde. C7n^dGi,/.23. Vi Børn
sloges om Yndlingspladserne, enten oppe
paa Bukken hos Kusken eller i det i Luften
frit svævende „Tjenersæde", der altid var
anbragt bag paa Ka,Teten.ChKjerulf.(Pol.

"/7I917.5). -vittighed, en. (nu næppe
br.) „Vittighed, af lavere Art, som høres

hos Tienere, eller i Skuespil lægges dem i

Munden." F50.
Tjeneste, en. ['tcæ'nasda] ell. ['tcæna-

sde] (jf. skrivemaaden Tjenneste. Holb.Jul.

5 se. Clitau.IR.32. EPont.00.52) ell. (dagl,

især i best. f., ogs.) ['tcænsda] (jf. LollO. sarnt

skrivemaaden Tjenste. Til Tjenste.Zirfc.P.

34). (nu kun dial. Tjenest. Moth.TlOl.
Feilb. — nu næppe br. Tjenst. Langebek.

Breve.314). flt. -r. (æda. thiænæstæ (DGL.
VIII.446), thiænistæ(mør) (Fragm.2), thia-

næste (DGL.V.46), {)ianæstæ (smst. 1.858),
thianæsta (smst.872), jf. oldn. {)énasta, J)j6-

nusta, oeng. {)eonest, J)enest, mnt. denest,

oht. dionost (nht. dienst), osax. thionost ; afl.

af tjene)

1

)

(uden for ssgr. kun m. overgang til bet. 3)
til tjene 1: arbejde ell. hjælp, som en
undergiven er pligtig at yde en over-
herre (konge, stormand osv.), en slave at

yde sin herre olgn. vende tilbage til deres

trældoms tieneste (1871: deres Trældom^.
Neh.9.17(Chr.VI). Han maae jo handle sine

Slaver vel, dersom han vil have Tieneste

(o: gavn, nytte) af dem. JSneed.IX.56. deres

Ritterpferds-Geld ere Penge, som de (0:

adelen i Sachsen) betale istedet for Tieneste

i Na.tu.ia..FrSneed.I.129. jf. ssgr. som Lens-,

Ridder-, Ros-, Rusttjeneste.
|| (jf. Haand-

tjeneste slutn.) pligtarbejde (2); hoveri;
hov(eri)tjeneste. Begyndelsen giorde de med
at nægte Greven de sædvanlige Afgivter

og Tienester.Wand.Mindesm.I.186. den nye
Konge . . maa ikke forbyde nogen Mands
Bonde at svare Landgilde og Tjeneste.

CPalM.0.474(efter Fr.Vs haandfæstning 1523,

se AarsberGeheim.II.72).

2) til tjene 2. 2.1) (især bibl.) i al olm.,

om dyrkelse, tilbedelse af en gud(dom)
ell. om (udførelsen af) de hermed for-
bundne handlinger, ceremonier, pas-
ning af tempel, ofringer osv. (ofte i forb.
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m. gen., der betegner guddommen), (de)

holdte hemmelige tienester (1871: Skikke)

i løndom. Visd.l4.23(Chr.VI). *Man samles,

for maaskee ham (^: gud) at behage,
|
Paa

visse Timer og paa visse Dage;
|
Hans Tje-

neste skal en Forretning væie.Éeib.Poet.X.

177. *Til Vestas Tjeneste jeg hende vier!

PalM.(1909).1.203. Templet og hele den
Tjeneste, som besørgedes der. OMøll.GK.45.

II (jf. u. het. S.2) ofte i forb. gøre tjeneste,
de gjorde Tjeneste ved Sangen foran For-

samlingens Pauluns Tabernakel. iZrøn.6. 32.
medens der var Munke i Klosteret, gjorde

disse Tjeneste til Kirken. NRasmSøkilde.B.
13.

II (1. br.) billedl. (jf. tjene 1 slutn.). *Du
kand ey tienne Gud, og dog tillige henge

|

Dit Hierte, Siæl og Sind til Mammons Tien-

neste. Clitau.IR.32. 2.2) (bibl.) det at virke
for guds sag; forkyndelse af evangeliet;
hverv som forkynder (apostel olgn.); ogs.:

efterlevelse af de kristelige forskrifter; kristelig

livsførelse, giv tilkiende, hvilken af disse To
du (o: gud) haver udvalgt, til at annamme
denne Tienestes og Apostelembedets Lod.
ApG.1.25. vi ville blive varagtige i Bøn og
Ordets Tieneste.smsf.6.4. Derimod formee-
ner de (o: denne tids kristne) gandske vist,

vor Herre skal forskaane dem for den Tien-

neste i Aand og Sandhed, for Selvforneg-

telse, Hiertets Renselse (osv.).EPont.00.52.

2.3) (især kirk.) en præsts gerning med
udførelse af kirkelige handlinger ell.

kirkelig handling , der (i menighedens
nærværelse) udføres af præsten; især (nu
uden for kirk. især dial.) om den paa søn-

og helligdage i kirken holdte højtidelig-
hed med salmesang, prædiken, messe osv.;

gudstjeneste; ogs. med tanke paa den tid,

da denne finder sted. Om Præsternis Embede
med Tienisten i Kirken og Prædiken, DL.
2—éoverskr. alle fadderne inviteris effter

tiennisten (o: daaben) hiem i huuset. Jac
Bircherod.FF.87. Under hele Tjenesten saae
den andægtige Pige kun paa Viæsten. Blich.

(1920).XIX.101. den gamle Præst kan dog
endnu varetage sin Tjeneste. Dcfeff. || i flt.

(naar) Præsten haver fleere Tienister, skal
hånd dog i Enden af hver Prædiken oplæse
. . Lutheri egen Forklarings Ord. DL.2—4—
14. Messen afskaffedes, og der indførtes
Altergang ved Slutningen af Tjenesterne,
.der hovedsagehg bestod af Prædiken og
Sa.\mesa.ng.HimmerlKjær. 1923.408. \\ før-
ste, sidste tjeneste, d.s.s. Først-, Sidst-

tjeneste. VSO. D&H. Feilb.
\\ (jf. u. bet. 3.2;

i forb. forrette tjeneste. Overfaldis Præst
i Kirke, eller paa Kirkegaard, med Hug og
Slag, naar hånd sin Tieniste forretter. Z)L.
6—9—21. (han maatte) herefter ikke . . præ-
dike eller forrette Tieneste i nogen Kirke.
Wand.Mindesm.I.311. (præsten) forrettede
(aldrig) nogen virkelig Tjeneste (o: i sit

embede). Schand.TF.il.401.
3) til tjene 3. 3.1) (1. br.) arbejde med at

passe, opvarte en, gaa en til haande; betje-
ning; opvartning; pleje. *Hvi kom ej

aabenbare,
|
Da du i Svøb blev lagt,

|
Den

himmelske Hærskare
|
Til Tjeneste og Vagt

(Brors.8 afvig.). SalmHj.138.5. jf. Sygetje-

neste. 3.2) det arbejde, de funktioner,
der paahviler en person i hans plads,
stilling, embede; virksomhed, gerning ell.

funktion som tyende ell. (især) funktionær,

10 bestillings-, embedsmand ell. militærperson;

ogs. om ell. med særligt henblik paa arbejdet
ell. arbejdstiden mellem to fritidsperio-
der ell. det at fungere i modsætn. til at have

fri, orlov ell. være suspenderet. Det (o: løn-

nen) kand jo icke være mindre . . for et

heelt Aars møjsom Tienniste (som ridefoged).

Holb.Jep.III.2. *Naar Tienesten er liden,
|

Er ikke Lønnen stor. Oehl.XXX.69. (ind-

senderen) peger særligt paa visse Tjenester

20 (o: ture som lokomotivfører) paa den sjæl-

landske Sydbane. LokomotivT. 1938. 71. sp. 1.

en uafbrudt Tjeneste paa 9*/4 Time med
Statsbanernes sværeste Lokomotivtype. swsf.

1943.45.sp.l.
II (jf. u. bet. 2.1,3^ i forb. som

forrette, gøre tjeneste. *Soldaten . .
|

I Løbegraven Tjeneste forretter,
|

Arbei-

dende sig fremad uioTiærdet.PalM.AdamH.
III.142. Protokolsekretær (i rigsdagen) hvil-

ken Titel betegner en Mand, der ikke gør

30 Tjeneste som Sekretær og heller ikke ar-

bejder ved nogen Protokol. EBrand.(PoU''/7
1920.7. sp.l). de, der har forrettet Tjeneste

paa Københavns Godsha,nega,dLrd. VorStand.
1941.273.sp.2. se ogs. u. forrette 1.2. have
tjeneste, være i arbejde, funktion (i sin

stilling); have sin (daglige) arbejdstid, det

Sted, hvor (lokomotivføreren) har Tjeneste.

SjællJernb.Loc.3. AndNx.S.12. 4> om skib

i en eskadre, flotille til ankers: have chefen

40 og hele besætningen orh bord hele dagen og

ligge klar til at være til raadighed for den
kommanderende. Scheller.MarO. blive fri-

taget for tjeneste (Coll.(HCAnd.BC.II.
89). Information.^"Uil945.2.sp.3), være i

(Rambusch. L.8. Scheller.MarO.), træde i

tjeneste (Pol.'*/iil944.10.sp.4.'U1945.4.

sp.3), melde sig (JernbaneT.^'/1^1937. 6.

sp.2), møde til tjeneste (Buchh.UH.93),
blive sat til tjeneste (Duelund.N.22.

50 LokomotivT.1939.274.sp.l). (1. br.:) melde
sig fra tjeneste (Reinhard.FC.90), sætte
en fra tjeneste (PoVyil945.9.sp.3).

\\

(delvis til flg. gruppe) i forb. m. nærmere
angivelse af arbejdets art ell. arbejdsstedet ell.

arbejdsforholdene, man adskiller . . Tjenesten

i Fred og Tjenesten i Felten. MilConv.VIII.
151 f. Vaabenøvelser og anden Tjeneste.

MR.1856.223. Tjenesten om Bord. Scheller.

MarO. tjeneste til ankers (jf. Ankertjeneste^,

60 se u. I. Anker 1.3. tjenesten i geleddet, se u.

Geled, ligge ell. (især) være til tjeneste
et sted ell. i, en vis egenskab: (han) har

allerede ligget en Del Maaneder til Tjeneste

som Menig. Reiserer.KG. 63. han skulde rejse
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til Provinsbyen og være til Tjeneste paa
Garnisonssygehuset dér. Woel.DG.7. I de

senere Aar har han været til Tjeneste paa
Politigaarden.Jerw&aner."/i27937.4-.sp.2. jj.:

Officer til Tjeneste paa Orlogsværftet. S'c^ei-

ler.MarO. aktiv (se aktiv l.i^^ midler-
tidig (LovNr.65'yil892.§15) tjeneste,
kongens, kongelig tjeneste, se I. Konge
2.2, II. kongelig 2. || ogs. om gren af arbejdet

inden for en større virksomhed, institution,

ell. om indbegrebet af administrationsapparat,

funktionærer osv. ved denne gren. Paa større

Stationer, hvor saavel Trafik- som Bane-
og Maskintjenesten har et nogenlunde stort

Forbrug (af petroleum), er der en særlig

Beholder for hver Tjeneste. Z)5B.OrdreZ.58.
Udenrigstjenestens 3 Grene: Tjenesten i

Udenrigsministeriet, Tjenesten ved Gesandt-
skaberne og Tjenesten ved de konsulære
Repræsentationer, udgør en fælles Tjeneste.

LovNr.257'/d921.§l. 3.3) spec. anv. af bet.

3.2, i best. f. om det at være, ligge inde

som soldat (især: værnepligtig); soldater-
tjeneste; ogs. om den tid, i hvilken en
person aftjener sin værnepligt, ligger
inde. jeg skal overtale ham til at antage
dig som Musketeer i hans Regiment . .

Tienesten sætter allerbedst Skik paa et ungt
Menneske. Skuesp.IX.404. en Karl, som ny-
lig var kommen hjem fra Tjenesten, en
Iinsa,T.Goldschm.VIII.342. Lars kom i Tje-
nesten. JFJens.i?F. 24. han (avancerede) til

Korporal, da han laa inde i Tjenesten.
JesperEw.K.85. jf. bet. 3.5: jeg (o: en officer)

er ikke længer i Tjenesten, jeg er saa at sige

Invalid. ^os<r.6r.3i. 3.4) det paa aftale,
kontrakt olgn. beroende forhold ml. en
person, institution osv. og en hos ham
(den) ansat person, ell. bestilling, plads,
embede olgn. hos en person, i en institution,

(især som tyende, funktionær, bestillingsmand

ell. (tidligere) embedsmand); kondition (5).

Ingen Sognepræst maa forskyde nogen Ca-
pelian af sin Tieneste, som begærer deri at

blive. DL.2—14—5. er det ikke Mag. Rosi-
flengs Tiener. Den Karl har bedre Tieneste
end ieg.IJolb.LSk.II.l. Naar den gamle
Birkedommer døer, skal jeg have hans Tie-
neste. Blich.(1920).XIX.140. de høiere Be-
stillinger i et Fag (kaldes helst) Embeder,
de ringere Tienester. PEMiill.'332. Tjenesten
hos denne Herre er streng. Bl&T. (1. br.) i

flt.: Ved den SaHge Etats Raad Grams
dødelige Afgang er Deres Kongelige Maje-
stets Geheime-Archivarii, Bibliothecarii og
Historiographi Tienester blevne ledige. Lan-
gebek.Breve.108. Jeg er en gammel Ungkarl,
som har arvet saa mange Midler efter mine
Forældre, at jeg kan leve uden Tienester.

JSneed.1.232. \\ nu især (delvis til bet. 3.3)
i faste forb. som forlade tjenesten (Gold-
schm.11.311. EBr:rlels.Overpua Solsiden. (1937).

121), løbe (ell. rende. Feilb. nu sj.: gaa.
Schousbølle.Saxo.308. vAph.(1772).111. kom-

me. JacBircherod.FF.50), rømme af tje-
nesten (se II. løbe 3.1, rømme 2.i), jage
en af tjenesten (Schousbølle. Saxo. 307.

CReimer.NB.178. Feilb.), sætte en fra tje-
nesten (vAph.(1772).III); faa (EPont.
Men.III.496. Gravl.EP.67), skifte (Holb.
UHH.111.5. Hauch.Æ.38), søge (AOlr.DH.
1.116. Bl&T.), tage tjeneste (Reskr.(MR.)
''U1771. Feilb. UnivProgr.l944.I1.15) ell.

\o (1. br. i rigsspr.) tage sig (en) tjeneste
(vAph.(1759).474. Ant Niels.(Folkekal. 1865.

122)); tiltræde en tjeneste (Galsch.H.

307). tjene en tjeneste (ud), se tjene

3.2, 10.5. 3.5) (jf. u. bet. 6.3J bet. 3.4 anv.

efter præp. i : i en tjenende stilling, i en plads,

bestilling, (ofte i forb. m. attrib. adj. ell. gen.

til angivelse af arbejdsgiveren, principalen).

Skulde (tjenestepiger) derved holdes fra, at

giøre sig unyttige i deres Herskabers Tie-

20 neste (osv.).OeconT.IY66. (han) Blev ende-

lig Lieutenant i engelsk Tieneste. Nyerup
Rahb.VI.6. til den Dag, jeg (o: en nykonfir-

meret yngling) skal i Tjenesten (o: hos en
postmester). Ing.LB. 1.9. alle i Banens Tje-

neste ansatte Betiente. SjællJernb. Tjeneste-

regler.(1855).9. uegl. (jf. tjene 3.3^.- En Mand,
der i sit Fødelands Tieneste er blevet en
KTøhling.PAHeib.lI.xix. en forfaren Mand
baade i Bacchus' og Venus' Tieneste. CSPet.

30 Litt.257. i en ædel Sags Tieneste. Bl&T.

li
gaa (1. br. give sig. Cit.l882.(Mand.viii).

nu næppe br. begive sig. Schousbølle.Saxo.

238), træde i tjeneste (hos en): (jeg)

traadte i russisk Tjeneste, som jeg efter sex
Aars Forløb orlovede mig iTa,.Blich.(1920).

VI1.58. Naar han var gaaet i Tjeneste paa
Karregaarden, var det, fordi den gale Præst
havde bedt ham derom. Søiberg.LL.35. uegl.

(jf. tjene 3.3j; Digteren maa ikke gaa i Tje-

40 neste hos religiøse, politiske eller sociale Par-

tier. iVJeppesen.OiV.24. komme (Cit.1785.

(Lyngby-Bogen. 1937. 259) . 2Kg. 5. 2 (1931)),
staa ell. være i tjeneste (hos en) ell. i ens

tjeneste: Nu skal I see . . om nogen, der

har været i 20 Aar i Tieniste (o: som lakaj)

kand bedre skicke sig derudi, end ieg. Holb.

Kandst.Vl. Harald Haardraade stod i den
græske Keisers Tieneste. Mall.SgH.351. Alt-

dorf, hvor mine egne tre Sønnedøtre er i

50 Tieneste. IsakDin.FF.389. i citat: Jeg staar

her i en større Herres Tjeneste (svar, Hans
Tavsen skal have givet bispen i Viborg, der

vilde hindre ham i at prædike; se HFRørd.
UnivH.1.454). have (Moth.TlOl. Bl&T.),
tage en i sin tjeneste: Amberg.427. Stor-

magasinerne . . tog (folks) børn i sin tjeneste

for 40 kr. om mdidineåen.MKlitgaard.MS.lO.
Hvis Dommen gaar Statsbanerne imod, maa
de . . tage de afskedigede i Tjeneste igen.

60 SorøAmtstid.^^U1945.5.sp.4. billedl. (jf. tjene

3.3^; Uroligheden . . indtraadte og . . tog

ham i Tieneste. Brandt.CP.248. f tage en

i tjeneste, tage under behandling med af-

høring, kritik, irettesættelse; tage i skole.
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(han) ikke allene krævede ham Pengene,

men tog ham got i Tieneste. Skuesp.YlSO.

smst.433. II
i forb. som være gammel, ny

i tjenesten, have været længe i stillingen,

henh. lige have tiltraadt den; ogs. i videre anv.

som udtr. for at være gammelkendt med noget,

henh. være nybegynder olgn. VSO. Barden-
fleth . . kunde ikke gøre sine Meninger stærkt

gældende i Statsraadet, da han var ny i

Tienesten.HBegtr.DF.il1.15. De helt grønne lo

Rekrutter kunde Befalingsmændene lige

tumle, men de lidt ældre i Tjenesten var ikke

saa lette at kyse. Woel.DG.15. i forb. som
ivrig i tjenesten, (jf. tjenstivrig^ som
gaar op i sit arbejde (i sin stilling) med
iver; ogs. i videre anv.: fuld af initiativ,

virkelyst, (sergeanten) der idag er meget
ivrig i Tjenesten, fordi der er en Lieute-

nant med Gomi^&gniet. VKorfitsen.EY 175.

En Aften havde L. været særlig ivrig i 20

Tjenesten (0: gjort stærkt kur). Vinderup.Den
søde Daarskab.(1909) .136. se ogs. u. ivrig 2.1.

billedl. (jf. tjene 3.8/- selv nogle, forhen
af Sagas ivrigste Dyrkere, syntes at blive

lunkne i hendes Tieneste.PEMull.Isl.131.

4) til tjene 4: (ydelse af) hjælp, bi-

stand; det at være en til nytte ell. være
rede til at hjælpe en, gøre noget for en;
i videre anv.: det at være rede til at tale, for-

handle med en ell. (især Y) være rede til at 30

ekspedere en kunde, fremkomme med tilbud

(paa en vare), besvare forespørgsler olgn.;

det at være til ens disposition; service

(1); ogs.: (det at vise en) imødekomnien-
hed, velvilje. 4.1) t al alm. ilde stedt
tieniste er verre end miQgeTning. Moth.T102.
(der) forsikredes om ald Tieneste, Villighed

og Velgefald, som til et got Naboelig Ven-
skab at vedligeholde med Billighed kunde
toTdies.Slange.ChrIV759. nu især i forb. m. 40

gen. ell. poss. pron.: Er der noget hvori
du kand have min tieneste behof. Moth.
TlOl.ået skulde glæde os, dersom De vilde

føle Dem foranlediget til at gøre Brug af

vor Tjeneste. Lwdr. (regenterne) tilbød deres
„gode Tjeneste" (o: bona officia) ved Mæg-
Ung. Pol.yiil941.14.sp.2.

\\
gøre tjeneste,

(nu næppe br.) yde hjælp, bistand; være
(en) til nytte, der er leilighed at gøre ham
tieneste om du vil. Moth.T101. jf.: „du skal 50
faae 60 Rdlr. i Aften." — „Et halvhun-
drede Rdlr. er værdt at giøre nogen tie-

neste for. Hvad vil du da, at jeg skal
giøre?" — „Jeg forlanger ikke andet end
at du skal holde goode Miner." Holb.HP.
1.2. 4.2) (jf. bet. 6.3; i forb. til tjeneste.
Il

have en til tjeneste, (nu næppe br.)
kunne regne med, disponere over ens hjælp.
saa ofte en saadan Herre (o: en vasal) satt
sig op mod Regieringen, havde han alle sine 60
Underhavende til Tieneste. Holb.Ep.II.123.
II

stille sig til tjeneste, (I br.) stille

sig til disposition, raadighed. med fuld be-
redvilUghed stillede (han) sig til kejserens

tjeneste. PKierkegaard.Arnold afLybeks Slave-
krønike.(1885).41. Alle, der venligst vil stille

sig til Tjeneste ved Salget af Foraarsblom-
sten . . bedes henvende sig til Pastor N. N.
KalundborgFolkeblad."U1943.8.sp.3. || t forb.

staa (Cit.l848.(RibeAmt.l915.23). KMunk.
S.31) ell. (især) være til ens tjeneste.
Jeg (o: en lejlighedsdigter) er altid til Tieneste.

Er ikke Verset got, skal I have jere Penge
tilhage. Holb.LSk.III.2. om et Øieblik kom-
mer jeg tilbage . . Jeg skal da være til

Deres Tjeneste, og give Dem al den Oplys-
ning, jeg iormasier. Heib.Poet.VII.305. Stedse
gerne til Deres Tjeneste forbUver jeg (osv.).

HCRiis.Ty.Handelskorrespondance.(1915).42.
i forb. m. nærmere angivelse (nu især v. hj. af
præp. med^ af, hvad hjælpen bestaar i ell.

angaar (spec.: hvad man skaffer en). Er der
ellers noget, hv6ri jeg kand være dig til

tieneste. Moth.T102. med et Mirakel eller

med noget uendelig Betydningsfuldt kan
jeg ikke være til Tieneste. Kierk. VI1. 153.

i videre anv., i spørgsmaal om, hvad man kan
gøre for en, tjene en med: „Er der noget til

Tieneste?" — „Jo jeg har noget at consu-

lere ham ndWHolb.Stu.11.9. Procuratoren:
„Hvad staaer til Tjeneste?" P^Jør^.^iiowan-
Journal.l847.57.sp.l). (ekspeditricen:) Und-
skyld, men jeg har ikke hørt Butiksklokken.
Hvad var til Tieneste. Howalt.S.35. \\

(lidt

gldgs. ell. spøg.) i (mere) selvstændig anv.,

som et ærbødigt ell. høfligt udtryk for, at man
er til ens disposition, ell. brugt som bekræftelse

paa en forespørgsel (især m. h. t. ens navn,
ejendele olgn.) ell. som ærbødig tilføjelse til

e i selv-præsentation. Vil nogen viide min
Hanteering, da er jeg en Snyltegiest til

Tieneste. Holb.Tyb.I.l. „Er det jeres, den
Harpe der i Krogen?" — „Til Tjeneste."

PMølU.272. „Du hedder Adolf Brunnow?"
— „Jo, til Tieneste.'' Drachm.EO.227. Han
. . ringede haardt med Gaardklokken . . K.
kom springende og bukkede bange. — Til

Tjeneste, Hr. J)iTektøilErlKrist.DH.122. 4.3)

om enkelt handling, hvorved man uden
betaling, af venlighed, velvilje, imøde-
kommenhed yder en hjælp, bistand,
opfylder ens ønske, glæder en olgn.

Høysg.S.73. især i forb. gøre ell. vise ell.

(nu især højtid.) bevise (Holb.Ep.III.434.

Pol.^*Uil940.11 .sp.l. se ogs. u. bevise 3^
ell. yde (VS0.VI1I.448. D&H.II.603) (en)

en tjeneste. „Vil hun da saa forlade

mig?" — „Jeg giør ham jo en Tjeneste der-

med." Holb.Pern.II. 1. Hør, min Herre, De
kunde vise mig en stor Tieneste. Heib.Poet.

VI.270. man gjør sine Landsmænd kun en
ringe Tjeneste ved at pege ad alt, som før

kunde været dem kiært. Hjort.KritLit.II.105.

han har gjort Samfundet store Tjenester.

D&H. (1. br.) i pass.: det var i Virkelig-

heden, som om det var ham, der blev gjort

en Tjeneste, og ikke omvendt. Holst.Novel-
ler.(1881).313. f mig sker en tjeneste:
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mig skeer en Tjeneste, om min Begjering

efterkommes. jfføys9.S'.73. se ogs. u. III. ske

4.3. i forb. som gøre (en) en daarlig ell.

(iron.) rar tjeneste, skade en; gøre (en)

en Ijørnetjeneste. VSO. der har du gjort mig
en rar Tjeneste. DÆF. (nu 1. br.:) giøre Een
den sidste Tieneste o: lukke hans Øine,

naar han er død. VSO. \\ talem. den ene
tjeneste er den anden værd, en tjeneste,

villighed bør gengældes fra modtagerens side

med gentjeneste. Kaalund.238. i min Tid har

det altid været saadan, at den ene Tjeneste

var den anden wærd. ErlKrist.St.8. jf.: veder-

lægge Tjeneste med Tieneste. Høysg.S.129.

Naboerne laante (hesten), og han fik Tjeneste

for Tjeneste, men det var nok mere tjen-

somt for (folkene) at sælge Hesten.HCAnd.
(1919).IV148.

5) til tjene 5-6. 5.1) (nu næppe br.) hjælp,
gavn, nytte, man har af en ting ell. et for-
hold, oven paa det kolde Bad er forsigtig

Ridning af ganske særdeles Tieneste. Tode.

Mus.117. jeg kan ikke se om De har gjort

nogen Brug af Angelsaksisk til Forklaringen,

men vist er det at dette Sprog vilde yde en
forønsket Tjeneste heitH. Rask.Br.1.142. 5.2)

det, at en ting ell. et forhold virker, fun-
gerer, gør nytte, gavn ell. udnyttes, er

taget i brug, staar til raadighed (for en
ell. noget), hendes Far . . var saa udslidt, at

Hjertet hvert Øjeblik kunde nægte Tjeneste.

OThyreg.UA.87. (man) finder Hundreder af

Damplokomotiver henstaaende som uden
for aktiv T]eneste. JernbaneT.^'U1937.6.sp.l.

II
i forb. gøre tjeneste, virke, fungere ell.

bruges, anvendes, være til nytte, de svage Ben
. . nægtede at gjøre T]eneste.VKorfitsen.
TO.1.23. Hornskeer, som var brækket over,

blev forsynet med et Skaft af et Stykke
. . Baandjern og gjorde derefter Tjeneste

i en lang A3iTTække.Halleby.20. i forb. m.
sammenligningsled med som ell. (nu næppe
br.) gen. til angivelse af hvad noget erstat-

ter ell. bruges, tjener som: en Kræmmer
(kom) gaaende (med) en Knortekjep, der

og giorde Tjeneste som Alen. Blich.(1920).
XXIII.123. denne Maske skal giøre ham et

Ansigts Tieneste.Bredahl.il.104. De navne-
agtige Bisætninger gør Tjeneste som Navne-
ord. ilft&A;eis.(S'pro9i<9.2i3. 5.3) bet. 5.1-2 brugt

efter præp.
\\

(svarende til bet. 3.5J efter

præp. i. Livet gaaer hen i den timelige

Nødtørfts Tieneste.Mynst.Tale.(1842).9. et-

hvert i Tjeneste værende Loco motiv. »S'yæH

Jernb.Instr.f.MaskinmestereniKorsør.(1855).5.

selve sagakunstens udvikling træder i de
heroiske ideers tiæneste. AOlr.DH.1.339. især
i forb. tage i (sin) tjeneste: Da den mo-
derne Saarbehandling kom op, tog han den
i sin Tieneste. DagNyh.^*liil913.1.sp.4. Tck-
niken er taget i Privatkapitalismens Tie-
neste. JernbaneT.^U1938.1.sp.3.

II
(svarende

til bet. 4.2j i forb. til (ens) tjeneste, til

gavn, nytte for ell. til brug, disposition for;

XXIV. Rentrykt »/i 1947

spec. i udtr. for, at noget gratis, af velvilje

overlades en til brug, afbenyttelse. Han lader

Græs gro for Kvæget, og Urter til Menne-
skens Tieneste. Ps.104.14. en Vugge og alle

Beqvemmeligheder vare anskaffede til den
lille Yndlings Tieneste.Gylb.VII.189. især i

forb. staa ell. være til tjeneste: See, der
staar Pine-Bæncken til Tienneste, hvis du
icke hekiendeT.Holb.Mel.III.4. Jeg har endnu

10 en Femdaler-Seddel, den er til Fru Bitter-

mandels Tieneste. Éeib.Poet.V1.63. (bogen)

stod nu Efterfølgerne . . til Tjeneste. Brandt.

CP.118. de bedste Anbefalinger staar til

min Tjeneste. Ludv. have til tjeneste:
han var et godt Hoved, som havde Munden
til Tjeneste (o: talte godt for sig).Grundtv.

Snorre.II.2. en Del af de ældste Personvogne,
som overhovedet haves til Tjeneste, ^orø
Amtstid.^*/d892.1.sp.5.

20 Tjeneste-, i ssgr. (om den nu (i skrift)

sjældnere sideform Tjenst- se u. Tjeneste-

alder, -bolig, -brev, -fordeler, -forhold, -for-

retning, -forseelse, -fri, -havende, -hest, -løs,

-mand, -orden, -pligt, -pligtig, -rejse, -segl,

-telegram, -tid, -tur, -ydelse; se ogs. u.

Tjenst- i ssgr. — sj. i rigsspr. Tjenste-, se

u. Tjeneste-dag, -dreng^. især af Tjeneste 3,

spec. (især emb.) m. h. t. stilling i hæren,

under stat ell. kommune; foruden de ndf.

30 medtagne ssgr. kan nævnes: Tjeneste-aftale,

-anliggende, -befaling, -forskrift, -handling,

-hverv, -kontrakt, -korrespondance, -med-
delelse, -ordning, -personale, -reglement og
betegnelser for (del af) den til stillingen hø-

rende dragt, udrustning: Tjeneste-dragt, -hue,

-kasket, -pistol, -uniform ofl. -aar, et. (jf.

-dag, -tid 2) aar, i hvilket man tjener (i en
stilling); aar af et tjenesteforhold, spec. i

militærtjenesten. JBaden.DaL. MR.1815.18.
40 LovNr.65^yil892.§20.II. -alder, en. (nu

næppe br. Tjenst-. Selmer.FO.II.42). an-
ciennitet. MO.^ de tilbagevendte Bourboner
vandt ham . . ved straks at gengive ham
hans Grad som General med Tjenestealder

lige fra 1809. Brandes, ¥293. Ved Overgang
fra en Stilling til en anden med samme nor-

merede Lønning . . medtages den erhver-

vede Tjenestealder. LovNr. 98'^^ 1931. §26, 4.

-bog, en. I) (foræld.) bog, der giver oplys-

so ning om en tjenestemands, en funktionærs

(daglige) arbejde; fx. (jærnb.) om bog, der

føres af en lokomotivfører: En Tjenestebog

for Locomotivførerne, hvori indføres deres

daglige Tjeneste. SjællJernb.Instr. f. Maskin-
mesterenikorsør.(1855).9. 2) en slags skuds-

maalsbog for indehavere af visse stillinger.

Væddeløbsreglement.(1920).62. spec. (foræld.)

for tyende i Dansk -Vestindien : Anordn.'^'U

1853.§1. -bolig, en. (ogs. Tjenst-. MR.
60 1854. 456. Jernbane T. V„ 1940. 7. sp. 3). (jf.

Embedsbolig,) bolig, beregnet for indehavere

af en stilling (i stat ell. kommune) (saa-

ledes at der foretages et vist fradrag i løn-

nen for benyttelsen af boligen). SjællJernb.
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Instr. i.Banemestrene. (1855). 3. LovNr.489'y»

1919.§36. -brev, et. (nu 1. hr. Tjenst-.

MR.1833.405). (jf. -skrivelsej irev angaaende

tjenstlige anliggender (fx. fra en myndighed

til en tjenestemand ell. anden myndighed).

MR.1817.72. Scheller.MarO. billedl: Rich.I.

298. -brevkort, et. (post., foræld.; jf.

-frimærke/ Anordn.Nr.lO"/d891. -bad, et.

{ænyd. thieneste bud(t), ty. dienstbote; nu
kun dial.) tyende. Cit.1709. (Vider.1.409). et

Tjeneste-Bud paa en . . Lyst-Gaard. Ew.
(1914). VI.140. Junge.362. RasmHans.M.II.
173. UfF. -dag, en. (jf. -aar, -tid 2) dag,

da man er i tjeneste; dag af en tjenestetid.

Skovfogdens Datter (græd) sig ind i Søvnen
efter sin første Tienesteaag.Schand.SB.il 4.

Socialdem.yil946.10.sp.l. 400000 sparede

Tjenstedage (o: i hæren). Neergaard.Er.

1.317. -dreng, en. (især dial. Tjenste-.

Kollerød.4. LollO.). {glda. tieneste, thieniste

dreng (Skraaer.II.314.321)) ung mand, dreng,

der tjener, især: paa landet, som medhjælper

for karlen olgn.; (1. hr.) om iydreng (D&H.).
Moth.T102. VSO. Aakj.VB.llO. Ugeskr.f

Retsv.l946.A.148. Feilb. -fejl, en. spec.

(jur.): fejl fra det offentliges side, som ikke

kan henføres til en ell. flere bestemte offentlige

funktionærer. PoulAnd.OE.97. Ugeskr.fRetsv.

1944.A.852. -flag, et. ^ signalflag, som
føres af det skib, der har tjeneste i en eskadre.

Scheller.MarO. -folk, pi. ell. (nu næppe
br.) et (Schytte.IR.V150. Balle. P. 1. 227).

{glda. tieniste (tiæniste, thianstæ) folk (Heil

Kv.1.15), oldn. {)j6nostufolk; jf. Folk 1.2)

fællesbetegnelse for de hos et herskab, i et hjem,

paa en gaard til arbejde inde og (ell.) ude

fæstede personer (kusk, tjener, tjenestepige,

-dreng, -karl osv.); ogs. om den gruppe per-

soner i samfundet, der har saadanne stil-

linger; tyende. Det skal være mig en Glæde,
om jeg kand faa Hevn over min Kone og
mine utroe Tieniste-Folk. Holb.Bars.V3. hun
skjendte paa Børnene og holdt Huus med
Tjenestefolkene. CBernh.NF.IV239. LandbO.
11.165. skifte tjenestefolk: Moth.S294.
VSO. S&B.II.314.

II
billedl. Politiken mang-

ler ikke Tjenestefolk. ZierA;.F/.383. -forde-
ler, en. (ogs. Tjenst-. JernbaneT.^^lil935.

l.sp.l). (jærnb.) embedsmand, som inden for

et vist omraade fastlægger en funktionær-
gruppes tjenester. smst.^^/iil937.6.sp.4. -for-
deling, en. spec. (jærnb.): fordeling af
arbejdet og arbejdstiderne ml. funktionærerne
paa en station. DSB.OrdreK.3. \\ hertil bl. a.

Tjenestefordelings-liste, d. s. s. Tjeneste-
liste 2. DSB.Tjen.1.26. -forhold, et. (nu
sj. Tjenst-. MR.1842.229. MilConv.VII.511).
I) forhold, der angaar en tjenestemands virk-

somhed, tjenestetid m. m., ell. tjenstligt forhold
ml. to (højere og lavere) embedsmænd, mi-
litærpersoner olgn. de andre Tienesteforhold
imellem Brigadens forskieUige Officerer og
AfdeUnger. Mii.i842.367. vi havde aftalt at
træffe sammen i Albanerbjergene, saafremt

hans (o: en officers) Tjenesteforhold tillode

det. Bergs. PP. 635. tjenesteforholdene paa
stationen var gode

j 2) forholdet ml. en per-

son og den, i hvis tjeneste han er ansat; næsten
kun: det paa kontrakt, aftale hvilende forhold

ml. et tyende og husbonden; det, at en person

har plads hos en som tyende. De er altsaa i

Tjenesteforhold her paa Ga,&xden? Hostr.FG.
3sc. Valgret til Folkethinget har enhver ube-

10 rygtet Mand, som har Indfødsret, naar han
har fyldt sit 30te Aar, medmindre han:
a) uden at have egen Huusstand staaer i

privat Tjenesteforhold. Grundl.(1849).§35.
JurFormularbog.^511. \\ billedl. Kierk.X.86.
Antikstudiet begynder at løsrives fra sit

Tjenesteforhold til Teologieii.OFriis.Litt.201.

-forretning, en. (nu sj. Tjenst-, MR.
1821.107). forretning (3.3), der hører ind
under en funktionærs, embedsmands, militær-

20 persons virksomhed i medfør af hans stilling.

Sjæll Jernb. Tjenesteregler. (1855). 7. Stations-

personalets Tjenesteforretninger. DSB. Ordre

K.3. -foreteelse, en. (ogs. Tjenst-. Jern-

baneT. ^^1*1940. 6.sp.4). forseelse, som en per-

son i det offentliges tjeneste begaar i sin stil-

ling, under udførelsen af sit arbejde. Scheller.

MarO. -forsømmelse, en. forsømmelse,

en tjenestemand udviser i sin stilling, sit ar-

bejde. Cit. 1724. (RNielsen. Sejerø. (1923).67).

30 Scheller.MarO. -fri, adj. (ogs. tjenst-. MR.
1828.185. Tjenesteregi. 16. KBruun-Rasmus-
sen.HakonJørgensen.(1927).94). især om tje-

nestemand: som ikke arbejder, gør tjeneste,

fordi det er hans fritid, ell. fordi han er

midlertidig fritaget for tjeneste. vAph.(1759).
Scheller.MarO. De patruljerende (om natten)

var . . tjenestefri om Dagen. Duelund.N. 77.

II (jf. -len; hisl.) til Tjeneste 1: det var et

tjenestefrit Len, siden der ikke var krævet
40 Tjeneste af Gext.KrErsl.AA.30. -frihed,

en. det at være tjenestefri; spec: orlov. Am-
berg. LovNr.489^*U1919.§15. -frimærke,
et. (jf. -mærke, -postfrimærke ; post., foræld.)

særlig slags frimærke, der (i Danmark indtil

1924) brugtes af embedsmænd i statslige hverv

til frigørelse af forsendelser inden for landets

grænser. MinT.1872.148. DanmarksFrimær-
ker.(1925).89. -gang, en. gangen i, forløbet

af tjenesten paa (jærnbane)station olgn. DSB.
50 OrdreK.3. -gerning, en. (1. br.) gerning,

arbejde, der udføres i en stilling; til Tjeneste

2.2-3 : straks fyldtes han af glødende nidkær-

hed og spænding for at finde sig en virke-

kreds og en tjenestegerning, som kunde
være kirken til nytte. PKierkegaard.Helmolds
Slavekrønike. (1881). 120. til en Tjeneste-

gerning (1819: til Embedets Forvaltning^.

Ephes.4.12(1907). || til Tjeneste 3. LovNr.
489^*U1919.§20. -grad, en. hver af de gra-

60 der, hvori tjenestemændene inden for en sty-

relses-, tjenestegren er delt. BerlKonv.XXI.
379. -gren, en. (jf. u. Tjeneste 3.2 slutn.)

hver af afdelinger, grene, hvori arbejdet inden

for større virksomheder, fx. jærnbane-, militær-
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tjenesten, falder for de i den beskæftigede em-

bedsmænd 01 funklionærer. MilTidsskr.1908.

494. SaVXXIII.528. -haTende, part. adj.

ftjenst-, S&B.). om tjenestemand olgn.: som
har tjeneste (3.1 ), er i funktion (for øjeblikket).

han er tienestehavende. Scheller.MarO. den
tjenestehavende Stationsbestyrer. Regl.Nr.76

"/xl9S4.§43,l. -hest, en. (1. br. Tjenst-.

MR.1828.76). (især ;^) hest, der er til dis-

position for en person ifølqe hans stilling, lo

især en officer. MR. 1813. 146. Tjenesteregi.

48. -has, et. (jf. -sted 1) hus paa lan-

det, der gives til bolig og brug for ejerens

tyende som en del af lønnen. LovNr. 87
"U1902. LovNr.3*/d942.§38. || hertil: Tje-
nestehus-mand, om bruger af et saadant

hus. Nord ConvLex.Y 563. LandbO. 11.166.

-jord, en. (jf. Embedsjord^ jord, der hører

til en stilling, et embede. Cit.l804.(KnudChri-
stensen. Gribskov. (1929). 16). LovNr. 489 *V, 20

1919. -karl, en. (ænyd. d. s.) karl (4); nu
især: person, der tjener som karl paa landet,

ved landvæsen; karl (4.2). Holb.DH.II.670.
HCAnd.SS.VI.91. LandbO.11.165. -kupé,
en. (jf. -rum; jærnb.) kupé til brug for tog-

personalet. SaVXllI.24. JernbaneT^'/i2l934.
2.sp.4. -kvinde, en. (glda. d. s., oldn.

J)j6nostukona; foræld., jf.: „sielden, uden i

høiere Stiil og hos Almuen." MO.^) kvinde-

ligt tyende; ogs. (bibl., foræld., jf. Tjeneste 1): 30

trælkvinde. Abraham havde to Sønner, een
af Tieneste-Qvinden, og een af den frie

Qvinde. Gai.4.22. Johanne . . var Tjeneste-

qvinde der paa Ga,axåQXi.HCAnd.(1919).V.
300. (præstekonen var) sky som en Tjeneste-

kvinde, skønt hun var Fruen paa Gaarden.
JVJens.HH.71. f -kvindfolk, et. d. s.

DL.3—19—12. -køreplan, en. (jærnb.)

den til tjenstligt brug udfærdigede køreplan

over alle plantog. DSB.Tjen.L77. -laan, et. 40

[4.8] laan, der ydes som en vennetjeneste

.

Kobbernagel.E. hvervsretten.(1944).115. -last,
en. [5] (jf. -vægt) spec. (fagl.): vægten af be-

sætning og aftagelig armering og udstyr i et

luftfartøj. Luftfart.27. -len, et. (jf. Tjeneste

1; hist.) len, hvoraf der ydedes krigstjeneste

(især mods. Afgifts-, Regnskabsien); krigs-

len. WChristensen. DS. 213. VlaCour.DH.I.
258. -liste, en. I) (foræld.) konduiteliste.

S&B. 2) liste over fordelingen af arbejdet 50

og tjenestetiderne (fx. ved post- ell. jæ.rnbane-

station; jf. Tjenestefordelingslistej. Bek.Nr.4
''l\1936.I.A.10. -løn, en. {glda. thienisto

løn, løn til tyende; sj.) betaling for op-
vartning; drikkepenge, efterat Consistorial-

raaden havde betalt sin Stuepige hendes
Tjenesteløn (det vil sige: da Pigen havde
indsamlet Kortpengene). Baggfer.i.SS. -løs,
adj. (tjenst-. Slange.ChrIV.464. Baden.Af-
handlinger. 1L(1824). 422). (ænyd. t(h)ien- eo

(n)esteløs, oldn. J)j6nostulauss; nu næppe br.)

om person: som ingen stilling, plads har; som
mangler beskæftigelse; arbejdsløs. DL.l—
24—5. fattige Huusmænd og Indsiddere eller

tienesteløse Karle. ifi2.iS3S.92. Her findes

mange Tienesteløse i Sognet. F/SO.

Tjeneste-mand, en. (nu næppe br.

Tjen(e)st-. se u. bet. 1). (æda. thianæstæ
f'thianest, thianstæ ofi.) man (DGL.lI.ll),
oldn. {)j6nostuma6r) I) (især foræld.) i al

alm., om mandlig person i tjeneste hos en
anden; især om person, der er i tjeneste hos

en fyrste, stormand, ell. (m. overgang til bet. 2)
om funktionær, bestillingsmand (i offentlig ell.

privat tjeneste); ogs. f om person, der maa
udføre pligtarbejde som husmand, fæstebonde
olgn. (VSO.; jf. u. Tjener l.i. Tjeneste i;.

Bondenavnet (faldt) fra sin Værdighed: saa
søgte hver at blive Tienestmand hos en
anden Mægtigere: han stoed i hans Skyts
og blev hans Yoined. Rothe.NS.II.98. smst.

96. man (agtede) det ønskeligt, at kongen . .

tog tjænestemænd fra alle tre riger. Bar/od.

DH.1.397. de (af bønderne) af hvem (Harald
haarfager) kunde vente Opsætsighed gav
han Valget mellem at blive hans Tjeneste-

mænd eller forføje sig ud af Landet. JFJens.

(IslSagaer.1.24). jf. Stat sp.1006'"^: Kong
Frederik i Preussen har sagt, at han vil være
Statens ypperste li^rvstra&nå.. Rothe. (Rahb
Min.l786.1.140). 2) (især emb.) person, der

er (varigt) ansat i statens ell. kommunes
tjeneste (uden hensyn til grad, som embeds-

ell. bestillingsmand) i en stilling, for hvilken

lønningen (i lønningslov ell. anden særlig lov)

er fastsat til en fast aarlig sum. vi have for-

søgt at faa et godt dansk Ord i Stedet for

det ækle Ord Funktionærer, og (vi) kalde alle

dem, der høre under Etaterne, hvad enten
de høre til højere eller lavere Grader, med
ét Ord Tjenestemænd. i2i<7sdags/.F.i907/OS.

sp.63. Lov om Statens Tjenestemænd. Lov
Nr.489^^91919. Det er bare os (o: embeds-
mændene), der er bleven degraderede til

Tjenestemænd. ffomo^.yD.fi^. En kvindelig

Tjenestemand gifter %\g.PoVU1935.Sønd.20.
sp.l. jf. bet. 1: alle Tjenestemænd ved Ba-
nen skulle have dansk Indiødsret. Rigsdagst.

A.1891I92.SP.3766. Tjenestemands-, i

ssgr. (især emb.) af Tjenestemand 2, bl. a.

Tjenestemands-domstol (især om en i 1945
oprettet ekstraordinær ret til paadømmelse af
unational oplræden olgn. hos tjenestemænd i

besættelsestiden 1940-45. LovNr.322yil945),
-forhør (i anl. af tjenstlig forseelse), -gode
(0: om goder som lønning, pension og vente-

penge), -klasse, -laan (o: laan, der ydes

tjenestemænd mod noteret gagetransport og

depot af livspolice. Bank-Aarbogen.1941.303),
-lov, -løfte (o: et af en tjenestemand afgivet

skriftligt løfte om troskabspligt over for staten

(kommunen)), -løn, -organisation, -stand,
-stilling, -strejke oft. jf.: det rette Tjeneste-
mands- eller Embedsmands-Naturel. Brandes.
Holberg.(1884).62.

Tjeneste-menneske, et. (især dial.)

person i en tjenende stilling; især: tyende.

tag det ringeste, det meest overseete Tje-
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neste-Menneske, tænk Dig hvad vi kalde

en ret eenfoldig fattig stakkels Arbeidskone.

Kierk.IX.131. naar et Tjenestemenneske

flyttede ind i Ens Hjem . . saa var det en

vigtig Båg.Skjoldb.NM.SS. -mærke, et.

fpost., forcdd.) d. s. s. -frimærke. Fedders.S.II.

152. -mø, en. {æda. thiænistæ mø (Fragm.2),

oldn. J)j6nostumær; arkais. ell. spøg.) tjeneste-

pige; terne. DFU.nr.1.15. buttede Tjeneste-

møer færdedes til og fra Bagerens Trappe.

Pont.F.1.299. -nummer, et. (foræld.) et

nummer, som af administrationen var tillagt

de lavere tjenestemænd i jærnbaneetaten, og

som anførtes i tjenstlige skrivelser sammen
med navnet. [Uniformsregl.f.DSB.1913J.§2.
JernbaneT.^/il935.11.sp.2. -orden, en. (1.

hr. Tjenst-, MR.1828.189). ordning af tjene-

sten ell. den orden, der skal herske inden for

en tjenestegren, i militærtjenesten olgn. Den
indre Tjenesteorden (o: i en kaserne). MR.
1829.80. hverken Generalen eller Krigsmini-

steren (vilde) tilgive ham et saa grovt Brud
paa Tjenesteordenen. PaIilf./i/.///.379. -pi-
ge, en. {cenyd. d. s.; jf. -mø) (ung) pige,

der tjener i et hus, paa en gaard; nu især om
pige, der mod (maanedlig) løn udfører hus-

gerning i et hjem som ene-, stue-, kokkepige

osv. (nu uden for dagl. tale for største delen

afløst af Husassistent, ung pige (i huset) og

de speciellere betegnelser Enepige osv.); ogs.

(bibl., foræld., til Tjeneste 1) om trælkvinde.

han fik . . Svende og Tjenestepiger (1931:
Trælkvinder;. 2Mos.22.26. En Tieniste-Piige

hos os er saa hurtig og saa levende, at hun
kand icke blive en Maaned hos et Herskab,
men forandrer Tieneste 12 gange om Aaret.

Holb.Ul.II.2. disse Tjenestepiger . . det er,

reent ud sagt, noget Råk.Hostr.G.91. Jur
Formularbog. '^184.

\\ hertil Tjenestepige-
gerning, -roman (nedsæt., om daarlig ro-

man af en art, som tjenestepiger olgn. menes
at goutere. Bl&T.), -skole (o: fagskole for

husassistenter. Schand.SF.44). -pligt, en.

(1. br. Tjenst-. MilConv.VIII.154). pligt,

der paahviler indehaveren af en (tjeneste)-

stilling, person, der forretter militærtjeneste

olgn., ell. pligt til at tjene en, udføre ar-

bejde i ens tjeneste; ogs.: pligt ti,l (i en
nødssituation) at stille sin arbejdskraft til

statens disposition ell. (hist.) om herremands,
lensmands pligt til at yde militærtjeneste til

kongen, lensherren (DanmRig Hist. reg. 150).
det er gjort til Tjenestepligt for Perso-
nalet . . at overvære et saadant Foredrag.
LokomotivT.1938.239.sp.l. Det var ikke alene
Mænd, der tilhørte Volkssturm, som var
beskæftiget med at bygge Barrikader, men
ogsaa Kvinder — alle havde jo Tjeneste-
pligt. Bernadotte. Sidste Akt. (overs. 1945). 20.
-pligtig, adj. ^tjenst-. VSO). (ænyd.
tienestpligtig; 1. br.) som har tjenestepligt.
Kaper, -postfrimærke, et. (post., for-
æld.) d. s. s. -frimærke. Anordn.Nr.lO"/il891.
-rejse, en. (ogs. Tjenst-. MR. 1844. 118.

BiogrL.^IX.353). rejse, som en tjenestemand

foretager i embeds medfør, i tjenstlig anledning.

LovNr.65'yil892.§15.LovNr.l34yd934.§30.
-rum, et. (jf. -kupé ;

jærnb.) rum i tog, be-

regnet for togpersonalet. JernbaneT.^'^/iil934.

3.sp.4. -sag, en. sag, der angaar ell. falder

ind under det arbejde, som paahviler inde-

haveren af en (tjeneste) stilling ell. en mililær-

person; tjenstligt anliggende, (han) reiste

10 efter høiere Befaling i Tjenestesager. BKcft.

(1920).XXIV.162. Scheller.MarO. -segl, et.

(nu næppe br. Tjenst-. MR.1843.101). (jf.

-signet, -stempel; segl (II.l,i-2), der anvendes
paa tjenestebreve; ogs. om stempel (1.3) hertil.

Tjenesteregl.105. -signet, et. (jf. -segl,

-stempel;. Det nyoprettede Kasernekom-
mandantskab fik . . sit eget Tjenestesignet.

HistMKbh.3R.III.58. -skrivelse, en. (jf.

-brev;, præster i Torning len, der vilde have
20 danske tjenesteskrivelser fra amthuset i

Haderslev. ADJørg.III.372. Tjenesteregl.194.

-sted, et. \) d. s. s. -hus. Købet omfatter
(herregaarden) med Gods, Tjenestesteder,
Skove. BerlTid.^'U1939.M.5.sp.6. 2) sted, hvor
en tjenestemand har tjeneste. Statstjeneste-

mænd, hvis Tjenestested er beliggende inden-
for de . . nævnte Byer. LovNr.489'y»1919.
§83. Duelund.N.42. -stempel, et. (jf.

-segl, -signet;. Bl&T. -stilling, en. stil-

so lii^g under stat ell. kommune. Tjenesteregi.110.
LovNr.l00*/»1921. -sæde, et. (jærnb.) klap-

sæde til brug for togpersonalet, -søgende,
part. adj. (jf. pladssøgende;. Kierk.VII.209.
næsten ved alle disse Herskaber er der Noget
. . som kan gjøre den Tjenestesøgende be-
tænkelig. PalM.1L.II.456. -telegram, et.

(ogs. Tjenst-. JernbaneL.54). (telegr.) tele-

gram, der udsendes af en statsinstitution som
jærnbane- ell. telegrafvæsenet i tjenstligt an-

40 liggende. DSB.OrdreK.109. -tid, en. (nu
næppe br. Tjenst-. MilConv.VlII.155). I)

[2.8] (1. br.) den tid, da gudstjenesten hol-

des, om Søndagen efter Tjenestetid blev

(hun) begravet. Wted.MB.Z.66. 2) (jf. -aar,

-dag; det tidsrum, i hvilket en person har

(beklædt) en stilling, er i ens tjeneste, for-

retter militærtjeneste olgn.; ogs.: anciennitet.

den, der hverves til Spillemand, kan, naar

han vil paatage sig en Tjenestetid af 8 Aar,

50 gives en Douceur. MR. 1816. 375. (Sthens)

lange Tjenestetid (i skole og kirke). OFriis.

Litt.532. 3) den daglige arbejdstid i en stil-

ling. SjællJernb.Instr.f.Maskinmesteren i Kor-
sør. (1855). 4. Bek.Nr.4yil936.I.A.5. -tog,
et. (jærnb.) tog, der hverken som person-

elt, godstog er til disposition for publikum.

LSal.V1.343. -tor, en. (nu næppe br.

Tjenst-. MR.1833.381). spec. {-^y. den orden,

i hvilken officer ell. mandskab forretter tjeneste,

60 ell. en officers osv. tur til at forrette tjeneste.

MilTeknO. Tjenesteregl.65. -tyende,_ et

ell. (1. br.) en (Skuesp.V11.63. Kollerød.14).

flt. d. s. ell. (1. br.) -r (Olufs.NyOec.I.20).

{ænyd. tien(n)iste-, tienste-, tiænsttiunde.
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-tiynde; nu sj. i rigsspr.) person, der tjener

som tyende; ogs. kolL: tjenestefolk (Nyerup
Rahb.II.80. HBrix.AP.III.273). Hyrde, eller

andre Tienistetyende. Z)L.6

—

19—7. et Par

gamle Tienestetyende. Ing.PO. 1. 140. siden

min Plejemoders Død er jeg selv et fat-

tigt Tjenestetyende. £?osir.T.i7. (læredrengen

skulde) forrette Alt, hvad der forefaldt, som
et almindeligt Tjenestetyende. jBorn/jfl^aandu

Er.l33. -tøs, en. (nu 1. br. i rigsspr.) ukon- i_o

firmeret pige, der tjener i en plads, ell. ned-

sæt, betegnelse for tjenestepige. Holb.HP.III.

13. Aarestr.SS.II.146. Kidde.B.319. UfF.
-vej, en. i forb. ad tjenestevejen, ad offi-

ciel, tjenstlig vej. Bl&T. Henvendelse herom
sendes ad Tjenestevejen. Poi.'/i2i943.3.sp.4.

-veksel, en. [4.8] T veksel, der er udstedt

for at rejse et laan gennem vekslens diskon-

tering, men som ikke dækker over noget forud

bestaaende skyldforhold. PoU'/iol919.3.sp.4. 20

Hage. ^670. -vægt, en. [5] (jf. -la,st) spec.

(jærnb.): vægten af et lokomotiv (og tender) i

køreklar stand. Regl.Nr.76"/il934.§31,5. Ing
Bygn.l942.244.sp.l. -ydelse, en. arbejds-

ydelse af en tjenende person. Schand.SF.81.
AxMøll.F.II,2.29. han (gik) nu den store

Astronom til Haande . . med mathematiske
Beregninger, Skriveri og anden Tjenst-
yd ejs e. HFRørd. UnivH.III.586.
tjenestlig, adj. se tjenstlig. 30

tjenlig, adj. ['tcæ'nli, dagl. ogs. 'tcænli]

(ænyd. d. s., fsv. tienligh, jf. ty. dienUch; afl.

af tjene ; sml. æda. thianugh, thianigh (DGL.
11.12), underdanig)

i) (til tjene b) O som er til nytte, gavn,

fordel; som gør fyldest; gavnlig; nyttig;
fordelagtig; heldig; hensigtsmæssig;
formaalstjenlig. I.i) i al alm. Præsterne
skulle beflitte sig paa at have og bruge for-

uden Bibelen gode tienlige Bøger, som af 40

vise og lærde Mænd ere vedtagne. Z)L.2

—

11—15. man lod Hovedstadens talløse Tje-

nestepiger instruere om det tjenlige i at

tage Vare paa gamle aflagte Lapper til

Brug for Papirfabrikationen. iVf/strøw.5.24i.

især som præd. (til subj. ell. obj.): Veed I

hvad som meest tienligt er, naar mand er

hes^enckt? Holb.Tyb.IV7. For at . . komme
efter Schielschiørs Tilstand i efterfølgende

Tider, findes tienligst at afdele den i visse 50

^eiiodis. PEdvFriis.S.49. det var derfor tjen-

ligt . . at hun lærte det (0: godset) at kende.
JPJac.I.213. 1.2) i forb. m. hensobj. ell. præp.-
led m. for. det er et Parti, som er hende
ikke tienligt.Holb.Pern.il. 4. (hun) troede.

Landluften vilde være tienlig for hendes
B.elbTed.Rahb.Fort.1.106. faa véd, hvad der
er tjenligt for dem selw. BilleskovJ.H. 1.256.

2) (til tjene 6; især fagl. ell. dial.) som
duer til en vis anvendelse; som (passende ell. 60

med fordel) kan anvendes til noget; som egner
sig til et vist formaal; anvendelig; brugbar;
passende; egnet. 2.1) i al alm. ordre om,
at buske og træer . . skulde ryddes og den

tjenlige jord pløjes til a.geTla,nd. HistTidsskr.

10R.III'.73. Hun gik med et Par gamle
Støvler af Jens Røns, og de var lidt for

store, men hendes egne var ikke længer
tienlige. Kirk.F.146. \\ i forb. m. nærmere
angivelse af formaalet, især v. hj. af til.

(der) findes der et Slags Træe, som er meget
fast, og tienligt til at giøre skibs Blocke
\idsiLPflug.DP.1164. Støtte Enebær kunde
ogsaa blandes blant Tobakken, siden de ere

tienlige at røge baade for Sundheden og
Sma,gen.Adf."/il762.sp.7. Den tienligste Jord
til Erter, er leeragtig Muldjord. JPPraftZ.

AC.40. Malurt er tienlig mod Oim.VSO.
jf. tjene 6.2: elegante og nitide Bøger, be-

stemte for Børn og Juletræer, men især

tjenlige til en smagfuld Fræsent. Kierk.Y27.
Det er ikke tjenligt (1819: Det tiener^

hverken til Jord eller til Gødning. Luc.l4.35

(1907). II
om person. Saadanne Skibe skulde

(have) tienlige og velbefarne Baadsmænd.
Slange.ChrlY.836. i forb. m. til: det unge
Mandskab, der er tjenligt til Krigstjeneste.

Hrz.IX.230. Han (o: en søsyg) var tjenlig til

at lægge sig i sin Køle.EBertels.MH 28.

saadanne Individer er lige tjenlige til en
Galeanstalt. KAabye.EA.143. 2.2) som er paa
et passende trin, stadium af en udvikling,

vækst olgn. (til at behandles paa en vis maade,
udnyttes olgn.); i forsk. spec. anv., bl. a. om
vækst, frugt: paa det stadium, hvor den pas-

sende kan høstes, afskæres, plukkes ell. bringes

i hus olgn.; ogs.: moden; om træ: egnet til at

fældes; om husdyr: slagtefærdig (jf. slagte-

tjenlige . Nu er den Rug tjenlig. F/SO. Græs-
set maa slaaes, naar det er tjenligt. Bojow.
11.104. Juletræet kom . . fra Holtinggaard

;

inde i Lysningen stod der nogle unge Graner,
som var særdeles tienlige. JakKnu.G.80. faa

Grisen tjenlig til Jnl. Bregend.TGK.61. \\ i

forb. m. til. Lige som Høet var tjenligt til

at køres ind, tog Regnen fat igen. Skovrøy.

Fort.131. gamle, udgaaede Elletræer, der
var tjenlige til Øksen. Seier.BornholmsFugle.

(1932).87.

tjenne, Tjenner(e), Tjenneste,
se tjene, Tjener, Tjeneste.

tjensom, adj. (til tjene, vel efter ty.

diensam; sj.) økonomisk fordelagtig, det var
nok mere tjensomt for dem at sælge Hesten.

HCAnd.(1919).lY148,
Tjenst, en. se Tjeneste. Tjenst-, i

ssgr. ['tcænsd-] ell. (med hovedtryk paa sidste

led, se u. -agtig, -dygtig, -færdig, -skyldig,

-villige [tcænsd-] ^Tjenest-. se u. tjenst-

agtig, -beredvillig, -dygtig, -færdig, -gøre,

-ledig, -skyldig, -villig. Tjeneste-, se u. tjenst-

dygtig, -færdig, -gøre, -iver, -ivrig, -udygtig,

-villig, Tjenste-. se u. tjenstgøre^, {til dels

laant fra ell. dannet efter tilsvarende ty. ssgr.

m. dienst-; jf. Tjeneste-) af Tjenst (Tjene-

ste); især i ssgr., hvori 2. led er et adj. ell.

part.; se ogs. u. Tjeneste- t ssgr. -agtig,
adj. [tcænsd'agdi] (nu kun dial. tjenest-.
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Hehr.l.l4(ChrVI).CiU736.(DMag.6R.V264).

jf. Feilh.). adv. d. s. ell. -t ell (f) -en (Moth.

T102. VSO.). (ænyd. tienst-, tienistactig,

thienstafftig, glda. thiænstactigh (SydrakJ7),

fsv. thiånistaktogher; efter ty. diensthaftig,

mnt. denstaftig, glholl. dienstachtich) I) (til

Tjeneste 3(i); nu næppe hr.) som hetjener,

opvarter en, gaar en til haande, lyder ens

hud; tjenende; især i forb. tjenstagtige
aander. Ere de (o: englene) ikke alle tienest-

agtige (1819: tienende^ aander? Hebr.1.14

(Chr.VI). jf.: Sagnet om venlige og tjenst-

agtige Husalfer. /n^.^F.///.75. || * videre

anv., ved tilknytning til bet. 2, om tjenstvil-

lige, hjælpsomme personer. Jacobi.(Skuesp.

VII. 17). Tjenstagtige Aander har desværre

forebragt ham det dumme Rygte. Blich.

(1920).XIY.166. 2) (til Tjeneste 4; nu sj. i

rigsspr.) som gerne yder (en) hjælp, haands-

rækning, gør et arbejde for andre; hjælp-

som; tjenstvillig; ogs. undertiden nedsæt.: over-

dreven hjælpsom ell. hurtig, villig til at videre-

bringe (ddfrlire) nyheder, rygter olgn. Holb.

Pants.1.5. Han viser sig . . tjenstagtig imod
sin Yen. Heib.Pros.V11.165. tjenstagtige Ven-
ner havde refereret Rhedernes uvenlige Be-

mærkninger om hendes Fader. Breum.HH.
117. Oboerne var høflige og tjenstagtige

imod aAle. Sydfynske S. 133. Feilb. -agtig-
hed, en. (ænyd. tienist-, tiennestactighed)

I) (nu næppe br.) til tjenstagtig 1. Martha
giorde sig her og der umage med megen
tienstagtighed (1819: Opyaitning). Luc. 10.

40(Chr.VI). 2) (nu sj. i rigsspr.) til tjenst-

agtig 2 ; ogs. om den enkelte handling. Holb.

Pern.II.7. Det var . . en ganske usæd-
vanlig Tjenstagtighed . . at komme og
laane (ham) Klæder. Tode. IX. 102. hendes
Tjenstvillighed (stiger), naar det ikke for-

hindres . . til Tjenstagtighed; hun tager

Alting op for Andre, endog for Mændene.
Brandes.Goe.il.180. -bere<lskyldig, adj.

(vel af -beredvillig og -skyldig; sj.) tjenstvillig

(og tjenstskyldig). Deres tienstberedskyldigste

Ven og Tiener. Langebek.Breve.501. -bered-
villig, adj. ^tjenest-. Overs.afllolbLevned.

)(4^). {ænyd. d.s., ty. dienstbereitwillig ; nu
næppe br., jf.: „I ældre Brevstiil, og Under-
skrifter." VSO.) d. s. s. -villig (og -skyldig^.

Clarissimi Domini Con-Rectoris Tienstbered-

villigste Ven og Tiener P. Fogh. Cit. 1718.

(Falsteriana.37). paa ingen Maade vil (jeg)

kunde benytte mig af hans tienstberedvillige

Ti\hnå.Rahb.Tilsk.l791.7. *En Bande søgte
her med Æren sig at nære

|
Ved falske

Vidnesbyrd mod Næstens Navn og Ære.
|

Maaske de kaldte det Tienstberedvillig-
hed?ChrFlensb.DM.I.144. -banden, part.

adj. (oidn. J>j6nostubundinn; sj.) bunden, for-

pligtet til tjeneste hos en. Sibb.Aa.I.3.89. Alle
Rigets Mænd ere blevne ham tjenstbundne
i egentlig undersaatUg Forstand. JohsSteenstr.
Valdemars Jordebog. (1874). 332. -dygtig,
adj. ['tcænsd|døgdi; ogs. tcænsd'døgdi] (ogs.

tjeneste-. ScheUer.MarO. TeknMarO. —
1. br. tjenest-, Verdenshist.V1.144). {jf. ty.

diensttiichtig; sml. -udygtig; især fagl.) som
er i stand til at gøre tjeneste, spec. militær-

tjeneste. Stampe. 11. 127. Tropperne vare i en

maadeUg Forfatning . . Han opfordrede alle

Tjenstdygtige til at melde sig, han ordnede
dem i forskjellige Corps.Hoisi.Y277. Wolfh.

MarO.530. \\ om hest. Heste og Mondur an-

10 skaffe (dragonerne) selv, og ansees ikke paa
Hestenes Førelse eller Farve, men aleneste

at de ere Tienst-dygtige. Thurah.B.124. UOlr.

(AarbFrborg.l912.y9). Hestens Brugbarhed
og Tjenstdygtighed. PWBalle.R.14. || om
ting: som er i stand til at virke, fungere, op-

fylde sin bestemmelse olgn. Den, der faar en
Bremse anvist til Betjening, skal . . over-

bevise sig om, at Bremsen er fuldt tjenst-

dygtig. DiSB. Ordre M.iO. jf.: bringe (ma-

20 skinen) i fuldkommen tjenstdygtig Stand.

SjæMJernb.Instr.f.Fyrbødere. (1855).4. Arse-

nal-Beholdningens tjenstdygtighed.MiZ.
1798.896.

Tjenste, en. se Tjeneste,

t tjenst-ergiven, adj. (efter ty.

dienstergeben; jf. -given, -hengiven) d. s. s.

-skyldig, -villig, forblivende Viri Clarissimi

Tienstergifne Ven og Tiener. Cit. 1722. (Fal-

steriana.43). -færdig, adj. [tcænsd'f'gr'di, i

30 bet. 1 'tcænsd|f'Br'di] (ogs. (i bet. 1) tjene-

ste-, se bet. ] — nu kun dial. tjenest-. Moth.

T102. Cit.l735.(Falsteriana.51)). (ænyd. d. s.,

efter ty. dienstfertig) I) (1. br.) rede, parat

til at træde i tjeneste, funktion. Vort Rige (er)

med et stort Antal ungt tjenstfærdigt Mand-
skab . . forsynet. Mi2.Z742.Si3. \\ (fagl.) om
maskine olgn.: klar til at træde i funktion,

tjeneste (6.3). Kranen . . løftede en G-Maskine

. . i tjenestefærdig Stand. Jern&aweT. "/lo

40 1934.7.sp.l. jf. Tjenestevægt: Tjenstfærdig

Vægt af Maskine og Tender: ca. 54 Tons.

DampLok.64. 2) (nu 1. br. i rigsspr.) som
(altid) er rede til at hjælpe en, give en haands-

rækning, udføre et arbejde for en ell. gøre

en tjeneste; ogs. d. s. s. tjenst-agtig, -viUig.

Holb.Ep.111.433. Andre, som har . . skarpe

Flod udi Øynene, Ørene . . tager deres Til-

flugt til Spansk Flue-Plastere, hvormed Bar-

berene ere meget tien?,ti?erdige. Sundheds

50 Magazin.(1763).54. Tjenstfærdig sprang han
til og rakte hende sin Haand til Hjelp.

PMøll.(1855).II.174. hans ærefrygtindgy-

dende Kappe (blev) tjenstfærdigt taget

af hans Skuldre. GKeller.KlæderskaberFolk.

(overs.l919).8. Feilb. jf.: min Gang var

usikker, vaklende, hvilket det tjenstfærdige

Rvgte udledede fra en anden Kilde. Blich.

(1920).XXXI1.160.
II t i underskrifter. Cit.

1735.(Falsteriana.ål). I haab om et got

60 Svar har jeg den ære at henleve, Høistærede

Monsiieur! deres tienstfærdige Tienerinde.

N. ^.Prahl.AH.1.15. -færdig-hed, en.

fit. -er. (nu 1. br. i rigsspr.) til tjenstfærdig

2; ogs. om den enkelte handling. Hils din
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Herre meget flittig, og forsickre ham om
min TienstiæTdighed. Holb.Tyb.IV8. (de) om-
ringe ham med Tjenstfærdigheder og Høf-

ligheder. rMihn.///.288. hustruelig Smiger

og Tienstfærdighed. KBUxen.Vinter-Eventyr.

(1942).129. t -given, part. adj. d. s. s. -er-

given. jf.: jeg er Dennem forbunden for den
Tienestgivenhed, som De vise mig. Ge-

heimeBeretningomCarolineMathildesFrueOlde-

Moder.(1773).50. -gøre, v. [-igoJra] (ogs.

tjenest-. JernbaneT.^/iil935.3.sp.l. tjene-

ste-. Brandt, CP. 26. Bardenfl.Søm.II.lM.
JernbaneT.^^/&1945.1.sp.4. 1. br. tjenste-.

DagNyh.">/!il935.Sønd.l2.sp.4). vbs. -ing
(FædreV'iol867.1.sp.3. FortNut.VI.32. Flyv-

ningHær.40. jf. Tjenstgøringsdistrikt.
Zot;iVr.65'*/4iSP2.^75.Tjenstgøringsliste.
.JernbaneT.^^/iil934.1.sp.3). (sv. tjånstgora,

jf. ty. diensttuend; til gøre tjeneste u. Tje-

neste 3.2; især emb.) gøre tjeneste, fungere

i en stilling (paa et sted ell. i et tidsrum).

Som Medhjælper i Udlaanet tjenstgør C. R.
og hos Fotografen Frk. T. W. CSPet.Aars-
beretning fraDet kgl.Bibliotek forl925-27.(1927)

.

15. han tjenstgjorde i den tysk-afrikanske

Generalstab. PoL"/iii936.2.sp.5. billedl: god
Kunst og dens Tjenstgøren for Folkets Smag
og Opdragelse. Fridericia.(Verdenskult.VI.

410).
li

især i part. tjenstgørende. Am-
berg. det tienstgiørende Mandskab, (men)
ikke de tienstgiørende CorporaIer.il/i2.2Si5.

32. nu ringede Klokkerne i Klosterkirken,

tjenstgj ørende Søstre vare oppe i Taarnet
og ringede i den natlige TimG.HCAnd.SS.lV
266. uanset om han er fast ansat eller

kun midlertidig tjenstgørende. DiSiJ.Ordreikf.

4. spec: jourhavende. Kongens tienstgiørende

Kammerherre, Adjutant. VSO. tjenstgørende

kavaler, se Kavaler 1. (nu sj.) i videre anv.:

opvartende, tjenstvillig olgn. Hendes tjenst-

gjørende Herre (o: balkavaler). Goldschm..IV

231. Han rejste sig (for at hente kaaben),

men fik naturligvis ikke Lov til at gaa, de
to unge Mænd vilde begge være tjenst-

gørende. Egfcftergr. Af.i26.
II
om ting. de tjenst-

gj ørende Maskiner. SjællJernb.Instr.f.Maskin-
mesteren i Korsør. (1855). 5. t -hengiven,
adj. d. s. s. -(er)given. Amberg. Qp -iver,
en. (ogs. Tjeneste-. VSO. Scheller.MarO.
JernbaneT.^U1943.1.sp.3). iver (2), man læg-

ger for dagen ved udførelsen af det under
ens tjeneste, stilling hørende arbejde; pligtiver.

Leth.(1800).217. MilConv.VIII.154. Woldide-
rich.T.41. (især spøg.) m. h. t. dyr: i Æg-
lægnings-Tiden . . vise Bierne Dronningen
en uafbrudt TiencstciveT. Kielsen.A.172. Pu-
delen (sprang) i utidig Tjenstiver . . gjøende
frem og tilbage ovenpaa Læsset. ToWerZ.ii.5.

O -ivrig, adj. ['tcænsd|iuri, tcænsd'iuri]

(1. br. tjeneste-. Scheller.MarO.) som er ivrig

i tjenesten (se u. Tjeneste S.s), pligtivrig.

Ambirg. Levin. For at tækkes sin tjenst-

ivrige Overordnede blev han ligesom denne
i Ministeriet til efter Kontortiden og duxhcy

dede.Schand.SB.102. Læredrengens Ansigt
blev et stort tjenstivrigt Smil. Søiberg.KK.
1.77. -ledig, adj. (nu næppe br. tjenest-.

Amberg.) (især emb.) som ingen stilling har;

uden embede, bestilling. Amberg. Capelian B.
. . er en meget brav og dygtig Mand. Han
er tjenstledig. Monrad.(KirkehistSaml.6R.III.
362). Efter sin Faders Død i 1833 kom
Grundtvig til at leve otte Aar i København

10 som „tjenstledig Ka,pGUsin"'.HBegtr.Grundt-

mgs Syn paa Guds Ord. (1933). 29.

tjenstlig, adj. ['tcænsdli, 1. br. 'tcæ'nsd-

li] (j tjenestlig. Holb.Stu.lI.l. Cit.l717.(Fal-

steriana.95)). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Holb.

Er.V.2. Langebek.Breve. 13). {ænyd. tienst(e)-

lig, tienslig, fsv. thiånisliker, mnt. densthk
(nht. dienstlichj) I) (emb.) som hører til,

angaar (arbejdet, forretningerne, forretnings-

gangen i) en stilling, en statslig ell. kommunal
20 virksomhed, en etat, militærvæsenet olgn. ved

tjensthg Skrivelse fra Amtet til Byfog-
den.Goldschm.il. 10. tjenstlig Ordre. Scheller.

MarO. Ansøgning . . kan fremsendes ad
tjenstlig Vej til Generaldirektoratet. LoÆo-
motivT.1941.63.sp.l. 2) (foræld., jf.: „Fore-
kommer kun som et efter det Tydske op-
taget Udtryk i Cancellie- eller Forretnings-

stiil." VSO. se ogs. DSt.1922.130) egl.:

tjenstagtig; tjenstvillig; tjenstivrig. *Hele Stad-

30 sen er alt arrangeret,
|
Bryllupsklædningen

er requireret,
|
Og min Søster har tjenstligt

broderet
|
Et Par dejlige Tøfler i Smug.

Bøgh.DA.1.273. især (ogs. i superl.) m. af-

svækket bet. som udtr. for underdanighed,
ærbødighed, høflighed (især i mer ell. mindre
faste formler i skrivelser, officielle henven-

delser): Nest tienstlig Saluteras Hilsen er jeg

Henrich Andersen . . hid kommen at lade

eder viide at jeg er ey meer af Stock og
40 Steen end andre. Holb.Kandst.1.3. Han hafver

nu bedet mig at takke tienstligen derfor.

Gram.Breve. 15. min (o: den himmelske apo-
tekers) tjenstlige Begjæring til Jordens Be-
boere. (?!/i6.Xii.25i. Man har da (o: i embeds-
skrivelser) beholdt tilbage: allerunderdanigst,

underdanigst og tjenstligst for Henvendelser
resp. til Kongen, Ministerierne og Overøvrig-
hederne (samt offentlige Myndigheder, der

ere Retsbetjenten sideordnede) og tjensthg

50 til Meddelelser til Underordnede. Hylling.HJ

.

344. jf. DSt.1922.130.

tjenst-mæssig, adj. (jf. ty. dienst-

måssig; nu næppe br.) i overensstemmelse

med de i en tjeneste gældende regler, forskrif-

ter; om paaklædning: reglementeret. Gevæ-
rer, som ved rigtig og tienstmæssig Behand-
ling vilde blive conseTyerede.MR.1805.126.
Vaabenkjole eller Frakke er nu for alle Offi-

cerer tjenstmæssig Paaklædning. smst. 1848.

60 82. Dette stilfærdige, altid tjenstmæssig kor-

rekte Væsen (o: hos en embedsmand). Schand.
VV.20. -skyldig, adj. (ogs. udtalt m. hoved-

tryk paa sidste led), ^tjenest-. Moth.T102).
(ænyd. d. s., jf. ty. dienstschuldig; foræld.,
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sml. VSO. MO. DSU922.130) egl: pUgtig til

at tjene en; lydig; føjelig; tjenstvillig. Moth.

T102. i videre anv. som udtr. for ceriødighed,

høflighed (især i hrevstil, if. VSO. „til Lige-

mænd og Undermænd'7." Velædle og Vel-

baarne Hr. Krigs Raads Tienstskyldigste Ven
og Tiener L Holberg. Holb.Brv.82. tillad mig
tienstskyldig at følge dit Fodspor, at jeg kan
sørge for din Beqvemmelighed. 5irc/i./.22.

Eylling.HJ.344. -udygtig:, adj. (ogs. tje-

neste-. Bl&T.J. (jf. -dygtig samt utjenst-

dygtig; især ^) som ikke er i stand til at

udføre krigstjeneste (p. gr. af legemssvagheder

olgn.). I Nærkampen ved Sankelmark voldte

et Kolbeslag ham en Brokskade, som . .

medførte, at han hjemsendtes som tjenst-

udygtig. VortLand.'*M908.2.sp.4. NatTid."/t
1938.9.sp.5.

II
hertil Tjenstudygtighed,

især i ssg. Tjenstudygtighedspas, d. s. s.

Kassations -attest, -pas. LovNr.l23^U1912.
§18.§37. -vilje, en. (sj.) d. s. s. -villig-hed.

Folk skulde blive tilfredse (paa hotellet), saa
de kom igen, Personalet havde at vise

Tjenstvilje og Opmærksomhed. ZLars.Dil/.
31. -villig, adj. ['tcænsd|Vil(')i, -|Vel(')i,

tcænsd'vilOi, -ivelOi] (jj. AaHans.S.129).
(nu kun dial. tjenest-. Moth.T102. Feilb. —
sj. tjeneste-, se 1. 36). (cenyd. tien(i)stvillig,

/;. ty. dienstwillig) villig, rede til at arbejde

for en, gaa i ens tjeneste, villig til at udføre
sit arbejde olgn. dersom . . de Undersaattere
bleve straffede som ikke vare tienstvillige . .

kunde medlidende og tienstfærdige Folk
ingen Leylighed have at øve deres Dyder.
Eolb.NF.(1728).II.109. Overfald (under en
funktionærstrejke) paa de tjeneste villige.

BerlTid.^*liil905.Aft.Till.l.sp.l. jf. u. tjenst-

agtig 1: Munkene, som for Penge vare
tienstvillige Aa.ndeT.Holb.DH.II.30.

\\

nu især: som passer sin tjeneste, udfører sit

arbejde (bered)villigt, med glæde, ell. som er

villig, parat til at gaa en til haande, hjælpe en,

gøre en tjenester olgn. Holb.Brv.57. den yderst
artige og tienstvillige Baron K.Bagges.L.I.
288. (der var) en ganske lille Nuance i Pigens
tjenstvillige Smil, eftersom det var en gift

eller ugift Dame, hun hjalp tilrette. JPJac.
I-117. (jf. u. tjenstagtig 2) nedsæt.: hurtig,

villig til at viderebringe (daarlige) nyheder,
rygter. Disse hendes Ord bleve snart af

tjenstvillige Personer berettede til E. Hauch.
IY284. En tjenstvillig Sjæl oppe i Mini-
steriet fortalte en Dag din Fader Alt (om
sønnens svireri).Schand.VY286. -villig-
hed, en. flt. -er. (ænyd. d. s.) til tjenst-
villig; ogs. om enkelt handling. Slange.ChrlY
908. (han er) Høfligheden og Tjenstvillig-
heden se\Y.Tolderl.F.I.3. de smaa . . Tjenst-
villigheder vare . . begyndte lige fra den
første Dag Kristian . . saa' Som. Muusm.
FP.73. t -ydmyg, adj. (ænyd. d. s.; jf.
-(er)given, -hengiven, -ærbødig) meget ærbø-
dig, saa er hendes tienst-ydmygste Petition,
Forlangende og Begieiing. Holb.IAgbeg. 4 se.

t -ærbødig, adj. (jf. -ydmyg osv.) meget
ærbødig. Tjenstærbødigst fremsendt af Bru-
dens Broder. JjPms. 76. Velædle Høistærede
Vens tienstærbødige tiener. Langebek. Breve.
13. Hylling.HJ.344.
tjep, adv. og interj. [tcæb] (ogs. skrevet

tjæp. — især 4> ell. dial. tjap [tca&] KLars.
Soldatspr.43. OscJens.SL.178. NordsjællF.I.
139. BornhOS. — sj. tjop. se u. bet. 2. — som

10 adv. ogs. tjept, se u. bet. 1). (af uvis oprin-
delse; sml.(?) da. dial. kæp, rask, hurtig

(MDL.272. UfF.), no. dial. kjap, kipp, rask,

hurtig (der er besl. m. IX. kippej, samt jy.
hjap, rask, ubesindig (Feilb.), og I. jappe;

jf. ogs. hep; sml. tjeppe; især dagl. ell. vulg.)

1) som adv., som udtr. for, at noget fore-

gaar med stor fart, hurtighed ell. livlighed,

energi; rask; hurtigt; livligt; især i forb.

m. gaa. Maden skal smøres. Skoletaskerne
20 pakkes, Cyklerne pumpes — det gaar tjep.

PoV'U1926.7.sp.4. Bare hold ud (o: i et

kapløb) og lad det gaa lidt tjep.F/emme^.^/s
1944.14.sp.2. i gentagelse: det maa gaa Tjep-
Tjep, hvis vi skal være færdige til at tage
mod Folk senest Kl. 8.DagNvh.^yiil923.10.
sp.2. HusogHjem.l924.483.sp.l. tjept: lad
det nu gaa lidt tiæptl OscJens.SL.91. Lad
det nu gå lidt villigt! Svæv hen med det
Rør og svæv tilbage igen; men det skal gå

30 tjæpt — som et Søm, at du forstår. Tow
Krist.LA.283. \\ ogs. i adjektivisk anv. (især
som præd.), om person: rask i vendingen, en
tjap YyT.KLars.Soldatspr.43. De skulde væ-
ret lidt mere tiepl Pol.^yiol928.6.sp.2. Niels

er tjep i Vendingen (o: til at skyde en and).
Aarhuus Stiftstidende."/il946.Sønd. 4. sp. 4.

\\

(sj.) i substantivisk anv.: fart; hurtighed;

„tempo". *0g der er Tjæp, og der er Hæp
(o: paa dyrehavsbakken).AaBerntsen.Denkoste-

40 ligeGave.(1929).42. 2) som interj.; dels som
opfordring til al skynde sig: Tjæp nu, Drenge!
Her op til Baaden med ieT.OscJens.KH.140.
Find ud af, hvad hun bestiller dernede.
T]æp.Waugh.GodtStof.(overs.l944).38. \\ dels

i forb. tjep for de vilde, som udtr. for

begejstring, glæde. Tre Cigarer! . . Naar vi

endelig for en Gangs Skyld har faaet slaaet

den Gamle, saa — tjøp for de Vilde ! LLar-
sen. Halvmennesker. (1903). 34. Tjæp for de

50 Vilde — sier Bliktuden . . Tjæp for de
Vilde — svarer J. høfligt og sætter sig. K.
forstaar straks, at dette er en Slags Hilsen
(paa lærlingehjemmet).CHans.BK.154. tjep-
pe, V. ['tcæba] -ede. (i bet. 1 vel afl. af

tjep; i bet. 2 lydord, sml. pjæppe; dagl. ell.

vulg., 1. br.) I) fare (af sted, omkring, rundt);

flintre, han . . tjeppede rundt som en ho-
vedløs Uøne.Fallada.B.llO. jf.: der ud-
spandt sig den voldsomste Sangkamp mel-

60 lem (degnen og en i menigheden.) I vild Fart
tjeppede de sl.Himmerland.*^U1944.8.sp.5.

2) om lydfrembringelse; navnlig (jf. HL
tappe, IIL tippe l.i): frembringe en række
(lette) klaprende lyde. (kontordamen) tjep-
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pede øredøvende paa Maskine. BerZTid."/g

1924.Sønd.8.sp.l.
||

(sj.) om en fujls skrigen.

En Bekassin staar ganske nær ved Vejen,

kikker paa os og tjepper lidt, da vi nærmer
os. Saa flyver den op og bliver ved at skænde
videre i Lu.iten.AchtonFriis.D0.1II.312.

TJern, et. se II. Kern.

tJette, V. se il. tjatte.

TJevs, tjevse, tjevset, se Tjavs osv.

tjim, interj. [tcim, tcem] (ogs. skrevet

tschiin olgn. se ndf. — oftest gentaget ell. i

udvidet form som tjiindada(da) olgn.). (lyd-

ord; dagl.) anv. som efterligning af lyden af

(larmende) orkestermusik, især som gengivelse

af lyden af bækkener (2.1 ) og (stor) trommer.

Grum, hjærteløs og fræk . . |
var borger-

mester Tschek . . |
tsim bom tsim bom tsin

bom singeling. 50skæmte- og gade-viser.(1872).
3. Tschimdadera og Tschimdadera og Tschim-
dadera-da-da-a . .! begyndte det da (o: naar
han hørte en lirekasse) at tralle og bølge

inden i (ham).Wied.Fæd.214. tjim, tjim —
Holmens faste Stok — tjim, tjim, tju.Oi/

Jespersen.Oplevelser.(1930).13. Ovre i Hen-
riksens Beværtning er der fremdeles Gang i

det store Orkestrion med Tjimdadada og
blimrende Balalejkastrenge. Bjarnhof.Molog
Rust.(1935).174. jf.: *Tjim-da-da-da, naa,

den er gal,
|
Ingeborg fra femte Sal

|
vips

ned ad Trappen i en Røg | af Stegeos og Feje-

møg 1 Scalarevu.Vifilmer.Ingeborg.(1915).2.

I. Tjip, et. [tcife] flt. d. s. (vel vbs. til

tjippe; ;/. I. Hvip, Pib, III. Pip samt II.

tjip; l.br.) om smaafugles lyd: pip. Spurves
Tjip faldt som lange Draaber fra Tagren-
den. 3far<mJ.^a«s.JÆ.202. *Skal det dages
og Dæmringen hilses

|
af smaa Spurvetjip

varligt og pænt? Hein.VersiVerdensrummet.
(1941).69. II. tjip, interj. [tcife] (lydord;

sml. sjip ;
;'/. I. Tjip, tjippe ; 1. br.) gengivelse

af en høj, klar og skarp lyd, fx. den lyd, der

fremkommer, naar en tynd snor olgn. slaar

mod noget (haardt). Flagstangssnoren smæk-
kede ustandseligt, tjip-tjip. ZnMdPowis.CPoi.
"'/ul920.8.sp.3). tjippe, v. ["tciba] -ede.
(lydord; m. h. t. bet. 1 sml. III. hvippe, II.

pibe (1), pippe, pjæppe; i bet. 2 vel til II.

tjip; i. 6r.) \) om smaa fugles (fx. spurves)

lyd: pippe. Spurven solforrykt i Sind
|

tjipper i en nøgen Lind. JVJens.VL.98. Erl
Krist.K.180. 2) frembringe en høj, klar og
skarp lyd ved at slaa en tynd snor, plante-

stængel olgn. mod noget (haardt); ogs.: slaa

(en tynd snor, plantestængel olgn.) mod noget

med en høj, klar og skarp lyd. Rosenrankerne
visnede, og Blæsten . . tjippede Stænglerne
mod Ydermuren. FrNygaard.K.78. jf.: (vaa-
rens) stride Vindstød . . tjiptjipper med
Flagsnore. KnudPouls.Va.lOl.

I. Tjokke, en. ['tcwg;)] flt. -r. (til II.

tjokke ell. sideform til II. Tokke; jf. I.

Sjokke; nu næppe br., sml. dog dial. tjok,

taabe, pjok (Kok.DFspr.I.401. UfF.)) per-

son, især: kvinde, der gaar og tjokker; en-

foldig, taabelig person (kvinde). VSO.
II. tjokke, V. ['tcwga] -ede. (vist side-

form (m. ]-indskud) til IV tokke; sml. II.

jokke, pjokke, II. sjokke; jf. I. Tjokke;
dial.) gaa omkring uden maal ell. plan, uden
at tage sig noget (nyttigt) til; gaa omkring og

bære sig tosset ad, optræde taabeligt, enfoldigt;

„tosse om"; ogs.: gaa tungt og ubehjælp-
somt; traske; sjokke. Hvordan gaaer du og

10 tiokker om? MDL.598. Nu tiokker hun igien.

smst. LollO. billedl.: vor ærede Collega (o: en
avis) . . tj okker ensom omkring i den saa-

kaldte Upartiskheds Vildspor. Ploug.(Fædrel.

1846.761).
II

hertil (ell. til I. Tjokke; Tjokke-
faar (om enfoldig, taabelig person (kvinde);

tossehoved. Færre skaane en Anden for Til-

taler, som Denne Intet kan svare paa, og alt-

saa staaer som et Tiokkeiaar. PMøll.(1855).
II1. 29. MDL.598. SorøAmtstid.*/iil908.1.

20 sp.2), -hoved (d. s. Blich.(1920).XXX.161.

UfF.), -vorn (o: taabelig; tosset. Den lu-

skende, fjollede, tjokkevorne Holdning . .

Omslaget af Stivheden til den mest karklud-

agtige Ledeløshed . . viste Fuldskaben.
Schand.F.396. Feilb. UfF.).
tjottet, adj. ['tecDdaf] (jf. jy. tjot, halv-

fjantet person (Feilb.), samt fjottet; sj.)

(lidt) dum, enfoldig, taabelig. Fru Hei-

berg som en ung Pige, der først, under
30 Tvang, er forlegen og tjottet, men siden, i

Utvungenhed, viser sig barnligt aabenhjertig

og ehkværdig.Oversk.I)S.V168.

I. Tja, et. [tcu] (substantivisk anv. af
II. tju; dagl., til dels vulg.) betegnelse for den
susende lyd, der fremkommer, naar noget

bevæges ell. bevæger sig hurtigt gennem luften

(og slaar mod noget); ogs. om hurtighed, plud-

selighed (i berxegelse, handling), som udtr. for

kraft, energi ell. livsglæde, kaadhed og udslag

40 heraf. Den (o: lidenskaben) slaar ned med et

Tju
I

Og er først den kommen,
(
Lille Ven,

slipper Du
|
Inte \idenom''en\Blækspr.l908.

38.
II

i forb. m. ord af lign. bet.: en Kunstner
. . bebrejdede de unge, at der ikke var saa
megen „Tju og Ballade" ved dem, som . .

da han var ung. NatTid.'yiol920.Aft.3.sp.l.

især (jf. bang slutn.) i forb. tju og bang.
PoU*/xol918.7.sp.l(se u. bang;. Forhøret
gaar med Tju og B&ng. smst.^/il928.7.sp.4.

50 jf. tjim(dada): „Wilhelm Tell" er en af de
gode gamle Operaer med Tju og Bang og
dadatjim tilhøjre i Orkestret. DagNyh.'/n
1921.5.sp.6. II. tja, interj. [tcu] (ogs. skre-

vet t8ch(j)u, tsju olgn. Cit.l889.(HarryJa-
cobsen.DigterenogFantasten.(1945).193). Pol.

'/tl920.12.sp.l.Buchh.FodsporiStøvet.(1928).

9. Brodersen.T.36). (lydord; dagl.) gengivelse

af den susende lyd, der fremkommer, naar
noget farer hurtigt gennem luften (og slaar

60 mod noget); i videre anv., som udtr. for

stærk fart, voldsomhed ell. pludselighed, ell.

(m. ret ubestemt bet.) for overstrømmende
livslyst, kaadhed olgn. Drachm.StrandbyFolk.*

(1897).73. „Tsju!" hvinede hun og spar-

XXIV. Rentrykt •/, 1947
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kede med Benene i Lutten. CJaeobi.Judas.
(1912).64. Konen . . tog Hunden i Kreb-

sen, men kun et Øjeblik, saa tju! saa var

den der igen med et glad Hyl. Aakj.EE.109.
der gaar Ild i en fattig Families Juletræ

. . Børnene skriger, og tju, nu staar Gar-

dinerne i Flammer. JacPaludan.UR.165.
||

i gentagelse. *Thju! Thju! Thju! Ballade!

(omkvæd).Rantzau.D.Nr.13. Han kørte dem
ogsaa ordenlig af, de røde (o: heste) — Tju
— tiulGjel.GL.lOe. *Først den ene Vej,

|

og saa den anden Vej.
|
Tju, tju. Skomager-

dreng. Z)a«»i/Saw^Zegfe.263.
II

i forh. m. ord

af lign. bet. gør jeg (o: en væddeløbskører) en
lille Fejl, saa tju bang, færdig med mig,

næste iieue.KMunk.S.34. De kravlede . .

op paa det . . høje Tag, maalte . . Dybden
med en . . lille Gysen, og sprang tju-u-bum.
KNordent.JL.I.166. jf.: under Dansen fni-

sede (hun) og raabte: „Tiuhnl" PoulSør.BS.
334.^

tjnge, num. se tyve.

Tjuge-skæg^, et. se Tveskæg.
Tjur, en. [tcu^r] tidligere undertiden ud-

talt i to stavelser, jf.: „to Stavelser". MO. og:

Tiurer bryste sig paa Skovens høye Toppe.
Rein.l3. *(jeg) Gad lyttet i den mørke
Skov

I
Til kæmpende Timer. Blich.(1920).

XXI.113. (sj. Tjure. smst.XV1.117.119 .
—

sj. (m. SV. form) Tjæder (m. flt. -e). EJessen.

(Norskhist. Tidsskr. III. (1875). 23). BMøll.
DyL.II.228. HKaarsb.LU.113. — nu næppe
br. (m. no. form) Tødder. vAph.(1764).
Suhm.Idyller ogSamtaler.(1772) .12. vAph.Nath.
VIII.104. VS'O. — sj. Tjødder. Blich.(1920).

XVI.149f.). flt. -er. (fra no. tiur, der er sa.

ord som no. tidur (dial. tødur ofl.), sv. dial.

tidur, oldn. J)i5urr, hvortil sideformen sv. tjå-

der (fsv. t(h)iædher, thiædhurj, sv. dial. tjå-

dur, tjodor ofl.; besl. m. gr. tétrax, tetråon,

urfugl; ordet, der er spec. nordisk, er egl. lyd-

ord) \. den store urfugl Tetrao urogallus (der

i stenalderen levede vildt i Danmark, men nu
kun findes her som indført); undertiden spec.

(mods. I. Røjj om fuglens han: tjurhane

(vAph.Nath. VIII.105. Blich.(1920).XVI.149.

jf. VSO.). det slags store Fugle, som de
Norske kalde TmT.Holb.Ep.lY.447. *Da flyg-

ted Ulv og Vildsviin, dertil den brune Tiur.

Hauch. SD. 1. 281. Winth.HF.210 (se u. II.

Terne 1^. Tjurer, Urfugle og Snepper.
Bogan.II.69. Dværgfyrren fik Vinger bedst
som man saa paa den og fødte den vældige
T]ur.JVJens.Br.211. tjuren slaar (se slaa

sp.2W^) ell. spiller, se III. spille 9.3; jf.

ogs. u. I. Spil 8.2. Tjar-. i ssgr. ['tcu(-)r-]

(sj. Tjure-. fx. Tiurejagt. Blich.(1920).XVI.
111. Tiurelegen (o: om tjurens parringsleg).
smst.XV111.136). fx. Tjur-fugl, -hane,
-høne (o: røj {!)), -høns, (-hønse)-æg,
-kylling.

tjasset, adj. ['tcusof] {vel dannet til

pjusset, pjusket, tjavset olgn., jf. tusse(t),

fortusset (u. fortusketj; talespr., 1. br.) om

haar: som er noget uordentligt, uredt, hænger
i smaa tjavser; (lidt) pjusket, hendes Mor
har saa svært ved at sætte sit (haar) ordent-
ligt det er lidt tjusset.ZJ.5eH.£.35.
Tiflpder, en. se Tjur.

Tjæl, en. se Tele.

I. TJæld, et ell. (sjældnere) en (DFU.
nr.4.33. Ing.KE.UI.(1833).263. Rich.1.259.

Recke.SB.72. jf. Feilb. u. 2. tjald;, [tcæl'j

10 (ogs. Tjald ftcal']; dels (især dial.) i bet. 1:

Moth.T87. JohsBrøndst.RU.28. Feilb.BL.57.

Stevns Bjev. 19. 149. dels (arkais.) i bet. 2:

DFU.nr.32.4 Wilst.Il.I.v.306. Ploug.1.297.

Recke.KS.6. Jørg.LT.49). flt. d. s. ell. (sj.) -e
(GSchmte.B.63). (glda. tiel(d), t(h)iæl(l) og
tiald (GldaKrøn.16), æda. tiald (DGL.II.198.

jf. Skautrup.J L.191) , sv. tjåll, no. tjeld, oldn.

tjald; sa. ord som Telt; ;/. tjaldre)

1) (i rigsspr. foræld, ell. arkais.) dækken,
20 tæppe, svøb olgn. ell. stykke sejldug ell. telt-

lærred, udbredt ell. udspændt over nogen ell.

noget; spec. dels om tæppe olgn. ophængt
paa en væg (som udsmykning); dels (m.
overgang til bet. 2) om sejldug osv. ud-
spændt som en slags telt. „et dekken."
Moth.T87. i hans Seng er han (o: den norske

bonde) som oftest aleene tildækket med et

tvndt Dække eller saa kaldet Tmlå.Trondh
SelskSkr.NyeSml.I.219. »Riddersalen (blev)

30 smykket
|
Med Tjeld og Urtekost. Winth.

X.302. *Det spraglede Tjæld var virket i

Guld
I

med Helges høje Bedrifter, TZørd.B.

38. Esp.168. Feilb.(u. 2. tjald;.
|| (jf. bet. 2)

om sejltag udspændt over (en del af) et

skib. Grundtv.DVI.70. Ing.KE.II.187. JOlr.

SD.II.205.

2) (jf. Landtjæld; poet., især arkais., ell.

hos sprogrensere) telt (2.i). DFU.nr.4.17.
*jeg vaagned i et spydfast

|
Skarlagens Tjeld.

40 Éich.1.212. *Det var Herre Kong Henrik,
|

Slog over Mark sin Tield.Recke.SB.72. Evri-

pides.Skuespil.I. (overs. 1875). 275.
\\ (1. br.)

i videre anv., om bolig i al alm. *Vær hos

dem, naar Sorgens Kveld
|
daler over deres

Tjeld. Ploug.I.162. ChKjerulf.FE.103.

3) (poet.) bet. 1 og 2 i billedl. anv. ell. i

sammenligning. *da Danmarks Trone stod

paa Hæld,
|
og nær sit Fald var Folkets

Tielå. Ploug.1.146. *Nu hvælves Himlen højt

50 som et skyggende Tiæld.Jørg.B.55. især:

3.1) dels om tæt bevoksning af blomster;

blomstertæppe; dels om en skovs trækroner.
*under takket Løvværks (o: platanens) brede
Tjeld

I

til Faidros toned Sokrates's Tale.

Schand.UD.22. *Smaablomster stod i en

Fabel af Pryd
|
og hælded sig sammen . .

|

til hvide, purpurne, dybblaa Tjæld. »Sop/i

Clauss.FB.9. * Luften hvisker . .
|
under

Løvets dunkle Tjæld. KLyhne.Lur ogLyre.

60 (1920).53. 3.2) om himmelhvælvingen.
*Da glimted der et Lyn

|
Over Himlens

sorte Tield.Winth.VI.60. *Nu rinder Solen

bag røde Skyer,
|
som taarne sig imod Him-

lens Tjæld, LCNiels.TreMænd.(1897).65.
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II. Tjaeld, en. se Tjeld.

tjjælde, V. ['tcæLi] (sj. tjalde. jj. Moth.

T87). -ede. vbs. -(n)ing (se Tjælding;.

{ænyd. tieldc, sv. tjålla, no. tjelde, oldn.

tjalda; til I. Tjæld; jf. telte) I) (poet., især

arkais., ell. foræld, ell. hos sprogrensere) ud-

brede ell. udspænde et tæppe, d t kken, (større)

stykke sejldug olgn. over nogen ell. noget;

spec: dække ell. beklæde (et værelses)

vægge med klæde, tæpper, tapet olgn., især lo

i anledning af gilde ell. som tegn paa sorg;

drage (111.8). Moth.T87. Piger skulde . .

tjælde og brede Uøisædet.Rahb.NF.1.231.
*vi skal tielde

|
De hvalte Kongesale

|
Med

lysen Silke. Oehl.XXX.66. NMøll.Agam.38.
billedl.: *Jeg har ei arvet mine Fædres Borg,

I

For ubeboet at lade Hallen tieldes
|
Af

Spindelvæv, og dækkes kun af Støv.Oehl.

XI1.21. *Hans Glæde tjelde Væggen bar
(

og høine Stuen lav. Ploug.NS.llS. || m. h. t. 20

forhold i Island i oldtiden: udstyre den pri-

mitive (af 4 jordvægge bestaaende) bolig paa
tinget med et telttag af vadmel (og beklæde

væggene indvendig med tæpper af samme
stof), de havde faaet deres Boder tjældet

og gjort i Sta,nd.Grundtv.Snorre.II.236. JV
Jens.(Isi Sagaer. 1.147).

\\
(m. overgang til

bet. 2) udspænde et telttag olgn. over et skib

ell. en vogn; ogs., m. betegnelsen for skibet

ell. vognen som obj.: forsyne med et ud- 30

spændt telttag olgn. Drachm.UD.166. Der
var mægtige tjældede Kærrer paa plumpe
Hjul. GSchutte. (Fædrelandet. 1913. 405. sp. 1).

En Snes Menagerivogne er kørt sammen i

Rektangel og tjældet over med Sejldug.

JVJens.M.1.32. 2) (nu sj.) rejse et telt;

slaa telt (op); telte. Moth.TSS. MO.II.
1174. jf.: *TjæIdet blev lejren,

| trætte de
smed sig. FrHamm.EK.42. 3) (poet.) overf.

anv. af bet. l(-2): danne (ligesom) et dække, 40

et telt(tag) over. *den Torn, som hist
|
Ved

Hoved stander . . |
Den skygger bredt og

tjælder over h&m. Grundtv.PS.11.285. *Graa-
skyen har tjeldet os Himlens Loit.Winth.
111.154. En Skaal for den mægtige Højen-
lofts-Hal,

I
med Sneflokker tavlet og tjældet.

Rich.1.5. * Himlen gløder som et fjernt
|

med Stjernetinder tjeldet Tabernakel. (S^mcA:.

S.20.
II

m. indholds-obj.: hvælve. *Muren . .

I

hvor Ranken sit Tag har tjældet. Drachm. 50

RR.134. den friske Sommernat tjældede det
lyse Himmeltelt frit over hans Hoved. S'c^or-

ling. Sverre Præst. (1888). 134. Tjælding,
en. ['tcælen,] (sj., i bel. 1: Tjældning. Moth.
T88. Gjel.Br.230). flt. -er ell. (1. br.) -e (Bar-
denfl.Søm.1.6). (ænyd. d. s., glda. thiællyngh;
vbs. til tjælde) I) (sj.) som vbs. til tjælde; fx.

(1. br.) til tjælde 1: HjælpeO. 2) konkr. 2.1)

(poet., især arkais., ell. foræld.) d. s. s.

I. Tjæld 1. Rahb.NF.II.149. (Gorms) Hird- eo

mænd . . stirrede paa de sorte Tjældinger
og det graa Yæv. Grundtv.PS.11.47. Ingv
Bond.UR.II.87.

||
(m. overgang til bet. 2.2;

jf. u. I. Tjæld 1) om sejltag udspændt over et

skib. Skibet var fortøiet, og Tjældingerne
slaaet op. Grundtv.Snorre.il.173. Ing.EM.
III.215. KrErsl.Vald.187. 2.2) (sj.) telt (2.i);

tjæld (1.2). *da lader . . | Af mine og af

Sigurds røde Lagen
|
En Tjælding højt sig

løfte over JoTå.Grundtv.PS.II.357. 2.3) (poet.,

1. br.) om (en skovs) trækroner; tjæld (I.3.i).

Grundtv.PS. VI.493.
tjæp, adv. og interj. se tjep.

I. Tjære, en. ['tcæ-ra] flt. (sj., jf.: „ud.
pi." VSO. MG.; om forsk, arter) -r. {æda.
tiæræ, tyæræ (Harp.Kr.138), sv. tjåra, no.

tjære (tjøre), oldn. tjara; besl. m. nht., holl.

teer (mnt. ter(e)j, eng. tar (oeng. te(o)ru,

tierwej, og m. sv. (dial.) tore, tyre, harpiks-

holdigt fyrretræ, no. tyri (dial. ogs. tyr(v)e,

tøre^, oldn. tyr(v)i; besl. m. roden i Træ, og
egl. m. bet.: den fra træ stammende vædske;

jf. II. tjære, tjæret)

1) betegnelse for forsk, mørktfarvede,
tyktflydende, mer ell. mindre aromatisk
lugtende vædsker (af stærkt varierende ind-

hold), som udvindes af forskellige orga-
niske stoffer, navnlig brunkul og stenkul

(jf. Brunkuls-, Kul-, Stenkulstjære^, træ

(ved), især af naaletræer (jf. Birke-, Træ-
tjære), ell. forsk, skifersorter (jf. Skifer-

tjære), og som bl. a. anvendes til oversmøring

af træværk, tage (jf. Tagtjære^, (makadami-
serede) vejbaner osv. ell. (især iidligere) som
vo'^nsmørelse; ogs. om asfalt, især i den form,

hvori det forekommer i naturen: jordbeg (se

Bjerg-, Mineraltjærej. Holb.Pants.III.5. *Det
(c>: et eddadigt) klinger som et Vognhiul uden
Time.Oehl.(1831).VIII.134. (han) smurte
Tjære under Bunden (0: af et mani) for at

der kunde hænge lidt ved af det, som maal-
tes. HCAnd.(1919).I.28. et smalt Stykke Seil-

garn, der, for at bevares, var oversmurt med
Tjære (jf. TiæregMn). Tyrolerfamilien.(1840).

65. Christ.Kemi.159. Jeg har før set (kri-

gere) rende Storm mod Hjelms Mure. Og
jeg har kogt Tjære til deres Velkomstdrik
(o: til at hælde kogende over dem). Elkjær.

RK.176. dyppe, rulle, trille i tjære
(og fjer) olgn., navnlig som (haanlig) straf

(se Feilb.). MarkTwain.HuckFinnsHændel-
ser.(overs. 1910). 286. (jungmanden blev ved

passagen over ækvator) smurt ind med Fedt
og Tiære. Ose Jens. SL. 31. \\ finsk (Adr.

''Izl762.sp.ll. TeknLeks.1.547), russisk
(smst.) tjære, om trætjære (der navnlig

fremstilles i Finland og Rusland (og Nord-
sverige)), raa tjære, mods. raffineret (ell.

destilleret^ tjære. Vejkomiteens SkriftNr.2.*

(1945).5ff. brænde tjære, (om da. forhold

foræld.) udvinde tjære ved at brænde træ.

vAph.(1764). JBeckmann.Technologie.(overs.
1798).393. VSO. se ogs. u. II. brænde 8.3;

sml. sveden tjære u. sveden 1.4. || i sammen-
ligning. Titler paa Bøger have samme Virk-

ning, som Tiære paa Uinl. Holb.Ep.11.200.
(teen) smagte som TjæTe. LeckFischer.Ka.l71.
fed ^en Portvin, der er fed som Tjære.

4*
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JacPaludan.TS.353), sort ^*nimlen er saa

sort som T]æTe.Ploug.SD.73. Haar saa sort

. , som Tiære.PReumert.MaskerogMennesker.

(1940).48), tyk ((olien) er tyk som Tjære.

SorøAmtstid.*^U1945.2.sp.4) som tjære.
||

» talem. ell. ordspr. beg og tjære er baads-
mands ære, se u. Baadsmand 1. jf.: Hvor er

vel Sømandens Ære . . hvis den ikke er i

Tov og T}æie. OseJens.SL.7. (jf. u. II. tjære

1; især dial.) spøg.: Den unge skal man
lære, den gamle skal man smøre i Tjære 1

Thyreg. UdvFort.1.273. Krist.Ordspr.372.624.

2) i forb. hvid tjære, (foræld.) den af

fyrretræ ved langsom ophedning først udfly-

dende rene, tynde (og ret lyse) harpiks (ter-

pentin). Funke.(1801).II.637.

3) (især nedsæt, ell. spøg.) uegl. ell. overf.

anv. af bet. 1, om forsk, mørktfarvede og tykt-

flydende vædsker. *Det er ei Blod, det er den
seige Tiære,

|
Som flyder i hans (o: den

gamle, gnavne mands) Aarer, sort og langsom.
Oehl.VII.32. Formerne i hendes Kappe (o:

paa et maleri) er druknede i en dybt sort-

blaa Tiære. KMads.(KunstmusA.1926. 5). \\

om skraasovs. OscJens.SL.9. || om (tykt-

flydende) mørk drik af daarlig smag. det
var en slem kop tjære, vi fik serveret

j

II. tjære, v. ['tcæTo] -ede. vbs. -ing
(Funke. (1801). II. 638. Hannover.Tekn. 381.

m. overgang til konkr. bet.: (et) Plankeværk
med Spor af Tiænng. Bergs.GF.1.151). {ænyd.
tiere, tiære, sv. tjåra, no. tjære (tjøre), sml.

oldn. tjarga samt eng. tar, ty. teeren; til I.

Tjære; jf. tjæret)

1) bestryge, oversmøre, -stryge (noget)

med tjære (I.l) (ell. m. lignende (tjære-

holdige) vædsker), især: for at gøre det vand-
tæt, holdbart olgn.; ogs.: behandle (noget) med
tjære ved at nedsænke, dyppe det deri. leg for-

klæde mig . . i Skibs Drengens Søe Klæder,
tierede Hænder og Ansigt. Æreboe.174. de
kiøbe (tjære) til at tiære deres Fiskegarn
med. Stampe.IY162. en Karl . . tjærede en
Arbejdsvogns Axlci. Schand.UM.147. jeg har
tjæret Stjærnbaandet (se Sternbaand^ med
Ka.Tho]in. AndNx.FL.143. m. obj.-præd.: Hu-
sene var alle hvidkalkede. Alt Tømmer-
værket var tjæret sort. BornhHaandvEr.89.
II tjære "over (jf. overtjærej; Moth.T126.
e. br.

II
talem. (spøg. omdannelse af den

gamle skal man ære, den unge skat man
lære (se gammel l.e; //. u. I. Tjære 1); især
dial.): De gamle skal en æær, og de unge
skal en tiæær. Krist.Ordspr.82 (sml. smst.372).
(han) var en meget konservativ Mand og
havde til Leveregel, at „det gamle skal man
ære, men det nye skal man tiæiel"AarbKbh
Amt.1937.219.

2) (især dagl.) overf. 2.1) nedsæt.: udføre
malerarbejde (malerier) hurtigt, rutinenwessigt
ell. skødesløst, sjusket. Guder huggede i Sten
og tjærede med Kulører, griner barbarisk
hem.EKornerup.Khadia.(1912).55. ogs.: tegne
flygtigt, sjusket, med snørklede, forvirrende

streger og linier; spec.: overkradse, overmale
med streger, tegninger, skrift, (jf. overtjære
sluin.:) drengen har tjæret den nye bog
over med krimskrams • det frydede ham
at bruge hendes Brevpapir og tjære hen-
des Adelsvaaben ud med tykke Pennestrøg.
TomKrist. Overs, af Lawrence: Kvindensomred
bort.(1938).15. 2.2) nedsæt.: skrive, især:

hurtigt kil. skødesløst, sjusket; smøre.
10 den Iver og Glæde, hvormed mange af dem

tjærede lange Stile. VorUngdom. 1913. 426.
(han) lod Striden rase og de bladskrivende
Kunstnere tjære \øB.PoU^U1914.5.sp.4. med
en ny, god Pen tjærede Hr. C. . . en gan-
ske særlig ondartet Bemærkning for C. Pe-
tersen ned i ^rotokoWen.KLars.JJdv.Skrif-
ter.II.(1921).158. 2.3) (nu 1. br.) tage ved
næsen; snyde; narre, jeg tænker paa Kri-

stian IL, den gamle Lurendrejer . . Jeg siger:

20 — Gud Fader bevares, hvor Kong Kristian
tjærede den tykke og rare Mo'r Sigbrit!

EkstrabV'U1905.3.sp.l. Nu skal du ikke
prale, for mig kan du s'gu ikke tjære.

Skjoldb.S.43. 2.4) (sml. lakke til (u. IV
lakke 4:), III. smøre 6 (og de der nævnte ord);

nu 1. br.) give en omgang, overhaling,
en haard behandling (i ord, tale ell.

skrift); kritisere haardt, stærkt; spec: rakke
ned paa; tale ondt om; bagtale; sværte.

30 *Trocltz nogen med sit laste-beg (o: bag-

talelse)
I
Skal vove os at tiere. Sort.(Saml

DanskeVers.^VI.186). *Alt, hvad der glimrer— det passer jeg (o: en journalist) paa,
|

Straks jeg besørger det ordentlig tjæret.

Bøgh.D.IT.40. Omvendt tjærer han naturlig-

vis Filip II af Spanien omhyggeligt. PoZ.*'/ia

1908.9.sp.3. 2.5) (dial. ell. vulg.) i udtr. for

at drikke, svire; især: drikke fuld; lakke

(IV4) til; pynte (II.4.2). Du blev . . godt
40 tjæret i Ayertes \ Oravl.0en.36. *Ej heller i

Aftes det engelske Ale,
|
det bedske saa lidt

som det svære,
|
der stundum maa tjære en

skibbruden Sjæl,
|
har sendt mig den Rus,

jeg vil bære. Soph Clauss. (Nordiske Digteres
Nytaarsgave.1919.6). tjære kamelen olgn.,

drikke; svire. JPHenrichsen. UngdomsMinder.
(1866).31. se ogs. u. I. Kamel 4.2.

Tjære-, i ssgr. i) (især fagl., navnlig 0)
af I. Tjære 1 (hvilken bet. foreligger ndf., hvor

50 intet andet anføres); saaledes (foruden de ndf.

anførte) fx. Tjære-affald, -agtig, -beholder,

-damp, -duft, -dunst, -fad, -forekomst, -fri

(tjærefrit tagpap), -handel, -holdig, -lig-

nende, -lugt, -mængde, -plet, -potte, -pro-

dukt, -præparat, -røg, -spand, -tilvirkning,

-udskillelse, -udskilning. 2) til II. tjære 1, se

Tjære-hus 2, -kost, -kvast, -mand, -maskine,

-pensel, -skur. -adskiller, en. d. s. s.

-udskiller. Bl&T. -asfalt, en. asfalt (1),

60 hvortil der er sat en vis mængde tjære; tid-

ligere ogs.: tjærebeg. D&H. TeknO. OrdbS.

-baancl, et. (jf. -garnj. Rambusch.L.34.
-balje, en. {ænyd. tierre-balle

; jf. -bøtte 1

osv.; nu sj.) mindre beholder til tjære, -balle:
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MallSgH.234. VSO. talem. (jf. u. -kar; nu
næppe Ir.): Hvad skal den Honning i den
Tiæreballe (o: om hvad der ikke passer sam-
men)? VSO. -beg, et. (jf. u. -asfalt^ beg

(1). Feilb. VejkomiteensSkriftNr.2.*(1945).27.

-beton, en. kunstig dannet masse af grus

ell. (og) stenskærver med tjære ell. et tjære-

produkt som bindemiddel, anv. til belæg-

ning paa vejbaner. NordConvLex.*VI.686.

de fleste Fortove har Tjærebeton. Trap.* lo

111.53. -blomme, en. (dial.) ^ tjære-

blomst (1); tjærenellike. VSO. JTusch.137.

317. -blomst, en, ^ navn paa forsk, planter

af nellikefamilien (nellikegruppen). I) (jf.

-blomme, -bøtte 2, -kande 3.1, -nellike,

-pragtstjerne, -stikke 2, -urt 1 og Begnellikej

planten Viscaria viscosa (Gilib) Aschers (ell.

Viscaria vulgaris Roehl), der er tjæreagtig

klæbrig under leddene (bladfæsterne). JTusch.
137. BerlKonv.XXin.331. 2) (jf. -bøtte 2, 20

-stikke 2, -urt 2; dial.) (eng)trævlekrone,

Lychnis Flos cuculi L. JTusch.136.356. 3)
(dial.) pragtstjerne, Melandrium Roehl; dels

om aftenpragtstjerne, M. vespertinum Fr., dels

om dagpragtstjerne, M. diurnum Fr. JTusch.
144. MKrist.(Festskr.Feilb.49). -brænder,
en. (jf. -brænderi, -brænding; om da. forhold

foræld.) person, der fremstiller tjære ved

brænding, ell. som leder et tjærebrænderi.

vAph.(1764). VSO. MO. -brænderi, et. 30

(jf. brænde tjære u. I. Tjære 1; om da. for-

hold foræld.) handlingen at brænde tjære;

tjærebrænding; ogs. (jf. -hus 1, -hytte^ konkr.,

om sted ell. virksomhed, anlæg, hvor tjære

fremstilles ved brænding. Amberg. VSO. Nord
ConvLex.*VI.686. -brænding, en. (jf.

brænde tjære (u. I. Tjære 1) og -brænderi;

om da. forhold foræld.) handlingen at frem-

stille tjære ved brænding af træ (ved). JBeek-
mann.Technologie.(overs.l798).398. HFEw. 40

VT.I.94. LandbO.IV579. -bændel, et. (jf.

-garn^. MeddRytt.37. -bøtte, en. I) (jf.

-balje, -kande 1, -kar, -tønde 1) (lille) bøtte

til opbevaring af tjære. vAph.(1759). Oehl.

XV28. en kogende Tjærebøtte.-Sc/iand.FTr

255.
II
om bøtte til opbevaring af tjære, der

anvendes som vognsmørelse. *Hvo spørger

Tiærebøtten
|
Om Vognen kiøre maaePOeW.

HJ.(1924).66. VSO. 2) (dial.) S( tjæreblomst

(1-2). JTusch.317. -farve, en. farvestof, der 50

fremstilles af forsk, stoffer (fx. benzol, nafta-

lin), som udvindes ved destillation af stenkuls-

tjære. Manufact.(1872).252. Malerfaget.[1935].

31. -farvestof, et. d. s. Christ.Kemi.186.

TeknLeks.1.547. -fernis, en. flydende stof,

som bestaar af stenkulsbeg opløst i benzol ell.

benzin, og som bruges til strygning af større

jærnkonstruktioner, navnlig skibe. SkibsMask.
20.261. -filt, en, et. (sko.) filtlignende stof,

præpareret med tjære olgn. Skomagerbogen, eo

(1923).58. -galde, en. (foræld.) syreholdig

vædske af gullig farve, som fremkommer, naar
man udvinder tjære ved brænding af træ;

træsyre. JBeckmann.Technologie.(overs.l798).

397. Funke.(1801).II.638. SLangkjer. Vare-
kundskab.I.(1856).76. -garn, et. (jf. -baand,
-bændel^ tjæremættet, svært sejlgarn; tjæret

garn; hyssing. OrdbS. -grus, et. fint grus,

blandet med et letflydende tjærepræparat. Sal.*

XV.343. -gryde, en. (ænyd. d. s.) gryde-

lignende beholder til at koge tjære i. OrdbS.
-hus, et. I) (jf. -hytte; nu næppe br.) byg-

ning, i hvilken tjærebrænding finder sted;

tjærebrænderi. S&B. Larsen. 2) (jf. -hytte;

foræld.) mindre bygning ved et skibsværft, i

hvilken der koges tjære; ogs. [II.l]: mindre
bygning ved en reberbane ell. et skibsværft, i

hvilken tovværk tjæres. EPont.Atlas.il.151.

MR.1847.154. Trap.*1.502. -hytte, en. (jf.

-brænderi, -hus 1-2; foræld.) mindre bygning,

hvor tjære brændes ell. koges. Amberg. MO.
S&B. -jute, en. uspunden jute, der er im-
prægneret med tjære, og som anvendes til for-

binding olgn. Fruen lider af Gigt og har
derfor begge Arme ombundne med Tjære-

jute. Riget.^*/Bl911.6.sp.3. Lugten af Tjære-

jute og Karbol. Jør^. J/^. /. 95. -kande,
en. (ænyd. d. s. (i bet. 1)) I) (jf. -bøtte ofl.)

kandelignende beholder til (opbevaring af) tjære.

Sort. (Saml Danske Vers. ^ VL 207). Drachm.
STL.183. Paa længere Farter maatte der
haves en Tjærekande i Enden af Vognen,
for at kunne smøre under Vejs, naar Hjulene
tog fat med at pibe og knirke. PhRDam.FI.
149. JVJens.HH.llO. FrGrundtv.LK.210.
SjællBond.131. Feilb. || talem.: følge med
som tjærekanden, (nu næppe br.) følge

med i købet (som tilgift), uden særskilt beta-

ling, uden for det bestemte antal. Levin. 2)
(dial.) spøg. betegnelse for person, som under
kørselen sidder (ell. staar) bag(est) i vognen.

VSO. Esp.442. FrGrundtv.LK.210. Feilb.

UfF. 3) (dial.) 2( 3.1) tjæreblomst (1); tjære-

nellike. JTusch.317. UfF. 3.2) engnellikerod;

Geum rivale L. JTusch.306. UfF. 3.3) eng-

karse; Cardamine pratensis L. UfF. 3.4) ko-

bjælde (2). JTusch.330. -kande-blok, en.

(^, foræld.) blok (4), der i sin form mindede
noget om en tjærekande (1). SøLex.(1808).
-kar, et. (jf. -bøtte osv.; nu 1. br.) kar til

at opbevare tjære i; ogs. om tjærekande (1).

VSO. Feilb. \\ talem. (jf. u. -balje;.- hvad
skal honning i tjærekar osv.? se u. Hon-
ning 1.1. -kartonskive, en. (gart.) lille

skive af tjæret karton, der anbringes som en
art krave omkring en plantes stængel og derved

beskytter planten mod angreb af visse skade-

dyr. TfP. 1918. 285. 306. HavebrL.* 11.933.

-kedel, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) kedel,

hvori tjære koges (ell. (jf. MO.) renses (ved

kogning)). Amberg. VSO. Feilb. -kit, en,

et. masse, bestaaende af letflydende kultjære

og revet kridt ell. af trætjære og cement. Sal.*

XXIII.535. HavebrL.UI.237. -koger, en.

(jf. -syder; dels: person, der arbejder med
kogning af tjære, ell. som brænder tjære, er

tjærebrænder; dels om apparat, hvori tjære

koges. DanmRigEist.I.164. DaEngTeknO.
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-kogeri, et. det at koge tjære ell. (især)

sted (virksomhed), hvor kogning af tjære

finder sted; ogs. om tjærebrænderi (Kapere).

Lov^'/d868.§22. LovL.X.1612. -koks, pi.

kokslignende produkt, som fremkommer ved

destillation af tjære og anvendes til elektroder

olgn. OrdbS. -kost, en. [II.l] (jf. -kvast,

-pensel^ redskab (kost med ret langt skaft) til

brug ved tjæring (af tage osv.). OeconT.11.66.
Kaalund.MB.1.77. TeknLeks.1.547. jf.: Him-
len var ikke tæt skyet, men ligesom paa maa
og faa oversmurt med en Tiærekost. Schand.
IF.345.

jl (jf. II. tjære 2.1-2; dagl.) spøg., om
en daarlig pensel ell. pen. -kræft, en. (med.)

(hud)kræft fremkaldt af tjære ell. (navnlig)

eksperimentel kræft fremkaldt paa tilsvarende

maade. Bl&T. -kur, en. (med., især for-

æld.) kur, ved hvilken tjæreholdige medikamen-
ter anvendtes. Holb. Ep. III. 458. Tjærekuren
paa Fnatpatienter. ifB.2S26.95. -kvast,
en. [II.l] (jf. Kvast l.i; nu næppe br.) tjære-

kost. vAph.(1759). VSO. -mand, en. [II.l]

(dagl.) arbejder, der tjærer tage, arbejder med
tjæremaskine olgn. PolitiE.^^U1922.2. Sorø
Amtstid.^^/8l945.8.sp.3. -maskine, en.

[II.l] apparat til paasmønng ell. paasprøjt-

ning^ af tjære. Bl&T. PoU°/sl939.10.sp.6.

-mile, en. (om da. forhold foræld.) op-

stablet dynge af træ (ved) og rødder, hvoraf
der (skal) brændes tjære. VSO. MO. -nel-
like, en. (jf. -blomme, -blomst 1 ofi. samt
Begnellike, Skumlilje 2 og Nellike h) 2^

Viscaria viscosa (Gilib) Aschers. (ell. Viscaria

vulgaris Roehl.) af slægten Viscaria Roehl. af
nellikefamilien (der er tjæreagtig klæbrig un-
der leddene (bladfæsterne)); ogs. som betegnelse

for slægten Viscaria Roehl. VSO. JTusch.137.
317. Rostr.Flora.I.'*(1925).160. jf. Kidde.AE.
1.234. -olie, en. (kern.) olie, udvundet (ved
destillation) af tjære ell. af det stof, hvoraf
tjæren udvindes. SLangkjer. Varekundskab. I.

(1856).76. VareL.*866. -ovn, en. ovn, hvori

tjære udvindes ved brænding af træ. JBeck-
mann.Technologie.(overs.l798) .394. LandbO.
IV579. -pap, et ell. en. tykt pap (uldpap),
der er præpareret med tjære og bruges til tag-

dækning; tagpap. Gnudtzm.Husb.133. Tekn
Leks.1.647. Solstraalernes Gløden paa Tj ære-
pap- Taget. CJlføiLLlf.36. -papir, et. T
pakpapir, bestrøget med en tjæreagtig masse
(og ofte forsynet med et gazeagtigt overtræk).

PapirL.390. -pastil, en. (apot.) især i flt.,

om pastiller, der indeholder et tjærepræparat
(Trochisci pyrolei pini). -pastiller Larsen.
-pensel, en. [II.l] (kortskaftet) tjærekost.

Malerfaget.[1935J .426. -pind, en. I) (oldn.

tJ9rupinnr; jf. -ske,-spaan, -stikke 1) tjære-

besmurt pind; spec: pind, hvormed man tager
tjære af tjærekanden (Feilb.); i rigsspr. nu
kun i forb. krybe som en lus (se u. Lus 1.2^
ell. (sj.) flue (HCAnd.SS.IV113) paa en
tjærepind, jf.: han (kravlede) som et vist
lille Dyr paa en Tiærepind.VKorfitsen.KF.
49. 2) (jf. u. tjæret 1.2 ; 1. br.) nedsæt, om

matros, sømand. ThEw.FD.1.86. -pragt-
stjerne, en. Sf tjæreblomst (1); tjærenel-

like. Rostr.Flora.^(1869).219. LandbO.111.833.
-pøs, en. (j^ ell. dial.) pøs ell. bøtte til (op-

bevaring af) tjære. Amberg. (han tog) Tjærepøs
og Kost og . . tjærede Folks Bindingsstolper.

AndNx.SJ.34. Lugten af Saltvand og Tjære-

pøse. 6rj/rLewc/ie.Z.43. talem.: sidde som en
mus i en tjærepøs, se 1. Mus 2.i. -salve,

10 en. (apot.) sortebrun salve, fremstillet af træ-

tjære, svinefedt m. m. og anv. mod forsk, hud-
sygdomme. MR.1839.311. VareL.'867. -ske,
en. (især dial.) skeformet redskab til at tage

tjære op af beholder med; tjærepind (1). Lar-
sen.

II
talem. (jf. u. Lus 1.2 og u. Tjærepind 1,

-spaan, -stikke 1^; Han går Hge så stille

som en lus æpå en tjæreske. Om den
dovne. Krist.Ordspr.196. -sknr, et. [II.l]

paa skibsværft: et til siderne aabent skur,

20 hvor mindre fartøjer tjæres. VSO. MO. e. br.

-sort, adj. (jf. sort som tjære u. 1. Tjære 1;

sml. begsort; især (3). de tjæresorte Træer
i Skyggen.ORung.SM.129. Børnene ser gen-

nemgaaende Skyggen for lys, men skal den
endelig have ekstra Farve, driver de den
. . ud i det tjæresoite. Folkeskolen.1925.

308.sp.2. (jf. TV. sort d.2) overf.: Bagved
(hos Fritz Jurgensen) laa som hos Wessel

en tjæresort Melankoli. VilhAnd.Litt.III.670.

30 -spaan, en. (jf. -pind 1, -ske; uden for

anv. i talem. især dial.) lille, spatelformet

træpind, hvormed man tager tjære (og smører

den paa noget, fx. vognaksler). NRasmSø-
kilde.B.59. Kværnd. UfF. \\ (jf. u. -pind i;

talem.: krybe som en lus paa en tjærespaan,

se Lus 1.2. om andre talem. se u. II. koppe 3,

nyttig 1 slutn. -stikke, en. (ogs. -stik.

JTusch.l36f. jf. Feilb.). (ænyd. tjærestik;

nu dial.) I) tjærepind (1). S&B. Feilb. \\

40 talem. (jf. u. Lus 1.2 og u. -pind 1^; som en

lus (ell. loppe. Feilb.) paa en tjærestikke.

Larsen. 2) 2f d. s. s. -blomst (1-2). JTusch.

136 f. -svulst, en. (jf. -kræft; med.), experi-

mentelt fremkaldte Tjæresvulster hos hvide
Mus. IJgeskr.f.Læger.1926.380.sp.2. -syder,
en. (sj.) tjærekoger ell. tjærebrænder. S&B.
-sæbe, en. (især apot.) (haand)sæbe, der

bl. a. indeholder forsk, tjærearter. Panum.577.
SaVXXIII.534.

50 tjæret, (part.) adj. ['tcæ-rai] {dels perf.

part. til II. tjære, jf. sv. tjårad, no. tjæret

samt oldn. tjorgaSr; dels afi. af I. Tjære, jf.

no. dial. tjørut samt sv. tjårig, oldn. tjorugr,

eng. tarry, ty. teerig) I) behandlet (ved over-

smøring olgn.) med tjære (LI); bestrøget,

oversmurt med ell. indsmurt i tjære.

\.l) i al alm. tiæret Tougværk. SøLex.(1808).
*i tjæret Bjælkehuus,

|
Sidde de norske

Bønåer. Aarestr.SS.111.25. *en solgul Skor-

60 sten paa et tjæret Tag.Stuck.S.9. Stakitterne

(havde været) soTtt]æiede. Galsch.H.lL 1.2)

gjort plettet ell. snavset af tjære; plet-

vis oversmurt med ell. indsmurt i tjære, en
tjæret Tommelfinger. Pol.^'U1939.Sønd.3.sp.4.
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II
(de) tjærede drenge (se u. Dreng 4.3^,

gutter ell. ulke (Holst.D.II.153. OscJens.

KH.23), (jf. lign. udtr. u. beget 2.i; sml.

Tjærepind 2; poet. ell. spøg.) sømænd; ma-
troser, jf.: *den tiæret Admiral (o: en skip-

per). Stub.81. 2) (sj.) som (i konsistens, farve

osv.) minder om tjære, (trællenes) tjærede

(o: tjæresorte) 0ine.JVJens.CT.51. \\ en
tjæret hjerne, en beget hjerne (se u. beget

2.2). Skoleprogr.Holte.i941.36.

Tjære-tønde, en. {ænyd. tieretynde

i bet. 1, oldn. tjprutunna) I) (jf. -bøtte ofl.)

tønde med tjære' ell. til at have tjære i. Holb.

DH.III.361. *De Tjæretønder blussed,
| Op-

hængte paa Stav (o: ved en fest paa sankt

Hansaften). Winth.HF.213. Hoffmann. S. 74.

2) (foræld.) hulmaal til maaling af trætjære

(= 120 potter = 115,9 liter). Sal. lY 969.

Landbo.IV.651. -adskiller, en. (jf. -ad-

skiller^ i (kraft)gasanlæg: apparat, hvormed 20

tjæren udskilles af gassen. PSchrøder.Maskin-
kere.III. (1918).155. Kemisk-tekniskHaand-
bog.(1938).473. -urt, en. (ænyd. tierreurt i

bet. 1, SV. tjårort) S? I) (jf- Begurt^ tjære-

blomst (1); tjærenellike. JTusch.l36f. Rostr.

Flora.'(1869).219. SaVXXY.275. 2) (dial.)

(eng)trævlekrone; tjæreblomst (2). Moth.T125.
JTusch.136.317. 3) (jf. Limurt; dial.) forsk,

planter af slægten Silene (af nellikefamilien)

med klæbrig stængel. JTusch.225.226. S&B. 30

Bl&T. -vand, et. (ænyd. therre wandt;
apot.} tjæreholdig vædske, anv. som læge-

middel. Tiære -Vandet kunde være got for

Deres Excellences Asthmdi. Gram. Breve. 234.

den Cur, som giøres ved Tiære-Vand. Holb.Ep.
1.377. Apot.(1791).119. I Kiertelsyge tilraader

man at drikke Tiærevand . F-SO. VareL.*867.
Feilb. -va(d)8ker, en. apparat med samme
anvendelse som tjæreudskilleren. AScJåfer.Tek-
niskHaandbog f.Gasfagmænd.(overs.l91 7) .225. 40

-vej, en. (talespr.) vej med tjærebelægning
ell. med tjæret overflade, -vog^n , en. i)

(talespr.) vogn, hvorpaa en indretning til kog-

ning (opvarmning) af tjære er anbragt. Pol.

*'6l943.11.sp.4. 2) (dial.) vogn med træaksler

(som ofte maa smøres med tjære). UfF.
Tjærn, et. se II. Kern.
T-jærn, et. se T- 2.

tjæ»t(a)e, v. se II. tese.

Tjævs, tjævse, tjævset, se Tjavs 50

osv.

Tjødder, en. se Tjur.

tjøp, adv. og interj. se tjep.

Tjørn, en. [tcør'w ell. tcoJrn] læses
som o (i) Tjørne . . Dog ikke just altiid i

den Kjøbenhavnske I)ialQct.Høysg.Anh.23.

(nu kun dial. Tjørne, en ell. et (Moth.T143.
Holb.MFbl.68. JBaden.OrtO. LollO. jf. Kort.

87 samt Riets.746(skaansk) og Slaaentjørne
u. Slaaentjørn^. flt. -e ell. (nu kun dial.) eo

-er (Suhm.II.74. Riber.II.95. OrdbS.(sjæU.))

ell. tjørn (Rahb.PoetF.il.171. Oehl.XXI.92.
Mentz O. PI. 102. Rørd. (Tilsk.1934. 1. 225)).
(ænyd. tiørne og tørne, tjørnebusk, no. (dial.)

tyrner, oldn. J)yrnir, tjørn, jf. oeng. J)yrne (f.),

d. s.; afi. af Torn; en (neutral) afl. m. bet.:

samling af tjørnebuske, tjørnekrat, senere ogs.:

tjørn(e-busk) , foreligger i ænyd. tiørne, glda.

thyrne (SjT.39), sv. torne (fsv. thorne) og

kan ligeledes foreligge i (nogle af eksemplerne
paa) ænyd. tiørne, tørne og i den ovf. an-

førte sideform: et Tjørne)

1) ^ busk ell. (mindre) træ med (gren)-
torne ell. tornede blade; især (jf. II. Hav-
torn samt Pest-, Strandtjørnj; busk ell. min-
dre træ med grentorne af slægten Cratægus L.;
navnlig om C. oxyacantha L. (hvidtjørn; al-

mindelig (hvid)tjørn), C. monogyna (Jacq.)

Willd. (engriflet hvidtjørn) og C. coccinea L.

(jf. u. Rødtjørn^ ell. (jf. Rødtjørn^ om rød-

blomstrede varieteter; ogs. (ikke i bot. spr.)

om andre buske ell. (mindre) træer med (gren)-

torne ell. tornede blade, som fx. (sj. uden
for ssgr.) om rosenbusk, mindre rosentræ
(Oehl.XX.165. *Alfer leger under Rosens
TiøTn.Hauch.1.278. jf. Hyben-, Rosentjørn^,

ell. (i folkeli t spr.) om slaaenbusk (Moth.

Conv.S239. VSO. jf. Slaaen-, Sorttjørn> ell.

(nu sj.) om stikkelsbærbusk (jf. Stikkels-

bærtjørn j; jf. ogs. ssgr. som Bukke-, Hav-,
Ild-, Klit-, Krage-, Kristtjørn. Holb.MFbl.
68. *hægnende Dige bevoxet med Tiørner

og IlæsleT.Riber.II.95. *Langt heller vil jeg

brede
|
Min Dug bagved en Tjørn,

|
Paa lyng-

begroede Rede. Winth.HF.211. Tjørnen stod
helt med hvide Blomster. Goldschm.VII.522.
Tjørnens røde, duftende Blomsterkuppel.
Stuck.F0.126. Warm.Frøpl.316. tjørnens
hvidsværmer, (zool.) den hvide dagsommer-

fugl Aporia cratægi (hvis larve lever paa forsk,

slags løvtræer; jf. u. Hvidtjørn^. HavebrL.*
11.933.

II
i koll. anv. *Da rasler det bag

Grøft og Grav,
|
Da knaser det i Tjørnen.

Winth.IV55. *Sin Hule naaer han (0: ræven)

ad lønlig Sti
|

gjennem Tjørn og høje Nel-

åex.Rich.1.52. plante Tjørn. Lew'n. d5'be Dal-

kløfter, hvor Krat og Tjørn breder sig. Aarb
Turist.1933.14. m. overgang til bet. 3: *Naar
Kiortlen søndershdes mellem Tiørn,

|
Skal

den dog dikkes. Oehl.V11.131. *Han hænger
fast ved Tjørn og Green. Bødt. 9. stind(e)

tjørn(e), se u. stind 2.i. tjørn og tidsel,

jf. u. Tidsel I.2 || ordspr. (nu næppe br.):

hvo der elsker skov, skal elske tjørne (0:

man maa tage det ene med det andet, det

onde med det gode). Mau.8985. Holb.MTkr.
230. VSO.

2) ofte koll., om grene ell. kvas af tjørn

(1), navnlig anv. til gærder (jf. I. Staver 1^.

Cit.ca.l700.(Vider.I.68f.). (han var) ret en
Helvedes- Øgle, i hvis Samvittighed kunde
vendes et heelt Læs Tiørne uden at rible

ha.m. LHøyer.G.112. som Tjørne sprage (Chr.

VI: torne sprage; 1931: som Tjørnekvistes
Knitren^ under Gryden, saa er Daarens
La.tteT. Præd. 7. 6. et Knippe Tjørn, ^ons
Povls.RF.269.

II (jf. Tjørnekæp; sj.) om stok

af tjørn. Oehl.XX.278. \\ om smækre grene af
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tjørn, anv. til en krans; om Kristi tornekrone:

Taalmodig, med Kronen af TjøTne.Grundtv.

PS. V.420. KMunk.DetungeNord.fl942]J0.

3) (nu dial.) mer ell. mindre forlænget,

kegleformet, stærkt tilspidset og stikkende

legeme (plantedel); torn. *De vilde Rosen
bryde, men rev sig paa en Tiøin.Oehl.HK.

(1828).139. jeg fik en Tjørn i Fingeren. UfF.
4) (højtid., poet.) billedl. anv. af bet. 1 og

3; især som udtryk for modgang, vanskelig- lo

heder, genvordigheder, sorger, ubehageligheder

olgn. (mods. I. Rose 1.2 og l.i): *jeg blandt

hvasse Tiørn har hidtil vandret, Rahb.PoetF.
11.171. *Livet var for dem ei uden Tiørn.

Oehl.XXXII.183. *Ham (o: Holberg) Rosen
kvæged ej paa Livets Tjørn (o: han levede

ugift).Bødt.SD.75. Den lades Vej er spærret

af Tjørn (1871: er som et Tjørnegjerdej,

de flittiges Sti er h!inet.Ords.l5.19(1931).
||

\ om personer, der har (haft) modgang i 20

livet, er fattige olgn. *Det var Livets Roser
og Livets Tjørn, | Som var samlet hos Me-
stren i Salen. Drachm.1.322.

Tjørne-, i ssgr. ['tcerna- ell. 'tc5*rna-]

(dial. Tjørn-, se u. Tjørneøkse^. især af

Tjørn 1; saaledes (foruden de ndf. anførte)

fx. Tjørne-art, -blomst, -brænde, -gren, -klase

(se u. 1. Klasej, -kvist, -rod, -stub. -bask,
en. (ænyd. d. s. (Rævebog.)) buskformet tjørn;

tornebusk. Moth.T143. (stenkisten er) begroet 30

med Tiørne-Bnske. LHøyer.G.121. Schand.SB.
262. -bær, et. (jf. Kød-, Tornebær^ tjørnens

frugt. * Tjørnebærrene gløde. Stuck. SD. 127.

en Flok Solsorter . . holdt GUde paa Tjørne-

bærrene. Baud.JS.16. -fagl, en. (ænyd. d. s.;

dial.} \ fugl, der lever i tjørnekrat; vistnok om
musvit, Parus major (jf. DSt.1909.54). Moth.
T143. NvHaven.Orth.l62(jf. slide sp.459").
VSO. Skattegraveren.l884.II.30. UfF. -fuld,
adj. (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: tornefuld); 1. br.) 40

helt bevokset med tjørne; ogs.: tornefuld. Moth.
T143. Gram. Nucleus. 308. MO. -gærde,
et. (sml. Tornegærde^ dels (jf. Tjørn 2) om
gærde dannet af (sammenflettede) tjørnegrene,

tjørneris; dels om levende hegn af (tætplan-

tede og sammenvoksede) tjørnebuske. Moth.
T144. Winth.HF.298. Gravl.Espen.(1933).33.
-liandske, en. (nu 1. br.) en slags svær
handske (fx. af læder), anv. ved beskæring
olgn. af tjørne. D&H. UfF. -harve, en. (til 50
Tjørn 2; især foræld.) harve, bestaaende af et

alm. harvestativ med indflettede tjørnegrene;

risharve. OpfB.'IV 312.314. LandmB. 1.431.
-begn, et. levende hegn af tjørnebuske; ogs.

(jf. Tjørn 2) om hegn dannet af (sammen-
flettede) tjørnegrene, tjørneris. Den Hungrige
opaad hans Høst og hentede den endog fra
Tjørnehegnet (Chr.VI: af torne; 1931:
mellem Torne^. Jo6.5.5. Herdal. Blomstrende
tjørne.(1941).20. -hæk, en. (nu især dial. eo
-hække. Amberg. MR.1852.493. Drachm.SS.
13). hæk af plantede tjørne (buske); torne-

hæk. VSO. Den Hovedlandevej, som kom-
mer fra Fjordbys rigeste Opland, naa'r Byen

mellem to mægtige Tjørnehække. JPJac.//.
157. Hans Povls. HF. 49. O -ild, en. (til

Tjørn 2) ild, baal, antændt paa tjørnegrene.

Ps.58.10(Ldndberg). Alle Hedninger . . kred-
sede om mig som Bier, — Sluktes som
TiøineM.Monrad.Ps.369. -kniT, en. {ænyd.
d. s.; jf. -saks, -økse; fagl.) knivformet redskab
(med et stærkt krummet, paa tværs af skaftet

siddende blad) til at afhugge (ell. styne) tjørne

med. Cit.l744.(PJensen. Snesere.(1883). 121).
Forst O. FrGrundtv.LK.46. -krans, en.

(til Tjørn 2; sj.) krans af tjørnegrene; om
Kristi tornekrone: Ing.RSE.VI.19. -krat,
et. (jf. -ris 2) krat af tjørne (buske) ; torne-

krat. Bagges.Gieng.128. en Banke . . begroet
med Tiørnekrat.ikfoZi.£7¥270. Ilden (breder)

sig ved at tage fat i Tjørnekrat (1871:
Tome).2Mos.22.6(1931). || billedl. *Blandt
Tjørnekrat forvildes

|
Tit Kærnen (d: sæ-

den, guds ord), skøn og snnd.SalmHj.171.2.
-kæp, en. (jf. -stok) kæp, stok, tildannet

af en tjørnegren, og anv. i forskellige øjemed,

fx. som spadserestok; tornekæp. Stokken selv

. . var en simpel TiøTnekieTp.Ing.EF.II.92.
Som en Tjørnekjep (Chr.VI: torn; 1931:
Tornekæp^, der kommer i den Druknes
Haand, saa er Tankesproget i Daarers
Mund. Ords.26.9. LollO. -lav, en. ^ Cetraria

tenuissima (L.) m. mørkt, buskformet løv.

Rostr.Flora.n.'(1925).394. -ri«, adj. (jf.

tornerig; sj.) tjørnefuld. Molb.HO. -ris, et.

(jf. Torneris^. I) lille og tynd (afhugget) gren

af tjørn; ofte i flt., om samling af saadanne
grene. To Riis havde (selvmorderen) bundet,
og lagt under Træet, det ene var et Birke-

riis, det skulde Konen have af, det andet
var et Tiørneriis, det var bestemt for hendes
Boler. Oehl.Er. 1. 10. Et Gierde af Tiørneriis.

VSO. Haar og Skæg lod han vokse, saa det

strittede omkring ham som Tj ørneris. Pon<.

DR.I.8. 2) (nu sj.) tjørnekrat. VSO. -rose,
en. (bot.) galledannelse paa tjørn. Sal.VII.

439. Landbo.IV.370. -saks, en. (jf. -kniv,

-økse; fagl.) sakslignende redskab til at af-

klippe (ell. styne) tjørnegrene med. HavebrL.*

1.710. -stok, en. tjørnekæp. Ing.RSE.IX. :,

41. *Sin høire Haand han støtted
|
Paa en i

vældig Tjørnestok. Winift.frF.i59. Saaby.'

tjørnet, adj. ['tcørnai ell. 'tco-rnof] (a/Z.

af Tjørn; jf. tornet, tornig) I) (1. br.) be-

vokset med tjørne. Moth.T144. VSO. \\ om
bevoksning: bestaaende af tjørne. *det tjør-

nede Ki&t.HCAnd.SS.IX.329. || billedl:

*ad Dødens tjørnede Sti. Ipsen. Sonetter og

Sange. (1884). 83. 2) (jf. Tjørn 3; forsynet

med torne; tornet; pigget. 2.1) (\3 ell.

poet.) om plante ell. plantedel, nogle tjørnede

Dværgbuske stritte og stikke til alle Sider.

Drachm. VI. 27. Rørd. Den gamle Præstegård.

(1916).43.
II

billedl. *denne Hersoms Sten-

gel (0: mit legeme),
|
Der støvet, lodden,

tiørnet, askegraa
|
Kun bærer Aandens

Rose, saa som sdi,a.Bagges.II.145. 2.2) (nu
næppe br.) om del af, lem paa dyrelegeme:
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tornet (3). De bageste Fødder (paa insektet

er) lange og tiørnede. KSelskNyeSkr.il1,266.

Tjørne -træ, et. I) (oldn. J)yrnitré;

især dial.) tjørn, der har udviklet sig til et

træ. PJensen.Snesere.(lS83).235. FrOrundtv.

LK.234. 2) (fagl.) ved af (hvid) tjørn. VareL.*

867. -økse, en. (ogs. Tjørn-, SvendbAmt.

1908.145). (ænyd. thiørn øgsse; nu sj.) økse-

lignende redskab til at afhugge tjørnegrene

med. Moth.Tléé. lo

T-Kors, -liineal, -liyd, -Net,
-Xøgle, se T- 1 og 2.

I, To, en. [to?] flt. -er. {substantivisk

anv. af III. to; jf. Toer) noget, der bærer
tallet ell. nummeret 2, har værdien ell.

størrelsen 2; især (jf. II. Dus^ om spille-

kort, terningside olgn. med værdien 2. Spille-

bog.(1786).208. VSO.VII.162. en blank sort

To.VortHj.IV,1.57. Klø'er Es! .. Bekendl

I
Toen, Treen. ChKjerulf.FE.169.

\\
(delvis til 20

III. to^ i forb. hjerter, klør osv. to. hjerter
to (om dans), se u. Hjerter, sige sparto
til, se Spar.

II. To, en (Moth.T132. Pont.UE.*28.
AndNx.UH.55. JVJens.RF.52. EBertels.MH.

85) ell. et (Aakj.VB.133. AndNx.DM.III.
74. Gravl.AB.8. Hjortø.K.54. Esp.354. Thor-

sen.183. jf. Feilb.). [to?] (sj. (skrevet) Taa.
Junge.408. — som gengivelse af dial. udtale

skrevet Tov (Tou). Moth.T147. tov. Høysg. 30

AG.136. NBlich.VP.167. NHancke.Penneteg-
ninger.(1893).96. Steenberg.H.I.13. jf. Feilb.

UfF. — sj. skrevet Tod. Abildg.&Viborg.F.
93. Fleuron.J.57 (2.udg.(1922).58: To; sml.:

langtodede Faar. sa.J.SPj. To (Tod). DJagt-
leks.1297). (ænyd. to, tov og thaa (i ssg.

wlle thaa^, glda. thoo (i ssg. thoo skæppæ),
æda. (best. f.) toot (AM.), sv. dial. to,

urenset uld ell. hør, blaar, ogs.: stof m. m.

(fsv. to, stof til spinding og vævning, hør, 40

hamp), no. (dial.) to, stof til spinding og

vævning, hør, hamp m. m., oldn. to, urenset

uld ell. hør, oeng. tow (i fx. towtol, spinde-

redskab); besl. m. mnt. touw(e), tau, værktøj

m. m. (se II. Tov^, eng. tow, blaar m. m.; til

got. taujan, gøre (jf. urnord. (præt.) tawibo
(DRun.sp.31)) , mnt. holl. touwen, se III.

tove; jf. 2. led i Tvetulle; især dial.)

I) koll., om dyrs haar ell. haarbeklædning.

I.l) (jf. Laad 2.2) afklippede (ell. afrevne, 50

afpillede) dyrehaar, der kan anvendes
som spindemateriale olgn. En enkelt Mam-
mut kunde godt . . beskæftige en Familje i

flere Aar . . saa meget To var der at flette.

JVJens.Br.l57. et godt Telt . . med Snore af

K&melto. IIKaarsb.Vi. 10. \\ m. h. t. da. for-

hold især om uld af faar og lam; undertiden

spec. (mods. Laad sp.l05**^) om den (korte)

uld, som klippes af faarene om efter-
aaret (efteraarsuld, sommeruld). Moth.T132. éo

NvEaven.Orth.175. Junge.408. ZakNiels.K.8.
(i løn) for Sommeren (skulde hun) have
Hvergarn til en Kjole, et Par Træsko, et

Pund To.AndNx.DM.III.16. Trine har

hvide Hoser | af Faarets uldne To.LCNiels.
VLM.47. AarbFrborg.1918.61. SjællBond.44.
83. LollO. tese to, se II. tese 1. i vejrregel:

*Naar Luften seer ud som plukket Toe
|

Saa faac vi Regn inden Dage to.Thiele.III.

18. Feilb. I.2) dyrehaar ell. et dyrs (hele)

haarbeklædning , haarlag. HjælpeO. Vig
Møll.HJ.193(se u. Laad 2.1^. Haaret var
ræverødt og tæt kruset over hele Hovedet
som Toen paa et sommergammelt Lam.
Pont.VE.*28. dér ligger Tod af Ræv— her er

en af Pontos (0: hundens) lange Tjavser.

Fleuron.J.57 . Faarene blev Dag for Dag
graaere i Toet af den megen \zddQ.Aakj.
VB.133. Toet rejste sig paa Kreaturerne, de
blev langhaarede (o: om efteraaret).AndNx.
PE.I.83. de to Arbejdsheste . . hade en To,

der var lidt vanskeUg at faa striglet glat.

Galsch.(Tilsk.l927.II.14). SjællBond.83. som
2. led i ssgr. som fx. Hare- (Fleuron.VJ.47.
Rørd.F.72), Hunde- (NPWiwel.R.20. Ud-
drag af Medicinalberetninger fraHjørringAmts-
lægekreds 1927. 11) , S vine to (AarbFrborg.
1918.106. Hedebo.96) samt: Yinterto.Fleu-
ron.RH.21. GyrLemche.S.III.25.

\\ (jf. bet.

l.ij m. ordspil paa III. to, i forb. som der
er blevet født et Lam der har to Horn i Pan-
den og To paa Ryggen. Levin, („sjellandsk

Witz"). Krist.Ordspr.535. Feilb.BL.93.

2) (videre anv. af bet. l.i^ (urenset) hør
ell. blaar. D&H. især i ssgr. som Linto.
PSyv.1.587. NvHaven.Orth.175. MDL. 328.

UfF. Linn ed to. Junge.408.

3) (jf. bet. 1.2J haarlag paa det men-
neskelige legeme; især om hovedhaar.
Stumpet Hovedhaar kaldes og T&a,. Junge.
408. Den uldne To paa hans (0: en negers)

skraa Hjerneskal og omkring hans fremsprin-
gende Gorilla-Kæber. 5'3fic/i.r.50. En Smule
hvidt Tjavs i Nakken røber, hvor tynd hun
er i Toen. PlaCour.K.lOO. (han) klappede
Drengen varsomt paa hans røde To. Kirk.
D.188.

II
i udtryk for (voldsomt) skænderi,

slagsmaM olgn. (sml. tilsvarende forb. u. I. Tot
2.2). udpå Natten vå de kommet saanen
i Toet paa end^ndei. Gravl.EB.50. han fik

(drengene) til at ryge i Toet paa hverandre.
sa.AB.8. Fem samfulde Timer i Træk skænd-
tes de, saa Toet røg om Ørerne paa dem.
Daastrup.MinDagbog.(1927).118.

4) (tæt) haarlignende lag paa ting. 4.1) f
luv paa klæde. Moth.T147. 4.2) (poet.) i

mere tilfældig billedl. anv., fx. om tæt bevoks-

ning af (lave) planter. *Med Væde rindende

i sin To | ligger den (0: jorden) hen i ligeglad

Ro. PlaCour.A.126. (hornuglen) spankulerer

. . om mellem Lyngtoen.Fleuron.DTN.130.
III. to, num. [to'] (nu kun dial. (og i

itu, s. d.) tu. Pflug.DP.1132. Nysted.Rhetor.

11. Clitau.PT.131. Høysg.AG.190. jf. Kort.

165). (æda. to (AM.), two (DOL.II.27), twa,
tua (AM. Harp. Kr. 13. 173. DGL.I.IO.II.
364), hvortil nom. m. tue (smst.I.12), n. tu
(AM. DGL.I.IO), gen. twiggiæ, tuiggia (Harp.

XXIV. B«ntrykt »/» 1M7
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Kr.36. DGL.I.3), run. (akk. m.) tua (DRun.

sp.l21), SV. två (og tu^, no. to, oldn. (akk.

m.) två (hvortil bl. a. nom. m. tveir, n. tvau,

gen. tveggja^, eng. two, ty. (egl. n.) zwei

(jj. Svej-spids, -tritj; got. (akk. m.) twans;

af sa. stamme som lat. duo (jf. Duet^, gr.

d^o, d;^o, sanskr. d(u)va(u); jf. itu, I. To,

tolv, tve-, tvende, tyve samt Y dis-) det

andet tal i talrækken; tallet 2 (som ordenstal

hertil bruges anden; jf. ogs. toendej; under- i_o

tiden (navnlig i bet. 1.2^ m. fremtrædende

forestilling om, at to (personer osv.) udgør et

par (jf. to gør et par u. Par sp.474^ samt
Feilb.; om forb. to og to (o: parvis) se u.

IL og 7.6; jf. ndf. u. bet. å).

1} i al olm. I.l) attrib. (disciplene) sagde

til ham (o: Jesus): vi have her ikke uden
fem Brød og to Yi^ke. Matth.14.17 . Hosbond
har toe Bestillinger: Hånd er baade Kande-
støber og 'Po\ii\cu9,.Holb.Kandst.I.2. * Hil 20

være den Kæmpe, som seierrig
|
Hiem dra-

ger med stolten Skare,
|
Og finder i Vuggen

Tvillinger to, |
Som Axel og Esbern Snare!

Oehl.XXIY.161. *To Drosler sad paa Bøge-
qvist,

I
Saa gode Venner var de vist. Winth.

VI.46. Børn har godt af Smæk, især dem,
de faar inden de er to Aar — de gavner
for hele Livet. KAbell. E. 39. \\ om legems-

dele olgn., der normalt forekommer parvis, en
Vædder stod lige for Floden, og den havde 30

to Korn. Dan.8.3. Et Menneske med heelt

Legeme, med to Laar, to Been, to Fødder.
Bagges.DVX.380. *To brune Øine jeg nyUg
saae,

|
I dem mit Hjem og min Verden laae.

UCAnd.SS.XII. 66. *Jeg er træt og gaaer
til Ro,

I

lukker mine Øine to. Arentzen.

(Kirketid. 1845i 46.425). vi har et uhyre
Landproletariat, der ikke ejer andet end
deres to Arme (0: deres arbejdskraft). Emil
Rasm.BH.84. || delvis m. overgang til bet. 3: 40

i forb. to gange, i denne Nat, førend Hanen
galer to Gange, skal du fornægte mig tre

Ga,nge.Marc.l4.30. jf. u. II. tre 2.3: Land-
mændene skal tænke sig om to Gange (o:

betænke sig vel), før de begynder Udryddelses-
krigen mod ST^mwene. Pol.^^/i2l94d.l5.sp.3.

se videre u. Gang 4.i. to gange saa f'stor osv.),

se Gang sp.676**. (jf. bet. 2) i talem., ordspr.:

det brænde, man selv saver, varmer to

gange (0: ved arbejdet og ved forbrændingen). 50
ErlKrist.(Socialdem.yd936.12.sp.2). jf. Krist.

Ordspr.nr.9390. den, som sætter sig paa en
sten (for at hvile), bliver to gange glad (0:
naar han sætter sig, og naar han rejser sig

fra det haarde sæde). Mau.3085. Moth.T126.
jf. Krist.Ordspr.90.

\\ (1. br.) i forb. m. hver
og udtr. for et par-begreb, hvor alm. spr.

bruger en. Paa hver Side af Døren stod to
højtidelige Mandariner; eller for at tale mere
nøjagtig skulde jeg maaske sige en Mandarin e'o

og hans Kone, for det var øjensynlig Menin-
gen, at Figuren paa højre Side skulde fore-

stille en Dame. Molesworth.GøgeniUret.(overs.
1892).10. 1.2) uden efterfølgende substantiv (et

saadant føles ofte underforstaaet). *Det er saa
yndigt at følges ad

|
For to, som gjærne vil

sammen vddre.Grundtv.SS.IV 346. *to, som
elsker hinanden,

j
kan læge de ondeste Saar

I

blot ved at se paa hinanden
|
og glatte

hinandens Yi.d^zx.8tuck.ll.l46. *To maa man
\æTe.Cit.l927.(Vogel-Jørg.B0.567). i forb. m.
pron.: derfor skal et Menneske forlade Fader
og Moder og blive fast hos sin Hustru; og
de To skulle være til eet Kiøå.Matth.19.5.

Ach Per det vil blive artigt, naar min Søn
kommer tilbage, at vi kand sætte jer to

sammen. Holb.Er. 1. 4. *Dyd! Elskov! kan I

to ei søbe af et Fad? lFess.3i. *Knøs og
Bonde begge To

|
Kom heldig over denne

Broe. m7s/.Z).///.i3. *Skaal for de To (o:

Norge og Sverige)
\
bag den gyngende Bro.

Rich.1.6. slaar De ikke til nu i Aften, saa
er vi to færdige med den Rktone. ErlKrist.

DH.15. Skal det være os to. Søster? sagde
John. Blækspr.l943.18.sp.4. i gen.: *Se så-

dan synes jeg nu
|
at den bør fejres. Fe-

sten (0: bryllupsfesten),
|
den Del, som er

vi tos knn. Rørd.GD.216. vi tos eneste sorg.

Mikkcls.0rdf.256. ene to, se u. III. ene 1.2.

II
*Hvis Nogen vover Noget, er det os;

|

Vi æske (d: udæske til kamp) To mod Een.
Oehl.VI.157. e. br. || eet af to, se II. en 1.

II
(tøm.) i udtr. eet paa to: Tømrerarb.83.

et Plankeværk „1 paa 2"
. . Først slaar man

Brædder paa med 4 Tommers Mellemrum.
Derefter et Lag paa over Mellemrummene,
saa hvert Bræt dækker 1 Tomme af det

første Lag til hver Side. GyldendalsSparebog.

(1941).34.
II

for to (jf. IV for 9 slutn. og

IL tre 2.1^, i udtr. for (usædvanlig) stærk

virksomhed. *Lars green, og Konen tveen,

hun flæbede for 'io.ARecke.P.S. Naar det

stak C, kunde han arbejde for to. Elkjær.

NT.65. spise for to, spise meget. Cit.1912.

(Stedn.IY.236). drengen har en mægtig appe-

tit; han spiser jo for to I
|| i to, i <o dele

ell. stykker (jf. itu 1); især m. videre anv.: i

stykker; itu (se u. itu^.
||
paa to, paa to

ben; dels anv. m. henblik paa menneske:
Bagges.I.107. PMøll.(1855). 1.20. *Tidt saa-

dan en Hund har bedre Forstand
|
End

mangen Anden paa To. Winth.lY.99. *(pessi-

misten) fordømmer alle Skabninger paa to.

CHans.F.324. dels anv. om firbenet dyr, der

lejlighedsvis, spec: efter dressur, gaar ell.

staar paa bagbenene; især i forb. gaa paa to.

*(jeg) Ser Aber rejse sig paa to
|
Blandt

Dyrene paa tive.Grundtv.PS.VIII.443. *Jeg
danser og drejer paa min Lire saa fro,

|
og

min lodne Ven gaar paa Fire og paa To.

Rich.1.57.

2) bet. 1 anv. i mer ell. mindre faste forb.,

talem., ordspr. olgn. || i udtr. for, at ved visse

handlinger som fx. strid, forhandling, raad-

slagning olgn. skal der være (mindst) to del-

tagere. Der hører altid To til en Strid. Ma«.
11.438. der (skal) to til en Forhandling.

EBrand.(Pol.'yBl923.9.sp.2). det bliver vi
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da to om at hesteinme.AaDons.S.256. || det

og det er to (slags) ell. (mi vist kun) to
ting (se I. Ting 3a), som udtr. for, at hvad
der synes at være af samme beskaffenhed,

(alligevel) dækker over to forsk, forhold, at

reyse og reyse er i den, som anden Hen-
seende, tu sla.gs.EPont.Men.il.57. *seer I:

Bøn og Bøn er to;
|
Hvem vil I bede til for

mig? Oehl.1.349. jf. (m. sa. hel): *Trykkerie

er eet, og Trykkerie er to. Bagges.1.163.
\\

talem. og ordspr. (kun et udvalg af saadanne
tiævnes her; i alm. maa der henvises til et af

de mere betydende ord i talem. (ordspr.); jf,

ogs. Mau.II.436ff.). jf. I. Ben 1.3: To Hunde
forliges ej vel om ét Bén, eller to Friere

(Bejlere) om én Brnd. Mau.l0335a. jf.: *To
Acteurer i een Rolle,

|
Tvende, beilende til

Een,
I

Og to Hunde om eet Been,
(
Aldrig

kunne Venskab holde. Wess.261(sml. Vogel-

Jørg.BO.567). jeg har ikke meere end to

Hænder (o: jeg kan ikke udføre mere arbejde,

end jeg gør).Holb.Stu.II.3. \\ to alen af eet

stykke, se Alen 2. de ligner hinanden som to

draaber vand, se I. Draabe 1.3. to mand frem
for en enke, se I. Enke 3.i. slaa to fluer med
eet slag (Vogel-Jørg.BO.566), eet smæk ell.

een smække, se u. I. Flue l.i. enhver ting

har to hanke, se Hank 3.1, ingen kan tjene

to herrer, se I. Herre 2.i. to mand høj, se

II. høj 2. sidde, være mellem to ilde, se

I. Ild 4.6. være som to røde køer, se Ko 2.i.

(ikke) lægge to pinde fstraa olgn.) i ell. over
kors (for), se Kors 5.4. være to om købet, se

Køb 1.2. den, der køber to, køber som en
so, se købe 2.4. de to køn, se II. Køn B.i.

sidde som en lus mellem to negle (ell.

skræddernegle^, se Lus 1.2. derom kan der
ikke være to meninger, se Mening 4.i. en op
og to i mente, se I. Mente 1.2. nummer to,

se u. Nummer (1, 2.?). een om (imod) een
og to om fanden, være to om budet, se lY
om 6.2. vælge et af to onder osv., se Onde 1.

der bliver (nok) et par af de to, se I. Par 1.2.

saa lystig ell, glad som to tallerkener i een
pose, se Pose sp.ll7V. alting har en ende,
undtagen pølsen, den har to, se Pølse 1.2.

være to om raadet, se II. Raad 1.2. det
bliver en sag mellem de to, se Sag 3.i. naar
to gør f'siger osv.) det samme, er det dog
ikke det samme, se I. samme 1.3. enhver
sag ell. sagen har to sider, betragte ell. se

en sag, en ting fra (ell. paaj to sider, se

1. Side 4.2. to sjæle (og) een tanke, se Sjæl
2.3. to hjerter og eet slag, se I. Slag 2.4 (og u,

I. Hjerte 1.2^. være to steder paa een gang,
se I. Sted l.i. sætte sig, (komme til at) sidde
mellem to stole, se I. Stol 2.2. i to stykker,
se I. Stykke 1.3. to søndage ell. torsdage i

een uge, se Søndag, Torsdag, to onde ting,

se I. Ting 3.4. hvor to yndes, de vel findes,

se ynde.

3) som betegnelse for et ubestemt
mindre (især: ganske ringe) antal (jf. dog
(nu næppe br.): Det er tu Dage (o: mange

Dage) siden jeg saae dig sidst. Nysted.Rhetor.

37). Jeg sender Dig kun to Linier i største

Iia.st.Hauch.(Hjort.B.I.206). her (er) i hele

Byen en saadan . . Uro, at man . . neppe
kan faae Tid til at samle to fornuftige Tan-
ker i sit Hoved. Heib.Fam.14. Man kan jo

ikke dandse to Gange med en Dame paa et

Bal . . før Byen har travlt med at gjøre et

Ya.Ttie.Hrz.Y54. \\ to sekunder ell. (især)

10 minutter, som betegnelse for et ganske kort

tidsrum. *Det ligegyldigt var, om Elskovs
Raserie,

|
Som mig forledede til dette Tyve-

rie,
1
Kom to Minuter før, kom to Minuter

siden. Wess.34. jeg løber lie hen til hende . .

jeg er tilbage om to Minutter. KAbell.E.22.

II
to ord, (jf. Ord 1.4^ især om ganske kort

ytring, (sam)tale; i forb. som med ell. i to
ord, ganske kort; kort sagt; ofte i nægtende

forb.: ikke to ord, til dels m. videre anv.:

20 (næsten) intet; ikke spor; ikke det mindste.

Jeg vil sige dig tu (d. v. s. ia.&) sande Ord,

saa gode som fire og tyve (d. v. s. mangeø.
Nysted.Rhetor.37. Jeg bad dem kun om Tid
til at tale to Ord med den Person, som
stoed en Snees Skridt fra os. Ew.(1914).IV
244. Nei bi nu et eneste Øieblik. Kun to

Ord! Det Vanskeligste er (osv.). Heib.Poet,

V.325, skønt han ikke kan to Ord paa Ara-
bisk, har han faaet fat paa Sprogets Ka-

30 Ta,kteT, EmilRasm.BH.28, Med to Ord: Mo-
tivet er gratis, Værket er dyrt. BilleskovJ,

P,14.
II

(kun) to skridt, se Skridt 2.
||

i udtr. for en ganske lille pengesum, ringe

værdi olgn.; især i nægtende forb. som fx.

ikke (for) to ^skilUng ell.) øre, til dels

m. videre bet.: ikke en smule, en Eksamen,
som ikke var to Øre v?erd. BHolst.L.27 . der

er ikke Ynde for to Øre ved den (o: strud-

sen). JVJens.M. 1.34. (fra N. N.) mindes jeg

40 overhovedet ikke at have modtaget 2 Øre.

Aakj.EE.167. aldrig har du gjort for 2 Øre
Gengæld, Soya.AV 27, ikke levne (en) ære
for to skiUing ell. øre, se levne 1.3.

4) i forb. m. andre talord, to hundrede
Geder og tyve Bnkke. lMos.32.14. een eller

to Retter Ma.d.Holb.Ep.III.17, Om en Time
eller to skal de mødes igen. JesperEw.K.36.

II
i tilnærmelsesvis angivelse af et antal, der

ligger omkr. 2; især i forb. to -tre (ogs, m.

50 foransat art, en, jf. II. en 21.2 samt FDyr-
lund.Uds.36). jeg skulde dog haabe do blev

i denne interessante By to, tre Dage. HCAnd.
BCÆ.II.lll. (musikerne) spillede da to, tre

„Turer", de nyeste Maischer.PhRDam.FI.
22. Han . . tager langsomt to, tre salige . .

Sug (o: af opiumspiben) .TomKrist.Vi.83. to
eller tre, se eller 3; dial. ogs. m. former som
tul(le)tre olgn. (jf. eller 3). Grundtv.PS,
VII.312(se u. II. fire 1^. JHSmidth.Ords,

60 162. FDyrlund.Uds.47. UnivBl.1.384. LollO.

sp.620.
II

i faste forb., talem. een to tre, se

u. II. en 1. to og to er fire, se II. fire 2. saa
klart, sandt, sikkert, vist (Mau.10354) olgn.,

som (at) to og (ell. gangej to er fire, se
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u. II. fire 2, klar 4.2, III. sand 1.2. saa

klart (Holh.Er.iy.2. BiehlDQ.II.142) ell. vist

(osv.), som to og tre er (ell. gøx) fem, se

II. fem 2.
II

i forb. to og to ell. to til to,

se II. og 7.6, II. til 17 slutn. || to og en
halv, (jarg., nu sj.) to snapse (ell. pægle?)

brændevin og en halv flaske hvidtøl. Hostr.

G.ll (se u. Skandinav 3^. Arbejdsmændene
faldt saa ned i en Værtshuskælder og slog

sig sammen om „to og en halv". Rist.J.214. ib

se ogs. Gadeordb.^371f. stadens to og tre-
dive mænd, se tredive 1.

IV. to, V. [toJ] præt. -ede ['to-(8)89] (sj.

skrevet tode. Holb. Metam.85 {co bebode)j;
part. -et ['toJ(9)<] (sj. skrevet tot. VilhAnd.
(IslSagaer.III.255). jf. *to' i. SalmHus.642.2)
ell. (nu kun dial.) toen (Joh.l3.10(Chr.VI).
2Pet.2.22(Chr.VI). Pflug.DP.793. Feilb.III.

812"; hertil flt. toene. Pflug.DP.199). vbs.

-else (Moth.T133. JJuel.395) ell. -ning 20

(vAph.(1764). TroelsL.II.138. GyrLemche.
S. II. 52. C Reimer. NB. 234). (ænyd. glda.

to, two ofl., thoua (DGL.I.123 var.), æda.
th(w)o (AM.), twa (Harp.Kr.l56) , thwa
(AM. Harp. Kr. 9.17. DGL.I.123), hvortil

perf. part. thoen (i uthoen. AM.), thoghæn,
th(w)oghæt (Harp.Kr.18.51.73), thwaghæn,
thwaghæt (smst.32.123)

, jf. run. (propr.)

uj)wagin (DRun.sp.734), sv. två, no. dial.

tvaa, oldn. J)vå (præt. J)(v)6, part. J)veginn^, 30

osax. thwahan (mnt. dwagen, twagen^, oht.

dwahan, twahan, oeng. {)wean, got. J)vahan;
;/. I. Dvælg samt Tvæt, tvætte; i rigsspr.

poet., arkais. ell. højtid., i dial. nu gldgs. ell.

helt forsvundet (jf. FrGrundtv.LK.184. LollO.

OrdbS.(sjæll.)); i alm. spr. fortrængt af vaske)
I) befri for snavs ved (behandling med)

(sæbe) vand ell. en anden egnet vædske;
vaske. I.l) m. h. t. ting. Førend Saladin for-

lod Jerusalem, lod han . . toe den Patriar- 40

chalske Kirke med Rosenvand. Holb.Hh. I.

172. Hollænder-Karrene maa hver Dag toes
og reengiøres udi heedt Ya,nd. OeconJourn.
1757.647. saa ligger hun og toer Trapper.
Oversk. 11.148. to kar, vaske sibøtter og
andre malkeredskaber rene; ogs. i al alm.:
vaske (service) op. Thorsen.183. AarbFrborg.
1920.98. Halleby.61. StevnsBjev.44. \\ m. h. t.

(snavsede) klædningsstykker, han toer (Chr.
VI: haver toet; 1931: tvætter^ sit Klæde- 50

bon i Viin, og sin Kjortel i Viindrueblod.
lMos.49.11. Holb.Metam.85. (jeg fik) mit
Linnet toet, som ei alleene var sort, men
og fult af Lnns. Æreboe.214. SjællBond.46.
billedl: *Enhver, som tor sin Kappe

|
i

Løgnens mudrede Vande. Biouw.Manddom.
(1900).56. i forb. m. obj.-præd. (jf. bet. S):
*Min Kiortel toer min Jesus hviid

|
Udi sit

Blood.Zwgo.S6f.Tr77. to klæder: de skulle
toe (1931: tvætte; deres K\æåeT.2Mos.l9.10. eo
JCLange.NV.45. CReimer.NB. 157. SjællBond.
27. De gamle sagde . . altid „to Klæjr" om
en Vask, og „to op" om Opvasken. »SimMoe.
MS.81. Esp.354. Thorsen.183. FeiVb. i forb.

m. obj.-præd.: Hun har toet sine Klæder rene.

Høysg.S.53.
I|

to til bygs, se II. Byg 1.

II
abs.: vaske tøj (dels som et arbejde, der

hører ind under ens egen husholdning, dels

som erhverv (arbejde, der udføres (med be-

stemte mellemrum) for andre)). AabBrev.^^/i

1727.§10. den gamle Kirsten Vaskerkone . .

toede for alle deres Madmødre. ZZ>/i4/<enp.

1784.Nr.l7.3.sp.l. 1.2) m. h. t. dyr. Hunden
vender sig igien til sit eget Spye, og Soen,
som var toet (Chr.VI: som var toen; 1907:
den toede So;, til den skidne Søle. 2Pet.2. 22.

du skulde jo toe Missen (0: katten). AntNiels.
FL.II.124. to faar, vaske faar, inden klip-

ningen finder sted. vAph.(1759). Thorsen.183.

Feilb. SjællBond.83. \\ i ordspr., talem., refl.

kragen, ravnen er ikke des hvidere, fordi

hun (ell. han; tit tor sig olgn., se I. Krage,
I. Ravn 2.2. 1.3) w. h. t. et menneskes legeme

ell. en legemsdel. Derefter slog (Jesus) Vand
i et Bækken, og begyndte at toe Disciplenes

Fødder. Jo;i.i3.5. Holb.Plut.II.l. en Spøl-
kum med Vand blev sat for hver Person, for

at toe og skylle sin llbxnd.FrSneed.1.449.

*0g naar hun (0: jomfru vaar) saa er toet

og tørt,
I

Den ranke Mø sig klæder
|
I Silke-

særk og Fløielsskørt.TFin^^. 7.259. Hvad var
det for en Pjasken i Dammen . . det var jo

en Pige. Hun stod vist og toede sine Fødder.
JakKnu.LS.30. i forb. m. obj.-præd., i talem.

to en morian hvid (ell. ren;, se Morian 1.

II refl. gak hen og toe (1931: bad; dig syv
Gange i Jordanen. 2Z^.5.iO, jeg maa ind at

toe og kiemme mig lit; thi jeg stod just

nyelig . . op af min Seng.Holb.Pants.ilI.l.
Gruridtv.Saxo.il1.31. Henne ved Truget toer

nogle Karle sig. Skjoldb.G. 14. (Pelle) listede

ud i Køkkenet og toede sig under Vasken.
AndNx.PE.IV.83. jf. rento: Han toede sig

reen i Bækken. FS^O. || to sin haand ell.

(især) sine hænder. 1. i egl. bet. Holb.DH.
11.857. Bagges.NK.283. *han Haand ej tor,

I
eller Hoved kæmmer,

|
før Balders Bane

|

I

han bær paa B&al.RJHolm.ÆldreEdda.
(1874).21. jf.: *Han (o: Hakon Jarl) er dog
en Røver, som Norge skiender.

|
Velan, i

hans Blod jeg toer mine Jlænder.Oehl. Digte.

(1803).21. (1. br.) m. obj.-præd.: en Spand-
fuld Vand, hvori han toede sine Hænder
fri for Leret. Lauesen.RV139. 2. i faste forb.

m. uegl. ell. overf. bet. den ene haand
tor den anden, se Haand sp.558^^. to
sine hænder {især efter Matth.27.24; sml.

Arlaud.l1.362) fralægge sig ethvert ansvar,

enhver skyld; vaske sine Jiænder. Jeg toer

(1931: tvætter; mine Hænder i Uskyldighed.
Ps.26.6. saa toe de deres Hænder i Uskyl-
dighed og sige, at (ungdommen) skulde have
fulgt deres Iia,a.d.Goldschm.Hjl.II.104. OFriis.

Litt.196. se ogs. Haand sp.558". 3. gnide

hænderne (skiftevis den ene over den anden)
som efterligning af hændernes bevægelser,

naar man vasker dem. Han toede sine bløde,

hvide Hænder indeni hinanden og gyste let
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i Rimtaagen. Wied.MB.Z.6S. || to ens ho-
ved. 1. i egl. let. Moth.TUS. VilhAnd.flsl

Sagaer.III.255). 2. (ty. einem den kopf

waschen, fr. laver la tete å quelqu'un; nu
næppe br.) give en dragt prygl ell. (især)

skænde dygtigt paa en; give en omgang;
skælde ud. „Siig ham kun reent ud at det er

ingen ærlig Mands Gierning at selge et Huus,
som han vidste at være udi den Tilstand."
— „Jeg skal nok toe Hovedet paa ham," lo

Holb.Airac.II.4. Gram. (KSelskSkr.II.114).

Frank.SM.1805.3. || to sine tænder.
Moth.T50. se ogs. u. I. Tand 1.4. || to ens

øren ell. to (en) under øret, (nu næppe
br.) prygle; ogs.: skælde ud; skænde paa.

Moth.T133. Graah.PT.II.154. \\ om badning

af saar olgn. to Skaden med skarp Kalck, til

Blodet gaar ud. HesteL.(1703).A4r. *i Guld-
kar bringer

|
En (amorin) Kildevand at toe

Adonis Ssia.r.Rahb.PoetF.II.144. *en Ere- 20

mit, som . . med Lægevand skal toe ham,
|

Og helbrede ham med Viter. Heib.Poet.IV
167.

II
u£gl. *Det var nu paa den Tiid,

Karlsvognen sig tillaver,
|
At toe i Vester-

Hav, og tumler Vind og Y&nd. Falst.0vid.l4.

2) fjerne (urenhed) ved at vaske, at to

(1). (Amled) gad ikke toet U-reenligheden
af sig.Schousbølle.Saxo.72. toe Ureenlighed
af noget. MO. uegl.: „Værre Landeplage og
Gudsbespottelse saa jeg ikke i min Tid," 30

sagde hun. „Giv mig et Glas Vin, at jeg kan
to dens Navn af min Mund.'' CEw.SH.19.

3) (bibl., relig.) befri, rense for synd,
ondskab, slet begær olgn. To (1931: tvætj
mig vel af min Misgjerning, og rens mig fra

min Synd. Ps.51.4. *Giøre . . Bod,
|
(og) sig

toe i Lammets Blod. Brors.72. *Foragter ikke
Jesu Dynd!

|
Det tor os rene af al Synd.

Grundtv.SS.V386(jf. rento^. Dan.l2.10(se
klare sp.494**). jf.: han troer, at hans in- 40

fame, nederdrægtige, umenniskelige Blod
(0: som udgydes i en duel) kan toe hans
skidne Siæl reen i den Allerhelligstes Øyne.
Ew.(1914).IY272.

4) i særlige forb. m. adv. 4.1) to af (jf.

afto^, dels til bet. 1: rense ved at vaske; dels

til bet. 2: fjerne ved at vaske, toe pletter af.

Moth.T133. toe Bordet ålVSO. MO. UfF.
4.2) to op (jf. opto^, til bet. 1: vaske fade,

service, køkkentøj olgn. af; vaske op. en Tøes 50
fra Ægypten, en Landstrygerske, hvis For-
retning er, at staa og Toe op i et Vasker-
Huus. KomGrønneg.1.312. Hendes Pligter ere

. . at toe op og holde rent i Kjøkkenet.
Penia.U10.325. FrGrundtv.LK.32. Strange.

MS.81(se u. bet. 1.1). Feilb. LollO. jf.To-
p

-

V an d , opvaskevand. AFJust.Anviisning
forKudske.(1819).93.

V. to, interj., partikel, (ogs. skrevet tho
(se ndf.) samt tu (thu). NTBruun. Ungdom og e'o

Gahkab.(1806).45.47. JakKnu.S.43.85. Thøg
Lar8.FB.129. jf. MDL.245.598. Feilb. — ogs.

Ito (itho). MDL.245. jf. Feilb. itu (ithu).

MDL.245). {vistnok (sml. Kort.93) sa. ord

som glda. do(o), tho(o), dog, æda. tho, oldn.

J)6, got. pauh, se videre u. IL dog, der egl.

er sa. ord; jy.) anv. som udtryk for for-

undring, glad overraskelse olgn., ell. anv. som
overgangsord, partikel (uden egl. betydning),

hvormed en sætning indledes. NBlich.VP.174.
Blich.(1920).XXV1.95.270. „(vi) har ligesom
en Slawns Ansvar her, tykkes mig!" „Jo
saamænd!" sagde en. „To det kan jo være
sandt nok." Skjoldb.SM.69. „Pigebarnet skul-

de jo helst selv spørges ad." Ja, tho det
havde Skule da ikke noget imod. GSchUtte.

OK.96. den Strimmel Vand, der ved Odde-
sund, tho hvad, der kan man vel altid

komme ower? DanmHVC.603.

to-, i ssgr. især ['to-] (i enkelte ssgr. med
hovedtryk paa sidste led; saaledes fx. to-

fjerdedels (-takt)^. af IIL to (jf. twe-); saa-

ledes (foruden de paa alfabetisk plads behand-
lede) en del (især O ell. fagl.) ssgr., hvis sid-

ste led er afl. af et subst. (og hvorom i olm.

maa henvises til sidste led ell. til det subst.,

hvoraf dette er afl.), især adj. paa -et (ell.

-ig) som to-aaret (baad), -akslet, -armet
(vægtstang), -bladet, -blomstret, -cifret,

-cylindret, -farvet, -faset, -fliget, -fløjet (dør),

-fodet, -føddet, -gænget, -haandet, -hannet,

-hjulet, -hjørnet,' -hunnet, -kamret, -klappet,

-klasset, -konet, -koret, -kønnet, -lappet,

-leddet, -lemmet, -liniet, -læbet, -længet
(gaard), -motoret, -musklet, -pattet, -polet,

-puklet (kamel), -pundig, -rummet, -skibet

(kirke), -skivet, -skruet, -skæftet, -snablet,

-snidig, -spaltet, -spiret, -spolet, -sporet,

-sproget, -stakket, -staveiset, -stjernet, -sto-

let, -straalet, -streget, -strenget, -stykket,

-syllet, -syret, -sædet, -sædig, -sømmet,
-taaet, -taarnet, -toppet, -traadet, -ægget

||

endvidere ssgr., der indgaar som led af en
treleddet forb. ell. ssg. og i reglen indeholder

et subst. i gen., fx. to-aare(r)s(-baad), -aars,

-binds (-værk), -børns (-system, -ægteskab),

-dæks(-fartøj), -etage(r)s, -fags, -fjerdedels-

(-takt), -haands, -hjuls(-bremse), -holds-

(-drift), -klaps(-bro), -knaps, -køns (-sprog),
-lags(-filter), -leds(-navn), -magts(-konfe-
rence, -møde), -personers(-automobil, -vogn),

-pots(-flaske), -punkts(-ophængning), -sengs-

(-kahyt), -sogns (-pastorat), -sprogs (-barn

,

-menneske), -stavelses(-ord), -stok(værk)s-,

-sædes, -takts(-motor), -traads(-pære), -vangs-

(-brug), -værelse(r)s(-lejlighed) og ssgr. som
To-farve-maskine ell. -tryk, -fase-motor ell.

-strøm, -karde-system, -mile-sten, -skrue-skib

ofl. II
endelig substantiviske dannelser som To-

akter, -punder, -punding ofl., og ssgr., hvis

2. led er et subst., og som betegner noget, hvori

dette subst. indgaar i et antal af to, fx. To-
blink (fra blinkfyr), -klang, -kost (som sø-

mærke), -krus (se u. IL Krus^, -leder (se I.

Leder 2.2^, -lyn (fra lynfyr), -neg ofl. (3 -aar
et. tidsrum af 2 aar. Moth.T126. HjælpeO.
485. I toaaret 1926-27 studerede jeg . . i

Paris. UnivProgr.l932.II.149. -aaric adj.
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I) (nu sj.) som er to aar gammel. VSO.
*et to-aarigt Faar.Høeg&Rubow.Overs.afOvids

Fasti.(1945).32. 2) som varer (ell. har varet)

i to aar. Moth.T126. Gablers toaarige Virk-

somhed ved det danske Universitet. OFm's.
IÅtt.225.

II
sfec. (hot.) om plante(del): hvis

udvikling (fra spiring til frugtsætning og død)

tilendebringes paa to aar (paa to vækstperioder)

(biennis). CGRafn.Flora.1.65. Rostr.Flora.

I. ^*(1925).459. som del af plantenavn: To-

aarig Røgeskjæg. Lange.Flora.379. -aaring;,
en. (især landbr.) dyr, som er to aar gammelt;
nu især om hest (plag). Amberg. MDL. Oppe
paa Ageren begyndte Graves' røde To-
aaring (o: en plag) at åa,nse.JVJens.HF.53.
FrGrundtv.LK.106. -akset, adj. (ogs.

-aksig). I) (fagl.) til Akse 2 slutn.: de
optisk toaksige KrystaMer. Christians.Fys.

399. 2) (til Akse 3.i ; bot.) om blomsterplante:

hvis blomster afslutter akserne af anden orden

(mods. en-, flerakset^. Blaa Anemone er

2-akset. MentzO.Bill.131. Sal.'XXI11.539.
Toast, en, [to'sd ell. m. eng. udtale] flt.

-er. {fra eng. toast, egl.: ristet brød (i vin,

vand ell. anden drik); ogs. om den kvinde,

hvis skaal blev drukket (og som mentes a,t

give drikken velsmag, ligesom et stykke ristet

brød i ell. til en drik); nu sj.) en (i forbin-

delse med en tale) udbragt skaal (4.2); ogs.

om selve den tale, hvorved en skaal propo-

neres; skaaltale. min Sundhed blev druk-
ken, uden at Nogen tænkte paa at byde
min Elskede en Draabe, for at deeltage i

Toasten. Gylb.1.59. i en smuk, hjertelig Toast
for mig udtalte han den danske Litera-

turs Betydning. HCJ.nd.ML.36i. Den lange

Rad af Toaster aabnedes med en Skaal for

Hs. Majestæt Kongen. Schack.163. jf.: En-
deel af de saa kaldte patriotiske Toast-
Skaaler bliver foreslaget. C FHeriei. C. 2S.

udbringe en toast, se udbringe.

Tobak, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et

(Holb.Ep.IlI.373. Reiser. IV. 114. MHans.
(SvendbAmt.1922.88). Dania.IX.31. Kort.158.

Feilb. DF.VI.55f. jf. ndf. 1. 58ff.). [to'bag]

ell. (nu kun dial.) ['to(')bagf; ogs. 'to?-] (jf.

Junge. 142. Esp.§112. AarbFrborg. 1918. 167.

DF.X.9.19. samt Holb.Paars.87 (men med tryk

paa 2. stavelse: 8mst.34)). (f Tabak. Holi.

Ep.n.60. Seidelin.48. jf. u. Krul-, Snustobak
og Kanaster sp.ll85^). flt. (om forsk, sorter;

fagl., fx. t) -ker (Lavsariikler (Kvartudg.)
^"^f61750. §4,4. Sv Claus. Udvalgte tvangstanker.

(1945).222). (ænyd. toback, tuback, taback;
gennem ty. tabak (tobak), holl. tabak (toe-

bak), fr. tabac (jf. eng. tobaccoj, fra sp.

tabaco; egl. et vestindisk (indiansk) ord; jf.

IX. bakke
|| som stofbetegnelse ogs. m. for-

ansat adj. ell. pron . i intk.; fx. : got Toback.
Pflug.DP.1173. dit Tobak. Holb.Jep.IY 6.

noget mærkeligt sort Tobak. KBokkenh.U.
29. meget tobak j)

I) bladene af tobaksplanten, tørret og
behandlet paa forsk, maade og anvendt som

nydelsesmiddel (til at tygge paa, snuse

ind ell. (nu navnlig) ryge; jf. ssgr. som
Pibe-, Plade-, Røg-, Shag-, Skraa-, Snus-
tobak^; uden for fagl. spr. nu især (mods.
cigarer, cigaretter olgn. og skraa-, snustobak)

om røgtobak (pibe-, shagtobak); undertiden

dog om tobaksvarer i al olm. \A) i egl. bet.

Ach! jeg elendige Menniske, jeg spildte mit
halve Tobak (o: om snustobak) paa Gaden.

10 Holb.Vgs.IV 1. jeg har et stycke Tobak i

min Buxe-Lomme . . det er saa got, som
nogen ærlig Mand vil tygge. sa.Jep. IV. 6.

SøkrigsA.(1752).§593(se u. III. karve 2).

Trods Aristoteles og al hans lærde Snak,
|

I Verden Intet dog kan lignes ved Tobak.
Heib.Poet.I.17. I en Krog stillede han sin

Beholdning af Tobak (to hele Tønder og en

Kasse Gigarei). Pont.Isbj.85. *Eksamensfeber

I
og Filipenser,

|
Tobak

| og Brynde
|

— føl-

20 ger med Vngåommen. JVJens. Di.'131. fin-

skaaren, grovskaaren, lang (Pol.'*U1938.5.

sp.4), mild, stærk (jf. Feilb. Vogel-Jørg.BO.

541) tobak, spansk (se spansk 4), tyrkisk,

virginsk, ægyptisk (osv.) tobak, en pibe,
pris, smøg, snyde tobak, et stop to-
bak, se Pibe osv. (en pris) tobak for næ-
sen, se I. Næse 6.i. || i særlige forb. m. ver-

bum; dels i udtr. for at nyde tobak, som:
brænde, drikke, ryge, røge, skraa,

30 smøge, snuse, tage, tygge tobak, se

brænde osv.; dds (især fagl.) i udtr. for

forsk, behandling af raatobak ell. ufærdige

tobaksprodukter, som: rive, skære, spinde
tobak, se rive sp.1155^'^, skære sp.lS^" (jf.

ogs. u. IV skære 16.2^^ II. spinde 1.2. 1.2)

(jf. bet. 1.3J i videre (uegl.) anv., talem. olgn.

(denne politiske manøvre) vilde utvivlsomt

. . have været en for stram Tobak for de

konservative YiolgeTe.SvendborgAvis.^'^/d921.

40 3.sp.2. I kan stole paa, at det (o: et teater-

stykke) var kras Tobak. Po?."/,i927.20.sp.2.

II
tobak for en skilling, som udtr. for

en meget ringe størrelse, mængde, betydning

olgn. (især i forb. ikke større end tobak for

en skillingj. man har . . uden Grund, leet

nok af mine store Bøger, men det vilde

virkelig være latterligt, om jeg nu, i Anled-

ning af Tobak for 1 B (o: den lille bog: Kierk.

Forf.), skrev en lille Literatur igjen til Op-

50 lysning. Kierk.EP.VIII.356. En Dreng, ikke

større end Tobak for en Skilling. DrocTtw.

VT.251. Bilder du dig ind, at du kan spille

Violin, din Grønskolling! Du ser jo ud som
Tobak for en Skilling. HomoS.Hjob.(1928).
72. jf.: man sagde . . om Fruentimmerne ved

Assenssiden at deres Liv var ikke Længere
som Tobak for en Skilling. Cit.l815.(Fynsk
Hjemstavn.1939.172). \\ ikke en pibe to-

bak værd, ikke give en pibe tobak for, se

60 u. I. Pibe 3.
||

(talespr., nu 1. br.) om forhold,

spørgsmaal, omstændigheder; sag (især i

forb. den tobakj. der kom hun ogsaa til at

slaae en Potte istykker — men det kommer
nu ikke den Tobak ved. BUch.(1920).XXX.
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17. Dog nok om den To\i^^s..Cit.l82å.(MK

Zahrtmann.CCZahrtmann.(1927) .52). *Men
falder Papirerne ned med et Krach,

|
Saa

bli'r det for Moses en anden Tobak. Rantzau.
D.Nr.45. i udtr. for afvisning: *Hele Tydsk-
land vil de binde ind

|
I et philosophisk

Foliobind.
|
Men Berlin og Wien de sige:

Tak!
I

Vi skal intet hae af den Tobak!
Talismanen.f1849).112. *Ne| mange Tak

|

eller tygge Tohaks-Bl^åe. LTid.1745.46. (hun
havde) fjærnet et Tobaksblad fra hans Læbe.
SophClauss.l00Taels.(1927).8. 2) (nu næppe
hr.) 2( vejbred-skeblad, Alisma plantago-aqua-
tica L. (hvis blade undertiden brugtes til at

blande i tobak). Wilse.Fridericia.(1767).172.

JTusch.l2. -blomme, en. (jf. -blomst 2

ofl.; dial.) S( om forsk, planter, hvis blom-
ster ell. blade tidligere anvendtes til iblan-

For den Tohakl ARecke&Watt.VerdensHer- lo ding i (røg)tobak; dels om blaa kornblomst,

cules.(1868).4. 1.3) (jf. lign. anv. af Kaffe

(2.4), Kanel (2.2), Konfekt (3.i), Rapé 2,

I. Snus 6; talespr.) overf.: haard behand-
ling, ilde medfart (prygl, skældsord olgn.);

omgang. Det er jo vores Pligt at knalde de

Tyskere, men de faar ogsaa Tobak nu.

Da.Soldaterbreve.(1917).86. Jeg gav ham
saadan én paa Kassen . . Hver eneste Gang
han blev uforskammet . . saa samme Tobak
igen ! Bønnelycke.Lt.131.

2) 2( plante af den opr. amerikanske slægt

Nicotiana L.; især om N. tabacum L. og

N. rustica L.; tobaksplante. JTusch.152.
Privilegier.^' /iil720.§6. Tobak til Almuens
Brug, plantes paa adskillige Steder her i Siæ-

land og Falster. EPont.Atlas.1.542. *Blomst
af Tobakken. Aarestr.SS.III.137. en sødt-

duftende Tobak udstrækker sine brede gule

Blade. Goldschm.NSU.VII.235. Warm.Frøpl.
377.

Tobaks-, i ssgr. (ogs. (navnlig i ssgr.,

hvis 2. led begynder m. s) Tobak-, se u.

Tobaks-aske, -blad, -bly, -hus, -rulle, -røger,

-røgning, -salve, -sky, -smøger, -snuser,

-spinder, -spinderi, -stilk, f Tabak8-. Holb.

Ep.II.53.64f. Lægen.III.354ff.). (især fagl.)

af Tobak 1-2; saaledes (foruden de paa alfa-

betisk plads anførte) fx. til Tobak l.i og 2:

Tobaks-afgift, -afkog, -arbejder(ske), -areal.

Centaurea cyanus L. Feilb.; dels om guld-

blomme, volverlej, Arnica montana L. (jf.

Snustobaksblommej. JTusch.286. -blomst,
en. (i -blomster, et. Viborg.Pl.(1793).171).
I) blomst paa tobaksplanten. VSO. 2) (jf.

-blomme, -rose, -urt; dial.) ^ blaa korn-

blomst, Centaurea cyanus L. Viborg.Pl.(1793).

171. UfF. -bly, et. (ogs. Tobak-. SaVIII.
486). meget tyndt blyblik, som anvendes til

20 indpakning af tobak. Chir.(1845).1.746. Sal.*

XXIII.541. t -blær«, en. (jf. ty. tabaks-

blase, holl. tabaksblaas) svineblære brugt som
tobakspung (ell. som fo(de)r i en saadan; jf.

DF.XIII.94). Phønixb.TC.I.Nr.6.6. -bord,
et. (jf. -chatol, -skab^ rygebord. Mølleren . .

gik hen til Tobaksbordet . . for at stoppe
sig en ny ?ibe.Gjel.M.244. JakKnu.G.157.
-brun, adj. (jf. -farvet, -gul^ af brunlig

farve som tobak; ogs.: brun som følge af

30 (stærk) tobaksrygning, (han) viste sine tobaks-

brune Tandstumper. Wied. Kna. 61. tobaks-
brune Gardiner hang tæt bag Ruderne.
Kidde. AE. 11. 81. -bøtte, en. (jf. -daase

ofl.). PoVyxl941.9.sp.l. -chatol, et. (jf.

-bord, -æske; foræld.). En Tobakskasse, som
var forsynet med en lille Skuffe forneden til

„Udkradsningen", kaldtes et Tobakschatol.
DF.XIII.93. -daase, en. (ænyd. d. s.; jf.

bøtte, -kasse, -tønde, -æske) daase til røg-

-avl, -avler, -balle, -beskatning, -bundt, 40 tobak ell. (m. h. t. ældre tid (jf. Snustobaks-
-butik, -duft (jf. -lugt^, -duftende, -dyrker,

-dyrkning, -eksport(ør), -elsker, -forarbejd-

ning, -forbrug, -forretning, -frø, -handel,

-handler, -høst, -import(ør), -indførsel, -in-

dustri (jf. -fabrikation), -lager, -mark, -mar-
ked, -monopol, -nydelse, -os, -plantage,

-planter, -plantning, -plantør, -produktion,

-præparat, -regale, -repræsentant, -sager,

-salg, -skat, (en) -sort, -spinding, -sult (se

daase, Tabatiére^ især) snustobak. Holb.Tyb.

111.2. *Tobaksdaaser med Bonaparter!OeW.
Digte.(1803).233. Mænd, der havde lovet

deres Koner aldrig at snuse Tobak mere,

havde som Vederlag faaet Lov til at have
saa mange Tobaksdaaser, som de vilde.

Kierk.V.14. (han) tog Tobaksdaasen frem
for at rulle sig en Cigaret. BMikkels.TF.55.

DF.XIII.92. Feilb. -damp, en. (jf. IL
u. Sult 2), -sulten (se u. sulten B), -surro- 50 Damp I.2; især ta) tæt tobaksrøg. Ackermann.
gat (se Surrogat 1), -told, -trust, -udførsel,

-udsalg, -aske, en. (ogs. Tobak-. vAph.
Nath.VIII.119). (ænyd. tubachs aske) aske,

der opstaar ved forbrænding (rygning) af
tobak. Helt.Poet.227. VSO. SkibsMask.285.
-bille, en. (zool.) borebillen Lasioderma
serricorne, hvis larve ernærer sig af tobak.

LSal.XI.640. -blad, et. (nu 1. br. Tobak-.
vAph. Nath. VIII. 115. Bille Gram. Farmakog-
nosi.(1927).20). (ænyd. (i bet. 1) toback(s)-

blad) I) (jf. u. I. Blad l.i^ blad af tobaks-

planten; især (navnlig i fit.) om tørrede blade

heraf, anv. til fremstilling af tobaksvarer;

ogs. om lille slump heraf. Moth.T132. skraae

Opblæselser.(overs.l794).49. de sadde ind-

hyllede i Tobaksdamp. Oe/iZ.XZy//.3. blaalig

Tobaksdamp. Gjel.M.113. f -drikker, en.

ijf. drikke tobak (u. IL drikke l.i), ænyd.
dricke toback (ell. tobacks røg^ (Kalk.I.*50),

toback(s)drik(ken)) d. s. s. -ryger. IIolb.Hh.

1.444. -ekstrakt, en. (især gart.) eks-

trakt, afkog, uddrag af tobak, anv. til bekæm-
pelse af insektangreb paa planter. LandbO.

60 IV582. HavebrL.*II.303. -fabrik, en ell.

t et (JIILars.HA.1.56). fabrik, hvor raatobak

forarbejdes til tobaksvarer. Forordn.^*U1778.

I.§5. S0iberg.KK.II.l8l. -fabrikant, en.

person, som driver en tobaksfabrik. Cirk.**/*
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1797. Ariøl. Næringsloven. (1940). 131. -fa-

brikation, en. fabriksmæssig fremstil-

ling af tobaksvarer. Forordn.^*U1786.II. §1.
8Langkjer.Varekundskab.I.(1856).200. f -fa-

briker, en. d. s. s. -fabrikant. Argus.

1771.Nr.l7.3. ResoV^iolSéS. -fad, et. I)

(foræld.) (mindre) fad, som ved sammen-
komster, drikkelag olgn. stilledes paa bordet

med tobak til fælles brug; tobakstallerken. Om
Tobak.(1918).44. 2) (1. br.) fad (1.2), hvori

tobak nedpakkes og forsendes. VSO. SLang-
kjer. Varekundskab. I. (1856). 211. -farvet,
adj. (jf. -brun, -gulj af brunlig farve som
tobak. IJohans.J.53. tobaksfarvede Stores.

AaDons.S.31. -forgiftning^« en. (jf. Ni-

kotinforgiftning; med.) forgiftning, fremkaldt

bl. a. ved (overdreven) nydelse af tobak. Vort

Ej.II, 1.175. VoreSygd.III.66. -forpagt-
ning, en. (om da. forhold foræld.) det, at

tobakshandelen bortforpagtedes af regeringen

til en ell. flere personer (selskaber osv.). Cit.

1702.(KbhDipl.VII.661). VSO. -garn, et.

sejlgarn, hvorpaa de indhøstede tobaksblade

trækkes og derefter ophænges til tørring.

LandbO.IV581. Dengl.By.1932-33.54. DF.
VI. 56. -gul, adj. (jf. -brun, -farvetj gul

(gulbrun) som følge af (stærk) tobaksrygning,

(hans) tobaksgule Skæg. Soya.HF.42. -hals,
en. (jf. -hoste; dagl.) hals (svælg), der er

paavirket af overdreven tobaksrygning. Den
velkendte „Tobakshals" med Krillehoste.

PoV*U1944.12.sp.4. -hjerte, et. (nu 1. br.)

hjerte, der er angrebet af tobaksforgiftning.

•horn, et. (foræld.) d. s. s. Snushorn. Bene-
dicte.Smaaskizzer fraenlslandsreise.il. (1871) .

97. -hoste, en. (jf. -hals; især med.)

(krille)hoste, der skyldes overdreven tobaks-

rygning. Stimulanser.(1945).108. -hunger,
en. (dagl.) stærk trang til tobak. JacPaludan.
TS.23. Tobakshungeren sad i Kroppen paa
ham . . Nu maatte han først have en Cigaret.

LeckFischer.M.68. -hns, et. (ogs. Tobak-.
i bet. 3: D&H.). I) overdækket, aabent skur,

hvori de indhøstede tobaksblade ophænges til

tørring; tohakslade. LandbO.IV.581. Dengl.By,
1928-29.23. DF.VI.56. 2) (jf. holl. tabaks-
huis) t (værts)hus ell. (offentligt) lokale, hvor
man (mod betaling) opholdt sig for at ryge

tobak. vAph.(1764). 3) (jf. Hus 6; handels-

hus, der forhandler tobak, ell. (især i best.

/.; navnlig som (del af) firmanavn) butik,

hvor tobaksvarer sælges. TelefB.1944.sp.5104.
-kamfer, et. kamferagtig, flygtig olie, der

findes i friske tobaksblade; nikotianin. Larsen.
MentzO.Pl.252. VareL.*870. -kardus, en.

se u. Kardus 2; sml. (om selve papirsorten):
Denne Bog er trykt . . paa hollandsk Tobaks-
K&Yåns.Friis-Møll.PervigiliumVeneris.(1933).
4. -kasse, en. (nu især dial.) tobaksdaase
ell. (især) -æske. Hostr.Int.l3. Rønberg.GK.40.
DF.XIII.92. Feilb. -katarr, en. (1. br.)

katarr i halsen fremkaldt af (overdreven)
tobaksnydelse. CSonne.MinLivsmelodi.(1938).
284. -kiste, en. spec. (især foræld.): tobaks-

skærer (2) af form som en lille skærekiste.

DF.XI11.86. -klausul, en. (forsikr.) klau-

sul i forsikringsbetingelser, gaaende ud paa,

at huller paa klædningsstykker, der svides ell.

brændes ved tobaksrygning, ikke betragtes som
brandskade. ForsikrL.137. -klyster, et.

(nu næppe br.) klyster af vand, hvori tobak

er kogt; ogs. (jf. Tobaksrøgklyster u. Tobaks-
røg^ om tobaksrøg, der pustes ind i endetarmen,

io Apot.(1791).120. CEMangor.RS.49. || hertil

Tobaksklyster-apparat (VareL.(1807).IIl.

243), -maskine ^alt det som hører til en
Tobaksklysteermaskine, Staal, Flintesteen og
Svamp til at tænde Tobakken, (osv.).Tode.

ST.II.80). -kniv, en. spec. (især foræld.)

om (selve kniven i en) tobaksskærer (2). Rask.
Br.1.435. DF.XI11.86. -kollegium, et.

(jf. Kollegium 1; nu sj., jf.: „I Spøg". VSO.)
selskab af tobaksrygere. han gav mig . . et

20 Venskabskys . . og det blev for min Næse,
som om jeg havde puttet den ind i et Tobaks-
coUegium. Tode.IX.235. VSO. (Frederik Wil-
helm Ps) „Tobakskollegium" . . bestod af

en Kreds af Fortrolige . . ved Ølkanden
og Tobakspiben drøftedes alle Emner. Sal.*

VIII.854. -lade, en. (især foræld.) d. s. s.

-hus 1. Den gi. By. 1928 -29. 23. 1932 -33. 54.

-luft, en. luft, der indeholder ell. lugter af
tobaksrøg, de tykke Tobaksskyer . . blandede

30 sig med den gamle Tobaksluft i Værelset.

Schack. 357. Schand.BS.256. -lugt, en.

Schand.BS.256. Brandes.V1.619. -lunge,
en. (med.) lunge, der er paavirket af (megen)
tobaksrygning ell. (hos tobaksarbejdere) af

støv olgn. fra tobakken. Panum.372. -naal,
en. flad naal, hvormed tobaksgarnet trækkes

gennem tobaksbladene. Dengl.By.1932-33.54.

DF.VI.56. -olie, en. I) olie, destilleret af

tobak. Lægen.III.219. VSO. \\ d. s. s. -kamfer.

40 S&B. 2) (nu næppe br.) tobakssaft (2), -sovs

(1). VSO. MO. -papir, et. I) pakpapir
til tobak (jf. Kardus 2). PapirL.390. Feilb.

2) cigaretpapir fremstillet med tilsætning af
malede tobaksbladribber ell. udelukkende af
disse. SaVXXIII.541. jf. D&H. -pibe, en.

iænyd. (i bet. 1) toback(s)pibe, tabaxpibe) I)

pibe (1.3) til tobaksrygning. Tobaks-Piberne,

som Matroserne havde i MxmåQn.Holb.Bars.
II.8. mange U-lykker og Ildebrande ere for-

so aarsagede af T&hsiCS-Fiher.sa.Ep.II.64. han
(sad) og rensede sin Tobakspibe saa vi fik

Pestluft. HCAnd.BC.IV42. OmTobak.(1918).
25. 2) folkelig betegnelse for en slags hørerør

for tunghøre. Mailand.Hvadenhver tunghør bør
vide. (1917). 52. 3) \ Fistularia tabaccaria

(hvis snude er stærkt forlænget, og hvis lang-

strakte krop ender med en i en traadformet

forlængelse udløbende hale); pibefisk. Brehm.
Krybd.302. -pibe-fisk, en. \ d. s. s. To-

60 bakspibe 3. BøvP.III.548. -pibe-plante,
en. 2( navn paa forskellige planter af slæg-

ten Aristolochia (jf. Slangerod 1), hvis blom-

ster har form som et pibehoved; især om
A. sipho UHerit.; pibeblomst. Frem.l926J27.
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11.207. HavebrL.*I.74. -pind, en. (jf.

-spinder-hammer; foræld.) lille træpind, som
sloges ind i enden af en tobaksrulle ell.

skraatobaksrulle for at hindre den i at løbe

op. Blich.(1920).IX.189. AarbLollF.1941.86.

-plante, en. 2^ plante af slægten Nicotiana

L.; tobak (2). vAph.(1764). Nytteplanter.282.

-pose, en. spec. (især dial.) d. s. s. -pung.

ErlKrist.MM.230. UfF. -pudder, et. (jf.

-sand; især gart.) meget fint pulveriseret to- lo

bak, anv. til bekæmpelse af insektangreb paa
planter. Nytteplanter.355. -pung, en. (jf.

-pose og Pung 2.i^ mindre pose af klæde,

skind olgn. ell. hæklet pose til røgtobak. *(han
tager) Sin snavset Tobacks-Pung

| . . tæn-

der a.n. Lucopp.TB.AO^. Du havde en ny,

graa Rejsekappe, som stod aaben, og inden-

for hang Tobakspungen i et Skjærf om Livet.

Goldschm.II.143. Han tog Pibe og Tobaks-
pung op af Kavailommen.6ryeZ.M.34-5. DF. 20

XIII.93. Feilb. -rive, en. (dial.) særlig

rive til frembringelse af de riller, i hvilke

tobaksplanterne plantes. DF.VI.55. -rose,
en. (dial.) ^ blaa kornblomst; tobaksUomst

(2). CReimer.NB.255. Flemløse.106. -rulle,
en. (nu næppe br. Tobak-. Moth.T132). (jf.

u. I. Rulle 3.1 og RuUetobakj (spiralformet)

rulle af spunden røgtobak. LTid.1751.266.
OpfB.HII.293. SaVXXI.570. \\ hertil To-
baksrulle-skive (se I. Skive h.i). -ryger, 30

en. (jf. -drikker, -røger, -smøger^ person,

der ryger tobak (cigarer, pibetobak osv.), spec:
ynder at ryge, ryger meget; ryger (1.2); under-
tiden (jf. u. Tobak l.i) om person, der ryger

pibe (mods. cigarryger, cigaretryger). For-
skjellen imellem Tobaksrygerne og Dem,
som ikke Tyge. Sibb.11.238. han var en stærk
Toha.ksTygeT.Hjort.B.II.508. Han var To-
baksryger, — Cigarer kjendte man kun lidt

deng&ng. LuisBramsen.0. 5. -rygning, en. 40

(nu sj. -rygen. Birckner.Tr.72. Schand.O.I.

39). (jf. -røgning; især O ell. fagl.) som vbs.

til forb. ryge tobak (se u. rvge 3.3j. Goldschm.
V.478. Tilsk.l939.II.415. 'som tekst paa op-
slag: tobaksrygning frabedes I tobaksryg-
ning forbudt I -røg, en. (ænyd. toback(s)-

røg; //. -damp) Holb.MTkr.286. hun kan
ikke udstaae Toha,ksTøg.Hrz.XI.310. Bran-
des.V1.441. i udtr. for, at røgen er meget txst

(jf. ogs. skære sp.ll'*): Der er da ogsaa en 50
Tobaksrøg, saa en Franskmand knap kan
&ande\ HCAnd.SS.IY257. \\ hertil Tobaks-
røg-klyster, (med., foræld.) d. s. s. Tobaks-
klyster (sp.80*). Tode.ST.n.80. -røger,
en. (nu næppe br. Tobak-. Rambusch.L.84).

(jf. Røger 1.2 ;
gldgs. ell. dial.) d. s. s. -ry-

ger. LTid.1751.92. A. var ingen Tobaks-
røger. CBern/i.Z/. 28. Panum.597. Feilb. (u.

tobaksrøg^, -røgning, en. (nu næppe br.

Tobak-. vAph.Nath.VIII.119. — sj. To- eo

baks-rogen. Luxd.Dagb.I.150. Lægen.reg.).

(jf- -rygning ;
gldgs. ell. dial.) som vbs. til forb.

røge tobak (se u. røge l.i). vAph.(1764).
Skovrøy.Fort.97. VoreSygd.III.21. -saft,

en. I) vædske, som faas af tobaksblade; nu
især om et meget nikotinholdigt udtræk af
tobaksblade. VSO. Nytteplanter.355. 2) (nu
1. br. (i rigsspr.)) d. s. s. -sovs 1. VSO. der
blev . . røget flere Piber og spyttet mere
Tobakssaft ud . . end Kælderstuen i Mands
Minde havde været Vidne til. Drachm.STL.
159. sa.PY.94. Frem.DN.567. Feilb. -salve,
en. I ) (nu næppe br.) salve af afkog af tobaks-

blade, tobakssaft udpresset af tobaksblade,

m. m. Tobak-: Apot.(1791).120. 2) (dial.)

folkeligt navn paa vokssalve (Ungventum
ceræ), der er af en gullig, om tobak min-
dende, farve. FolkLægem.1.65. Tobak-: smst.

III.110. -sand, et. (jf. -støv; især gart.)

d. s. s. -pudder. Kbh.''/il912.4.sp.2. Haven.
1926.105. -skab, et. (jf. -bord, -chatol;

skab med forsk, til tobaksrygning hørende

sager (tobak, cigarer, tændstikker olgn.). Pol.

*M937.14.sp.5. O -sky, en. (ogs. Tobak-.
Gjel.M.lOO). sky af tobaksrøg. Lucopp.TB.
A4^. den Gamle . . pustede en stærk To-
bakssky op mod Loitet.Ing.EF.VI.135. Erl

Krist.NS.80. -skære-maskine, en. ma-
skine til at skære tobak paa (jf. -skærer 2).

Bek.Nr.3*/il945.§l. -skærer, en. I) per-

son, der passer (arbejder ved) en tobaks-

skærer (2) ell. -skæremaskine. Riget.^*U1913.

7.sp.3. 2) (jf. -kiste, -kniv^ indretning, der

(i sin ældre form) minder om en lille skære-

kiste og anvendes til at skære tobak paa. Den
gl.By.1943.53. -smøger, en. (ogs. Tobak-.
Lucopp.TB. Air. Holb.MTkr.567). (ænyd.
tobackssmøger(e)

; jf. Smøger 1; nu sj.}

d. s. s. -ryger, han er een af de største

Tabacs-Smøgere udi Landet. Holb.Ep.H.53.
VSO. Brandes.VI1.75. -snue, en. (med.)

kronisk snue, fremkaldt af tobaksrygning

(hos rygere, der blæser røgen ud gennem næ-
sen). Stimulanser.(1945).109. -snuer, en.

(til III. snue 2; nu næppe br.) d. s. s. -snu-

ser. Tullin.II.87. -snuser, en. (ogs. To-
bak-. OpfB.^V1.122). (jf. -snuer og Snuser
1.2; især O ell. fagl.) person, der bruger

snustobak. vAph.(1772). III. Amberg. VSO.
-snusning, en. (især (3) det at bruge

snustobak, at snuse (2.i) tobak. Tilsk.1939.

11.415. -sovs, en. i) (jf. -olie 2, -saft 2)
brunsort, bitter vædske, der under rygningen
udskilles af røgtobak (i en pibe(s svampe-
daase)) ell. under tygningen udskilles af

skraatobak (og snustobak) og blandes med
den rygendes (osv.) spyt. Drachm.EO.96. Jeg
ryger paa min Kridtpibe . . naar Tobaks-
saucen svider mig paa Tungen, saa tager jeg

en Pind og stikker igennem. JVJens.D. 180.

Tobakssovsen flød i Striber gennem hans
Sk.xg.OlesenLøkk.KB.65. 2) sovs (2 slutn.)

til behandling af tobak. jf. Dengl.By.1932-33.
65. -spinder, en. (ogs. Tobak-. Moth.
T132. Holb.Jul.7sc. Hallager. 117. Feilb.).

(jf. Spinder 1 ; især foræld.) haandværker, der

snor, spinder (se spinde sp.323^^) de tørrede

og pressede tobaksblade sammen til en tyk

XXIV. Rentrykt Vi 1947 6
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snor, et tov ell. (i al alm.) behandler raa-

tobakken; ogs.: person, der ejer og driver et

tobaksspinderi ell. en tobaksfabrik (jf. VSO.
Feilb.III.814{„glds for tobaksfabrikant");.

Luxd.Dagb.1.218. Brandt, Tobaksspinder og

Major ved Borgerskabet. Zfeift.Poe^. ¥274. DF.
XI1 1.86. II

hertil bl. a. Tobaksspinder-
dreng, -hammer ^„brugtes til at slaa Pløk-

ker i Rulletobakken og SkraaruUerne for at

To-ben, et (SMich.H.124. AarbTurist.

1926.77) ell. en (PoVU1936.Sønd.7.sp.l).

(sj. -bener, en (Svedstrup.EG.il. 289) ell.

-bening, en (Bøgh.UF.11.43)). (især spøg.)

menneske. FDreier.FFr.35. Toben og hans
Kone (vandrede) videre frem i Verden.
CEw.Æ.VIII.ll. En Taler i hans Stilling

overfor sine Tilhørere vil ikke blot sige

dette, at et opretstaaende Tobeen meddeler
holde dem sa.mmen.'' Dengl.By.1932-33.92), lo sig mundtlig til en Flok siddende Tobeen
-lav (Lavsartikler (Kvartudg.) ^Vs 1750. §1.
Forordn.^*U1786), -mester (smst. Resol.^^/io

1846), -svend ofl. -spinderi, et. (ogs. To-
bak-. Lavsartikler (Kvartudg.) "/» 1750. §25.
NordConvLex.V.565). {ænyd. tobackspinderi

;

især foræld.) det at spinde (II.I.2) tobak; ogs.

konkr., om fabrik (med indretninger), hvor en

saadan virksomhed finder sted. vAph.(1759).
Heib.Poet.Y184. -stang:, en. (foræld.) to-

baksblade, sammensnoede som en stang, hvoraf 20 III.25

snustobak reves. Amberg. VSO. -stilk, en.

(ogs. Tobak-. vAph.(1772).III). den tyk-

keste del af hovedribben i et tobaksblad (som
borttages og gaar i handelen til blanding med
anden tobak). DenklogeHeste-Kiender.(1779).

56. VareL.*873. -støv, et. (jf. Støv I.2 ; især

gart.) d. s. s. -pudder. DagNyh.^U1911.A.2.
sp.2. IIavebrL.*II.303. O -taage, en. taage

(I.2.1) af tobaksrøg. Gjel.M.202. Tobaks-

JakKnu.LF.74. i folkelig gaade olgn.: Tu-
been tog Trebeen og slog til Firbeen o:

Drengen tog en Trefod og slog til Hunden.
Nysted.Rhetor.46. CReimer.NB.221. jf. Feilb.

-benet, adj. som har (gaar paa) to ben.

vAph.(1772).III. Amberg. især om menneske:
Tode.VI.338. Titel af „Menneske" (kan) ei

heller tilkomme en tobenet Herre, der idelig

lader sig drive af sine onde Lystei. Bredahl.

EMikkels.ØE.184. ofte i forb. m. be-

tegnelse for et dyr: Henrich til Porteurene:

„Hører I tobenede Hæste, kommer hid med
jer Æske.'' Holb.Vgs.(1731).I.8. det meste
Korn, forvandlet til Brændeviin, gaaer . . i

de tobenede Sviins Halse. Suhm.V1.376. Ud-
sigten til igien at tale med tobenede Dyr.
PMøll.(1855).II.232. en tobenet ræv, se I.

Ræv 3.1.
II

i substantivisk anv. Rævesakse
kan jo ikke alene være farlige for Firbenede,

taagerne hang som svævende Skyposer 30 men ogsaa for Tobenede. PoL"/4i945.3.sp.3.

under Storgaardens tilrøgede Bjælkeloft.

ErlKrist.NS.71. -tallerken, en. (foræld.)

d.j. s. -fad 1. Kunstudstill.(1879).269.272.

-tjære, en. tjære, der dannes ved destillation

af tobaksblade. Stimulanser.(1945).121. -tøn-
de, en. (større) tøndeformet tobaksdaase.

den store Klukflaske, som stod paa Bordet
(o: købmandens disk) til fri Afbenyttelse ved
Siden af . . en lille Tobakstønde med ægte

-bet, en. (foræld.) ^ bet, der er dobbelt saa

stor som den laveste bet (enbet). GlSpil.lO.

Tobis, en. [to'biJs] i folkeligt spr. og

dial. ogs. m. tryk paa 1. stavelse, jf. Sal.*

XXUI.543. Feilb. DF.II.108. UfF. samt
Krøyer.III.575{T6s). (f Tobias. Kogeb.

(1710).65). flt. -er. (ænyd. tobiis, tobis(s),

SV. tobis; fra ty. tobies(chen) (jf. mnt. to-

bias og nht. tobiasfisch i sa. bet.); efter det

„Sort C". Rønberg. GK. 19. Elkjær. MH. 52. 40 gi. testamentes Tobias, som med indvoldene af

•nrt, en. (jf. -blomme, -blomst 2, -rose;

dial.) 2( om planter, hvis blomster ell. blade

tidligere anvendtes til iblanding i røgtobak;

især om blaa kornblomst, Centaurea cyanus L.

(JTusch.55. VSO. Skattegraveren.1887.IL43.

UfF. jf. Oehl.XIX.160), ell. om guldblomme,
volverlej, Arnica montana L. (JTusch.26.

286). -vare, en. Y især i flt., som fælles-

betegnelse for røgtobak, cigarer, cerutter, ciga-

en fisk helbredte sin brud og sin fader, se Tob.

6,8ogll) \ fisk af familien Ammodytidæ
ell. af den hertil horende slægt Ammodytes
(der navnlig anvendes som agnfisk); især om
A. lanceolatus (jf. Sand-aal (2), -grævling

og I. Sil 1). EPont.Atlas.1.647. Krøyer.III.

575. FrkJ.Kogeb.147. det maatte være Fiske-

stimer — vandrende eller legende Flokke af

Smaafisk, og vi antog, at det maatte være
retter, skraa og snus. Anordn.^^/d778. Lov 50 Tohiser.AchtonFriis.DØ.1.130. \\ hertil bl. a

Nr.46^yzl922.§7. -æske, en. (jf. -daase,

-kasse ofl,.) æske til opbevaring af tobak;

spec. (jf. -chatol^ om mindre æske, som regel

bestaaende af en smal skuffe (t%l udkrads-
ning fra piben) og derover eet ell. to mindre
rurn til tobakken. Reiser.11 1.267. FagOSnedk.
Feilb. -øje, et. (med.) især i flt., om øjne
med kronisk betændelse af slimhinden og
øjenlaagsrandene, foraarsaget af tobaksrøg.
Stimulanser.(1945). 1 08.
Tobatiere-daase, en. se u. Taba-

tiére.

Tobe, en. se Taabe. tobelig:, adj. se

taabelig.

Tobis-fisk (om tobis. Nord ConvLex.Y 565.

Larsen.), -konge (alm. tobis, Ammodytes
lanceolatus. DanmFauna.XV.48. jf. Krøyer.

III.576) samt (fisk. ell. dial.) Tobis-lærred
(groft lærred, hvoraf tobisvod fremstilles.

VSO.), -vod (vod, hvormed tobiser fanges.

Olavius.Skagen.(1787).182. Esp.354. Feilb.

UfF.).
To-blad, en. (ænyd. d. s.; jf. Tveblad;

60 nu næppe br.) 2( fliglæbe, Listera R. Br.

(med kun to løvblade). Moth.T126. vAph.Nath.

VIII.120. JTusch.315. VSO.
tob lig, adj. se taabelig.

To-bræt, et. [IV] (jf. -stol; dial.) bræt.
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skammel olgn., hvorpaa vasketøjet vaskes ell.

bankes (med en tærskel). Feilb. jf.: en af de

store Stene, som min Moder brugte til Toe-

Bræt i Asien. HCAnd.ML.22.
Toccadille, subst. fogs. Toccodille

olgn. TBruun. VI1. 284. Fr Schmidt. DB. 16.

Tokoåille. RibeAmt. 1919. 14. jf. ndf. 1.13.

Tokkedille. Rostgaard.Lex.T48b. Toccatille.

Aller.Fremmedordbog. (1899-1900). 753. Toc-
categli. Spillebog. (1786). 207. Blich.(1920). lo

XIX.47. jf.: Toccategli, i Alm. Toccatillje.

JBaden.FrO. Toccategli (Tokadilje). JNHøst.
Toccategli . . sædv. udt. tokkodilje. Meyer.*
— sj. Troccodille olgn. Troquedille. Kom
Grønneg. III. 13. Trocodille. HHans. PD. 26).

{ty. tok(k)adille, toccategli, holl. toccadielje,

ital. toccadiglio, sp. tocadillo, jf. sp. toc,

fr. (jeu de) toc; vist af port. tocadilho;

især foræld.) et med triktrak nær beslægtet

brætspil, der spilles med to terninger (jf. 20

HBrix.B.94f.). Spillebog.(1786).207. Skak-,

Domino- og Tokadille-Spil (optog) de sæd-
vanlige Eftermiddags-Timer, van Dockum.Gl.
Minder.(1888).44.
Tod, en, et. se II. To.

Toddert, en. se Toert.

Toddy, en. ['tcodi] best. f. -en [-jdi^an]

flt. -er [-jdi^ar] (fra eng. toddy; af indisk opr.)

I) (fagl.) sukkerholdig saft, der vindes af
forsk, palmers blomsterstande og i tropi- 30

ske lande anvendes (i ugæret ell. (jf. Palme-
vin^ gæret tilstand) som drik. vAph.Nath.VIII.
121. MentzO.Pl.155. VareL.^655. 2) drik,
blandet af spiritus (fx. kognak, rom) ell.

vin og (i reglen: varmt) vand med sukker
(ofte som 2. led i ssgr. som Arraks-, Kognaks-,
Portvins-, Rom-, Rødvinstoddy (s. d.); jf.

ogs. Mælketoddy). Grog, eller totti.Hinden-
burg. Haandbog for Fodgængere. (1836). 35. (vi

styrkede) os ved et rigeligt Maaltid og der- 40

efter, paa skotsk Viis, med en dampende
Toddy. Wors.OE.151. Doctoren . . gik (ikke)

afveien for et Par høie Toddyer. J5aMd.O/.

244. MKlitgaard.MS.168. jf.: Theevand (med)
gammel Rum, som Engelskmændene mang-
foldigen drikke under Navn af Toddy. Tode.

ST. 179911800.696 (jf. Tevandstoddy u. Te-
vands-^.

II
hertil bl. a. Toddy-glas, -kande

(til toddyvand. Larsen.), -koger (indretning,

hvori vand til toddy koges ell. holdes varmt. 50

PolitiE.Kosterbl.*'/d924.2.sp.l), -ske (spatel-

formet ske (i reglen af glas ell. metal) til om-
røring i toddy. Larsen.), -vand (Pont.FL.29.
Wied.BS.219) ofl.

To-deling, en. (især Ql) deling i to

dele osv.; tvedeling. Rask. Br.11.144. en To-
deling af DTAma,et.Roos.(UnivProgr.1941.11.
35). -delt, part. adj. delt i to dele, afsnit

osv.; tvedelt. CGRafn.Flora.1.65. Dette to-

delte llus. Steensberg.DB.25. todelt bade-60
dragt, badedragt for kvinder, bestaaende af
bukser og et parti om brystet. CarloAnd.TA.
151. Der er jo det ved de todelte Bade-
dragter, at det navnlig er den bare Tredie-

del, det kommer an Tp3La,.Blækspr.l941.2.

todelt skørt, (fagl.) d. s. s. delt skørt (se

III. dele 1.1;.

Toden-slager, en. se Totenschlæger.
to-dobbelt, adj. (ænyd. d. s. (Kbh

Dipl.1.27); jf. tvedobbelt og dobbelt 5; nu
næppe br.) 1) dobbelt (1); ogs.: to gange det

dobbelte. Moth.T126. Holb.DH.II.518 (se u.

dobbelt 6 slutn.). Schytte.IR.Y.49. 2) som
har to hovedbestanddele, -egenskaber olgn.;

dobbelt (2). Holb.Kh.I.179.

todt, adj. se Y. tot.

Todt(eii)-8clilæ£er, en. se Toten-
schlæger.

To-dækker, en. flt. -e. I) (foræld.)

skib med to dæk; spec. (og især): krigsskib

(sejllinieskib) med to hikkede batterier (batteri-

dæk, kanondæk). vAph.(1759). Funch.MarO.
11.140. OpfB.H.148. 2) (flyv.) flyvemaskine

med to (sæt) bæreplaner, hvoraf det ene er

anbragt over det andet; biplan. DagNyh.*U
1910.1.SP.6. OpfB.*II.515. 3) (jarg., sj.) bog

i to bind. Friis-Møll.SB.139. 4) (bogtr.-jarg.,

nu sj.) en slags rotationsmaskine med to tryk-

værker anbragt over hinanden. TypogrOrd.llO.
ogs. om en slags sættemaskine med to matrice-

magasiner anbragt over hinanden. OrdbS.

5) (jf. Tredækker^ "^ dobbelt bekkasin,

Gallinago scolopacina. BerlKonv. XXI. 387.

LSal.XI.642. 6) {dannet efter Tredækker;
skol., 1. br.) fejl (i stile olgn.), som læreren

sætter to streger under. D&H.
toende, num. ['to'Oona] {dannet (efter

niende, tiendej til III. to; jf. treende; i

rigsspr. fagl., se l.38ff.) ordenstal til III. to:

anden. BornhOS. Han kan hoppe halv-
t o ende tomme fra \oråQ\\.Krist.Ordspr.l20.

jf. forb. som: i det matematiske Sprog . .

en Tohundredeogtoendedel. Mikkels.

Sprogl.186. 2 toende dels- og 2 enendedels-

takt (0: Va og Vi takt).Selmar.H28.

Toer, en. ['toJar] flt. -e. {afl. af III. to;

jf. I. To, Toert) I) i udtryk fra forsk, spil;

spec: 1.1) spillekort, terningside olgn.

med værdien 2. Amberg. alle Toere, Treer

og Firer udtages (0: i boston). VortHj. IV,1.

53. 1.2) anden tur i terrespil. IIjLegeb.35.

1.3) (barnespr.) anden del („figur") i børns

boldspil op mod en mur. Hun saa den grønne

og den røde Bold hoppe skiftevis op paa
Muren. Hun var i To'ereu, nu i Tre'eren.

SonjaHauberg.SyvAarforLea. (1944).115. 2)

(nu næppe br.) J^ afsnit af en musikalsk

sats, bestaaende af to takter. MusikL.
(1801).63. 3) ^;xJ og sport.) skud, slag

olgn., som gælder 2 points. Skyderegl.24.

Kricket.1935.24.sp.l. 4) hvad der er karak-

teriseret ved tallet 2, fx. om sporvogn af linie 2.

DagNyh.'/»1931.7.sp.3. \\
person, der er nr. 2

i en rækkefølge ell. faar nr. 2 (ved tællingen

1—2). Gymn.1.78 (se u. Etter;. Pol.'/d942.

lO.sp.l. 5) (sport.) kaproningsbaad, der ros af

to personer. BerlKonv.XV111.276. Toert,
eu. ['tøJard] (oga. (i bel. 2>) Tort [to^rd] hvortil
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flt. torter, undertiden udtalt ['todar] Dania.

VI1.126. — (ved anv. af flt.-formen i ent.)

ogs. (i bet. 3) Torter ['todar] (hvortil flt. -e.

Dania.VII.128. OrdbS.) ell. Toter (Totter)

['todar, ogs. 'tODdor] PoVU1906.6.s'p.2. (hvor-

til flt.-e: ElcstrabV'U1922.3.sv.3. NatTid.^'U

1927.M.9.sp.5) ell. (sj.) Toddert (en Vaa-

benknap til Toååeit. PoV'/xol911.6.sp.3)).

flt. -er. (af Toer, ;/. I. Enert, Femmert (u.

Femmerj ofl. samt Sandfeld.S.'Gl; især dial.

ell. vulg.) I) i kortspil: toer (l.i). Esp.354.

2) toskilling. FJEans.Novel.il. 9. 3) (kbh.

(gldgs.)) metalknap, især uniformsknap,
som bruges i klink s pil og har samme værdi

som 2 janter. Marmorkugler, Tinsoldater,

Toerter og Janter. ORung.PS.83. jf.: (bon-

dens) Stumptrøje af blaat Vadmel med store

Sølvtoerter i. FrOpffer.EllenBlak. (1911). 10.

ofte i ssgr. m. num. som 1. led, se navnlig

Dania.VII.128.
toet, adj. (især dial.) til II. To (I.2):

som har to (haarbeklædning) af en vis beskaf-

fenhed; i ssgr. som grov- (Fleuron.VJ.20),

kort- (Junge.391. Thorsen.154. Esp.187.210.

354), langtoet (s. d.).

Toffel, en. (ogs. Taffel. CKoch.Uvets
Retning.(1913).106. Feilb.). flt. tofter, {af

uvis oprindelse; dial.) \. bekkasin; spec:

tredækker, GalUnago major. *Bien brummer
om Kubens Mund,

|
Toflen trommer mod

Anenstunå.Aakj.RS.79. Sal'II.853.
Tofil, en. (ogs. ToflI(l)ie. — m. omdan-

net form Taafilt. lollandsk, if. Rostr.(OrdbS.)).

flt. -e (Amberg.). (ænyd. tofil (JTusch.224);

af ukendt oprindelse; nu ikke i rigsspr.) 2(

brandbæger, Senecio (vulgaris) L. vAph.

1764). sa.Nath.VIII.121. FolkLægem.III.
110. -fil(l)ie: Nemnich. JTusch.224.

to-fold, adv. og adj. I ) (jf. tvefold ; nu
1. br.) to gange; dobbelt. Amberg. VSO. MO.
Hver Fortids Dødning Nuets Dødedans

|

Gør tofold død\Friis-Møll.Ind.87. 2) (sj.)

som adj.: dobbelt. vAph. (1772). III. -fol-
dig, adj. (nu 1. br.) dobbelt. VSO. Jesp.

(DSt. 1908.212). 'frøbladet, adj. (bot.)

d. s. s. -kimbladet. Drejer.BotTerm.229. Sal.

XV11.516. jf. Tofrøbladplante.i^ordConv
Lex.V565.

I. Toft, en. [tmid] (ogs. Tofte. Moth.
T134. Ew.(1914).V1.185. JPhHage.Kbh.s
Amt.(1839).164. Thyreg.BB.IV.138. Danm
RigHist.1.832. Thorsen.183. UfF. jf. u. Hus-,
Kirketoft; ofte i præp.-led, hvor formen Tofte
kan være opfattet som en kasusform (gi. dativ),

fx.: i Præstens Toite.Argus.l771.Nr.l6.2.
Bondens Hane goel paa Tofte.Winth.V154.
Høns kagler paa Tun og i Tofte. 7ør^.

Goethe-Bogen.(1913).106). flt. tofter ell. (nu
kun dial) tofte (DL.3—13—35. EPont.
Atlas.II.339.

jf. Feilb.). {æda. toft (DGL.
11.128; flt. toftæ. smst.127.130. best. f. flt.

(liusæ)toftænæ. smst.1.42), sv. dial. toft,

no. dial. toft, tuft, oldn. topt, tupt, grund
(jord) til bygning; sideform til Tomt; om

ordets anv. som (del af) stednavn se Stedn.I.

xi.III.LX) I) om forhold før udskiftningen:

den til bebyggelse m. m. for den enkelte
bonde udskilte (og særlig indhegnede)

jordlod; i nyere tid: (uindhegnet) jord-
stykke omkring ell. (navnlig) umiddel-
bart bag gaarden, som ikke indgaar i den
olm. agerjord, men tjener andre formaal
(bl. a. sættes stakkene her); i videre anv., dels

10 (foræld.) om lille markstykke, særmark, uden
for hustoften (Jy Saml. 5R.V 206), dels (især

poet.) om ager, markstykke i al alm. Alle

Mænd skulle gierde for deris Tofte, der bygte
ere. DL.3—13—35. FrHorn.PM.130. en usel

Tofte, som der kanskee kan saaes en halv
Skjeppe Korn i.PAHeib.Sk.III.261. Hos
Gavl paa Toft staae Markens rige Stakke.
Ing.RSE.VII.172. De brune Køer flvtted

han
I

Paa Eng og paa Toit.Winth.HF.29.
20 Han og hun gik bort over den grønne Toft

mod Banken med den gulnende Rug. JPJac.
11.326. Marken er mejet og Tofterne tom-
me,

I

og nu er vi hjemfærdig med det sidste

Læs. MHans.(SangB.43). Drengen . . førte

sin skræppende Hær (0: gæs) ud til den store

Toft, hvor der var mere Urter end Græs
at nippe til. FrPoulsen.VN.35. SjællBond.97.

svoren toft, se I. sværge 6.2.
|j
(nu næppe

br.) i talem. som gaa (ell. kommej (ud) paa
30 toften, (gaa uden for huset for at) forrette

sin nødtørft. Rostgaard.Lex.T48b. (jeg spør-

ger) om der . . ikke er kommen Dem en
Drift eller Lyst paa, enten for det større

eller mindre at komme ud paa Toften (Lieb.

DQ.I.470: til at besørge det store eller det

lille Ærinde). Biehl.DQ.II.376. \\ billedl. *det

lyser paa østre Toft (j: dagen er ved at bryde

frem).PMøll.(1855).I.26. 2) (sj.) hustomt;

tomt (2). vAph.(1764). brændt er Trapper
40 og Gange,

[
og brændt hvert Gulv og Loft,

|

og Kælderen og Kapellet
|
er kun en smul-

drende Toft. VilhAnd.GD.32.
II. Toft, en. se I. Tofte.

I. Tofte, en. ['tofda] (nu især dial.

Toft. Moth.T134. SøLex.(1808). JohsBrøndst.

D0.III.31. jf. VSO. MDL. Levin. Esp.358.

samt u. Maste-, Ror-, Sidetofte^. flt. -r.

{ænyd. (best. f.) tofften, glda. toftæ, thoft

(DGL.II.354 var.), æda. thoftæ (smst.354),

50 SV. toft (dial. ogs. toftej, oldn. J>opta, oeng.

J)oft(e), oht. dofta, jf. mnt. ducht; af uvis

oprindelse) ^ siddebænk i en (ro)baad,
bestaaende af brædder ell. planker, der gaar

tværs paa baadens længderetning fra dens ene

side til dens anden. Flux de stege ombord,
og satte sig hver paa sin Toite.PMøll.ES.
1.344. Funch. Mar O. II. 140. A. tog Plads

paa den bageste Tofte for at overtage Styr-

mandens Funktion. ThomLa.AH.48. Scheller.

60 MarO.
II. Tofte, en. se I. Toft.

Tofte-, i ssgr. især til I. Toft 1; jf.

ogs. Toft-eng; i stednavne veksler Tofte- ofte

m. Toft-, se Trap.*X.311. -ager, en. (nu
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næppe Ir.) dels d. s. s. I. Toft 1 ; dels: ager,

der tidligere har været brugt som toft. Olufs.

(VidSelskAfh.Hist.1.277). Larsen, -bord,
et. (til I. Tofte^ -^i*

det bræt i baadsiden,

hvortil toften er anbragt; ogs. d. s. s. -væger.

Larsen, -gaard, en. (jf. æda. toftæ garth

(DGL.IL482), (indhegnet) toft; uden for anv.

som propr. (gaardnavn) (se fx. Trap.*X.311)

foræld.) gaard, som ligger inde i en landsby

(mods. en udflyttergaard). HistMKbh.SR.L lo

154. -gang, en. (til I. Tofte^ ^ d. s. s.

-væger. Larsen, -jord, en. (ænyd. d. s.;

foræld.) jord, der ligger hen som ell. forhen

har ligget hen som toft. Luxd.Dagb.L224.
JMandix.K.36. Gaarde og Toftejorder inde

i Landsbyen er bleven til Byggepladser (i

købstaden). HistMKbh.L 8. -knte, et. (til

I. Toftej
-,J^

stykke træ ell. jærn, knæ (1.6.5),

hvormed toften forbindes med baadsiden. Prisl

Smed.27. Sportsleks.II.596. -marked, et. 20

(foræld.) marked, som holdtes paa en (tidligere)

toft. Kiøer og Qvier føres til Thisted Tofte-

markeder, som holdes mellem Michels- og
Mortensdage. Cit.l736.(JySaml.4R.in.254).
Cit.1816. (Vider.IY252.256). SvAakj. (Viborg
Købstads Historie.IL(1940).544). Feilb.

Toft-eng, en. engstrækning i nærheden

af gaarden(s toft). Trap.*IX.445. især som
(sdjy.) stednavn, se Stedn.in.344.

Tofte-port, en. (landbr. ell. dial.) port, 30

som fører ud til toften (mods. Gadeport 1).

(gaardens) Bagport eller Tofteport. L£?øt/er.

G.70. Rask.FynskeBS.63. Schand.F.241. Aarb
Frborg. 1918.27. Feilb. UfF. -ribbe, en.

(til I. Tofte^ ^ d. s. s. -væger. Larsen.

-væger, en. (til I. Tofte^ ^^ træliste ell.

planke(rang), der ligger indenbords i ro- og

stjlfartøjer, og hvori enderne af tofterne er

fastgjort, ell. hvorpaa de ligger; toftebord,

-gang, -ribbe. Funch. Mar0. 11. 140. Oplæn- 40

gerne er smedet uden om Toftevægeren og
Essingen. SkibsbygnK.497.

I. Tog, et ell. (sj.) en (Cit.1701.

(Sylow. Den materielle Bevisteori.(1878).Bilag.
103)). [tå(J)q] (ogs. Tov (Tou, Toug). [tmu]

Moth.T23. Rhode.HA.6. VS0.VR31. CLE
Stemann. Retshistorie. (1871). 192. Skautrup.
Hardiskemål.II,l.(1942).71). flt. d. s. (smst.

78.80). (glda. togh (GDLove.V304. som
fk.: DiplomatariumVibergense.(1879).58f.), 50

t(h)o(u)ff, toug (Kalk.ni.298b"^.553b'*),
tug, tygh(e), fsv. tygh; fra mnt. toch, tuch,

tuge, m. og n., (bevis ved) vidnesbyrd, per-

»on(er) der vidner (jf. ty. zeuge^; afl. af mnt.
ten, drage, trække (ty. ziehen), og egl. sa.

ord som II.(-III.) Tog (og besl. m. 2. led

af overtyde^/ jf. Togs mand; jur., foræld.)

edelig kendelse ell. edeligt vidnesbyrd,
udsagn afgivet af en gruppe af nævnin-
ger; især om sandemænds (og ridemænds) 60

kendelse, vidnesbyrd i skeltrætter, rans- og
drabssager olgn.; ogs. om saadanne nævnin-
gers forretning, bestilling, embeds-
udøvelse, ell. (til dels m. tilknytning til II.

Tog 2, jf. MdsskrLitt.in.553. VSO.) om
samtlige de nævninger, som medvirker
i en vis sag. Ridemænd, som ikke deris tog
saaledis giort have, som de hurte.DL.l—5—5.

den egentlige Dommer afsagde (undertiden)
en Dom, efterat Sandemændene ved deres
Toug havde erklæret den Tiltalte skvldig.

CLEStemann.Retshistorie. (1871). 192. Toget
havde overskredet sin Beføjelse ved at sværge
om Drab, øvet af Adelige. Matzen.O.II.96.

II
ofte (jf. Sandemændstog^ i forb. sande-

mænds tog. DL.l—6—5. Foruden adskil-

lige mistænkelige Omstændigheder . . saa
ligger her et Sandemænds Tog, som . . gaaer
ud paa, at de (0: de sigtede i en drabssag)
skulle være de S&ndskyldige. Stampe.IV277.
*For den Sag (0: en skeltrætte) gives der
Sandemænds Tog. Hrz.XL78.

II. Tog, et ell. (ikke i rigsspr.) en (jf.

Feilb. og u. Op-, Udtogj. [tåJq,] (jf. Holb.
Paars.249{oo Bog). NvHaven.Orth.176 (Tog).

Bødt.23{c^ Aag). Mohr.L. OlafHans.ND.10
(00 -sprog), „lang å-lyd (i rigsspr.)." Sand-
vad.Stauningmålet.(1931) .17 samt skrivemaa-
den Toog, Toeg. Holb.UU.8. sa.JH.1.373)
ell. (især gldgs., prov.) [tåq] (jf. Høysg.AO.
36. Brors.201.279.293{oo dog, og. Skrog). .9t;

Grundtv.(Filologmødet.l876.112). LollO. Flem-
løse.27. Feilb.; vaklende udtale angives EJes-
sen.Gram.72. Bertels.H.222. jf. ogs. u. Ind-,

Optog^. best. f. toget ['tå'qa/] (tidligere ogs.

skrevet togget. Holb.DH.II.466. Slange.

ChrIV319iFeldt-Togget)); flt. d. s. ell. (nu
(i bet. B) især i folkeligt spr. ell. barnespr.) -e
[itå-qo] (LTid.1726.583 (Krydstoge). Slange.

ChrIV623. Oehl.XXXI.222. Hjort.KritLit.

III.98. Wors.DO.38. Bønnelycke.Sp.206. sa.

Lt.24. Socialdem.**U1945.6.sp.4. Brenderup.

§157. jf. JBaden.Gram.89. TBaden.Suppl.68.
7(50. („pi. d. s. (sieldnere Toge)"). EJessen.

Gram.lll samt u. Felt-, Ind-, Kors-, Kri-

ger-, Op-, Udtog; tidligere ogs. skrevet togge.
Slange. ChrIV.580. smst. 1024 (Krigs -Togge).

Agerbech.FA. 1. 54 {\5dtogge)) ell. (nu kun
dial.) -er (Feilb. jf. u. Kors-, Op-, Udtog
samt Krydstogerne. LTid. 1726. 11.221; tid-

ligere ogs. skrevet togger, jf. Krydstoggerne.
smst.1740.319); best. f. flt. -ene ["tå^qana,

ogs. 'tå'qana] (ænyd. d. s., sv. tåg, no. tog;

(i bet. 1-2^ fra mnt. toch (gen. toges), ;'/. oeng.

tyge, holl. teug samt ty. zug (sml. u. bet. B);

vbs. til mnt. ten (hty. ziehen^, drage, trække;

jf. I. (og III.) Tog; besl. m. Togger, Togt,

lY tot, I. Tov, Tøj, Tøjle, Tøjr; jf. Antog,
Hertug, Pumpetugge, Sukstøvle || af anden
oprindelse er -tog i 11. Fortog (se Fortov^

og Spil(e)tog (se II. Spiltovj samt Nagletog)

1) det at drage (alene ell. især flere i følge)

fra et sted til et andet; færd (1). I.l) (nu
sj., ofte m. overgang til bet. l.i) i al alm.

Holb. Paars. 52. Deres mango Tog tilhest og
tilfods. Kofoed-Hansen.LD.143. Jeg lover mig
vigtige Følger af dette Tog (0: P. Hiort Lo-
renzens rejse til Kbh.).Cit.l842.(PLaurids.S

.
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IY397). jf. bet. 2: han havde været med paa

det første Studentertog, hvad han altid

mindede om, skjønt han . . ikke havde været

ædru Dag eller Nat, saalænge Toget varede.

Tofs.IIAlZ. II (jf. let. 1.2 og Gennemtog;
nu næppe br.) i iidtr. som: (gesandterne vil

vente) frie Tog igiennem Danmark . . for

de Folk, som anden stæds kunde værfves.

Slange.ChrIV.144. \\ billedl. *Hvem gætter

vel den næste dag?
|
Som søens gang er tidens

tog. NMøll.R.15. 1.2) (især hist.) om bevæ-

gelse(r) af en væbnet styrke (hier, flaade);

spec: felttog, (ofte styret af præp. paa ell.

(nu sj.) i (Holb.Ul.I.S. jf. ndf. samt u. Le-

dingstog^. *de vakre voxne drenge,
|
Kand i

leding gaa,
|
Mod de Tydske, Slaver, Vender,

I

Hvort mand dem paa tog hensender. LKok.
(PSyv.Viser.(1695).584). Harald Haardraade
. . giorde det bekiendte Tog til Engelland,

hvori han selv omkom. Carst.(Edda.XIV
(1921).148). *Soldaten er ude paa Kongens
Tog,

I

Vi maae selv Landet forsvare. /Storw.

SD.144. *giv os . .
I

At vinde paa hvert Tog

I
Ny Glans til l)3inehiog.Grundtv.SS.IY359.

De Danskes Toge til Venden.NMPet.(Annal.

1836-37.177). *Højt der taltes (i hallen)
|

om Tog og Ksim]^. OlafHans.Tværveje.(1904).

66. om korstog: (paven) paabød et Tog til

det hellige Land. Schousbølle.Saxo.402. \\ "f i

videre anv.; dels om krigstjeneste: saa fremt
(gælden) af Rejsen, Studeren, Tog, eller Hof-
tieniste, er foraarsaget.2)L.5

—

3—6. Moth.^

T108. dels (især hos Brors.) om kamp, strid:

*Arme Skrog gaaer i Tog,
|
Knap kand staae

og vinder dog. Brors.293. jf.:
* Indvortes og

I

Udvortes Tog
|
Hånd (o: en kristen) u-op-

hørlig blider, smst. 201. (jf. ænyd. ville i tog

med en, ville i lag med, samt give sig i kast

med u. IL Kast 7; sml. III. Tog) i forb. som:
Jeg har aldrig havt større Mod paa at slaae,

end nu. Jeg skal give mig i Tog med
Tieneren, tag De fat paa HeTren.Skuesp.Y
128. 1.3) {ty. zug i tilsvarende anv.; ikke i

rigsspr.) om træk af dyr (fisk), (laksen)

trækker i Flokketal . . op i de til Havet
grændsende Floder, Strømme og Fjorde for

at lege . . Paa disse Toge gaae de altid med
Yinden.AFJust.Naturhist.(1802).378. jf. bet.

2: tilsidst fyldes Bugten af et eneste umaade-
ligt Sildetog. IngvBond.JR.70.

2) skare, som bevæger sig (til fods, i

vogne osv.) fra et sted til et andet (især i

ordnet følge og med værdighed, højtidelighed,

pragtudfoldelse, under iagttagelse af visse cere-

monier olgn.); optog; procession. *Et Tog
af hellige Fræstinder. Sander.Erop. 16. *et
Tog af tre Personer

|
Nu i Stilhed drager

iTem.PalM.VI.209. Der foranstaltedes et
Tog i Baade paa Rhinen. PLMøll.B.225. (til

stranden) flyttede Fru Line paa Sommer-
formiddage . . sin hele Børnestue . . Det var
et Mylr som af en Folkevandring, naar Toget
trak gennem Lindealléen. Wied.Fæd.39. slutte
toget, se II. slutte 4.2. om lig-, sørgetog: Det

sørgelige Tog er draget giennem Staden.
Mynst.Hessen.3. Bagger.D.48. OlafHans. Tvær-
veje.(1904).30. \\ (jf. Sluknings-, Tromletog
og bet. S) række af vogne (der bevæger sig i

samme retning, danner en enhed); vogntog.

Byttet . . ankom . .
|
Det lange Tog af

Yogne.PalM.(1909).in.57. Gaden spærredes
af Omnibusser og tunge Vogne i et langt

Tog. SvLa.HjG.141. jf. Hauch.MfU.15(se u.

10 Ilvogn^.
II (jf. Svingningstog.) billedl. En sæl-

som Ro var kommen over hendes Sind, ingen
flyvende Tog af brogede Drømme. JPJac./.
71. * Enhver, der kun til egen nytte stræber,

I

enhver, der bryder ud af togets række,
|

har altid friheds navn på sine læber. NMøll.
E.3. * Forbi min Rude gaar et Tog af Dage,

I

som Følget bag en Baare. Friis-Møll.D.31.

3) (efter ty. zug; m. h. t. andre (især ældre,

delvis foræld.) betegnelser jf. Bane-, Jærn-
20 bane-, Jærnvejs-, Vogntog, Dampvogn, Jærn-

bane (l-)2, Jærnbanetræn, Træn samt Vogn-
række) ræ.kke af skinnekøretøjer (jærn-

banevogne), trukket af et lokomotiv ell.

bevæget ved anden drivkraft, som besørger
trafikken paa en jærnbanestrækning;
ogs. (især jærnb.) om stammen i modsætning
til lokomotivet ^Maskinen . . er lænket til

Toget. SjællJernb. Loc. 8. Rambusch. JE. 196.

jf.: Rangerer man et Tog op, saa hedder

30 det fra dets første Tilblivelse Toget: De to

første (o: vogne) i Tog, den næste paa Spor
^xe.OrdbS.) ell. om enkeltkørende lokomotiv,

motorvogn, der fremføres over en banestræk-

ning. HCAnd.DB.25. (de) kjørte strax til

Jernbanen og gik med Frankfurter Toget. sa.

BCÆ.I.246. PU/d847.§7. Lokomotivet (pi-

ber) og Toget gaar. Hostr.KG.IV8. Stations-

forstanderen skiftede Frakke til Toget (o : før

han skulde ekspedere det ventede tog). Bang.1.9.

40 Jeg kom til Sevilla med Toget. JVJens.IM.3.
*de lokale Toge, som Ekspressen overhaler.

Bønnelycke.F.48. jf. bet. l(-2): Jernbanen,
den første danske, blev høitidelig aabnet i

Loverdags. Kongen og Dronningen, med en

stor Deel indbudne Embedsmænd, toge Deel

i Toget. Cit.l847.(HCAnd.BCÆ.II.6). Saavel

under Forberedelserne til et Tog, som paa
Reisen selv, staae alle Betjente, der høre

til Vognene under (togførerens) Commando.
50 SjællJernb.Tjeneste-Regl.26. \\ om legetøjstog.

SorøAmtstid.''Ud945.6.sp.6. En større Dreng
legede med et mekanisk Tog. Socialdem.^^Ui

1945.Sønd.9.sp.4. \\ blandet (se I. blande

1.5J, gennemkørende (se u. gennemkøre^,
kombineret (nu næppe br.: d. s. s. blandet

tog. Bek.Nr.64^y4l896.§35) tog. komme,
køre (se II. køre 5.i), rejse, tage (se II.

tage 21j med toget, tage (se II. tage 11.3^

toget, skulle med toget, ogs. (dagl.,

60 spøg.) i udtr. for hastværk: „Skal De med
Toget, Frøken?" . . „Nej, hvorfor spørger

De om det?" . . „Jeg syntes. De havde saa-

dan et Hastværk."' GyrLemche.D.2. Vi har

da Tid at vente paa dig. Vi skal ikke med
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Toget. Georgiens. FH. 46. i (til dels 1. br.)

udtr. for at indfinde sig rettidigt ell. for sent

paa jærnbanen: naa, henh. forfejle, for-

passe, miste sit tog, se naa (I.l.i) osv. —
fremføre, sprænge et tog, se fremføre 1,

sprænge 4.i. et nedbrudt, slukket tog,

se nedbrudt 2.2, I. slukke 1.2.
|| (jf. Firtog;

talespr.) i ssgr., hvis 1. led angiver, paa hvilket

klokkeslæt (omtr.) et tog ankommer, afgaar

ell. passerer, fx.: Ettoget (Saaby. ''82). Dybt lo

nede raslede To- Toget over Hovedgaden.
Brodersen.L.31. Tournéen skulde rejse med
tolv Toget. 4aZ)ons.Z)C7.37.

|| (1. br. i

rigsspr.) i videre anv., om jærnbane (1). Hun
kunde . . huske, da Toget kom til Eg-
nen. EuldaLutk.DegnensEus.(1929) .116. Han
tvivlede paa, at Banen blev til Virkelighed

i de første mange Aar; men engang kom der

vel nok Tog \\^rnå.EBertels.ME.129.
\\ (fagl.)

om sporvejs-, sporvognstog olgn. Pol.'^*U1916. 20

5.sp.4. Kbh.sSporveje.(1936).45.

III. Tog, subst. [tå(')c[] (snarest sa. ord

som II. Tog (ell. forkortelse af Ledtoge; sj.

i rigsspr.) i forb. som staa, være i tog
med, staa, være i ledtog med. *vi har hverken
gjort det eller stcår i tog

|
med én, som råded

til, eller én, hvis værk det v&r.NMøll.Antig.
18. Feilb.

IV. t Tog, et. (vel fra nt. tog (m. og n.),

tidsrum; muligvis dog omdannet af IL Tag 30

3.1) tidsrum; stund. Hun er færdig at Be-
sviime hver andet Tog af Kiærlighed. Kom
Grønneg.1.252. ridende efter sin Herre, blev
han ved at spiise i et godt Tog (sp. orig.:

muy de espacio; Lieb.DQ.1.50: en god
Stund). Biehl.DQ.1. 60.

V. tog, præt. af II. tage.

Tog-, i ssgr. ['tåq-] næsten kun (sml.

dog Tog-mand 2, -orden; især jærnb.) af
II. Tog 3 (jf. Bane-, Jærnbane-^; saaledes 40

foruden de ndf. behandlede bl. a. Tog-afgang(s-

tid), -afsporing, -art, -attentat, -belysning,

-betjening, -bremse, -bremser, -del, -drift,

-ekspederende (portør), -ekspedition, -for-

sinkelse, -fremførelse, -færdsel, -hastighed,

-hyppighed, -indstilling, -interval, -kryds-

ning, -kørsel, -lanterne, -ledelse, -melding,

-nedlsrud, -overhaling, -reglement, -retning,

-sammenstød, -sikkerhed, -sprængning (jf.

u. Sprængning 2.ij, -trafik, -vægt; desuden 50

(talespr. ell. barnespr.) i mere tilfældige ssgr.

som fx. Tog-hjul, -kupé, -passager, -skinne,

-spor, -vindue.

Toga, en. ['to'ga] best. f. togaen ['to*-

iga^an] ell. f togen (JBaden.Overs.af Sveto-
nius. II. (1803). 141. jf. Romertogen. sa. Ilo-

ratius.1.239). flt. togaer [ito"iga'.)r] (eng.,

ty. toga, fr. toge; fra lut. toga, egl.: noget

dækkende; besl. m. Tegl; hist.) kunstfærdigt

slynget yderklædning i eet stykke, som to

bares i fredstid af den frie mandlige befolk-

ning i den romerske oldtid. ,1Baden. Lat
L.II.551. *Togaen8 brogede Pragt (a: hos
en romer). Holst.II.151. *(han) ser sin Fjende

ligge
I

livløs og med sin Toga blodigrød.

Gjel.Rø.l68. jf.: toga klæd te romere. S'pec-

tator.1945.135. \\ hylle, svøbe sig (ind)
i sin toga olgn., (tg, mindre br.) som udtr.

for at indtage en reserveret, fornemt tilbage-

trukken stilling ell. holdning. Worsaae . .

indsvøbte sig som i en usynlig Toga. Rørd.

TB.215. Skuffet og såret, hyllede det yd-
mygede men højt kultiverede lille Land
(0: Danmark) sig (efter 1864) stolt ind i sin

luvslidte Finheds Toga.. smst.239. jf.: Nærm
Dig (i Berlin) til en literær Berømthed . .

og han vil sætte sig i togafoldet Positur,

tale i salvelsesfuldt Orakelsprog. Le/im./.i34.

II
(højtid, ell. spøg.) om andet klædnings-

stykke (for mænd), der forlener dets bærer med
et præg af fornemhed, højtidelighed. Advoka-
tens præstelige Toga.. Lehm.111.131. Vinter-

frakken, en trofast, ældre Toga.. KnudPouls.
BE.80. om pavens kroningskaabe: Meyer.

^

Tog-betjent, en. (jf. Bane-, Jærnbane-
betjcntj d. s. s. Konduktør 2 (som det har

afløst i jærnb.-fagspr. (men ikke i talespr.),

ved DSB. efter LovNr.8V^U1903). MMøller.

Jagten efterLykke.(1910).30. DSB.OrdreM.2.
-billet, en. (jf. Jærnvejsbilletj billet, der

tjener som rejsehjemmel ved kørsel med tog;

spec. (jærnb.) om billet udstedt (mod tillægs-

gebyr) af togpersonalet. ErlKrist.St.l49. DSB.
OrdreM.60.
toge, V. ['tå'qa] -ede. (sv. tåga, no. toge;

afl,. af II. Tog (1-2); i bet. 2 foreligger muligvis

et andet ord: mnt. token, spøge, lege; jf. togte;

O, navnlig ved paavirkning fra sv. (og no.))

I) om enkeltperson (i følge med andre) ell.

(især) om skare, hær(afdeling), procession

olgn.: drage frem, marchere (i ordnet følge

og med værdighed, højtidelighed, pragtudfol-

delse, under iagttagelse af visse ceremonier);

ogs.: gøre et krigstog; drage i felten,

(vist kun m. tilknyttet nærmere bestemmelse

V. hj. af adv., præp.-led olgn.). Molb.BlS.
2Saml.III.406. de andre Høvdinger . .

togede fremad med Dannebroges . . og
St. Eriks flyvende Bannere. FrHamm.Dan-
markl375-1523.1.(1849). 19. de to hundrede
Mand, der var Skibets Besætning, fik Se-

lerne paa og var to om hver Vogn, og saadan
togede de op i La,nået.SvGrundtv.FÆ.II.9.

En Livsomstændighed, som forholdsvis hyp-
pig nævnes (paa runestenene), er, hvor den
Afdøde har toget. Rosenb. 1.125. Slægtens egne
Medlemmer og Husets Venner, togende frem
i deres prægtigste Festdragter. VVed.RF.

180(jf. fremtoge/ under Afsyngelse af

Garibaldimarschen togede man ind paa
Sta.tionsp\a.dsen. Galsch.SR.283. Jægerne to-

gede forbi med Falke og Hnnde. Elkjær.HA.
20.

II
(1. br.) om færd til søs. *da det ei er

Tid (0: om vinteren), tilsøes at toge,
| Saa

bygger En imens . . en Skude. CKMolb.
Dante. 1.126. || i videre (uegl.) anv. *vinden
toger fra østerleden. NMøll.E.30. 1 la Cours
Beskrivelse af de Fodture, han gjorde i
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Bjærgene omkring Rom . . toger alle de

berømte Stednavne forbi. RMagnussen.Janus

laCour.(1928)M. 2) (dial.) drage hid og did

med støjen og tumlen; stime (II.l); lave

halløj, „fest". Feilb. de (o: tjenestefolk ved

skiftetider) forlod altid Tjenesten, saasnart

de kunde, togede saa om paa Gaden og i

Kroen, drak og støiede.RasmHans.M. 11.161.

Toger, et. se Togger.

Toget, i forb. (hen) i toget, se u. I. i"o

Taag 2.

Tog -fløjte, en. (jf. Jærnbanepibej

signalfløjte, som benyttes af det kørende (ell.

rangerende) -personale (PoVU1934.(DSB-Nr.)
17.sp.2), ell. (især) dampfløjte paa et loko-

motiv. DampLok.97f. -folk, pi. (jf. -mand

1; især dagl.) jærnbanepersonale (i trafik-

tjenesten). Lokomotiv!.1934.126.sp.2. -for-
bindelse, en. (jf. Forbindelse 2.2 og Jærn-

baneforbindelse 1^. jeg hørte, der endnu ikke 20

var Togforbindelse med k^Xhoxg.PalleBister.

EnJuleferie.(1888).105. den fortræffelige Tog-

forbindelse . . har rykket Rungsted nær-

mere København. Rosted.Hørsholm.(1935).37.

•formand, en. jærnbanefunktionær, der gør

tjeneste som togfører i et S-tog. LovNr. 103

'yBl933.§182. DSB.OrdreM.l. -forteg-
nelse, en. (sj.) d. s. s. -liste. D&H. -fær-
ge, en. (jf. Jærnbanefærge^ fcerge, som over-

fører (passagererne fra) et tog. Pol.^*U1941. 30

3.sp.3. -følge, en. den orden, rækkefølge,

hvori togene (forskriftsmæssigt) befarer en vis

banestrækning. DSB. Togregi. 9. JernbaneT.

^'/itl936.8.sp.2. II
hertil Togfølge-ordre (et

af en stationsbestyrer under særlige omstæn-

digheder udfærdiget dokument, som giver den

togfølgestation, hvorpaa det til enhver tid beror,

ret til at afsende tog til næste togfølgestation.

JernbaneT.^U1935.2.sp.3. jf. Togstav-ordre^,

-station (0: station, der træffer bestemmelser 40

om togfølgen. BerlKonv.XXI.389). -fører^

en. (ty. zugfiihrer) jærnbanefunktionær, der

har den øverste ledelse af et (kørende) tog.

JurVgeskr.1850.247. Togføreren . . sprang op

paa Trinet. Ban9./.23. DSB.OrdreM.l. \\ ogs.

(dagl.) om lokomotivfører. Soeialdem.*^/iil945.

4.sp.2. jf. VilhRasm.BU.96. \\ hertil bl. a.

Togfører - apparat (foræld. : transportabelt

telegrafapparat. VilhHans.J.19) , -bremse
(bremserum for en togfører) , -kupé ,

(en) 50

-prøve, -gang, en. I) (sj.) et togs afganges-

tid), i de sidste Øjeblikke før Togg&ng.Vilh
Hans.J.6. KMunk.OS.24. jf.: Gods og Vogne
bliver en Toggang iormiket. VorStand.1942.
55.sp.l. 2) trafik med ell. af tog; det, at

en strækning befares af tog; togtrafik (spec.

m. h. t. kørselshyppighed). OJilsson.S.66. Tog-
gangen er foreløbig indstillet (p. gr. af sne).

PoVU1908.1.sp.7. Med fuld Toggang stiger

Belastningen af Ledningsnettet . . stærkt, eo

smst.^*U1934.(DSB-Nr.)4.sp.3. den daarlige
Toggang paa Midtsjællandsbanen. JernbaneT.
yd934.6.sp.l.

togge, v. se IV tokke.

Togger, et. ['tcogar] (ogs. Toger. Rost-

gaard.Lex.T48b. vAph.(1759). Taager. Cit.

1700.(AarbFrborg.l913.9){tSidigT). Cit.ca.l740.

(JySaml.Il.72). OeconJourn.1757.360. MDL.
585. jf. VSO. og u. Toggergarn. Tover, Taa-
ver. se DF.XV17f.). flt. d. s. ell. (sj.) -o

(OeconJonrn.1757.360. MO.) ell. (dial.) -er

(Feilb.). (ænyd. tog(g)er, taager, glda. togher,

SV. dial. tåker, toker, nt. toker, (gl.)holl.

togher; til nt. (holL, fris.) togen, trække,

sideform til mnt. ten (se DF.XY26f.); besl.

m. I-IL Tog; jf. I. togre; fisk., især foræld.)

fiskeredskab, i sin almindeligste form be-

staaende af tre parallelle net ophængt
lodret i vandet, af hvilke de to yderste er stor-

maskede, mens det midterste, hvori fisken bli-

ver Juengende, er smaamasket; ogs. om andre

(mindre) redskaber til fiskefangst i indvande,

fx. om enkelt (drivende ell. staaende) garn

(i vandløb), en art glib olgn. (jf. MDL.585.
Feilb. Aakj.BT.186. DF.XV.18f.). Moth.T22.
Cit. 1766.( Vider. II. 494). Fiskeriudv. (1874).

Bilag.II.27. *Saa lod da Jens Fisker Togge-

ret stsia..Aakj.RS.102. UfF. \\ hertil Togger-
fiskeri (RibeAmt.1933.292), -garn (d. s. s.

Grime-, Posegarn. Fiskeriudv. (1874). Bilag.

IV. 19. Drechsel. Saltvfisk. 66. DF.XV16ff.
Taager- : Neckelmann. Randers. I. (1833). 46.

Togge-, Taage-: BerlTid.**/»1879.Till.2.sp.l.

SøkortStedn.236), -stage ^Taager-: Cit. 1700.

(DF.XV.21) ell. -stang (Byskov. FR.) (0:

stage, stang, hvormed et togger sættes ud, ell.

hvormed fisken pulses ind i toggeret).

Togget, i forb. (hen) i togget, se u.

I. Taag 2.

Tog-gænger, en. (skol.) elev, der be-

nytter tog til befordring mellem sin bopæl og

skolen. Tidens Stemme.1939.189.sp.l. -hal,
en. (mindre br.) d. s. s. Jærnbanehal. Bane-

gaarden (0: i Kbh.) med den storartede Tog-

hal. JJessen. ØTT 223. den store Toghalle
(paa Kbh.'s gi. banegaard) med den smuk-
ke Tømmerkonstruktion. JernbaneT.^^/»1940.

6.sp.3. smst.^^/i2l942.7.sp.l. -joarnal, en.

journal, som en station fører over ankommende,

afgaaende og passerende tog. DSB.Togregl.56.

DSB.OrdreK.151.171. -kontor, et. spec.

om kontor, hvorfra den daglige togtrafik ledes.

LokomotivT.1934.233.sp.l. -kort, et. (dagl.)

d. s. s. Jærnbanekort. Bl&T. PoU''U1941.

Till.lO.sp.4. -leder, en. (overordnet) jærn-

banemand, der (under særlige omstændig-

heder) fastsætter togfølgen. JernbaneT. ^^/n

1936.8. sp.4. Vingehjulet.1943144.71. sp.2.72.

sp.l.
il

hertil bl. a. Togleder-kontor (Jern-

baneT.^''/il945.3.sp.2), -station, -system
(Bl&T.). -line, en. (foræld.) line udspændt

langs et togs side og forbundet med lokomotivets

dampfløjte, saaledes at passagererne ell. tog-

personalet ved et træk i den kunde bevirke, at

der gaves faresignal. Mellem Viby og Borup
faldt der en Konduktør (af toget). En ung
Mand iblandt os vilde trække i Toglinen.

CEw.QD.72. Rambusch.JE.196. -liste, en.
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(jf. -fortegnelse, -plan, -tabel^ køreplan (op-

sUiaet paa en station olgn.). Hun gik ind paa
Jernbanestationen og undersøgte Toglisten.

Buchh.Su.II.238. AHenmngsen.LG.38. -lo-

komotiv, et. (jf. -maskine; mods. Ran-
gerlokomotivj lokomotiv til fremførelse af tog.

DSB.Matr.L8. -los, adj. (jf. -tom; 1. Ir.)

om tidsrum: i hvilket der ikke kører tog.

De togløse Søndage. JernJaneT."/»i945.3.

sp.4. -mand, en. i) (jf. -folk; talespr.) lo

(underordnet) jærnbanefunktionær (ved togtje-

nesten); jærnbanemand (1). Romains.Duskam-
merater.(overs.1928).7O . Som Togmænd har vi

. . Lejlighed til at høre Publikums Bedøm-
melse (af statsbanerne). JernbaneT.^/il935. 3.

sp.3. 2) se Togsmand. -maskine, en. (jf.

-lokomotiv/ JernbaneT.WOO.Juli.Till.l.sp.l.

DSB.Sign.111.69. -nummer, et. det num-
mer, et tog er forsynet med i køreplanen (og

hvormed det i reglen benævnes i jærnbane- 20

kredse). Ohlsson.S.121. Lokomotiv!.1933.81.

sp.2. t -orilen, en. [II.2] (ænyd. d. s.

(PClaussøn.Snorre. (1633).651. HMogens.);

jf. ty. zugordnung) marchorden. Moth.T22.
Dette var Jisraels Børns Togorden . . naar
de brøde op.4Mos.10.28 (Wolff), jf. VSO.
MO. -ordre, en. i forb. særlig togordre,
i tidsrummet 1876-(ca.)1920: skriftlig tilladelse

til at fremføre et tog over en vis strækning;

(nu:) fribaneordre. DSB.Togregl.8.49. Jern- 30

baneT.yiil936.4.sp.2.''/iil936.10.sp.3.-pen-

ge, pi. (dagl.) penge til betaling af rejse-

hjemmel til jærnbanen. PoUU1944.18.sp.l.
-personale, et. tjenstgørende personale i

et tog; spec. (jærnb.) om personalet i selve

toget i modsætning til lokomotivpersonalet.

SjællJernb.Instruxf.Togførere.(1855).8. Wied.
MB.I1.8. LokomotivT.1945.120.sp.l. -plan,
en. (jf. I. Plan 4^ dels (især dagl.) om køre-

plan: (han) studerede Togplanen, der hang 40

paa Væggen, thi det var paa Vordingborg
Banegaard. CESim.128. Efter togplanen vid-

ste jeg nøjagtigt, paa hvilket klokkeslet vort

tog vilde ankomme. MKlitgaard.GM.165. dels

(jærnb.) om plan, hvori alle forhold vedrørende

de enkelte tog (fx. deres sammensætning,
arbejde, sporbenyttelse osv.) er anført: DSB.
Matr.ll.21. SaVXlI.925. -post, en. (jærnb.,

post.) post, der befordres med jærnbane uden
for de til postbesørgelse specielt beregnede vogne 50

ell. rum. DSB.OrdreM.243. -rapport, en.

rapport, som togføreren fører over (omstændig-
hederne, forholdene ved) et tog. DSB.Tjen.L74.
DSB.0rdreM.16ff.

I. togre, V. -ede. (ænyd. d. s., sv. dial.

tåkkra ofl.; afl. af Togger; fisk., foræld.) fiske
med togger. Rostgaard.Lex.T48b. Taagere af

groft Hør-Garn, at taagre med inde under
Landet. OeconJourn.1757.360.

II. togre, V. -ede. {ænyd. tog(ge)re; vel ép
besl. m. IV tokke, men m. paavirkn. fra ord
som dogre, I. Taag, II. taago (6) olgn.; jf.

ogs. oeng. Jjocerian, løbe hid og did; dial.) gaa
ell. staa i sine egne tanker, uden plan ell.

alvor, hen i taaget, uden at vide hvad man vil

olgn.; fjolle (om). Kom Gousine, lad os ey
staa, og togre (sv. orig.: tokas^ her med ham
længere. KomGrønneg.V193. UfF. jf. togger-
vild. MDL.695.
Tog-rejse, en. (jf. Jæmbanerejse og

Jærnvejsrejse u. Jærnvej; dagl.) rejse, fore-

taget med (et) tog. Bregend.HH.IL145. Koner
. . antages straks. — Togrejse Kalundborg

—

Viskinde godtgøres. KalundborgFolkeblad."U
1943.9.sp.6.

to-grenet, adj. (jf. tvegrenet; især fagl.)

som har ell. bestaar af to grene (1.2). Moth.
T126. togrenet hævert, se Hævert. || om
gaffel. YSO.V11.163. TroelsL.Y124(se u. 1.

Gren 2.2;.

Tog-revisor, en. (jf. u. Revisor slutn.).

PoV/yl931.2.sp.4. DSB.OrdreM.142. -ro-
ver, en. person, røver, der udplyndrer de rej-

sende i et tog, røver gods, post olgn. BerlTid.

**/nl937.Aft.l.sp.l. jf. Togrøveri. Pinker-

ton.Det hemmelighedsfuldeTyveri. (overs.1919).

6. -signal, et. signal, som vises fra et tog

(v. hj. af signalskiver, -lygter). SjællJernb.

Signalreglement.(1876).25. || ogs. (ikke jærnb.)

om signal ved en banelinie; jf. (om vinge paa
et mastesignal) : hun bøjede pludselig ganske
stille sit Hoved ligesom et Togsignal, der
falder, og græd. JVJens.HF.127. -skifte,
et. (jf. -skiftning og I. Skifte 3.1^ skifte, over-

gang fra et tog til et andet (paa en skiftesta-

tion). Hjortø.SL.136. GSchutte.(HøjskBl.l940.

465.sp.2). -skiftning, en. (nu 1. br.)

d. s. Efter Togskiftningen i Ansbach steg jeg

om endnu en Ga,ng. Jørg.RB.24.

t Togs-mand, en. f'Tovs-. Moth.T22.
Tog-, smst.). (ænyd. togs-, tovsraand; //.

Fortogsmand; jur.) person, der deltog i (af-

givelsen af) et tog (I). Cit.l716.(Vider.IL101).

Tog-smed, en. (foræld.) jærnbanefunk-
tionær, som i ældre tid fulgte med togene for

at kunne udføre nødvendige smnareparationer

undervejs, (senere benævnt Vognsmører, Vogn-
opsynsmand/ Fi7^fl^ans./.25.Zaiund&org'2?oi-

keblad."/*1943.2.sp.l. -stamme, en. (jf.

I. Stamme é.i) række af sammenkoblede vog-

ne, der udgør et tog(s normale vognbestand).

PoVU1908.1.sp.5. Til „Togstammerne" sæt-

tes under særlige Forhold Ekstravogne efter

Behoy. DSB.Tjen.L71. Hele Togstammen . .

løb af Sporet, men Lokomotivet blev staa-

ende. JernbaneT.^^ftl934.9.sp.4. -stands-
ning, en. et togs standsning (ved station ell.

paa linien) ell. (især) togtrafikkens midler-

tidige ophør paa en strækning p. gr. af tog-

nedbrud, hindringer paa banestrækningen

olgn. Baud.GK.307 . Radioavisen meldte om
haard Vinter, Snestorme og Togstandsning.

JVJens.RF.72. Faren ved Udstigning før Tog-
standsning. VorStand.l937.300.sp.2. -stav,
en. (eng. train-staff, ty. zugstab) stav af
særlig form, der medgives en lokomotivfører

som køretilladelse, naar en banestræknings

ene spor er ufarbart, og telefonisk ell. telegra-

XXIV. Rentrykt »/, 1947
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fisk forbindelse er afbrudt; ogs. om tilsvarende

arrangement ad elektrisk vej. Sal.XY1069.

JernbaneT.''/itl936.9.sp.2. \\ hertil Tog-
stav(8) -ordning, -ordre (Jernbane-Viser.I.

(1900).52. Kørselen (matte) foregaa paa Tog-

stavordre. JernZ>aneT."/7i94.3.5.sp.2. jf. Tog-

følgeordre^, -stykke (banestykke, for hvilket

der (kan) etableres kørsel med togstav. LSal.

XI.643), -system, -syge, en. (1. br.) ilde-

befindende foraarsaget a:f (skumplende, sling-

rende) kørsel med et tog. Middel mod . . Flyve-,

Tog- eller Søsyge.Poi.^Vio2922.3.sp.4.

Togt, et ell. (sj.) en (OFriis.(Winth.

Skrifter.I.(1927).xix). jf. Bag-, Fortogt;,

[togd, tcogd] fit. -er ell. (sj.) d. s. fde uden-

væltske Krigstogt. CSPet.Litt.979). (no. togt,

søtog m. m. (jf. u. bet. 2); fra holl. tocht, det

at drage, træk, tog m. m.; besl. m. (I-III.) Tog,

Tugt; jf. togte) I) (if. MO. mindre br. end

Tog; især ^) tog (II.l) foretaget af en enkelt

ell. (især) fiere i følge (ofte: uden fast plan

ell. rute); spec. (og opr., jf. Kryds-, Orlogs-,

Røvertogt samt VSO. Levin.) om søtogt

(i reglen: med et orlogsskib). SøkrigsA.(1752).

§5. Lov^^/il849.§55. *Vi sejled sammen dette

Togt.Drachm.PT.Sl. Thors Togt mod Mid-
ga.3iTdsoTmeTi. Vodskov.SS.100. I de påføl-

gende hundrede år foretog Russerne endnu
nogle togter imod det græske lige.Vilh

Thoms.Afh.l.256. Skibene af 1ste Linie

kunne . . enten være paa Togt eller oplagte

i Flaadens Leie.Bardenfi.Søm.ILlOS. \\
(sml.

Bag-, Fortogt 1; sj.) i koll. anv., om samt-

lige de deltagende væsner, det Togt, hvortil

Styrmanden hørte, afsejlede. G'oJdsc/im.L./.

120. det lille Togt (skred) videre. Hunden
stadig foran . . saa Hesten . . bærende Man-
den. Fleuron.STH. 98.

II
uegl den Tid, da

(ravnen) som en lystig Vildravn . . susede

ud paa sin Togt. OFriis.(Winth.Skrifter.L

(1927).xix). *under Efteraarsstormenes
Togt

I

laa plovskærssaarede, tungsindsvaade

I
de lave fletter. KMunk.DS. 54. om svire-

tur: han kom hjem og havde været paa Togt
i tre Døgn og raabte paa Brændevin. LecA;

Fischer.HM.7 . 2) (holl. een harden osv.

tocht doorstaan, udstaa haarde lidelser; no.)

anfald af (aandelige ell. legemlige) smer-
ter, lidelser. *Mon Drengen leve kand?
see hvilcke haarde Togter | Jeg arme Mand
staar ud, det var min eene Søn. Holb.Skiemt.
D7^.

Tog-tabel, en. (jf. -plan; mindre br.)

køreplan for en jærnbane. Larsen. Danm
HVC.571.
togte, v. ['togda, 'tmgda] -ede. (no.

togte, jf. holl. tochten; afi. af Togt; 1. br.

(jf. MO.)) drage paa togt; deltage i ell. gøre
et togt; toge. (ofte uegl). VSO. han nyttede
(fritiden) til at togte omkring i Slesvigs
Land.HNClaus. Optegnelser.(187 7).262. *(val-
kyrien) gav

|
dig Sejr, ihvor du togted og

med hvem du stTcd.Gjel.Br.23. *Bølgerne
togter langs Skrænter og Stimde. Rode.A.84.

Tog-tid, en. tidsrum ell. -punkt, da et

tog ankommer, passerer ell. (hyppigst) afgaar;

i forb. som efter ell. før togtid ogs. om det

tidsafsnit af et døgn, i hvilket der finder tog-

trafik sted. Rambusch. L.70.176. (perronbæn-
ken) som Egnens Honoratiores lagde Beslag

paa om Dagen ved Hogtidcxne. Ohlsson.S.164.

Telegrafen (maa) ikke belemres under Tog-
tid. DSB.Togregl.57. det var dog en latterlig

10 Sum. Tolv halvtreds — det ligner jo en
Togtid\ MLorentsen.FG.S. -tjeneste, en.

tjeneste, arbejde i et tog (saaledes som det

udføres af togpersonalet). JernbaneL.56. Tog-
tjenesten udføres normalt af Togførere, Tog-
formænd, Jernbanepakmestre og Togbetjen-

te. DSB.OrdreM. i. I den Tid, jeg har været
ved Togtjenesten, har jeg . . kørt ca. 2 Mill.

km.VorStand.l939.224.sp.2. -tom, adj. (1.

br.) d. s. s. -løs. der var en togtom Periode

20 fra Kl. 19 til 20,W.JernbaneT.''/i2l935.6.
sp.l. -alield, et. (mindre) togulykke. Dag
Nyh.*M912.3.sp.2. JernbaneT.^'/iil935.8.sp.

1. -alykke, en. jærnbaneulykke. FlensbA.

'*/iol906.1.sp.6. KAabye.PT.59. -vej, en.

den vej, rute, et tog benytter. Fredericia Bane-
gaard. Dette berømte Skæringspunkt . .

Hjørnet af en Færgevej og alle Jyllands log-
veie.Pol.^*/al935.12.sp.2. Bommen splintres

og Automobilet bliver holdende i Togvejen.

30 JernbaneT.^l9l935.9.sp.2. jf.: (flyvepassage-

ren lod kufferterne) gaa ad Togvej en over
'Pa,ns.Juristen.l946.123. || især (jærnb.) om
den rute, der er fastlagt for et bestemt tog gen-

nem en (række) sporforgrening(er). Sal.IX.

1087. Intet Tog maa indlades paa en Station,

saalænge et andet Togs Ekspedition foregaar

over det førstes Togve], DSB. Togregl.46.

fjendtlige togveje, se fjendtlig 1. || hertil

Togvejs-forgrening, -haandtag (Sal.XVI.

40 534), -hvirvel (smst. jf. Hvirvel 3.2^, -nøgle,

-opløsning, -signal(ma8t), -sikring, -spor.

to-haands, i ssgr. som Tohaands-dyr
(sj., om mennesket (jf. tohændet^. *(Byrons
had) til alle Tohaandsdyrs gemene Slægt.

Schand.TJD.218), -kast (spec. (fisk.): kast

med medestang, udført med begge hænder. Pol.

^^/sl946.5.sp.3), -stang (fisk., medestang til

tohaandskast. OrdbS.), -sværd (foræld., om
stort, tungt, oftest tveægget slagsværd, som før-

50 tes med begge hænder. Aarb.1867.97. JVJens.
FD.8), -udløsning (0 om udløsningsapparat

paa presse. DaEngTeknO.); se ogs. Sports-

leks.II.596f. -hanket, adj. [-|hai\'^8<] om
beholder: som har to (modstaaende) hanke;
tvehanket. S&B. et stort, tohanket bæger.
Tilsk.1937.L447. Feilb. -hed, en. (jf. Dua-
lisme; især filos., jf.: „Nyt Ord, fra Phi-

losophiens Skole." Lew'«.; det forhold, den
tilstand, at noget bestaar af to (forskellige,

60 modsatte) elementer; dobbelthed; tvehed. Hjort.

(Molb.Athene.VI.282). Monarchiets snevre

Grændser omslutte en sproglig og national

Tohed. HNClaus.N.3. Madv.GB.II.14. den
himmelske Treenighed vilde saa være ble-
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ven en Tohed. Gjel.GL.392. -hest(e>8,
adj. ell. 1. led af ssgr. I ) (1. Ir.) om køretøj,

(mark)redskab olgn.: forspændt med to heste;

tospændig. -hests: S&B. D&H. ogs. om to-

spand: et tohestesforspand 2) (bornh.) som
1. led i ssgr. som Tohestes-avl, et (PhRDam.
FI.93. AndNx.PE.1.23. AarhTurist.1926.175.

Toheste-: AndNx.FL.46), -sted (Bornholms

Tidende.*/2l928.3.sp.3), avlsbrug, sted (1.3,5),

som ejeren driver v. hj. af to heste, -hjul, lo

en ell. (især) et (D&H.). (overs, af eng.

bicycle (se Bicykel); jf. -hjuler (2), Tvehjul,

Hjul 3 og Trehjul samt sv. tvåhjuling; hos

sprogrensere, nu 1. br.) cykel. Hvad om man
sagde som de norske Idrætsmænd . . Tohjul,

Trehjul. DagbV'U1888.3.sp.2. Rørd.GD.241.
Min gode Tohjul er velsmurt og velpumpet.
AchtonFriis.JL.L177. |l om motorcykel.

Ugeskr.f.Læger.1922.25. -hjaler, en. (jf.

-hjul; hos sprogrensere, sj.) I) (jf. Hjuler 2) 20

(motor)cyklist. D&H. 2) (motor)cykel. Pol.

*/d907.3.sp.3. Sorø Amtstid.^iWéG. 4. sp. 2.

-hornet, adj. (jf. tvehornet og u. hornet;

især O ell. fagl.) som har to horn. jf. hornet

1(2): den . . tohornede Næsehornsfugl (Dicho-

ceros bicornis).Bøt;P.//.266. især svarende

til hornet 2: en tohornet Maane.JMngfe.249.

en tohornet Trægreh. SvGrundtv.FÆ.L187.
||

spec. (jf. u. hornet 2 ; bot.) i flt., om orden af
helkronede (hvis støvknapper har to hornfor- 30

mede vedhæng); Bicornes. Warm.Frøpl.348.
-hovedet, adj. (i rigsspr. nu især i best. f.

og flt. -hoved. Holb.Kh.407. sa.Ep.L151). (jf.

tvehovedet^ som er forsynet med to hoveder.

I) (især O ell. fagl.) til Hoved 1, i egl. bet.

Amberg. det tohovede uhyre dér (0: statu£n af

landsoldaten med den lille hornblæser). NMøll.
N.278. se ogs. DO.VlIl.sp.52V\ \\ det stump-
halede eller tohovede Firben (Trachydosau-
rus rugosus) (med hovedlignende hale).BøvP. 40

11.596. 2) (til Hoved 8.3^ f om regering(s-

form): som bestaar af to overhoveder, ledere.

Holb.Hh.IL118. En tohoved Regiering er

en vanskabt Regiehng.sa.Heltind.IL290. 3)
(især fagl.) til Hoved 9. tohovedet bind,
(med.) se u. enhovedet. den tohovedede
(arm-, bøje) mus kel, (anat.) benævnelse paa
en muskel i overarm ell. laar, som er forsynet

med to „hoveder'"'' (sml. Hoved sp. 514'*);

Biceps. Arb.forsikr. 1907.Bilagl.187. Hus- 50

lægen.I.(1941).117. -hændet, adj. (jf.

-hændig, tvehændet; nu sj.) som har to hæn-
der. VSO. Saaby.'' især (jf. Tohaandsdyr og

firhændet 1 ; zool., nu 1. br.) i flt., om menne-
skene (Bimana). Cuvier.Dyrhist.1.412. Brehm.
Patted.l. Sal.XVII.515. -hændiff, adj.

(jf. -hændet^. I) (1. br.) om genstand: som
benyttes med begge hænder, jf. Tohaands-
sværd: det tohændige Siwærd. Hackett.FransI

.

(overs. 1936).341. 2) (sml. firhændige J^ om e'o

klaverstykke: som er udsat saaledes, at det kan
spilles af een person. S&B. Tohændig Øvelse.
CM HWolff.Børnevennen, (overs. 1911).14.

Toilet ell. Toilette, et ell. en (i

bet. 2 (foræld.): NationalmusA.1935.75 (om
forhold ca. 1800); (nu næppe br.) i bet. 8:

Preisler.J.1.273. Bagger.BrL.149; (nu næppe
br.) i bet. 6: Herretoiletten. J.fi^enngMes.

GA.86). [tosL^læd, toa'læda] flt. -(te)r. (sv.

(en) toalett, no. toalett, eng. (i bet. 1-5;

amerikansk ogs. i bet. 6j toilet (toilette),

ty. (i bet. 2-Q) toilette (f.); fra fr. toilette

(i bet. 1-6), dim. til fr. toile, dug (paa toilet-

bord), klud, af lat. tela, til lat. texere, væve

(jf. I. Tekstil^
II formen Toilette er nu

(næsten) eneraadende i bet. 3 og 4, mens
formen Toilet er den gængse i bet. 6)

1) (foræld.) fællesbetegnelse for de (brugs)-

genstande, redskaber, som benyttes ved toilettet

(3); toiletsager, -service, (dronningens)

daglige Sølvtheetøy og Toilette. Cit.1772.

(CChrist.H.xxi). Et complet Sølv forgyldt

Toi\ette.Cit.ca.l795.(OrdbS.). Et Skildpad-

des Etui med Toilet. Kunstudstill.(1879).144.

smst.155.
II

ofte i ssgr. Et Emailletoilet,
bestaaende af et Spejl, tre større Daaser,

et Skrivetøj, en Ljsesta.ge.smst.94. et guld
Tn\ elett.Cit.l731.(OrdbS.). Rejsetoilet.
Cit.1735. (Mindeskrift overCHarboe.(1910).66).

Grandmamas Sølv toilet. UngdGl.1.216.

2) (foræld.) toiletbord, -møbel. Toiletter

og Comoder. OeconT./.26. (Ewalds) Rholf
Krake (har) ingen Aarsag at klage, om den
end ikke skulde findes paa mange Toiletter

i første Klasse. Baden.(KritiskJournal.1772.

174). *Doris for ved (0: foran) Toilettet,
|

La'er paa det store Værk sin Nymfe tage fat.

TBruun.I.371. Meyer.* et fineret og indlagt

Møbel, en „Toilette" med Skriveindretning

(fra ca. 1800).NationalmusA.1935.75. jf. bet.

3-4: Hun har staaet en halv Time ved
Toilettet i Morges for at kruse og sminke
sig. Holb.Forv.3 se. Grev d'Orsay . . Londons
eleganteste Herre, der . . ved sit Toilet

bestemte Englands Modedragt. jffC^lwd.ilfL.

424.

3) (især ts) det at gøre sig (omhyggeligt,

fint) i stand (vaske og rede sig, bringe sin

paaklædning i orden olgn.); paaklædning
m. m. (ofte (jf. bet. 2) i forb. (være) ved
toilettet/ vi maatte skynde os med Toi-

letten, da vi skulle spiise hos von Haven.
Preisler.J. 1.273. (jeg) klædte mig øieblik-

ligen paa. Under denne Toilette spurgte jeg

(osv.). Bagger.BrL.149. Værelset, hvor . .

Toilettet foregaar. HAPaludan.FS.85. de
hemmelige Baand, |

Som først i Hymens
Baand man faaer at skue,

|
Ved Aften-

toilettet hos sin FTXie.PalM.1.29. at staa

opstillede . . ved Hans Majestæts Morgen-
to ilette./ScAand./F.6. billedl.: Naturen er

ved Toilettet . . Bøgenes nederste Grene
vare netop nåsprxingne. Kofoed-Hansen.KA.
1.124.

II ofte i forb. gøre (sit) toilet(te).
Oehl.(1835).IX.19. Han gad ikke gjøre noget
Toilet om Morgenen.CBernh.TV156. jeg

kommer lige fra Rejsen og har ikke givet

mig Tid til at gøre Toilette. Skovrøy.EF.66.
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II jf. let. 6: Flokken trak sig diskret tilbage

til det ydre Kontor, til „Prinsen" (o: et

spædbarn) havde faaet gjort Toilette (o:

været „paa'').Ohlsson.8.26. smL: Efter Toi-

lettet bruges blødt Crepe-Papir, Afvaskning
med \at. NaiTid.yxl940.18.sp.6.

\\
(med.)

om rensning af saar. Efter kort Saartoi-
lette med Bortfjernelse af de mest tilsmud-

sede Dele og Ekscision af Saarrandene fyl-

des Saaret op med 10 pCt. Prontosil-Mælke- lo

sukker. MdsskrDyrl.LIII.330.

4) paaklædning (2); dragt; navnlig

(jf. Selskabstoilette^ om klæder til fint brug

og nu i olm. spr. kun om damekjole, robe.

JBaden.FrO. (Toilette). Lotte havde sat . .

et sort Baand under Hagen (mens) Caroline

ingen saadan Forandring havde gjort i sit

Toilet. CBernh.TY109. hendes Mands Toilet.

YKorfitsen.EV.37. jeg er ingen Ynder af ele-

gante Toiletter, eller lad os heller bruge Ud- 20

trykket Dragter. Thorsøe.EM.163. møde, væ-
re (JVJens.RF.45) i toilette (til en fest) 1

nedringede Aitentoiletter.Hver8.Dag.1907
108.488. Spadseretoilette. KLars.KÆ.3.
Lad en stadselig Dame have anvendt en
sjelden Omhu paa sit Sørge-Toilet.ZierA;.
VIII.33.

II
ofte (jf. stor 4.8^ i forb. (i) stort

toilette, {efter fr. (en) grande toilette)

i elegant selskabspaaklædning. Bang.F.llO.
(hun) maa mindst hveranden Aften . . gaa 30

nedringet i Selskab i „stort Toilette". Bran-
des.XIV.218. Spedator.1945.406.

5) (jf. bet. 6; foræld.) (mindre) værelse,
hvori man gør toilette (3); aftrædelses-
værelse; kabinet (2). *Venus . . udi største

Hast til Toilettet gik.
|
Tog der af sin Con-

toVie\ie.Eolb.Paars.240. *Adam, som . .

ønsked sine Hænder at faae tvættet,
|
Man

fører ovenpaa tilToilettet.PalM.V.90. Meyer. '^

6) (betegnelsen er for øjeblikket den fore- 40

trukne i dannet tale (bysprog)) kloset; w. c.

(især paa offentlige steder som restauranter,

teatre, i trafikmidler olgn.); ofte i forb. som
gaa (Bjarnhof.LE. 59), komme, skulle
(Fallada.B.478), være (Spectator.1945.338)
paa toilet(tet), besøge toilettet olgn.

Som eufemisme er det (0: ordet Retirade^ nu
erstattet af toilette eller cabinet. ZiVj/rop.

(Dania. VI.219). Engang imellem rejser en
Mand sig og stoiker ned til Toilettet (0: i 50

jærnbanevognen). Tilsk.1920.L116. hun gav
det Udseende af, at hun gik ud paa Toilettet

(0: paa en restaurant). Pont.MH.103. et

Dametoilet. BechNygaard.T.36. der er

Klosetpapir i Herretoiletten. J./7ewr?5'Mes.

GA.86. Herretoilettet paa Valby Station.

Pol.*/d946.16.sp.6.

Toilet-, i ssgr. (nu mindre br. Toilette-.

jf. dog Toilettepragt; se ogs. u. Toilet-bord,
-garniture, -genstand, -kunst, -middel, -mø- eo
bel, -spand, -stel, -urin, -vand^. især af
Toilet(te) 3 (og &): foruden de ndf. anførte
ka,n nævnes, til Toilet(te) 3: Toilet-branche,
(til) -brug, -daase, -grejer, -redskab, -svamp.

-sæbe, -tilbehør (jf. -artikel osv.); til Toi-

let(te) 6: Toilet-bygning (jf. -anstalt^, -bør-

ste, -dør, -gulv, -kumme, -sæde, -vindue
samt (folkelige) benævnelser for opsyn paa
et (større) toilet som Toilet-dame, -kone,
-madam(me), -mand, -opsyn(s-kone, -mand).
-anstalt, en. (især fagl.) (større) nødtørfts-

anstalt, den underjordiske Toiletanstalt.

0Rung.P.211. AGøtzsche.Bygningsret.'(1937).

27. -artikel, en. (jf. -genstand, -middel,

-sagj i flt., om de genstande, remedier, som
anvendes under toilettet (børster, kamme, sæbe,

kræmer, skønhedsmidler osv.). Krak.1902.884.
AaDons.MV.50. -bord, et. I) (jf. Toilet 2
samt Toiletmøbel 1 og Nat- (1), Pyntebord^
bord, i reglen med et større spejl (jf. -spejlj,

hvorpaa (en dames) toiletsager er anbragt, og
ved hvilket toilettet foretages. CBernh.TV.147.
De gammeldags Toiletborde betrukne med
Kammerdug over rosenrødt. For^^;./F,2.82.

Toilette-: Bang.F. 205. NordConvLex.*VL
689.

II
hertil bl. a. Toiletbords-skuffe (jf.

Toiletskuffe^, -spejl. 2) bord til at vaske sig

ved; vaskebord. min Kammertjener stod ved
Toiletbordet (Ing.EF.111.58: Vaskebordet;
og betragtede tingene. Ing.Huldre-Gaverne.

(1831).79. FrPoulsen.MH.n.67. TeknLeks.
1.547. -etui, et. (jf. Rejseetuij etui, hvori

toiletsager opbevares (fx. paa rejser). Bl&T.
Socialdem.^* /il946.4.sp.2. -g^arnitnre, et.

(jf. Garniture l.ij. i) (jf. -service, -sæt og

Toilet 1) sæt af (smukt udstyrede) kamme, bør-

ster, spejle, flakoner, bakker olgn. til toiletbrug

(som har deres plads paa toiletbordet). Weltzer.

VG.53. Toiletgarniture . . bestaaende af to

Smykkeskrin, to Pudderdaaser, lille Laag-
terrin . . Børste og Pudderkvast. Mif&edsfe

Kunstværk.(1941).84. Toilette-: JOlr.Da.
Sølvarbejder.(1915).62. 2) (haandarb.) sæt

af (broderede) stykker, servietter, hvorpaa
toiletgarniturets (1) enkelte dele anbringes.

•genstand, en. (jf. -artikel; især i flt.).

VKorfitsen.GM.115. Toiletgenstande, saa-

som Læbestift, Neglerenser, Kølnervand,
Svamp m. m. PolitiE.KosterbV^U1925.4.sp.l.

Toilette-: Mohr&Nissen. Ty.-da.Ordbog.H.
(1904).673. -kaisse, en. (jj. -etui, -skrin;

foræld.) (mindre) kasse, hvori man opbevarede

sine toiletsager (paa rejser olgn.). CU.ca.1795.

(OrdbS.) . FBajer. Livserindringer. (1909) . 33.

-kommode, en. (jf. -møbel 1 og Toilet

2) kommode med spejl. FagOSnedk. -kunst,
en. (nu næppe br.) især i flt., om kneb, kun-

ster, som anvendes ved skønhedspleje. Toilet-
te-: Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.U.(1904).
673. jf.: 63 ubekostelige, paalidelige . .

Toiletkunstrecepter til at befordre og ved-

ligeholde Damernes SMønheå. overs.bogtitel.

1818. -middel, et. (jf. -artikel (og Skøn-
hedsmiddelj; 1. br.). spiritusholdige Toilet-

midler i flydende Form. Samling afBestem-

melser vedr.Toldbehandling afVarer. (1925).247.

Han klædte sig paa uden at ty til noget som
helst ToiletteTaiddel.Schand.F.304. -mø-
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bel, et. i) (jf. -bord 1) (sovekammer)møbel

(m. flere skuffer), hvorved (en dames) toilette

foregaar (nu oftest iestaaende af to lave side-

skabe (jf. -skab 2) forbundet af en bordplade,

hvorover et ell. flere spejle er anbragt). Kunst-

udstill.(1879).73. ErlKrist.DH.150. Toilet-

te-: Sal.*XVII.563. 2} (mindre br.) natmøbel,

-potte, i Stedet for Toiletmøbel blev der bevil-

get ham (o: en gæst) en Spand. PoU*/5l946.

8.sp.3. -papir, et. w.c.-papir. D&H. Krak.
1938.sp.3980.

\\ (jf. Papir 3.i slutn.; nedsæt.:)

„har du kigget i (bladet)?" . . „Kigger aldrig

i Toiletpapir."ZM«nA;.^.9. -pose, en. (jf.

-taske^ pose (af vandtæt stof), hvori toiletartik-

ler opbevares (fx. paa rejser). Manufakt.(1942).
113. -pude, en. (nu 1. br.) (lille) pude fx.

paa et toiletbord ell. i et toiletskrins laag, hvori

naale, brocher olgn. anbringes. Til Tante A.
broderer jeg en Toiletpude. UngdGl.II.165.
Kunstudstill.(1879).169. Bl&T. -ralle, en.

(fagl.) rulle (med) toiletpapir. HannoverS
Smith.Papir.263. -ram, et. (jf. -værelse^

(mindre) rum (i lejlighed ell. (især) i et offent-

ligt befordringsmiddel) med w.c. (haandvask
olgn.); klosetrum. D&H. DSB.OrdreK.79. Pol.

**U1942.11.sp.2.
II
om retirade, lokum, (færge-

mændenes) Træskur paa søndre Mole, hvor
der var et „Toiletrum" ud til Søen.Galsch.H.
140. -sag, en. (jf. -artikel ost;.; især i flt.).

Bl&T. AHenningsen.LG.16. -service, et.

(jf. -tøj ; foræld.) d. s. s. -garniture 1. Brock.

HaandkatalogforRosenborg.(1885).62. Rosen-
borg.EnFører.(1928). 9. -skab, et. I) (min-
dre) skab til opbevaring af toiletgenstande olgn.;

ogs. om medicinskab. FagOSnedk. Pol.*/it

1945.4.sp.l. 2) (dagl.) sideskab i et toilet-

møbel (1). -skrin, et. (jf. -kasse; nu 1. br.)

skrin til toiletsager. Kunstudstill.(1879).50.

Mohr&Nissen. Ty.-da. Ordbog. 11. (1904). 673.

-skaffe, en. skuffe i et toiletbord (1),

toiletmøbel (1). et Par Blade af en . . Roman,
som jeg fandt i en Toiletskuffe. TFin</j.F///.

24. VortHj.II,3.193. -spand, en. spand
(fx. paa hotelværelse) til snavset vaskevand
olgn.; servantespand; ogs.: spand (til udtøm-
melserne) i en retirade; klosetspand. Riget.

^^/tl913.2.sp.7. AHenningsen.L0.16. Toi-
lette-: SundhedsKollForh.1902.111. -spejl,
et. spejl, foran hvilket man gør toilette;

især om toiletbordsspejl (jf. Paaklædnings-
spejl^. Goldschm.V1.191. AHenningsen.LG.
87. -stel, et. (jf. Servante(-stel) ; nu 1. br.)

vand-, vaskestel. Bl&T. Toilettestel be-
staaende af Spejl, Vandkande og Fad, Lyse-
Htage med Saks samt forskellige Æsker
og Skaale. Cit.l735.(Mindeskriftover CHarboe.
(1910).66). -stykke, et. (vævet) stykke,

klud til aftørring af kummer, badekar olgn.

PoV*Uil944.4.sp.3. -sæt, et. d. s. s. -gar-

niture l(-2). Bl&T. -taske, en. (jf. -pose
og Necessaire \). Bl&T. Manufakt.(1942).
113. Toilette, et, en. se Toilet. O Toi-
lette-pragt, en. [4] Udfoldedes der
Toilettepragt (paa konferencen)? PoV*U1946

.

3.sp.4. t Toilet-toj, et. toiletartikler.

Cit.ca.l795.(OrdbS.). -arin, en. (med ) ren

(kvinde)urin. OrdbS. Toilette-: Klinisk
Ordbog.(1921).243. -vand, et. vellugtende

vand til kosmetisk brug. IsakDin.FF.262.
Toilette- og Skønheds -Vande. FmørEof.
70. -værelse, et. (jf. -rum ; nu mindre br.)

mindre værelse, kabinet, der tjener som paa-
klædningsværelse olgn. (for en dame). Char-

10 lottes Haar begyndte at falde ned, og vi gik
alle Tre ned i Damernes Toiletværelse (i

Studenterforeningen) . . Sophaer og Læne-
stole betrukne med lyserødt . , Toiletborde
fulde af alt hvad man kan tænke sig af Par-
fum, Speile, l^eLale.UngdGl.III.170. Elling.

E.113.
I. Tok, subst. i forb. med lok og tok, se

I. Lok 2.2.

'lI-IILTok, en. se I-IL Tokke.

20 Tokaier, Tokajer, en. se Tokayer.
To-kammer, et. (polit.) d. s. s. To-

kammersystem. *Tokamraeret jeg ligefrem

ioikdi%tex.Aarestr.SS.lV.98. Via Cour.DH.lI.
340. -kammer-system, et. (jf. u. Et-
kammer-; polit.) politisk system, hvorefter

folkerepræsentationen (lovgivningsmagten) er

delt i to kamre. Grundtv.(Beretning omFor-
handlingerne paa Rigsdagen 1848-49. sp. 2128).
Det solide, jævne Tokammersystem, hvor-

30 efter Lovene og Bevillingerne vedtages af

begge Ting og stadfæstes af Kongen, ^ørup.
111.248. VerdenGD.lV,2.52. -kant, en.

(mat.) i sfærisk geometri: figur, som begrænses

af to halve storcirkler og har to lige store vinkler

(figuren er utænkelig i plangeometrien, jf.:

der har været en Tid, da Gud kunde have
giort en Tokant muelig og en Trekant
\imue\ig.Eilsch.PhilBrev.l48). Amberg. Sal.

XY1004. -kantet, adj. som har to kanter.

40 Amberg. Ing.EF.VI.13. || spec. (vet.) om
hestetand, hvis riveflade ved slid har faaet en
mere langstrakt („omvendt aflang") form; se

Viborg. HY.' (1836). 166. HGoldschmidt. He-
stensYdre.(1892).84. -kasse, en. (ur.)

lommeur (af ældre type), hvis værk omgives

af to kasser (I.I.9). VfF. jf. Tokas-ur.
Aakj.(Tilsk.l908.4). OrdbS. hertil -kasset,
adj. (ur.). Et tokasset Sølv-Lommeuhr.^dr.
'/sl844.2.sp.2.PolitiE.Kosterbl.''/d923.1.sp.l.

50 Tokayer, en. [to'kai'ar, 'toikai'er] (ogs.

skrevet Tokaier, Tokajer^. (ty. d. s., jf. eng.

tokay; af det ungarske bynavn Tokay; især

Y) vin fra (omegnen af) byen Tokay.
VareL.(1807).ni.287. *Tokaier, Porto, Fron-
tigmiC.Winth.ND.13. *giv Oldingen Port-

vin, Patienten Tok&ieT.Drachm.StrandbyFolk.

(1883). 74. HomoS.GL.203. Tokayer-
vin, en. (nu næppe br. Tokay-. Bagges.L.

1.285). (nu især r) d. s. LTid.1741.792.

60 *Tokaiervinen gløder
|

I de tindrende Kry-
staller. Aarestr.SS.ni.l69. SaVXXlV.281.
to-kimbladet, adj. [-(|)ki(')m|bla^do<]

(jf. tofrøbladet, enkimbladet og Femtals-
plante; bot.) om plante: som (i reglen) har



107 Tokke tokronet 108

to kimblade. CollO. SaVXXIL386. i flt.: (de)

tokimbladede, klasse inden for blomster-

planterne (mods. de enkimbladede^; Dico-

tyledones. MentzO.Bill.315.

I. Tokke, en, flt. -r. (ænyd. d. s. (Stedn.

IV.400), æda. (flt., vel som stednavn) thokke
(Kalk.IV.415); sa. ord som æda. thokki,

thucki (se Tykke^; egl.: hvad der tilkendes,

tillægges en efter skøn, paa slump; jf. III.

tokke, Tokkeskifte ; dial. ell. i stednavne (jf.

Stedn.I.xi.n.29.IY.400 samt JohsSteenstr.

DS.105)) jordstykke, -strimmel uden for

landsbyens rebede jord (ofte af ringere beskaf-

fenhed, fx. skov- ell. kratbevokset ell. bestaa-

ende af eng-, mosedrag olgn.). Inderste, Yder-
ste T:okkeT.Cit.l799. (AarbKbhAmt.1927.239).
UfF.(Møn). jf. (?) Thorsen.183 ('tok, om
forpløjning) samt: en Englod i Ulfshale,

Byesknyeitokken.JPaludan.Møen.II.(1824).
128. (to) Byfogedtokker. swsi.

II. Tokke, en. ^Tok (flt. -ke). Moth.
T135. VSO. UfF.). flt. -r. (jf. sv. tok, taabe,

no. dial. tok(e); af usikker oprindelse; jf.

I. Tjokke, lY tokke, Tokkenok, Tokking og

tokket; dial.) fjollet, forstyrret ell. taabe-
lig person; fjols; tosse, (ofte anv. som et

ret godmodigt skældsord). JHSmidth.Ords.162.
MDL.600. Du er en god Tokke, her gaar
du og har Æggekage paa fjerde Aften til en
SwiTegast.AndNx.PE.II.lll. *en lattervær-

dig Tokke. Majkatten. 1945-46. 35. Esp. 355.

Feilb. UfF.
III. tokke, V. -ede. vbs. -niug (310.

(P.). se ogs. ndf.). (sa. ord som glda. thocke,

behage, vurdere, bedømme (se u. tykke(s)^;

jf. I. Tokke; dial. (fynsk), foræld.) tildele,

fastlægge efter et skøn; vist kun m. h. t. stole-

stader i kirke ell. gravsteder paa kirkegaard:

fordele efter menighedsmedlemmernes hart-

korn, (især (jf. omtokke^ i forb. tokke 'om:
UfF. jf. DF.7.8). enhver viste sit Stole-

stade i Kirken, der i de fleste Sogne saaledes

var indeelt eller taakket, at de havde Stole-

stade øverst i IGrken ligesom man havde
UsiTtkorn til.Cit.l815.(FynskHjemstavn.1935.
119). HofmanBang. OdenseAmt. (1843). 539.

MO.(P). jf.: en stoletokning. SvendbAmt.
1920.73 (om forhold 1782).

rV. tokke, V. ['t(ogo] (sj. skrevet togge.
Grundtv.Saxo.il.89). -ede. (til II. Tokke;
;'/. II. tjokke samt II. togre; især dial.)

opføre sig, gaa som en tosse; tosse (III);

fjolle; ogs.: gaa trippende, usikkert olgn.

(især med nærmere (adverbiel) bestemmelse).

*Lys-Fjenden lokked . .
|
Ynglingen togged

|

Ør ind i Ydd\åen,Grundtv.Snorre.I.17 . MDL.
VSO. Feilb. UfF. jf. I. Taag 2: *Hvis dog
paa nogen Ting jeg er sikker, | og ikke tok-
kede helt i Toget. Ploug.11.209. ||

(hun)
gaaer og tokker uden Sands og Samling.
Høysg.S.285. Drengen gaar og tokker i det.

JESmidth. Ords. 162. Feilb. LollO. tokke
om(kring): de gik og toggede om, som
de var uglehlmde.Grundtv.Saxo.il. 89. nu

har man i en Snes Aar gaaet og tokket
om i den Vildfarelse. jPiensM."/ii9i2.2.sp.6.

Feilb. UfF.
Tokkedille, en. se Toccadille.

Tokkenok, en ell. et (MylErich.VJ.
160. Hjemmet.yd931.21.sp.2. UfF.). [t(og.>

'nmgf] (ogs. Tokkinok. — Tokkenot (Tokki-

not). Aakj.FJ.55. Bregend.FT.15. Feilb.).

flt. -ker. (af lY tokke og III. Nok (jf. II.

10 Nokkej; dial.) d. s. s. II. Tokke. Kan du
da ikke fatte (det), din Tokkinok? AErslev.

Ørneklippen.I.(1906).135. her staar jeg som
et andet Tokkenok og ved ingenting. Faifc

Rønne.K.46. CFMortens.EF.192. Feilb. UfF.
Tokke-skifte, ot. (ænyd. tockeskifte,

-skipte; til 1. Tokke; jur., foræld.) (fore-

løbigt) skifte (I.l.i), som foretages efter ar-

vingernes private overenskomst, paa slump.

Moth.T247. VSO. en foreløbig Deling af

20 hans Jordegodser, et saakaldet Tokkeskifte.

OFCRasmussen. Gisselfeld. (1868). 52. Sal.
*

XXIII.554.
tokket, adj. (ænyd. d. s. (Kingo.SS.I.

65), jf. SV. dial. toket ; til II. Tokke ; dial.)

smaatosset; halvfjantet; fjottet; fjoget.
JIISmidth.Ords.162. (han) saa med et svagt,

lidt fjollet Smil paa sin Kone, som dæm-
rede for ham det tokkede i hans Speku-
lationer. CFitforfews.,SYi34. MDL. Esp.493.

30 Feilb. LollO. Tokkinff, en. flt. -er. (til II.

Tokke; dial.) taabelig, fjollet ell. naragtig

mandsperson, det er sommetider helt god-
gørendes at faa Selskab, selv om det kun er

af en Tokking. KMunk.HJ.138. Hvad er det
for en 0, man er skyllet i Land paa? De er

Tokkinger allesammen. sa.E.22. LollO.

to -kløvet, adj. (jf. tvekløvet/ I)

(forst.) om brænde: som er flækket i to styk-

ker; enkløvet. Sal.VI.605. 2) (bot.) om plante-

40 del (blad, naal): kløvet et stykke ind mod
midten; forsynet med en kløft, (ædelgranens

naale er) tokløvede i Sipidsen. Suenson.B.II .

115. SaVV1.126. -konval, en. ^ d. s. s.

Majblomst 2.1 (hvis stængel bærer to blade).

MentzO.Bill.323. -korn, en, et. (jf. En-,

Etkorn^ ^ hvedesort med to kerner i hvert

smaa-aks; emmer (IV). MentzO.Pl.31. Johs
Brøndst.DO.1.140. -krone, en. (jf. To-
kroner, Tokrus (u. II. Krus^ og 1. Daler 1

50 (sp.4o5*^)) mønt med værdien to kroner;

tokronestykke. Wied.S.226. (han) rakte Mads
en Tokrone. Gravi.iV.25. Feilb. \\ som stør-

relsesbestemmelse. WesenbL.Ins.175. (pletten)

var af Størrelse som en Tokrone. KAabye.
PT.IO. jf.: en to krone s tor blodunderløben
Plet. SundhedsKollForh.1907.44. -kroner,
en. (dagl.) d. s. Stuck.Asmadæus.(1899).227.
Herdal.DenførsteVerden.(1936).139. -kro-
ne-stykke, et. (især emb.) d. s. Lov

60 Nr.66^''/5l873.§10. 4 Tokronestykker og no-

get Smsia.mønt. PolitiE.^yal923.3. -kronet,
adj. (bot.) om blomsterplante: som har to

kroner (1.3.5); i forb. tokronet rosenkonge,

se Rosenkonge 1.
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I. t Tol, en. tol Høysg.AG.136. (ogs.

skrevet Told. LTid.1724.109). flt. d. s. ell.

-le (Moth.T127). {ænyd. d. s.; fra nt. toU,

ty. zoll, tomme; egl. sa. ord som III. Told;

jf. II. Tolk) længdeenheden 1 tomme (^Ut

fod), en rød Orm, ungefehr . . 2 Foed og 2

ToU l&ng. LTid.1723.348. 4 TolIDJust.Have-
væsen€t.II.(1774).28.

II-III. Tol, en. se II-III. Told.

Tolag, Tolager, en, et. se Tulade.

to-lagt, part. adj. (jf. II. lægge 8.2;

nu kun dial.) om reb, snor, garn olgn.: lagt,

tvundet, snoet af to parter, dugter; toslaaet.

VSO. Esp.355.

I. Told, en. [tmV] flt. (nu sj. uden for

fagl. spr.; if. VSO. MO. D&H. uden flt.) -e

(Slange.ChrIV 867.1068. Schytte.IR.il. 412.

LVBirck.ToldogAccise.(1920).13f. jf.: Øre-

sunds- samt StTøm-Tolåene.Schlegel.Stats-

ret.(1827).282. de rene Forbrugstolde. *S/5on-

neck.T.1.64). (glda. toll, æda. toln, sv. tuU,

no. toll, oldn. tollr; gennem oeng. toln, toll

(jf. eng. toU^ ell. osax. toll, tolna (jf. hty.

zoUj ell. oldfris. tolne, tolen fra mlat. tol-

(l)onium, told, omdannet (efter lat. toUere,

hæve) af lat. telonium, toldbod (af gr. telO-

nion); ;'/. Licent; om et andet ord i germ.

se I. Mude)
1) en en myndighed, overherre, øvrighed

(landsherren (2), især staten) tilfaldende af-

gift (i varer ell. (oftest) penge) af hvad der
passerer en grænse; ofte i mer ell. mindre
faste forb. (til dels ogs. til bet. 2 og 4:), dels

m. verber, som berigtige, betale, er-

lægge, give, klarere (Schlegel.Statsret.

(1827).289. Tilsk.1922.L50), svare, yde
(CFHolm.SundtoldensUist.(1855).34. se ogs.

u. bet. 4:) told (af noget) ell. betale osv.

(en sum) i told; hæve, (op)kræve,
oppebære, tage told faf noget ell. nogen^;
belægge (noget) med told ell. lægge
(nu sj. sætte. Moth.T135. Prahl.ST.1.83
HjælpeO.(u. toldtavle^^ told paa (noget)

beregne, forhøje, lette, nedsætte tol

den; paalægge, henh. ophæve en told
besvige (for) tolden (Cit.l735.(JySaml
3R.IV.155). Schytte.IR.II.442. PEliassen
Kongeaaen.(1926).55. jf.: besvige Kongen
sin Told.VSO.1.344), underslaa (s. d.)

ell. t forsvige ('forsvige Kongens Told.

VSO.II.239. Sponneck.T.II.246), f svige
tolden (vAph.(1764).683. jf. u. bet. I.2

samt: at svige Kegieringen for den befalede

Told.MO.(u. Toldsvig;;,- snyde for ell.

paa (Sundbo.FS.1.109) tolden, snyde i

told (Vikingen.l940.Nr.3.3.sp.l); dels m. adj.

(til angivelse af afgiftens størrelse; om visse

adj.-forb. m. særlig bet. se ndf. u. bet. I.1-2

og bet. 2.1; som en høj, stor, f stærk
(Schytte.IR.II.418.437) told, mods. en lav
ell. tiet (KiøbmSyst.11.188), f liden told
(Cit.1701. (JySaml.3R.IV122). FThaarup.
Statistik.II.(1812).447. jf.: smaa Tolde.
Schytte.IR.II.427). I.l) afgift, som svares af

en genstand (en vare) ved dens passage over

en toldgrænse fra et rige (et toldomraade) ind
i ell. gennem et andet; nu især om afgift af
indførte varer, indførselstold. *Een talede

om Told, en anden om Accise. Holb.Paars.

208. enhver maa udføre 4 Aars Stude imod
en Rigsdaler Told. Cit.l787.(PEliassen.Kon-
geaaen.(1926).96). Told paa Skib og Ladning
var hurtig heTegnet.Galsch.H.38. Radioappa-

10 rater (var) dyre i Told. Woldiderich.T.40 (jf.

tolddyr;, (fagl.:) Alle Varer, som indføres i

Toldterritoriet til Forbliven, betaler Told.

Hage.'831. jf. u. toldfri 4: *er for Told end
Tanken fri,

|
Til Tungen raaber Saga: ti.

Grundtv.PS.V.49. Øresunds told, se Øresunds-
told (jf. Bælt-, Strøm-, Sundtold og ndf. 1. 59ff.
talem. (efter PSyv.II.185; nu næppe br.): man
giver ingen told af løgn, derfor er landet fuldt

deTiiLNvHaven.Orth.173. VSO.III.L179.
\\

20 (ænyd. d. s. (JKinch.Ribe.II.(1884).857); jf.

u. Tolder; foræld.) i forb. kongens told.

Cit.l735.(Hubert2.Aarh.il1.216). * Kongens
Told ved Prisers Fald kan stige. Stub.106.

Navnet „Kongeaa" . . opstaar i Folkemunde
som et naturligt Navn paa den Aa, hvor Kon-
gens Told skal betales. PEliassen.Kongeaaen.
(1926).47. se ogs. ovf. sp. 109"> (og 1. 48f.). ||

i faste forb. m. adj. (og part.) (jf. ogs. sp.

109^*^). finansiel, opdragende told (jf.

30 Finans-, Opdragelsestold;, se u. finansiel, op-

drage 2.1. specifik told, vægttold. WSchar-
ling.Handelspolitik.(1905).341. KVedel-Peter-
sen.DanmarksStatistik.(1942).543. spec. i en
del foræld, forb.: den store told, om forsk,

vigtigere afgifter, især om søtold (Schytte.IR.

11.420. KiøbmSyst.II.187) ell. øksnetold (Cit.

1701. (JySaml.3R.IV122). JKinch.Ribe.il.

(1884). 857). PJJørg.RH.541. den lille

told (jf. u. bet. 2.\), om forsk, mindre af-

40 gifter, kendelser. JKinch.Ribe.11.(1884).797.
JySaml.3R.IV98. jf. Helsingør Sundt.1.174.

indgaaende, udgaaende told, se ind-

gaa 6, udgaa. udenrigsk ^udenlandsk.
Sponneck.T.1.63. udi æn di sk. Forordningog
Told-Rulle.(1732).8) told, told, som gælder

for et selvstændigt rige i forhold til andre
riger. Schytte.IR.II.143. Sponneck.T.1.63. in-

denrigs ^indenrigsk, smst.) told, told,

som gælder for en provins i et rige i forhold

50 til de øvrige provinser i samme rige; pro-

vinstold. Forordn.' fil797.§17. MO.I.1079.
mellemrigsk ^mellemrigs. PU*/iq1771.
LVBirck. Told og Accise. (1920).143. jf. Mel-

lemrigstold. MO.11.1223. JySaml.3R.IV104)
told, told, som svares ved passage over told-

grænsen ml. to riger olgn. med samme rege-

ring, men forsk, toldlovgivning. Forordn.'

U

1797.§ 79. FJørgensen.Det da.-no. Toldvæsens

Hist. (1905). 39. i49. den sundiske, øre-

60 sundske told (o: Øresundstolden) , se sun-

disk, øresundsk. I.2) (jf. By-, Porttold og

1. Sise; foræld.) afgift, som erlægges ved
varers indførsel fra et landdistrikt til en by;

accise; kon8um(p)tion. *Naar ieg til
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Poerten kommen er | Jeg tolden ikke sviger.

CiU721.(Kall399a.94^). Vi skulde give to

skilling i told af et pund smør. Krist.JyA.

Till.5.Afd.39. || t forb. indenlands (Adam
Smith.National-Velstand.IL(overs.l780).103)

ell. indenlandsk (JMandix.K.223) told.

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) (foræld.) om
forsk, afgifter til en myndighed ell. overherre;

dels (jf. Bro-, Færge-, Kvæg- (2), Land- (2),

Sand-, Skriver-, Vejtoldj om afgift, ydelse i_o

til et vist formaal, som vederlag for
benyttelsen af en ting olgn. Schousbølle.

Saxo.40. offentlige Huse . , af hvilke Øvrig-
heden tog sin visse Told. Lægen.Y288. Hver
mand i hovdømmet skulde betale told til

hovet som siden hen tiende til kirken.

AOlrE.NG.550. Feilb. jf. ovf. sp. 110''«-: By-
fogeden . . opkrævede „den lille Told",
o: Bønders, Haandværkeres og Handlendes
Afgifter af Stadepladser ved Markeder. 20

Sundbo.FS.II.125. || afgift, som visse per-

soner (rejsende, jødiske handlende) maatte
udrede ved indrejse i et land. KiøbmSyst.II.
185. VSO. 2.2) (jf. Skæppetold; nu dial.)

om mølle told. VSO. Mølleren . . tog halv-

anden Skjæppe i Told af de tre (0: slcæpper).

JKamp. Da. Folkeminder. (1877). 280. Feilb.

Den gl.By.1930-31.104. BornhOS.
3) (især talespr.) institution, som fore-

staar oppebørsel af told (1), ell. indbegrebet af 30

de personer, anlæg, genstande olgn., som an-
vendes hertil; toldvæsen; ogs. om toldvagt,

-kontrol. Madame Sigbrit . . fik Ober-Direc-
tion over Tolden.Holb.DH.il.35. (han) vilde

(ikke) køre Varerne til Tolden. Cit.1842.

(PEliassen.Kongeaaen.(1926).156) . luske et

halvt Hundrede Flasker Sprit gennem Tol-
den. jE;A;s«raM.'V8i923.4.sp.2. Fra en Rejsende
har Tolden tilbageholdt 700,000 Kroner.
Pol.''/il946.2.sp.6.

4) (jf. Skat sp.295'' og Tribut 2) billedl.

anv. af bet. l(-2), om hvad man ofrer, yder,

afgiver ell. giver afkald paa, af fri vilje, pligt

ell. nødvendighed. *Da kræver vor Brudgom
af Bruden sin Told. Tychon.Vers.202. Jeg
havde ikke villet besøge dette . . berømte
Sted, før efter at have ydet Herrmanns
Minde min Told. Bagges.L.1.389. *Den gule
Feber den kræver Told. ErnDalgas.Geogra-
fiskeDigte.(1896).74. (den sibiriske tiger) ta- 50

ger sin Told af det flygtige Vildt. JFJens.
Møllen.(1944).124. jf. bet. I.2: *Naar (poe-
terne) høre om aandelig Cise og Told. Ing.
EF.III.3.

II. Told, en. [tmV] (ofte skrevet Tolj.
flt. -c ell. (dial.) -er (UfF. jf. Feilb.). (ænyd.
told, SV. (år)tull(e), no. toll(e), eng. thole
(thowl) (oeng. J)ol(l)j, ty. (og mnt.) doUe,
dulle, holl. dol (jf. Dolhaler^; mulig sa. ord
som oldn. J)ollr, træ, maaske ogs.: pind, der e'o

bærer noget, knage, sv. dial. tull, top paa et

træ, et kornstraa;
jf. III. Told) ^ hver af

de (løse) træ- ell. jærnpinde, som an-
bringes lodret i huller (i klamper) paa et ro-

fartøjs essing, og som fastholder og styrer
aårerne under roningen (oftest anbragt to og
to sammen med ringe indbyrdes afstand, saa-
ledes at aaren kan bevæges mellem dem);
aaretold; ogs. (ikke i fagl. spr.) om gaffel

(2.1) olgn. (jf.: en stor Tol i Stavnen til at
lægge Masten ned i.Friis-Møll.l2gamleJule-
rim.(1916).37). SøLex.(1808). *(strømmen)
hvirvlede jollen

|
afsted med magt,

|
til han

ved tollen
|
fik åren lagt.Hostr.SD.I.370. de

(har) viklet Blaar om Toldene. Bergs.BR.
216. Scheller.MarO. sml: Tol til at vrikke
med paa Hækken af et Fartøi. Fisker.SøO.

jf. ndf.: (han) trak paa Aarerne, saa det
knagede i dem og hvinede i Tollene. Schand.
VV213.

II
billedl. (egl. m. henblik paa den

lyd, der fremkommer, naar aarerne under
kraftig roning skurer mod toldene), i forb.

som saa det knager (Oehl.(Julebogen.l920.

132). D&H.I.479. Feilb.11.207. sml. u. Tolde-
bomj ell. (især) piber i toldene, af al

magt; med yderste anstrengelse, han sad Dag
og Nat og læste Sanskrit, saa det peb i

Tollene. StorenordiskeAlmanak.1876.54. Her
kørte man med Slæde om Vinteren, saa det
peb i Toldene. Fang.Sct.Jørgensbjerg.(1937).
76. Kværnd. jf. (sj.): Der fik jeg mig en
Ridetur, saa det suste i Tollene. RoseBruhn.
MorsArv.(1908).57.

III. Told, en. [tmV] (ogs. skrevet Tol
(flt. -le). LTid.1757.179. Tychsen.A.II.497.
PalM.AdamH. 11.249. VSO. MO. Levin.

S&B. Bødkeri.9. jf. Moth.T135. D&H. —
dial. Tolde, Tolle olgn. Cit.ca.l860.(DSt.

1906.167). UfF. jf. Feilb. samt Molb.HO.).
flt. -e. (ænyd. d. s., sv. dial. tolle, pind,

prop, sml. (?) glda. told, om sammenbundet
kvist ell. stængel (?) (Thott2°8.237^.sp.2);

mulig fra mnt. tol, tolle, (spids paa en) gren,

tomme (jf. I. Tol); sml. II. Told samt III.

tolde, II. Tolk)
i) lille (tildannet) genstand, legeme, der

anbringes i et hul (og danner et lukke).

I.l) (jf. Lensetold og Prop l.ij i al alm.
„en pind til et huV\Moth.T135. en Vinter-
aften, naar . . Dørene er pindede og Hønsene
har faaet deres „Told" i Hullet. Aakj.BT.50.
(han) greb en Jernstang og stødte den Ler-
told ud, der lukkede for Hullet i Diglen.

Elkjær.HA.104. jf. ndf. 1.**: Begge Aab-
ninger (i et kar) kunne holdes lukkede ved
Tx?eiolle.Brændeviinsbr.235.

\\
om hane-

told. Kønig&Ottesen.Eng.Læsebog.^(1901).404.
TeknLeks.1.547.

\\
(med., nu næppe br.) om

tampon olgn. Naar disse Midler ikke hielpe

(mod næseblod) saa giør man Tolle af raa
Fyrsvamp . . og putter dem i Næsen. Paw-
lizky.Anviisning til Sundhedspleie.(overs.1798).
180. jf. Patte-, Sugetold: man lavede en lær-

redssut med rugbrød, smør og sukker, det

kaldtes en told. UfF. \\
(dial.) om forsk,

dannelser i legemet; om byldemoder (1): UfF.
skyde toldene, om ifolet hoppe: udskille de

voksklumper, som dannes i yveret (som tegn
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paa fiærforestaaende foling; jf. I. Tip 2.i slutn.).

naar Hoppen . . havde „skudt Toldene" blev

der for Alvor vaaget og passet paa, for saa

var Begivenheden (o: folingen) nær.Dcnwi
HVC.535.

li (jf. Spunstold; fagl, især bødk.)

d. s. s. Spuns 3. Fade-Lagertolle og Ende-
to\le.Bødkeri.9. Rønherg.GK.42. Ulledl.: Rahh.

(Kulturminder.1939.157; se u. Spuns \). \\

(foræld.) d. s. s. Spuns 4.i slutn. (sp. 606''^).

MilTeknO.
\\ (jf. I. Dumling, Dybel; dial.)

kort (træ)pind, -nagle, hvormed træ-, tømmer-
stykker samles. Skattegraveren.l884.1.6. UfF.
1.2) (jf. Skruetold; nu især dial., jf.: „bruges

meest af Almnen". Levin.) prop, hvormed
en flaskehals, et (snævert) glas olgn. til-

lukkes (nu spec. om træprop). Gram.Nucleus.
1076. Tychsen.A.11.497. *En Prop . . |

Dog
ingen Told af Kork, der smidig bøier

|
Sig

efter Flaskehalsens Lejlighed. Heih. Poet. I.

432. Vinen smager af ToUen (jf. Prop
sp.l373*').VSO. (han) tog Tolden af den
ene Fl&ske. Schand.F. 303. Halleby.20. jf.

ssgr. som Flaske- (Molb.HO. Skattegraveren.

1887.1.200), Glas- (Paparbeideren.(1835).

128. jf. glsLTtold.Feilb.I.460), Voks told
(Tode.M.201). — ;/. Feilb. og u. Korktold:
det mørke Skjæg , . jeg troer . . at Du har
hjulpen paa det med en brændt Told.

CBernh.III.80.
\\ (jf. u. Korktoldj om kork-

prop brugt som flaad (4.2). Bøgh. 11. 232.
JHelms.0.144f.

2) (jf. Prop 2; nu især dial.) spøg. ell.

nedsæt, betegnelse (skældsord) for (lille,

tæt) person (barn). Feilb. især som sidste

led i ssgr. som Bug- ^Buge-: Moth.B 443.

Bev-: MDL.59), Bukse- (UfF.; jf. Bukse-
trold^, Mige- (s. d.). Møg- (Be drenge,
som kjørte møgvognen, kaldtes møgtolle.

Skattegraveren. 1886. II. 157. UfF.), Pisse-
(Moth.POO), Rovtold (s. d.).

IV. Told, en. se I. Tol.

Told-, i ssgr. f'tcol-] (jf. Tolde-j. I) (især

emb., polit., T cll. (navnlig) told.) til I. Told,

især i bet. l.i (saaledes overalt ndf., naar
intet andet angives; jf. Krydstold-, Toldbod-

en tt. Toldoppebørsel^; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes ssgr. som Told-administra-
tion, -anliggende, -anordning, -ansættelse,

-arbejde, -attest, -bedrager (jf. -(be)sviger^,

-begunstigelse, -beløb, -beregning, -bestem-
melse, -bestyrelse, -bygning, -byrde, -bøde,

-direktorat, -dokument, -eksamen, -embede,
-etat, -forandring, -foranstaltning, -fordy-

relse, -forfatning, -forhold, -forhøjelse, -for-

malitet, -forordning, -forseelse, -forskel, -fra-

drag, -gebyr, -indkomst, -indtægt, -inspek-
tion, -inspektorat, -institution, -intrade(r),

-kaution, -kommission, -konference, -konfi-

skation, -krav, -kredit, -kreds (jf. -distrikt^
-kvittering, -lettelse, -lokale, -lov(givning),

-moderation, -museum, -myndighed (er),

-mæssig, -nedsættelse, -objekt, -omkostnin-
g(er), -omraade, -opgivelse (jf. -angivelse^,

-opkrævelse, -opkrævning, -ordning, -over-

enskomst, -overtrædelse, -paalæg, -papir(er)

(jf. Papir 3.2j, -politik, -politisk, -post-

kontor, -princip, -problem, -rabat, -re-

form, -refusion, -regale, -regel, -reglement,
-regning, -regnskab, -revision(s- departe-
ment), -sag, -skala, -snyder (jf. -sviger^, -sny-

deri, -specifikation, -sportler, -spørgsmaal,
-station(s-bygning), -statistik, -strid(ighed),

-stykgods, -styrelse, -sum, -system, -tab,

10 -teknisk, -territorium, -tilsyn, -tjeneste,

-traktat, -tvistighed, -varehus (jf. -pakhus),
-videnskab, -visitation, -værdi, -ydelse, -zone

;

endvidere en del (til dels foræld, ell. udenl.)

betegnelser for personer, der er beskæftiget ved
toldvæsenet, som Told-direktør, -elev, -embeds-
mand, -fuldmægtig, -funktionær, -gendarm,
-intendant, -kontorist, -medhjælper, -mini-

ster, -personale, -politi, -prokurør, -soldat,

-tjenestemand
|| (foræld.) til I, Told 1.2; se

20 Toldbrænde og u. Told-assistent, -betjent,

-mand 1, -officiant
||

(møl. (foræld.) ell. dial.)

til I. Told 2.2; se Told-kar, -kop, -korn,

-maal. 2) til II. Told, se u. Tolde-bom, -ror.

3) til III. Told ](i), se u. Toldehane. -af-
gift, en. (jf. -penge, -ydelse og Konsum(p)-
tionsafgift u. Konsum(p)tion 2) afgift, som
svares i form af told. visse Told- eller Ac-
cise - Afgifter.Adam Smith. National - Velstand.

11.(overs.1780).101. Departementet for Told-

30 og Forbrugsafgifter. Statskalender. 1920. 372.

-amt, et. (efter ty. zollamt; sml. Amt 2 og
Tolderamt (u. Tolder^; foræld.) toldkammer.
EiøbmSyst.II.189. -angivelse, en. (jf.

-deklaration og Klareringsangivelse) angivelse

til toldvæsenet af ikke toldbehandlede varer

med oplysning om disses art, værdi olgn. VSO.
Hage.^837. -anmeldelse, en. anmeldelse
til toldvæsenet af toldgods (til eksport). S&B.
Krak.1940.II.2694. -assistent, en. assi-

40 stent ved toldvæsenet. Lov^^U1851.§2. Drachm.
V1.381. i 1846 . . var de københavnske
„Toldbetjente" blevne til „Toldassistenter".

HermAndersen. Kbh.s Toldbod. (1915). 141.
\\

(foræld.) om accisebetjent. SSB. -haad, en.

mindre fartøj, som anvendes af toldvæsenet til

patruljering ved kysterne for at hindre smug-
leri. VSO. Woldiderich.T.127. -bar, adj. (fra

ty. zoUbar; nu 1. br.) om vare: toldpligtig.

Ki0bmSyst.II.19Of. HCAnd.BC.III.362. Har
50 I nogle toldbare vdner? Krist.JyA.Till.5.Afd.

41. D&H. -behandle, v. vbs. -ing (Herm
Andersen. Kbh.s Toldbod. (1915). 150. Hage.^

849). (jf. -undersøge^ underkaste (told)gods

toldmæssig behandling (eftersyn, vejning, ta-

rifering osv.). toldbehandlede Sukkere. Lov
Nr.52'M873.§23. Trap.*1.602. -belagt,
part. adj. (polit., 1. br.) om vare: belagt med
told; toldpligtig. LVBirck.ToldogAccise.(1920).

118. SaVXXIII.559. -berigtige, v. vbs.

60 -else (Holst.R. LovNr.l08"'/»1924.§22). told-

klarere ell. hjemtage paa kredit- ell. transit-

oplag, hvad der engang befindes i Landet
af fremmede Varer maa ansees toldberigti-

get.Sponneck.T.1.130. DSB.OrdreK.78. -be-

XXIV. Rentrykt '/, 1947 8
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skatning^, en. (polit.) beskatning af en
rare v. hj. af toldpaalæg. Sponneck.T.I.4.71.

11.63. Tidsskr.f.Toldvæsen.1888.81. jf.: lavt

toldbeskattede Varer. Samling af Bestem-
melser vedr. Toldbehandling af Varer. (1925). 6.

-beskyttelse, en. (jf. -værn 1, Beskyt-
telsestold og u. Frihandel^ økonomisk beskyt-

telse af den indenlandske produktion gennem
told paa konkurrerende importvarer; protektio-

Toldboden steeg en Matros i hdJiå.Winth.
IV.20. Et Dampskib maatte ligge paa Told-
boden. Goldschm.Hjl.il.194 (hertil: „Talespr.
(blot det khhvske?)." Levin.). Toldboden paa
Godsbanegaarden. Krak.1940.ll.2693. dam-
peren gik ind til toldboden

j
rask gut inden

for toldboden, se II. rask 3. Toldbod-,
i ssgr. (ogs. Toldbo-. TrojeU.lOO. Cit.1780.
(HermAndersen.Kbh.s Toldhod.(1915).76).

jf.

nisme. Sponneck.T. 1.105.155. Hage.^76. jf.: lo u. Toldbod-mærke, -vagt; nu især i kbh
toldbeskyttede Varer.WScharling.Handels
politik.(1905) .364. toldbeskyttede . . Lande.
smst.687. -besviselse, en. toldsvig. Cit.

1788. (JySaml.3R.IV.171). WScharling. Han-
delspolitik. (1905).347. -besvijger, en. (nu
næppe br.) toldsviger, de største Toldbesvi-
gere og Gontr&hsiiiditeT.Argus.l771.Nr.30.3.

Schytte.IR.II.446. f -betjening, en, (jf.

Betjening 2.i^ (lavere) stilling, embede i told-

gadenavne som (Ny) Toldbod-gade [(ny)'tO)l-

bo(5)iga-a8], -vej ['t(«)lbo(6)|Vai'] — sj., nu
næppe br. Toldbods-, se u. Toldbodbetjentj.
foruden de ndf. anførte kan nævnes Toldbod-
arbejder, -arbejdspenge, -auktion, -bevært-
ning, -bro, -brygge, -bygning, -drager, -for-

mand, -klarering, -kommandant, -omraade,
-plads, -port, -praksis, -sag, -trappe, -vægt,
-vægter, f -betjent, en. toldbetjent; tolder.

væsenet. Nogle af dem have Told-Betienin- 20 overtroiske Fiskere og Toldbodsbetjente
ger, andre ere Gouverneurens Skrivere. Holb.
JH.II.668. Nordlyset.XII.(1829).254. -be-
tjent, en. (f -betjente. JJuel.362. jf.: med
mindre (sedlerne) af den Toldbetiente . , ere

undertegnede. ForordningogToldRulle.(17o2).
29. t -betjenter. JJuel.363. LTid.1737.386).
(ænyd. toldbetiente (flt. d. s. og -r); jf. -assi-

stent, -karl, -rider, -rorsbetjent) (underordnet)

toldfunktionær, som medvirker ved toldopsynet,

(benævnelsen var 1845-1919 ikke officiel stil-

lingsbetegnelse). Toldbetiente, store og smaae,
høie og lave, til Lands og Vands. PAHeib.
R.I.84. Woldiderich.T.25.

\\ (foræld.) om
accise-, konsum(p)tionsbetjent. BalthBang.S.

105 f. Krist.JyA.Y.64.67. -bevis, et. (nu
næppe br.) bevis for erlagt told. Forordn."/s

1833.§§5e.6c. -billig;, adj. (jf. -dyr; om
vare: som er ansat til en lav told. Samling afBe-
stemmelser vedr.Toldbehandling afVarer.(1925)

(0: om Jesu disciple). Horreb.ll.224. -bom,
en. egl.: bom, hvormed indløbet til en told-

bod (kan) spærres; nu vist kun m. h. t. for-

hold i Kbh.s havn, om anlægget og sejl-

løbet ved en saadan. Thurah.Hafniahodierna.
(1748).225. Varer (indføres uanmeldt) t. Ex,
gjennem Toldbodbommen i Kjøbenhavn.
Sponneck.T.II.319. Baadsmanden . . havde
Vagt ved Toldbodbommen . . Fartøiet gled

30 ind (til Kbh.) gjennem Bommen. Dodi.^T.
44. Krak.1940.1.582. jf.: Passagen gjennem
Toldbodbomløbet,BeA;."/3iS55. f -bud,
et. underordnet toldfunktionær, som besørgede

ærinder for toldvæsenet olgn.; toldbud; løber

(1.2 slutn.) (vist kun om funktionær ved Øre-
sunds toldkammer i Helsingør). Cit.1701.

(CFHolm.SundtoldensHist.(1855).29). Schle-

gel.Statsret.(1827).315. f -ed, en. edelig er-

klæring over for toldvæsenet om en vares art

517. -binding, en, (jf. Binding 4,1 ; polit.) 40 ell. værdi; tolded; spec. om falsk ed (idet eds-

det forhold, at en vare if. bestaaende overens-

komst ikke kan belastes med højere told end
den ved aftalen fastsatte. Bl&T. Pol.^*U1940.
l.sp.2.

Told-bod, en. f-bo. Forordning ogTold-
Rulle.(1732).37. CFReiser. Liv.(1786).44. *Nu
er der knap Tid paa Molbo 'er,

|
Nu passes

der godt paa — paa Toldbo'er, Blækspr.1926.
24. nu næsten kun (gldgs.) i visse ssgr., se

u. Toldbod- i ssgr.). {ænyd. toldbo(e)d, -bo 50 Cerberus

(VASech.FR.V520), glda. tolbodh (Skraaer.

11.297); jf. -hus og Accise-, Sisebod) egl.: bod,

bygning, hvor toldopsynet foretager toldeftersyn

og -oppebørsel; i videre anv. (ofte i forb.

paa toldboden og spec. om kbh. forhold) om
samtlige de til et toldsted hørende bygninger
og anlæg (pakhuse, pladser, havne-, kajanlæg
olgn.). Jesus (saa) et Menneske sidde i

(1907: ved) Toldboden. Matth.9.9. (det) blev
mig sagt at han var paa Toldboden; Jeg . .

løb . . ned til Toldboden, hvor jeg saae
ham . . i hans Eeyse-Klasder. Holb.Abrac.
II.2. *Jeg (a: en ansøger) søgte Toldbod
sidst, nu søger jeg Oatheder. Wadsk.in. *Ved

aflæggerne (klarererne) ofte bedrog toldvæsenet

ved at give urigtige oplysninger). Toldboed-
Eed (er) blevet til et Ordsiprog. PAHeib.R.
1.368. Sponneck.T.11.48. jf. LVBirck.Toldog
Accise.(1920).60. f -grris, en. (jf.(?) Told-
gris; toldbodsjover. Fisker.Fr.-Da.Sø-Ordbog.

(1843).82. -hund, en, (foræld.) stor, bidsk

hund, der holdtes som pladshund paa Kbh.s
toldbod. Holst.R. Bergs.GF.1.264. (spøg.) om

*for at naae sin Plads, naar man
var død,

|
Man maatte Penge til en Baads-

mand (0: Charon) give
| Og fore et Slags

Toldbodhund med Brød. Heib. Poet. X. 216.

-laas, en. (nu næppe br.) toldlaas. (godset

oplægges) i Privates Pakhuse under Told-
bodlaas eller Segl Forordn.yil797.§ 160.

t -mærke, et, (jf. Toldmærke^, Told-
bo-: vAph.(1759). -pakhns, et. (jf. Told-
pakhus;. Forordn.'/il797.§62. Galsch.H.15.

-rotte, en, I) (1. br.) til I. Rotte 2,2, om
(lavere) toldfunktionær, toldbodarbejder olgn.

(i værtshuset samledes) Kullempere, Losse-

bjørne , , Torvebønder, Toldbodrotter, Pære-
skippere (osv.).Pont.SM.^89. smst.95. Er det
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sandt, at Socialisterne har gjort Optøjer i

Nat? . . Eller er det en af Toldbodrotternes

sædvanlige Krøniker? sa.F.//.23, 2) (nu sj.)

røverhistorie, (avis)and (om oprindelsen til be-

tegnelse7i se u. I. Rotte 2,5 og HermAndersen.

Kbh.s Toldbod. (1915). 144). FolketsNisse.'''/ii

1861.5. Bøgh.DD.1866.181. D&H. -sjover,
en. (jj. -gris, -rotte 1 og Havnesjover; nu
tiæppe br.) sjover (1), som arbejder paa told-

boden, nogle faste saakaldte Arbeidsfolk eller

Toldbodsjouere.(S'poMnecfc.r.//.252. Hun har

sla'et mig lige i Øjet, li'som hun kunde ha'

vaaren en Toldbodsjover. ^Sc/iand. »S'S. i54.

-vagt, en. f'Toldbo-. MR. 1773. 514). (jf.

Toldvagt; især ^) vagt, som holdes ved (ind-

gangen(e) til) en toldbods omraade; ogs. om
det dertil anvendte vagtmandskab ell. om det

sted, hvor en saadan vagt er anbragt; desuden
(told.) om vagt, som sættes over ikke told-

behandlede skibe ell. varer. ChrBorup.PM.25.
Skibet besættes med Toldbodvagt. /ns<r. "/lo

1797.§20. Eksaminationen af de Rejsende
foretoges ved Toldbodvagten af den vagt-

havende OfQ^cer.HermAndersen.Kbh.sToldbod.

(1915).69.

Told-bog, en. {ænyd. d. s. i bet. 1 )

I) (jj. -liste 2) bog, hvori et toldstøds (dag-

lige) toldindtægter indføres. Forordn.(Kvart-
udg.)''/i2l700. Forordn.*/i»1828. §42.1,8. ind-
gaaende, henh. udgaaende toldbog, bog,

hvori toldekspeditionerne af indgaaende, henh.

udgaaende varer indføres. Instr."/ii>1797.§36.

Thorbrøgger. Haandbog f. Handlende. (1839). 25.

Samling af Bestemmelser vedr. Toldbehandlingaf
Varer. (1925). 21. 266. 2) (^, told.) en af
toldvæsenet autoriseret protokol, hvori anføres

oplysninger om mængde og beskaffenhed af
indladede varer i smaafartøjer. LovNr.l5^fi
1881. Sindballe.Søret.(1936-38).136. 3) f bog

med fortegnelse over toldsatser; toldtarif. Johs
Boye. III. 219. -bom, en. se Toldebom.

t -brænde, et. [I.I.2] (stykke) brænde,

ved, som en købstad havde ret til at tage

af hvert læs ved, som passerede byporten, i

den tid byen havde militær indkvartering.

Reskr.^*/»1782. -bræt, et. {ænyd. d. s.

(Stedn.IV.665); jf. -skilt og nt. toUbred;
foræld.) bræt, som markerer et toldsted. Cit.

1766.(SdjyAarb.l913.157). f -bod, et. (jf.

-bod-budy underordnet toldfunktiotiær. Cit.

1813. (CFHolm. Sundtoldens Hist. (1855). 56).

-deklaration, en. især (jf. -erklæring);

deklaration, erklæring til toldvæsenet (fra en
skibsfører, en importør) om indholdet af et

indført vareparti. WScharling. Handelspolitik.
(1905).346. Hage.''1021. -departement,
et. (især emb.) i best. f., om departementet for

told- og forbrugsafgifter. S&B. Bjarne.F.41.

•distrikt, et. (jf. Tolderi 1) hvert af de

distrikter, omraader, hvori et land i toldmæssig
henseende er inddelt. Forordn.^/tl797.§375,2.
EBertels.MH.14. -dyr, adj. (jf. -billige om
vare: som er belastet med høj told. Oalsch.H.
152. tolddyre Søl\viiTeT.Woldiderich.T.20.

I. Tolde, en. se III. Told.

II. tolde, v. ['tmla] -ede, vbs. (nu næppe
br.) -(n)ing (^Tolding. Moth.T137. jf. For-

toldning og u. indtolde^, jf. Tolderi. {glda.

tollæ, æda. tolnæ, sv. tuUa, no. toUe, oldn.

toUa, mnt. tolnen, toUen, ty. zoUen, jf. old-

fris. tolnad, tolned, belagt med told; til

1. Told)

1) betale, give told. I.l) (jf. indtolde og

10 II. sise; nu næsten kun uegl. (se bet. 3.i),

jf. MO.) m. h. t. egl. told (ell. accise), de
Toldbetiente, der . . tvinge disse Fremmede
til at tolde og skatte af deres Overflødighed.

Schytte.IR.II.324. Søfarere . . anløb Reden
for at tolde. AarbFrborg.1912.51. naar Adel
driver Købmandskab, skal den tolde.LF
Birek.ToldogAccise.(1920).16. \\ med den told-

pligtige vare som obj.: fortolde. Moth.T136.
*„hvor er' vi?"

|
„Ved Porten i Grenaae —

20 har de vel noget at tolde?"
|

— „Tanker —
toldfrie ])asaexe.'' Blich.(1920). IV 161. tolde

Korn. VSO. || m. tings-subj. Bomuldsgarn
toldede mindre end Raabomuld.LFfitrcfc.
ToldogAccise.(1920).113. Antallet af Skibe,

der toldede ved Helsingør, var 1620 ca. 1300.

smst.117. 1.2) (jf. bet. 2.2; sj.) om møllegæst:

give mølletold. MO.^ S&B.
2) (nu især m. overgang til bet. 3.2) tage,

kræve told (af noget). 2.1) i egl. bet. Wadsk.
30 FrV15. (der ligger) Ridderborg ved Ridder-

borg langs Færdselsaarerne, for at de høje

Herrer kunde have Haand i Hanke med
de forbirejsende Købmænd og tolde af deres

YareT. JLHeib.It.7. jf.: (der er) et slags

Creature (der) kaldes Sollicitanter (o: an-
søgere); disse . . Inden-Rigs Vahre gaae
Told-frie (ihvorvel mange have klaget, at

de blive temmelig toldede, naar de komme
til Uoved-St3iden).Spectator.l01. 2.2) (jf.

40 I. Told 2.2; møl., foræld.) om møller: tage en
vis del af sæden ell. melet (med toldkarret)

som betaling for malingen (ofte i udtr., der

hentyder til møllernes paastaaede uærlighed,

jf. Feilb.II.649). Mølleren . . forstaaer saa

vel sin Konst at tolde af Meelet, at vi ikke

mærke, at han tolder uden eengang.*Sc/it/We.

IR.III.196. PMøll.I.324(se u. Møller 1).

Mølleren malede og toldede nok saa fornøjet

sit eget Koin.JKamp. Da.Folkeminder.(1877).
50 281. FrGrundtv.LK.207 . Halleby.127. talem.:

mølleren er aldrig saa fuld, at han glemmer
at tolde, se Møller 1 (og jf. JKamp.Da.Folke-
minder.(1877).280).

3) (jf. I. Told 4; overf. 3.1) (især QJ)

billedl. anv. af bet. l.i : give afgift; i forb. m.
til: skatte (II.2.3) lil; yde (noget) sin tri-

but, ihvor gammel jeg (o: en gi. kone) end
er, saa har jeg dog endnu mine Opvartere,

som forsikkerlig tolder til mig. KomGrønneg.
60 III.178. (hornfiskene) maa paa denne deres

Ind- og Ud-Reyse temmelig tolde, saa der

undertiden fanges heele Garn fulde af dem.
OeconJourn.l757.364. Landet maae sædvan-
lig tolde alle sine raske Folk til Kiøbstæ-

8*
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åerne. Junge.24. Maatte Apotekeren af med
Procenter til Lægen, tog han det nok igen

paa de Medikamentkister, han altid hade
staaende til Skibsbrug, selv om han ogsaa
skulde „tolde" af dem til Kontoret, der paa
Skipperens Vegne rekvirerede dem.Galsch.

H.292. 3.2) (dagl) billedl anv. af bet. 2:

fjerne en (mindre) del fra en helhed; gøre

indhug i; ofte som et spøg., eufem. udtr. for

at rapse, „negle" (jf. JKamp.Da.Folkeminder.
(1877).281). De otte Skilling kunde jeg jo

nok have Lov til at tolde af de firsindstyve

Da.]eT.Schand.F.536. en Bagermadame vilde

„smage med" og toldede ikke ubetydeligt

af sin Datters Glas. sa.BS.84. (Persius''s)

Forbillede var særlig Horats, som han tol-

dede rigelig atNMøll.VLitt.1.595. de faa

ynglende (storke)Var, der visselig ikke taaler

nogen Tolden fra Ægsamleres Side, hvis de
skal hævde deres 'Pl&ds.PSkovgaard.Den sorte

Stork.(1920).3.

IIL tolde, V. ['tmb] (ogs. skrevet tolle.

JBaden.OrtO. jf. u. IL fortolde^, -ede. (a/?.

af IIL Told) I) (jf. dyble; dial.) til 111.

Told 1.1 slutn.: fastgøre, samle v. hj. af
tolde. Feilb. Træværket i Husene var tol-

det sammen. JySaml.5R.IY^296. (før i tiden)

blev Lægterne toldede eller pindede paa.
AarbHards.1938.121. 2) (sj.) sætte en told

(III.1.2) i en flaske; proppe. JBaden.OrtO.

jf.: en vel tiltoldet Tranflaske. Bagfger.//.

541.

Tolde-, i ssgr. i) til II. tolde 2.2 (ell.

I. Told 2.2;, se u. Told-kop, -maal. 2) til IL
Told, se Tolde-bom, -bord, -gang, -klampe,
-læder, -pind, -ror. 3) til III. Told 1, se

Tolde-hane, -skærer, -trækker, -bom, en.

(Tol(d)-. R6ding.II.491. UfF.). (til II. Told;

jf. -bord^ 4>- essing. Sportsleks.il.598. Esp.
365. jf. u. IL Told slutn.: arbejde saa det

knager i toldebommene. Born^O/S. -bord,
et. (ty. doU-, dullbord, jf. no. dolbord; til

II. Told; jf. -bom) ^ øverste rang (II) i

et rofartøj, hvori toldene fastgøres; essing-

(planke). Éoding. Funch.MarO.lI.140 . Schel-

ler.MarO.

t Told -ed, en. d. s. s. Toldboded.
FThaarup.Statistik.n. (1812).468. VSO. -ef-
terse, V. underkaste (rejse)gods toldefter-

syn; toldundersøge. jeg (glemte) at faa den
indskrevne Bagage toldetteTset. BøvP.(Tilsk.
1917. 1. 430). TrefraLandsholdet. (1933). 60.

-eftersyn, et. undersøgelse, kontrol af

(rejse)gods. VØstergaard.Eøsttid.(1904).138.
LovNr.108 ^'/^1924.§28.

Tolde-g^ang, en. (til II. Told; jf. Aare-
gang 2) ^ d. s. s. Gang 7.6. SøLex.(1808).
Aarerne ligge klare i Tollegangene.i''isÅ;en-

redsk.(1872).16. Uhrskov.TO.110.116. -ha-
ne, en. fTold-. jf. Messingtoldhane. PolitiE.
KosterbV'''a925.2.sp.2). hane (3.2) for-

synet med en told (jf. III. Told sp.ll2'^^).
GasVand.18. TeknLeks.1.647. -klampe,
en. ^-klamp. Rdding. VSO. UfF.). (jf. -tot)

^ aareklamp(e). MilTeknO. Funch.MarO.
1.86. Scheller.MarO. -kop, en. se Toldkop.
Told-ekspedition, en. toldbehand-

ling, -klarering; ogs. om det sted, hvor denne
foregaar (Levin. (u. Toldbodj^. Samling afBe-
stemmelser vedr. Toldbehandling af Varer. (1925).
501). PV'>U2l780. Hage.'856.

Tolde-læder, et. (til II. Told; 4^
læder, hvormed toldegangen beklædes for at

10 hindre skamfiling under roningen. Fisker.

SøO.135. Larsen, -maal, et. se Toldmaal.
Told-enhed, en. (jf. -fællesskab; nu

sj.) enhed, ensartethed m. h. t. toldbestem-

melserne for forsk, toldomraader. Rigsdagst.F.

1852 153.sp.130. (man lod) de kongelige sles-

vigske Byer træde ud af Toldenheden med
Kongeriget. DanmRigHist.lV.658.
Tolde-pind, en. {sv. tuUpinne, no

tollepind, eng. tholepin) ^ d. s. s. IT. Told
20 Larsen. BornhOS.

Tolder, en. ['trolar] ({f) Toldere. Luc
18.10(Chr.VI). Clitau.PT.195). flt. -e. (glda

tolleræ (SRD.V11.77. KbhDipl.1.283), tol

ner (Skraaer.I.681.727), æda. tolnær, sv.

tuUnår, no. toller, oldn. toUari; fra mnt
tolner (jf. ty. zollner; ell. dannet til 1. Told

jf. Toldbetjent (og de der anførte ord)
\\

ordet har en tid været (næsten) ude af brug i

rigsspr. (spec. som officiel stillingsbetegnelse

30 m. h. t. danske forhold; derimod alm. bibl.j,

jf. Levin. („obs."). HjælpeO.) person i told-

væsenets tjeneste; toldmand (1); i ældre tid

(uden for bibl.) især om (overordnet) told-

embedsmand, nu især (dagl.) om toldbetjent,

-assistent ell. som fællesbetegnelse for ansatte

i toldetaten. DL.6—18—5. Holb.DH.1.748.
(hendes) Mand . . var Tolder i Sandefjord.

Blich. (1920).XXIV 205. Øresundstolderne
var finere end de andre Toldere. Tilsk.1922.

40 1.50. Woldiderich.T.lO.
|| (jf. kongens told

u. I. Told 1.1 ; nu ikke i rigsspr.) i forb.

kongens tolder. DL.3—11—12.4—2—20.
Allen.lV,2.374. Feilb. || spec. (jf. u. Over-
tolder; bibl.) om toldembedsmændene i Palæ-
stina paa Kristi tid, som var forhadte og ringe-

agtede af den øvrige befolkning, dersom I

elske dem, som Eder elske, hvad have I da
for Løn? Giøre ikke ogsaa Toldere det

Sa.mme? Matth.5.46. Toldere og Skiøger gaae

50 for Eder i Guds Rige. smsi.2i.32. Clitau.PT.

195. *Det var sig Zachæus fra Jericho,
|
han

var en Tolder for Gud,
|
Tariffen lod ham

kun sjælden Ro, |
men nøje han gransked

dens Bxid.Aakj.VVF.43. især (ogs. o; i forb.

toldere og syndere (1. br. syndere og tol-

dere^; en Fraadser og en Viindranker, Tol-

deres og Synderes Yen.Matth.11.19. (Jesus)

aad med Toldere og Syndere. -Marc.2.i6.

*Der (0: i havnen) var fuldtop af Toldere,

60 fuldtop af Syndere,
|
Man bedrog og man

blev bedraget. Z)rac/im.Z).27'. Her havde han
(o: Bums) digtet, her drukket med Syndere
og Toldere. Aakj.EE.lOO. jf.: *Giør, Store

Konge, giør mig Synder (0: en ansøger til et
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toldembede) til en Tolder. Wadsk.iii. \\ hertil

M. a. Tolder-amt (f told(er)emhede. Oram.
Nucleus.1578. jf. Toldamt^, -embede, -gaard
(en tolders (emieds)bolig. Prom.**U1794.

Sundbo.FS.L183. jf. Stedn.lY. 570), -ger-

ning, -skib (jf. Toldskib^, -smakke (told-

baad. -smak: Eauch.HS.16), -stilling.

Tolderi, et. flt. -er. I) {ænyd. d. s.,

jf. ty. zollnerei; til 1. Told ell. Tolder) f told-

distrikt, -sted; ogs.: toldembede. *Snart i_o

vil han (o: en ansøger) Tolderie og snart

Professorat. Wadsk.iii. Hadsunds Tolderie.

JournalforPolitik.1816.IY34. 2) (jarg., 1. br.)

som vbs. til II. tolde (2). Tolderi. Woldide-
rich.(bogtitel.l942). Pol.%1946.8.sp.4.

Told-erklæring, en. tolddeklaration,

-forklaring. Tolderklæringer over værdifor-

toldede YiiieT.Krak.1940.II.2698.

Tolde-ror, et. f'Told-. jf. UfF.). (til

II. Told; jf. no. dial. toIl(e)r«(d)e samt Ror 20

1, Rortold) ^ toldeklampe. Drachm.STL.62.
ToUeroerne, Klaraperne paa Essingen, hvor
Aarerne skulle glide. sa.PTT^S. Fradetgl.Gille-

leje.l937.12f.20. jf. D&H.II.637. -skærer,
en. (til III. Told I.2; nu næppe br.) proppe-
skærer. Amberg. VSO. -trækker, en. (til

III. Told 1.2; nu sj.) redskab, hvormed en
prop, der er faldet ned i en flaske, kan op-

tages; ogs.: proptrækker (D&H.). VSO. MO.
Told-fag:, et. (jf. -folk; foræld, ell. 30

dial.) toldvæsen, (han) beklædede en høi og
vigtig Bestilling i Tolåia.get.Hauch.l1.141.

fra 1836 bestyrede han det københavnske
Toldfag. BiogrL.*II.276. om toldpersonale (ved

et toldsted): Drachm.VT.12(se u. Lodseri^.

Feilb. -fartøj, et. (jf. -baad, Krydsfartøj

og Krydstoldfartøj^. ThomLa.EL.46. Schel-

ler.MarO. -flaj>:, et. (jf. Krydstoldflag;

særligt flag, som føres af toldvæsenets far-

tøjer og paa dets bygninger. Forordn.^U1797. 40

§95. SaVY.766. -folk, pi. ell. (1. br.) et

(Feilb.BL.83). (jf. -mand 1 ; talespr.) per-

sonale, funktionærer under toldvæsenet, smug-
lerne narrede toldfolkene, der raaatte op-

give forfølgelsen i -forbund, et. (jf.

-union og ty. zollbund; polit.) forbund ml. to

ell. flere stater m. h. t. fælles toldordning.

Sponneck.T.1.117. det tidligere tyske Told-
forbund {l^2^-imO).AxMøll.F.I.278. -for-
enings, en. {efter ty. zollverein

; jf. -for- 50

bund, -union; polit.) den tydske Tolå-
iorenmg. Sponneck.T. 1.194. MO. Ludv. -for-
klaring, en. (jf. -erklæring; nu 1. br.).

Toldforklaringer om Ladningernes Indhold
m. y. Sponneck.T. 1.133. Larsen, -forpag-
ter, en. (jf. Konsum(p)tionsforpagter u.

Konsum(p)tion 2; foræld.) person, som har
tolden (ved et toldsted, i et toldomraade)
i forpagtning, saaledes at han nyder den
oppebaarne told mod en fast afgift til staten eo

(landsherren). Moth.T136. Stub.106. disse

Toldforpagtere, der, lig Blodigler, udsugede
Landets bedste Sa.lt.Hauch.VII.21. Sundbo.
FS.I.183. -forsegle, v. vbs. -Ing (s. d.).

forsyne med toldsegl. Forordn.^U1839.§6. især

i part. -forseglet: smst.§10. (en) toldfor-

seglet Prøve af \&ren. Samling afBestemmelser
vedr.ToldbehandlingafVarer.(1925).8. -for-
segling, en. (det at forsyne noget med)
toldsegl. Cirk.^^U1803. især i forb. (afgaa,

ankomme) under toldforsegling, om
vare: under toldlukke. Forordn.^/al797.§209.

Cit.l832.(Sponneck.T.II.215). f -forsve-
gen, part. adj. om vare: toldsvegen, told-

forsvegne Vahres ulovlige Ind- eller Ud-
snigelse. Pi."/, 1776. FThaarup. Statistik. II.

(1812).457f. VSO. -forvalter, en. (ænyd.
d. s.; jf. -inspektør, Konsum(p)tions-, Li-

cent-, Strandtoldforvalter) toldembedsmand,
der oppebærer tolden og fører regnskab der-

over; nu især om chef for et toldkammer,
toldsted. Moth.T136. Tolderne paa Anholt,
Bandholm, Læsø og Samsø (tillægges) for

Fremtiden . . Benævnelsen „Toldforvalter".

Resol.'*/il845. Woldiderich.T.lO. -forvalt-
ning, en. (ænyd. toldeforvaltning (VA
Sech.FR.VI.84)) bestyrelse, ledelse af told-

væsenet (paa et enkelt toldsted ell. i al alm.);

ogs. om en toldforvalters embede. Sponneck.T.
1.4.6. VSO. HermAndersen.Kbh.sToldbod.
(1915).231. -fri, adj. (glda. tollfrii i bet. 1;

sml. konsum(p)tions- (u. Konsum(p)tion 2),

sisefri; mods. -pligtig osv.) I) (nu sj.) om
person, institution, stat olgn.: som er fritaget

for at svare told. Moth.T136. de Svenske
skulle . . for deres egne Personer og Gods
blive Told- og Besværingfri udi Danmark.
Slange.ChrIV515. VSO. S&B. Ulledl. (jf.

bet. i): lade Nisse saa vel som Gud
|
Told-

fri gaa ind saa vel som ua.Grundtv.PS. VI.67,

2) om vare: hvoraf der ikke (skal) svares told.

det (skal) dennem (o: indbyggerne i Ribe)

være tilladt, at kiobe fornøden Slagte- og
Arbeids-Bæster af Nørre-Jylland, Toldfri.

Forordn.(Kvartudg.)*''U1701.§3. De fra Lan-
det indkommende Vahre ere . . erklærede
toldfrie ved Indførselen. Schytte.IR.II.421.

toldfrie Fodeisto&eT. Woldiderich.T.25. jf.:

(skibene) skulde . . med ald deres Last pas-

sere Toldlne. Slange.ChrIV776.
|| (jf. ænyd.

toldfri handel (Forordning ocTold-Rulle.*/t

1625)) i videre anv., om handel, vareomsæt-

ning olgn.: som ikke er underkastet told.

Inden for de tilsluttede Omraader oprettedes

toldfri OmadSitmng.VerdenGD.IV,1.14. ofte i

forb. som toldfri indførsel (Cit.1726.

(BiblDan.II.809). Sponneck.T.II.85. Krak.

1940.11.2692), udførsel (Schytte.IR.il.433.

MO.II.1340. D&H.II.500). 3) om sted, om-
raade: hvortil varer kan indføres (ell. udføres)

uden toldafgift; som ikke er belagt med told.

Forordn.^/tl797.§4. Altona og de øvrige

toldfrie Steder i Hertugdømmerne. »SponnecA;.

T.II.225. toldfrit Terrain eller toldfri Zone.

Schelkr.MarO. 4) billedl. anv. af bet. 1-2 (jf.

u. bet. 1 slutn.); i talem. som tanker er (1f

gaar. EPont.00.3.59. f passerer. Ruge.FT.
333. jf. u. IL tolde l.i) toldfri(e), (ænyd.
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tanker ere (ell. tanke(r) rider (NHemming-
sen. Predicken Vdi Herluff Trolles Begraffuelse.

(1565). G8^. JAlhretsøn Horsens. Fandens Fire

Døttre.(1614).318.324)) toldfri, ty. gedanken
sind frei (ell. zoUfrei); jf. tolkfri) man skal

ikke staa nogen til regnskab for sine tanker;

man har lov at tænke hvad man vil; ogs.: ens

tanker unddrager sig andres kontrol. Holb.

MTkr.489. Mine Tanker ere toldfrie, og have
Lov til at passere ind ad eet Øre og ud ad
et &ndet.PalM.IL.II.649. i den senere Tid
(o: omkr. 1935) er jo Tanker knapt nok
toldfri (i Tyskland). SvClaus.Vdvalgtetvangs-
tanker.(1945).201. jf.: Tankerne, som kun
en meget overfladisk Betragtning vil kalde

toldiii. Gjel.GL.223. ogs. udvidet m. forsk, til-

føjelser, fx.: Tanker ere toldfrie, siger man,
men Ord ere det ikke.Gylb.(1849).VIII.67.

(jf.: *toldfri skal være . . |
Som Tanker,

saa Oia.Grundtv.PS. VII.423. samt: (hans)
Forms usentimentale Klarhed og Skarphed,
der aldrig tillod ham at dæmpe og mildne
det sagte for at faa det toldfrit igennem,
GadsMag.1930.375) ; om forsk, andre (spøg.)

tilføjelser i folkeligt spr. se Krist.Ordspr.347 .

619. -frihed, en. (jf. Konsum(p)tionsfri-

heå) det at være toldfri; især i flg. anv.:

I) (nu 1. br.) svarende til -fri 1. Holb.Hh.I.
413. *hans svenske Majestæt

|
Fraskriver

sig al Toldfrihed i Sundet. Oehl.IX.124.
HandelsTekn.364. 2) svarende til -fri 2. Told-

Frihed for nogle uldne Fabriqve-Vare. CirA;.

**/d782. Rigsdagst.A.1940/41.sp.2531. 3) (nu
sj.) svarende til -fri 4. * Toldfrihed selv af

lydelige Tanker (o: ytringer). Bagges. V.15.

jeg (benytter) mig naturligviis ogsaa af denne
„Tankernes Told-Frihed". Grundtv.BrS.356.
-fællesskab, et. (polit., nu 1. br.) told-

enhed. Lov af 26de Juli 1863 havde gjennem-
ført Toldfællesskab for Monarkiet. WSchar-
Ung.Handelspolitik.(1905).570. -gitter, et.

(jf. -hegn^ gitter, som danner afspærring til

et toldomraade; om gitter omkr. Kbh.s fri-

havn(s landomraade) : HermAndersen.Kbh.s
Toldbod.(1915).184.225. Hage.'969. -gods,
et. (jf. -\axe) gods, som (skal) toldbehandles.

LovNr.62''U1896.§25. (formanden) modtog
Toldgods, opvejede det og kvitterede for

Modta.ge\sen.Woldiderich.T.19. jf. Told-
godsforvalter. Haandbogf. Toldetaten.1935.
6.37. -godtgørelse, en. (delvis) godt-

gørelse, tilbagebetaling af told (spec: ved gen-

udførsel af importvarer ; „drawback"). Adam
Smith.National-Velstand. 11. (overs. 1780).102.
Lov*/7l863. §26. Hage.^846. jf. Materialtold-

godtgørelse u. Materialtold. -gris, en. (sj.,

nu næppe br.) d. s. s. Toldbodgris (?). Heib.
Pros.X.483. -grænse, en. (jf. -linie, -skel

og u. -mur; især polit.) grænse ml. to told-

omraader (ved hvis passage der skal svares
told). Forordn.'y2l820.§l. min Koffert . . var
efterseet . . ved den tydske Toldgrændse.
HCAnd.ML.246. Stadigt skilte Toldgrænser
inde i Landet mange Egne fra hinanden.

Fridericia.NH.1.5. om grænse ml. tolddistrik-

ter: Toldgrænsen og Politigrænsen faldt ikke
s3immen.Woldiderich.T.120. -hane, en. se

Toldehane. -havn, en. havn, hvor ind-

kommet gods (skal) underkastes toldbehand-

ling (mods. Frihavn^; vist kun om den uden
for frihavnen liggende del af Kbh.s havn.
Bek.Nr.l98'">/iol894.§2. Krak.1940.II.2693.
-hegn, et. (1. br.) d. s. s. -gitter, (en) (fri)-

10 Havn, omgivet af et Toldhegn. Trap.*I.588.

-herre, en. m. h. t. ældre tiders forhold:

fyrste olgn., som havde toldrettighed over et

vist omraade. SaUXXIII.558. -hns, et.

{ænyd. d. s., fsv. tolhus; jf. -bod og Licent-

hus (u. Licent^* nu 1. br.) hus, hvori told-

eftersynet foregaar. JensSør. 11.66. Matthæus
. . var en Tolder, og sad i Toldhuset,
da Jesus kaldte ham. Mynst.Bispepr.(1852).
27. Rønberg. GK. 73. -hytte, en. hytte,

20 skur, der tjener som opholdssted for told-

opsynet. PoVU 1938. Sønd. 19. sp. 2. Woldide-
rich.T.25. -indland, et. (jf. -udland^ den
del af et lands territorium, for hvilken dets

toldbestemmelser, -love gælder (mods. frihavne

olgn.). HermAndersen. Kbh.s Toldbod. (1915).
222. BerlKonv.XXI.395. -inspektør, en.

(jf. -forvalter og Krydstoldinspektørj over-

ordnet toldembedsmand (der er chef for et

større toldkammer ell. i en institution inden

30 for toldvæsenet). Bagges.NK.278. Woldiderich.

T.122. -kammer, et. (jf. -amt. General-

toldkammer (u. General- 2) og Kammer 9.1^

bygning, lokale for det stedlige toldvæsens

(overordnede) personale; ogs. fællesbetegnelse

for samtlige toldembedsmænd paa et toldsted.

Forordn.(Kvartudg.)^yi2l700.V.§6. Der for-

taltes nede paa Toldkammeret, at (osv.).

Pont.F.11.23. (den ny toldassistent) var op-

taget af at studere Toldkamrets Omgivel-

40 ser. Woldiderich.T.9. -kammerer(er),
en. (jf. -kammerherre, -kæmner; foræld.)

overordnet embedsmand ved et toldkammer
(vist kun: Øresunds toldkammer). LBoesen.
Helsingøer.(1757). 144. 281. 302. E Pont. At-

las.11.287 (se u. Kammerer(er)^. Galsch.H.

124. -kammerherre, en. (foræld.) vist

(spøg.(?)) omdannelse af -kammerer(er).

Der var svært fine Folk med til den Stads,

og alle Toldkammerherrerne — dernede fra

50 Øresundstolden, ved De nok — baade store

og smaa. ELicht.Fra detgamle Slot. (1901).33.

Galsch.H. 50.124.126. -kar, et. (ænyd. told-

kar, fsv. tullkaar; til I. Told 2.2 ell. IL
tolde 2.2; ;/. -kop, -maal; foræld, ell. dial.}

lille kar (pottemaal olgn.), hvormed mølleren

toldede af kornet ell. melet. DL. 5—11—3.

KancSkr.*/il830. Halleby.127. -karl, en.

(dial.) toldbetjent. JySaml.3R.IV116 f. (han)
havde været Smugler, Toldkarl og atter

60 Smugler, til Toldgrænsen blev oiphævet. Ribe
Amt. 1913.517. -kasse, en. (jf. -kistej et

toldsteds pengekasse, for at forhindre frem-

tidige Bedragerier (opfandt Chr. IV) en sind-

rig Mekanisme til at anbringe paa den
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helsingørske Toldkasse. HermAndersen.Kbh.s
Toldbod.(1915).34. \\ især i videre anv. (jf.

I. Kasse 2.2), om toldvæsenets, et toldsteds

(kasse)kontor ell. pengemidler, der var ingen

Penge i Toldcassen. Jens<S'ør.//.S. Sponneck.

T.II.109. Landets 82 Toldkasser, der op-

kræver saa godt som alle Told- og Forbrugs-

afgifterne, Renter og Afdrag fra Stats-

kassens Debitorer, Havne- og Bropenge,

Benzinafgifter, Isafgifter m. m.Bjarne.F.43.

-kasserer, en. kasserer under toldvæsenet.

Forordn.^/il797.§75,4. ForrO. -kiste, en.

{ænyd. d. s.; foræld.) toldkasse. Pflug.DP.451.
Slange.ChrlV.22.72. Klingende Sølvdalere

løb som en jævn Strøm ned i de store jern-

bundne Toldkister i KoXåxag.PEliassen.
Kongeaaen. (1926). 48. -klarere, v. vbs.

-ing (s. d.). d. s. s. klarere 4. Scheller.MarO.

toldklarerende Skippere. (raJscft.ff.57. -kla-
rerer, en. klarerer. Tidsskr.f. Toldvæsen.

1886.55. Postvæsenet optræder jo ofte som
Toldklarerer og fortolder Folks Pakker.
Woldiderich.T.13. -klarering, en. (jf.

-ekspedition^ klarering af tolden (bestaaende i

toldangivelse af varen, toldbehandling og -be-

rigtigelse). KiøbmSyst.II.184. Sponneck.T.I.
185.11.110. Hage.' 848. jf. u. I. Told l.i

(sp.llO*^^): indgaaende toldklarering
ell. toldklarering for indgaaende (se

u. indgaa 6, I. Indgaaende^, henh. told-
klarering for udgaaende (se Udgaaende/

Il
om det sted, hvor klareringen foretages.

Klarereren (maa) henvende sig ved ved-
kommende Toldklarering. Krak.1940.II.2693.

-kontor, et. (jf. -oppebørsels-, -opsyns-

og Konsum(p)tions-kontor^. Forordn.^ /»1797.

§13. Woldiderich.T.96. indenlandske og
udenlandske Toldcontoir (i Kbh.).

Sponneck.T.I1.365. Toldskriver ved det ind-
gaaende Toldkontor. HermAndersen.Kbh.s
Toldbod.(1915).44. -kontrol, en. (jf. -op-

syn, -vagt 1 og -oppebørsels-kontrol^ kontrol,

som toldvæsenet udøver (fx. med toldgods ell.

en toldgrænse) ; ogs. om det sted, hvor en saa-

dan kontrol foretages. Sponneck.T.I. 182. Told-

kontrollen Grove Vægt (i Kbh.).Krak.l940.
1.582. (cigaretterne) blev brændt „under
Toldkontrol". Woldiderich.T.71. -kontrol-
(]}ør, en. (jf. -oppcbørsels-kontrol(l)ør^ til-

synsforende toldembedsmand. JMandix.K.375.
Woldiderich.T.12. -kop, en. (ogs. Tolde-.
OrdbS. UfF.). (til I. Told 2.2 ell. II. tolde

2.2; jf. -kar, -maal og Kop 6; dial. (foræld.))

lille beholder, maal, hvormed mølleren tol-

dede. Feilb. Hedebo.160. Dengl.By. 1930-31.

104. -korn, et. (lil I. Told 2.2; foræld,

ell. dial.) den mængde korn, som mølleren

tager som betaling. Cit.l730.(Lyngby-Rogen.
1933.26). KancSkr."/iol824. Feilb. -kriff,
en. I) (sj.) kamp, krig ml. toldere og smuglere.

Sponneck.T.I.145.181. 2) (polit.) krig (1.2),

som to stater fører indbyrdes v. hj. af stadig

forhøjede toldpaalæg paa (visse af) mod-
partens eksportvarer, smst.163.185. AxMøll.

F.I.279. -kryds-, * ssgr. (emb., foræld.)

m. sa. bet. som de tilsvarende m. Krydstold-,

fx. Toldkryds-fartøj (Cirk.yd851. Tidsskr.

f. Toldvæsen.1888.89), -væsen (Sponneck.T.
11.41. Larsen, jf. Krydsvæsen^. -kryd-
ser, en. (jf. -baad og II. Krydser l.i^.

Holst.R. ThomLa.EL.45. Woldiderich.T.108.

-katter, en. (jf. -baad, Krydskutter og

Krydstoldkutterj. ThomLa.EL.45. Galsch.H.

10 25. -kæmner, en. ^-kæmmener. Kunst-
udstill.(1879).125. -kæmmerer. Reskr.'*/-,

1721. §4. CChrist.H.267. -kæmmererer.
Cit.1701 og 1809. (CFHolm. Sundtoldens Hist.

(1855). 29. 50). Stats -Caiender. 1801. 208. jf.

flt. -kæmmererer. smst.1852.241). (foræld.)

d. s. s. -kammerer (er). Schlegel. Statsret.

(1827).315. -laas, en. (jf. 1. -lukke, -bod-

laas samt -plombe, -seglj laas, lukkeanord-

ning, hvormed toldvæsenet laaser for rum ell.

20 genstande, som (endnu) ikke er toldunder-

søgte. DSB.OrdreM.40. Toldlaas med Chr.

VIIIs MoiiogTSLm.Dengl.By.1936-37.38. (jærn-

banevogne) kunne sættes under Toldlaas.
Bek.^Va865.§5. Hage.''837. -ledsage, v.

vbs. -else. m. h. t. (uefterset) toldgods: lade

ledsage af en toldtjenestemand (for at fore-

bygge misligheder, toldsvig). 1 København vil

Gods altid være at toldlukke eller toldled-

sage i (saadanne) Tilisside. Samling afBe-

30 stemmelser vedr. ToldbehandlingafVårer.(1925)

.

19. eventuelt kan Kortene afgaa under
To 1 die ds age Is e.sms<.244. Hage." 857. -li-

nie, en. (nu sj.) (linie, der danner) told-

grænse. MR.1812.340. naar Toldlinien (ved

Helsingør) var passeret. CFHolm.Sundtoldens
Hist.(1855).159. den nye Toldlinie var truk-

ket. PEliassen.Kongeaaen.(1926).75. -liste,
en. I) (nu sj.) toldtarif. Schytte.IR.II.421.

Hrz.IV.259. FJørgensen.Detda.-no.Toldvæsens

40 Hist.(1905).69. 2) (jf. -bog 1 ; 1. br.) liste,

som toldvæsenet fører over (indtægterne ved)

toldbehandlede genstande. PEliassen.Konge-
aaen.(1926).124. I. -lukke, et. (jf. -laas

osv. og II. -lukke^ lukke (1.2.8), hvormed told-

væsenet hindrer adgang til et rum, toldgods

olgn. LovNr.52*ld873.§38. der vil altid være
at anbringe Toldlukke for højtbeskattede

Varer . »S amling afBestemmelser vedr.Toldbehand-
ling afVarer.(1925). 17.

II (jf. I. Lukke 2.6;

50 i forb. ^forsende, sætte, tage osv.) under
toldlukke. Lov*/il863.§18. Brændingsappa-
raterne (bliver) at tage under Toldlukke
(Plombering, Forsegling eller lignende). iZigs-

dagst.C.1921122.1322. II. -lakke, v. for-

syne (et rum, (told)gods) med toldlukke

(I), toldlukkede ^SkXex. Samling afBestemmel-

ser vedr. Toldbehandling afVarer.(1925).20. de
maatte holde Nattevagt ved Skibe, naar dis-

ses Luger af en eller anden Grund ikke kunde
60 toldlukkes. Den gi. By. 1936-37. 49. -maal ,

et. ('Tolde-. UfF.). (til I. Told 2.2 ell. II.

tolde 2.2 ; ;/. -kar, -kop ; møl. (foræld.)) maal
(1.3.8), hvormed der toldedes. AarbFIolbæk.

1941.176. -mand, en. {oldn. toUamadr,
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eng. tollman, ty. zollmann; jf. -folk; tale-

spr.) I) person, der er ansat i toldvæsenet;

tolder. Tidsskr. f. Toldvæsen. 1887. 119. Soya.

OAM.134. jf. I. Told 1.2: (ved portene) stod
Toldbetjentene, „Posekiggerne", Vagt . .

Andre Toldmænd havde til Opgave at passe,

at intet kom ind i Byen paa ureglementerede
Steder. AarbFrborg.1942-43.99. 2) (jf. -ven;

polit.-jarg.) tilhænger af toldbeskyttelse; pro-

tektionist. SilkeborgVenstreblad.'''/iil926.1.sp. lo

5. -mur, en. (jf. -skranke 1; polit.) billedl.

(jf. I. Mur 2.2 slutn.), om (system af) told-

satser, -paalæg, der skal vanskeliggøre ell.

hindre importen af udenlandske (konkurre-

rende) varer, (ofte i forb. som omgive et land
med, afspærre et land ved, lukke sig inde

bag (høje) toldmure/ FJørgensen.Detda.-no.

ToWxesensHist.(1905).88. nedbryde HoXå-

muTeiie.Tilsk.1919.1.222. Napoleons Forsøg
paa . . at bygge en protektionistisk Toldmur 20

til Værn for den franske Industri. lÆnt;aW.

KF.174. -mærke, et. (jf. -bod-mærke^
mærke, der sættes paa toldeftersete genstande

(vAph.(1764). VSO. D&E.) ell. gælder som
kvittering for betalt told. PolitiE.^va924.3.
-officer (Forordning ogTold-Rulle.(l732)

.

3.51), -officiant, en. (ænyd. toldofficer;

foræld, om da. forhold) (højere ell. lavere) told-

funktionær, toldembedsmand, smst.ll. Spon-
neck.T.I.70.n.l06. Scheller.MarO. m. h. t. 30

acciseforhold: LKragballe. Minder. (1904). 8.

-oplag, et. (jf. -oplægge og Frilager, Kre-

ditoplag^ oplag (1) af uMareret toldgods. Ludv.
ForrO. \\ hertil Toldoplags-bevis (Bl&T.),
-hus (S&B.). -oplægge, V. vbs. -ning.

anbringe (varer) i toldoplag. Bl&T. -oppe-
børsel, en. det at oppebære, indkassere told;

ogs. om (de samlede) toldindtægter (fra et told-

sted ell. hele toldomraadet). JMandix.K.238.
Sponneck.T.1 147. D&H. \\ hertil Toldoppe- 40

børsels-betjent (foræld.: toldbetjent. Spon-
neck.T.II.97. Ludv.), -kontor (Instr.'*/io

1797.§16. Hage.'848), -kontrol, -kontrol-
(l)ør (foræld.: toldkontrol(l)ør. Cit.l854.(Lov
L.VI.157). BiogrL.*II.269), -sted. -op-
sigt, en (MR.1799.997) ell. (nu kun) -op-
syn, et. (jf. -kontrol^ det opsyn, toldvæsenet

udøver for at besørge fortoldningen og hindre

toldsvig; ogs. om sted, hvor en saadan kontrol

foretages, ell. (jf. Opsyn 2.2^ om det dermed 50

beskæftigede (underordnede) personale. For-

ordn.^U1797.§183. Fjorde, hvor Toldopsyn er

ansat ved InåXøhet. Sponneck.T.IL122. Jeg
har været tjenstgørende i Toldopsynet i over
20 A&T.Woldiderich.T.W. \\ hertil Toldop-
syns-betjent (foræld.: toldbetjent. Forordn.
'/d797.§195. Sponneck.T.I.145), -bygning,
-forretning, -kontor, -mand (person, der

(uden at være tjenestemand) lønnes af told-

væsenet for at udøve en vis kontrol med en eo

kyststrækning. FThaarup.Statistik.III.(1815).
103. Haandbogf.Toldetaten.1944.11), -per-
sonale, -pakhas, et. (jf. Toldbodpakhus;
pakhus (inden for et toldsteds omraade), hvor

toldpligtige varer midlertidigt kan oplægges
toldfrit. Lov^/il863.§48. LovNr.l08**/d924.
§39,1. II

hertil Toldpakhus-arbejder, -for-
mand, -mester, se Haandbogf.Toldetaten.
1926.9.1920.8.1932.7. -pas, et. {ænyd. (en)

toldpas (VASech.FR.Y.78); til IV Pas 1; ;/.

-passerseddel, -seddel) tolddokument, som i

visse tilfælde erstatter en toldseddel. Forordn.
yd797.§253. ForrO. -passerseddel, en.

(1. br. -passere-, D&H.). (jf. -pas^ passer-

seddel udstedt af toldvæsenet (for en vare);

toldseddel. Girk.^U1799. Ludv. -penge, pi.

{ænyd. toldpenninge, fsv. tolpånigh; jf. -af-

gift, Konsum(p)tions-, Licent-, Sisepenge)
spec. (nu sj.): penge indkommet (i toldkas-

sen) ved toldopkrævning. Moth.T136. et stort

Jernskrin . . hvori Faderen (0: ridder Lave)
pleiede at forvare de kongelige Toldpenge
(o: ved Helsingør). Ing.EM. 11.73. -pligt,
en. den en (import)vare paahvilende pligt til

at bære told; toldpligtighed. LandbO.lV.583.
Pakhuslejen beregnes . . i Forhold til de
oplagte Varers Vægt, til Dels ogsaa under
Hensyn til deres To\Å^\\gi.Kr)ik.l940.1l.

2692. -pligtig, adj. (jf. -bar, -belagt; som
er underkastet told (mods. -hi); især om vare:

hvoraf der skal svares told (ofte i forb. told-

pligtig(e) vare(r);. Amberg. Sponneck.T.L
116. da der intet toldpligtigt var, gav (tol-

deren) Tilladelse til at køre videre. Pi?lias-

sen.Kongeaaen.(1926).222. \\ om lokalitet,

(varerne) indgaae i Rigerne fra toldpligtige

Steder. Forordn.ytl797. § 4. Sindballe. Søret.

(1936-38).14.
II

hertil (jf. -pligt;.- Told-
pligtighed, Sponneck.T.II.83.94. Lov*/-,1863.

§8. -plombe, en. (jf. -plomberet, -plom-

bering og -laas osv.) plombe, hvormed told-

væsenet Jean plombere (rum med) ikke told-

behandlet gods olgn. HermAndersen.Kbh.s
Toldbod. (191 5). 128. Dengl.By.1936-37. 48.

Gods afsendes under Toldplombe eller

Toldsegl . Cirk.'yil822. §1. -plomberet,
part. adj. om (rum med) (told)gods: forsynet

med toldplombe. Godset . . afgaar . . told-

plomberet. Samling af Bestemmelser vedr. Told-

behandling afVarer. (1925). 19. -plombe-
ring, en. det at forsyne ell. være forsynet

med toldplombe. Sponneck.T.I1.216. Varer . .

oplagte i Toldpakhuset under Toldplom-
bering. Samling af Bestemmelser vedr. Toldbe-

handling afVarer.(1925).8. -post, en. (jf.

-vagt; sted, bygning, hvor toldbehandling fore-

tages; ogs. om (medlem af) det til et saadant
sted knyttede toldopsyn, disse nysgerrige (gene-

rede) de tyske ToldposteT.PEliassen.Konge-
aaen. (1920). 230. Efteraarsbreve. (1928). 94.

-register, et. (jf. -liste 1 ; nu næppe br.)

toldtarif. LTid.1729.102. KiøbmSyst.II.189.
-ret, en. I) (især polit.) toldrettighed. LV
Birck.ToldogAccise.(1920).4.9.114. 2) (jur.)

samling af retsregler, der tilsammen danner
grundlaget for en stats toldordning, -forhold.

smst.79. -rettighed, en. {ænyd. d. s.;

jf. -ret 1 ; især foræld.) (en konges, stats ell.
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(i ældre tid) visse privatpersoners) ret(tighed)

til at oppebære toU. Holb.DH.lI.392. Éage.'

843. t -rider, en. (jf. -rytter, Strand-

rider og I. Rider 1.2^ bereden toldfunktio-

nær, toldbetjent. Schytte.IR.1 1.441. VSO. MO.
-ror, et. se Tolderor. -rorkarl, en.

iji. Ror- 2, Rokarl og no. tollrorskar; sj.)

toldrorsbetjent. S&B. -rorsbetjent, en.

(jf. -rorkarl og -betjent^ rorsbetjent (stillings-

betegnelsen afskaffet 1919). D&H. ORung.P.
74. jf. Toldrorsbetjentforeningen. Fwnd.iVr.

33"U1896.§3. -rulle, en. (ænyd. d. s. (og

tolder-rolle); jf I. Rulle 4.i; foræld.) told-

tarif. Holb.DH.II.878. den (indirekte skat)

har avlet Consumption, Tallotterier, Told-

ruller, og flere trivelige 'BøTn.PAHeib.(For
Sandhed. 11.203). AFriis.BD.l1 239. -ryt-
ter, en. (jf. Strandrvtter; foræld.) toldrider.

Cit.ca.l820. (PEliassen.Kongeaaen. (1926).130).
AJMarcussen.IÅntrupogHjerting. (1923). 128.

-sats, en. sats (3.4), hvorefter tolden paa en

vare beregnes. Sponneek.T.1.66. Woldiderich.

T.20. -seddel, en. (ænyd. d. s. (VASech.
FR.I.201); jf. -pas, -passerseddel samt Ac-
cise-, Klarerings-, Siseseddel) kvittering for

betalt told; spec. m. h. t. et skibs udklarering:

dokument med oplysning om de med skibet

forsendte varer og med bevis for, at skippe-

ren har betalt de forsk, afgifter for skib og

ladning; ogs.: dokument udstedt af toldvæse-

net, som ledsager uberigtiget gods ved land-

værts forsendelse. Forordn.(Kvartudg.)*^U%
1700. Sponneck.T.II.8.213. ForrO. udgaa-
ende toldseddel, se udgaa. -segl, et. (jf.

-forsegling og 1. -lukke osv.) segl med sa.

anv. som foldplombe. Forordn.(Kvartudg )'^/it

1700. ForrO. i forb. under toldsegl: Cirk.

'*'d822.§l(se u. -plombe;. VSO. -skat,
en. (polit.) skat paalignet, udredet i form af
told. JySaml.3R.IV.101. LVBirck.ToldogAc-
cise.(1920).134. -skel, et. toldgrænse; især

om den 1850 (1851) ophævede toldgrænse ml.

Nørrejylland og Slesvig. Pl.**/iol727. Ribe
Amt.1913.516. jf. Grændse tolds kiel. For-
ordn. V,27S7.^i2i og: Toldskiels-Aaen
imellem Jylland og Slesvig. Sc/iousForord-
ninger. IX.(1788).232. LovNr.65 **U1873. §6.
•skib, et. (jf. -baad og Tolderskib (u. Tol-

der^; 1. br.). EBertels.MH.26. -skilt, et.

især (jf. -bræt, -støtte, -tavle 1): skilt paa
en toldbygning (-hytte olgn.) til angivelse af,

at der del paagældende sted forefindes told-

personale (og kan foretages toldbehandling).

KiøbmSyst.11.189. Bagges. DV.'XI.233. Wol-
diderich.T.18. -skranke, en. I) (jf. -mur
og I. Skranke 2.i ; polit.) om toldgrænse,

(system af) toldsatser, der virker afspærrende,
hindrende for det frie handelssamkvem. Nord
ConvLex.V.566. handelen . . hæmmedes ikke
af toldskranker. 2/FCiaus.flf.322. 2) (mindre
br.) skranke (I.l.l) i toldlokale, hvor eftersyn

af (rejse)gods olgn. foretages. PEliassen.
Kongeaaen. (1926). 318. Socialdem.**/io 1946.
14.sp.2. -skriver, en. (ænyd. d. s., fsv.

tolskrivare; //. Acciseskriver; foræld.) told-

embedsmand, som førte toldvæsenets regnskab;

kammerer(er) (1). Moth.T136. Sponneck.T.
11.365. P. . . var første Kammerer eller

Toldskriver ved To]dkamTet.Galsch.H.20. i

Kjøbenhavn (henvender skipperen sig til)

udenlandske Toldskriver.(S'ponnecfe.T.

11.127. -snor ell. -snøre, en. stærk snor,

snøre (i særlig udførelse), der af toldvæsenet

10 anvendes som (del af) lukke for uberigtiget

gods. OrdbS. -specie, en. (mønt., foræld.)

i tidsrummet 1811-18 betegnelse for specie (4),

hvortil toldafgifterne (og visse andre ydelser,

jf. fx. PVU1812. Forordn.*U1812.§20) om-
regnedes. FThaarup. Statistik. IV (1815). 299.

Wilcke.S.355. -sted, et ell. f en (Holb.DH.
11.34. ExtrRel.'*/J722.7). (ænyd. d. s., glda.

(som stednavn) Tol(le)nstede (Stedn.V1.281);

jf. Tolderi 1) sted (lokale, kontor), hvor told-

20 behandling foretages og told oppebæres (oftest

beliggende ved en grænse eU. en havn); under-

tiden ogs. i (ell. nærmende sig) bet.: bebygget

omraade, (mindre) by med et toldkammer. Jens
Sør.II.Ol. Ved Elven (o: Elben) er . . mange
1o\å-^UåQx.Ew.(1914).IV.259. Toldkutteren

. . havde Station oppe ved Rørvig Told-

steå.Bergs.BR.44. (Frederikssund) var 1665
bleven Toldsted med Kjobstadret.Æio/iPef.

Kingo. (1887). 91. Hage.' 830. -stempel,
30 et. stempel, hvormed visse toldberigtigede va-

rer ell. (nu især) tolddokumenter stemples af
toldvæsenet. vAph.(1759). Forordn.^U1838.

§16. Lædergamacher, Toldstempel „Krusaa".
PolitiE.Kosterbl."U1923.1.sp.2. || billedl. en
vis Art Digtekonst . . følte en Horreur ved
at nævne alt, som Konvenientsen ikke havde
forsynet med sit Toldstemipel. Hjort.KritlAt.

11.92. Ojel.OL.223. -stempling, en, stemp-

ling foretaget af toldvæsenet. Forordn.*/tl812.

40 Sponneck.T.11.182. D&H. -straf, en. straf

for toldsvig, smugleri. Sponneck.T.1.144.183.

11.56.300. Hage'.''850. f -støtte, en. (jf.

-skilt; støtte (søjle, pæl) som mærke for et

toldsted. Snart har man Toldstøtter, snart

udhænges Toldtavler, alt for at advare de
Reisende om Toldens Erlæggelse. (Sc^^ie.

IR.II.440. Amberg. f -svegen, part. adj.

(jf. -forsvegen; om vare: som er (forsøgt)

indsmuglet, ell. med hvilken der er (forsøgt)

50 bega-aet toldsvig, toldsvegne eller contrabande
Ya.Te.MR.1795.705. -svig, en. (ænyd. d. s.

(VASech.FR.IV557); jf. -svegen og Kon-
Bum(p)tion3svig; emb., jur.) handling, hvor-

ved man i svigagtig Jiensigt (ved smugleri,

urigtige tolderklæringer olgn.) søger at und-
drage sig fra at betale den skyldige told; told-

besvigelse. Holb.MpS.268. begaae Toldsvig.

Sponneck.T.1.119. Hage.*822. -sviger, en.

(ænyd. d. s. (PEliassen.Kongeaaen.(1926).

60 51); jf. -besviger, -tyv; nu næppe br., jf.:

„Sieldent."F5'0.) person, som begaar told-

svig. Cit.l747.(JySaml.3R.IV161). Schytte.

IR.11.409.
II

billedl. Muus ere Toldsvigere og
Gontrabandiers, og Kattene ligne Told«

XXIV. Rentrykt '/t 1M7 9
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hetiente. JSneed.IV218. -takst, en. især i

flt., om (satser i) toldtarif. KiøbmSust.II.189.
VortLand.^'/iol903.2.sp.7. -tarif, en. (jf.

-bog 3, -liste 1, -register, -rulle, -tavle 2)
tarif med angivelse af tolden for toldpligtige

varer. KiøbmSyst.II.189. Hage.^831. -tavle,
en. I) t toldskilt. Schytte.IR.JI.440 (se u.

-støttej. 2) (sj.) toldtarif. HjælpeO. D&H.
-tegny et. tegn (II. 5.2), hvormed toldperso-

nalet kan legitimere sig. Pl.^U1781. PEliassen.
Kongeaaen.(1926).127 . -ti<l, en. den tid (af
døgnet), i hvilken toldvæsenet foretager eks-

pedition; klareringstid. LVBirck.ToldogAc-
cise.(1920).80. PEliassen.Kongeaaen.(1926).
338. -transport, en. (anmeldelse om)
overførelse af varer fra et kreditoplag til et

andet i samme by. Hage.^688. Hirschsprungs
Handelshaandbog.'(1943).1320. f -tyv, en.

{ty. t zolldieb, om Zakæus) toldsviger, en
Snighandler og en Toldtyv. Rahb.Min.1787.
1.245. -nclland, et. (mods. -indland; polit.)

del af en stats omraade (fx. en frihavn), der i

toldmæssig henseende indtager samme stilling

som det egl. udland. LVBirck.Told ogAccise.
(1920).104. -an<iersøffe. v. vbs. -else
(Samling af Bestemmelser vedr.Toldbehandling af
Varer. (1925). 434. Bl&T.). vnderkaste (en
person, (told-, rejse-){.ocls) toldmæssig under-
søgelse; toldbehandle; toldefterse. Svend var
bleven toldundersøgt i Havnen. L^rwwn.
BS.II.62. -nnion, en. (polit.) toldforbund.

En nordisk Toldunion. Tidsskr.f.Toldvæsen.
1888.82. AxMøll.F.1.278. -vagt, en. (jf.

-kontrol 09 Toldbodvagt^. X^^vagt, som told-

væsenet lader holde for at hindre smugleri,

bevogte uberigiigede varer m. m. Mohr&Nis-
sen.Ty.-da.Ordbog.II.(1904).922. Godset skal
undergives Toldvagt. Samling af Bestemmel-
ser vedr.Toldbehandling af Varer.(1925).20. 2)
mandskab ell. enkelt person, der holder saadan
vagt. S&B. Søfolk (lokkede) de to Toldvagter
ned til et Drikkegilde under Dækket. Saa
gik jeg i Laind.Valtin.UdafMørket.I.(overs.
1945).50. 3) vagthus, -hytte, der er tjeneste-

sted for toldpersonalet, den vagthavende Told-
assistent ved Toldvagt Nr. 5 i Frihav-
nen. HermAndersen.Kbh.s Toldbod.(1915).128.

-vare, en. (1. br.) især i fit.: toldgods.

gemme kostbart Smuglergods inden i billige

Toldvarer. PEliassen. Kongeaaen. (1926). 61.

-vejer, en. (foræld.) vejer ved toldvæsenet.

Storm.SD.)(4'r. -vejerbod, en. vejerbod,

som benyttes af toldvæsenet. Krak.l940.II.
2693. -ven, en. (polit., 1. br.) tilhænger af
told; toldmand (2). Toldvenner og Frihandels-
mænd. (Som/Mnde^.^/J^O^^.i.sp.S. jf.: told-
venlige Rigsdagsmænd. PoV^Uil902.2.sp.5.
-visitatrice, en. en til toldvæsenet knyt-
tet kvindelig medhjælper, der foretager krops-
visitation af kvinder, -visitør, en. (for-
æld.) visiterende toldfunktionær. RibeAmt.
1915.74. Sundbo.FS.II.126. -vægt, en. den
ved vejning af toldgods (i forb. med bereg-
ning af (visse) fradrag) udfundne vægt, hvor-

efter tolden beregnes; ogs. om vægt, vejered-

skab, anv. ved vejningen. MO. Hage.^1307.
-værn, et. (hos sprogrensere; 1. br.). I)

toldbeskyttelse. Frihandel eller Toldværn.
FrNiels.Hofpræst Sticker.(1886).51. JJessen.
A.128. 2) om det samlede toldpersonale, told-

folkene. Det frieBlad. 1928.6. sp.l. -væ»(en,
et. (ænyd. d. s.; jf. -fag og I. Told 2) fæl-
lesbetegnelse for hvad der angaar ell. hører til

\o toldens oppebørsel og administration; institu-

tion, under hvilken kontrollen med tolden og
visse indenlandske forbrugsafgifter sorterer.

Holb.DH.1.749. Vore uindskrænkte Monar-
ker have . . indrettet det hele Toldvæsen
. . efter Handelens Fordele. JSneed.V11.511.
K. (skulde) lære lidt praktisk Toldvæsen.
Woldiderich.T.95.

||
(især talespr.) om told-

personale, toldfolk. Krist.JyA.Till.5.Afd.52.
De der har noget Rejsegods faar vendt godt

20 op og ned paa det af Toldvæsnet. ^wrfiVa;.

PE.I.ll.
Tolerance, en. [tola'rBris^j (nu vist

kun fagl. (fx. 0, med.), i bet. 2(2): Tolerans
[toloir^n's] HenrichUss.K.1.227. Tode.M.184.
OpfB.UII,3.139. tidligere ogs. Tolerants
(Toleranz). Riber.(Egeria.I,2.(1805).80.92).

Oehl.Er.1.191. jf. Meyer." Tolerantse.MC
Bruun&Horreb.JSP.63. f Tollerans. Blich.

(1920).111. 72 (den refererede kilde: Tole-

30 rants;. jf. Intnl\exa,nz.Oehl.Br.II.269). flt.

(i bet. 2.1; -r (Lovtid.l928.A.1265. IngBygn.
1940.32.sp.2). {ty. toleranz, fr. tolerance;

fra lat. tolerantia, til tolerare, ;'/. tolerant,

tolerere) I) (mods. Intolerance^ O for-
sonlig, fordragelig holdning, optræden,
tænkemaade; især: forsonlighed, for-
dragelighed over for anderledes tæn-
kende ell. troende; liberalitet; taalsom-
hed. Holb.Ep.I.405. (Grundtvig vilde) maa-

40 skee kalde sin Rolighed Tolerance mod de
Andre. Kierk.XIV222. Nathan den Vise, Op-
lysningsperiodens Ideal, det vil sige Tole-

rance (Brandes.IV.7: Fordragelighed i Tros-

s&ger). Brandes.E.18. 2) (fagl.) i videre anv.

2.1) (jf. Justertolerancej (øvre og nedre

grænse for) en genstands tilladte afvigelse fra

de fastsatte maal; spillerum ^1.2 slutn.).

MilTeknO. Fabrikkerne (leverer) Ruderne i

hvilke som helst Maal (Tolerancen er nogle

50 mm). Sal.''XX.474.
||

(mønt.) d. s. s. Reme-
dium 4. Meyer.'^ Hage.^613. \\ hertil Tole-
rance-dorn, -gaffel, -grænse, -lære(dorn)

(jf. Grænselærej, -maal, -omraade, -sy-
stem, -værktøj, se fx. SmedeMaskinarb.447.
449.804. 2.2) (med.) som betegnelse for den
grad, hvortil et lægemiddel, en sti-

mulans olgn. kan gives (nydes) uden
at medføre ubehagelige, skadelige bivirk-
ninger; ogs. om en persons evne til at taale

60 saadanne stoffer. Ugeskr.f. Læger. 1933.203.
sp.2. Stimulanser.(1945).162. jf. Alkahol-
( Ugeskr.f.Læger. 1932.462.sp.2). To baks to-

ler an s (HHelweg.HCAndersen.(1927).167).

II
mods. Intolerans. Ugeskr.f.Læger.1944.
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893.sp.l. tolerant, adj. [tohhvn'd] (fra

/r. tolerant; jf. Tolerance, tolerere samt

taalig (2)) I) O forsonlig, fordragelig,
overbærende over for anderledes tæn-
kende ell. troende; liberal; taalsom (I.2).

FGuldb.1.146. Det fornøjer mig at du er saa

tolerant imod mine Paafund i den græske

(grammatik).Rask.BrJ.161 . AaDons.MV.44.

2) (jf. Tolerance 2.2; med., nu 1. br.) om
personfs organer): som kan taale stærke
spiser, gifte olgn. Den toleranteste Mave
raaatte oprøres ved at see det Mad, hun
samraenpladrede til os.VSO.VI.lOO. Stimu-
lanser.(1945).162. jf.: de psykopatisk dege-

nererede (er) ofte . . intolerante over for

A Ikohol. A Friedenreich. Psykiatri. (1914). 252.

tolerere, v. [tol-'re^r ] ^f toUerere.
Cit.l736.(JySaml.4R.in.237).Cramer.(smst.
11.449). Oehl.Br.II.269.III.48). -ede ell.

(nu sj.) -te (jf. JBaden.FrO.II). (ænyd. d. s.

(Kingo.SS.V.314), ty. tolerieren; fra fr.

tolerer ell. lat. tolerare; besl. m. taale) I) C3

finde sig i; taale (4); ogs.: bære over med;
se gennem fingre med. derfor bør ikke slige

Skue-Spill toUrens. Holb.Hex.IY4. Forman-
den . . smilede overordnet, nødtvungent tole-

rerende Spøgen. HansPovls.HF.21. \\ m. per-

son-obj. Holb.Ep.1.364. Biskop Mynster . .

anslog det som en stor Naade . . han viste

mig, ved endog blot at tolerere raig.Kierk.

X1V.344. e. alm. \\ i perf. part. brugt som
adj. PAHeib.OmDødsstraffene.(1820).XXIII.
Patentet af 20de Marts . . har gjort det dan-
ske Sprog (o: i Sønderiylland) til et tolereret.

Cit.l844.(Grundtv.B.li.427). 2) (med., 1. br.)

m. h. t. gift, medicin osv.: kunne taale.
Stimulanser.(1945).248.

tolf, tolfte, num. se tolv, tolvte.

I. Tolk, en. [tmVg] flt. -e. (glda. tolk og

taalk (SjT.48), sv. no. tolk, oldn. tulkr; fra

mnt. tol(li)k (jf. holl. tolk^, der er laan fra

slavisk; jf. Dolmetsker, Dragoman, Tolker)
I) (jf. Fortolker 1, Tolker 1 samt Transla-
tør) person, som oversætter (især: mundt-
lige) udsagn fra et sprog til et andet
(bekendt, forstaaeligt) (oftest saaledes, at der

oversættes periode for periode), de vidste ikke,

at Joseph forstod dem ; thi der var en Tolk
imellem dem (1931: han forhandlede med
dem ved Tolk).lMos.42.23. Det kand hende
sig, at hånd har glemt Dansk, og kand ikke
tale andet end Latin, saa kand I være Tolk.
Holb.Er.1.6. uden Tolk kunde (han) tale

med Folk i de Lande, han giennemvandrcde.
Molb.DH.11.152. Kirke Leks. IV.593. (han
havde) gjort Tjeneste som Tolk paa Gestapo-
hovedkvarteret i Aarhus. Ugeskr.fRetsv.1946.
C.33. jf.: Som Shakespeares Tolk (a: over-

sætter) du (0: Foersom) aldrig os forlader.

()ehl.XX.219. ofte iforb. som edsvoren tolk
C og translatør). /(!^ancProm.*/jiS05. den,
der har erholdt kgl. Bevilling som Trans-
latør og Tolk i et fremmed Sprog. .7urFor-
mularbog.'559. LovNr.90"U1916.§149.

\\ (jf.

bet. 8^ om parlør (2) olgn.; især i bogtitler som:
Den franske l!o\k.bogtitel.l808. Politiets Tolk.

Dansk-Engelsk-Fransk-Tysk. bogtitel.1944. 2)
(især {Q) uegl. anv. af bet. 1, om person:

fortolker (2); tolker (2). 2.1) person, som
udlægger, forklarer, uddyber noget (fx. en
tanke, et (kunstværks) idéindhold olgn.) for

andre. Selv de bedste Malerier trænge ofte

til en Tolk. Rahb.(Hesperus.VII.(1822).99).

10 (biskop) Fog gjorde ikke Krav på at gælde
for selvstændig Tænker, men han var en
overmåde intelligent og forstående Tolk.

Rørd.TB.30.
\\ (jf. bet. 2.2; relig.) om for-

kynder (I.2). *skal jeg da ene være
|
Min

Skabere din Priis og Tolken af din Ære?
Ew.(1914).1.172. *Han (0: helUgaanden) kom
som Jesu Kristi Tolk.Grundtv.SS. 111.312.

2.2) person, der fremfører, giver udtryk for en
andens tanke, ord, ell. som taler paa en andens

20 vegne (spec.: som dennes forsvarer, fortaler);

talsmand. „Vil da Hosbond sige ham det

selv." — „Ja hvad andet? jeg har jo ikke

fornøden at bruge dig til Tolk.'' Holb.Bars.

1V.2. *Agent Holk,
|
De Fattiges Tolk,

|

Sygekassens Patriarch ! Wess.262. Da de to

kom hjem, blev der ikke lagt Skjul paa For-

undringen over deres Udeblivelse. Direk-

tøren særlig gjorde sig til Tolk derfor, fiier-

freund.FN.93. jf.: *Gør dig (o: du alvorlige,

30 gnavne borger) en Gang til Glædens Tolk!
JVJens.JB.91. 3) (O, højtid.) uegl. anv. af
bet. 1, om ting ell. forhold, som giver udtryk

for, tolker (8) noget (især: en følelse, et begreb

olgn.). *Hver har i Klæderne
|
Sin Tolk,

|

Os Alle gjør' Skræderne til Folk. Heib.Poet.

VII.263. det er den hellige Skrifts Betyd-
ning at være Menneskene en Tolk for det
Guddommelige. Kierk.V. 106. JensPedersen.
PASchou.(1929).13. jf. bet. 2: Man læste saa

40 let og forstod saa godt, hvad hans Pen havde
gjort sig til Tolk iox.Brandt.CP.316. \\ især

i forb. m. gen. *0 Graad, du Glædens tause
Tolk. Etv.(1914).1.132. *vore Tunger, vore
Hjerters Tolke. Bredahl.V1.125 (jf. Winth.VI.
258 og PSyv.1.428). * Flaget . . er vore
Drømmes Tolk. AxJuel.HH.12.

II. Tolk, en. [tmVg] flt. -e (Larsen.).

{sv. d. s.: fra holl. tolk, sml. ty. zolch; besl.

m. ty. zoll (jf. I. Tol, IH. Told); 0, foræld.)

50 om forsk, mindre cylindre anv. til formning
(sml. Kardustolk^ ell. maaling; navnlig:

cylindrisk dorn anv. som lære ved kontrol af

et huls størrelse; prøvedorn. Roding. Sal.

XII.63.
III. Tolk, en. [tmVg] flt. -c (Larsen.),

{sv. dial. tolk, tulk; rimeligvis dannet (ved

urigtig deling af ssgr. som sv. dial. we-stolk)

af SV. dial. stålk, no. dial. stelk, stilk, oldn.

stelkr, og besl. m. stalke; af Linné sat i

60 forb. m. 1. Tolk, jf. hans navn til fuglen:

Tringa interpres og (derefter) ty. dolmet-
scher; jf. III. Dolk; dial. (bornh.)) \. om
forsk, smaa ved stranden levende vadefugle

(klirer); nu: rødben (2), Totanus calidris.

9*
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Cit. 1767. (Ornithol FT. XXX. 131). Ejærbøll.

523. Sal.*XIY136.
tolke, V. [hrnlgd] -ede ell. (poel., sj.)

-te (Oehl.Fr.34. jf. u. fortolke^, vbs. -ning
(s. d.) ell. t -else (Moth.Téå). (glda. tolkæ,

SV. tolka, no. tolke, oldn. tulka, mnt. tolken;

til I. Tolk)

1) (1. br.) oversætte (især: mundtligt,

periode for periode) fra et sprog til et

andet; ogs.: fungere, virke som tolk. lo

Moth.Téå. Nu taler jeg mit Modersmaal.
Saa tolker BQ.EkstrabVU1945.13.sp.5.

\\

med det sagte, ytringen som obj. Talen blev

tolket for Sultanen. F50. Han tolkede det

for dem i Landets Sprog. MO. || med perso-

nen, hvis ord oversættes, som obj. AnnaLarssen
Bjgrner.TeaterogTempel.(1935).172. jeg (er)

kun blevet tolket nogle faa Gange i hele

mit lange Ta.leTli\. Ekstrabl.'U1945.13.sp.5.

II
i videre anv. (jf. bet. 2,i^, om oversættelse 20

af noget skrevet. *Skriverkarle, som med
lærde Miner

|
Endog Aviser tolked ud af

T:yåsk.Bagges.I.163.

2) O uegl. anv. af bet. 1, m. person (le-

vende væsen) som subj. 2.1) (m. overgang til

bet. 2.2) (søge at) give (klart, sandt) udtryk

i ord for noget dunkelt, hidtil uforstaaet, ved

at gøre det til genstand for undersøgelse, ud-

forskning olgn.; gøre begribelig, forstaaelig;

udlægge; udtyde. Moth.T44. *Det blev, o 30

Mand! Din (0: en teologs) skjønne Lod,
| At

tolke Støvet Himlens Lære. T^aar. £(5.255.
Hvad i de mørke Skrifter |

Er sæt med
sindrig Hu

|
Om Gudernes Bedrifter,

| Det
vil jeg tolke nu.Oehl.ND.3. tolke strofen ret.

AOlrE.NO.370. (den væltede væg) kan . .

tolkes som en brændt Rest af Østvæggen.
Steensberg.DB.16. jf. f: *Her (0: i ordbogen)

nye og gamle ord saa fyndig tolkes ud,
|

At de ey meere nu forvolde hjerne-brudd. 40

Cit.l741.(NvHaven.Orth.b^). 2.2) give ud-
tryk for noget (især: begreber, tanker, følel-

ser); udtrykke (i ord, ved gesttis olgn.).

*han (o: Ewald) kunde tolke hvad andre
kan stamme. Oehl.Digte.(1803).143. vi tolke

(Chr.VI: udsige^ aandelige Ting med aande-
lige Ord. ICor.2.13. *0 hvor smukt ved Mine-
spil

I
Hun (0: en stum) sin Tak at tolke

stTSEibei.Heib.Poet.II.39. (frøerne) tolkede

paa deres Sprog Skærsommeraftenens Pris. 50

Fleuron.DTN.44. || om skuespiller, oplæser:

gengive en skikkelse i et skuespil; foredrage en

forfatters ord. med sin vældige Røst tolkede

(skuespilleren) MoUéres Ræsonnører. iScAand.

O.II.258. Vor højtfortjente kgl. Skuespiller-

inde deklamerede, nej tolkede Oehlenschlå-
ger, Heiberg, H. C. Andersen (i en oplæs-

ning).PoV I»1946.5.sp. 3. II
(sj., jf.: „usædv."

Levin.; vist kun hos Bagges') refl,.: forklare,

ytre sig. *hvis . . det kan lykkes mig,
|

I et 60

forstaaeligt Sprog at tolke mig. Bagges.II.26.
*at braendo,

| Og aldrig torde tolke sig!
|

Ei til sin Elskte torde sige:
|
Jeg elsker, jeg

tilbeder åig.smst.I.191.

3) (poet., højtid.) uegl. anv. af bet. 1, m.
tings-subj. *rygende Brande idag tolke, det
brændte iga.a.T.FGuldb.S.207. \\ især om
ytring, stemme olgn. *Alt, hvad et Hjerte
kan rumme og lide,

|
Burde jo tolke min

(o: sangerens) Røst. Winth.1.68. *0 Taarers
Væld . .

I
Meer tolkende end Smilets hulde

Sødme. PalM. 11.26. *jeg .stirrer paa sejlende

Arker (0: skyer),
\
men finder ej tolkende

Ord. Aakj.RS.93.

CP tolkelig, adj. [^tmlgoli] som kan
tolkes (2.1); fortolkelig, tolkelige indskrifter.

Skautrup.SprH.1.34. \\ i ssg. u tolke lig.

MO. D&H. — til tolke 2.2: den guddomme-
lige Kunst (0: musik), som med usynlig

Trolddom vækker utolkelige Følelser i eders
Barm. Ørs<.///.77.

Tolke-mærke, et. (vel til IL Tolk;
skibsbygn.) d. s. s. -stik; ogs. om mærker,
bestaaende af en række kobbersøm, anbragt

paa en beddings underliggere og paa tilsva-

rende maade paa et fartøjs midte udenbords for

at vise, hvordan fartøjet skal staa paa bed-

dingen. OrdbS.
Tolker, en. flt. -e. (glda. tolkere, oldn.

tulkari; til tolke; jf. I. Tolk og For-, Udtol-

ker) I) (nu sj., jf.: „ohsoU'VSO.) d. s. s,

I. Tolk 1. Moth.T45. Drengen staar og gaber
og forstaar ikke hans Sprog; men endelig

finder han paa at lede ham hen til en Tolker,

som kan tale med ha,m.Krist.JyF.Y369.

2) O d. s. s. 1. Tolk 2(1-2). Fasting.(Prahl.

ST.lll.59). de tre tolkere, der selv har
undersøgt frwnejindskriften. LJac.F.21. en
ypperlig Tolker af dansk Digtning. Bto^rL.*

IV.lOl. jf.: *(gøgen er) Lovspringets Tolker,

ung Elskovs lieTold.Rørd.F.47.

Tolke-stik, et. (vel til IL Tolk; jf.

-mærke samt II. Stik 2.2; skibsbygn., foræld.)

mærke, der angiver, hvorledes et krumtømmer
skal tildannes for at passe til en yderklæd-

nings inderside. Funch.MarO.il.140. OrdbS.

t tolk-fri, adj. (vel omdannelse (om-
tydning) af toldfri (4)) i forb. tanker er

tolkfri (e), tanker unddrager sig andres

kontrol, kan ikke tolkes. Tanker ere tolkfrie

og domhie. OmMeningsfrihed.(1798).5. Leth.

(1800).179. Tolkning:, en. flt. -er. (jf.

For-, Udtolkning; vbs. til tolke. Moth.T45.
VSO.

II (1. br.) til tolke 1. TelefB.1941.sp.

7080. EkstrabVU1945.13.sp.4. \\ især (O) til

tolke 2: fortolkning (2.1 ); udlægning, to af

hinanden uafhængige tolkninger af (en rune-

sten). Wim.(Aarb.1874.138). urimelige Tolk-

ninger og Praktiseringer af Arbejdstids-

reglerne. JerMJaneT.'/ioi93-5.i.sp.3.
II

hertil

Tolknings-forslag, -forsøg, -grundlag,
-mulighed, -vanskelighed oft.

1. Tolle, en. se III. Told.

IL tolle, adj. se taalig. IIL tolle, v.

se taale.

IV. tolle, V. se III. tolde.

Tolle-kniv, en. ['tmlo-] (f Tølle-.

HMikkels.D.133 (fejl for Yell. udviklet af)
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TæIIe-?jj. {fra no. toI(e)kniv (af oldn. t9lgu-,

tålguknifrj, til t^'lga, snitten, tilhugning, vbs.

til telgja, se tælle (skære), jf. Tællekniv)

tprnmelig stor og bred kniv (baaret i skede)

til at skære, snitte i træ med; snittekniv;

undertiden (ved misforstaaelse) om svær folde-

kniv (VilhAnd.PM.il. 4. PolitiE.KosterbV'%

1924.2.sp.l). Bonden (o: den norske) . . med
. . sin Tolle-Kniv.OeconT.Y33. *sidon med
sin Tollekniv

|
ta'er han (o: David) Resten

af hans (o: Goliats) Liv. PAHeib.US.6n.
Louis søgte frem af sit Bælte sin store nor-

ske Tollekniv. iS'cAand.jBiS'.377. Møbelsnedkeri.

[1937J.145. UfF.
Tollerans, tollerere, se Tolerance,

tolerere.

Tolleri, et. [tmlairiJ] {sv. dial. tuUeri;

udviklet af Artilleri (AttoUeri); nu kun dial.

ell. spøg.) artilleri (1). han er ved det

borgerlige Tallene. Oversk.Com.1.42. Esp.496.

SjæUBond.145. Tollerist, en. [tCDla'risd]

flt. -er. (su. dial. tullerist ; udviklet af Artille-

rist (At(t)ollerist)) I) (nu kun dial. ell. spøg.)

artillerist (1). *foran Porten staaer en
Flok

I
Af røde „Tollerister".fiois/../TriZ9.

*Jeg har væ't Tollerist.J//eiws.^rtse6o^/or

Evermand.Y(1867).9). Dania.III.75. Aarb
Frborg.19U.129. Flemløse.126. LollO. 2) f
(stykke, bid) skraa (IV). (en) Skraatobaks-
rulle, hvoraf han vred sig en „ToUerist".

FædreV*/izl864.2.sp.2. D&H.
Tolmetsker, en. se Dolmetsker.
Tolting, en. se Tolvting.

tolv, num. [t(ol'v ell. (atm.) tol'] (jf.

NvBaven.Orth.173. Jesp.Fon.90. VSO.VIII.
3. Mohr.L. samt: Tolf (ell.) tol. Moth.T127).

(f skrevet tolf. smst.195. Cit.l705.(Vider.II.

346)). iæda. tolf, tølf (jf. Feilb.), oldn. tolf,

eng. twelve, osax. twelif, oht. zwalif (ty.

zwolf^, got. twalif; egl. smsat. af III. to og

en partikel (se u. ellevej; grundbet.: to over

ti) tallet 12.

1) i al alm. Mindre end tolv Nød er ej

Hiord: Tolv Heste eller Hopper Stod: Tolv
Svin Yiaiid.DL.6—14—13. (finsk) har tolv

K&a\is.Rask.Br.I.405. Døtre sex og Sønner
tolv. GRode.FU.76. I „de gode gamle Dage"
fik enhver ung Pige fra et „godt Hjem" . .

et Udstyr paa mindst 12 Stkr. af alt lige fra

Særke til Yinglas.Soeialdem.^*/tl946.12.sp.5

(jf. u. hver 2.i J. || i forb. m. andre talord (om
dial. tilletolv se u. eller 3^. af Judæ Stamme
tolv tusinde Beseglede; af Rubens Stamme
tolv tusinde Beseglede. ^a6.7.5. Der var vist

en ti-tolv Herrer tilstede. iSan^.F.iiS. aar
atten hundrede og tolv !

2) t særlige forb. (jf. ogs. Feilb.). de tolv

(himmel)tegn (jf. u. Hirameltcgn 1, II. Tegn
2.2^, aarets tolv maanedcr (VSO. if. HCAnd.
(1919).1V.125). de tolv Dage til Helligtre-

kongersdag (var) ansete for de rette tolv

Z\x\eådi%e.NRasmf>»kilde.B.63. hver af de
tolv Jnledaige. Ellekilde.DJ.298 (jf. u. tolv-

te/ de tolv Israels St&mmer.lMos. 49.28.

de fire store og de tolv smaa poeter ell.

profeter, se Poet 1, I. Profet l.i. || talern.

vende paa tolv streger, se Streg 2.4. der gaar
tolv skræddere paa et pund (pressejærnet
med), se Skrædder l.a. af dem til tolv paa
dusinet, se Dusin. || de tolv apostle, se

Apostel ]. forkortet: de tolv. En af de Tolv,

ved Navn Judas Ischsniotes. Matth.26.14.

Grundtv.SS.I.660. (Jesus) kan have ladet

10 sine 12 prøve sig som Missionairer. £?Jessen.

RI.75.
II
tolv mænd, spec. (jf. Tolvmand;

jur., foræld.) om nævninger, de 12 Mænd,
som . . ere brugte til at paakjende Rettens
S&geT.KofodA.II.750. MO. jf.: Oldingers Tog
eller 12 Ejeres Tog. Sylow.DenmaterielleBems-
teori.(1878).137. talem.: penge taler mere
end tolv tingmænd, se Penge 3. især i forb.

tolv mænds dom (KofodA.II.750) ell. ed:
DL.1—14—8. 12 Mænds, det er en Tylt

20 'EedeT.PEdvFriis.S.240. || de tolv tav-
ler (s love), (hist.) om (lovene paa) de tolv

brometavler, som decemvirerne i oldtidens

Rom if. traditionen lod opsætte for folket, en
Lovkyndig, som forklarede de tolv Tavler.

JSneed.V31. Sal.'XXIII.588.
|| ^ halv

tolv, se halvtolv 2.

3) i udir. vedrørende klokkeslæt (dels om
middags-, dels om midnatsstunden (jf. Spø-
gelsetime^/- ofte (sml. u. Klokke 2.i) i forb.

30 som den (jf. den sp.607*^ (og 608')), klok-
ken, uret slaar, viser, er tolv, klok-
ken tolv. Vægtervers.Kl.l2. Holb.Paars.259
(se u. Maaltid 2 slutn.). *Hun bliver altid,

til tolv den slaaer,
|
Thi saa begynder det

nye Aar. [JKrohn.JPetersJul.fl866J.vii.v.4.
Vægteren skulde raabe 12. Halleby.199. klok-

ken tolv faldt skorstenen, se Skorsten l.i.

uden nærmere bestemmelse: *aarle gik Du paa
Børsen,

|
blev der til ToW.FGuldb.S.143. »En

40 Middagstid mellem Tolv og Eet. Winth.IY
41. du skal være hjemme inden tolv! I spec.

(jf. u. III. ringe l.i; især foræld.): ringe
tolv, om ringning kl. 12 (med tolvklokken).

klocken skal ringe tolf om middagen. Ci^
1705.(Vider.11.346). Paa Landet ringer det
paa de fleste Steder , . Tolv om Middagen.
HenrichUss.K.IV,1.338. herefter talem.: ringe

tolv, til tolvs over, med ell. for en, se III.

ringe 1.5. || t andre talem. fra (klokken)
50 tolv til middag, (nu næppe i rigsspr.) om

noget meget kortvarigt. Gadeordb.^439. Bornh
OS. (noget sker, foretages) fem minutter
i tolv olgn., (jf. i den tolvte time u. tolvte;

1. br.) i yderste øjeblik, „i sidste minut" før

en viglig begivenhed. Det er paa høje Tid at

dette sicer. Klokken mangler kun 6 Minut-
ter i 12. HPHanss.FK. 1.322. Vogel-Jørg.BO.

138. jf.: vi maatte have dette Forslag (o:

til særlig straffelov) et Kvarter før 12 (o:

60 (umiddelbart) før befrielsen). Pol.*^U1945.4.
sp.l. Meldt sig til SS (o: et tysk korps) et

Kvarter i Tolv 1 . . han meldte sig til SS saa
sent som den 17. April l^^h.SorøAmtstid.
y*1946.9.8p.3.
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tolv-, i ssgr. ['t(ol-; 1. br. 't(oIv-; ogs.

(især i mindre faste ssgr.) hmV{y)-] i ssgr.

(foruden de ndf. medtagne) som tolv-dele,

-dobbelt, -ender, -fold, -kant, -punder,

-pundi(n)ger, -system (jf. u. -tal 1), (ved)

-tid(en), -tog;; endmdere adj., hvis sidste led

er afi. (af subsi.) paa -et, -ig, fx. tolv-aarig,

-armet (lysestage), -faset, -foldig, -hannet,

-hunnet, -kantet, -liniet, -lødig, -ringet,

-sidet, -sidig; desuden i forb. (sammenskrevet lo

ell. særskrevet) som tolv(-)aarers(-), (-)aars(-),

(-)fods(-), (-)knaps(-), (-)punds(-), (-)stavel-

ses(-). -brød, et. (kirk., foræld.) ydelse (i

form af brød) til klokkeren for at ringe ved

middagstid. AarbKbhAmt.1922.96 (om forhold

1793).

Tolver, en. ['tOTl'ar] flt. -e. (ogs. (vulg.)

Tolvert. ["tcorard] flt. -er), (jj. no. toUert,

en slags militærknap, ty. zwolfer samt sv.

tolva; af tolv) noget, der er karakteriseret 20

ved, bærer tallet tolv, gælder, har størrelsen

tolv; fx.: han holdt paa tolveren (0: nr. 12 i

et hestevæddeløb)
j
(1. br.) som propr.: Tolvert

Jensen — han hedder saaledes, fordi han er

sine Forældres 12. BaTn.Pol."/iol919.10.sp.4.

spec. i flg. anv.: I) ^ fartøj i tolv-meter-klas-

sen (jf. I. Meter slutn.). DagNyh.'^iWSS.lS.
sp.4. PoV/tl939.7.sp.3. 2) sporvogn, omnibus

af linie 12. Linje 12 har været forsvundet fra

det københavnske Gadebillede siden 1917. 30

Dengang kørte „Tollerne" fra Søtorvet til

Højbroplads. PoL"/ii93S.5.sp.i. 3) (1. br.)

i klink: knap med værdien 12; tolvtoert (se

u. Toert;.

Tolv-fing^er-tarm, en. {tilsvarende

betegnelser i flere andre spr.; benævnelsen
skyldes, at det paagældende tarmafsnit er omtr.

12 fingerbredder langt; anat.) den del af tynd-

tarmen (hos pattedyrene), som er nærmest ma-
ven; galdetarm; Duodenum. Moth.T127. Anat. 40

(1840).II.899. VoreSygd.I.112. (jf. sv. tolv-

tumstarm; sj.:) *Tolvtommefinger Tar-
men. Tode.M.268. -klokke, en. (jf. Mid-
dags-, Midnatsklokke og Tiklokke; kirk.)

(særlig) kirkeklokke, hvormed der ringes

klokken 12 middag. Cit.l702.(KirkehistSaml.

3R.IV189). FUldall.Kirkeklokker.(1906).62.

DanmKirker.VI.41. -mand, en. {sv. tolv-

man, ty. zwolfmann; jf. tolv mænd u. tolv

2) om hver af de tolv sognebeboere, som deltog 50

i styrelsen af visse sdjy. sognes verdslige og
især gejstlige anliggender. Cit.1724,1737,1738.

(DSaml.VJ. 137.163.166). jf.: Disse Frisere

styredes af egne Raadmænd (consules), hvis

Tolvmandskollegium ogsaa havde døm-
mende Myndighed inden for Herredet. »Søn-

derjyllandsHistorie.il.[1940].149. \\ nu kun
(dial.) i flt., om sogneraad. Feilb. -mandiS-,
t ssgr. om hvad der bestaar af ell. er beregnet

for tolv mand (jf. u. Tolvmand^; fx. Tolv- eo

mands-kedel (hvori maden til tolv mand til-

beredes. MR.1841.49). især i ssg. Tolv-
mands-forening (forening af (opr. tolv)

større landbrugere (den ældste stiftet 1890).

LSal.XI.651). -prædiken, en. {ænyd.
d. s.; jf. -slæts -prædiken; kirk., foræld.)
prædiken, gudstjeneste, som (paa visse hellig-

dage) holdtes kl. 12 middag (delvis afskaffet
ved Reskr.^U1739, jf. dog ResoUGR.)^^-,
1860. Skr.(GR.)'/d885). DL.2—4—16. Kierk.
P.IV.209. KirkeLeks.lV.593. jf. Tolvpræ-
kens Katekisasion (o: katekisation, der
har afløst tolvprædikenen). HenrichUss.K.IV,
1.321. -præst, en. (kirk., foræld.) præst, der
forrettede tjeneste ved tolvprædikenen. Faye.
Christianssands St ftshistorie.(Chria.l867) .361.

-ringgen, en. (jf. -slag; kirk., foræld.) det

at ringe med kirkeklokken (tolvklokken) ved
middagstid; tolvringning. Cit.l705.( Vider.II.

346). AarbFrborg. 1911. 109. -ringning,
en. (kirk., foræld.) d. s. AarbFrborg.1911.108.
-sikilling. en. (foræld.) mønt med værdien
tolv skilling. Moth.T127. 4 Holstenske Tolv-
skillinger. Holb. UHH.11.6. HHSchou.Danske
ognorskeMønter. (1926). 128. \\ hertil bl. a.

Tolvskillings-bolle (bolle med punch (til

12 skilling? ell. hvortil hver deltager indskød
12 skilling?), som i Norske Selskabs første tid

i 1770'erne udsattes som præmie for et digt

over opgivet emne (jf. Levin.(Wess.XLViii

.

Lxxxiv). VilhAnd.Litt.il.520). *For Norske
Selskabet saa længe han (o: Wibe) skrev,

|

Til Tolvskillings-Bollen mon stoppe. T^tfte.

(Wess.LXXXiv). Rahb.E.IV16), -brød (NP
Wiwel.JL.201), -offlcer f^Du traf hende
spadserende med en ReserveHeutenant, og
saa blev Du gal og skiældte ham ud for en
Tolvskillings OmceeT.Chievitz.J.1.36; jf. Skil-

lings- sp.50P^f^), -seddel (Cit.l819.(Aarb
Frborg.1919.24). Wilcke.S.218). O -slag:,
et. (jf. -ringen) slag af (kirke)klokke kl. tolv.

Endeligen kom den, hiin skrækkelige Mid-
natstime . . Huusklokken begyndte, lang-

somt at tiltælle hende sit Tolvslag. i^(?wid&.

SS.III.95. *det første Tolvslag
|
Fra Klokke-

taarnet åirred. Recke.SB.35. || spec. (jf.

-slæts-prædikenj om (hvert af) slag(ene) med
tolvklokken ved middagstid. *Middagens Tolv-

slag kalder mig nn.FGuldb.II.293. -slæts-
prædiken, en. (foræld.) tolvprædiken.

Reskr.^U1739.§5. (Trinitatis var) en Univer-
sitæts-Kirke, og Tolvslets Prædiken holdtes

der paa Latin, i den Anledning. ÆPon^.^l^ks.

11.131. KirkeLeks.IV59o. -tal, et. I) antal

af tolv. Tolvtallet, hvoraf Tylter-Eed har sit

Navn. Nørreg.Privatr.VI.13. ThAMull.Palæ-
stina.(1912).39. \\ hertil Tolvtals-regning
(Rask.Isis.89; se u. Titalsreening^, Tolv-
tal(s)-system (BerlKonv.XXI.401. jf. Sy-
stem sp.29*^^). 2) tegn (ciffer), der angiver

tallet 12. VSO. Sølvarmbaandsur . . gule ara-

biske Tal, Tolvtallet gTønligt.PolitiE.Ko-

sterbVU1923.1.sp.l.

tolvte, num. ['tcolvda ell. (alm.) 'tmlda]

(sml. Levin.Gr.1.38. VS0.VIII.3); ogs.

['tmlfda] (jf. EJessen.Gram.79. Mohr.L. samt
skrivemaaden (nu næppe br.) tolfte. Rasm
Winth.S.55. NRasmSøkiUe.B.lO. sml. Tolf-
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(ell.) ToUe. Moth.T127). (glda. tol(f)te, æda.

tolftæ, oldn. tolfti) ordenstallet til tolv. Paa
den tolvte Dag offrede Naphtali.4il:fos.7.78.

udi det tolfte seculo (d: aarhundredeJ.Holb.

DNB.686. * Livets Midnatsklokke slaaer sit

tolvte Slag.Oehl.Bidr.II.lO. om midnats-

timen: *Det er den tolvte Time,
|
Lyngormen

gaber i sit B.i.Stuck.SD.29. i datoangivelser:

iiun er født den tolvte i tolvte (o: 12. decem-

ber) 1912
i II

ved regenters navne. Carl den
XII, Sverrigs Konge. Cit.l786.(Nystrøm.NØ.

385). Glomer den Tolvte, Keiser. Bredahl.

II1.2. ogs. (nu næppe hr.) foransat: * Tolvte

Carl. FrHorn.SomnPoet.53. Grundtv.PS.VI.
98.

II
tolvte juledag olgn., (jf. trettende

^dag jul^; foræld.) 5. januar. FarumEr.45.
SaVVn.915. sml. Tolvtedag (Ellekilde.

DJ.153) samt (efter eng. twelfth-nightj ;

„Tolvte Nat", Helligtrekonger Aiten.Gold-

schm.VII.114. i den tolvte time (dannet
som en art forstærkning af udtr. i den ellevte

time (se u. ellevte^; sml. u. tolv 3 slutn.).

i den ] 2te Time blev Interessen for Bisonen
dog vaikt.NaturensY1912.371. I Aarets tolvte

Time or endnu kommet et Par Haandfulde
\eis.HBrix.(Tilsk.l914.I.74).Stavnstrup.DT.
IS. Tolvte-del, en. (jf. Tolvtingj. Am-
berg. hver Tolvtedeel Secund. Ursin.D.144.
Francens Guldværdi er reduceret til en ToW-
tedel.VorStand.l938.302.sp.l. jf. Dusinmen-
noske: at hjælpe Mennesker til at . . blive

mer end Tolvtedelen af et Bnsin. Schrøder.

F.260. Tolvting, en. (ogs. Tolting. jf.

Moth.T127. VSO.). (glda. tolfting, oldn. tolft-

ungr; foræld.) tolvtedel; spec. (jf. Fjerding 6,

Octing S) om en tolvtedel af en gaards jord.

DL.1—18—1. VSO. jf. Stedn.VIII.36.
to-lobet, adj. (dial., i bet. 2.3, -løben.

Feilb.). (jf. art. III. -løbet; fagl.) I) (jf.

dobbelt-, tveløbet^ om skydevaaben: som har
to løb. en toløbet Bøsse.JVJens.HF.65. D&H.
2) om hvad der har, bestaar af to drejninger,

snoninger. 2.1) (jf. -løbig^ om (gevind paa)
skrue, fjeder olgn. SaUX.XI.668. toløbede
^\>\x».\\]eåTe.PolitiE.KosterbV*lil925.3.sp.l.

2.2) (jf. II. Lob 9.1 ; bygn.) om trappe. SaV
XXI11. 702. FagOSnedk. jf. To løbs trappe.
GvHulh.Trætrapper.(1887).8. Tilsk.l937.II.l.

2.3) (jf. tveløbet; især ^) om garn, tovværk
olgn.: totraadet. 2-løbet (skibmandsgarn)
bruges til at klæde over en Splidsning med.
KuskJens.Søm.'(1901).3. Manufakt.(1942).
113. -løbig^. adj. (faal.. 1. br.) d. s. s. -løbet

2.1. toløbig Skrue. 6'(éB.

I. Tom, en. se I. Tomme.
II. tom, adj. [t(om'] {æda. tom (toom),

SV. no. tom, oldn. tomr, oeng. eng. (dial.)

toom, osax. tomi, fri for; af uvis oprindelse;

jf. Thomas 4, tømme) som er uden (er
(næsten helt) blottet for) det naturlige,
normale ell. (i det givne tilfælde) ven-
tede indhold ell. tilbehør (mods. fuld^;

spec. (med angivelse af det manglende) i forb.

m. præp.: tom paa (Rask.Br.1.160. Lemb.

D.124; jf. fattig paa u. fattig 2) ell. (nu
alm.) for (se især u. bet. 2 og 4.i-3J ell. \
fra (se u. bet. å.2) noget.

I) (jf. ogs. bet. 2) om rum, beholder,
ting olgn., hvori noget (konkret) normalt
findes, men i det paagældende tilfælde fattes.

I.l) i al alm. Graven (1931: Cisternen^ var
tom, intet Vand var i den. 1Mos.37.24. Alle

Hyacintherne og Tulipanerne stode i to

10 lange Rækker paa Gulvet . . i Vinduet . .

stod (kun) tomme Vottex.HCAnd.(1919).I.
48. en tom Ølkasse. ErlKrist.DH.118. en
tom pengekasse, (penge)pung olgn. jf. bet.

3.1 : den store Stad bliver til en Sammel-
Plads af hele Landets Penge, saa Landet
bliver tom (nu: tomt^ for Penge. OeconT.
111.85. Bankbogen var tom. AaDons.MV
168. tomt returgods, se Returgods, løbe,
rende tora, se II. løbe 11. i, IV rende 9.2.

20 pumpe, øse tom, se u. II. pumpe l.t, øse.

II
om redskab, maskine olgn. drage de tomme

Garn op (o: uden fisk).Gravl.VF.97. da der
ikke kom Vand paa Kedlerne, er disse kogt
tomme og sprængte. Ugeskr.fRetsv.l941.A.

890. skyde geværet, magasinet tomt, se u.

skyde 9.3. jf.: han pumpede . . videre, paa
Skrømt — pumpede tomt (o: uden at der

kom vand) nogle Gange. JørgenNiels.D.36.

II (jf. bet. 2) om befordringsmiddel til trans-

30 port (af varer). At kiøre paa en tom Vogn
o: som ei er læsset. AfO. jf. skaaltom: tomt
Skih. Scheller.MarO. tomme vogne rumler
mest, se Vogn. || om beholder til spise- ell.

drikkevarer, tomme Kar. 2Kg.4.3. *Proppen
ud. Kluk, Kluk, og Flasken tom —

|
Er

ikkun et Øjebliks AnæTe.Blich.(1920).fV
209. *Lad Kanden kuns gaae om,

|
At den

kan blive toml BoisensViser.326. (tage) en
Raabuk, naar Gryden er tom (o: naar der

40 matigler mad (sul) i huset). JHelms.G.148.

Svinene nøflede til den tomme Køkkenspand.
Buchh.EG.73. ordspr.: naar krybben er tom,
bides hestene, se u. bide (sp.627*^^). Hest
(sp.49^^). Krybbe ^I.l slutn.). tomme tønder
buldrer mest, se u. Tønde. ;/.: god lyd kom-
mer af tomt kar, se 1. Lyd 2.i.

|| (jf. bet. 2)
om (del af) bygning. Garagen stod tom.
LdndskovHans.NH.19. om forraadsrum: Al-

drig var det hændt hende, at hendes Spise-

50 kammer gik tomt. Buchh.S.264. ErlKrist.

DH.233. (især i annonce-spr.) om umøbleret

værelse: 3 tomme, solrige Værelser , . tilleje.

BerlTid.^yil929.Aft.l3.sp.2. \\ om (ydre)

legemsdel, paaklædning, udstyr olgn. en Skik-

kelse med tomme Øjenhuler. Søiberg.KK.I

.

96. (hans) Knaphul er endnu tomt fa; han
er ikke dekoreret). CHans.BK.162. (have)

tomme lommer, se I. Lomme 2.2 (jf. tom-
lommet/ jf. tom grime u. I. Grime 4, svag

60 1.2, III. svang 1.
II

spec. om en persons hæn-
der: have (sidde, staa med) tomme hæn-
der olgn., (jf. tomhændet^ ofte uegl. som ud-

tryk for intet at have (give, bruge), intet at

have modtaget (som løn, gave), intet at eje
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(fattigdom, hjælpeløshed) olgn. *Ham skal I

(o: tiggeren) flittig hilse fra Johanna,
|
Da

vil han neppe lade Jer gaae bort
|
Med

tomme HændeT. Hauch.SK.42. Jeg gik bort

med fulde Hænder (Chr.VI: gik fuld; 1931:

Kig), men Herren har ført mig med tomme
Hænder (Chr.VI: tom; 1931: fattig; tilbage.

Ruth.1.21. saa havde du ladet mig gaa med
tomme Hænder (1871: tomhændet^.2Mos.
31.42(1931). se ogs. Mau.II.439f. jf.: Hjalte

står og ser på kampens gang; han har intet

uden de tomme næver (o: er vaabenløs).

Rolf kastede da sit sværd til ham. AOlr.DH.
1.117. (nu næppe br.) abs.: tom, tomhændet.

Ruth.l.21(Chr.VI; se ovf.). fordi ieg vilde

borge og icke hafde penge, maatte ieg gaa
tom liiera.RasmWinth.S.48. de Rige haver
han afviist tomme (1907: sendt tomhæn-
dede hoTt).Luc.l.53.

II
om et levende væsens

indre dele. (han) saa' efter om Køerne var
malket tonime.Fleuron.KO.20. især som ud-

tryk for mangel paa føde, i forb. som (have en)

tom mave (Éolb.DR.II.l. se videre u. I.

Mave 2.2; jf. tommavetj ell. tom(me)
tarm(e) (se u. lY lad og Tarm 1.2j; ogs.

obs. tom, som har en tom mave. Es. 32.6.

*(geden) sulten var og tom. Reenb.Æ.l3.

jeg føler mig saa tom
j i fagl. anv. spec. dels

(landbr.) om hundyr: ikke drægtig. Ungsvin
og tomme Søer køhes. FrederiksborgAmfsAvis.
''/d941.11.sp.5. MdsskrDyrl.LV11.387. dels

(jf. Tomsild; fisk.) om sild: som har givet

rogn ell. mælke fra sig. (ænyd. d. s.: GDLo-
ve.I V.127). JLybecker.Fiskene ogFiskerierne.
(1792).83. Krøyer.III.140. \\ om en plantes

frugtgemme olgn. de syv tomme (1931:
golde; Ax.lMos.41.27. Drejer.BotTerm.102.
tomme '^øådex.Rowel.Br.411. den tomme
B&na.nsk&l.GJørg.Kluk&Co.[1930J.53. tærske
tomt straa, se u. tærske. 1.2) uden (tyde-

lig) forestilling om et bestemt afgrænset rum.
Oldsagførende Aflejringer veksler (i vold-

graven) med „tomme" Sand- eller Lerstriber.

NationalmusA.1936.38. \\ den tomme luft,

se Luft 6.2.
II

tomt rum, det tomme
rum, ogs. (især (S) det tomme, om rum,
hvori ingen synlige ting findes (se videre u.

bet. 2 og 3.i;; spec. dels om verdensrummet,

luften; dels (til bet. l.i; fys., filos.) om rum,
der hverken indeholder luft ell. andre vejelige

stoffer (lufttomt rum), det Tomme . . ansees

ey for andet end et Stykke af Rommet.
Kraft.(KSelskSkr.III.217). (hun) ser lige ud
for sig — svarer ikke, naar hun spørges —
stirrer — ud i det blaa, taagede Tomme
mellem det falmede Lø\.Drachm.KW.207.
*Evig og uden Forandring

|
Er kun det

tomme. JPJac.DU.175. Middelalderens An-
skuelser om det „tomme Rum''. Paulsen. I.

126. SaVXXIII.590. jf. bet. 2: Ofte ønsker
jeg mig det tyrkiske Pflegma, der har nok
i en Divan, en Pibe Tobak, en Kop Kaffe
og det tomme Hnm. Kofoed-IIansen.KA.I.
110. angst(en) (Voqel-Jørg.BO.246), fryg-

t(en) ell. skræk(ken) for det tomme
(rum), egl. (efter lat. horror vacui; i den
ældre naturvidenskab udtryk for det forhold,

at et absolut toml rum ikke findes i naturen
(anv. som forklaring for vandets stigning i en
sugepumpe olgn.). Sal.IX.20. jf.: Cartesia-

nerne nægter alt tomt. Kra.ft.(KSelskSkr.

III.216). det er mærkværdigt med Luften
. . Den trænger ind allevegne. Der skal der-

10 for i Virkeligheden intet tomt Rum gives.

Kofoed-Hansen.KA.1.23.

2) (jf. folke-, mennesketom; om rum ell.

plads, hvor mennesker (en ell. flere per-

soner) normalt findes, men i det paagældende
tilfælde fattes ell. (m. h. t. sted, hvor mange
mennesker normalt forefindes) næsten helt

fattes. II
om opholdsrum olgn. jeg var hen ved

min Kiærestcs dør for at høre om Tilstan-

den, men jeg fant Huuset tomt, og Porten
20 tihlvittet. Holb.Hex.IVl. Kirker og Klostere

stode tomme og iplynåiede. Molb.DH.I.202.
Der sees ingen Mennesker paa Gaden . . der

er tomt i alle Boutikkerne. rops./5.4. „Hu-
sets Folk kan faa Lov at blive . . Alle I

andre — paa Døren med jer I" Paa et Øje-

blik var Entreen tom for Mennesker. JaÆ
Knu.F.206. Scenen er tom. KMunk.C.*68.

jf.: (fuglens) Rede havde staaet tom et Aar.

NaturensV.1945. 102. (jf. tomt rum ndf.) i

30 udtryk for stærkt følt ensomhed, savn (af en

afdåd): Der er tomt deThiemme.ErlKrist.
D 11.232. (jf. ndf. sp.145*'' og Hus 7.3; især

teat.:) Bredals Stykke har . . ingen Lykke
gjort . . den anden Aften var der tomt
Hus. Hauch.Br.85. Coll.(HCAnd.BC.lI1.277).

jf. ndf. sp.145": prædike kirken tom,
prædike paa en saadan maade, at (alle) til-

hørerne forlader ell. efterhaanden holder sig

borte fra gudstjenesten; ogs. med videre anv.,

40 om taler, der mishager (frastøder) tilhørerne.

mange gamle Præsters Skæbne: Begynde
under Menighedens om ikke Tilslutning, saa

dog Interesse og Opmærksomhed og ende
med at præke Kirken tom, talende ud i den
tomme Luft. Ellekilde.(Junge.(udg.l915).39).

II
om lokalitet, egn, gade osv.; om jorden, ver-

den ogs. (med overgang til bet. 3.1 ; spec. bibl.):

uden (spor af) levende væsener; øde. Jorden
var øde og tom. IMos.l.2. *Ret længe vil

50 det ikke vare, |
Før Gud vil giøre Verden

tom. Brors.216. en ny Jord, som . . ulykke-
ligvis synes at ville blive tom paa Mennesker I

Rask. lir. 1.160. Pladse og Gader ere . . intet

Øieblik tomme for Folk. Molb.LB.256. Hel-

singørsfolkene passe deres Middag, og som
Følge deraf blev der tomt ved Havnen.
JHelms.G.27. Der er dejlig tomt paa alle

Yeie.JacPaludan.L.14.
\\ (jf. bet. 1.2 og 3)

i forb. (et) tomt rum, spec. dels som udtryk

60 for, at en bortrejst ell. afdød person efterlader

sig et savn. Madam Svanes Død var en stor

Begivenhed . . og et tomt Rum blev der

efter heBde.AarbSorø.1924.90. dels som ud-

tryk for, at en ell. flere personer fjerner sig
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fra, ikke (længer) ønsker at have forhindelse

med en olgn. overlegen og blaseret ringe-

agtede (han) alt . . og behagede sig i smag-
løse „Vittigheder" . . Der blev hurtig tomt
Rum om ham.Galsch.SR.126. K. opdagede,

at der var begyndt at komme et tomt Rum
mellem ham og T. MartinAHans.N0.119.

II
om siddeplads, hvilested olgn., beregnet for

en enkelt ell. flere personer. * Hestene de kom
blodige hjem,

| Og Sadlerne de vare tomme.
AbrahNye) Rahb.II.112. *Englen i de hvide
Klæder |

Lyser fra den tomme Gray Ung.
RSE.VII.80. denne dejlige Verden . . den
skal tages fra mig, min Stol skal staa tora.

JPJac.(1924).III.275. Et eneste lille Bord,
der stod midt i (kafeen) var tomt. Der slog

jeg mig ned. HjSoderberg.Novelletter. (overs.

1907).69. Alle Sengene stod tomme. Elkjær.

RK.21. jf.: Lærestolen i Æstetik stod . .

tom. VilhAnd.Litt.IY 176. jf. ovf. sp.l44'*

og 144'*: tale, prædike, spille for tomme
bænke ell. stole (se ogs. u. Bænk 1.2,

L Stol 4.1^. maadelig Prædikant, prædikede
og næsten for tomme Stole. Luxd.Dagb. 1.385.

at spille for tomme Bænke. 750. jf.: *ellers

staar Kirken med tomme Bænke.Røse.MD.
32.

II (jf. bet. l.\) om befordringsmiddel: som
er uden (kusk og) passagerer. Min Hustru . .

reyste til Faaborg . . Dend tomme Vogns
TiJbage-komst (bragte mig det budskab, at

jeg) hafde mist (min) FadeT.RasmWinth.
S.110. jf. (sj.): *Jeg kjører tom (o: alene,

med tom vogn) tilbage, —
|
Hvis ei en trættet

Vandringsmand
|
Jeg byder op at åge.Heib.

Poet.VIII.248.
3) med videre anv., uden forestilling om et

omsluttende rum. 3.1) om sted, ting olgn.,

som er uden det normale ell. i det paagæl-
dende tilfælde ventede tilbehør. Hvor de
stolte Snekker laae,

| Var saa tomt og øde
(o: efter flaadens tab, 1807).Grundtv.Kvædl.
174. Levi kjøbte (malerier) for over tusinde
Daler . . han (havde) saa mange tomme
Vægge h\emme.Ooldschm.SF.43. *Tomme
Marker %T[onne^.Holstein.Æ.29. hun (skæver)
op til Sømmet, hvor Birkeriset har sin Plads;
men Sømmet er tomt. BechNygaard.GO.41.
Bordet . . var tomt for Blomster. KAabye.
PT.43.

II
om redskab, maskine olgn. (Kingo.

SS.III.Z36). sætte tomme Spindler ind efter-

haanden som de fvldte udtages. Mamt/acf.
(1872).124. »Hvor Bedstefader . . sad paa
Væverstolen,

(
der tier Væven, og tom er

Spolen. 7FJens./>i.*97. om en maskine (jf.

bet. 3.2^; gaa ell. køre tom, d. s. s. gaa tom-
gang (s. d.). TeknMarO. DaEngTeknO.

\\ (1.

br.) om træ; dels (jf. løvtom^; bladløs; løvløs.

KMMøll.D.164. dels om frugttræ: som frugten
er plukket af; uden frugt. HansPovls.HF.50.

\\

om (del af) bogside, linie: uden skrift. S&B.
11.250. en tom Side (i et haandskrift). Ellen
Jørg.HH.ll. Tomme Rum til Udfyldning er

afsat (i haandskriftet), men aldrig benyttet.
HBrix.AP.III.96. jf.: *Skrivl Skriv,

|
Du

dejlige Liv! . . | Skriv, hvad Du vil!
|
Jeg

byder mig til
|
for det tunge, det glade —

|

kun ikke de tomme hvide Blade — IBlichCl.

FarbrorFrans.(1902). 7. sml.: At studere det

danske Folks hele Følelsesliv igennem (dets

litteratur) er ikke muligt; dertil har den
altfor mange tomme Rum (Brandes.E.9:
L&cnner). Brandes.IY2. \\ tomt aktiesel-
skab, T aktieselskab, som (i øjeblikket) ikke

10 driver erhvervsvirksomhed. Mindre, tomt Ak-
tieselsk. købes. BerlTid.^^U 1943.M. 14. sp. 1.

smst.^yi2l945.Aft.9.sp.3. 3.2) (jærnb.) i udtr.

tom maskine olgn., lokomotiv uden med-

følgende vogn(e). SjællJernb.Loc.ll. DSB.
Sign.III.124. De kørte tilbage som „tom
Maskine" til A-Maskinens Hjemsted. Bønne-
lycke.L.80. 3.3) (ikke i alm. spr.) med over-

gang til bet. 4: uden lyd (i sig), intet . . ned-

slaaer en Skuespiller saa meget, som at gaae

20 bort med tomme Øren (o: uden (at høre)

bifald).PdRosenslG.KE.46. \\ om skov, som
sangfuglene (trækfuglene) har forladt; billedl.:

*Er nu paa Sange din (o: Danmarks) Bøge-

lund tom? (o: de danske digtere tier).Lemb.

DS.llO.

4) overf.: uden egentligt, væsentligt,

værdifuldt indhold; indholdsløs; spec.

(med bibet. af falskhed, falsk skin olgn.):

betydningsløs; intetsigende; værdiløs; for-

so fængelig (1); ogs. (jf. indholdstom; m. præp.

paa ell. (alm.) ior): blottet for noget nær-

mere angivet (væsentligt, værdifuldt). 4.1) (jf.

glædetom 1) om livsforhold, tidsrum olgn.

Naar det forfængelige Sind higer efter den
tomme Glimmer. Mynst.Betr. 1.346. *Tomt
er alt paa JoTdeng.Grundtv.SS.1.622. (jeg)

kunde tænke mig, hvor tomt en gammel
Pebersvends Liv . . er midt i al Overflødig-

hed. G^?6.£;4.49. *Det Ringeste af Alt er

40 netop Døden,
|
Det Tommeste af Alt, det

Fattigste
|
Paa Lyst og Lykke. PalM.TreD.

45. at udfylde tomme Timer med viden-

skabelig Gierning. Brandes.Br.1. 16. vi for-

kynde eder Evangeliet om at vende om fra

disse tomme Ting (1819: disse forfængelige

Guder).ApG.14.15(1907). tomt skin, se 1.

Skin 3.
II
m. præp. for. denne Tid er saa tom

for Nyt, vi trænge til at der skal skee Noget
i Nexden.CBernh.NF.VI1.128. En Tilværelse

50 tom for 0\ilevel?,er.KAabye.PT.181. 4.2) om
person (s sind, bevidsthed, hjerne, bryst, hjerte).

Sielen maatte vorde saa tom, saa den Intet

more begierede og tilstræbte. Mt/ns^.Taie.

(1838).10. *Øde og tomt er det verdslige

Bryst.Grundtv.SS.1II.162. han var et ganske
tomt og meget almindeligt Menneske. /ifaMgr.

SF.6. han (var) fuldstændig tom i Hove-
det. JørgenNiels.D.109. tom hjerne, se u.

Hjerne 2. Tomme Hoveder kunne ved
60 mange Aars Øvelse erhverve dem et stort

Forraad af Phraser, som uden at beskæftige

Forstand eller Hjerte altid staae dem til

T]encste.PMoll.(1855).111.25. det Hele . .

maa være opkommet i et tomt Hoveds

XXIV. Kentrykt •/• 1M7 10



147 Tom- Tomandshaand 148

tankeløse Omgang med sig selv.Kierk.1.339.

Socialdein."/tl946.4.sp.2. || m. præp. paa
(Jomtou.CM.62) ell. (alm.) for. at viise mit

Hjerte saa ligegyldigt, saa tomt for al

Elskov, som det virkelig \a,T.Ew.(1914).IV

308. *Han følte sig for Trøstegrunde tom.
PalM.Adamn.1.369. (han var) ingenlunde

tom for . . blide FøMseT.HKaarsb.F.22.

\ m. præp. fra: *En Tanke, som
|
I Hiertet

kom . .
I

Har saa tit giort Sielen tom
|
Fra

Guds søde Naade.jBrors.2i4. 4.3) om tanke,

ytring olgn.; navnlig i forb. tom (ell. tommej
floskel (floskler) (se u. Floskel^, frase(r)
(Uqeskr.f h'etsv.l946.A.()35), lyd (se I. Lyd
2.4), tomme ord (se Ord I.5), tom sladder
(se u. I. Sladder 2), tomme talemaader
(se Talemaade 2.2^, tom titel (se Titel 2),

trusel (Grundtv.SS.n.119. Ludv.788), tora-

(me) uånn^tieT)rHeib.Poet.VI.103. Bøgh.

11.265), undskyldning(er) (Grundtv.SS.

Y.144. Krist.Ordspr.525) olgn. *At høre Fjan-

ters tomme Roes . .
|
Mon det er Lykke.

PAHeib.Sk.il1.359. Keiseren gav ogsaa store

Løfter, Skade kun at de var tomme.Grundtv.
Saxo.III.257. Mit Brev . . er tomt og tørt.

HCAnd.BC.lV.153. *aldrig var hans Taler

tomme,
|
Viddet lyste skarpt som Flammen.

NJeppesen.HK. 5. *Talen var aldeles tom
for Hanker. PalM.AdamH. II.252. *Et Navn
er en Lyd, paa Mening tom.Heib.ND.123.

II
spec. (sprogv.) om ord uden (selvstændig,

væsentlig) betydning (med blot grammatisk

funktion olgn.). den kun grammatisk bestem-
mende, forresten, som Chineserne selv ud-

trykke det, tomme Partikel. Madv.S.22. Univ
Progr.1943.1.41. Skautrup.SprH.1.277. 4.4)

om (en persons) adfærd, virksomhed olgn.

At salve med Olie var . . ikke nogen tom
Ceremonie, Det bidrog til de Syges Helbre-

delse. florre&.//.424. en juridisk Student,

hvis tomme Væsen er ham modbydeligt.

Kierk.VIII.27. der er megen tom Rutine

i katholske Anåagtsøyelser.HAPaludan.Sp.
61. En Handling som Henriks er en tom
Demonstration. AaseHans.Tordenluft. (1945).

122. 4.5) om ansigt, blik olgn.: udtryksløs;

intetsigende, (hans) graa Pupiller stode stive

og ubevægelige, med et repræsentativt, fuld-

stændig tomt Vdtryk.Schand.TF.1.274. Hen-
des Øjne var bleven saa tomme, som en

Hønes. Bang.SG.139. Hun stod med tomme,
stivnede lTdåk.Søiberg.KK.II.199. (de saa

Chr. VII) køre ud i sin Karet, som en ele-

gant, pudret og snørt lille Dukke med et

tomt Ansigt. IsakDin.FF.444. (den døvstum-

me) smilede tomt. AaDons.S.54. 4.6) <Jk om
(tarok)kort: som ikke hører til trumferne ell.

billedkortene. Meyer. ^1067.
Tom-, i ssgr. ['t(om-] 1) af 1. Tom(me),

se u. Tomme-. 2) (jf. Tomt- i ssgr.) især af
IL tom ](i).

Tomahaivk, en. [toma-, tmma'hwu'gf,
-'hau'^] flt. -er. {fra eng. toraahawk, opr.

indiansk ord; etnogr.) indiansk strids-

økse (stridskølle) med hoved af træ, horn,

sten ell. (senere) metal. Skovbeboeren bar sin

Stammes Tomahawk (Stridsøxe). Cooper.7)en
sidsteMohicaner.I.(overs.l827).15. en Kamp
mellem Indianere og Kolonister, hvor den
ene sniger sig omkring med en Tomahawk
i Haanden, og den anden hverken Nat eller

Dag slipper sin MinieriUel. EBrand. GG. 17.

i sammenligning: Fuglens Næb fo'r frem
10 rapt som en skarp Tomaheiwk. ORung.P.l3.

II
i særlige udtryk for at være i strid ell. ende

en strid: svinge (ILI.4) ell. (jf. lign. udtryk

u. Krigs-, Stridsøkse^ begrave toma-
hawken olgn. (ofte billedl.). svingende
Tomahawkerne farer de forenede Sioux-

indianere (0: socialisterne og de radikale)

atter frem under vilde Hyl. VortLand.'^^/s

1904.1.sp.l. *Tomahawken
( Har vi (o:

indianerne) begravet,
|
Aldrig den hvæsses

20
I

Mere til SeiT.KaiHolb.ZH.30. TomKrist.
LA.263. Forligets Modstandere havde ikke

begravet Tomahawken, og ved Valget i

April 1895 vandt de stærkt fiem.VlaCour.
DH.II.434.
to-mands, brugt som adj. (adv.) ell.

som 1. del af ssgr. (jf. I. Mand II.2 slutn.).

I ) som adj. (adv.), svarende til 1. del af ssgr.

(jf. bet. 2). Spejdertelt . . Tomands. PolitiE.

KosterbVU1925.3.sp.2. Gelinde (rykker) ind

30 med sin tomands Generalstab. MLorenisen.

FG.34. (jf. Tomandsspil^ som adv.: Fru
Redsted og Manden prøvede paa at lære

Brodersen at spille Gnav . . „det kan spilles

Tomands, naar jeg nu er borte". XLars.GIT
155.

II (1. br.) som forkortelse af Tomands-
haand, i forb. paa tomands. *Al]e Sprogets

forbudne Ord . . |
de lever et Liv i myldrende

Flor
I

paa Tomands overleveret. Berj/stedi.

111.92. smst.93. 2) i ssgr., om forhold, virk-

40 somhed, ting, hvortil der hører (ell. som svarer

til, udføres af, passer for) to personer; saa-

ledes i adskillige (især fagl. ell. mere til-

fældige) ssgr., som tomand s -betjent (om
lokomotiv, som betjenes a,f to mand. Loko-

motivT.1938.80.sp.l), -bold (HjLegpb.23),

-bord (fx. i skolestue, restaurant olgn. PJen-
sen. Snesere. (1883). 406. ERode.LivetsEkko.

(1944).132), -høvl (PolitiE.KosterbV''U1924.

2.sp.2), -møde, -raad, -sav, -seng (i

50 haserne, opdragelsesanstalt olgn. MR.1849.
159. BechNygaard.G0.297), -spil (jf. -bold,

-whistX -udvalg, -whist (JPJac.(Tilsk.

1911.1.19). Spillebog.(1900).18) ofl.; spec:

-mands-liaand, en. {no. (på) tomanns-
hand (-hånd), sv. (på) tu man hånd; rime-

ligvis til forsk, udtryk som søge (en) paa
haand olgn. (u. Haand 12.9^ og paa egen

haand (u. Haand 11^,- jf. ogs. Tomandskab;
først alm. i rigsspr. (skriftspr.) mod slutn.

60 af 19. aarh. (i S&B. endnu som norskhed);

jf. Enmandshaand) i forb. paa tomands-
haand (med), ene sammen med (spec: i

samtale med) en (enkelt) anden, ofte m. bibet.

af fortrolighed. De, der for Mængdens Øine
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bare sig ad, som anført, vare ofte gan-

ske rolige og medgjørlige paa Tomands-
haand. JVahl. Lapperne og den lapskeMission.

(1866).67. Først lidt efter lidt vovede (præ-

sten) — og endda altid kun paa Tomand s-

haand og i de varsomste Udtryk — at be-

gjTide Bearbejdelsen (af menighedens med-
lemmer). Pont.Isbj.88. han er saa snu at

gemme sin forargelige Tale, til han kommer
paa Tomandshaand med Folk. sa.LP.V11.68.

i en Selskabskreds søger (man) at faa en
formaaende Person paa Tomandshaand for at

fremme et bestemt Forma,al.EGad.TT.155.
Arbejderne hade stadig en Klat tilovers for

ham, især naar han hade dem paa Tomands-
haand saa at sige. AndNx.MR.154. Flemløse.

157. jf. Haand sp.586f.: han bød ham gaa
frem og kæmpe med ham paa Tomands-
haand. WinkelHorn.Overs.afSaxo.T.(1898).120.
-inand-$«kab, et. (jf. Tomandshaand;
nu næppe br.) et selskab (en gruppe) paa to

personer. Leth.(1800). -mark, en. (foræld )
mønt, der gælder 2 mark. en rar To Marck,
som hendes Kiæriste Henric havde foræret

hende. Holb.UHH. II. 6. Ew. (1914). II. 128.

Blich.(1920).XIX.131. i sa. bet.: Tomark(s)-
stvkke. Holb.Paars.41. ChievitzARecke.Lod-

sen.(1851).3.

Tomas, propr. se Thomas.
To-maste I*, en. ^J^ fartøj med to master.

en prægtig Tomaster. HCAnd.(1919).n:60.
Scheller.MarO.372. jf. adj. tomastet. VSO.
Scheller.MarO.372.

Tomat, en. [to'ma'd] (f Tomate. vAjjh.

Nath.VIII.123. NaturvTidsskr.5R.V217). flt.

-er. (sv. no. d. s., ty. tomate, fr. tomate,
eng. tomato, ital. tomata, gennem sp. to-

mate fra meksikansk) I) (jf. Guld- (3), Kær-
ligheds-, Paradisæble^ den runde (æble-

formede), ved modningen røde, spiselige
frugt af den til natskyggefamilien horende
plante Lycopersicum (esculentum) Mill. (jf.

bet. 2). Have-Tidende.1839.429. Fuldstcendig

Koge-ogSyUebog.(1861).508. et Knippe brand-
røde TomBiteT.JPJac.il.400. * Tomaten skin-

ner i sin Kurv
|
som Domens gloende Prælat.

Holstein.L.31. Første Gang Tomaten (som
spise) blev almindelig kendt herhjemme, var
i ld02-03. PoU'/7l937.9.sp.4. i ^sammenlig-
ning: (den nedgaaende sols) Skær . . er

purpurrødt som Tomaten, Kærlighedsæblet.
Drachm.VT.224. »Soldater fra tørlagte Stater

I
gløder som modne Tom&ter. HSeedorf.De

8yngendePalmer.(1921) .71 . 2) (især gart.) Sf

planten Lycopersicum (escultntum) MUL; to-

matplante. Have-Tidende.1839.429. Warm.
Frøpl.379. HavebrL.*II.936. en Tomat paa
Friland . . naar (aldrig) at bære mere end
3 K\&seT.GyldendalsSparebog.(1941).199. spec.

i udtryk som knibe (jf. III. knibe 1.3^,

plante, vande tomater olgn. MKlitgaard.
OM.69. Tomat-, i ssgr. af Tomat 1 (-2);

saaledes (især O ell. fugl.) ssgr. som Tomat-
dyrker, -fre, -kniv ^Tomatkniv, hvormed

Tomater kan skæres i ganske tynde Skiver.

NutidsMad.^(1936).511), -kultur, -kød (se

u. Kød 8;, -plante (MentzO.Pl.llO. Nytte-

planter.149. jf. Tomat 2), -skive ((maden
blev) pyntet med Grønt og røde Tomat-
skiver. £;rZZns<.Z)^.225^, -træt ^tomattræt
Joid.T fP.1913.592). || om farve som (den
modne) tomat: tomat-farvet, -rød (Schand.
IF. 16. „rød med lidt OTsmge.'' BerlHaveL.I.

10 237), jf.: (en filmsstjerne) underskønt malet
og melet, med Tomatmund og Bella-

donnaøjne. JVJens.FraFristaterne. (1939).42.

Il
(kog.) om hvad der tilberedes af tomater:

Tomat-bøf (NutidsMad.^(1936).180), -fri-

kadelle (smst.181), -purée (se u. Purée^,

-salat (ISuhr.Mad.*(1919).172), -smør ^To-
mat-Smør. Et halvt Pund rørt Smør til-

sættes 4 å 6 Spiseskefulde Tomat-Puré og
lidt Paprika. Serveres til stegt Kød og Fisk.

20 FrkJ.Koqeb.179), -SOYS (ISuhr.Mad.'(1919).

29), -suppe (FrkJ.Koge.b.l05) ofl. ||
(gart.)

om forsk, sygdomme, der optræder hos tomater

(især til Tomat 2): Tomat-bladpletsyge,
-bukkeojne, -fløjlsplct, -griffelraad, -kræft,

-mosaiksvge, -slimskimmel, -stribesvge;

se HavebrL.*II.941ff.
||

(sool.:) Tomat-ugle
(natsommerfuglen Mamestra oleracea. Gart-

net -Tidende.!926.449).

Tombak, en (Saaby.'') ell. et (vAph.

30 (1759).477. VSO. MO.). [itmm(^)h&g] (t
Tambak. vAph.(1759).477. PEdvFriis.S.

188). (sv. d. s., no. tambak, ty. holl. tombak,
eng. fr. tombac, port. tambaca, tambaque;
fra malajisk tambaga, kobber; især fagl. ell.

dial.) (guldlignende) kobberrig messinglege-

ring; rød messing; rødgods; fransk
guld. (alm. anv. i ent. uden art.). Briinnich.

M.236. „hun har et stort Gulduhr paa Si-

den." — „Tombak er og got.'' Wiwet.EL.54.

40 Hvidt Tombak eller hvidt Kobber sammen-
sættes af Kobber, hvid Arsenik og Zink.

Funke.(1801).III.404. *Man selv for dyrt
kan kiøbe Guld,

|
Og mere Tombak, som

forvirrer
|
Med Ligheden — thi Tombak

\xxeT\Oehl.Er.IV.231. Wagn.Tekn.14. Tekn
Leks.1.548. Feilb. LollO.

||
(med overgang til

ssg.) gen. anv. som sfofbetegnelse. Tombaks
Æ.imekmippei.Adr.^''/tl762.sp.l0. et torabaks
ur. Feilb. Tombak-, i ssgr. se Tombaks-.
Tombakker, en. ['tcomibag^r] flt. -e.

(isæ.r dial.) d. s. s. Tombaksur. Johnny trak

en gammel Tombakker op af Bukselommen.
Christmas. 11T. 114. UfF. Tombaks-, i

ssgr. (ogs. Tombak-, fx. Tombak-blik. Vare
L.^114. -brun. Rawert S Garlieb. Bornholm.

(1819).172.216. -fabrik. VSO.). især (i for-

men Tombaks-^ i (navnlig foræld.) ssgr., der

beteimer ting, som (delvis) er fremstillede af
tombak; saaledes bl. a. Tombaks -briller,

60 -daase, -knap, -kæde, -spænde og (især)

-ur (VSO. Georg fik paa sin Confirmations-
dag et stort Tombaksuhr af sin Gudfader.
HCAnd.(1919).V13. Drachm.VT.33. JPJac.
11.40. UfF. jf. Tombakker;.

10*
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tombet, adj. se tumpet.
Tombola, en. [it(i)m'bo(|)la] ogs. (i

folkeligt spr.): [tmmiboia] (jf. Soya.FH.148.
LollO. In TnemoriamKr.Sandfeld.(]943).150).
lest. /. -en [-ila^an] flt. -oi [-ilaJar] {fra Hal.

tombola, til ital. tombolare, tumle (rundt),

besl. m. tumle) lykkehjul (2) ell. lykkespil
(lotteri) med udtrækning af lodder (af et

lykkehjul), især anvendt ved lodtrækning af
gevinster paa en velgørenhedsbasar, en ud-

stilling olgn. Meyer.^ *Men hvad jeg inte

holder a', |
Er denne Tombola (o: i Tivoli).

I
Den er fyldt med Alt som Noahs Ark.

PFaber.YV.77. Bergs.PP.3. Bevillinger til

TomhoUer. Lov.*/sl869.§2. Tombolaer maa
indeholde mange flere Nitter end Gevinster.

Cit.l878.(Brandes.Br.III.279). Ved en Tom-
bola, der blev afholdt i en Naboby, tog A.
for over tohundrede Kroner Numre. JFJens.

HF.43. billedl.: Livet er sommetider en
slunken Tomhola.. NisPet.SG.165. || hertil

ssgr. som Tombola-gevinst, -hjul (d. s. s.

Lykkehjul 2. Casse.IE.33. JacPaludan.KK.
118), -lod, -spil (Lassen.SO.588) ofl.

Tome, en. ['to'mo] (nu sj. (m. lat. form
og bøjning) Tomus. Cit.l718.(Falsteriana.

116). SaVXXIlJ.592). flt. -r. {ty. eng. fr.

tome, fra lat. tomus, afskaaret stykke, bind,

gr. tomos, afskaaret stykke; jf. Anatomi;
nu QJ, arkais., 1. br. (jf. VSO.)) bind, del

af et litteraturværk; volume(n). Dette maa
være nok talt om Comoedier udi Alminde-
lighed; nu vil jeg skride til disse som inde-

holdes udi denne Tome. Holb.JJBet.aG^.
Langebek.Breve.157. PMoll.ES.1.204. (forf.)

har nu udsendt en ny Tome af sit Opus om
Mellemkrigstiden. Fms-MøH.ToLøuer.^i.94[3j.
48. billedl.: *hun i Aarets sidste Tomer li\&-

dei.Zetlit2.I.29.

Tomes, propr. se Thomas.
tom-g^AACnde, part. adj. f3.i] om

maskine olgn.: som gaar (paa) tomgang; tomt-

løbende. IngBygn.1941 .38.sp.2. -gang^, en.

[3.1 ] (jf. -gaaende og -løb) en (arbejds-

ell. kraft)maskines gang (normale bevægelse),

der foregaar, uden at maskinen har noget stof

at arbejde med ell. sætter tilhørende dele (hjul

olgn.) i funktion; alm. i forb. som (gaa)
paa tomgang (HCJacobsen. Saa flyver vi.

(1934). 57. Branner. Barnet leger ved Siranden.

(1937).238) ell. i (DagNyh.">/d933.Sønd.6.
sp.3) ell. for tomgang (Sønderby.De kolde

Flammer.(1940).205), ogs. gaa tomgang
(JørgenNiels.D.34. SonjaHauberg.SyvAarfor
Lea.(1944).93) ofl. (selvbinderens) Vægt er

660—760 Kg., saa der kræves stor Træk-
kraft alene til Tomg&T\gen.LandbO.III.541.
Kvernen malede! . . den gik paa Tomgang,
de bare Møllesten skurede mod hinanden.
JVJens.Møllen.(1944).17.

|| billedl, om virk-
somhed, der er uden resultat, foregaar paa en
blot mekanisk maade olgn. JørgenNiels.D.34.
*Jeg véd hverken ud eller ind,

|
min Hjerne

gaar nærmest TojQgiiiig.PoU^U1944.9.sp.4.

II
hertil (især 0) ssgr. som Tomgangs-

forbrug, -gas (d. s. s. Tomgas. IngBygn.
1943.50.sp.l), -konto (konto med angivelse

af mindrefortjeneste, der fremkommer ved, at

en maskines kapacitet ikke udnyttes fuldt.

HGEiis.Omkostninger.(1932).231), -(straa-
le)ror (om en motors startrør (jf. Start-

sp.lOOO'). MaskinbogLandm.72), -strøm (i

transformator: OpfB.*L226), -tab (EHolstein-

10 Rathlou.S.L215. ForrO. jf. -konto) ofl. -ffas,
en. [S.i] (ringe mængde af) gas, som til-

føres en motor trods afbrydelse af tilførslen;

tomgangsgas. Motorkor.15. -gods, et. (jærnb.,

Y) tomt returgods. ForrO. -grav, en. (jf.

-høj og tom 2; arkæol.) grav (mæle) som æres-

minde over en afdød, hvis jordiske levninger

ikke findes i graven (men fx. i et fremmed
land); kenotaj(ium). DRun 413. -hed, en.

(især (S) den egenskah ell. det forhold at være

20 tom (at noget er tomt). I) til tom 1. Moth.
T138. VSO. MO. Staldene gabte af Tomhed.
LindskovHans.G.52. med overgang til bet. 2-4:

*Ja, hvad er Dødens Svælg imod en Af-

grund,
I

Hvor kun en evig Tomhed har sit

lliemi PalM.U.438. *Jeg ligger søvnløs.
|

Stilheden vider sig og klinger.
| Det er Lyden

af tusinde Miles Tomhed. jyjens.Z)i.5(?.

2) til tom 2, Tomheden paa Gaderne var
mærkelig. FSO. Stæderne blive øde, uden

30 Indbvggere . . Tomheden er bleven stor

(Chr'.Vl afvig.; 1931: Tomhed skal brede
sig^ i It&nået. Es.6.12. \\ med forestilling om
et følt savn p. gr. af menneskers fraværelse ell.

bortgang (død), hendes tidligere Veninder
trak sig tilbage, og . . der begyndte at blive

Tomhed omkring hende. Holst.IV290. der

var . . blevet en Tomhed efter ham. Jac
Paludan.EV.59. 3) til tom 3. alle stuens bil-

leder var borte, væggene gabede af tom-
40 hed

j 4) (overf.) til tom 4: indholdsløshed;

værdiløshed; forfængelighed; intethed. 4.1) til

tom 4,1. Jeg ligger henstrakt, uvirksom;
det Eneste, jeg seer, er Tomhed, det Eneste,

jeg lever af, er Tomhed, det Eneste, jeg

bevæger mig i, er Tomhed. Kierk. 1.21. (Hol-

berg) fandt megen Tomhed og Forfængelig-

hed om sig, megen Skal og liden Kærne.
Høffd.MA.II.153. 4.2) til tom 4.2-4. Jeg føler

mig saa forladt siden hans Død. Der er en

50 Tomhed i min Sjæl, jeg ikke kan forjage.

Hrz.IV.166. hvor den fornemme Tomhed
bryster sig, skal man ikke skaane. ilfi/ns<.

Levnet.165. det Total-Indtryk, Digtet efter-

lader er en Tomhed, hvori Intet forblev.

Kierk.XIII.373. de tale Tomheds over-

modige Ord. 2Pet.2.18(1907). Menneskenes
Tomhed og Vtrosk&b. NJeppesen.HK.71. 4.3)

til tom 4.5. *Medusablikkets Tomhed i Ang-
stens Nat jeg sdia..Holstein.D.14. Redaktøren

60 . . stirrede nu med en filosofisk Tomhed hen
for sig.TomKrist.H.46. -hjerne, en. [4.2]

(jf. -hoved og tom hjerne u. Hjerne 2 ; 1. br.)

tomhjernet person, unge, teologiske Kandi-
dater . . akademiske Tomhjerner. Ja/cZn«,
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LF.63. -hjernet, adj. [4.2] (jf. -hjerne og

-hovedet samt hjernetom; især (D) som har

(og røber) en tom hjerne, ringe forstand (ofte

tillige: udvendige (tomme) interesser); ufor-

standig: dum: ogs.: som (paa et vist tidspunkt,

p. gr. af træthed, forbløffelse olgn.) føler sig

blottet for evne til fornuftig tankevirksomhed.

Moth.T138. Din tomhjernede Spradebasse.

Blich.(1920).VI.138. denne Natalie — denne

fikse Dukke — et lille, tomhjærnet, pikant

Yæsen.Drachm.F.1.228. Føler du dig ikke

tomhjernet her i Aften, som om du havde
hort på en Ventilator i Timevis? Tom^nsf.
LA.17, tomhjernet Mand (1871: en Ufor-

standige faar Yid.Job.ll.l2(1931). jf. Tom-
hjernethed. TDitlevsen.BF.61. -hoved.
et. [4.2] (jf. -hjerne; 1. br.) tomhovedet person.

*Det gamle
|
T:om\\o\ed.Oehl.(1831).IX.18.

*Da fyldes et Tomhoved med Forstand,
|

naar et Vildæselsføl forvandles til Mand.
EBrand.JP.él. -hovedet, adj. [4.2] (nu
sj. i skriftspr. -hOTed/ (især (S) som har et

tomt hoved, ringe forstand, viden olgn.; tom-

hjernet, (han belæssede) Hans Hukommelse
med alt det den kunde romme, for ikke at

skikke ham reent torahoved fra Big.Ew.
(1914).IY31. En rædsom Kælling var hun,
tomhodet og sna.\ikesa.li^. AndNx.VE.lll.
jeg . . er (ikke) helt tomhovedet. BechNy-
gaard.G0.45. -hændet, adj. (dial. -hændt.
SvendNagelfar.Rigsdags-Runer.(1871).20. jf.

Feilb.). {ænyd. tom-hændet, -hændig, -hænd
(DaViser.nr.il3.28), sv. tomhånd, no. tom-
hendt; jf. -lommet og tom l.i; i rigsspr.

især 03) som har (sidder, staar med) tomme
hænder; som intet har (mellem hænderne).
Tag mig mit Strikketoi . . jeg vil . . ikke

hore tomhændet og ørkesløs til. Rahb.Fort.

1.402. Naar man seer „N5'taar3 Nyet tændt"
, . kommer det meget an paa, om man er

tomhændet, eller om man . . har Noget i

Haanden. Thiele.111.25. Brandes.XI.8. \\ især

som udtryk for ikke at have (faaet) noget af
penge(midler), ejendomsgoder olgn. tyve Aar
(har jeg) tjent dig (o: Laban) . . Dersom ikke
min Faders Gud . . havde været med mig,

sandelig du havde nu ladet mig fare tom-
hændet (1931: med tomme Hænder^, i ilfos.

31.42. omsider kommer vi til at rejse Tom-
hændet tilbage ; og regne det for god Betaling,

at de lover at fornøye os nestkommende
11. Junij igien.Holb.llJ.I.l. Naar Qvinta-
nerne kom fra deres Hjem efter Ferierne,

maatte de . . mælde sig hos (læreren); men
den der kom tomhændet, blev ikke vel mod-
taget. JBhcft.^7920j.X/X.48. Aldrig gaaer man
tomhændet ud af Bønnen uden i den haarde
Prøvelses trange Tid. Monrad.BV 164. Pont.

LP.Vin.209. En Karl vilde nødig tage en
Pige, der var „tomhændet" (o: uden med-
gift). FrGrundtv.LK.229 (jf. Feilb.). -høj,
en. (jf. tom 2; arkæol.) høj over en tomgrav.

NationalmusA.1943.28. -kørsel, en. (jf.

Tomtløb; fngl.) kørsel med tom(me) vogn(e)

(uden last). DagNyh.^*Uil933.10.sp.l. Var
Stand.l938.77.sp.2.

'

I. Tomling;, en. ['tcomlen,] (no. tom-
ling, tommelfinger, oldn. {)umlungr, ty. dåum-
ling, (handske) tommelfinger, tommeliden (jf.

II. Dumling^; afl. af I. Tomme ell. I. Tom-
mol; jf. Tumling; foræld, ell. dial.) en ganske
lille (mands)person (der kun er en tomme
lang); tommeliden; i forb. Svend tom-

10 ling, person i et (folke) eventyr. Svend Tom-
ling. Et Menneske, ikke større end en Tom-
melfinger (osv.).(bogfitel.l776ogl807). Nye-
rup.Morskabslæsn.(1816).238. Feilb. jf.: een
af de franske Generaler — en bitte Svend
Tomling, ikke større end Sergeantens Pibe.

Blich.(1920).XIV.13. som navn paa brænde-
vinsflasken: smst.XXX.127. Dania.V.91. jf.

Feilb.IIl.670.

II. Tomling, en. se Tumling.
20 tom-Iominet, adj. (1. br.) som har

tomme lommer; (næsten) pengelos. Fra Spille-

banken . . hjemførte (skibet) mange bedrø-

vede og tomlommede Passagerer. ^4TftWe.

Fra Sø og Land.(1891).142. NalTid.*''Ud924.

M.4.sp.6. -lob, et. [3.i] (jf. Tomtløb;
en maskines tomgang; ogs. (jærnb.) om
tomkørsel ell. om fremførelse af (kørsel med)
et lokomotiv uden egen drivkraft. DSB.Gods-
regl.43. JernbaneT."U1934.8.sp.2. jf. Sal.'

30 XVIII.315. i sammenligning: Han bliver

slidt op som en Maskine, der løber Tomløb.
Buchh.FDK.182.

I. Tomme, en. ['tmms] (nu ikke i

rigsspr. Tom. Moth.T138. PMøller. Deibornh.

Sprog.(1918).28. flt. d. s.: Forordn.">/i]698.

L§1. PNSkovgaard.B.19. jf. To-tommer,
-toms, adj. Larsen.600). flt. -r ell. (nu ikke

i rigsspr.) tomme (Pflug.DP.493.580. JP
Prahl.AC.36. Suhm.II.78. jf. Feilb. LollO.

40 samt Fir(e)tommesøm u. Firtommer(s)sømj.
{ænyd. tom, tomme (2), tomme, tommelfinger,

glda. tume, æda. thumæ (AM.), sv. tum,
tomme, tumme, tommelfinger, no. tomme, ty.

daumen, holl. duim, eng. thumb, tommel-

finger; hesl. m. Don (kraft) og lat. tumere,
svulme; grundbet.: den tykke, stærke (finger);

m. h. t. bet.-udviklingen (bet. 2) jf. tilsva-

rende forhold ved Alen, Favn, Fod)
I ) (nu ikke i alm. rigsspr.; jf. Levin.) d. s. s.

50 Tommel(finger) (l.i). *Per blev da heftig

vreed, og beed sig udi Tommen. Holb.Paars.

41. „Førend jeg lar mig hverve, før skiær jeg

min Tommel-Finger af" . . „du burde føre

en Haand uden Tomme i dit Vaaben." so.

Mel.I.l. uagtet de store Fingre, og den svul-

mende Muus (o: muskel) over Tommen,
besidde (Vaulundurs hænder) en forunderlig

Smidighed. Oehl.HrS.(1817).61. sa.Digte.III.

(1823J.93.
VSO.i„l daglig Tale."), jf. Esp.

60 366.
Il (jf. Tommelfinger 3.2^ talem.: holde

(en) tommen paa øje(t). Holb.Skiemt.CP.
hun dæmpede ikke allene store Uroeligheder,

men endogsaa holdt Geistligheden Tommen
paa 0yet.8a.Kh.728.



156 Tomme Tommejærn 166

2) om længdeenhed. 2.1) (egl. om en tommel-

fingers Iredde; jf. I. Tommebred s'imt I. Tolj

indtil metersystemets indførelse (1907) som
officielt dansk længdemaal: Via af en fod (4)

^Vg4 af en alen; 26,154 mm) ell. (spec. ved

landmaaling) Vio af en fod (Sal.IV.968). (ofte

forkortet: f. (Manufact.(1872).6) ell. angivet

ved tegnet " (Hage.^323)). (hvalerne) have
ikkun "4. 6. 6. eller 8. Tomme Fhsk. Pflug.

DP.580. I skal skiære en Green af et Træe, lo

en Tomme tyk.Holb.Hex.il1. 3. Oehl.XIY
30 (se u. Toranieliden^. Geværet skjød 1 Fod
og 11 Tommer \\nk$.PMøU.ES.I.222. Gold-

schm.I.57(se u. II. holde b.z). (kromandens)
Læggevidde 28*/4 Tommer . . Omkring Livet

. . 66'/« Tomme . . Halsen (over Æblet) 32'/«

HommQ.Pont.UE.n4. FagOSnedk.
\\ (jf. Fir-,

Tretommer(s)sømj gen. i maalsbestemmelser,

med overgang til adj. ell. ssg. et fjortentommers
V&ntser. PHans.KK.223. raat tilhugget fire- 20

tommers Træ. DagNyh.'yiil928.Sønd.4.sp.2.

tre totemmers Søm. CHans.F.221. under-

tiden i formen tommer: Larsen.600(se ovf.).

Purløgsblokken indpottes i en „5 Tommer"
Potte. Socialdem.''/J946.8.sp.6. 2.2) (jf. Alen

2) om (del af) en ting af en tommes (2.1

)

længde. 1 August blive nogle Tommer bræk-
kede af Toppene for at holde Planterne lave.

Manvfact.(1872).4. J. tog . . en Rulle Skraa
frem . . og bed en god Tomme af. Martin 30

AHans.JR.224. jf. bet. 2.3: (efter middagen
blev der) tilstaaet Herrerne en halv Time
til en „lille Tomme" (0: en lille cigar) i Ryge-
værelset. Pon<.(STi6. 2.3) især med mere ell.

mindre afsvækket (uegentlig) bet., i foisk. ud-

tryk for en forholdsvis ringe udstrækning („et

lille stykke" olgn.). *Hver Borger blev en
Tomme høiere,

|
Da der kom Bud, at slig

en Giest var \entenåe.Storm.D.(1832).267.
Han løftede Hatten to Tommer og Frøken 40

Selmer kniksede igen.LeckFischer.KM.213.

II
tomme for tomme, (jf. tommevisj især

uegl.: stykke for stykke; lidt efter lidt. med
hver Dag svandt han og døde saa at sige

Tomme for Homme.Marryat.Skrivter.il. (overs.

1836).34. Latinen blev trængt ud Tomme for

Tomme.GBang.EK.il.126. || hver tomme,
hver (mindste) del (af noget). *„er Kongen
her?" — „Ja, Konge hver en Tom.me!"
Lemb.Shak.IX.229. Det (0: et maleri) er en 50

yngre Frue, hvis Alder er noget ubestemme-
lig. Hver Tomme af hende er Dame. Bier-

freund.Rembrandt.(1900).97.(jf. Flade-, Kva-
drattomme^ med overgang til fladebetegnelse:

*her er Byggegrunde . .
|
de maa gjøres i

Mønt . .
I

Hver eneste Tomme
|
drives op

til den allerhøjeste Pris
|
med den store

Tiommel Kaalund.EE.il 5. hver Tomme (var)

besat i de udgaaende (trolley)Nogne.Pol.'^U
1938.13.sp.6.

II
i nægtende ell. hypotetiske ud- 60

tryk, navnlig i forb. som ikke rokke (IIl.l),

røre sig, vige en tomme olgn. *Jeg satte
ei min Fod

|
En Tomme udenfor mit Fædre-

land. jBredo7iLY7S9. *du hører Dybet til

(0: vil styrte ned),
|
Hvis Du til Side kun en

Tomme wiger. Hauch.Lyr.115. selv om den
hele Verden stod imod ham, veg han ikke en
Tomme. Birkedal.0.1.99. det fritsvævende
Tag . . rørte sig (under stormen) ikke en
Tomme.PoV/iol941.8.sp.4. (især jarg.) med
videre uegl. anv.: (ikke) en smule; (ikke) det

bitterste. Besynderligt? Ikke en Tomme he-

synderligt.Bønnelycke.DT.146. Det rører ham
ikke en Tomme, hvordan det gaar os. Pol.

''/zl941.14.sp.3.
II

ikke (kunne) lægge
en tomme til ens vækst, anv. som en for-

stærkende variation af tilsvarende talem. med
Alen 1 (slutn.). selv de dybeste Længsler . .

lægger (ikke) en eneste Tomme til Menneske-
aandens Yækst.JPJac.II.4. Nathans.P.81.

2.4) (astr., nu næppe br.) Via af solens ell.

maanens diameter. MO. S&B.
II. tomme, v. ['tcom;)] -ede. {sv. tum-

ma; af I. Tomme 1; især jarg. ell. dial.) i

udtr. tomme ell. reciprokt tommes (Bornh
OS.) paa noget, til bekræftelse paa en aftale,

et løfte sætte sin tommelfinger imod en anden
parts; ogs. alm. ml. makkere i kortspil, som
udtryk for haab om godt makkerskab, det tom-
mer vi Y><iv..Cit.l941.(OrdbS.).

Tomme-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Tom-, se u. II. tomme-bred, -tyk. — sj.

Tommer-, se u. tommetyk^, især af I. Tom-
me 2.1. -bor, et. bor, der maaler en tomme
i diameter. PolitiE.KosterbV/il922.2.sp.2.

I. -bred, en. {til I. Tomme 1 (ell. 2.\); jf.

ænyd. tommelbredt (HMogens.) og Fingers-,

Haarsbred; nu ikke i alm. spr.} en tommel-

fingers bredde; (en) tomme (2.i). Først havde
jeg . . en stor Pine paa den Sted, hvor
Bylden nu er. Dog det var endelig icke

paa samme Sted, men en Tommebred der-

fra. ^oi&.(?W./¥ 9. jf. I. Tomme 2.2 slutn.:

hver tomme-bred Jord var saa kostbar.

sa.Hh.1.247. (de) giøre deres Fiende hver
Tomme bred Jord stnå\g.LSmiih.DN.426.
II. -bred, adj. ^tom-. Moth.T138). (isæ.r

o) af en (tommelfingers ell.) tommes bredde

(især (jf. I. Tomme 2.3) med noget ubest.

maals-bet.). Dynebetræk (med) tommebrede
Striber. PolitiÉ. KosterbW, 1922. 1. sp. 2. en

Urkæde af den tommebrede Slags. ÅViZnsf.

NS.117. -bræt, et. (fagl.) bræt af en tom-

mes tykkelse, (især i flt.). Træhus. . bygget
af . . TommehTasddei. SorøAmtstid.^^/iol944.

6.sp.5. -bøjle, en. [I.l] (nu næ.ppe br.)

^ bøjle, der paa et sabelfæste (s øvre side)

dækker tommelfingeren. MilTeknO.240. -fin-
ger, en. fl.l] (nu kun dial.) d. s. s. Tommel-
(finger) (l.i). LTid.1755.315. Thorsen.9.

-høj, adj. (især m) (omtrent) en tomme
høj. Den knapt tommehøje, ganske blege

blaa Gasflamme. WoeLi)(T.5. (jf. -lang^ om
bogstaver, skrift: Cavling.J.284. tommehøje,
fede 0\ex5kriiter.How'alt.DB.39. -jsern,
et. [I.l[ % (nu næppe br.) et af sølvarbejdere

anvendt redskab med arme, hvis ender bærer

en (tommelfinger-lignende) kuglerunding, til
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fremstilling af en kandes rundede (udbuede)

sider; tomjneljærn. Hallager.351.

I. Tommel, en. [ita)m(8)I] (nu kun dial.

Tømmel. FDyrlund.Uds.24. LollO.609.627.

jf. Moth.T138). best. f. -en ell. (sjældnere)

tomlen (PLevin.DG.44); flt. -er (Brehm.
Patted.55. Bang.DuF.J81) ell. tomler (Buchh.

RD.26. KBecker.S.II.43. Glahder.Retskr.).

{ænyd. tøni(m)el, no. tommel, isl. {)umall

(spec. om tommelfinger i en handske), eng. lo

thirable, fingerbøl (oeng. |)ymel^, ;'/. lat. tu-

mulus, (en) høj; afl. af I. Tomme (1))

I) (især O ell. dial.) m. h. t. et menneske (s

lemmer). I.l) d. s. s. Tommelfinger l.i.

Moth.F169. VSO. Drachm.E0.156. en anden
Guldring (sad paa) Tommehn. SophMull.
V0.531. Frem:ML.288. Fædreland — hvad
er det? Trav om samme Bord, hvor vi drager
Tommelen frem som i en Ridse, der grave-

lange Bogstaver staae skrevet paa mig: Her
kommer en Mand paa 200,000 Daler — saa

skulde vi se.e\Goldschm.SF.27.

Tommel-balde, en. (sj. -bald. Politi

E.''U1924.1). (jf. Haand-balde, -mus. Tom-
melmus og Tommelfingerbalde; især anat.)

den kødfulde del af haanden, som dannes af

tommelfingerens muskelpaiti (Thenar). Sal.

VIIT.257.
Tommelfinger, en. ['t(«)m(8)l|feix'9r]

fit. -fingre, (adn. thumul fingær, thymæl
lingær oft. (Brøndum-Nielsen.GG. 1.114.121),
no. tommelfinger, oldn. J)umal(s)fingr; jf. 1.

Tomme 1, Toramefinger, I. Tommel, Tom-
meltot)

I) m. h. t. et menneskes haand. I.l) den
inderste (første), kortere (af to led be-

staaende) og tykkere (kraftigere) finger,
der har særlig stor bevægelighed og kan

des af Fædrenes Tommeler. Bang.DuF.181. 20 modsættes de andre, høire Tommelfinger.
(han) stikker Tomlerne i Vestegabet og spad-
serer ivrigt frem og tWhdigQ.KBecker.YV.1.36.
FDyrlund. Uds.24. Feilb.

\\ (jf. tilsvarende u.

Tommelfinger 1.2^ med særlig anv.; i udtryk

for nervøs ell. vanemæssig (roterende) bevæ-

gelse med tommelfingrene: Her begyndte
Tomlerne igen at suse vildt. Wied.Fæd.198.
ThitJens.VA.I.155. med særlig forestilling om
ubehændighed olgn.: Under den lange viden-

2Mos.29.20. Holb.Mel.I.l(se u. 1. Tomme 1).

Anat.(1840). 1.52. Panum.597. jf. Tommel-
mus: (bukken) har stanget mig i Musen
under Tommelfingeren. OeW.Z/i/.37(?. i sam-
menligning: Han var af skikkelse en tommel-
finger, stærk og bred og lidt stiv. Hjortø.TS.

86. 1.2) i udtryk for særlig anvendelse, ge-

bærde olgn. (se videre Feilb. samt II. tomrae^.

Muselmænd , . legge Tommelfingeren paa
skabelige Syssel var omtrent alle hendes 30 Øret, naar de giøre deres Bønner (0: for at

Fingre blevet Tomler, og der gik bl. a. en
Masse Porcellain og Lertøj i Gulvet, naar
hun åssisteTede. Egeberg. M.l15. I.2) d. s. s.

Tommelfinger 1.3. FrGrundtv.LK.94. UfF.

jf.: en natsort Skyflig som en Vantetom-
rael skød sig irQva.CFMortens.EF.236. 1.3)

(1. br.) d. s. s. Tommeltaa 1. VSO. De store

(billeder) løftede hun sig selv paa Tomlerne
for at naa. KMich.FA.59. Feilb. 2) (jf. Tom-

holde forstyrrende indtryk borte). JSneed.V.

331. den rolige Portner . . pegede med Tom-
melfingeren over sin venstre Skulder tilbage

paa Indgangen, som han vendte Ryggen til.

Ing.EF.VL55. han pegede (paa døren) med
sin Tommelfinger — en Gestus, den nyere

Tids Plebejere stærkt benytte. ^Ziwmer-
mann.Fortællinger.(1876).44. vi (lod) Par-

terne i Sagen . . dyppe deres Tommelfingre
mel-finger 2, -taa 2; især zool.) m.h. t. andre 40 i Vognsmørelse og stemplede det afgørende
levende væseners lemmer. 2.1) det frie (ofte

med en klo forsynede) (finger)led i en
fugls vinge. VSO. Lutken.Dyr.^132. Boas.
Zool.*564. 2.2) den inderste finger ell. taa
i andre (patte)dyrs for- ell. baglemmer
(spec. naar denne kan bevæges (sæltes) imod
de andre). VSO. Liitken.Dyr.^40. (egern-

abernes) Bagfødder have en Tommel, som
kan stilles imod de andre Fingre; Forfød-

Dokument med Mærket deTa,f.KBlixbn.AF.

157.
II

bide, suge (Panum.597), sutte
paa sin tommelfinger olgn., som udtryk

for daarlig vane, generthed olgn. see hvor
dette forvorpen unge skarn staar og bider

paa tommelfingeren og ikke vil kaste et

øjekast til hum. Beenb.Æ.l 4. *Du ei maae
|

Patte paa din Tommel^nger. Bastian:nr.7.1.

(jf. Tommel l.i^ i udtryk for vanemæssig
derne have derimod ingen egentlig Tommel, 50 ell. nervøs bevægelse, idet (hænderne foldes og)

da Indcrtaaen ikke kan sættes imod de andre.
Brehm.Patted.lOl. smst.55.783.

II. Tommel, en. se Tummel.
Tommel-, i ssgr. især af I. Tommel

1.1; saaledes (foruden de ndf. anførte) ogs.

forsk, (især anat.) betegnelser for muskler
paa ell. ved tommelfingeren, for dele (led)

af denne olgn., som Tommel-led, -pulsaare,

-rod(en) ofl.

højre og venstre tommelfinger drejes (rote-

rende) om hinanden; navnlig (talespr.) i ud-

tryk som dreje (Stavnstrup.DS.7. Leck

Fischer.Ka.34. jf. Feilb.), sno (B.T.^'/n

1943.16.sp.4), trille tommelfingre, trille

med tommelfingrene (JVJens.HF.58)
olgn. Majoren sad ganske taus . . idet han
betragtede de Fremmede . . med opspilede

Øine, medens han . . uophørlig lod sine

tomme-lang, adj. (især (s) (omtrent) eo Tommelfingre løbe rundt om hinanden.
en tomme lang. Drejer.BotTerm. 137 . de smaa,
kun tommelange FiRk.ErlKrist.MM.186. rø-

de, tommelange (skæg)Stuhhe.Elkjær.MIL
115. jf. -høj:Øi, nu skulde der med tomme-

Gylb.NoveUII.(1833).214. *Degnen bringer

I

Sin Tale frem midt i det aabne ('hor,
|

Iraedens at hans ene Tommelfinger
|
Sig i

en Cirkel om den anden snoer. Poiilf.
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AdamH.1.22. Man kan da ved Gud ikke

altid sidde hjemme paa Pinden og dreje

Tommelfingre. TidensKmnder.Va920.21. jf.:

tro ikke, de satte sig tommelfingertril-
len de hen og ioitvivlede. NatTid.^/nl944.6.

sp.2.
il

vende tommelfingeren nedad
olgn., spec. (efter lat. pollicem vertere^ ved

romerske gladiatorkampe udtryk for tilskuernes

(ell. kejserens) mishag og krav om vedk. gla-

diators død; ogs. m. videre anv. Da bøie de lo

Tommelfingeren til Tegn paa, at han skal

have 'Døåsstødet.Goldschm.Hjl.II.726. Der
er ikke en (som) vender Tommelfingeren
nedad til Vartovs Dødsdom. Poiy»1941.3.

sp.3. jf. (med modsat bet.): vende tommel-
fingeren opad, som tegn paa bifald, god-

kendelse. Soya.Hørespilafdelingen.(1939).4.
||

holde ell. sætte (en) tommelfingeren
paa øjet, (ty. einem den daumen aufs

aug(e) halten ell. setzen; jf. tilsvarende forb. 20

u. I. Tomme 1 samt u. Finger 1 slvtn.; nu
næppe br.) underkue en (egl.: ved at true med
at blinde ham); (med strenghed) holde en i

ave, i tømme. Dette er aarsag til den had,
som er mellem de Torvs og Wighs, og at de
første altid maa holde de sidste tommel-
fingeren paa Øyet. Holb.GW. (1724). 25 se.

Schousbølle.Saxo.350. Theresa siger, sagde
Sancho, at jeg skal sætte Tommelfingeren
paa Øiet af Deres Yelhyrdi^hed.Biehl.DQ. 30

111.54.
II
med tommelfingeren i øjet,

(muligvis med opr. tilknytning til foreg,

talem.; jf. Vogel-Jørg.BO.389) anv. spøg. som
talem. ell. viserefrain uden bestemt mening.
Da Taleren (o: paa et vælgermøde) stod tavs
og forlegen, begyndte nogle unge Mennesker
at synge: *To Drosler sad paa Bøgekvist

|

med Tommelfingeren i Øjet. Pol.*'/» 1923.

Sønd.9.sp.2.
II

have fem tommelfingre
paa hver haand, have ti tommel- 40

fingre olgn., (jf. eng. his fingers are all

thumbs samt tommelfingret ndf. og tilsva-

rende udtryk u. I. Tommel l.i; især dagl.)

være ubehændig, klodset, fummelfingret. Om
han ikke spillede Billard? Aa, det var saa
lidt, saa lidt — han havde altid ti Tommel-
fingre, saa snart han fik en Kø i Haanden.
AGnudtzm.RT.77. de spiste saa smukt. Ikke
graadigt arbejdsomt og med ti Tommel-
fingre som Tyskerne. KnudPouls.B.12. med 50

fem skæve Tommelfingre paa hver Haand.
OseJens.SL.111. (de) saa for sig, hvordan
hele Overklassen fjumrede rundt med tyve
Tommelfingre og ikke kunde klare nogenting.
Branner.Legetøj.(1936).200. 1.3) (jf. Tom-
meltut^ handskefinger, der svarer til en
tommelfinger (l.i). et Par brune Traad-
handsker med Huller paa Tommelfingeren.
PolitiE.KosterbVyiil924.1.sp.2.

2) (især zool.) d. s. s. I. Tommel 2. 2.1) eo

d. s. s. I. Tommel 2.i. OrnitholFT.XXXII.37.
2.2) d. s. s. 1. Tommel 2.2; spec. hos aber:
Liitken.Dyr.^40. (visse abers) Baghænder
have altid — deres Forhænder for det Meste

— en Tommelfinger, som kan stilles imod de
andre ¥ingTe.Brehm.ratted.l4.

Tommelfinger-, i ssgr. (jf. Tom-
mel-^ isæ.r af Tommelfinger l.i; sadledes fx.

Tommclfini^er-baldo (Nord ConvLex.Y 568.

jf. Tommelbalde^, -fræ8e(r) (0 fræse (r)

af form omtr. som en tommelfinger, til udfræs-
ning af fordybninger. Thaulow.M.1.319.323)

,

-mærke (mærke, frembragt ved tryk med en
tommelfinger; uegl. (astr.): Under Meteorets
Fart gennem Luften er der opstaaet visse

Gruber i Stenen, de saakaldte „Tommel-
fingermærker". LMpiaMj.5'.259^, -negl, -ring
(især foræld.; d. s. s. Tommelring. D&H.
Kaper.^), (en) -spids, -tyk ^tommelfinger-
tykt KohheT.PoVVil941.4.sp.5) ofl. tom-
melfingret, adj. (jf. tommeltottet og

Tommelfinger I.2 slutn.; dagl.) fummelfing-
ret; ubehændig; klodset. Cit.l894.(NkS8°591).
FagOSnedk. (han er) tommelfingret som en
Tæppeklovn. HBrix.AP.Ill.254. UfF.
Tommeliden, en. [t<om3ili-5(8)n] flt.

(sj.) d. 8. (Amberg.) ell. -er ell. \ tomme-
lider (UDahlerup.GT.60). (sv. tummeliten,
no. tommeliten; jf. I. Tomling, Tommeltot
og eng. Tom thumb; af I. Tomme 1 (men
nu ofte følt som hørende til I. Tomme 2.i^)

I) egl. i (børne) eventyr: (navn paa) en gan-

ske lille person (dreng) af en tommelfingers

eJl. en tommes (2.i) længde; tomling; pus-
ling (jf. ETegnér.Ur språkens vdrld.I.(1922).

56 ff. samt det til Tommeliden dannede fem.
Tommelise. HCAnd.(1919).I.54ff. sml.

smst.392f. Tomme]ise.KMich.(bogtite.l. 1906)),

Tommeliden var sig en Mand saa spæd:

I
I Fingerbøls Harnisk var han klæd . .

|

En Knappenaal var hans Landsestang;
(

Selv var han ikkun en Tomme lang.OeW,
XIV.30. *Af Langbeen Rise er det splitter-

galt,
I

At øve Kæmpeværk som Tomme liden.

Grundtv.DYIII.310. \\ som fællesnavn. *Broke
(der smedede Thors hammer) var en Dværg,
altsaa en Tomme liden. smst.311. *Her seer

jeg ned paa Tiden
|
Med seirende Aand,

I

Ei meer en Tommeliden
|

I Lysternes

Baand. Kaalund.SD.106. dette Eventyrslot

(maatte) være beboet af Lilleputter, Nisser,

Dværge og Tommelider. UDahlerup.GT.60.

jf.: DoUfuss . . viste, at han, trods sin Tom-
melidenhed, rummede . . Beslutsomhed.
Frisch.PE.342. 2) (jf. Thomas 3 og Tommel-
tot 2; nu især dial.) \. gærdesmutte, Tro-

glodytes parvulus; ogs.: fuglekonge, Regu-
lus cristatus. EPont.Atlas.1.629. Kjærbøll.302.

AndNx.DM.V.4. Rørd.F.71. Esp.366.

Tommel-jærn, et. d. s. s. Tomme-
jærn. Hinnerup.Juv.477. -læder, et. (nu
næppe br.) et stykke læder, anbragt paa tom-

melfingeren (ved visse haandværkeres arbejde).

VSO. -mus, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-balde. Amberg. VSO. -ring, en, (isæ.r

foræld.) ring, der bæres paa tommelfingeren;

ogs. spec. om en (skomagers) syring. Cit.

1709.(Kalk.IV419). VSO. D&H. -skrue,
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en. (jf. Finger-, Haandskrue og I. Skrue 1.2

slutn.; især foræld.) torturredskab til at klemme
(knuse, forvride) tommelfingrene med; tomme-
skrue. Amberg. *Ei Pinebænken er Gjestens

Sted.
I

Sin Tommelskrue lad Bødlen gjemme!
Ing.VSt.(1824).136. (munken er) væltet om
paa Gulvet og har Tommelskruerne paa.

KMunk.Ni.elsEbbesen.(1942).59. billedl: Den
lille Pige véd Besked nu — i Morgen i Skolen

skal hun i Tommelskruerne. — „Din Far var lo

fuld i G&airHHLund.GF.lS. -taa, en.

(ænyd. d. s., glda. æda. thumul ta, thymul ta

ofi. (DGL.Vil6.Vir.101)) I) (nu mindre br.,

jf. MO. Levin.) den inderste taa paa et men-
neskes fod; den store taa (stor (e) taa). (de) af-

huggede hans Tommelfingre og hans Tom-
meltæer. Dom.i.fi. Blich.(1920).XII.80. Anat.

(1840). 1. 54. JLange.BM. 1.199. 2) (zool.)

den inderste taa paa (andre patte/dyrs for-

ell. baglemmer. LTid.1738.243. vAph.Nath. 20

VI.243. Lutken. Dyr. '81. -tot, en. (dial.

-tut. LollO.). flt. -ter cll. (sj.) i best. f.

-tene (Bastian.nr.7). {no. tommeltott; jf.

II. Tot samt I. Tommeltut og Tommetot)
I) (især talespr.) d. s. s. Tommelfinger l(i).

Moih.T138. *Dog ham den frygtelige Møe
betvinger

|
Blot med sin Tommeltot og Vq^q-

&ngeT.Blich.(1920).V169. den yderste af

(fingrene). Tommeltot, var kort og tyk, han
gik udenfor Geledet, og saa havde han kun 30

eet Knæk i Ryggen.HCAnd.(1919).II.149.
Krossing.D.ll($e u. Patriark å). *See kun,
hvor han staaer bedrøvet,

j
Tommeltot-

tene berøvet. Bastian.nr.7. *l Skægget han
(o: en lille dreng) mig rusker

| og trækker
i min Tommeltot. Drachm.DigtefraHjemmet.
(udg.l921).14. Krist.BRL.16f. || d. s. s. Tom-
melfinger 1.8, spec. (jf. bet. 2) i eveniyr-

forestilling betragtet som Tommelidens bolig.

Tommeliden sidder i Tommeltot;
|
Der 40

morer han sig saa jævnt og godt. Oehl.XIVSO.
Vort Huus er mig saa luunt og godt

|
Som

Tommelidens Tommeltot,
j
Naar du kun

er derinde.Winth.il1.199. 2) (sj.) svarende

til ordets opr. bet., anv. m. bet.: pusling, lille

fyr, brugt (med tilknytning til Tommeliden 2)
om gærdesmutten. PMøll.(1848).I.6. -tot-
tet, adj. (talespr., 1. br.) til -tot: d. s. s.

-fingret. PoV/d914.7. de tommeltottede Vis-

mænd fumler Kronen i Stykker. Paa den 50

Maade kan man selvfølgelig køre Landet i

Sma.dder.HRaage.Svamp.(1934).138. 1, -tut,
en. (talespr., mindre br.) tommelfinger (l.s)

paa en handske (vante). Vanter, hvorfra
begge Tommeltutterne strittede ud til Si-

derne. Drachm.VT.424. JVJens.K.96. jf.: (en
af snekasterne) trak . . en stor Tommel-
Vante af den højre Uaand. Pont.Muld.36.
II. -tat, en. se -tot. -ving^e, en. [1.2. 1]
(zool.) en lille dusk fjer, der hos visse fugle eo

sidder paa vingens tommel øverst paa vinge-

randen (Alula). Sal.'XXV234.
Tomme-maal, et. I) maaleredskab

med inddeling i tommer; tommestok. VSO.

MO. billedl: Elfelt.NB.120. 2) udstrækning
(beregnet) i tommer; et vist antal tommer.
Amberg. En Candidat til et Embede behøver
ikke, som Soldaten, at holde et vist Tomme-
maal. Falsen.1.44. Rich.BD.lO.
Tommer-, i ssgr. se Tomme-.
Tomme-rom(me), -ram(me), en,

et. se Tummerum, -iskrae, en. [LI] (ty.

daum(en)schraube, nt. duumschruuf, eng.

thumb-screw; især foræld.) d. s. s. Tommel-
skrue, da han truede hende med Tomme-
Skruen, gik hun til Bekiendelse. (rrMndto.

Saxo. 1.175. Jeg skal lade Dig lægge Tomme-
skruer paa . . saa skal Sandheden nok komme
for en Dsig. CBernh.NF.X.9. *i Morgen

|
. .

har jeg ladet hendes Sanger fængsle,
|
saa

har vi Tommeskruer om hans Fingre.

KMunk.G.60. SaVXXIII.591. billedl: Ja
skruede . . mit Tungsind mig ikke ind i disse

Tommeskruer. ZierA;.F7.2i2. GyrLemche.S.
11.174. -stok, en. (jf. -raaal 1, Stok 2.4 og

Alen-, Meterstokj maniestok (i alm. af træ

og leddelt, sammenfoldelig ) med inddeling i

tommer (og linier; nu i alm. tillige i centi-

meter). Amberg. *Josef Tømmermand . .
|

Han brugde Øxe, Høvl og Sav
|
Og Tomme-

stok. Gn(nd<u.SS'.//.20P. Vi ere vante til at

tænke os (Chr. IV) med en Tommestok
i ^Vixe\ommen.CBernh.NF.XIII.14. Wagn.
Tekn.490. FagOSnedk. (jf. Maalestok 3.1 og

anlægge 1.4^ billedl: overfor dæmoniske
. . Naturer (kan man ikke) anlægge samme
moralske Tommestok som overfor den første

den bedste SpidshoTgei. GjelHE.xxxvi11.
||

(sj.) som (spøg., nedsæt.) personbetegnelse.

Du skulde sige til din gamle Tommestok
(o: faderen, der er tømrermester), at hans
Hus . . er en . . forbandet Smadrekasse.

Schand.VV.42. -søm, et. (jf. Fir-, Trctom-
mer(s)sømj søm af en tommes længde.

Moth.S1031. PolitiE.Kost€rbC*/iil924.2.sp.2.

•tot, en. [LI] (sv. tummetott; nu ikke i

rigsspr.) d. s. s. Tommeltot 1. Bredahl.VI.

172. jf. Rietz.lSS. -tyk, adj. ('tom-. Moth.T
138.— sj. tommer-. Cit.l866.(HCAnd.BCÆ.
11.265)). (omtrent) en tomme tyk; ogs.: flere

tommer tyk; (især talespr.) overmaade (alt

for) tyk. *(slottets) Hvælvinger (er) dækt
med Spindelvæve,

| Og overalt er Støvet

tommetykt. Oe^J.//.2-55. Støvler . . af tomme-
tykt Læder. Molb.Reise.111. 12. Trindt un-

der Land og har Frosten standset
|
med

tommetykke Brædder Bølgens Vej.DracAw.

UD.165. nogle Letlænderinder, tommetykt
sminkede. AaDons.S.191. -vis, adv. (maalt,

beregnet) i tommer; tomme for tomme, naar
Nøden har klædt mig af fra Top til Taa . .

vil vi blive nødte til at holde os inde og
døe tommeviis. Skuesp.X.238 (jf. u. 1. Tomme
2.^). (marineminister St. A. Bille) lovede, at

han kun skulde „fire tommevis" paa Grund-
\o\en.Fædrel.*y7l852.1.8p.l. Drachm. UD.345.

II
som subst., i forb. i tommevis. Læssøe

maalte sit Riddersværd
|
Med Tysklands

XXIV. Eentrykt •/• 1M7 11
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broutende Forbundshær . .
|
Og solgte den

Jord i Tomme\is.Ploug.VVIII.134.
tompet, adj. se tumpet.

O Tom-rnm, et. (først alm. fra c. 1900;

jf. det tomme rum u. II. tom 1.2 samt Tomt
3 og Tummerum) ikke udfyldt rum ell. plads;

tomt rum; navnlig med forestilling om mang-
lende (savnet) indhold, udfyldning olgn.; især

m. flg. anv.: I) med (mere ell. mindre tydelig)

forestilling om sted ell. rum. \\ til tom l.i. lo

Vandet trænger ned i de (i svellerne) op-

staaede Tomrum. BerlTid.^%1902.M.2.sp.l.

Hun undersøger Alterbordet . . hult bagfra,

et rynket Klæde dækker Tomrummet foran.

ThitJens. VA. 1. 41. \\ til tom 2, med fore-

stilling om et følt savn (af en fraværende),

en følt isolation, ikke alene paa Bibliotheket

. . efterlod denne uanselige Skikkelse . . et

saadant sært føleligt Tomrnm. PoV°/il915.4.
Der var Tomrum uden om ham (o: kamme- 20

raterne undgik ham). HKoch.Drengen.(1935).
104.

II
til tom 3.1. Det følgende Tomrum (i

haandskriftet) vilde kunne udfyldes med
endnu 4 Linjer Yers. HBnx.AP.III.98. 2)
uden (tydelig) forestilling om sted ell. rum.

II
om afstand, forskel, mellemrum ml. personer,

ting, forhold. D&H. Mellem Kronens Bærer
og det brede Folk et gabende Tonxxwm. Emil
Rasm.DL.6. \\ om tidsrum uden (kendte,

væsentlige) begivenheder, om pause i en virk- 30

somhed olgn. Ingensteds i hele Shakespeares
dunkle Levned er der et mere kendeligt

Tomrum (Brandes.Shakespeare. III. (1896).
211: en mere følelig Lakune^; ingensteds

lider man i den Grad under Savnet af Kund-
skab om hvad der personlig er hændt ham.
Brandes.IX.122. Truende Tomrum i Kul-
Tilførselen. Poi."/22940.7.sp.4.

II
spec. (jf.

tom 4.1-2^ med forestilling om tomhed (4),

indholdsløshed, intethed. At leve på . . tra- 40

dition betyder at der inderst inde er et tomt
rum; så længe alt går jævnt godt, bærer et

tomrum fortrinligt op. Grøni.H.1.15. hans
Ord udøvede deres Mission, de fyldte det
Tomrum, der truende hvilede over Bordet.
AaDons.S.153. "Sild, en. (mods. Fuldsild;

fisk.) d. s. s. tom sild (se u. tom l.i^. Nord.
Tidsskr.f.Fiskeri.l878.356f. -skilt, et. [3.i]

^ et paa et (gevær) skæfte anbragt skilt, som
(endnu) ikke bærer nogen indskrift. Tilsk.1932. 50

11.350. TøjhusmuseetsBilledbog.I.(1937).[16J.

Tomt, en ell. f et (FGuldb.S.207).
[trom'd] (nu sj. Tomte. ['twmda] Amberg.
Blich.(1920).XIX.125. Heib.Pros.IX.174.178.
Goldschm.Hjl.III.215. HKaarsb.M.1.88). flt.

-er ['tmmdar, ogs. 'tmm'dar] (sv. tomt
(t tomte, t tomta, fsv. tom(p)t), no. d. s.;

sideform til I. Toft; (i 18. aarh.) laant fra
no. (og SV.))

I) (no.) dyrket jordstykke; mark; toft. io
*Jeg kan med fuld Tillid

| Paa tive Fædres
Tomt anvende dobbelt FM. Bull.(SkVid.
IX.150). et lidet indhægnet Vænge, eller

Tomt.Stampe.II.101.
jf. Dagbl.V%1877.2.sp.l.

2) om byggegrund, bosted. 2.1) (jf. Arve-
tomt; nu sj.) grund, hvorpaa en bygning
staar; ogs. mere ubest.: sted, egn (hvor en

bor). vAph.(1764).714. *Mit Huus er lavt,

men mit det er,
|
Min egen Tomt det bærer.

Zetlitz.Poes.314. Amberg. vi byder vort be-

rømte Bysbarn et hjerteligt Velkommen til-

bage til de hjemlige Tomter. Wied.BSt.6.

2.2) (jf. bet. 3; med tilknytning til tom 2-3.i^

GJ grund, hvorpaa der har staaet (sjældnere:

skal opføres) en bygning, et hus; hustomt;
ofte spec. om en grund, hvor en bygning (i

tidernes løb) er styrtet sammen (saa at kun
ruinrester olgn. findes) ell. (især) er ødelagt

ved brand; brandtomt; ogs. mere ubest.:

hærget, ødelagt, afbrændt egn (hvor menne-
skeboliger tidligere har staaet). *De mær-
ked' Tomt til Huus i Lye for skarpe Vind.

CFrim.AS.28. da Bastillen var jevnet med
Jorden, dansede de paa Tomten. Blich.

(1920).XIV217. Præsten skyndte sig til-

bage til den glødende Tomt, hvor nu slet

intet var at gjøre inden Ilden var heelt

ndhTændt.smst.XXVIII.145. i Slesvig ligger

der . . et fattigt lille Hus, som Ingen vilde

lægge Mærke til, hvis der ikke knyttede sig

en sørgelig Navnkundighed til de Tomter,
hvorpaa det er bvgget. Her stod nemlig . .

Abels Slot. HolstJ11.3. Paa denne Tomt
rejses intet Kristiansborg for tredje Gang.
Morgenbladet.^19 1884. 2. sp. 3 (jf. Vogel -Jørg.

BO.446). *Der staar over Belgiens Tomter,

I

højt over dets Nød og Gru,
|

i Ragnaroks-
mørket en Stjerne. Hoffmann. HH. 78. Nu
brænder det ogsaa i Nørre Kvarteer . . Kun
„Rundetaarn" staaer , . rundt om ere ry-
gende Tomtex. HCAnd.(1919).V.106. AOlr.
I)H.II.200.

II
m. gen. ell. præp. af, ved an-

givelse af et sted, en grund (med ruiner),

hvor en (ødelagt, afbrændt) bygning har staaet.

Den allerældste Borg, hvis Tomt endnu hed-
der Ga.mme\hdXå.Blich.(1920).XI.165. *Dan-
mark gjemmer og et Minde,

|
Ak, men Min-

det er kun Gruusl
|
Det er Tomten af det

gamle
|

Kongesæde: Koldinghuus. Bagr^er

.

11.461. Tomter af Hytter fra Stenalderen.

SophMiill.V0.179. nye Raadhuse, fem ialt,

voksede op paa de gamles Tomter. ORung.
P.IO.

II
billedl. *I, som boe

|
I et forstyrret

Sinds udbrændte Tomter,
| O kommer. Spot

og Haan og Trods\Mynst.BlS.III.346. EHen-
richs.VH.lOl. jf. bet. 3: *En Tomt er mit
Liv, ikke længer et Lrv.Wilst.Overs.afEuri-

pides.(1840).405.

3) (1. br.) tomt rum, sted, omraade i al

alm. (da) det leverede Manuskript ikke for-

slog til et Halvark . . syntes (P. A. Heibergs

vise) at komme saa tilpas til at fylde Tom-
ten. Rahb.E.IY290. Han saa den store Kor-
ridors lange, øde Tomter med de kjedelige,

symmetrisk anbragte Døre. Schand.SB.105.
Bevoxningen bliver stedse mer og mer
aaben. Tomterne forøges i Antal, Græs-
sletterne tiltage i Omi3ing.CVaupell.S.19.
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*En Torat opstaar (:>: paa et middagsbord),

hvor en Terrin er ijeTuet. Fnis-Møll.Ind.72.

Tomt-, i ssgr. (jf. Tom- 2) af intk. af

II. tom (se Tomt-løb, -løbendej.

Tom-tarm, en. (jf. Sultetarm; anat.)

d. s. s. Hungertarm (ved ohduktion viser den

sig i alm. at være næsten tom). Moth.T138.
Anat.(1840).II.401. Panum.228.
Tomt- løb, et. (jærnb.) d. s. s. Tom-

kørsel. Postførslen i de enkelte Tog vil være

at ordne saaledes, at Tomtløb saa vidt mu-
ligt undg&a.H. DSB.OrdreK.94. -løbende,
part. adj. om maskine: som gaar (løber)

tomgang; tomgaaende. at lade Motoren trække
en tomtløbende Mekanisme. SkibsMask.187.
Tomas, en. se Tome.
Tom-v«egt, en. spec. (0) om vægten af

en motor ell. en flyvemaskine alene (med kun
fast tilbehør). Lovtid.l920.A.1614. Luftfart.37.

to-maegtig, adj. (jf. mægtig 7; bot.)

om (støvdragere hos) plante, som har to lange

og to korte støvdragere. 14de Klasse. Tomæg-
tige {mdyna.mm).CGRafn.Flora.I.322. To-

mægtige (didynami) kaldes Støvdragerne,

naar 2 ere længere, 2 kortere. Lange.Flora.

LIV. Rostr.Flora.I.'*(1925).459.

I. Ton, en ell. (1. br.) et (Tilsk.l933.II.

382. PoV*/il944.9.sp.5). [tmn ell. (nu alm.)

t(on'] (dagl. ogs. Tons. KNyrop.OL.IIL156.
NatTid.'yiil941.9.sp.4). flt. -s ell. d. s. (fra

eng. ton, egl. sa. ord som Tønde; jf. Tonnage,
-tonner og Meterton (1); især T) I) som skibs-

ncaalingsenhed: d. s. s. Registerton, (afgiften

bestemmes) efter de Tons som et Skib holder.

HandelsO.(1807).139. mindre Dampfartøier,
paa 20—30 Læster, 50—75 Tons. Ursin.D.
96. Scheller.MarO. jf. -tonner: en 12,000
Tons Fragtdamper. PoL'/i»i927.i5.sp.4. 2)
som vægterihed: 1000 kilogram, (ofte skrevet

forkortet: T., se u. T 3;. Meyer.* Hage.''1045.

II. Ton, en. se I. Tone.
Ton-, i ssgr. I) ["tmnC)-] af I. Ton (jf.

Tons-^. 2) ['to*n-] (efter ty. ssgr. m. ton-)

af I. Tone ell. II. tone. 2.1) af I. Tone 1-2,

vekslende med formen Tone-; se u. tonløs

og Tone-art, -stavelse samt (som nu i alm.
spr. mindre br. sideform) u. Tone-fjeder,

-højde, -kunst, -kunstner, -lang, -leder,

-slag, -stærk, -sætter, -tegn. 2.2) (til dels

med sideformen Tone-, se Tone- 2). af I. Tone
4.1 ell. II. tone 3.1 ; se Ton-bad, -farve,

-fikserbad, -papir, -plade, -rigtig, -snit, -stik,

-tryk, -værdi, -ætsning, -art, en. se Tone-
art, -bad, et. (jf. -fikserbad samt Tonebad;
fot.) bad (1.2.1), hvori en fotografisk kopi
(positiv) tones (II.3.i). Stochholm.Foto.il5.
FotoLeks.55.

I. Tone, en. ['to-na] f'f Ton. JBaden.
FrO. i bet. 3 („god tone"; jf. Bonton>.-
en Dame af Ton. KbhSkild. 1822.7 71. jf.

Meyer.*"), flt. -r. (glda. d. s. (Brandt.RD.I.
15. Suse.160), SV. ton, no. tone, oldn. toni,

tone, og tonn, node, ty. ton (mnt. d. s.), holl.

toon, eng. tone (og tune, melodi), fr. ton

(jf. Bonton^; især efter ty. og (i bet. S) fr.

gennem lat. tonus fra gr. tonos, spænding,
spændt streng, tone, accent (jf. (med.): To-
nus, (en muskels) spænding, styrke. Sal.^

XXIII.599. i sa. bet. f Tone. OeconH.(1784).
111.383. Gynæol.III.35); besl. m. 1. Done,
Tendens, tynd; jf. Baryton, monoton)

I) musikalsk, harmonisk (virkende)
lyd (1.2); især om enkelt ell. sammensat (jf.

10 Grund-, Hovedtone (I.2) og Bi- (1), Over-
tone^ lyd med periodiske svingninger;
spec. om de ved relativt faste intervaller ad-

skilte mindste dele, hvori en melodi ell. en har-

moni kan opløses. \\ om Tone i (modsætn.-)

forb. m. Klang se u. I. Klang 1; om tale-

stemmen(s toneforhold) se u. bet. 2. I.l) især

om de med et musikinstrument frembragte

lyd; (i flt.) ogs.: musik (og sang), dersom
de ikke give tydelige Toner, hvorledes kan

20 man da vide, hvad der er spillet paa Fløiten

eller Harpen. iCor.i4. 7. *hellige Toner
|

Foer giennem de zittrende Strænge. £«;.

(1914).III.89. *De spøgende Toner (0: fra

Dyrehavsbakken)
|
vi høre jo aXt.Oehl. Digte.

(i803).231. *Da sætter dobbelt henrykt jeg

(o: Heimdal) Giallerhorn for Mund,
|
Og

blæser søde Toner. sa.NG.(1819).361. *En
tæt Forening

|
Af Ord og Toner. Heib.Poet.

VI. 344. (jf. YilhAnd. Litt. III. 418). * Ingen

30 Musik kan dog lignes ved Tonerne | Af den
fortryllende Straussiske Yals. Heib.Poet.VII.

362. som vi bedst sidde (juleaften 1845),

klang en Tone (fra) Fortepjanoet . . „Hvil-

ken Tone var det?" Spurgte jeg. „Det var

C." sagde (Jenny Lind).HCAnd.BCÆ.I.281.
*hvor danske Hjerter slaae,

| Og hvor dan-
ske Toner klinge,

|
Skal med Stolthed Store,

Smaa |
Fædrelandets Tak Jer bringe ! 7/ois<.

Album.32. *Da til Lurens Toner
|
Blusser

40 Bavn og Baal:
|
Slesvigs Land gjenvundet!

I

Det er Kampens Ma.a.UPalMMII.357.
MusikL.lI.4n0. Paulsen.1.344. jf. Klokke-,

Malmtone: * Højere dog stemte dine (o:

kirkeklokkens) Toner,
|
Naar de med „den

gyldne Sol Irembrøå". Grundtv.PS. VI.581.

\\ O tonernes rige (HCAnd.DB.16) ell.

verden (Watt.PF.277), tonernes kunst,
tonernes strøm ofl., se u. Kunst 5, Strøm
3.3 (jf. Tone-kunst, -strøm^. ||

(især fagl.,

50 spec. ^) med særligt bestemmende attrib. adj.

ell. part. baaren tone, se u. II. bære 1.4.

stoppet tone, se u. 1. stoppe 3.3. dvb
(Thielo.M.37), høj (n.4.i), lang (2.3), lav
(III.2.1) tone ofl., se u. dyb (III.4.i) osv.

||

spec. (^,^*, jærnb.) om signal: kort tone,
lang tone ofl. Dampfløiten maa da med en

lang Tone lyde. SjællJernb.Loc.lO. Falken-

skjold.22deInfanieri-Regiment. (1866).20. Jern-

baneL.46. SaVXXlI1.593. 1.2) om tilsva-

60 rende lyd, der frembringes af et levende
væsen( s stemme(baand)). \\ om visse dyrs,

især sangfugles, lyd. Holb.Metam.43. Oehl.

PSkr.II.377 (se u. II. tone l.i^. *en lille

Fugl . . sang som talt ud af mit eget Hjærte,

11*
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I

Toner gav den al min Fryd og Smerte.

Grundtv.PS.V1.625. *Lærker, som hopped'
af Æg i Vaar,

j
svinder i Himlens Straaler.

|

Tonerne ned med Lyset g&sn.ThøgLars.ST.
10. *skarpt en Faarekyllings Toner gennem
Nattens Stilhed fiyiTreT.Jørg.Vers.(1887).42.

jf. Tonefald 1 :
*Jeg elsker de grønne Lunde

I
Med Tonernes vuggende Fsild.JHelms.S.l.

|[ om lyd, der frembringes af et menneskes
stemme, især i sang; sangtone (1). Brors.

269. *Mit fulde Glas, og Sangens raske

ToneT.ZetUtz.Poes.289. *Derfor i dybe og
hellige Toner

|
Bryde de kristne ved Vielsen

nd.Grundtv.SS.IY339. *Da havde Du glemt
Din Barndom,

| Og hvad Din Moder sang,
(

Og alle de deilige Toner,
|
Der ved Dit Leie

klang. Hauch.RF. 1.194. *er Hjertet trangt

af Sorgen, og svulmer det af Lyst, | hun
(o: modersmaalet) skænker os Tonen, som
lette kan vort Bryst. Lemi.DS. 72. straks gav
hun den samme hvinende høje Tone. Vilh

Rasm.BU.57. \\ tonen fra himlen, egl.

om englenes sang ved Jesu fødsel; ogs.: religiøs

sang ell. digtning. *Aldrig forstummer
(
Tonen

fra mm\en.Ing.RSE.VII.233. Tonen fra

Himlen. HBrix.(bogtitel.l912). jf. (om sange

(L3.2), sangdigte): Hjemlandstoner. Sange
samlede og udgivne af Asschenfeldt-Hansen
& lilai.tihiesen.(hogtilel.l892).

\\
(talespr.) i

udtryk for (næsten) at mangle sangstemme:
ikke have (en) tone (skabt) i livet
olgn. der var, som man siger, ikke Tone i

mit Liy.Gude.0.47. Ing. Levnet.!.160. Syng
ikke! Du har ikke en ærlig Tone i dit Liv.

Erz.XI.300. i Knud var der ikke Tone skabt,

men han kunde Ordene. HCAnd.(1919). III.

48. Hun ejede ikke Tone i sin Strube.

EChristians. 0. 1.152. se videre u. I. skabe
2.4. 1.3) om naturlyd, der minder om en
tone (1.1-2). sfærers toner, se u. Sfære 1.2.

II
om blæstens tuden olgn. *Knarvurn knurrer

han (o: vinteren) og brummer . .
|
Væmme-

lig i Sang . . (storken) fandt hans Toner altfor

hæse. Ew.(1914).Y 194. *BIæstens levende
Tone.PerLange.Kaos og Stjærnen.(1926).32. jf.

:

Vinden havde Høsttoner. KnudAnd.HH.189.

II
(med.) om hjerte-, rnuskeltone. de ved Hjer-

tets Virksomhed frembragte Lyde have Ka-
rakteren af Toner . . Man hører . . to Toner,
en længere og mere dyb . . og en kortere og
højere. Sal.VIII.995. 1.4) med særlig (uegl.)

anv. Harmonika . . 3 Rader Toner (o: tan-

genter, knapper) og dobbelt B&s. PolitiE.

Kost€rbl."/»1923.S.sp.2. || om interval (tone-

trin), kan du ikke spille den melodi en tone
lavere, sætte den en tone ned

j J^ ^P^<^' *

forb. halv, hel tone, d. s. s. Halv-, Heltone.
Thielo.M.19. Rask.Br. 1.172. MusikL.II.400.
se videre u. IL hel 3.2. || om musikinstruments
(tone)klang, i forb. som have en fyldig,
god, smuk tone olgn. Man siger . . dette
Instrument har en god Tone, herved for-

staaes en god Klang eller Lyd. Thielo.M.84.
Et Claver paa Fod med fire fulde Oktaver,

af en delicat Tone, er til Kiøhs. Adr.^''/»1762.

sp.l3. en Luth af stor og sjælden Tone.
Draehm.VD.267.

\\ (jf. Kirketone; nu min-
dre br.) d. s. s. Toneart. Thielo.M.33.

|| (jf.

Salmetone; „I daglig Tale."F<S'0.; nu især

i mere folkeligt spr. (jf. HjælpeO.) ell. gldgs.,

arkais.) om melodi (1); især i forb. som gaa
efter, i ell. (især) paa en vis tone (MO.),
sætte tone paa (CReimer.NB.576. Aarb

10 Frborg.1918.62) ell. til (ADJørg.IV.13) en
sang (jf. tonesætte^, fløjte tonen til (Blich.

(1920).XXV11.73) ell. af (smst.XI.181) en
vise olgn. *Een Mand j Lybeck kand ey
eengang slaae sin Kone,

|
Det sættes skal i

Vers, og føres her i Tone. Holb.Skiemt.C4f.

*Selv hun havde Tonen sat
|
Han Forfatter

var til Smgen.Oehl.Br.I.163. »hvilken Tone!

I
Den jeg lære maa min lille Kone. PaiM.

D.59. Feilb. LollO. UfF. jf.: (visen) kunde
20 gaae paa en gammel Folkevisetone. /Mgr.

EM.II.124.
II (jf. egen melodi u. Melodi 1)

som melodiangivelse i en sangbog (salmebog):

Egen tone. Ydunna.(1877).2. jf. HjælpeO.
i.S) (især til bet. 1.1-2, til dels ogs. 1.4, om
melodi olgn.) i forsk, udtryk (talem.) anv,

(billedl.) med overgang til bet. 2.2 og 3.

angive (1.5), anslaa (1.3), ansætte (9)

en tone, give (1.15.2), slaa (III.40.2) en
tone an, se angive osv.; især m. h. t. sang-

so (øvelse): ramme tonen ell. den rette tone.

Bngges.DYVI.387. JMagnus.EK.15. \\ hol-
de tonen, (jf. u. I. Takt 1.3^ især m. h. t.

(langvarig) fastholdelse af en enkelt tone (i

sang). Degnen . . er en ulærd Dievel; thi

hånd duer icke til at holde ringeste Tone.
Holb.Jep.1.3. Gjcl.T.34. (sangerinden) har
en fænomenal Vejrtrækning, der tillader

hende at ansætte og holde en Tone ængste-

ligt længe. ChKjerulf.(Pol."U1907.3). j| tage
40 tonen fra en, (mindre br. i alm. rigsspr.)

(kunne) synge (ell. spille) kraftigere ell. læn-

gere (paa samme tone) end en anden; over-

døve en; ogs. uegl.: berøve en hans kraft, mod
olgn.; tage pippet fra en. S&B.II.451. de
(unge piger, der i begejstring synger med) har
ganske taget Tonen fra mig (o: en opera-

sanger).SvLa.TJR.18. Knejperne, hvor selv-

spillende Instrumenter . . gjorde forgæves

Forsøg paa at tage Tonen fra hinanden.

50 OscJens.SL.5. UfF. jf. tilsvarende udtryk u.

Tro: Han kan tage Tonen fra syv Degne.
CReimer. (WisbechsAlmanak. (store udg. )1934.
F7f).

II (jf. bet. 1.3 og 2-3; nu mindre br.) i

billedl. udtryk for (brug af, overgang til) en

vis udtryksform, adfærd olgn. (se videre u.

bet. 2.2), i forb. som synge i (Holb.Abrac.

III.7. Overs.afHolbLevned.158) ell. (tidligere)

af (SundhedsMagazin.(1763).Blr. Skuesp.V.

188) en (anden) tone, det gaar i (Holb.

60 Metam.42) ell. paa (JPJac.II.14) den tone
olgn. *Nu spiller man for os (min Troe) i

anden Tone.Holb.Paars.167. Jeg har kiendt

mange Mennisker, der . . har foragtet saadant
(o: overtroiske forestillinger), men nu synger
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de en anden Tone.sa.UHH.U. Der (o: paa
Golgata) vendtes Rettens Blad omkring,

|

Der fik min Sag en anden Tone. Stub.33.

lian raabte altid før: Man elske skal sin

Næste, (
Men nu gaaer Tonen saa: Jeg giør

mig selv til heste.FrHom.SomnPoet. 83. Der
er vi paa den gamle Tone igien. Hør Søster!

engang saa godt som fire og t5've, og kom
saa aldrig med det oiteie.TBruun.fSkuesp.

1,1.40). *Borgerens Ven | Snart lærte at lo

synge i Herskerens Tone.Ploug.W1.169.

piben har ell. faar en anden tone, se

L Pibe 1.4,
II
det er tonen, der gør mu-

sikken, (efter fr. c'est le ton, qui fait la

musique) som udtryk for, at tonen (1.1-2 og

2-3), formen, udtryksmaaden er det væsentlige.

hendes Giftigheder er ikke til at gengive i

Ekstrakter, thi ofte er det kun „Tonen, der

gør Musiken".MRubin.MB. 121. (den pateti-

ske foredragsholder) havde glemt det franske 20

Ordsprog, som siger, at det er Tonen, der

gør Musiken. PoU%1943.10.sp.l.

2) (jf. bet. 3) om forhold (nuancer) i talen,

(tale) sproget. 2.1) (især sprogv., fon.) om visse

(for en sprogform normale) artikulations-
forhold; sadledes om (brug af, vekslen ml.)

høj(ere) og lav(ere) tone (1) i talesproget,

tonefald (2.2) (Jesp.Fon.583. jf. Ned-, Op-
tone og Sætningstone^, om musikalsk ac-
cent (1.1) (jf. smst.603), om en lyds stemt- 30

hed ell. en stemt lyd (jf. smst.302) ell. (især

tidligere) om en stavelses (et ords) udtale
som lang ell. kort, med ell. uden stød (jf.

Dræge-, Lang-, Skarp-, Stødtone og Tone-
lag^; ogs. om særlig maade at udtale et sprog
paa; accent (2). den Parisiske Accent og
Tone. Holb.Ep.IV340. Høysg.AG.8. sa.Anh.6.

Vore Sprog ere ikke mere Billed-Sprog, men
Tegn-Sprog; deres Maal have flere Lyd, men
færre Toner (end de gamle). Bagges.L.II.253. 40

han kjendte den dejlige Stemme, som med
fremmed Tone udtalte det Danske. /nj. 75.
11.186. Hver Aften maatte jeg fremsige mit
bestemte pensum, modtage Rettelser for min
Tone og \]dtSLle.Blich.(1920).XY143. Con-
sonanternes Fordobling er hos os et Tegn paa
den foregaaende Vocals korte Tone. Breds-

dorff.Afh.99. Fynboen har musikalsk tone i

sit sprog som \yåen, Hjortø.SL. 16. || spec.

(jf. Accent l.i. Betoning l.i. Bi- (2), Høj- 50

(2), Hovedtone (2) ; nu mindre br. i fagl. spr.)

om eftertryk (3); (bi- ell.) hovedtryk;
tryk(styrke); trykaccent. Dette auro skal
være en Spondæus, uagtet Tonen hviler paa
den første Sta.vehe.Carst.(SkVid.Y199). han
brugte to Gange Ordet „uskyldig" og lod

Tonen hvile deTTpa.a..Ooldschm.SF.132. Vilh
Thoms.Afh.II.69. Præsten . . begyndte at
læse Formlen højt med Tone paa hvert Ord.
Bang.P.38. I min Barndom lagde de fleste b'o

Tonen paa den første Stavelse (af navnet Pon-
toppidan), andre derimod paa den næstsidste.
Pont.D.75. 2.2) (jf. bet. I.5 og 4.i) indivi-
duelt ell. aktuelt bestemt maade at tale

ell. at udtrykke sig paa, med særlig stemme-
føring ell. udtryksform, navnlig bestemt af
den talendes sindsbeskaffenhed ell. stemning

(jf. ssgr. som Græde-, Hovmester-, Klynke-,
Konversations-, Læse-, Prædike-, Skole-
mester-, Skændetone ofl.); ofte m. præp. i

udiryk som ^sige noget, svare, tale osv.) i

ell. (nu mindre br.) med (Hauch.VZ.lll.
Gylb.IX.222. Bagger. 1.140) ell. (tidligere) af
(OeconT.II.83. Gylb.VIII.135) en vis tone.
(ofte med overgang til bet. S). Holb.Rpb.J.lO.

Saa faar jeg . . lære dig at tale i en anden
Tone. KomGrønneg. 1.176. Ih, men jeg maae
tabe baade Næse og Mund, ved at høre jer

tale af den Tone. Jacobi.(Skuesp.lY. 131).
Tak min Dreng! for den Affaire . . Men nu
af en anden Tone, god Karl! Hvad Djevlen
er det. Du har vrævlet for min Caroline.

PAHeib.Sk.1.181. hans Ord manglede den
rette Tone, thi han . . var bekymret. Gj/Zft.

(1849). VI.157. Hvad er det for en Tone,
du taler i? a: en upassende. 7(90. Hvad skal

det forestille — spor gamle R. barsk i Tonen.
CHans.BK.98. uegl: *Det Ord, om Jesu
Død og Blod,

I
Det har saa stærk en Tone,

I
At det opvækker den igien, [ Som døde

før i Synden hen. Brors.136. denne stor-

mende Applaus . . forekom mig forceret og
overdreven. Der kan være Tone i en Applaus,
ligesom i den menneskelige T&le. FruHeib.
EtLiv.1.486.

II
alm. m. bestemmende adj.

Jacobi.Hielmst.l4. han hørte Rigmor med
kold og fremmed Tone sige: . . „I er ude
af Takten, Hr. mådeTV'Ing.VS.II.213. en
forunderlig familiær Tone, som han tillod

sig med I)a.mei. Heib.Poet.X.21 . „Jeg bliver,

hvor jeg er," sagde . . Theodor med en
bestemt Tone. Hauch.GM.178. I en fri og
aabenhjertig Tone . . henvendte han sig . .

til mig. Gylb. (1849). IX. 57. Tops.FS.193.
(han) følte han havde rørt et ømt sted hos
Sejersen . . Derfor slog han . . over i en
let tone. Grønb.SV81. || svarende til (videre

anv. af) bet. I.5, i udtryk .lom analaa
en (anden) tone (se u. anslaa l.s), falde
ud af tonen (jf.: denne Gemytlighed . .

faldt helt ud af den (ellers) holdte kolde

Tone. Schand.BS.20), nedstemme tonen
ell. stemme tonen ned (se I. nedstemme
1.1, III. stemme 2.2), slaaoverien (anden)

tone (se III. slaa 66.6^, sætte tonen op
(Rubow.HCA.il) ofl. — (jf. flg. bet.-gruppe;

nu mindre br.) i forb. m. tage, t udtryk som:
I var alt for kaaldsindig der ved, og havde
der vært noget om, I havde nock taged Tonen
lit Anderledes. KomGrønneg.II.262. *l tager

. .
I

En selsom Tone. Vil I maaskee spotte?

Heib.Poet.IV.297. \\ i udtryk for stærkt følelses-

betonede, stærke, voldsomme, (nu især:) be-

gejstrede ytringer, i forb. som omtale, rose
i høje toner, ogs. i fulde (Mynst.Saml.ix),
stærke (KBalsUv. Holstein.(1941).99) to-
ner olgn., (især tidligere:) tale i høje
toner ell. i de høje toner (Skuesp.111,1.



171 Tone Tone 172

94) ell. i den- bøje tone (VSO.); spec. (jf.

foreg, iet.-gruppe) i forb. m. tage, i udtryk

som tage de høje toner, tage tonen
højt (Ellekilde.DJ.383) ell. højere (Wand.
fSkuBÉp.IVlSl)), (nu 'næppe br.:) tage det
i ell. paa en meget høj tone ^tag det intet

paa saa farlig høi og myndig en Tone. Luxd.

FS.75. Biehl.(Skuesp.VI.288)), tage paa
den høje tone fJeg faaer give Kiøb, hun
tager paa den høie Tone. smsi.11,3.29) olgn., i_o

se u. II. høj 4.1.

3) (uden skarp adskillelse fra bet. (1.5 og^

2.2^ om (gældende regler vedrørende) en vis

form for tale (udtryksmaade, samtale, kon-

versation), opførsel, væsen, set i forhold til,

hvad skik og brug, selskabelig konveniens fore-

skriver; (selskabelig) skik og brug, regel og

vedtægt i en vis (dominerende, højere) kreds;

(fin) levemaade; (gældende) omgangs-,
selskabstone; alm. i forb. som angive 20

tonen (se u. angive 1.5; ;/. bet. I.5 (ovf.) og

toneangivende^, give tonen an (se u. I.

give 16.2/ eW. (nu sj.) give tone(n) ('Huus-

standen i Kongsborgen skal give Tone til

Huusstanden udenfor den. MaU.KF. 38. Le-
ve den gode

|
Smag, hvori . . Hr. Baronen

|

Gav Tonen. Heib.Poet.V279) ; med attrib. be-

stemmelse: fin (Birckner.II.211. Birkedal.O.

1.78) ell. god tone (Langebek.Breve.443.

Hrz.X.289. KBlixen.AF.230); lære (Schand. 30

VY233) ell. (jf. ndf. sp.l72^; især tidligere)

have god (Hrz.VII.55) ell. åen gode tone
(Kierk.IX.76) olgn.; den tids (Gude.0.43.

Winth.Fort.125) ell. tidens tone (Gylb.VII.

78), dagens tone (Birckner.II.322. PalM.
D.21); takt og tone (se u. I. Takt 2.2J;
det hører med til god tone (HalKoch.
Lidtafhvert.(1940).48) olgn. Den Tone som
herskede paa Solholm var slet ikke skikket

til at hæve min Mistænkelighed (m. h. t. den 40

elskedes dyd).Blich.(1920).XX.77. Dette er

Tonen i de fornemme Cirkler. MO. *Alleen-

berg kan ogsaa gaa,
|
men Tonea er lidt raa.

PFaber.VY.77. Den gode poetiske Tone
fordrer, at Digterne lovpriser Kvindens Fod.

Nans.M.21. || m. h. t. hvad der paa en vis

tid, i en vis kreds ell. i al alm. er (især paa
dadelværdig maade) skik og brug, anset for

passende (god tone): det er (altsaa) tonen
(Schand. UM.249) ell. saadan er nu (en- 50

gang) tonen (i disse kredse) ell. (nu især tS)

med nærmere bestemmelse ved en inf.: det
er (nu ell. i disse kredse) tonen (Sams.
(Rahb.Min.l790.IV274)) ell. tone (Rahb.

Tilsk.1791.404. Brandes. VI1.57) at haane,

gøre nar osv. det . . er bleven Tone hos de

Unge at laste den beskedne Ingemann, if^ori.

KritLit.1.58. jf.: Det var dengang imod
Tone, at være saa frie imod Forældre.
JJPaludan.Er. 15.

\\ (jf. Bonton; nu mindre éo

br.) med prægnant bet., om den gode, fine sel-

skabelige form osv. („god tone"), i de Kredse,
hvor Tone, Levemaade, Elegantse, Vid,
Aand er forligt med sin overvundne Modsæt-

ning. Zterifc. ¥37. især i faste udtryk, dels (jf.

ovf. sp.l7P^) have tone: *Jeg er en Kone,

I

Som kan ha' Tone,
|
Ulla kan godt være

fornem og fiin.Heib.Poet.VII.405. Oversk.

11.141. dels (en dame) af tone ell. f ton
(KbhSkild.1822.771), (en dame) som har
(lært) god tone, fin levemaade. Det var Damer
af Tone, og jeg, jeg er jo en Mand af Verden.
Kierk.VI.271. \\ (1. br.) om en persons

sindstilstand, natur, karakteregenskab
(som lægger sig for dagen i adfærd, væsen
osv.). Jeg maa gaae lidt ind, see til at du
midlertiid kand holde hende udi god Tone.

Holb.Tyb.III.l. (den lille pige) havde en
Tone, der aldeles manglede mig: hun morede
sig med at spinde Rænker. Brandes.XI.262.

4) med videre anv., (helt) uden forestilling

otn lyd. 4.1) (jf. Bi- (4), Hoved- (3), Mellem-

tone (2) oft. samt Betoning 3.1 og II. tone;

spec. æstet., mal. ell. {9) det af flere (sammen-
stemte) farver frembragte helhedspræg ell. en

enkelt farve (afskygning), især af mere af-

dæmpet art, harmonerende med tilgræMsende

farver; farvetone; farveskær; især i forb.

en grøn(lig), gylden, lys, mørk, varm tone,

en tone af guid, gult, være gullig, mørk i

tonen osv. De smukke Toner i Baggrundens
Aftenhimmel . . svare (ikke) til Eftermid-

dagshelysningen.Høyen.Bemærkninger.(1828).

54. (der) udbredte sig . . et stort frugtbart.

Dalstrøg for deres Øine, med en næsten
sydlig Varme i Tonen. Hrz.KV183. Alle mine
Klæder har faaet en sygelig zart Tone.

HCAnd.BCÆ.1.113. Alle grønne Toner . .

lige fra de . . mørkegrønne til det skarpeste

Gulgrønt. JPJac.//.292. i det sildige Efter-

aar lægger (der) sig (over fjorden) de vid-

underligste Toner af gult, rødt og orange.

Pont.FH.46. paa Paletten har han en halv

Snes Farver, af hvilke han med en Spartel

omhyggeligt blander sine Toner. KMads.
HM.252. Panelet maa gerne males i Tone
(a: afstemt farvetone); om det saa er blaat

. . kan det afstemmes . . med Buffetten.

VortHj.IV,2.174. (æblets) Hud meget tynd,

hvidliggul med grøn Tone. CMatthies.DF.I.

41. Træernes Blade blev gullige i Tonen.

Buchh.Su.I.165. nedstemme tonen, se u.

1. nedstemme l.i. jf. II. tage 12.3: Grøn-

sværet havde allerede taget Tone . . en enkelt

Tusindfryd (pippede) frem som Forkynder
af det tidlige Foiaar. Bergs.(Folkekal.l874.

59). jf. bet. 4.4: (han) blev en Tone blegere.

Buchh.Su.II.21. 4.2) (jf. bet. 1.5, 2.2 og 4.i

;

især æstet.) særlig (sproglig, stilistisk) form,

hvori en skriftlig (især litterær) fremstilling

er holdt; sprog-, stiltone. De vil sikkert

ikke regne mig til værste om jeg ikke i alt

er enig med Dem, og om Tonen skulde blive

lidt T^olexnisk. Rask.Br. 1. 70. see nu ikke for

meget paa Sproget eller Tonen i Brevet, jeg

forstaaer mig ikke paa at skrive efter Regler.

HCAnd.Breve.1.8. Engellænderne have (ikke)

kunnet slå ind i denne (3: novellens) Tone.
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Hjort.KritLit.III.172. det yngre (digt) har

en religiøs Tone, som det ældre mangler.

OFriis.Litt.180. jf.: de Romancer, i hvilke

Oehlenschlåger ganske har efterlignet Kæm-
pewisetonen. Heib.Pros.IV175. en For-
tællertone, der erindrer om Runebergs
„Fånrik St&l". Bråndes.NE.89. 4.3) (jf. bet.

1.5 og 4.1-2 samt Betoning 3.2, Farvetone

(slutn.) og Følelsestone ; især (s) (særligt)

præg, (særlig) karakter, der hviler over lo

(præger) et forhold olgn. (nordboerne) beva-

rede en egen tone over deres tillid til gud-

domskraften. G'røn6.jBA^5i. Anvendelsen af

Undervisningsfilm . . gav Mellemskole-

biologien en særlig 'Tone.VorUngdom.1938 139.

19. jf. bet. 4.2: Den fælles Tone i disse (selv-

morderes) Breve er Mangel paa Evne til at

udholde sin Skæbne. Høffd.E.181. 4.4) (jf.

bet. 1.4 og 4.1 slutn.) som gradsbestemmelse,

i forb. m. en komp.: (en) grad; (et) trin; 20

(en) kende. En saadan Indesluttethed med
een Medvider er en heel Tone mildere end
den a.hso\ute,Kierk.XI.178. Obligationsmar-

kedet . . aabnedes i Dag en Tone bedre med
en Del Stigninger paa V4 Point. fieriTtd.Vg

1941.Aft.3.sp.3.

II. tone, V. ['to'na] Høysg.AG.139. -ede
ell. (sj.) -te (Trojel.Il.15.' Ba(jges.lV.88. jf.

\xAtonte.sa.DV.X1.223). vbs. -ing (s.d.). {sv.

tona, no. tone, oldn. tona, udsætte i noder, 30

ty. tonen (i mht. spec. i bet.: spille, synge)

ell. tonen (i bet. 3.1, fot.), holl. toonen; (til

dels efter ty.) til I. Tone)
I) (til I. Tone 1-2.1 ; jf. frem- (II.2), i-,

ind- (]), ned-, udtone) om levende væsen:

frembringe tone(r) (v. hj. af et instrument

ell. (især) stemmen). I.l) (nu især (J) (højtid.,

poet.) ell. dial.) til I. Tone l(i-2): frembringe
tone(r) ell. melodi; (begynde at) synge; nu
især (jf. III. stemme I.i, synge 1.3^ i forb. 40

m. adv.: tone i ell. op (jf. Feilb.). Moth.
T139. Jeg tonede vældig i med, og . . San-
gen lagde et lindrende Omslag om mit
. . Hjærte. PalleBister.EnJuleferie.(1888).282.

Feilb. jf. (om lovsang, lovprisning af gud i

sang?): *For Verdens Søfne-Tro det bedre
var at tone,

|
End ene (^: som eremit) udi

Gud at søge Tids Foråriv. Thrane. Denchri-
steligePillegrimsJournal.(1699).26. om (sang)-

fugl: *Nattergalen toner
|
Sødt i det grønne 50

'lr{e.Oehl.PSkr.I.215.
|| (jf. synge I.2; m.

(indholds)obj. Wadsk.93. *0 du, som . .

Cæsars Priis og Middelhavets Sange
| Be-

geistret ioner. Bagges. II. 140. *i sin Stue,
|

Paa Bænk over Bord,
|
Man tonede Sangen

I
Fra Fædrenes 0\6.Grundtv.NM.86. Jeg

ønsker tit mellem mine Konfirmander, at jeg

ogsaa kunde tone en Salme og en Vise.

sa.Breve.230. *Serapher og Cherubim toner

I
Forvist da en Seirssang. VKorfitsen.KF. eb

129. TomKrist.VerdsligeSange.(1927).48. om
(sang)fugl: Bagges. 11.55. *Sodt Nattergalen
toner

(
En hellig Elskov^s'dng.Søtoft.AM.33.

II (jf. II. fortone og tonesætte^ uegl., om en

komponists virksomhed: komponere. Om disse

Dagens første Stunder har Digtere jublet

og Komponister tonet. PoU^/iil934.Sønd.l8.
sp.4. 1.2) (nu sj.) til I. Tone 2.1 : udtale
med (særlig) tone. en hidsig og vreed
Mand toner og aander sine Ord anderledes
ud, end en koldsindig og sagtmodig. /Tøt/s^.

Anh.13.
II

d. s. s. betone 1. Holberg, som paa
adskillige Steder i hans Peder Paars toner
dette Ord (0: tobak) saaledes (0: med tryk

paa første stavelse). Junge.142.

2) (især til I. Tone 1, men ofte med mindre
fremtrædende forestilling om lyd med kon-
stant svingningstal; især (g) om lydgiver, lyd,

stemme, sang, klang olgn. ell. om (genlydende)
rum: lyde med tone(r) ell. med en mere ell.

mindre harmonisk, melodisk, klang-
fuld, ofte spec. forholdsvis kraftig ell. dyb
(rungende, summende) lyd. 2.1) i al olm.,

især i udtryk som strengen, sangen toner,

(upers.:) det toner (med sang, jubel), (om,

rum:) luften toner af sang olgn. *(natter-

galens) Toner smelte blødt
|

Og tone
længe. Oehl.PSkr. II.377. *Uskyldig Harpeleg
og Sang skal tone,

|
Og lyde imod Evighe-

dens Thzone. sa.ND.292. *Da tonede Lufteji

af Sang og StTænge-SpiLHeib.Poet.III.o64.
*Det toner med Lov og Priis og Bøn

|
Fra

Jord mod Paradiishaven./ngf.Å.iS5. *Da
toned mig i Sjælen saa trøstelig en Sang.
sa.HD.135. *Salig Fred — himmelsk Fred

I
Toner Julenat til os ned. sa.RSE.VI1.233.

*Da toned der for Døren
|
En deilig Melodie.

Winth.IIF.53. *Naar vor Sang om Danmark
frem sig svinger,

|
toner den saa blødt som

Droslens Slag. VEsm.FD. Svingninger af et

tonende Legeme. Paulsen. 1.344. \\ om tale-

(stemme), vinden, havet osv. de klangrigeste

og meest tonende Ord. Rahb.Stiil.105. *Saa
toned mit Ra,ah.6rundtv.NM.94. Inde i

Lindegangens gultblomstrede Mørke tonede
Biernes søvndyssende Surr. Kidde.AE.11.197.
Stilheden tonede omkring dem. OlesenLøkk.
KB.264. Vinden tonede i Sejl og Bardu-
ner. fiMcM.(SM./.^6. Brændingen tonede ude
bag Klitterne. EBertels.Kvinder ved Stranden.
(1940).192.

II
med videre (uegl.) anv. denne

skjønne Hjerte-Klang, som toner i Deres
Breve, Hjort.KritLit.il.258. Religionen skal

ikke blot tone i vor Viden, men i vor hele

8']æl.Høffd.DF.66. *mit (o: en frugtsommelig

moders) Hjærte toner hver Gang du er mæt
I

og ryster din spæde Fod. JVJens.MD.223.

jf. bet. 3.2 og skingre 2.2, skrige 4.2: Tonen-
de røde

I

Flammende Nordlys nu Stiernerne

møde. Oehl.Helge.(1814).59. 2.2) i særlig forb.

m. adv. ell. præp.-led. Giv os, o Gud, at vor
Stemme maa tone med i det himmelske Kor!
Monrad.BV170. hans Stemme tonede smukt
igennem (0: i sangen). EBertels.MH.55. uegl.

(jf. III. tone 3.2^.- Her (j: i et sted hos
Lyschander) toner det ogsaa igennem, at den
danske Konge er de søfarendes Hjælper.
HelsingørSundt.1.64.

|| (jf. II. fremtone 1)
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om lyd, sang osv., der begynder at lyde: der

(er) gjort Rede for, hvorledes den ny Sang
tonede frem blandt de danske Nybyggere.
KorsogSijærne.1909.55. \\ om. lyd, der (lidt

efter Udi) taber sig, ophører: tone hen, ud,
til ende olgn. Salmen tonede til Ende.
EBertels.D.105. Bønnen, hvormed Lovsan-
gen toner \xd.OFriis.Litt.315. || som udtryk

for hørlig (tonende) bevægelse. Floden tonede
forbi os med sin evige Musik. Tilsk.1921. 1.

399. LeekFischer.Ka.141. 2.3) m. obj., der

betegner en lyd, en i lyd udtrykt følelse olgn.

Digterens Røst . . toner i hellige Hvælving

I

Vældigt sin SoTg.Oehl.PSkr.1.289. Naar
Klokken toner hult sit (sa.AY.(1810).113:

slaaer sit dumpe^ tolvte Sl3ig.sa.(1831).II.

109. „Hør hvad jeg har at sige dig" — „Ikke
et Ord!" tonede en mig velbekjendt Stem-
me i Ca,hinettet.Heib.Poet.X.63. Sirener og
Dampfløjter, Taagehorn og Klokker tonede

imellem hinanden deres Varsko og Svar ud
over det trafikerede Fa.Tysiiid.0scJens.KH:13.

3) (til I. Tone 4.1, men til dels med til-

knytning til III. tone (3); jf. I. fortone (1.2)^

m. h. t. farve(nuance). 3.1) (jf. tonet 2; især

fagl. ell. (D) give, meddele en (afstemt)
farvetone; aftone (2). En udmærket smuk
Farve faas ved til Hvidt at tilsætte . . Flo-

rentiner-Lak, der er meget kraftig, saa at

en forholdsvis lille Tilsætning toner stærkt.

Haandgern.552. Vi aner (o: paa en statue)

Farverne og Sminken, der trak Øjnene og
Læberne op og tonede Kinderne. i^rPowZsen.

ÆgyptensKunst.(1924).116. || om person.

I 3863 søgte man at hindre . . Forfalskning

ved at tone fpen^e-^ Sedlerne hla,&. NatTid.
'Vil910.Till.2.sp.4. med et forstaaende Smil
vil (manden) se os (o: kvinderne) opgive at

tone vort Haar for at lade det graane som
Aftenlandskabet i Oktohei. AaseHans.DG.34.
(mal.) give en hvid flade en mørkere farvetone,

spec. med afstemning efter tilgrænsende farver:

tone loftet med (TidensKvinder.^/itl930.

28) ell. (alm.) efter væggene (BerlTid.^y»

1932.M.6.sp.2), i væggens farve (Tidens
Kvinder.*191934.30.sp.2) olgn. de stærke far-

ver maa tones ned (o: afdæmpes)
\ \\ spec.

(fot.): (v. hj. af ton(fikser) bad) give en foto-

grafisk kopi (positiv) den rette tone. man kan
tone flere Billeder paa een Gang.ABC for

Amateurfotografer.(1893).22. FotoLeks.l2.
||

overf. med sin naturlige Connex til de respek-

tive Landes Lovgivninger (har faget rets-

medicin) en national Farve, som toner det

med Særpræg. Ugeskr.f.Læger.1926.236.sp.l.

vi kan ikke frembringe dette hele ved (at)

tone styrkens varme virkelighed neå.Grønb.
Hellas.I.(1942).16. 3.2) o refl.. tone sig
(EKornerup.Khadia.(1912).41. NHedin.HH.
96) ell. intr. tone, fremtræde med en (vis)

farvetone, med overgang fra en farve til en
anden; ogs.: blive mere udvisket, utydelig (i

farven); fortone (sig), lilla, en sympatetisk
blid Farve, der toner nydeligt med lys

S]a.r\\il[ieå.VortHj.II,3.83. nu tonede Aaret
sig om til Host. JFJens.il/.7.20. en Bygning,
hvis Sten tonede fra Rosa til \io\et. ORung.
LO.127. forhaabentlig vil den anvendte lyse

tagsten snart tone mørkere. VoreKirkegaarde.

1943.114.sp.2. Fra Rødt toner alting over
i Blaat. JacPaludan. L.14.

IIL tone, V. ['to'na] -ede. vbs. -ing
(s. d.). (fra holl. toonen, vise (mnt. tonen);

10 besl. m. got. at-augjan, vise (egl.: holde for

øje; besl. m. Øjej; ofte følt som særlig anv.

af II. tone (3); jf. for- (I), fremtone (I))

1) (j^ ell. Q}) lade (noget) fremtræde syn-

ligt; vise; spec. i forb. tone flag (se Flag
slutn.). LTid. 1728.247. *Guds Fred over
Voven,

I

Hvor Snekkerne gaae,
|
Som ankre,

som flage
|
Paa festlige Dage,

|
Som end

tone Fædrenes Flagl Grundtv. NM. 1. Heib.

Poet.IIJ.170. tone falsk Flag. Scheller.MarO.
20 II

billedl. vi (vil) smide . . den Latinske
Grammatik og Romer-Retten overbord (o:

i skolen) . . tone Flag for Christendommens
Aand og seile vor egen ^ø. Grundtv.IlV.il.

688 *Bøgen, der atter toner
|
Nyt Flag for

den milde So\. Kecke.SD.170. en Mand, der

frit . . og fuldt ud toner Fædrelandskjær-
lighedens, Forsvarets, Ærens og — Gjen-

foreningens Fdknel HWulff.DR.68. se videre

u. Flag.

2) (jf. bet. 3; især ^) refl,. tone sig,

egl. om kyst (parti) olgn., der ses fra søen:

fremtræde; vise sig; ses. JensSør. 11.59.

*Saa tooner Island sig.Cit.l723.(NENør-

lund. Isl ands Kortlægning. (1944). 36). (bjer-

get) Keilen . . toner sig som en rund spids

Pyramide, eller som en Høestak omtrent. Isl

Kyst.20. CVHertel.C.l. Alt tonede Landet
sig skiønnere og skiønnere. C/ir.F///.^Bornft.

Samlinger.XVI.(1925).4). \\ (1. br.) med
40 videre anv. en hidsig Begynder, for hvis Øje

en bøjet Gren over Raaens Hoved toner sig

som en Opsa,ts.VigMøll.HJ.133. FrGrundtv.
LK.246.

3) intr., som udtryk for tilsynekomst olgn.

3.1) (især ^) i al alm.: d. s. s. bet. 2. dette

Marsk Stiigs gamle Castel . . som toner langt

ud over Havet fra mange Sider.SMBeyer.

E.160. Biergene tone (fortone sig) blaaligt i

det Fierne. VSO. Landet toner høit.sms^.

50 Goldschm.Hjl.il.702. 3.2) i forb. m. steds-adv.:

tone op (i horisonten, s. d.) olgn., især

(jf. 1. fremtonej ; tone frem, fremtræde;

vise sig; komme til syne. (en) Stræben efter

noget Godt og Skjønt, om end dette toner

frem for den Ene i en anden Form end for

den Anden.Goldschm.Hjl.il.43. tilhøjre to-

nede en hvid Tegning frem mod den solrøde

Horisont . . Akiopolis. LCNiels.OA.182. en

brandmur, som svagt tonede op over tag-

60 stenene. Grønb.SYS. \\ spec. (nu navnlig

talespr., spøg.) om person, ogs. dyr, ting

olgn., der pludselig, paa en overraskende,

ofte: noget teatralsk virkende maade viser sig,

dukker op, træder frem (paa handlingens
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scene). Pastor Birk tonede frem med en vis

værdig Langsomhed. Schand.TF. 1.185. Det
var en Dame, der var tonet op i den yderste

Loge, med en blond TouTpé.Bang.S.7. En
Dag tonede han (o: en vagabond) frem paa
Landevejen med en Hale af Børn efter sig

— fuld som en Høne.JVJens.HF.20. Nu da
Faren for tilfældige Spark var bleven mindre
overhængende, tonede Hunde og Svin tap-

pert frem allevegne og snusede i Affaldet,

der var bleven tilbage efter Hæren. sa.FZ).

66. KMunk.ChrII.9.
||

(mindre br.) i andre

forb., som udtryk for (værdig) bevægelse

olgn. Efter dette pythiske Orakelsvar tonede
Agenten gjennem det mindre Forværelse.

Schand.AE.70. Axel sprang op ad Trappen
og tonede i fuldt Rend ind i Gildesalen.

JVJens.SS.2. under spæd Lommetørklæde-
flagren toner vi væk fra Ka.ien.sa.OM.47.

Tone-, i ssgr. (jf. Ton- 2) især: I)

(navnlig J^) af I. Tone l(i-2), saaledes ndf.,

hvor ikke andet angives, samt i talrige mere
tilfældige ell. let forstaaelige (især O ell. J")
ssgr. som Tone-afdæmpning, -ansætning,

-dannelse, -forandring, -forbindelse, -for-

hold, -fornemmelse, -forskel, -forstærker,

-frembringelse, -interval, -klang, -kvalitet,

-larm, -lære, -overgang, -sans, -skifte, -skøn-

hed, -styrke, -veksel, -veksling, -verden.

2) til I. Tone 4.1 ell. IL tone 3.i (jf. Ton-
2.2), se Tone-bad, -maling og u. Ton-papir,
-tryk, -ætsning, -afstån«!, en. (jf. -trin^

J" interval (3). VSO. EAbrah.T.U. -angi-
vende, part. adj. [L(l-)3] (jf. -angiver og
modeangivende, stemme-førende, -givende;
især iS) som angiver tonen; (som er den)
førende (prægende, bestemmende m. h. t. sel-

skabelig tone, meninger olgn.); tonegivende.

Det ansees for en Uhøflighed at rage op over
Middelmaadighedens Vandspeil, og derfor
bliver Middelmaadigheden . . toneangivende.
Ooldschm.Hjl.il.392. „Man" var den Tone-
angivende, de Toneangivende og de, som
lade sig Tonen give a,n. sa.R.6. at være bane-
brydende og toneangivende for hele vor
Politik. jyøntp./.76. han (læste) ivrig Bla-
dene, af hvilke de toneangivende . . tiltrak

ham . . ved deres sikre Myndighedstone.
Schand.TF.II.59. i toneangivende Kredse.
DagNyh.*/tl917.l.sp.6. med videre anv.: Vore
jydske Heders toneangivende Plante er

hyngen. Frem.DN.602. CJ -angiver, en.

[L(l-)3] (if. -holder^ den (person), der er

toneangivende. Rahb.E. 1.223. Toneangiverne
i et Slags jacobinsk Kl\ih.Ing.Levnet.I.32.

Digteren (bliver) ved . . at være den virke-

lige Fører, den reelle TonemngiveT. SKoch.
Digteren.(1907).172. -anlwg, et. (fagl.)

anlæg til gengivelse af lydene i tonefilm; tone-

fUmsanlæg. IngBygn.l945.300.sp.l . -arm,
en. (fagl.) paa en grammofon: den rørformede,
let bevægelige arm, hvorpna grammofonstiften
er anbragt. PolitiE.Kosterbl.**/fl923.2.sp.l.

Sal.T.1943.593. -art, en. (ogs. Ton-. LTid.

1737.773. MusikL.(1801).261. Schand.BS.
300. JVJens.Di.52. jf. Saaby.' samt: Tone-
art; denne Hiatus undgaaes altid; man siger

Tona,Tt.CoUO.). {ty. tonart; jf. -maade og

Art 3 samt 1. Tone 1.4; især J") den maade,
hvorpaa hel- og halvtonetrinnene i den for et

musikstykke tilgrundliggende skala er an-
bragte i forhold til hinanden, m. h. t. dur-

og molskalaen i den nyere musik: med angi-

10 velse af grundtonens absolutte beliggenhed

(C-dur, A-mol osv.); m. h. t. antik musik ogs.

m. forestilling om anvendelse af enharmonisk,
diatonisk ell. kromatisk skala (jf. -slægt^.

Amberg. *Hun hørte, hvor han stemte
|

Guitarrens Stræng og hvor
|

I alle Tone-
arter

I
Han følte sig for. Winth.X.251. Visd.

19.17(Chr.VI afvig.), den saakaldte „1ste
Toneart" eller Doriske Tonea.it. EAbrah.T.
25. beslægtede ton(e)arter, se u. beslægtet 2.

20 II
(uden for J^) med videre anv., især med til-

knytning til I. Tone 2.2 (og 4.2j. Thierry var
. . en stor Stilist med mange Tonearter og
megen Folehe. JohsSteenstr.HN. 13. Anna
faldt hurtigt ind i den gamle Toneart. Hun
sagde Ja og Amen til alting ligesom i gamle
I>&ge.AaDons.S.104. slaa over i en anden
(ny) toneart, se IlL slaa 66.6. -asi^istont,
en. (fagl.) assistent (for en tonemester (2)) ved

tonefilmoptagelse. PoV^U1942.9.sp.3. -bad,
30 et. [n.3.i] I) (fot.) d. s. s. Toribad. Snl.VI.

970. Bl&T. 2) (fagl.) behandling, hvorved
haar tones. Tonebad 2,50, Vandondulation
l,3b.PoW»1942.20.sp.2. -bevægelt«e, en.

spec. (især fon.) om sang- ell. især talestem-

mens bevægelse fra den ene tonehøjde til den
anden; tonegang; modulering. Jesp.Fon.587.

O -billeile, et. toner, musik, der efterlig-

ner ell. tilsigter at fremkalde forestilling om
visse høre- ell. synsindtryk (jf. -maleri^.

40 den Reisende . . faaer (ved at høre Liszt)

Tonebilleder af hvad han seer eller skal

see. HCAnd.DB.20. DagNyh.'ysl922.7.sp.6.
-bogstav, et. J^ bogstav, der anvendes til

betegnelse af (skalaens) toner. Sal.XVII.546.

O -brus, et. Under Champagnegaloppens
Tonebrus hvirvlede Parrene ud. Pont.LP.I.

112. jf. L Tone 4.2: det rige Tonebrus,
som lyder os i Møde fra (Grundtvigs) Sang-
værk. Ludwigs.SS.11. 75. -bølge, en. 1} (jf.

50 L Bølge 2.1 ; fys.) især i flt., om lydbølger,

der frembringer toner. Staaende Tonebølger
i RøT.Paulsen.I.418. 2) (jf. -hav; (y, isæ,r

poet.) uegl., om bølge (L2.2) af toner. Ing.

Reiselyren. II.(1820).54. vugge sig med sorg-

løs Sjæl paa disse . . Tonebølger. Zo/oed-
Uansen.LD.131. Rode.D.84. -digte, v. vbs.

-ning (s. d.). (jf. 1. digte 2 slutn.; 1. br.)

virke som tonedigter; komponere, at lade den
(o: en parodi) tonedigte af sal. Richard

60 Wagner. GSchiitte. (A kad. Foreningsblad. 1905.

54). (Beethovens) Tonedigten sublimeres
mere og mere. RBergh.M. 15. -digter, en.

((O, især højtid., jf. VSO.) komponist (især:

som giver udtryk for særlig fantasi- ell.

XXIV, Bentrykt '/i 1M7 12
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følelsesrigdom). Dette Mesterværk af Tone-
digternes Shakespeare (o: Mozart). Blich.

(1920).XX.19. Ing.LevneUI.47. Schumann
. . var i højeste Grad en Tonedigter. RBergh.
M.57. -dig^tninfi:, en. (qj, især højtid.,

jf. VSO.) om (resultat af) en tonedigiers virk-

somhed; komposition. Beethovens og Mo-
zarts herlige Tonedigtninger. HCAnd.LP.110.

VilhAnd.TMt.III.719. -drag, et. (jf. III.

drage 6.2 og 7.2; sj.) dvælende tone, frem- lo

bragt ved en aandedrætsbevægelse ; om fugls

(fløjte) toner: Rich.TT.3. -døv, adj. J^ som
ikke kan opfatte toner (musik); (absolut)

umusikalsk, (præsten) lærte aldrig at messe.
Han var og blev uhelbredelig tonedøv. Cfe

Kjerulf.GU.294. jf. Toneåøvhed.EAbrah.
Hvem er musikalsk? (194S).7 . -fald, et. flt.

d. s. (Winth.II.242. Jørg.LT.132. især (tid-

ligere) i bet. 2.1, s. d.). I) [I.l] (nu 1. br.)

om den maade, hvorpaa toner i musik, sang 20

olgn. føjer sig sammen med vekslen ml. højere

og dybere, stærkere og svagere toner; toners

(melodiske) fald; (række af melodisk veks-

lende) toner. *(sangens) Tonefald
|
skal disse

Høies Echo glad gient&ge. Ivers.1785.34. *du
fødte Sangerinde (0: en nattergal),

\
Lær mig

. . dit reene Toneiald.CFrim.Poet.6. Ingen-
sinde Harpen skal

(
Trænge liflig til mit Ore

med sit milde ToneMd.Pam.Poes.1.82. For
Byron samlede Himlens Poesi sig i Fore- 30

stillingen om Stormens Tuden og Tordenens
Tonefald og Lynildens Knitren. Brandes.
NE.320.

II (1. br.) spec. om nedgang i tone-

højde ell. -styrke. Stranden med . . dens
Tonefald og Tonestigning, dens evige Musik.
Skjoldb.JJ.57. 2) [1.2] m. h. t. tale. 2.1) (jf.

-hold, -lag 1 og I. Tone 2.i ; især (tidligere)

fon., sprogv.) om særlig ordtone; dels om ud-
tale af ell. særlig beskaffenhed ved en stavelse

(et ord) af en vis art m. h. t. (musikalsk ac-

ceyit ell.) stød (og kvantitet); tonelag (1). det
danske Sprog (har) fire Slags Accentuationer
eller Tonefald paa Stavelsens VocsA. SBloch.
Sprogl.21. Bredsdorff.Afh.97. Kort.146. dels

om tryk(aceent), eftertryk: Høysg.2Pr.7.
Rahb.Min.l795.I.141. Rask.Retskr.52. Levin.

Gr.1.20. Verner.182. At lægge Tonefaldet paa
de rigtige Kommandoord. Wolfh.MarO.390.
hertil ell. til bet. 2.2: undertiden forekom der
et Ord, et kuriøst Tonefald, der røbede den 50

Fremmede. Drachm.UB.93. (en) Stemme, der
klang bedaarende i norske Tonefald. Jørjr.

LT.132. 2.2) den i talen (sætningen) frem-
trædende særlige brug af (vekslen mellem)
højere og dybere toner; talens (sætningens)
melodi; dels (jf. I. Tone 2.i^ om den for en
vis sprogart særegne brug af højere og lavere

toner, accent (2). Hans Udtale af det danske
Modersmaal bevarede hele Livet igennem et

stærkt sønderjysk ToneiaXd. JLange.L151. éo
dels (jf. 1. Tone 2.2) om individuelt ell.

aktuelt bestemt (følelsesbetonet) maade at tale

paa med særlig tonebevægelse (stemmeføring).
i et livligere og hastigere Tonefald vedblev

(han).Ing.PO.II.153. »Tonefaldet i din kjæl-

ne Røst
I

Har blødt formildet mine strenge
Tanker. Hrz.D.IV34. De siger, De afskyr
Politiken, hørte han Excellencens høje
Stemme sige med et skjæmtende Tonefald.
Schand.TF.II.162. i et kærligt beroligende
Tonefald (siger hun): „Og fortæl du saa blot

alt det . . du vilde sige migV KLars.Eibl.91.
Bang.L.344. 3) (jf. I. Tone 4.2; især iS) som
videre anv. af bet. 1-2, om litterær sprog- ell.

stiltone. *Dansk Du (a: Sorterup) var i

Tonefald,
|
Dansk af Æt, af Kraft og Tunge.

Grundtv.Idunna.(1811).139. uden synderlig

Velklang, i et lavt mageligt Tonefald er

Rimet heel ig\ennem.sa.Kvædl.291. Den der
blot er nogenlunde fortrolig med (Ewalds)
stil, vil genkende den i hver linje fra hans
hånd, i selve ordenes tonefald. ^DJørgr.J^.
188. jf. I. Tone 4.3: Forholdet til Antiken
skærper . . Beskuerens Blik for Michelangelo's
Ejendommelighed, hans Sjælelivs Tonefald.
Brandes.MB.191. -fast, adj. J^ (mi næppe
br.) om sanger: som med sikkerhed kan ramme
og fastholde den rette tone; tonesikker. Thielo.

M.57. -film, en. (jf. Talefilm; film med
gengivelse af de til billederne svarende lyd

(taie, sang, musik); lydfilm. TorbenLimd.
LovenomForfatterret.(1933).77. JacPaludan.
UR.393.

II
hertil ssgr. som Tonefilm(g)-

anlæg (Krak.1938. 11.3981. jf. Toneanlæg;,
-apparat (smst.), -optagelse, -strimmel,
-studie, -teater (HFB.1936.xvin). -fil-

me, V. (fagl.) optage (ell. medvirke i) tone-

film. Pol."/i»1929.8.sp.4. -fje(de)r, en.

^Ton-. Urmageri.78). (jf. -stang; ur.) fjeder

(i et slagværk), der, idet hammeren slaar paa
den, frembringer (kvarter- og) timeslagene.

Ursin.Uhre.(1843).145. SaVXXIlI.593.
||

ogs. om de tonegivende staalblade olgn. i en

spilledaase. smst. -flngt, en. fo, højtid.)

tonernes flugt (2(3)); tonestrøm. Salm.Hus.284.

4. Han lod sig rive med af Toneflugten.EBer-
tels.MH.132. -fuld, adj. (jf. -rig; GJ, nu 1.

br.) om musik(instrument) , sang, tale olgn.:

som har fyldige (klangfulde) toner, er rig paa
toner; klangfuld; (fyldigt) tonende. *Snart
daler hun (0: lærken), snart høiere sig hæver;

I
En tonefuld Musik os over Hoved svæver.

Steners.Ode.48. Hvor inderlig sødt klang den
unge, livelige Kones tonefulde Ord, naar hun
nu og da formildede den stundom opirrede

Mand. Sibb.1.80. Bagger.II.382. JohsWulff.
MG.8.

II
(sj.) om fugl, der frembringer (klang-

fulde) toner: *tonefuld den (o: lærken)

lagrer. Storm.SD.106. om skov, der er fuld

af (genlyder af) fugletoner; tonefyldt. smst.

19. *Jeg gik mig ud i Sommer-Aftenstunden,

I
Alt var klart, og tonefuld var Lunden.

Grundtv.Dansk.il1.498. -fylde, en. (jf.

I. Fvlde 6 slutn.; J^ ell. 13). (hendes stemme)
steg^i Tonefylde og KUng. IsakDin.FF.268.
billedl., m. h. t. digtning: Brandes.111.230.

-følge, en. (jf. -række; især O ell. J^)
række af toner (i en melodi); tidligere ogs.
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spec: skala (3); tonestige, syv Hovedtoner,

hvilke tilsammentagne kaldes en Tone-

stige, Tonefølge eller Tonetrappe.^W^aMcft.
(1799).466. en simpel, ringeagtet Tonefølge,

en gammel Kirkemusik (kan) ligesom aabne
mig en hel fortryllet YeTden.Ing.EF.III.68.
Brandes.XI.56.

\\
(æstet.) til I. Tone 4.i.

den maleriske Tonefølge i det menneskelige

Legeme: Glanslyset . . Lokalfarven i Lyset

. . Mellemtonen . . og Skyggen.JLange.MF.
73. -førelse (Meyer.'' D&H.) ell. -fø-
ring, en. (jf. -lægning; 1. br.) stemme-

føring (1); modulation. Kyrre.(Hjortø.ST.6).

•ganget en. den særlige mande, hvorpaa to-

nerne (intervallerne) følger efter hinanden (i

et musikstykke) ; (tidligere) ogs.: melodi (Am-
berg. „I daglig Tale." VSO.). de gregorianske

Toneg&nge. OFriis.IAtt.315. || nu især (fon.)

om tonebevægelsen i talen (tonefald (2), musi-
kalsk accent), i Sundevedmålet (har) en del

navne . . sammensat tonegang i alm.,' men
i tiltale og tilråb (vokativ) . . enstavelsestone.

MKrist.FS.14. AaHans. Indl. til nyda. gramma-
tik.(1938).14.

II (jf. I. Tone 2.i; sj.) om
musikalsk rytme. 0rst.III.168. -givende,
part. adj. spec. [L3] (jf. sv. tongivande;
især Qi) d. s. s. -angivende. Hornsyld.Den
offentligeGudsdyrkelse.(1806).132. MO. Rich
Pet.Kingo.(1887).421. Stemningen . . i de
tonegivende KTese.Tilsk.1897.912. -giver,
en. (fagl.) lydgiver, der frembringer toner.

0rst.III.lO6. NordConvLex.^V726. -gnist,
en. (fngl.) ved gnisttelegrafi, især i flt., om
gnister, der følger saa hurtig efter hinanden,
at de frembringer en tone (i modtageren).
SaVXlX.850.

II
hertil Tonegnist-anlæg,

-sender, -station, -system ofl. -hav, et.

(jf. -bølge 2; o, højtid.) om et (brusende,

vuggende) væld af toner. *for Orglets Storm sig

Tonehavet opløfter. Ing.Reiselyren.I.(1820).

111. *i tvende Nætter
|
Har (han) sendt

dig
I

Et Tonehav (o: en serenade), der
kunde røre Stene. Hrz.XY36. PalM.IL.II.
749. -hjnl, et. (fys.) tandhjul, der kan
holdes i fuldkommen jævn fart ved paavirk-

ning fra en elektromagnet, i hvilken en elek-

trisk (tone) strøm v. hj. af en stemmegaffel
sluttes og afbrydes i en bestemt takt. OpfB.^III.
449. MKnudsen.Fysik.(1923).317. -hold,
et. (især fon., metr.; nu ikke i fagl. spr.)

egl.: det at (fast)holde en tone ell. (jf. I. Tone
2) en sproglyd (stavelse) paa en vis maade,
en vis tid; anv. dels som udtryk for en tones

varighed (VSO.), dels (jf. I. Tone 2.i; om
kvantitet, stavelse-, vokallængde (Levin.Gr.
1.27. TfF. VIII. 2. CFBruun. Bogstavlydeltes
Længde.(1883).3); tidligere ogs. om (vers)-

rytme, metrum ell. strofeform (i hele Horatius
findes kun 5 Sange af saadan Tonehold.
LTid.1755.382. Hexamotrene . . i hvilke
Toneholdet er meget slet iagttaget, sms^
1761.372.), samt om trykaccent, eftertryk

(Høysg.S.17.26. LEft.1810.120. CAThortsen.
I Metrik.I.(1833).47).

|| spec. om udUile af ell.

særlig beskaffenhed ved en stavelse (et ord) af
en vis art m. h. t. (musikalsk accent ell.) stød

(og kvantitet); tonelag (1). FPJDahl.Retskriv-
ningslære.(1823).2. Rask.Retskr.46. Verner.

182. UnivBl.1.287. om de nærmere bestemte

typer løbende, rullende, skridende,
standsende, stødende tonehold ofl.

se Rask.Retskr.46ff. Lyngby.Sdjy.Sproglære.

(1858).3. TfF.2R.VI.7. f -holder, en.

10 [1.1-3] d. s. s. -angiver. Leth.(1800).218.

-hoved, et. (fagl.) den centrale del af et

tonefilms(gengiver)apparat. IngBygn.1945.127.

sp.l. -hal, et. (sj. i rigsspr.) lydhul paa
musikinstrument (Larsen.) ell. (dial.) paa
kirketaarn (Feilb.). -højde, en. fTon-,
Jesp.Fon.600. Sal.XI.1133). (især fys. ell. ^)
en tones (ved svingningstallet bestemte) højde

(4). Paulsen.1.344. Nå. Nå. Nå, sae Anna i

i tre forskellige tonehøider. Hjortø.Kr.39.

20 -kilde, en. tonegiver; spec. (jf. -væld; ca,

poet.) som billedl. udtryk for rigt fremvælden-
de ioner, rig musikalsk (kompositorisk) evne.

Rieh.BD.53. hun sang . . som hun vel aldrig

havde sunget. Tonekilder sprudlede frem.

Leop.HT.94. -kunst, en. ^Ton-. MusikL.
(1801).264). (jf. ty. tonkunst; fra midten af

18. aarh. (jf. Eilsch.Term.31); G) ell. J")
tonernes kunst (6); musik (1); ofte med særlig

forestilling om (indsigt i) denne kunstarts teori

30 (jf. VSO. MO.) ell. nu spec. om skabende evne

(som komponist), kunstnerisk udøvelse (især

af instrumentalmusik) olgn. Fuga Et kunstig
stykke udi Tone-Knnsten.Thielo.M.78. den
Phrygiske Tonekonst indgav Mod, den Lv-
diske SoTg.JSneed.I.107. Ew.(1914).1 1.114.
(en) practisk Musikskole, indeholdende Ele-

mentair-Underviisning i Tonekunsten. Jlf72.

1831.123. H fordums Tid du (o: Pan) tog
din Syrinx,

|
Og æsked mig (o: Apollo) i

40 Tonekonst til K&mp. PalM.Dryad.9. Tone-
kunsten. EAbrah. (bogtitel. 1927). -kunst-
ner, en. ^Ton-. Bagges.Danf. 1.343). (jf.

-mester 1; CO ell. J^) den, der besidder dygtig-

hed i tonekunst; nu spec: (betydelig) musiker
ell. komponist. .1Baden.DaL. Er Harpen for-

stemt, da nytter det ikke . . om den ypperste
Tonekonstner vil spille paa den. Molb.Dagb.
94. *En Tonekunstner skulde bringe

|
De

skrevne Riim i smuk Musik. Oe/»Z.XX/.94.

50 en stor genial Maler, en Digter eller Tone-
kunstner. //C4nd.Z^f/fl. 4. AOlr.DH.II.268.
Dansk Tonekunstnerforening, stiftet

ld03. HPanumB.ML.'677. -køn, et. (jf.

-slægt og Klangkon^ J^ den skalatype, et

musikstykke benytter (spec. m. h. t. fordeling

af hel- of/ halvtonetrin); nu især om dur og

mol (uden hensyn til grundtonen; jf. -artj.

NordConvLex.V569. Oiib.MusK.17. EAbrah.
T.23. -lag, et. I) (jf. -fald 2.i, -hold og

60 I. Tone 2.1 samt Lag 3; sprogv., fon.) om
(udtale af ell.) særlig beskaffenhed ved en sta-

velse (et ord) af en vis art, dels m. h. t. musi-
kalsk accent ell. stød. FDyrlund. Uds.37 . Levin.

Gr.I.24ff. .lesp.MFon.128. musikalsk Accent

12*
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(Ordtone, Tonelag). Brøndum-Nielsen.DD.90.

dels (nu næppe Ir.; jf. Verner. 182.206)
m. h. t. (musilalsk accent ell.) stød og kvan-

titet. Sneedorff - Birch . Da. Retskrivningslære

.

(1835). 39 ff. Sv Grundtv. (Filologmødet. 1876.

98ff.). jf. UnivBl.1.288. om de nærmere be-

stemte typer løbende, rullende, skri-
dende, standsende, stødende tonelag
ofl. se SvGrundtv.(Filologmødet.l876. 104f .)

MO. -papir, et, se Tonpapir, -pose, en.

(jf. Sludre-, Snakkepose; dial.) spøg. ieleg-

nelse for en persons sangevne (sangstemme);
i udtryk som have glemt, tabt toneposen ofl.

RasmIIans.M.II.178. Krist. Ordspr. nr. 2432.
9429. Feilb. UfF. -redskab, et. (m, 1. Ir.)

redskab til frembringelse af tone(r); musik-
instrument. MO.^ Sibb.Aa.1.77. Det Klaver,
der fortrængte Lutten, var et . . uhyre tarve-

Arkiv.II.376ff. 2) (jf. Lag 2.2 slutn.; o, lo ligt og ufuldkomment Toneredskab. VortHj
mindre br.) til I. Tone (2.2 og) 4.2, om (høj- ' "^ ^" '--^ -^ '"^ '

•

tideligere ell. mere dagligdags) udtryksform.
Sprogtonen er . . gjort gammelnordisk, men
med en jysk Islæt, der forhaabentlig ikke
skurrer altfor slemt i dette Tonelag. GSchiitte.

OK.198. BilleskovJ.B.1.84. f -leder, en.

(efter ty. tonleiter, hvis 2. led er ty. leiter,

stige) J^ d. s. s. -stige 2. Ton-; MusikL.
(1801).264. -leg, en. (jf. Strengeleg ] ; O,
1. br.) om (let, munter) musik. *lad kun Tone- 20 len

leeg og Sang din Aand oplive. NordBrun.Jon.
73. NyerupRahb.VI.53. -leje, et. (jf. Stem-
meleje; fagl.) om det leje (IY2.9), hvori en tone

dannes ell. bevæger sig; register (2.2). StSprO.
Nr.164.28. billedl.: i denne korte Digression

er (digteren) kommet en hel Oktav over den
rationalistiske Pastors Tojiele]e. BilleskovJ.P.

11.62. -lægning, en. (1. br.) toneføring;

iontfald (2.2). H. smilede og sagde med over

1,3.69. -register, et. (jf. -leje, -omfang
og Register 2.2) J^ Hos Brummeren med
„det lille Toneregister" er . . Stemmeorganet
ikke udviklet. Folkeskolen. 1932. 652. -rig,
adj. (W, især poet.) rig paa toner; tonefuld.

JSneed.lV.61. * Klager eene Dødens Stilhed
bryde

|
I den før saa tonerige Skov.J?o7é6.

PoetF.11.3. *Harpens tonerige Strenge
|

Fuld af Glæde vil jeg slaae. PalM.AP.5. *Fug-

I

Med det tonerige Bryst. CKMolb.SD.
110. Den noget haarde Strofe bliver tone-
rig under hans Uåand. HBrix.DD.54. jf.: CD

-rigdom, en. de moderne Trompeter (er)

i Henseende til Tonerigdom langt de over-
legne. Musikkat.24. CJ -rsekke, en. (jf.
-følge og -skala^ række af toner (som udgør
(en del af) en melodi, en skala). VSO. MO.
Vort Sprog er til en vis Grad monotont, det
spænder kun over en lille Tonerække. For^

bærende tonelægning: — Unge ven (osv.). 30 Hj.I,3.25. jf. 1. Tone 4.2: De danske Folke
NisPet.Muleposen.(1942).91. -lob, et. (1.

br.) et løb (n.4.2) af toner. Bagges.DVVI.
5. ORung.L0.177. -los, adj. se tonløs, f
-maade, en. J^ d. s. s. -art. Thielo.M.31.
-maaler, en. (fys., J^) redskab til bestem-

melse (maaling) af en tones højde (sono-

meter, monokord). JNHøst.418. Paulsen.I.

392. -maleri, et. I) (jf. Lydmaleri (2);
især J^) musik (tonesammensætning), der

viser spænder over hele Tonerækken mellem
det lyrisk-genremæssige og det episk-heroi-

Bke.OFriis.Litt.135. || til I. Tone 4.1. Hvor
vi selv i et Skovbryn hidtil kun saa mørkt
og lyst, opdager den store Maler en hel
Tonerække af Farvenuancer. FrPoulsen.(Pol.
^'hl937.14.sp.4). -ror, et. (nu ikke i

alm. spr.) rørformet musikinstrument (fløjte

olgn.). VKHjort.SangbogforHaandværksstan-
virker malende ell. illustrerende ved at frem- 40 den.(1809). 51. Ing.L.III.42. Sibb.Aa.1.255.

kalde visse (forestillinger om) fænomener i den
ydre verden olgn. Hrz.T.viii. nu gav (orgel-

spilleren) et Tonemaleri, der var forbau-
sende, man hørte Aftenklokkerne ringe, for-

nam Uveiret bryde løs. HCAnd.BH.28. Mu-
sikL.II.211.

II O i videre ell. billedl. anv.

ErlKrist.MM.60. Ewalds Sprogkunst er

Tonemaleri. Bi7/,esA;ouJ.P.//.82. 2) [L4.i] i

malerkunsten: (maleri, der fremstilles ved) en

-sikker, adj. (jf. -fast; 1. br.) som (i sang)
med sikkerhed kan ramme den rette tone.

D&H. -skala, en. (jf. -følge, -række,
-stigej f^ skala (3). Amberg. S&B.

\\
(æstet.)

til I. Tone 4.1, Toneskalaen i den nedhæn-
gende, halvt skyggede Haand er udmær-
ket gengivet. KMads.(KunstmusA.1914.14).
-skridt, et. (jf. -trin og Skridt I.2 slutn.)

J^ (tone)bevægelse fra den ene tone (i en skala)

særlig malemaade med (rigt) nuancerede far- 50 til den anden. VorUngdom.1941/42.71.
\\

(sj.)

ver, som gaar blødt over i hinanden (sfumato).
KMads.NM.58. Marcus.Leonardo.(1940).124.

jf.: Vilh. Hammershøi . , er sikkert den bety-
deligste Tonemaler i Danmark.Bec/ce^i.FZ.
298. -maling, en. [L4.i ell. IL3.i] (mal.)
maling, der bestaar i at tone en flade. Suenson.
B.II.95. -mester, en. I) (Q), især højtid.)

(stor) tonekunstner (især: komponist). Zak
Niels.Fort.328. Aakj.EE.171. om sangfugl:

til 1. Tone 2.i, t udtr. for metrisk bevægelse,

(v€rs)rytme. *Hexameteren
| . . med sine

lange — tunge |
afmaalte Toneskridt. Of/Sfa/-

feldt.DenpoetiskeKonst.(1826).25. -skrift,
en. (jf. Sangtoneskrift; nu 1. br.) nodeskrift.

HCFLassen.MusikalskHaand-Lexicon.(1826).
262. HPanumB.ML.705. -slag, et. ^Ton-,
Bagges. L.II.89). (nu sj.) tonende slag (fx.

paa musikinstrument; jf. L Slag 2.2J; især
ZakNiels.B.124. 2) (jf. -assistent; fagl.) 60 (jf. L Slag 3.1j om (tone i) musik ell. sang,
ledende tekniker ved tonefilmoptagelse. Ekstrabl. spec. fuglesang. ABull.Dovrefield.(1784).26.
*/»1938.3.sp.l. -omfang, et. J^ omfanget *(lyrens) første TonesleLg.FGuldb.1.7. *i en
af de toner, som en sangers stemme ell. et liflig, hellig Aftensvale

| . . skal sjunge Natter-
instrument spænder over; toneregister. VSO. gale

| . . med søde Tonesla,g. Grundtv.Kvædl.
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347. jf.
-fald (1 og) 2.2: en Kaskade af elle-

vild I^atter . . trilrende i alle mulige Tone-

slag. Kidde.AE. 1 1.228. -slatning;, en. (nu

sj.) tonefølge, der fremkalder en følelse af

hvilepunkt ell. afslutning; kadence (I.2). VSO.
MO. D&H. -slægt, en. (jf. Klangslægt;

J^ dels d. s. s. Tonekøn (MusikL.lI.400.

HPanumB.ML.704) , dels om (hver af) de 3

typiske former af tonerækker: diatonisk, enhar-

monisk, kromatisk skala (jf. -art^. MusikL.

(1801).132. ConvLex.XVII.448. StSprO.Nr.

183.35. -spor, et. (jf. -stribe; fagl.) et paa

langs igennem en tonefilm(strimmel) løbende

i<malt (ydcr)parti, hvor de billederne led-

sagende lyd (toner) er optagne. lngBygn.1942.

Cé.sp.l. -sprog, et. I) (især Q}) om (sang

og) musik som sanselig udtryksform (for

følelser olgn.). Leth.(1800).218. Molb.BlS.

2Saml.ll.46(se u. Ordsprog 4). EAbrah.T.

185. 2) (jf. I. Tone 2; nu næppe br.) lyd-

sprog (anv. ved døvstummeundervisning; mods.

Fingersprog olgn.). Penia.1807.130. De Døv-
stumme undervises i Stiftelsen i at tale, ikke

aliene i Tonesprog, men ogsaa ved Gebærde-
tegn. CaHu^en.BZ.//.377. 3) (sj.) til I. Tone
2.1, om metrisk, rytmisk udtryksform; vers(e-

fedder). *Til almeenrythmisk Gang lad Jam-
bers Skridt Dig tjene . .

|
Med saadant

Tonesprog Trochåer Lighed vise:
|
Kuns syn-

ke disse der, hvor Jamber opad gaae.OuSfa/-

feldt. Den poetiskeKonst.(1826).27. -stang,
en. (jf. -fjeder; ur.) om (hver af) de i et

taarnur som slagværk (i st. f. klokker) an-

vendte (vinkelbøjede) staalstænger. Ursin.

Uhre.(1843).157. -stavelse, en. ^Ton-.
Si&B. Saaby.'). [I.2.i] (1. br.) tonende ell.

(især) betonet (trykstærk) stavelse. Amberg.
-stige, en. I) (jf. 1. Stige 1.4 ; højtid.,

relig.) toner, der danner ligesom en stige (fra

jorden til himmelen). *Da vandre Guds
Engle op og ned

|
Paa Psalmens Tone-Stige.

Grundtv.SS.I.402. Ludwigs.SS. 1.81. 2) (jf.

-leder, -trappe og I. Stige 3 slutn.; j^, nu
1. br.) tonefølge, -række, (især:) strækkende

sig over en oktav; (tone)skala. AWHauch.
(1799).466. VSO. MO. MusikL.II.288.

\\

(jf. Skala 4.2; sj.) m. videre anv., om trin-

vis række(følge), den Tonestige, som File-

huggerne kan fremstille fra den groveste

Noppring til den fineste Lu. Høyen.S.1109.
sp.l. -stribe, en. (fagl.) d. s. s. -spor.

BerlKonv.XXI.407. -strimmel, en. (jf.

-spor, -stribe; fagl.) filmstrimmel, hvorpaa de

billederne ledsagende lyd (toner) er optagne.

Ugeskr.fRetsv.l944.A.1097. -strøm, en. I)

(jf. tonernes strøm «. Strøm 3.8; især O,
poet.) om (hurtig, livfuld) række af toner

(i sang, musik). Da skal din Lovsang bryde
ud

I
I Glædens Tonestrømme. SalmHus.306.6.

Tullin.I.13. hendes Sang, som ved sit

rørende Udtryk aldeles henriver Siælen i

sin Tonestrøm. J5a(7gfes.Z)TrX/.7^7. Da duk-
kede hun Hovedet, lod Tonestrømmen . .

oppe fra (balsalen) overskylle sig . . og sugede

al Stadsen ind i sit Ænde. Schand.SB.29.
Rørd.F.80. 2) (fys.) til Strøm 3.2: regel-

mæssigt (i styrke) vekslende elektrisk strøm
(som fx. kan bringe en stemmegaffel til at

svinge (tone); jf. -hjul^. OpfB.UII.446. Hag.
IX.325. -stykke, et. (især J^; nu mindre
br.) om (del af) et musikstykke. Engelst.Nat.

97. VSO. EAbrah.T.124. -stærk, adj. I)

(især J") som har en stærk (kraftig) tone.

10 et tonestærkt StneoTgG].PoVViil907.4. 2)

(jf. stærktonet; 1. br.) til 1. Tone 2.1 : (stærkt)

betonet; trykstærk; tonevægtig. 8 Halvvers,
hvoraf de 7 første har 3 tonstærke Sta-
velser, det sidste 4. NMøll.VLitt.II.197.
-stød, et. i) (jf. Stødtone 2; C3, i. br.) en
(ligesom) ved et stød (i et blæseinstrument)

frembragt tone. JSneed.IV.68. han vaagnede
ved Trompeterens morgensprukne Tonestød.
Woel.D.21. 2) (jf. Stødtone 1 og 1. Tone 2.i

;

20 fon., sj.) d. s. s. IL Stod 3.4 slutn. Verner.207.

239.250. -svingning, en. (fys.) især i

flt., om lydsvingninger, der opfattes som toner.

Orst.in.l06. Paiilsen.1.344. -system, et.

ordnet system af de i en vis musikpraksis an-

vendte toner; spec. (^) om hele den (ordnede)

række af toner, der er anvendelige. HCFLas-
sen.MusikalskHaand-Lexicon.(1826).438. Géb.

MusK.3.
II

ogs. (fagl.) om systemet i et tone-

(films)anlæg. TelefB.1946.sp.5836. -sætte,
30 V. vbs. -ning. (Gi, nu mindre br.) komponere

musik til (en (sang)tekst); sætte tone (LI.4)

til. alle de viser som Schubert har tonesat.

Grønb.RS.18. Baggesens endnu ikke tone-

satte Opera Erik Eiegod. VilhAnd. lÅtt.

11.857.
II

vbs. Tonesætning, komposition

(1.5). Blich.(1920).XXIII.173. VilhAnd.Stu-
dentersangen.(1922).38. konkr.: Fine Kob-
bere og Tonesætninger af aandfulde Com-
ponister ville pryde C&lendeTen.Blich.(1920).

40 XXXI.187. -sætter, en. (1[ Ton-. MusikL.
(1801). 138.241.247). (nu mindre br.) kom-
ponist (spec: som komponerer musik (me-
lodi) til sangtekster). [EWolie.JFra min første

Praxis.(187l).24l. Oarl Nielsen (blev) den
originale Tonesættcr.JClausen.Mennesker paa
minVej.(1941).164.
tonet, adj. [^to'nat; i ssgr. -fto'ndt ell.

(især i bet. l.i> -|to?na<] I) til I. Tone (1-3).

1.1) (jf. -tonig; især O ell. fagl.) til I. Tone
50 l(-2), som 2. led i ssgr.: som har en tone

ell. klang af en vis ved 1. led angiven art,

spec: bestaaende af det ved 1. led angivne

antal af toner, (rørdrummens) meget kraftige,

men ret vellydende to-tonede Lyd. DSt.

1937.95. et totonet Signalapparat. //-SaJ.X//.

111. jf. en-, ens-, fuld-, høj-, jævn-, lang-,

mange-, skarp-, stærk-, stød-, svagtonct.

1.2) (sj.) til 1. Tone 3, i forb. som vel tonet,
som er i besiddelse af ell. er udtryk for god

60 tone. du (finder maaske) denne min Mangel
paa Respekt for dit Incognito for paatræn-
gende, ukorrekt og mindre vel tonet. JPJac.
(Brandes.Br.11.293). 2) (især Q3 ell. fagl.)

til (L Tone 4.i ell.) IL tone 3(i): som har
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(faaet) en vis (dæmpet, afstemt) farve-
tone. Øjnene vare store, kjærmindeblaa,

som tonede med FhosTphoi. HolmHansen.
Skuespillere.(1890).8. tonet Papir. PapirL.
391. tonet Snit (o: i træsnit) . . vil sige en
Skala af mange Toner mellem sort og hvidt,

frembragte ved et Streglag af tykkere eller

tyndere sorte Linier og smallere eller bredere

hvide MelleTaTum.BibliotH.^438. tonede lof-

ter j ofte med nærmere angivelse (af nuancen)
ved tilknyttet adv. ell. i tilsvarende ssgr.:

(vandet straalede) hvidt og lillatonet i det

disede Fjærne. JPJac.DTJ.183. andre (ædel-

stene) lyser gulligt og grønligt tonede. KLars.
LF.18. megen flad og langtgaaende Hede
ligger mørktonet helt over mod Sønder
Oxame.MylErich.DenjydskeHede.(1903).307.
en mesterlig, gyldenttonet, farverig Skitse.

KMads.Marstrand.420. svagt tonede Glas-

kupler. IngBygn.l940.14.sp.l.

Tone-tegn, et. fTon-. lÆd.1742.527).
(nu 1. Ir.) I) tegn i nodeskrift; node. MusikL.
(1801).263. Grundtv.PS. VIII.202. VSO. MO.
S&B. jf. Rørd.Den gamlePræstegård.(1916).
19. 2) (jf. Lydtegn 3; sprogv.) til I. Tone
2.1 : accentuationstegn; accent (spec. som
tryktegn). LTid.1742.527. Rask.Retskr.204.

Berg& Hude.GræskFormlære. (1894). 4. hertil

(hos Rask) tonetegne (o: accentuere {S));

Tonetegning. Rask.Re skr.204. f -trap-
pe, en. J^ d. s. s. -stige 2. AWHauch.(1799).
466. -trin, et. J^ om (hver af) de syv

hovedtoner (I.2) ell. afstanden mellem to paa
hinanden følgende Ioner i skalaen; interval (3).

ikfO.' VSO. c, d, e, f, g, a, h . . kaldes de syv
Tonetrin. Geb.MusK.3. smst.ll. det lille tone-

trin (d. s. s. Halvtone^, det store tonetrin

(d. s. s. Heltone;. SaVXI.227. -tryk, et.

se Tontryk. -vending, en. ^tjj, 1. Ir.) for-

hindelse af (pludseligt, stærkt) vekslende toner.

et Sangnummer, der vil glimre ved kunstige
Tonevendinger (Brandes.Tegnér.(1878).115:
Fioriturerj. Brandes. 111.546. Ogsaa disse Mis-

lyde eller i det mindste uskønne Toneven-
dinger (hos en sangfugl) har man Benæv-
nelser for. Wiese.T.1.549. -vinge, en. (poet.)

lilledl., i udtryk for, at sang ell. musik bærer

(løfter) stemningen, følelsen. Ing.Reiselyren.

II.(1820).169. der (svævede) en tungsindig
Stemning henover ham, baaren af disse Tone-
vinger. Gjel.RS.1.219. -vogn, en. (fagl.)

vogn (automobil) med tonefilmsapparater.

Ekstrabl.yil945.8.sp.3. -vægt, en. (1. br.)

til L Tone 2.i: (efter) tryk; (tryk) accent.

Rosenb.1.386. VortHj.I,3.30. -vægtig, adj.

(jf. -vægt og -stærk 2; 1. br.). Rosenb.1.387.

111.483. -væld, et. (jf. -kilde; G), især
poet.) et væld, en (rig) strøm af toner. Den
livelige Klang, vort Nord i Sydens Tone-
væld iiVaeåex. Bagges.(MO.), det strømmende
Tonevæld, vi nævne M.e\oåie.Hauch.(Molb.
Athene.VI.il). *Hans bløde Stemmes Tone-
væld

I
.. end for mit Øre lyder nn.EBrand.

Overs.afLervognen.(1919).56. -værk, et.

ftD ell. J") musikværk (1); musikstykke.
HCAnd.ML.99. Schand.O.1 1.358. EÅbrah.
T.12. -ætsning, en. se Tonætsning.
Ton-farve, en. (mal.) farve af en vis

(dæmpet) tone (L4.i), TypogrOrd.llO. jf.

Tonfarvelak. HFB.1936.xlvi. -fikser-
bad, et. (jf. -bad; fot.) bad (L2.i), hvori en
fotografisk kopi (positiv) samtidig tones (IL
3.1) og fikseres. ABC forAmateurfotografer.

10 (1893).22. FotoLeks.l2. jf. Tonfiksering.
OpfB.*IV668. -fje(de)r, -højde, se

Tonefje(de)r osv.

-tonig, adj. [-|to-C)ni] ((a ell. fagl.,

spec. J^) d. s. s. (-)tonet l.i ; se ens-, fuld-

tonig; isæ.r (jf. entonig^ med num. olgn. som
1. ssg.-led. Femtonige Smaastykker. EHor-
neman.(hogtitel.fl846J). et tretonigt Ekko.
OseJens. IN. 18. Herrecykle (med) 2-tonig

Klokke. PoUtiE.Kosterbl.'yil922.3.sp.l. de

20 firetonige Recitativer hos de tidlige græske
Digtere. CarlNiels.LM.31. Lyren og Fløjten

. . var spinkle i Klang og faatonige. NMøll.
VLitt.1.299. en 53-tonig Skala. JacPaludan.
(PoV''/il942.10.sp.3).

I. Toning, en. ['to'neri] flt. -er. vbs. til

IL tone. Toning (er) det, at mand begynder
^tevnmen. Moth.T139. \\ nu næsten kun ((3

ell. fagl., spec. fot.) til II. tone 3(i). ved Kopie-
ringen og Toningen (af panoramafotografier

)

30 maa man paase at faa alle Billederne ens.

Stochholm.Foto.60. OpfB.'III,3.55. ogs. om
det ved (farve)paavirkning fremkomne resul-

tat: farvetone; aftoning. (hans) sygeligt lyse-

røde Hud havde faaet en mørkere Toning.
AaDons.S.198.

II. Toning, en. ['to-neq,] flt. -er. vbs.

til III. tone. Flagets Toning. F/SO. || nu
næsten kun (især ^) til III. tone 2-3.1, om
en tings (især et lands, en kysts) tilsynekomst

40 (især: ved iagttagelse ude fra havet) ell. om
det (kendelige) billede (den tegning, de linier

og farver), hvormed den fremtræder; ogs. om
afbildning, tegning heraf; landtoning. *Ei
forvildende Stierner, ei skuffende Toning, ei

Storm os
j
Bragte; med frivillig Hu vi sty-

rede hid. Bagges.NK.o52. Paa denne Toning
ere Peilingerne aldeles feil antegnede. /S/fiiiie.

Gal.II.27. *Til Toninger og Mærker
| Jeg

kjendte meer, end han. Winth.HF.134. Schel-

50 ler.MarO. jf. I. Toning: næste Morgen beteg-

nede kun en blaa Toning i Horizonten det

Punkt, hvor vi havde tilbragt syv høist

behagelige Bage. StBille.Gal.1.100. \\ tage
toning af f'land olgn.), dels: observere; faa

ell. have i sigte. Fisker.SøO.(se u. IL tage

8.1;. Chr.VIII.(Bornh.Samlinger.XVI.(1925).

108). dels: aftegne (en landtoning). Bom.
MineHændelser.(1834).15. jf.: tegne to-
ningen af en kyst olgn. Scheller.MarO. Jeg

60 skulde . . tegne Toninger af Fastlandskysten.

AchtonFriis.187. jf.: et Sæt hemmelige Krigs-

kort med tilhørende T o ni ngs bøger. Bar-

denfl.Søm.II.125. jf. I. Toning: (Blicher)

elsker som sin Ossian at gengive Himmel-
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Tegn og Toninger, Solens Op- og Nedgang,

Storm, Torden, Sue.Vi1hAnd.Lm.III.307.
III. Toning, en. ["tonnen,] vbs. til lY to

(s. d.).

Ton-kilometer, en. ^Tons-. Ing
Bygn.l939.222.sp.2). [1.2] (især jærnb.) 1 ton

bejordret over en strækning af 1 km. Sal.X.428.

Hage.^951. -kunst, -kunstner, -le-

der, se Tonekunst osv. -løs, adj. (nu sj.

tone-, if. VSO. toneløs . . ikke tonløs. MO.
toneløs . . Bedre : tonløs. Holst.R. — se videre

u. bet. 1-2J. I) som er uden tone (1.1-2), ikke

frembringer nogen tone ell. (især) ikke lyder

med den ventede (normale) tone ell. klang-

(juldhed). Et toneløst Instrument. FjSO. Le-

noir hørte en tør, tonløs Raslen af det hug-

gede Brænde ned mod andet hugget Brænde
i et udbredt Forklæde. ;Sc/jowd.B<S.262. JY
Jens.Di.50. billedl.: Har man kun Mod, i de

saakaldte høiere Kredse, at trænge gjennem
den Glasur, som kun er skabt ved et større

Selskabs Liv . . da skal man . . snart finde

det tomme tonløse Leertøi. ^C^nd.OT./.
175.

II
nu især om stemme, tale: som (næs en)

er uden stemmetone (1\ uden melodisk vekslen,

livfuldhed olgn. (ogs. m. overgang til bet. 2).

Et toneløst Sprog, ikfO. „der gives ingen saa-

dan Mulighed", tilføiede han toneløst og
lod Hovedet synke ned mod Brystet. Etlar.

SB.135. Hvad hun sagde, forstod de ikke,

men det kunde høres, at hun gik i Rette
med Manden, der faldt Ord saa tonløse og
piskende som tynde Læderøle. JFJens.jffF.

43. Der er en ganske bestemt tonløs og snur-

rende Stemme, som hun og Madammerne i

Kvarteret bruger til (sladder).?Levin.Mari-
annesMor.(1921).157. 2) (især sprogv., nu
mindre br.) til I. Tone 2.i, om stavelse, ord,

lyd: uden (efter) tryk; ubetonet; tryksvag. Arti-

culus Definitus Præpositivus den , , og Pro-
nomen dén skilles ofte fra hverandre ved
Aandelåvet, den første er og altid Téneløs.
Heysg.AG.20. en toneløs eller svagtlydende
Ståwelse. Bredsdorff.Afh.7. Rosenb.III.529. en
tonløs Stavelse. Wilst.Hexametret.(1833).70.

Thortsen.Metrik.I.(1833).71.Sal.*XXIII.596
("i populær Sprogvidenskab"). 3) (sj.) til

I. Tone 4.1 : uden (skiftende) farvetone(r).

Dronning Dagmar er ikke blevet et tonløst
Glansbillede (men) et virkeligt Menneske.
CSPet.Litt.178.

Tonnage, en. [tm-, toina-Ja] (fra fr.

tonnage, afl. af fr. tonne, tønde (se Tønde^-
;/. I. Ton; ^, Y) I) et skibs rumindhold
mcMlt i registertons; især om saaledes maalt
kubikindhold af et skibs til last (og passa-
?erer) anvendelige rum (nettotonnage);
asteevne; dræglighed (3); ogs. om et skibs

(hertil svarende) ladning (JBaden.FrO.U.
Meyer.^*) ell. om et skibs vægt, maalt i

tons (ForsikrL.137. LSal.XL654). Meyer.'
NordConvLex.*VL697. Hage.^283. hertil ssgr.

som Tonnaire-af^ift (Scheller.MarO. Sind-
halle.Søret.(1936-38).461. jf. bet. 2 og Tons-

afgiftj, -dæk (d. s. s. Maalingsdæk. Tekn
MarO.) ofl. \\ uden egl. maalsangivelse, om
(skibe med) til transport brugeligt skibsrum.

Middelhavet viser god Efterspørgsel, men
Tonnage udbydes til Ower^od. BerlTid.^'/n

1904.M.3.sp.3. Rusland trænger til Tonnage
paa Nord-Atlanten. Poi.'V22.94/?.2.sp.6. hertil

ssgr. som Tonnage-efterspørgsel, -mangel
(BerlTid.^/il919.M.Till.l.sp.2), -mængde ofi.

10 2) (nu næppe br.) den efter et skibs tonnage

(1) beregnede skibsafgift (tonnageafgift).

Handelsb.(1807).139. JBaden.FrO.
-tonner, en. ^-tonser. Pol.*/»1925.14.

sp.5). [-|tcon'(s))r] fit. -e ell. (sj.) d. s. {af

I. Ton (1); ^, T, især talespr.) skib af et

vist (ved 1. led angivet) antal (register)'
tons. to ældre 4500-Tonnere (blev) sat ind

til Hjælp for de fire nve 12.000 Tons Dam-
pere. NatTid.''/i2l921.M.7.sp.2. BerlTid.^'U

20 1922.M.l.sp.5. en Stormvejrsdag . . naar
To -Tretusindtonnerne slingrer Lønningen i

Søen. BMikkels.TF.58. uegl.: tungt lastede

Mangetonser (o : tykke romaner) . Holstein.

(Tilsk.1934.L416).

Ton-papir, et. ('Tone-. Ursin.FK.32.
MO. SaVXXin.594). (fagl.) papir, som har
en svag farvetone; spec. om (krideret) papir

af en graagul ell. graabrun farve, hvorpaa en
tegning fremtræder med (lys)virkning. Sal.

30 XVn.219. TypogrOrd.llO. -platle, en.

(fagl.) en til trykning af tontryk særlig be-

handlet (skraveret, prikket) plade. Hjort.Krit

Lit.IIL187. SaVVn.776. jf. -tryk: Ton-
p lade tryk. Selmar.*340. -rigtig, adj.

især (fot.) om fotografisk billede: som har de

rette farvetoner (gengiver motivets farver i det

rette forhold). FotoLeks.55.

Tons, en. se 1. Ton. Tons-, i ssgr. til

(fit. af) 1. Ton (jf. Ton- i;. -afgift, en.

40 spec. (^, T) til 1. Ton 1: d. s. s. Tonnage-
afgift. Scheller.MarO. -drsegtighed, en.

^, T drægtighed (3), maalt i tons (LI), smst.

-tonser, en. se -tonner.

Tons-kilometer, en. se Tonkilo-

meter.

Ton-slag, et. se Toneslag. -snit, et.

(fagl.) træsnit med gengivelse af farvetoner.

LNielsen.Den danske Bog. (1941). 192. -sta-
velse, en. se Tonestavelse, -stik, et.

50 (jf. -plade, -tryk; fagl.) (kobber)stik med gen-

givelse af farvetoner. Sal.X.704. -stærk,
adj. se tonestærk.

Tonsur, en. [tOTn'su'r] (a/ mlat. ton-

sura, afl. af lat. tondere (part. tonsus^,

skære, klippe; katolsk-kirk.) den i den katolske

kirke for gejstligheden paabudte afragning
af hovedhaaret paa issen ell. (i den gr.-

katolske kirke) paa forhovedet; kron-
ragning; især (jf. 1. Krone 3.4 slutn.,

60 Munkekrone 1) om den saaledes frembragte

haarløse plet (paa issen); ogs. (mindre
br.) om en paa naturlig maade fremkommen
skaldet plet paa issen; maane (6.2). JBaden.
FrO. *Hvidt var hans Haar om Nakken,

|
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Men Alder og Natur
|
Hans Isse havde raget

I

En anseelig Tonsm. Winth.HF.118. han
havde . . Tonsur som en Mnnk.VKorfitsen.

TO.1.21. Med deres klærkelige Dragt og
Tonsur og Latin . . følte Skolarerne sig . .

som halvvejs Standspersoner. VVed.RF.79.
KathOrdb.40.

|| (jf. tage huen, sløret u. II.

Hue 1.1, II. Slør Li) i forb. tage ton-
suren, træde ind i den gejstlige stand (i den
katolske kirke). JBaden.FrO. Hauch.DV.IlI. i'o

225.

tonS'Vis, adv. (især t ell. (S) navnlig

til I. Ton 2 : (fordelt, beregnet) i ell. efter tons.

Kullene . . skal løftes tonsvis op paa Maski-
nen. Z/ofromo<ivr.2935.i42.sp.2.

II
anv. som

subst., om tonsvis fordelte, beregnede portioner

ell. (uegl.) overmaade store portioner; dels i

forb. i tonsvis. JVJens.G.210. dels uden
præp.: Spuleslangen pøser tonsvis af Vand
paa Skot og Dæk. BMikkels.TF.78. Natu- 20

rensY1943.223.
Ton-sætter, en. se Tonesætter.

tonte, V. se tunte.

Ton-tegn, et. se Tonetegn.
Tontine, en. [tmn'ti'ne)] flt. -r. (fra fr.

tontine (ital. tontina^; opkaldt efter neapoli-

taneren Loremo Tonti, som midt i 17. aarh.

foreslog oprettelse af en livrcnteinstitution (i

Frankrig) efter den af ham udformede særlige

plan; især foræld.) livrenteinstitution, 30

hvis renter, med en bestemt fordeling mellem
de forskellige (alders) klasser af indskydere,

tilfalder de (i hver klasse) til enhver for-
faldstid levende interessenter, og hvis

indskudskapital til sidst fordeles ml. de længst-

levende ell. (ved den sidste interessents død)
tilfalder institutionens opretter (i alm.: sta-

ten). Plan til en Tontine, eller et Liv-Rente-
Societet. 6ogfø7ei.i792. CBernh.NF.IV.95. det
gaaer . . som med Deeltagerne i en Tontine, 40

efterhaanden som de uddøe, bliver Portionen
større for de Tilbageblevne. ii[ierA;.F/.377.

Ooldschm.Fort.III.198. ForsikrL.137.

Ton-tryk, et. f'Tone-, NordConvLex.^
V.726). (fagl.) om (et billede fremstillet ved)

en enkel farvetryksmetode, hvorved billedets

forskellige partier fremtræder med en række
særlige farvenuancer (paa en svagt tonet

bund). OpfB.U.491. Bråndes.B.241. -vær-
di, en. (fot.) den sværtningsgrad, som i det 50

sort-hvide fotografi svarer til en bestemt farve

i naturen. FotoLeks.55. -ætsning;, en.

CTone-. Malerfaget.[1935J.226). (fagl.) om
(et billede fremstillet ved) en særlig (net)æts-

ningsmetode, der giver billedet jævne uafbrudte

overgange ml. lyst og mørkt (tilsyneladende

ægte halvtoner som et fotografi); autotypi.

OpfB.*III,3.89. LSal.XI.655.
Toog;tredivert, en. se u. Trediver.

To-op-Vand, et. se lY to 4.2.

I. Top, en. [tmb] flt. -pe ell. (uden for

dial. nu især i bet. 4.5^ -per (Thorsen.60. jf.

VSO. Feilb. samt Mikkels.Sprogl.166; tid-

ligere (og i fagspr.) ogs. i andre bet., fx. i

bet. ] .3 : Topperne af begge Kirkerne. Cit.

1703.(JensSør.II.48), i bet. 2: Topperne . .

af Vnle.OeconJourn. 1757.200, 4^ i bet. B:

JMeldal.Erindringer.(18S3).69.132. Bardenfl.
Søm.II.27. SaW111.205. jf. ogs. u. bet. 7.1,

i bet. 4.4 (s. d.), i bet. 6.1: alle Finger- og
Tæernes Topper. JOErichsen.Medicamenter,
(1765).16) ell. (0, i bet. IO.3 slutn.) m. eng.

form -s (Hannover.Tekstil.ll.406) ; gen. -s
ell. t -pes (JBaden.Oram.94). {glda. d. s. i

bet. 4 (Rimkr.) og i bet. IO.2 (smst. Michael.

165), æda. top, om hests pandelok ell. manke
(se 1. Tavl 2), sv. topp (og dial. tupp^, no.

topp (tupp), oldn. toppr i bet. 2-3 (i siglu-,

trétoppr^ og i bet. 4, om haardusk, haartop,

eng. top, mnt., holl. top, hty. zopf; maaske
besl. m. I. Tap, I. Tip; jf. Tip-Top, Toupet)
A. om den øverste, mer ell. mindre spidse

del af noget.

1) om den øverste, spidse, i vejret ragende
del af en større naturgenstand, en bygning
olgn.; tinde. I.l) øverste del af en højde;

især: bjerg-, fjældtop. (de) førte dem op
paa Klippens Top, og de kastede dem ned
fra Klippens Top. 2Krøn.25.12. *skjøn er

Fjeldet med sin Top af Iis.Blich.(1920).in.

137. han (steg) op ad Lyngbakkerne og
naaede den yderste og højeste Top, hvorfra
der var den vide Udsigt over Fjorden. Ponf.
DD.128. Idet vi ser paa den ydre Skikkelse

af et Bjærg . . sondrer man mellem Foden,
Siden og Toppen eller Kammen (Ryggen).
Steensby.Oeogr.133. jf.: (en) Dæmnings Top.
Bl&T. 1.2) bølgetop. *Snart vippe vi oppe

I

Paa Bølgernes Toppe. 5<w&.4Z. *De Bølger

svulme med skummende Top, OeW.ZZ/TT
161. hver Gang (baaden) var paa Toppen af

en Dønning, saas den tydeligt. KnudAnd.
HH.5. 1.3) om del af bygningsværk olgn.;

navnlig om (øverste del af) et spir. (vi) kunde
og knap se Topperne af begge Kirkerne.

Cit.l703.(JensSør.n.48). *Hvor Fensmark
hæver sit Kirketelt

|
Med den røde Top imod

Sky.Winth.IV96. Top . . af Hus.5d6B. Et
7 Meter højt Stige-Stillads (væltede), og to

Glarmestersvende, der arbejdede paa Top-
pen af Stilladset, styrtede ned. BerlTid.*/ii

1945.M.5.sp.2. 1.4) {vist til dels ved paavirk-

ning fra eng.; jf. ogs. Fyr(plads)-, Maskintop;

sj.) om det øverste af et rum, en hulhed
(hvælving) olgn., set indefra, jf.: fra Hori-

sontens vage Rand til Himlens Toip. Rubow.
P.63.

II
(geom., foræld.) om toppunkt i

vinkel ell. figur. NordConvLex.V.570.

2) øverste del af planter. 2.1) øverste, højeste

del af træer, buske olgn.; navnlig: (det øverste

af) et træs krone med den der værende del af

stamme og grene; trætop. Et Æble, som ligger

paa Jorden, gaaes forbi, og man klyver op
i Træets Top, for at afplukke et andet. Holb.

MTkr.286. *Bøgen speiler (
Sin Top i Bølgen

blaa.OeW.ZX.247. *Høit fra Træets grønne

Top
I

Straaler Jiihgl&ndsen.PFaber.VVlie.
et Par mægtige Lindetræer, hvis Toppe
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ganske vist var blæste bort af Vinden, men
hvis Stamme og nedre Grene vidnede om
flere Hundrede Aars Ælde. JakKnu.S.16.

II
billedl. ell. i sammenligninger. Assur var en

Ceder paa Libanon , , og dens Top var imel-

lem Skyerne. Ez.31. 3. (komedien er if. Hei-

berg) et halv unyttigt Sideskud på den her-

lige Stamme, hvis blomstrende, Himmelen
sig nærmende, Top Vaudevillen er. Hjort.

KritLii.lI.41. \\ i faste forb.; i forb. m. Rod, lo

se I. Rod 1.2. gaa ud, visne i toppen
olgn.: (poplerne) begyndte . . at visne i Top-
pen. Lauesen. (Pol.^^/»1940.16.sp.3). billedl.:

Det kunde (i 70''erne) se ud, som om dansk
Aandsliv var ved at visne fra Toppen. O'eorgf

Christensen. Den litteræreKamp i 70''erne.(1912).

4. jf. ogs. u. bet. 4.2.
|| (fagl. ell. dial.) kolL:

topbrænde. Gjel.GL.295. UfF. 2.2) om øver-

ste del af urteagtige planter; spec. dels om
den overjordiske del (stængler og blade) 20

af planter, hvis underjordiske dele ud-
nyttes (jf. Asparges-, Gulerods-, Kartoffel-,

Roetop^, dels (bat.) om stærkt forgrenet

blomsterstand, der nærmest er en sammen-
sat klase (Panicula). de afhugges som Top-
pen paa et kx. Job.24.24. Den røde Kløver
. . giver . . en stærk Top paa en Alen lang
Stænge\.Schytte.IR.H.130. Kartoflerne hæn-
ge med Toppen. HCAnd.BCÆ. 11.14. en alt

for tæt Sammenplantning (af selleri og porre) 30

er Aarsagen til, at der kun bliver Top paa
Planten og ingen Knolde. HardyHansen.
FrugthavenogKøkkenhaven.*(1928).90. gaa,
løbe i top, (jf. topløben^ især om urt, der

dyrkes for rodens ell. bladenes skyld: udvikle

(høj) stængel og blomster
_
(og derved blive

uanvendelig efter sin bestemmelse) (jf. løbe i

stok u. Stok 1.3). Græsset løb i Top. Gerdes.

DeblaaGardiner.(1943).26. persillen er gaaet
i top

j II
som 2. led i ssgr., der betegner planter 40

med en vis top, se fx. Blaa-, Jule-, Silketop

(2). 2.3) (jf. bet. 6.1 ; især dial.) om den
øverste, rodenden modsatte, del af et neg
(mods. Stub, se I. Stub 2.5^. At brodde en
Hafre-Neg er at slaa løselig den beste Hafre
af Toppen paa dend.Sort.Poet.78. (han) gav
sin egen Hest Toppen (af neget), og en anden
Straaet. Schousbølle.Saxo.308. Feilb.

3) 4>- øverste ende af en stang ell. mast
(oven for godset); navnlig: øverste del af 50

en mast oven for salingen; paa større fartøj:

mast med stænger og andet tilbehør (jf. Bark-,
For- (2), Kryds-, Stortop^. Samme Dag kom
hs. Maj. Jagt Elefanten forbi os med Vimpel
paa Toppen.JensS0r.il. 9. »Glad i Sind og
smiddig i Krop

| Entre han (o: sømanden)
op

I
Paa store Top.Thaar.PB.28. det fuld-

riggede Skib . , har mindst 3 Topper (Master)
med Raasejl. SaVXlK.1064. || i faste forb.

takkel og top, top og tavl, se Takkel 60

1.2, I. Tavl 2. med sejl i top olgn., med
(alle) sejl hejst. Vort Anker op, vort Seil

i Top,
(
For Vinden hen vi drive. SalmHus.

118.1. Merseilene ere i Top. SøLex.(1808).

*Vi sætter Stagen i sin Strop
| Og hejser

Sejlet højt i Top,
| Og løber saa — God-

morgen! — ud paa Iia.yet.Drachm.SH.8.

Klokken 12 Middag hejstes Flaget i Top.
KorsørAvis.'Vil906.2.sp.2. flage over top-
pe (r)ne olgn., paa festdage hejse alle et

skibs (signal)flag fra stævnen op over top-

pe(r)ne til agterenden ell. fra toppe(r)ne ud
over raanokkene og til dæks. Scheller.MarO.
225. SaVVni.205. BerlTid.''/d942.Aft.8.

sp.3. Paa Toppen! Et Opmærksomheds-
Udraab til de Folk, der ere beskjeftigede

høit oppe i Takkelagen. Har&oe.AfarO. || i

videre anv., om topsejl, i forb. stryge top-
pen olgn., (jf. u. Topsejl 1; foræld.) om skib:

lade (et) topsejl falde som hilsen ell. som tegn

paa overgivelse, (admiralen) blef . . befalet

at tilhoide alle, som hannem udi Søen
mødte . . at stryge deres Top. Slange.ChrlY.
254. jf.: Hans Majestæt (udsendte) 6 store

vel udrustede og bemandede Skibe . . for

at tvinge denne saa kaldede Meklenborgske
Flode til . . at tage deres Top ned. smst.244.

iænyd. d. s.; jf. bet. 4.2; især dagl.) billedl.:

vise ærbødighed (ved at tage hatten af). Han
har Mod, for ham er det værd at stryge
Toppen. GadsMag.1931.619.

4) øverste del af et levende væsens haar-
ell. fjederbeklædning; ogs. om den øverste

del af legemet. 4.1) m. h. t. dyr; om dusk af
(opretstaaende) fjer (paa hovedet): *Viben
hun løber i Agerren

|
alt med sin høje Top.

DFU.nr.31.14. Top . . paa Høns, Ænder og
andre (toppede) Fugle. AfO. ^ *Lærken vil

fjæle sin frysende Top. Aakj.RS.18. Hær-
fuglen . . Paa Hovedet findes en Top af

brede, gullige, i Spidsen sorte Fjer. Bre/im.

DL.*II,3.161.
II (jf. Hærdetop; 1. br.) opret-

staaende haar tot hos forsk. dyr. VSO. Paa
Kinderne (hos gorillaen) er Haarene forlæn-

gede til Bakkenbarter og paa Issen til en
Top.BMøll.DyL.1.7. D&H. 4.2) (især dagl.,

jf.: „i simpel Stiil om Menneskets Hoved-
haar."F)S'0.^ om (den øverste, opstaaende del

af) menneskers hovedhaar; ogs. om hove-
det, issen i det hele. JBaden.DaL. en Haand
. . tog et dygtigt Tag i min krøllode Top.
Winth.IX.65. Solen, der ustandselig krildred

én i Toppen. >iflA;/./S'Try///.5. *Han virrer,

rejser Top: „Ut af mit KusV'Bergstedt.III.

77. *Pur op i din Top ! sa.i''G'.S. jf. bet. 4.i

:

ham har det da skaaret baade Vinger og
Top (0: ham har livet taget haardt paa).

JPJac.(1924).I.326.
\\ (jf. bet. i.z) i faste

forb.; i udtr. for at blive graasprængt, hvid-

haaret ell. (jf. bet. 2.\) i udtr. for (begyndende)

skaldethed. .Jeg bliver graa i Toppen. Søiberg.
KK.11.47. En skaldet Person betegnes med,
at Vedkommende er „gaaet ud i Toppen".
Gartner-Tidende.1936.582. jf.: Far er . . paa
det sidste begyndt ligesom at gaa lidt ud i

Toppen (o: blive aflægs). Brodersen. L.95.—
(jf. u. 1. Tot 2.2) i udtr. for slagsmaal,

uenighed som fare, flyve (VilhAndSF.

XXIV. Rentrykt '/t 1947 13
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181), ryge i toppen paa hinanden.
Dagll.^^/tlSG5.2.sp.3. de plejer at ryge i top-

pen på hinanden i det øjeblik, de mødes.
HjfimUvpåprærien.(1917).78. Lad os nu ikke

blive uenige. Augurerne skulde da ikke ge-

raade i Toppen paa hinanden! JFJens./?i^.

114. jf.: tage hinanden i Toppen. (SÆS. — i

udir. for sindsstemning, være ell. blive høj i

toppen, (jf. II. høj 6.5 og topnakket; sj.)

være ell. hlive overmodig, selvbevidst. CFMor- lo

tens.SV.87. 4.3) i faste forb. til bet. 4.1-2, der

angiver, at noget omfattes i sin helhed, i sit

hele omfang, med lok og top, med lop
og top, se I. Lok 2.2, Lop. top og tavl
olgn., se I. Tavl 2. || især i forb. fra taa
til top ell. (nu oftest) fra top til taa,

(jf. lign. udtr. u. I. Tip l.i^ fra det øverste

til det nederste af legemet; over hele legemet;

helt igennem. *Calliope stem op,
|
Beskriv

mig kortelig vor Fogd fra Taa til Top. 20

Holb.Paars.94. det (var) ligesom jeg allerede

havde seet hendes yndige Skabning fra Top
til Ta&e.sa.Usynl.11 .2, *de var vaade . .

|

Saa tørte de sig af paa deres hele Krop,
|

Saa klædte de sig paa fra Taaen og til Top.
Beib.Poet.1.40. *At være net fra Top til

Taa
I
Det klæder alle Piger smaae. Bastian.

nr.2.1. hun skælvede fra Top til Taa. J.aZ)ons.

S.126. (1. br.) m. h. t. ting: Fattiggubben (0:

en kæmpesten) . . var revnet fra top til tå. 30

AOlrE.K'G.341. 4.4) (foræld.) om kunstfærdig
opsætning af hovedhaaret; navnlig (jf. bet. 4.5)

om kvindelig hovedpynt, bestaaende af en

vifteformet, opstaaende kniplingsbesætning med
baandsløjfer; fontange; sæt (I.I.5). Mæn-
dene binder deris (haar) op i en Top.Pflug.
DP.792. *hun . . gaaer og med en Top ret

som vor FTne-SipnT.Helt.Poet.213. *Atlaskes
Kaabe, Lystrings Skoe,

|
Af Topper mindre

ei end to. ChrBorup. PM. 40. EllenAndersen. 40

Sommanklædtesig.(1939).12. jf.: der er fød
en Kalv med Top paa Hovedet og Falbe-
lader paa Beenene.Holb.Jul.2sc. || snip og
top, sæt og top, se I. Snip I.2, I. Sæt 1.5.

i ssg. Sølvtop, om frisure med sølvbaand
olgn.: Ing.VSt.43. (en ung pige) med sin

simple Sølvtop uden Perler eller Stene i

B.Si3iiet.sa.VS.I.65. 4.5) (jf. bet. 4.4 samt
Blink-, Kane-, Slag-, Stjernetop (1); fagl.)

prydelse paa hests hovedtøj i form af 50

fjederduske, kvaster ell. blinkere, (ofte i fo,b.

som køre med topper^. Topper og Qvaster
paa Hestene, maa de alleene føre, som ere i

de fire første Classer i Rangen. Forordn.
(Kvartudg.)''/>1683.1.§21. Majorens Eqvi-
pager med de raske Heste for, paa hvis
kneisende Hoveder Topperne blinkede. /^F
Ew.JF.1.209. ham paa Stenbæk Møllegaard,
ham, som kjørte med Topper, som kunde
han være en Ba.Ton.Schand.BS.334. Ved en eo
saadan Kanefart gjaldt det om at have gode
Klokker og Bjælder, smukke Toppe i Heste-
nes Pander, Net fra Hestene til Kanen.
BornhHaandvEr.112.

5) den øverste del, det højeste parti,
punkt af forsk, (andre, større ell. mindre)
ting. 5.1) i egl. bet. *Den blanke Demant
settes

I

I gylden Krones Top. Brors.8. (nogle
medlemmer) af General-Staben (skal) bære
en rød Fjer med guul Top. MR.1801.104. to

udflisede Punkter (paa en runesten), der
muligvis danner Fod og Top paa et i.LJac.
SvenskevældetsFald.(1929). 133. toppen paa
kransekagen, se Kransekage l.i.

|| (jf.
Gane-, Randtop samt bet. 4.2) om det øver-
ste, spidsen af en legemsdel. Hendes
Haar var . . sort i Toppen og hvidt inde
ved Roden. Hedberg.Maa jeg 6e' omRegningen.
(overs.l943).68. (nu næppe br.) om finger-
ell. taaspids. en hvær, som indtager en
god Dosis deraf skal føle Virkningen igien-

nem heele Legemet, og i alle Finger- og
Tæernes Topper. JGErichsen. Medicamenter.
(1765).16.

II (fon.) om højdepunkt m. h. t.

tryk ell. (især) tone inden for en lyd- ell.

ordforbindelse; især om stavelsetop ell. om hvert

af de (to) højdepunkter, der findes ved en sær-

lig (cirkumflek eret) udtale af en (lang) vokal

(jf. toppet 2.6). Jesp.Fon.525.539.
|| ^ om

den øverste del af en maskindel, et red-
skab, spec. af en cylinder. Scheller.MarO. (m.
overgang til bet. 6j i ud r., der angiver den øver-

ste stilling af noget: Kølevandstermometret
„gik i ToY>'\FlyvningHær.l96. ofte i forb. soyn

stemplet er i top, stemplet i dampmaskinen
er i øverste stilling nærmest akselen. Skibs
Mask. 76. PSchrøder. Maskinlære.^ I. (1918).
248.

II
(i rigsspr. især fagl.) om den øverste

kant paa en med aabning forsynet ting;

fx. om (særlig vævet) kant ved aabningen paa
strømper. Pol.'^/al923.3.sp.6. elastisk Top
(paa damesilkestrømpe). Varehus.l935.52.sp.l.

spec. om den øverste del paa sæk, som kan
sammenbindes og danne lukke paa sækken.
Ugeskr.fRetsv.l945.A.635. Feilb. 5.2) om den
del af indholdet i en beholder , der rager
op over ell. er lige ved at flyde over
beholderens rand; især i udtr. for, at der

ved maaling i maalekar olgn. fyldes saa meget

i beholderen, at det rager op over kanten.

Alle Vahre skal maales uden Top, og stryges

. . med et . . Strygholt; uden alene Steenkul

. . som maa maales med en lovlig Top.
Forordn.'Vil698.IV§8. (han) skjænkede en
Snaps med Top paa,.Schand.TF.I.88. (tørve-)

Vognen var læsset paa almindelig Maade
med sædvanlig Top. Ugeskr.fRetsv.l946.A.18.

II
i hilledl. anv. Hørup.11.53. Hvad sagde

ikke J. C. Christensen: Jyder vil ha', hvad
der tilkommer dem — og Top til!Po/.*Vio

1935.13.sp.2. jf.: at han ikke . . tog fat som
„Samfundshjælper" . . det er ligegodt Top-
pen (0: det værste, topmaalet).JacPaludan.
UR.140.

6) overf. anv. af bet. 1-6, om højdepunk-
tet i, kulminationen af en udvikling, af-
slutningen paa noget, den bedste, fineste
del af noget, (om forb. top og tinde se
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I. Tinde 3.3^. *Han (o: Saxo) skuer dybt i

Naturens Hoie . . |
og stirrer til den straa-

lende Top, |
hvorfra vi er siunken og atter

skal o\).Oe}il.Digte.(1803).283. *M Kiærlig-

hed bragt til Fortvivlelsens Top.Oehl.XIX.
249. Hvis det var Tilværelsens Top og et

socialt Avancement at se og ses paa Aften-

restaurant, foretrak de at blive unavnkun-
dige. JWens.G.iS*?. Ærgerrighed, der søgte

mod Toppen. Naihans.GB.72. svimmel top,
se II. svimmel 2. ærens top, (nu sj.) den

højest tænkelige ære; ogs.: ærefuld stilling.

*(lakajerne) Nu Børster Støvler, Skoe, nu
staaer paa Ærens Top. Holb.Metam.83. *At
Slyngler hæves til Ærens Top . .

|
Det seer

man tit. Zetlitz.Poes.281. (spøg.:) BerlTid.

**/iil945.M.20.sp.2. \\ om den fornemste, dyg-

tigste, højeste del af et samfund, en kreds.

de mest iøjnefaldende Pladser i Statens Top.
EHolm.DH.1660-1720.1.128. Det har jo altid

knebet i Skolerne med at få klassens top og
klassens hale til at passe sammen. EdvLehm.
BY. 79. hele Tyskland skændtes under Kri-

gen fra Bunden til Toppen, Ringsted.Omkring
TysklandsFald.(1945).78. jf. bet. 7: (sogne-

fogeden) gjaldt . . for Øens Top. Elkjær.HF.
07.

II <fk om de øverste kort i en farve (es,

konge, dame osv.). Spiller man (i whist) en
saadan Farve (hvor man har de højeste kort)

ud, idet man begynder med Esset . . saa
kaldes det at trække fra Toppen. Spillebog.

(1900).4. en 4-Farve med en Knægt eller

højere Honnør i Toppen. JWarburg.Melding
iKontrakt-Bridge.(1932).49.

\\ (jf. Toppris;
især t) om den højeste pris, løn, der kan
opnaas. D&H. I Statstjenesten naaede hver-
ken Læger eller Ingeniører (paa Java) stort

over en Top af 15,000 QyXåen. Rørd.DL.146.

II
i særlige forb. m. præp. den er i top,

(jarg., 1. br.) det er, som det skal være; det

er i orden. Ekstrabl.*/»1933.6.sp.4. flere og
flere Mejerier blev betalt over Noteringen
(„over T op''). LandbO.IV.291. være paa
toppen (af noget) olgn., have naaet det

højeste punkt i sin udvikling, i sin bane; ogs,:

være i spidsen. *Vor Helt var som paa Top-
pen af sin Lykke. PalM.V67. et Billede, der
giver (Bjørnson) i Tilstedeværelsen af hans
fulde Kraft, saadan som han var paa Top-
pen af sig selv. JVJens.Intr. 7. paa Krydset
hjem lykkedes det (kapsejleren) „Rita" at
komme paa Toppen \gen.PoV'/il935.9,sp.6.

7) som betegnelse for mennesker (og
dyr). 7.1) 4> til bet. 3, i best. flt. topperne,
om topsgasterne paa et skib. Tilsk.l930.1.167.
7.2) til bet. 4, om dyr ell. person, der har
fjer ell. haar af en vis form ell. farve; i ssgr.

som Guld- (1), Krøl- (2), Purre-, Rødtop
(1-2).

II
ved propr. Hans Top (o: hanen), se

Hans 2. jf. Per Tot (u. II. Tot 2): *Ej nogen
som Per Top for Døden bange er.Holb.
Paars.237. 7.3) (nu sj.) som (Jcælende ell.

nedsæt.) betegnelse i al alm. det (er) mig en
Glæde at se, hvor alle Folk holder . . af mig;

jeg havde sandelig ikke troet at være saa
sød en Top, som Flere har skildret mig i

deTesBreve.Cit.l839.(WJWulff.DaGuineavar
dansk.(1917).187). jeg bliver snart Uvenner
med alle Mennesker fordi jeg er saadan en
utilladelig Top, saa at ingen Mennesker kan
komme ud af det med mig. Cit.l844.( LFrø-
lich.OptegnelserogBreve.(udg.l920-21).130).

8) i forb. til tops (1. br. til top. *Der er

10 ingenting, der maner,
|
som et Flag, der

gaar til Top.AxJuel.HH.il). dels til bet. 1-3,

som udtr. for bevægelse op til det øverste af et

bjerg, et træ, en mast olgn.; ofte som udtr. for,

at et sejl ell. flag hejses helt op. * Klavre kan
fiirskaarne Britter,

| Gaae til Tops paa Alp
og Snekke. Grundfv.Krøn.109. *Han kan
klavre til Tops i de højeste Txdå'x.IngvBond.
(Myrebogen.Nr.1.(1908).103). der seer jeg i

det samme Flaget gaa til Tops over Skoven.
20 Baud.Ol.l05. \\ dels (sj.) til bet. 6. Helt til

Tops skal (vesten) knappes. KMunk.Sm.42.

II
dels, billedl., til bet. 6, som udtr. for kul-

mination, opnaaelse af endeligt resultat olgn.

Lutherdommen staar til Tops (o: bliver den
sejrende) her i BanmaTk. ThitJens.SK.il.
113. et Krav om Udrensning (af tyskvenlige)

— „til Bunds og til Tops". Ugeskr.fRelsv.

1945.B.201.

JB. om los genstand, der er anbragt øverst

30 paa noget, ell. (og) som ved sin form minder
om en top (1).

9) om genstand, der danner afslut-
ningen paa, er anbragt øverst paa
noget. 9.1) i al alm. Petroleumsovn . .

los spids Top.PolitiE.Kosterbl.*'/tl925.2.sp.2.

Vinkande . . Som Top paa Laaget tjener et

lille Krucifiks. DanmKirker.IJ1.398. || om
topstykke (lille, oval plade ell, lille bræt),

hvori (stolperne samles og hvori) omliænget

Jio hænger i en topseng; sengetop. Moth.THO.
BOls.(Tidsskr.f.Kunstindustri.l895.36). 9.2)

(jf. I. Kalv 3.1 ; vel til bet. 6; reb.) rebslager-
top; slaatop. vAph.(1764). Hannover. Tekstil.

11.525.

10) om forsk, (mer ell. mindre) top-
formede genstande; jf. fx. Røgelse-, Sky-
top (2); især i fig. anv.: lO.l) sukkertop. Wil-
kens. Runkelroer.Nr.l.(1836).242. Den mest
almindelige Form for Sukker var hvidt Suk-

so ker i Toppe. TroelsL.Y49. en top sukker,
se Sukker 1. 10.2) børnelegetøj i form af

et (drejet) forneden tilspidset (træ)legeme, der

V. hp af en pisk kan tvinges til at dreje sig rundt;

snurretop; ogs. om større, mekanisk legetøj.

Moth.T139, *I Gaard og Have lege Skjul,
|

Og tugte Toppen med vor Svøbe
| Og tvinge

Tøndebaandets Hjul. Winth,II.79. Toppen
og Bolden laae i Skuffe sammen mellem
andet Legetøi. HCAnd.(1919).II.49. Et Top-

60 spil bestaar af Toppen og en Pisk med tynd
Snert. HjLegeb.96. drive (Moth.T139. Levin.

(fynsk). Jørg.Ldv.1.27), lege (Levin. Bran-
ner. DK. 87) , slaa (ZUckert. Børns diætetiske

Opdragel8e.(over8.1794).135.Grundtv.PS.VII.

13*
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295) ell. (i rigsspr. især) spille top. Holb.Hh.

11.544. *Een spilled' Skorsteen hist, og her en

anden Top; |
Een reed paa Kiep i Trav, en an-

den i GaXoip. Bagges.NK.146. Gymn.Tidsskr.

1917.37.
II

(jarg.:) Er der en, der er ked af

det, siger man: „Er der nogen der har
taget din Top." BerlTid.^'/,ol934.Sønd.l7.

sp.2. Pol.*/tl941.Sønd.4.sp.2. \\ i sammen-
ligning. *Af Raseri man saae ham om i

Stuen løbe, |
Ey anderledis end en Top, som lo

med en Svøbe
|
Omdrives udaf Børn. Holb.

Paars.84. Jeg har speculeret paa Skielm-

stykker, saa min Hierne løber om i min
Hoved som en Hop.sa.LSk.III.9. (tvivleren)

holder sig som en Top i kortere eller længere

Tid paa Spidsen i Forhold til Pidskeslagene,

staae kan han ikke, ligesaa lidet som Toppen.

Kierk.1.9. Mannequinerne (staar) og drejer

ustandseligt rundt som en Top.Poi."/i2294(?.

9.sp.4. sno sig, snurre (sig) rundt som 20

en top, se sno 9, II. snurre 2.i og 3.1-2.

10.3) (jf. bet. 2.8^ om noget sammenbundtet

ell. sammenrullet; dels (dial.) om bundt af
(skættet) hør. Skattegraveren.l884.II.173.

FrGrundtv.LK.266. \\ dels (fra eng. top(s);

0) om kæmmet uld („væge"), der efter

trilning har faaet nøgleform. Hannover.

Tekstil.II.406. Manufakt.(1942).65. lOA) (jf.

I. Tap 3.5^ i stednavne: landfast, kegle-

formet grund. SøkortStedn.20.22.47.

II. top, interj. [tmb] (sv., ty. topp, jf.

eng. f tope; fra fr. (je) tope, egl. 1. person

præs. af fr. toper, give gensidigt haandslag

som tegn paa enighed, vist af sp. topar i lig-

nende bet.; lidt gldgs.) egl. som udtr. fra spil

ell. væddemaal: jeg holder imod, gaar ind paa
væddemaalet, modiager udfordringen; jeg slaar

til; i videre anv., som udtr. for samtykke, til-

slutning: jeg gaar med; det er jeg enig i. Holb.

Mel.II.4(se u. II. toppe^. „Jeg tor vedde 4o

med ham om en Ducat, at hånd er ikke

capabel dertil." — „Jeg vover en Ducat der

imod."— „Top, det er sagt." sa.£r. ¥2. *Hun
sagde: „kom med mig, jeg vil ham søge op."
—

I

Den Kammerpige sagde: Top!
|

(Topl

siger
I

Gemeenlig alle Kammerpiger
|

Til

Forslag om at gaae paa Eventyrer
|
For at

opstøve friske Fyrer.).Wess.129. De mod-
tager altsaa mit Tilbud . . Altsaa top! der

er min RasLnd.PAHeib.Sk.II.lSl. den Ene 50

(englænder sagde): 100 S" han (o: rytteren

paa den løbske hest) falder af, og den Anden
svarede: top a.nt&get. Kierk.P.VI.45. „hvad
skal vi gøre?" — „En Fodtur; Du og jeg

alene!" — „Top! Jeg slaar tiV Drachm.EO.
331. „Skal vi to gjøre et stort Kup .

.?"

Smeden nikkede. „Top," sagde spanske
Smith og strakte sin knyttede Haand frem
med Tommelfingeren i Vejret. „Top," sagde
Smeden med den samme Gestus. Muusm.F. eo

106. Feilb.

Top-, i ssgr. (ogs. Tops-, se Topsgast.
nu sj. Toppe-, se u. Top-due, -laar, -maale;

jf. endvidere (vel til flt. toppe^." *Jura's (a:

bjergkædens) Topperader. Staffeldt. (Kultur-

minder.1939.148); til I. Top IO.2: Toppe-
svøbe (0: pisk til topspil). JVibe.(DagNyh.
'Vsl921.8.sp.5). Toppetid (0: tid, da børn

spiller top). UfF.). især af I. Top; i enkelte

tilfælde har top- rent forstærkende bet. (jf.

toppende u. I. toppe b), se fx. top-fuld, -gal,

-høj, -rasende.
|| foruden de ndf. medtagne

ssgr. kan særligt nævnes: 1. (især ell. ^)
ssgr., som betegner noget (del af redskab, ma-
skine olgn.), der er anbragt øverst, i toppen,

fx.: Top-dæksel, -felt, -hjul, -krans, -leje,

-pakning, -plade, -ramme, -rist, -rør, spec.

(4>): Top-bardun, -bændsel, -jolle, -kly-

ver, -kæde, -rang(e), -stængestag, -surring.

2. (fagl., delvis jarg.) ssgr. til I. Top fS.i

og) 6, der betegner noget som det bedste i sin

slags, det højest tænkelige (jf. Top-last, -no-

tering, -pris, -stilling samt top-fin, -moderne^,

fx.: Top-distance (0: største distance i (trav)-

løb. TravsportensAarbogl944.195) , -fart, -ha-

stighed, -løn (o: højeste arbejdsløn), -præ-

station, -resultat, -trafik, -ydelse; endvidere

personbetegnelser som Top-elev (VorUngdom.
1938/39.126), -original (meget original person.

Socialdem.ytl934.Sønd.l3.sp.3), -rytter (0:

særlig fin væddeløbs- ell. cykelrytter), -and,
en. [4.1] (ænyd. d. s. i bet. „troldand") \.
om forsk, toppede svømmefugle; fx. om tamand
med nakketop; spec. (z:ol.) om troldand,

Fuligula cristata. Moth.T139. DanmFauna.
XXIII.122. jf.: hun . , rystede sig som en

Topand, der kommer af Y&ndet.Bang.T.MS.

II (jf. -skrækkej f toppet skallesluger, Mergus
serrator. EPont.Atlas.I.620. Kielsen.NHM.
355. F/SO. („Almuenavn"), -antilope, en.

[4.1] (zool.) antilope af gruppen Cephalo-

phinæ, hvis hoved er prydet med en ejendom-

melig haardusk; dukker (3). Sal.XVII.552.
Lieberkind.DV.XII.190.

to-pari*et, part. adj. (bot.) om finnet

blad: som har to par smaablade. CGRafn.
Flora.1.47.65. JELange. VildePlanter.(1922).

21. -parts-, i ssgr. (telef.) i ssgr. som To-
parts-abonnement (BerlTid.'Vd908.Aft.

l.sp.3), -abonnent, -teleion (smst.*/il904.

Aft.6.sp.3), om (abonnement paa) en parts-

telefon med to abonnenter med samme led-

ning; ogs. (dagl.) en toparts som forkor-

telse af Topartstelefon.

Topas, en. [to'pa's] (f Topaser. 23Ios.

28.17,39.10 og Aab.21.20(Chr.VI; 1871: To-

pas^^. fit. -er. (ænyd. topas, topatz, topa-

s(i)er, eng. topaz, ty. topas (f topas(i)er), fr.

topaze ;
gennem mlat. topaz(i)us (jf. 2Mos.28.

17(GldaBib.). Brandt.RD.I.9.II.138. Harp.

Kr.192.231) fragr. topazos, topåzion) i) (især

mineral, ell. guldsm.) en ædelsten bestaaende

af fluorholdigt aluminiumsilikat, oftest af gul,

men ogsaa af grønlig ell. rødlig farve; ogs. om,

forsk, efterligninger, navnlig fremstillet af gule

bjergkrystaller.Topsizer af Morland (1931 .-Æti-

opiens Toi^as). Job.28.1 9. en kostelig Guld-

armring, besat med store Topaser. /w^.F^S'./.
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111. *fierne Lys . . funkler gyldent som To-

pasers Skær. Hoffmann.BH.il. den ædle (o:

ægte) Topas. Dragsted.Ædle Stene. (1933). 38.

orientalsk topas, se orientalsk 2. 2)

(landbr. ell. gart.) kartoffelsort med rødlig-

gul hud. LandbO.III.78. 3) (sj.) \. topas-

kolibri. Brehm.FL.292. 4) (jf. Safir slutn.;

sj.) som (nedsæt, ell. spøg.) personbetegnelse.

1 (o: en mor og datter) er dog et Par løjerlige

Toipa.sex\OThyreg.UA.12. Topas-, i ssgr.

især til Topas 1 ; fx. (foruden de ndf. anførte)

topas-farvet, -smykke, -glas, et. gul-

farvet glas. Sal.XVII.533. -gal, adj. (fagl.).

VSO. HavebrL.*L423. jf.: Topasen er en me-
get almindelig . . Ædelsteen, hvis Hovedfarve
er et eget guult kaldet Topasguul. Hinnerup.
Juv.333. -kolibri, en. (jf. Topas S) \.
kolibri med topasgul, gylden ell. smaragd-

grøn hals; Topaza pella. Cuvier.Dyrhist.1.243.

Brehm.FL.292. -safir, en. (mineral, ell.

guldsm.) orientalsk topas; gult farvet korund.

Briinnich.M.31. VareL.^ILS. -sten, en. (mi-

neral, ell. guldsm., nu sj.) topas (1). Conv
Lex.XVII.454.
Top-balje, en. [3] ^ mastebalje.

Funch.MarO.IL93. OrdbS. -bavian, en.

[4.i] (zool.) den sorte bavian (der har ejen-

dommelige opretstaaende haartoppe paa issen;

Cynopitfiecus niger). Larsen.^(1888). Lieber-

kind.DVXn.415. -belastet, part. adj. [6]

(jf. -belastning; fagl.). Skolen er topbelastet

med socialt og hygiejnisk Arbejde. VorUng-
dom.1937138.39. -belastning, en. [6]

(jf. -last, -laste ; fagl.) størst mulige belastning

(af trafikmidler); spidsbelastning; ogs.: størst

mulige udnyttelse ell. anvendelse. Bl&T. Ved
Topbelastninger, som f. Eks. ved Kørsel op
ad stejle Bakker, kan man forøge Motorens
Trækkraft ved Tilsætning af Benzin. /ng
Bygn.l940.85.sp.l. Dette Aar har for D.S.B.

. . været det hidtil vanskeligste . . med en
hidtil ukendt Topbelastning paa alle Felter.

Vingehjulet.l944l45.52.sp.l. -blad, et [2]

(nu ikke i bot. spr.) topskud. Paa lavstammed
eller Espalier-Træer . . blive Top-Bladene
diplukkcde.OeconJourn.1757.895. -blomst,
en. [2] (nu ikke i bot. spr.) blomst i toppen af

^
en plante; navnlig: gold ell. uudviklet blomst

) t spidsen af en blomsterstand. JPPrahl.AC.55.
' en Krands af Statiser (o: hindebæger, Statice

L.) uden Top-Blomst.Cit.l866.(Anderseniana.
V,1.(1937).128). -blomstret, adj. [2.2]

(jf. -bærende; bot.) om plante: hvis blomster
siddir i en top (paniculatus). VSO. t op-
blomstret rundskulpe, se Rundskulpe.
-brænde, et. f2.i] (jf. -fagot, -kvas, -ved;
især forst.) brænde af et træs top; risbrænde.

Sal.XVn.552. UfF. -banke, en. [2.i]

(især forst.) bunke af topbrænde. FrGrundtv.
LK.273. DagNyh.'VitWll.A.l.sp.l. -bæ-
rende, part. adj. [2.2] (bot., foræld.) top-

blomstret. Træearter.(1799).347. MøllH.in.49.
-celle, en. [2.2] (bot.) øverste celle i en vækst-
xpids hos visse blomsterløse planter. Warm.

Bot.211. -dannet, part. adj. [10] (nu sj.)

topformet; i flt. de topdannede, (zool.) om
topsneglene. Brehm.Krybd.808. -dae, en.

[4.1] (^ Toppe-. Moth.TUO). \ due med
top paa hovedet; toppet due. VSO. dels (zool.)

om en australsk trædue, Ocyphaps lophotes.

Brehm.FL.404. Ueberkind.DV.V11.238.
J|

dels

om tamdue-varietet. ORung.P.60. -dykker,
en. [4.i] TgL toppet lappedykker; højdykker;

10 Podicipes cristatus. Kjærbøll.716. SaVXV.447.
-dække, v. [2.2] (gart.) tildække en plante

helt. BerlHaveL.1.215.

Topé, Topee, en. se Toupet.
Top-ende, en. øverste ende af en ting.

Amberg. især [2] (mods. Rodende; navnlig

forst.) : øverste del af en træstamme (ell. mast.

VS0.).JapSteenstr.(VidSelskAfh.Nat.IX.51).
Stammen (af en stor poppel) gav en 24 Fod
lang Gavntræklods, hvis Omfang i Top-

20 enden var næsten 12 Fod, selv om Barken
regnes ha. Frem.DN.317. (træuldsmaatter)

fremstilles af Affaldstræ (Topender, Brænde).
SaVXXI.899.

\\
(gart.) den ende af rod-

(frugt), hvorfra den overjordiske top udgaar.

Rodens Topende (paa gulerødder). LandbO.
11.450. -fagot, en. [2.i] (forst.) brænde af
(gamle) træers grene og øverste stammeende;
grenefagot. Sal. XV11. 554. HauchOpperm.
Haandb.568. -figar, en. [9.i] i) (lille)

30 figur, anbragt øverst paa noget (fx. paa pokals

laag, kakkelovn olgn.) som pynt. BOls.(Tidsskr.

f.Kunstindustri.1889.180). Lysekrone 1698,
med 2x8 Arme og Dobbeltørn som Top-
figur. Z)anrøiir«"Aer.///.344. jf.: Moa skuttede
Bylterne med det evige Spædbarn som Top-
figur bedre op paa Rygstykkerne. JFJens,
Br.lOl. topfiguren paa kransekagen,
se Kransekage l.i. 2) (jf. 1. Top 6; især spøg.

ell. nedsæt.) højtstaaende person inden for et

40 samfund, en klasse, stand osv.; spids (L4,4);

ofte: person, der kun har repræsentative pligter

ell. kun af navn staar i spidsen for noget, men
ingen reel indflydelse ell. magt har. en Maskin-
arbejder med 2000 Kr. i Løn (var) jo en
Topfigur indenfor sit Fag. Pol.'%1907. 6.

Udenrigsminister . . Rosenørn-Lehn . . var
kun en TopRgui.AFriis.DR.1.32. Firmaets
Topfigurer: Direktører, Bestyrelse (osv.).

Soya.HF.50. -fin, adj. [G] {maaske egl.:

50 ansat til topnotering, toppris (D&H.); dagl.)

meget fin; ekstrafin. Topfin Kaffe, liflig Java-
smag. iiC6/i.Vu2,903.<?.sp.5. producere topfine

Kvalitetsvarer: NatTid.'y,1920.7.sp.2. (han)
havde faaet en topfin Lægeeksaraen. Bregend.

Møllen.(1936). 107. -flade, en. [1] (sj.)

øverste flade paa bjerg, bygning olgn. Plate-

formen eller Topfladen af Klokketaarnet.
Bagges.L.n. 338. -flag, et. [3] 4^ flag, der

hejses allerøverst paa hver mastetop. Sal.

60 V1.666. flage med Topflag. »Sc/ieZier.MarO.

-form, en. I) en tops form (l.i), skikkelse;

fx. til i. Top 2.2: Topformen hos Havre.

TfP.1913.158. II
til I. Top 10.2 ; om en pæres

form: Bredsted.Pom.L32. 2) [6] (sport.) fin
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legemlig tilstand; fin form (2.4); ogs. i videre

anv.: fuld kraft; vigør; især i forb. som være
i topform. Waugh.GodtStof.fovers.1944).207.

PoL"/d945.6.sp.5. -formet, adj. [10] (jf.

-dannetj af form som en (sukker- ell. legetøjs)-

tof. Brehm.Krybd.808. Frugtlegemet (hos

topsvamp) er topformet. Sal.*X.XIII.605.

-frisk, adj. (1. br.) I) [2.i] om træ: frisk

(ikke vissen ell. raadden) i toppen. Der findes

Graner . . henved 40 Aar gamle endnu i

frodig Vext og toipMske.Blich.(1920).XV7.

2) [6] (jarg.) yderst livskraftig, frisk (3). han
er nu 75, men i topfrisk Yigør. Pol.^'/il934.

(DSB-Nr.)33.sp.l. -frossen, part. adj. (jf.

I. Top 4.3 samt -fryse ; 1. br.) især om vindues-

rude: frossen i hele sin udstrækning. En Gang
imellem aandede hun et lille Hul paa den
topfrosne Rude. AndNx.S.53. -frug^tdae,
en. [4.]] \. australsk due med top af fjer i

nakken; Lopholaenus antarcticus. Lieberkind.

DY.VIl.232. -fragtet, adj. [2.2] (bot.) om
bladmos: med frugten fra spidsen af stænge-

len. Sal.III.95. CJensen.DanmarksMosser.il.
(1923).4. -fryse, v. (jf. I. Top 4.3 samt
-frossen; 1. br.). Ditte kunde ikke holde Ru-
derne fra at toipiryse. AndNx. DM. IV 185.

-fald, adj. {jf. eng. top-fuU; til I. Top 5.2,

jf. toppende fuld (u. I. toppe b) samt topfylde

;

dagl.) fuld til randen; propfuld. *topfuldt Au-
ditorium. BagfSfes.Z)¥*7///,i32. Du skal faae

Troldmanden for en Skjeppe Penge, men jeg

vil have Skjeppen toTpMå.HCAnd.(1919).I.
25. saadant et retsindigt lille Pigebarn er

topfuldt af uklare og traditionelle og varme
Fø\eheT.Samfundet.^Viil900.1.sp.8. Et godt,

knuget, rystet, topfuldt Maal (1819: en god,
knuget og skuddet, og overflødig Maade^.
Luc. 6. 38 (1907). -fylde, v. (jf. -fuld;.

Krybben . . topfyldtes med store saftige

'RoQX.Pol.^*/i\1934.9.sp.5. \\ især i part.

-fyldt. Slorm.Br.45. Søstøvlerne . . bliver

topfyldte med Y&nd.MrjlErich.S.60. Aare-
strup har . . været topfyldt af Længsel efter

sin Kone \\]emme. LJac.DanskSprog.(1927).
255. -gal, adj. (no. toppgalen; til I. Top 6;

jf. toppende gal (tt. 1. toppe 6) samt top-

rasende; nu næsten kun dial.) ude af sig selv

af raseri ell. vrede; voldsomt ophidset. Amberg.
VSO. UfF. -gast, en. se Topsgast. -gavl,
en. [1.1, 5.i] (snedk., foræld.) gavllig-

nende topstykke paa dør. Den gi.By.1938. 51.
-gren, en. [2.i] (jf. Sidegren^ gren i toppen

af et træ. Moth.T139. De tsétstaaende Ege
have ikke nogen egenlig Krone, men kun
nogle Topgrene, som skulle gjælde for Krone.
CVaupell.S.82. ACAnd.HT.62.

\\ [2.2] (bot.)

om forgrening i toppen af urtengtig plante.

Landbo.

I

II.549. Rostr.Flora.I.'*(l9'43).91.
||

hilledl. (mennesket) maa nærmest opfattes
som den yderste og dominerende Topgren
paa et ældgammelt Pattedyr-Træ. A^afwrens
V.1915.258. -grenet, adj. [2.2] (bot., nu
sj.) om skud (blomst): som efter afslutning

af væksten vokser videre og frembringer

nye skud paa abnorm maade; gennemvokset.
CORafn.Flora.1.65. -græs, et. I) [1, 5]
(mods. Bundgræs; landbr.) forholdsvis høj
plantevækst, der rager op over bunden i

en græsbevoksning. OpfB.^IY350. 2) [2.2]

(bot.) især i fit., om græsser, hvis stand for-

grener sig i, danner en top. MentzO.Bill.367.
-gødning, en. [5.i] (landbr.) overgødning.

LandmB.1.340.508. -halet, adj. [4] (jf.

10 -lændet; vet., foræld.). Er der en Bulk over
Halens Udgang fra Krvdset hedder det top-
halet. Ft&or^.HY.SJ. VSO. t -hallende,
adj. [2.]] (ogs. -hal(d). tophalde Træer.
Forordn.(Kvartudg.)'y,1733.§15(men Schous
Forordninger: tophalede^. flt. -halede. Cit.

1721.(Nystrøm.N0.287). se ogs. ovf.). (ænyd.
tophallende; om 2. led se hallen) om træ:

som er ved at visne ell. er visnet i toppen;
toptør. ingen Frugtbærende Trær udvises,

20 saalenge forfurnede og Tophallende Træer
ere for EsLsmdeTi.Forordn.(Kvartudg.)^^/il710.

§12. DMag.1.56. -hane, en. [4.i] (jf. -høne;
sj.) toppet hane. VSO. -hat, en. [6.1 ] (fra

eng. top-hat; jf. Spidshat 1; 1. br.) hat med
høj puld; cylinder(hat) ; høj hat. GSchiitte.

(Norden.1905.16). Han var i elegant Aften-

tøj . . Tophat lidt paa skrasi. Buchh.God lille

By.(1937).214. den forunderlige samling av
opgravede tophatte, som kan ses ved en jorde-

30 færd på Xfindet. SvClaus.NM.1.96. -hav-
re, en. [2.2] ^ risphavre, Avena sutiva

patula. Sal.VIII.616. TfP.reg.I.Till.32.

-hejre, en. [4.]] \. hejre med ejendom-

melig nakketop; Ardea comata. Kjærbøll.481.

OrnitholFT.1.13. -hjælm, en. [5.i] (efter

ty. topfhelm, til ty. topf, gryde; foræld., sj.)

tøndehjælm. Sal.^XI.569. -hue, en. [5.i] (jf.

-luej hue med høj, spids top (saaledes som
den tidligere brugtes paa landet af mænd);

40 spidshue (1); ogs. om nissehuse (Ériksholm.

JS.117). vAph.(1759). Mændene i baaden
(o: færinger) havde smaa, sjove tophuer paa
og skiT\dsko.MKlitgaard.GÅ1.46. FrGrundtv.
LK.146. Amagerdragter. 46. \\ billedl. (Horn-
bæk kirkes) lille firkantede Taarn med den
karakteristiske høje Tophue af et Spir. .Kai

Flor.Hornbæk.(1940).216. -hagge, v. [2.i]

vbs. -ning. (jf. -kappe, -skære, -styne,

-stævne; især forst.) afhugge kronen paa et

50 staaende træ (spec: inden fældningen).

MHans.H.116. ForstO.
\\ (jf. lY stævne

slutn.) billedl. Forslaget . . gik ud paa, med
Rod at oprykke denne papistiske Plante,

som ved Reformationen kun blev tophugget.
Grundtv. (Stændertidende forøerne. 1840. 554).

Det politiske liv (i Danmark) havde lige

siden 29. august 1943 været tophugget.
Hverken kongen, ministeriet eller rigsdagen

fungerede. Letterst.iidskr. 1945.256. -hug-
60 ger, en. (især forst.) person (skovarbejder),

som særlig giver sig af med tophugning. Sal.

XV11. 554. Fleuron.DTN.34. -hyacint,
en, [2.2] SJ" druehyacint med en forholdsvis

aaben klase i toppen; Muscari comosum L.
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Skoleprogr. Herlufsholm. 1897. 79. -hængt,
part. adj. [l.i] (jf. sidehængt; hygn.) om
vindue olgn.: hvis bevægelige del er ophængt i

rammens overkant. HFB.1936.79. -høj, adj.

{jf. ænyd. tophøy, om træ: med høj top; til I.

Top 6; især T) om pris: meget høj; som naar

den størst tænkelige højde. Sælgerne (vil)

næppe kunne vente fremtidig at bringe de

tidligere tophøje Priser hjem, og hele Salgs-

niveauet vil dale. Pol.'/i2l915.3. -højde,
en. (flyv.) den største højde, hvortil en (be-

stcrnt) flyvemaskine kan gaa op. E Martin.

Flyvemaskinen.(overs.1945).152. -høne, en.

[4.i] (jf. -hane^ toppet høne; især i fil. -høns,
(fagl.) om en hønserace. vAph.(1759). Top-
hønen har en Fjerbusk paa Hovedet. Fitn/ce.

(1801).1.150. de ægte Tophøns.^aZ.^Z//.
•^•3^-

il \- brasiliansk, hønselignende fugl

med en top af lange, lyse fjer; zigeunerfugl;

Opisthocomus cristatus. Brehm.FL.462.
\\

hilledl. saa kaldne fornemme Folk (blev

knldt) Top-høner, efterdi de bare Sætte
og Fontanger. //oi6,jBer^.S7. -il«l, en. [2.]]

(forst.) ild (skovbrand), der hærger træ-

toppene i en skov. Forst O. LSal.X.638.
-kappe, V. [2.1] (jf. -hugge; /. br.). top-

kappede LinåGtiæei. NPWiwel.JL.3. -klas-
se, en. [6] (især avis-spr.) om den bedste ell.

fineste gruppe inden for en slørre ell. mindre
kreds, et samfund, (ofte i forb. som være af

ell. i topklasse^. Lønningsmæssigt er Em-
bedet som Sognepræst ved Slotskirken sat

i Topklassen. PoZ.*V,iP3Z.9.sp.2. en kultiveret

og intelligent underholdningsforfatter af top-
klasse. Bogfens Ferden. 7947.29. -knap, en.

[3] (nu 1. br.) knap (II.I.3) paa mast, flagstang

olgn. y^O. („hyppigere bruges f/tna/)^ alene").

-knop, en. [2] (bot.) knop paa topskuddet
hos træagtige planter; endeknop (1). Sal.*

XXI 1 1. 603. -knude, en. [5.i] (fugl.)

knude til samling af to snorender, dannet ved
at de to ender lægges ved siden af hinanden
og samlede slynges som en olm. knude. Smaa-
siøjd.278. -kvas, et. [2.i] (jf. -brænde;
især forst.). ForstO. DagNyh.*/»1911.2.Till.l.

sp.2. -kølsvin, et. fl.i] 4^ kølsvin, der er

anbragt oven paa bundsiokkene. SkibsbygnK.
35. t -laar, et. (ænyd. d. s.) (øverste del af)
fjerkræs laar (jf. II. Kølle slutn.). Toppe-:
Moth.TliO. Kletten.NyTrencher-Bog. (overs.

1747).35.

Toplant, en. se Toplent.
Top-lanterne, en. [3] (jf. -lys^ 4>- ^c-^-

terne, som et skib fører paa en af mastetoppene.
Bardenfl.Søm.f.263. Scheller.MarO.

\\ (sj.)

billedl., i flt., om et menneskes øjne. PEBen-
zon.P.81. -last, en. [6] (jf. -belastning;
1. br.). Servicet . . læsser de paa bakker og
bærer dem med toplast ned ad trapperne.
UNorlev.L.116. -laste, v. [G] (jf. -last;, de
store tipvogne . . toplastet med mailm.MKlil-
gaard.GM.153.
Toplent, en. [itmbjlæn'd] (sj. Toplentc.

MO.' VSO. jf. MO. Toplant Buchh.FD.40.

sj. i flt. (skrevet) Toplænder. MilTeknO.
— t Topnant. Moth.Conv.T87). flt. -er.

(ænyd. tobnant(er) (Kalk.IVSWb'*«), sv.

topplånta, no. topplente, <«/. toppenant ; efter

holl. toppenant; af usikker oprindelse, jf. eng.

top-pendant, hvis 2. led er eng. pendant, egl.

noget nedhængende, sml. Pendant) 4> iov, der

gaar fra en raanok skraat opefter gennem en

blok ell. kovs paa en mast ell. stang, og som
10 tjener til at toppe raaen, stille den mer ell.

mindre lodret (efter stilling og anvendelse med
benævnelser som Bergine-, Blinde-, Boven-
bram-, Bram-, Fokke-, Kryds-, Mærse-,

Undertoplent, se især SøLex.(1808). Scheller.

MarO.); ogs. om lign. drejereb til en bom
(Bardenfl.Søm.I.120. jf. MilTeknO.). Moth.

T139. Funch.MarO.il. 141. du kan balan-

cere paa en strakt Overmærseraa fra Dreje-

rebet til 'lo^\enten.KnudAnd.H.47 . span-
20 ske toplenter, toplenter, der staar fast og

ikke hales gennem nogen blok. Harboe.MarO.
Larsen.527. store toplent, se stor 1.2.

II
hertil bl. a. Toplent (s) -blok, -skinkel,

-stik, -øje.

Top-lilje, en. [2.2] 2( plante af en

slægt af liljefamilien fra Kaplandet; Eucomis
VHér. Kjærbøll.FB.186. -loft, et. [I.3]

(jf. Spidsloft; bygn.) øverste loft i større byg'

ning med primitivt gulv til brug for haand-

30 værkere ved evt. reparationer af taget. Tømrer-

arb.199. -Ine, en. [5.i] d. s. s. -hue. Dagbl.

*/al882.2.sp.l. et Spædbarn . . med en strik-

ket ulden Toplue, ligesom en Æggevarmer,
paa Hovedet. JFJens.Z.95. en af disse

gamle Bønder med Toplue. TomKrist.(Tilsk.

1938.11.394). Feilb. -lyng, en. [2.2] (især

dial.) lyngtop, smaalyng (til strøelse olgn.).

Feilb. JørgenNiels.O.21'7. -lys, et. [3] 4>-

(lys fra) et fartøjs toplanterne(r). Scheller.

40 MarO. -Inegte, en. [3] (bygn.) straalægte.

Gnudtzm.Husb.117. TeknLeks.1.548. -laen-
det, adj. f6.i] (2. led afl. af Lænd) isoBT

(jf. -halet; vet.) om (kryds hos) hest: med en

forhøjning dannet af hofteknoglernes indven-

dige hjørner, saaledes at krydset bliver hæn-
gende. Viborg&Neerg.HB.70. MøllH.III.623.

-lærke, en. [4.i] (nt. toplark) \. lærke

med en top af smalle, mørke fjer paa issen;

Oalerida cristata. vAph.(1759). Kjærbøll.329.

50 Ueberkind.DV.IX.397.407. I| (jf. Spidslærke

2; sj.) billedl., som benævnelse for (tiltale til)

en ung pige. PNJørg.BH.32. -læs, et. [6.2]

(jf. -læsse^ toppende fuldt læs. to Top-Læs
Flyttegods. Pont.DD.lOl. De er ved at køre

ind, og Karlen skal nu fra Marken ud paa
Vejen med sit Toplsis.Fleuron.K0.143.

\\

(1. br.) i anden anv. et Skrivebord med Top-
læs af Dokumenter. Soya.HF.61. -læsse,
V. [6.2] (jf. -læs^ især i perf. part., om vogn:

60 som har toplæs. Torvevognene blev ved at

rulle ind fra Landet, toplæssede med Grøn-
sager. i4ndA^x.P£./F47. svære, toplæssede

Lastbiler../ VJens.FraFristaterne.(1939).24.
||

(1. br.) i anden anv. de flade Tallerkener (var)
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toplæssede med Flæskesteg. LindskovHans.

NH.IOO. -leben, -part. adj. (jf. løbe i top

u. I. Top 2.2; især dial.) om plante: som har

sat lang top; fx. om humle: CReimer.NB.560.

II
billedl. Vor Mo'er følger efter, magrere, mere

ranglet og fladbrystet — en topløben Roe!
Fleuron.KO.220. -lag, et ell. en. [2.2] ^
fleraarig løgplante, der udvikler klynger af yngle-

løg paa toppen af stængelen; træløg. Dalskovs

Haveiog.(1944).65. -maal, et. [6,2] {ænyd.

d. s. i bet. 1)1) (jf. Strygmaal 1^ om det for-

hold, at der er maalt rigeligt, saa at ikke alene

maalekarret er fuldt til randen, men at der er

top paa; rigeligt maal; nu ofte som udtr. for,

at en beholder er fyldt saa meget som muligt.

En sælger 100 Tønder Rug med Strygmaal
for 20 Rixdaler, hvor meget høyere kunde
Summen stige, om de var i Topmaal?J7oi6.
Stu.II.3. give Topmaal. FS'O. (han) skjæn-
kede et nyt Glas Portvin med Topmaal.
Schand.BS.35. Krudtladningen tages ved
Nyt Geværkrudt med strøget Maal, ved
Musketkrudt med ToTpmaaX. Skyderegl.83. jf.

u. bet. 2: Maale Topmaal paa Skæppen.
vAph.(]764). 2) billedl., som udtr. for en
meget stor mængde ell. grad; overmaal (2);

især om den højest tænkelige grad, det største

maal (af ondskab, simpelhed, taabelighed

olgn.). onde og avindsfulde Mennesker (læg-

ger) Forhaanelse og Spot, som et Top-Maal
eller Overvægt, til deres Ondskab. Ruge.FT.
141. Topmaalet af dette Vanvid er dog den
Tanke, at forskrive sig til Djævelen. Ørsf./.

91. „er der noget Andet, Herren vil have
Raad for, saa skal jeg give Dem de bedste,

der kan tænkes — men Dette — Nej, det er

en topmaalt Umulighed." — „Hahaha! —
Det er da ogsaa Topmaalet paa min Ulykke,
at have en saadan Haad^iyei." Bøgh.II.300.
Afsked paa graat Papir. Det var vel nok
Topmaal over for en ældre, veltjent Tjeneste-

mand. Jerwi!)aneT."/i2iP<34.2.sp.2.
II

i særlige

forb. efter præp. i topmaal, (nu sj.) i over-

vældende maal; i meget høj grad. de forlangede

Privilegier og Adelige Herligheder ligesom
udi lofmaal. Eolb.DH.111.154. *Hver (0:

hver ugift kvinde) kand dog faae sin Mage,
|

Thi unge Karle, man jo veed,
|

I Topmaal
er tilbage. sa.Fort;.i2sc. PAHeib.US.340(se u.

Strygmaal 1). til topmaal, (nu 1. br.) til

overmaal; til overflod. ThSchmidt.E.106. han
søgte til Topmaal at forsvare sit Snyderi.

DSH.
II (jf. u. bet. 1) i forb. som maale (i)

topmaal. (han) revolterte imod Faderen,
jagede ham af Riget . . og maalede ham det

Top-Maal til af Sorg i sin Død, som han ey
kunde tilbringe ham i Livet. Ruge.FT.300.
Kierk.VL17(se u. Strygmaal 1). -maale,
V. [5.2] (sj. toppe-. Sort.Poet.74). (ænyd.
d. s. i bet. 1 ) I ) (nu næppe br.) give top-

maal ved maaling; sætte top paa et maal.
JBaden.DaL. VSO. \\ billedl. (overtroen) top-
maaler . . sine Forbrydelser med at bespot-
te Gud. MCBruun.Forsvar f.Meningsfriheden.

(1798).16. t En hest, som halter, siges for

Skiempt at Topmaale hvert andet trin.

Sort.Poet.74. 2) part. topmaalt (nu næpj)e

&r. topmaalet, se ndf.) anv. som adj. 2.1)

(nu 1. br.) i egl. bet., om beholder, maalekar:

med topmaal (1); med top paa. Goldschm.1.77.

Han skyller den topmaalte Dram ned.

Nathans.P.174. som adv.: *en Bonde . .
|

Hvis Pung var topmaalt fuld. C/irBomp.
10 PM.138. Lille Claus . . fik en heel Skjeppe

Penge, og det topmaalt. HCAnd.(1919).1.26.
2.2) billedl., især som udtr. for en meget høj

grad. naar jeg ikke andet hafde med at fare,

end Bønner og gode Ynsker, i hvor top-

maalet og overflødig en Maade (o: et maal,

en mængde) jeg end deraf samme Tid frem-
sendte. Gram.Breve.165. Viden

|
Til Tro,

selv til en Top-maalt, slaaer Sparto. Paiilf.

IY.37. De staar for mig som den topmaalte

20 Kunstner af Guds Naade. JFJens.^.55.
||

næsten kun ved ord m. nedsæt, bet., spec. ved

nedsæt, personbetegnelse, en topmaalt Nar!
KomGrønneg.11.119. *det er et topmaalt
Fæ,

I
Han kan ei skille Taarn fra Træ.

Winth.X.69. den Kjæltring, der var trængt
ind i hans Hus, og som ovenikjøbet havde
havt den topmaalte Frækhed at give sig ud
for lls.kgl.Eøihed.Davids.KK.190. en for-

dægtig Fyr . . en topmaalt Hykler og Gavtyv
30 er han. HBrix.DD.62. || som adv. „Har Du

faaet svage Øjne, siden Du gaar med Bril-

ler?" „Nej," svarede han og tog Brillerne

af, skjønt han følte, at han derved blev

topmaalt latterlig. 6roWsc/tm.///.73. den top-

maalt urimelige Handling, brandes. Xi/.i26.
-mave, en. [5.i] (jf. Spidsmave; dagl.)

mave, der strutter frem; ofte om frugtsommelige

kvinders underliv, højtfrugtsommelige Ma-
dammer med uformelige Tojpmaver. Wied.S.

40 297. Hans tynde og magre Skikkelse havde
udviklet sig med en lille Topmave. Z>ecA;i^i-

scher.Leif denLykkelige.(1928) .77. -mavet,
adj. (dagl.) som har topmave; ofte om frugt-

sommelig kvinde. JVJens.NH. 121. Kirk.

NT.6. -mejse, en. [4.i] \. mejse med en
stor top paa hovedet; Parus cristatus. EPont.
Atlas.1.629. Boas.Forstzool.155. -melis, en.

[10.2] (1. br.) hel melis; topsukker. AarbKbh
Amt.1932-33.271. -moderne, adj. [6] (eng.

50 top modern; dagl.") helt moderne; tip-top.

PoV/il922.8.sp.l. en ny topmoderne Ko-
stald, smst. ^^U 1941.3. sp. 3. -mærke, et.

[6.1] (sj.) I) firmamarke olgn. som brevhoved.

Bl&T. 2) ijf. eng. top notch, øverste skaar,

hak, hvad der er første klasses) øverste mærke,
hvortil noget maa gaa; højdepunkt; vist kun
billedl.: Selv som Virkelighedsskildring naar
den (0: Bjørnsons „En glad Gut") ToTp-

mærket.J VJens.MindetsTavle.(1941).22. Man
60 slagtede, og det var vel nok Topmærket af

hvad Konen stod i.sa.VO.266. -nakket,
adj. [4.1] (1. br.) især om fugl: med dusk af

fjer paa hovedet, viben er topnakket.^ornA
OS. en topnakket høne. OrdbS.

\\ (jf. høj i
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toppen (u. I. Top 4,2^ samt højnakket^ især

om kvinde: stolt; storagtig, hun (kan) ikke . .

taale at se Laurine (o: sønnens fattige, frugt-

sommelige kærpste). De Fruentimmer ere lidt

topnakkede, JHugo.HM.1.154,

Topnant) en. se Toplent.

top-notere, v. [6] vhs. -ing (s. d.).

(f, I- br.) fastsætte til topnotering. ORung.
VS.47. -notering, en. [6] (især "f) fast-

sættelse af højeste pris; ogs.: højeste pris; top-

pris. „3500 Kroner pr. Tønde Land — Gaar-
den inklusive .

." — „Tilbudet er Topnote-
ring af, hvad I kan vente, naar I vil sælge

under ét." Esm.111.162. helst købe biUigt og
snart efter se bogen stige til topnotering.

Plesner.B.26. jf.: Sine Folk gav han altid

Topnotering af, hvad der i Almindelighed
gaves i Arbejdsløn andetsteds i Sognet. JaA:

Knu.F.313. det var vel nok en kold én
— ligefrem en Sensation til Topnotering.

CFMortens.EF.9. -nøjple, en. [5.i] sær-

ligt udformet skruenøgle, der kan dreje van-
skeligt tilgængelige møtrikker, haner ell. tap-

per. Scheller.MarO. TeknLeks.1.548.

Topograf, en. [topo'gra'f] -or. (ty.

topograph, fr. topographe, jf. eng. topo-
grapher; fra gr. topogråphos, se Topografi)
person, der beskæftiger sig med, er

kyndig i topografi. Amberg. PMøll.(1855).
11.199. Litografassistent . . K. er ansat som
Topograf ved Geodætisk Institut. Pol.**/ii

1943.15.sp.2. Topografi, en. [topogr^'fiJ]

flt. -er. {eng. topography, ty. fr. topographie

;

fra gr. topographfa, til gr. topos, sted, og
gråphein, tegne, skrive (jf. grafisk, Grafit^)

beskrivelse i enkeltheder af steder ell. egne,

af et distrikts, et lands terræn-, dyrknings-,

bebyggelsesforhold m.'m.; stedbeskrivelse;
ogs. læren om fremstilling af saadanne beskri-

velser, spec. om dertil hørende kortarbejder, ell.

lærebog heri. LTid.1732.393. jeg skriver . .

Egitzlefmagle Sogns To-pographic.SMBeyer.

E.67. Steensby.Geogr.33. \\ i videre anv. Er
der nogen, der kender Kældrenes Topografi?
Gibbs.BlodetsBaand. (overs. 1937). 240. (por-
trættet) af Conrad Reventlow er et Ansigt,

nøgternt i Opfattelsen, solidt i Gennem-
førelsen, et Stykke menneskelig Topografi.
Elling.RP.15. topografif^k, adj. [topo-

gra'fis^] (ty. topographisch, jf. eng. topo-
graphie, fr. topographique; fra gr. topogra-
phikos) adj. til Topograf(i). LTid.1729.30.
Statistisk topografisk Skildring af Lægds-
gaarden i Ølseby-Magle, af en Geograf.
PMøll.Il.3. Steensby.Geogr.102. topogra-
fisk opmaaling, se Opmaaling.

I. toppe, V. ['t(obaj -ede. vbs. -ning
(fx. i bet. 1 : Skieppens, Bølgernes Topning.
VSO. 4^ i bet. 2: AWilde.Memoirer.(1893).
157). (ænyd. toppe (op), stable op, højne, sv.

toppa, ogs.: fjerne top paa, no. toppe, eng.

top, holl., nt. toppen, ;/. oldn. typpa; afl. af
1. Top; jf. toppet)

I) stabl-e, sætte op i ell. forsyne med top;

ogs.: forme (den øverste del af noget) i en top.

1.1) i al olm. toppe Æbler paa et Fad. FSO.
(vinden) toppede Flodens Bølger. CjEm'.Æ./¥
32. Kalve- Kødfars . . fyldes i Artiskokkerne,
saaledes at Farsen toppes højt i Midten.
FrkJ.Kogeb.57. Feilb. toppe et hæs j toppe
en (hø) stak

j || (jf. u. bet. 1,2 samt optoppe
1^ i forb. toppe op. Baronen . . toppede
for tredje Gang en halv Snes Kødboller

10 i Karry op paa sin Tallerken. Wied. S. 72.

en stor Portion Spaghetti . . toppes op i

Midten af GTyden.Pol.^yil942.Sønd.l6.sp.3.

1.2) (1. br. i olm. spr.) forsyne med top;

navnlig (jf. 1. Top 6.2): sæ.tte top paa
maalekar olgn.; give topmaal. Moth.TMl.
de har en Bunke Breve fra hinanden, som
kunde toppe et Vognmandslæs ! FJHans.
PS.II.135. Skieppen skal toppes. VSO. Hal-
leby.127. jf.: Han toppede fuldt igen (o: af

20 foderstoffer i blikmaalet).AlbDam.B.9. j| i

forb. som toppe et maal. *Jeg topper Glas-

sets jævne Maal,
|
Og drikker halve Verdens

Ska&l. Stub.83. (jf. Topmaal 2) billedl: gøre

maalet fuldt. *Det giør de Christnes Skyld
saa stor,

|
Det topper Syndens Maade.

Brors. 149. Barthelemi-Natten, som toppede
Maalet paa saa mange Rædsler. O Wolff. Hist.

Ordbog.III.(1810).58. Ploug.NS.66.
\\ (jf. u.

bet. 1.1^ i forb. toppe op. Moth.T140. naar
30 Rosings Familie . . flyttede til Fredensborg,

lejede de en af Tørvebøndernes Vogne, og
naar den saa var toppet op med . . Flytte-

gods, blev Familien placeret ovenpaa. Ci<.

ca.l890.(PoVhl943.14.sp.5).
\\ (jf. over-

toppe; sj.) i forb. toppe over, dække med
noget, der danner (ligesom) en top. en Arm
ud af Sengen (0: barselsengen) ned mod
en Kurv som staar ved Siden af, toppet
over med en diminutiv Dyne. JFJews.ikføi-

AQ len. (1944). 145. 1.3) (jf. L Top 4.4-5; sj.)

forsyne, pynte med topper, jeg lader

hverken mine Døttre eller Vogn-Hæste
topp(i.Holb.Ep.ll.419. 1.4) refl. ell. (sj.) i

pass.: hæve sig op, tage form som en
top; ofte (jf. L Top I.2) om oprørt vand.

Indfalder Modvind her, hvor Vandet da
sig topper. CFrim.FH.64. Huden bliver rød,

topper sig og bryder endelig op, hvorpaa
Pusansamlingen udtømmer sig. ThBricka.AP.

50 86. Sneen toppede sig . . som sammen-
føgne Driver. Tolderl.F.II1.165. *Det skønne
Sted (o: Dyrehaven) \ Her toppes Sjælands

Bølge
I

og løfter luftigt Slottet, som et

Skum. JFJens.4a.53. || i forb. m. op. Søen
. . begyndte med Brusen og høye Bølger at

reyse sig og toppe sig hoyt op i Væyret.
KSelskSkr.VI1.104. Klitterne toppede sig op
og op. MylErich.S.28. Kartoflerne topper sig

op (under optagningen). HansPovls.HF. 46.

60 2) 4>- bringe i en højere stilling. 2.1) (sj.)

m. h. t. sejl: hejse i top. toppede Mærssejl.

Larsen. 2.2) m. h. t. raa (ell. bom): stille

skrå at ved at hale i den ene toplent og fire

i den anden. SøLex.(1808). KuskJens.Søm.

XXIV. Rentrykt '/. 19*7 14



211 toppe toppet 212

268. ofte (if. optoppe 2) i forh. wi. op: Har-

boe.MarO. Scheller.MarO.
\\ (jf. lY. brase;

i forb. toppe og brase, dreje ræerne vand-

ret og tværs paa skibet. Harboe.MarO. Nat
Tid.ytl941.11.sp.5.

3) gribe, tage fat i toppen paa noget; ogs.:

rive i ell. fjerne toppen. 3.1) (jf. bet. 3.3; til

I. Top 4.2 ; især dial., jf.: „I dagl. Tale". MO.)
gribe, ruske, tage en i haaret (i leg, som
straf ell. kærtegn). JHSmidth.Ords.164. Kol- lo

lerød.36. ,.BorgTnesterinden gor dig den Ære
at savne dig." Hun toppede Oluf i Haaret . .

Oluf kom op i en Fart. ThitJens.TS.41.
AarbFrborg.1920.98. 3.2) (især dial.) fjerne
toppen, det øverste af noget; fx. m. h. t. gule-

rødder. TfF.3R.Vn.ll8. ogs. i forb. m. af:

Roer blev toppet af (o: bladene blev hugget af).

UfF. jf.: Roeoptagere, som baade aftop-
per og optager Roerne. LandbO.IY?8. Af-
topning.sws^ Velaftoppede og renhar- 20

pede (gulerødder). SorøAmtstid.'*/iol944.7.sp.2.

Il
i videre anv.. m. h. t. lys: snyde (III.2).

MDL.630 (fynsk). Lysene der hvert Øjeblik

trænger til at „toppes" med Lysesaksen. ZaA;

Niels. PH. 170. 3.3) (jf. bet. 3.1 samt III.

totte 2; dagl.) pass. toppes m. reciprok bet.:

gribe hinanden i haaret i slagsmaal; ryge i

tofterne paa hinanden; navnlig: komme i

skænderi ell. diskussion; være iienige. *Man
(0: to forlovede) til Godmorgen toppes, næb- 30

bes, r\a.p\^cs.PalM.AdamH.II.lS8. to Hyrder
tyvter hinanden og toppes hidsig. NMøll.
VLitt.T.485. jf.: De har Deres Ungdom og
Deres Ideer og Krav at toppes med, jeg har
mine Heste og B0nde1.NSvends.il.131.

||

især i forb. komme op at toppes, være
oppe at toppes, han (vilde) have, de
skulde blive staaende, og det vilde hun . .

ikke; og saa var de tit nærved at komme op
at toppes med hinanden. Rahb.Tilsk.1797. 40

318. Præsten (saa) et Par af Byens Kvinder
i en af Kirkestolene være oppe at toppes
om den fornemste F\a.ds. EHolm.DH.1660-

1720.1.307. *En Hane og en And
|
kom op

at toppes. KMunk.Knaldperler.(1936).37.

4) (1. br. i alm. spr.) især inir.: rage op i

en top; skyde op som en top; ende i en
(nærmere angivet) top. Opsatsen topper i

en Galdkrone. Roos.Germaniea.(1938).25. (jf.

toplændet; vet.:) Naar Krydset (hos en hest) 50

er afskydende eller hængende, bliver Hofte-
kammen mere eller mindre fremstaaende, og
Lænden siges da at toippe.LandmB.II.179.

II df' overtoppej i forb. m. over: naa ell.

rage op over. Topfuld . . saa fuld, at det top-

per over Uåa\et.VSO.VII.196. det lyse

Straatag toppede som en ulden Kalot over
de gamle Urne. CFMortens.EF.215.

\\ (jf.

I. Top 10.4; i forb. m. ud. Topsand (ved
Fanø). Toppede mere ud vesterover på eo

(0: ifølge) de ældre søkort, hvorav navnet
er opstået. Søkort Stedn. 47. || især billedl;

navnlig (jf. I. Top 6;.- naa sit højdepunkt;
kulminere. *Lad dette, skiønt farlige. Til-

fald (o: at en drømmebog er sønderrevet)
|

Ikke nedbryde et Mod, som saa ofte til

Himlen har toppet. Storm.Br.23. Dette frem-
mede skrivesæt toppede . . hos Holberg.
JLauritsen.Vortbogmål.(1887).5. Magten cen-
traliseredes i Kirken . . og Kongedømmet af

Guds Naade, som toppede med Enevælden.
JVJens. (Isl Sagaer. 1. 10). om person: Det
gælder jo ogsaa overalt i det praktiske Liv,

at baade Arbejdere og Funktionærer topper
efter 60 Aars Alderen og derefter langsomt
skubbes ud. Pol.*»/iol934.Sond.l6.sp.3. i forb.

m. dale olgn. (se ogs. u. dale 2.ij; *Har vi

toppet, maa vi dale,
|
Det er Loven under

Sol . .
I
Op og ned er Verdens Løh. Grundtv.

SS.III.270. Har man dalet kan man atter

toppe. Selv om (denne forfatter) ikke er

naaet helt til Tops. Kehler.(BerlTid.'*/s1933.

M.15.sp.3). Men som han (0: Jørgen Bjelke,

t 1696) havde toppet, maatte han ogsaa
d&le.Aarb Holbæk. 1941.76.

||
(sj.) m. obj.:

naa toppen af. man topper en Bakke (0:

under biltur), og ud til Højre aabner Landet
sig op. JVJens.Møllen.(1944).89.

5) (til bet. 4 ell. maaske (delvis) til I. Top 6
ell. top- i ssgr. (som topfuldj, jf. fx. kuliende

;

isæ.r dagl., sml.: „Talespr." Levin.) part. top-
pende anv. som adj. (og adv.), især om be-

holder: saa fuld, at indholdet er ved at løbe

over kanten; med top paa. Præsten . . har
drukket to toppende Glas Xin.Hostr.US.
111.10. Man beregner en toppende Theske-
fuld Kaffe til hver Kop. BerlTid.VJ928. Aft.
4.sp.5. \\ som adv.; navnlig (jf. topfuld; i

forb. toppende fuld. en Kurv, toppende
fuld af prægtige Frugter. Høyen.Aloltke.5.

Balsaminen, hvor Bierne faar Bukserne top-

pende fulde af Blomsterstøv. Folkeskolen.

1930.421. sp. 2. toppende gal, (skaansk,

hallandsk toppande galen (KGLjunggren.Ad-
jektivering av snbstantiv.(1939).264), no. top-

pende gal; jf. topgal; sj.) meget vred; ude af

sig selv af raseri. Larsen, sml. Esp.277.
II. \ toppe, V. (til II. top; jf. fr. toper)

sige top til udfordring, væddemaal olgn.

*„Polidorus dig i Hast skal leede op
j
I Jor-

dens Indvold og paa hoyest Bierge-top."

(ekko svarer:) „-top."
|
„Hvad, tør du toppe

end? see hvilcken giftig Qvinde,
|
Troe mig,

hvad Søsters Had formaaer, du skal befinde,

I

Den leer jo allerbest, som imod Enden
leer, | Du mange Timer ej mod mig skal

toppe meer." Holb.Mel.II.4.
Toppe-, i ssgr. se Top-.

Toppe«*, en. se Toupet.
Toppe-laar, et. se Toplaar.

Top-perlelione, en. [4.i] \. perle-

høne med en top af krusede fjer paa issen;

Guterra. Brehm.FL.454. Lieberkind.DV.VII.

132. -peri^ille, en. [2.2] (nu næppe br.)

^ kruspersille. Fleischer.HB.147. MO.II.423.

toppet, adj. ['t(obdf] (ænyd. d. s. (om
huse), glda. toppet, om bakke (Stedn.II.44),

med haartopf?), hovmodig (?) (Dyrerim.61. jf.



213 toppet Topreb 214

smst.126), no. toppet, eng. topped, jf. hornh.

toppuer, SV. toppig; afl. af 1. Top (ell. part.

af I. toppe^)

1) som gaar op i, ender i e« top; som
er formet som en top (bredt forneden og

spidst foroven). I.l) i al alm.; fx. om bjerg,

bakke, dynge, stak, bygning; ogs. (jf. I. Top
6.1^ om forsk, mindre genstande. Moth.TMO.
sætte sin Sæd i Stakke, runde og toppede,

ungefær som Høestakke.Borre%.P^.4i. en lo

rød Kiole med gule toppede Knappe. i2a/i6.

Tilsk.1798.825. *Kongens Brvchuus (o: i

Kbh.), steilt og toip]^et.PalM.'VI.288. Sten-

broens toppede Stene gjorde ondt i hendes
ømme Fødder. Schand.BS.174. nøgne, top-

pede Ba-kkeT. HVClaus.DFj.22. || om legems-

del. Hestens . . Feil . , Vorten (o: hornvorten,

kastanien) . . toppet.ViborgSNeerg.HB.SS.
toppet eller hoftet Kiyds. Neerg.fStutteri.

259) (jf. top-halet, -lændet^. de to fik Lov 20

at spise Ribs og Stikkelsbær ude i Haven,
saa deres Maver blev ganske toppede. TFied

BS.280(jf. Topmave^. Hovedformen har An-
tydning af det topTpede. SnndhedsKollForh.
1903.144.

II
som udtr. for, at en overflade er

fuld af spidser, takker olgn. og derfor er ujævn.

*Jeg hylder Landets (0: Islands) Skiønhed
. . ved Fieldets Væg, | I Hulerne, hvor Solen

pryder toppet lis
|
Med alle Farver. Oe/tL

XI 1.267. hele Overfladen (af jorden) havde et 30

besynderligt, toppet og tuet Udseende, som
var den for Aar tilbage bleven grundigt kule-

gravet. Kbh."/»1921. 5. sp.4. især om stenbelæg-

ning, navnlig om brolægning: en Gades top-

pede Brolægning. c/ørp.Lr.i2. Gulvet er top-

pet af runde Piksten. Skjoldb.G.2h *toppet
Gaden er og tr&n^. OlafHans.S.28. 1.2) (til

1. Top 1.2 ; iscer 4>) om bølge; ogs. om uroligt

vand: med bølgetoppe. * Havet . . |
Let-

bevæget endnu, med enkelte, toppede Bol- 40

ger. Hrz.D. 1.74. Det er et sært, grønlig-graat

Hav idag, med toppede Søei.Drachm.HI.213.
Scheller. MarO.365.

2) som er forsynet med en top; som har
en top af en vis (nærmere angivet) form; især

i flg. anv.: 2.1) især til 1. Top 2.2, om plante-

(dcl). Toppet Hat . . naar Svampens Isse

er udmærket fremstaaende. CG/?a/n.Fiora./.

66. et højt Mylr af toppede Planter med
røde trævlede BXova^ter.SMich.Æb. 5. jf. høj-, 50

stiv-, sfortoppet samt smaatoppet ^smaatop-
pede Varieteter af Runkelroer. T/P.i!?07.

275^. 2.2) til \. Top 4.1, især om fugl. Skiønne
Canarie-Fugle . . af alle slags Couleurer, saa-

vel toppede som uden toppe . iiCiA.s Pos<-

Iiytter.S°.**/*l 754.6. Toppede Høns.iliO.Y?/-
Tophøneh Fruens ægyptiske Ænder — de
dejlige toppede, hvide Ænder. Bøgh. 11.29

(jf. Topand^. Feilb. den toppede høne
som navn paa en dans, se Hane 1.3. || i fugle- io

navne, fx. toppet lappedykker, silJte-

and, skallesluger, se Lappedykker 1 osv.

2.3) (issgr.) til 1. Top 4.2, om person, som har
haar af en vis farve ell. form; sml. krøltoppet

1; endvidere: (den) hvidtoppede Dreng.
Tolderl.F.I.13. (et) lystoppet Barnehoved.
Drachm.STL.40. et Par sorttoppede (ne-

ger-)\]nger.JVJens.FraFristaterne.(1939).88.
2.4) som er pyntet, udstyret med hovedpynt,
kunstig haaropsætning ; dels (sj.) til 1. Top
4.4, om kvindp: *en toppet Deilighed. Sform.
FF.18.

II
dels (især foræld.) om hest: som

bærer top(per) (4.5). Holb.Ep.11.419. kjøre i

en friherlig Equipa^e, med toppede sex.

Tode.IX.400. 2.5) til 1. Top 5.i; i forb. som
toppet hue, tophue. Moth.TMO. NPWiwel.
R.253. Krist.Ordspr.619. PNørlund.DK.187.
2.6) (fon.) til L Top 5.i .<ilutn.: med en ell.

flere loppe; i ssgr. som en- (Brøndum-Niel-
sen.GG.1.83), to- ^totoppede stavelser eller

stavelser med totoppct akcent. Jesp. Fon.
539. DSt.1941.41) , t vetoppet (StSprO.
Nr.142.8).

3) (til dels til L toppe 1^ som udtr. for,

at noget er stablet op i en top ell. er

forsynet med en ell. flere opstablede
toppe, alle Æblerne ere kogte, og lagte paa
Fadet, noget toppet midt udi. OeconII.(1784).

1.239. (en) Engflade, toppet med brune \\<å-

stakke. Rørd. IIS. 51. || især (navnlig dial.)

om beholder, maalekar olgn.: med top paa;
topmaalt. toppet maal: DitU.II.l. Feilb.

toppet skæppe: MO.^ Feilb.lII.275. UfF.

II
(sj.) i forb. toppet fuld, toppende fuld;

topfuld. *Mand gik i Muld, han søgte Guld.
|

Han fik en Spade toppet iuld. OlesenLøkk.
Sange fraVendsyssel.(1934).38.
Top-pris, en. [6] (jf. -notering; især T)

højeste pris for, højeste betaling af noget. Det
var . . ikke ret mange af Leverandørerne

(af smør), der opnaaede Pakkeriets Top-
pris. Landmands- Blade. 1884. 776. Billederne

(gaar) paa Avktionerne . . om end ikke til

toppris, saa dog til gode Vrher. Rimest.

(Pol.*%1929.11.sp.2). -punkt, et ell. (nu
næppe br.) en (KSelskSkr.1.327. Amberg.).

I) [1] øverste punkt af noget. Toppunktet af

et Bierg, en Mast. VSO. \\ især om sted,

punkt (l.n) i en bane ell. linie; fx. om øver-

ste punkt i kuglebane. MilTeknO.155. (astr.,

nu 1. br.) issepunkt; zenit. LTid.1726.790.

Mexjer.*1175. (geom.) punkt, hvor en vinkels

ben mødes og overskærer hinanden; spec. om
skæringspunktet for de to lige store ben i en

ligpbenet trekant. VSO. NordConvLex.V570.
Geom.3. 2) [6] øverste punkt i en tænkt bane

ell. udvikling; højdepunkt; kulmination, han
liavde altid været en god Søn, og selv paa
sin Hæders og Lykkes Toppunkt vedblev
han at være det. Holst.1 11.236. Retterne

havde været udsøgte. Vinene af første Rang
. . ægte Havanarigarcr til 600 Kroner pr.

Tusind havde sat toppunktet paa Nydelsen.
S(.hand.AE.270. det er toppunktet (o: det er

jo vanvid)\ j -ragende, part. adj. (sv.

topprasande; til 1. Top 6; jf. -gal; sj.) ude

af sig selv af raseri; yderst forbitret. OrdbS.
(kbh.,sjæll.). -reb, et. [3] j^ et i maste-

U*
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toppen fastgjort svært tov, hvori et (lade)-

takkel befæstes. SøLex.(1808). KuskJens.Søm.

271. -red, adj. [4.2] (jf. rødtoppet; sj.)

rød i hovedet (p. gr. af skam). RasmHansen.
NielsArnam.(1897). 162. -saks, en. [2.i]

(gart.) saks anbragt paa en (bambus-) stang,

anvendt ved beskæring af et træs topgrene.

BerlHaveL.III.187. -sav, en. f2.i] (gart.)

savklinge paa en stang, anvendt til beskæring

af træ-er paa utilgængelige steder. BerlHaveL.

1.279. -sejl, et. {ænyd. topsegel, -sej] i

bet. 1 ) I ) [3] 4^). mindre sejl, der føres oven

over gaffelsejl; i mindre skibe uden mærs om
de næstunderste raasejl. Moth.TléO. SøkrigsA.

(1752).§848. SkjoUb.8.40. \\ tage topsejl
ind, lade topsejl falde; tidligere ogs. (sml.

u. I. Svøftj billedl.: blive mere ydmyg; lægge

en dæmper paa sig. Moth.TléO. KnudAnd.
HH.211. stryge topsejl(et), {ænyd. d. s.;

jf. u. I. Top 3 slutn.) lade topsejl (ef) falde;

især billedl.: tage hatten af for en. Du nyder
nok almindelig Anseelse her . . Se, hvor de

stryger ToT^se]\GTie. ErlKrist.BT.34. \\ hertil

bl. a. Topsej Is -bras f'-brase: EBertels.D.

62), -fald (Feilb. KnudAnd.HH.205), -luft

(vind, der kan fylde topsejlene. EBeHels.MH.
33), -raa (Funch. MarO. II. 141. Scheller.

MarO.), -skonnert (skonnertrigget fartøj

med topsejl paa fortoppen. Harboe. MarO.
361. OscJens.SL.28. jf. Totopsejlsskon-
nert. Larsen.600), -slup (Harboe.MarO.361.
Funch.MarO.1.103). 2) [5] presenning,

hvormed den øverste del af et lokomotivs fører-

hus kan dækkes, der skal (under mørklæg-

ningen) køres med nedrullet Bagsejl og Top-
sejl. ZyOÅ:omofii;T.2940.24(?.sp.2. -sejler, en.

[4.i] \. indisk mursvale med fjederprydet ho-

ved af slægten Macropteryx; træsejler. BøvP.
11.162. -selleri, en. [2.2] (gart., nu næppe
br.) bladselleri. Fleischer.HB.151. JTusch.23.

•seng^, en. [1, 9.]] (foræld.) seng med om-
hæng, der hang ned fra en (senge) top; ogs.:

skakseng. Moth.TUO. Adr.yil762.sp.10. en

gammeldags Topseng med røde Damaskes
Gardiner. HCAnd. OT. 1. 74. BOls. (Tidsskr. f.

Kunsfindustri.1895.36f.).

Tops-gast, en. [3] (ogs. Top-. VSO.
ChievitzARecke.Lodsen.(1851).31. OpfB.'II.

535. Jørg.A.57. jf. Saaby.''), (sml. flt. topper

u. I. Top l.i) ^ matros, som arbejder paa
en af masterne, spec. (jf. Skamfilingsgast^

som har tilsyn med en del af takkelagen.

Harboe.MarO. hvorfor kalder din Gris mig
Kapitain, siden jeg kun er Topsgast. iSiiar.

SB.209. KnudAnd.H.53.
top-skaaren, part. adj. se -skære.

-skarv, en. [4.]] \. skarv, som i pragtdragt

har en top af fjer paa hovedet; Phalacrocorax
gracculus. vAph. Nath. VII. 252. Lieberkind.

pYVIII.239. -skefuld, en. (til I. Top 5.2;

jf. -spiseskefuld, -teskefuld; især kog.) helt

fyldt ske; stor skefuld; topfuld ske. Vandet
koger (til kaffe). Otte Topskefulde i Posen.
JesperEw.PF.84. tre Topskefulde rød Jord-

bærsyltetøj. Xi?ecZrer.TZ.7J4(?. -skrue, en

[5.i] rundhovedet skrue. KuskJens.Som.83
FagOSnedk. -skrække, en. [4.i] (jf

-and^ \ toppet skallesluger; Mergus serra

tor. Kjærbøll.698. DanmFauna.XXIIl.176
-skud, et. [2] (jf. -blad, -knop, -skydende;
bot. ell. forst.) skud, der fremkommer i en
plantes top. HardyHansen.FrugthnvenogKøk-
kenhaven.^(1928) .91. spec.: det aarligt frem-

10 kommende skud, med hvilket en plante (især:

et træ) fortsætter sin længdevækst; hovedskud.

Moth.TMO. Planterne taale godt en Smule
Sandflugt, og selv om Sandet ophober sig

saa meget, at kun Spidsen af Topskuddet
staaer frit, kunne de endnu komme frem. J.n-

dres.Klitf.278. BøvP.AD.20. \\ billedl. Maare
og Katte ere Topskuddene af forskjellige

Grene af Rovdyrenes Stamtræ. Frem. DN.
463. JVJens.C.12. -skydende, part. adj.

20 [2] (jf. -spirende: bot.) om plante: som sæt-

ter topskud (prolifer). Tychsen.A.1.89. Lange.

Floia.Liv. t -skæl, en [5.i] (zool.) top-

snegl. vAph.Nath.VIII.129. -skæppe, en.

[6.2] (nu dial.) skæppe med topmani; toppet

slcæppe; ogs.: rigeligt maal. Cit.ca.l750.(Spr

Kult.IV.45). du kan faa en Top-Skjæppe
(med penge) og jeg vil lade mig nøje med at

faa en strøgen Skjæppe igjen om tre Aar.

SvGrundtv.FÆ.II.221. UfF. -skære, v.

30 (fag^-) skære toppen af (oftest i part. top-

skaarenj; til I. Top 2.1 : Pol.'*/iil941.12.sp.6.

til I. Top 2.2: De afmejede Nælder blev

spredt til Tørring, og næste Dag blev de

samlede i Bundter og toTpskaarne. Spejdernes

Magasin.Okt.1918.14. til I. Top 2.3: top-

skaarne Langhsblmskærve. Feilb.BL. 11 . 107

.

-skærer, en. [2.2] (landbr.) indretning paa
roeoptager, der afskærer roetoppen. LandO.IV
80. -slæde, en. I) [3] (4^, foræld.) rakke-

40 slæ,de (1). OrdbS. 2) [9.2] (reb.) last-, reh-

slæde. vAph.(1759).419. Hannover.Tekstil.il.

529. -snegl, en. [6.i] (jf. -skæl, -snekke

samt de topdannede (u. topdannetj; zool.)

efter ældre systematik: havsnegl af en slægt

med kegleformet skal, der foroven afsluttes med
et spidst spir; Trorhus. NordConvLex.V.570.

SaVXXIII.605. -snekke, en. [5.i] (p.ool.,

nu næppe br.) d. s. Cuvier.Dyrhist.il. 33.

VSO. -spil, et. det at spille top (I.IO.2).

50 vAph.(1759).81. Det vanskeligste ved Top-
spillet er Opsætningen af Toppen. Leg'eft./.a.

42.
II (1. br.) konkr. Et Topspil bestaar af

Toppen og en 'Phk.HjLegeb.96. -spille, v.

[6] ^ m. h. t. kort: spille fra toppen. DSt.

1942.55. -spiller, en. I) [6] (sport.) spil-

ler (turneringsdeltager), som er i topklasse.

A.B. C. Medlemsblad f.AmagerBadmintonClub.
1941.April.l.sp.2. 2) [IO.2] (1. br.) person,

der spiller top. Gymn.Tidsskr.1917.45. -spi-

60 rende. part. adj. [2] (jf. -spiring; bot.)

d. s. s. -skydende; spec. om plante, hvis blom-

ster helt ell. delvis omdannes til vegetative

skud (uægte vivipar). CGRafn.Flora.1.66.

MentzO.Bål.369. \\ i plantenavne som top-
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spirende pileurt, Polygonum viviparum L.

Frem.DN.210. LandbO.UI.573. -spirin«:,
en. [2] (bot.) betegnelse for en misdannelse

hos græsser, der viser sig ved, at smaa-aksenes

stængel vokser ud til et lille bladskud (uægte

vimpari). Sal. XVII. 556. LandbO.HI.573.
•spiseskefald, en. [6.2] (jf. -(te)skefuld

;

især kog.). 2 Topspiseskefulde Melis. Uge-

bladet.**U1936.42.sp.2. -stag, et. I) [3] ^
stag (III.I.2) mellem to mastetoppe; spec:

„Et Stag, som paa nogle Skonnerter gaaer

fra Toppen af Stormasten til Toppen af

Fokkemasten og tjener som Storstag."

Funch.MarO. II. 141. 2) [5.]] øverste stiver,

stag (III. 3) i en dampkedel. TeknMarO.
-stang, en. [3] ^ rundholt, der forlænger

masten; stang (2.5); spec.: stang, der bærer

et topsejl. Etlar.SB.305. *i selv samme Nu
gik vor Stagfok tilsøs |

og Topstangen ned
paa vort Dæk.Drachm.UD.260. UnderDan-
nebrog. 1936.69. sp. 2. -star, en. [2.2] ^
star, der har en topformet stand af aks;

Carex paniculata L. Lange.Flora.122. Rostr.

Flora.I.'*(1925).69. -stargrses, et. [2.2]

Sf d. s. Bl&T. -sten, en. (sj.) I) [5.i]

spids, toppet sten. Brolægningen (i en gaard)

var lo])^X.m.AarbVejle.l940.67. 2) [1] slut-

sten (1). Sach.4.7(1931; se u. Slutsten 1).

-Stik, et. [3] 4>- s'*^ (II.6) om toppen paa
en mast, hvormed et reserverundholt fastgøres.

Seheller.MarO. KuskJens.Søm.21. -stille,
t'. (sj.) anbringe noget i toppen, oven paa noget

andet. Vi havde en Idræt, dér hvor jeg var
Dreng, den hed Kau: en Sten blev topstillet

på en anden, den var IH^X. Sommerbogen.
(1906).89.

II
spec. (bot.) i part. topstiliet,

endestillet. Drejer.BotTerm.139. CJensen.Dan-
marksMosser.I.(1915).7. -stilling, en.

[5, ()] (især emb.) øverste, højeste stilling;

især: øverste stilling inden for en institution,

embedsklasse olgn. MRubin.Er.l34. paa Sta-

tionerne etableredes (1933) en Række Sous-
chefsstillinger, nemlig Vicepolitiassistenter-

nes som normal Topstilling for Mandskabet.
HistMKbh.3R.II.606. -stok, en. [2.i] (forst,

ell. t) især om sv. og no. forhold: øverste

stykke af gran- ell. fyrrestamme, som anven-
des til tømmer ell. brædder (mods. Rodstok
2). Sal. XVI 1. 556. FagOSnedk. -strøgs,
adv. (og ubøjeligt adj.). [1, 5] (nu næppe
br.) lodret. vAph.Nath.VII.221. Glaset staaer

topstrøgs, nemlig lige op og ned. sa.Chym.
1.463. jf.: en Piller eller top strøgs

-

'o ben de Axe. sa.Nath.VII.6. -stykke,
t. (især fagl.) øverste del af en ting. Paa
Steenalp staaer i Sneen, paa een af dets

Topstykker, en rank Klippe som en Obe-
lisk. Bff^gres.D Tf/X.42i. om bygningsdel: man
'•r Villaen belæsset med svære Gavlpartirr

I Chr. IV's Stil, med Voluter, Topstykker
o. 8. v. Vortllj.IV,2.181. Spiret, i hvis for-

gyldte Topstykke Solen flimrede, Bre^rend.

OP.59.
II

isa^ (jf. I. Top 9^ om deri øverste,

løse ell. aftagelige del af forsk, ting, fx. af

møbler; ofte om dæksel over cylinder, mindre
ventil olgn. Bannerne blev udglattede. Top-
stykkerne skruede fast paa Fanerne. Poi.Vs

1903.2.sp.l. et Topstykke til et Skab. i\^ai

Tid.^*/*1913.M.Till.l..sp.l. han tog en Ham-
mer og gav (motoren) en ordentlig en oven i

Cylindren, saa Gnisterne fløj og Topstvkket
Tng.Pol.*y»1935.Sønd.6.sp.3.

\\ 4>. bl. a. om
stykke af mast (SøLex.(1808)), om forbindelse

10 mellem toppen af rorstævnen og skruestævnen
(Seheller.MarO.). -styne, v. [2.]] (især

dial.) tophugge, -stævne. AarbKbhAmt.1924.
20. -stævne, v. [2.i] vbs. -ing (Olufs.DB.

341. MøllH.V454. BerlHaveL.II1.157). (jf.

-hugge samt Sidestævning; forst. ell. gart.)

afhugge top ell. topgrene paa et træ, især saa-

ledes at der skyder nye grene frem. Moth.T140.
Ved de fleste Træarter er det dot bedste,

naar man skaaner Hovedtoppen og istedet-

20 for at topstævne Træerne sidestævner dem.
HCotta. Skovdyrkningen, (overs.1833). 99. top-

stævnede, rundhovede Pile og Popler. Frewi.

DN.268.
jl

billedl (1850) topstævnedes T-atin-

skolen (i Rønne) (0: skolen mistede de to

ældste klasser); Rønne højere Realskole for-

tes videre. Bornh. Samlinger. VII. (1912). 109.

II
hertil bl. a. Topstævae-skov (RaiJcert&

Garlieb.Bornholm.(1819).251. VSO.VI.765. jf.

Stævneskov^ samt Topstævnings-drift (Forst

30 O.), -sakker, et. [10] (ænyd. d. s.; jf.

-melis) hvidt, raffineret sukker i form af en

kegleformet blok, der inden brugen hugges i

stykker; hel melis. Moth.T140. En Sukker-
sirup koges af 1 5 Topsukker og 1 Pot Vand.
Const.Kogeb.204. -svamp, en. [6.1] ^
bægersvamp med topformel frugtlegeme; Bul-

garia inquinans Fr.; ogs. kaldet afsmit-
tende top s vamp. Rostr.BP.66. sa.Flora.

II.*(1925).161. -svær, adj. [3] 4^ d. s. s.

40 -tung (2); især (jarg.) om person: beruset;

fuld. KLars.Soldatspr.46. -sæde, et. [1]

(fagl.) sæde, plads paa toppen af et køre-

tøj; især i flt., om siddepladser paa en omni-
bus's ell. sporvogns tag. D&II. Kbh.sSpor-
veje.(1936).84. jf. Topsædevogn. smst.78.

-sæt, et. (foræld.) top (1.4.4). dersom de
Fruentimmer, som har runde Ansigter,

skulde føre høie Topsætter igien i Brug.

JSneed.I.230. -SO, en. [I.2] 4^ toppet bølge.

50 der var nogle nederdrægtige Topsøer oppe
under Langhuse. (rravJ.0en.53. BlikT. -tak-
kel, et. [3] 4^ svær talje, der anbringes paa
enden af en svajebom. Seheller.MarO. -te-
skefald, en. [6.2] (jf. -(spise) skefuld;

især kog.). 1 Topteskefuld Mel.FrkJ.Kogeb.

187. -tone, en. [6] J^ højeste tone i en takt.

EAbrah.T51. -tang, adj. I) som har en tung

top; især [2.2] (landbr.) om aks ell. neg: den
gyldne, toptunge Hnvre.JPJac.II.il. Neg
. . toptunge af gode Kerners Vægt.Poi."/«

1942.6.8P.3. 2) (vist efter eng. top-heavy;

jf. -svær, -vægt; sj.) som har for stor tyngde

foroven, i sin øverste del; bovenvægtig. Kødet
var ophængt under Taget og en betydelig
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Mængde Is anbragt i (jærnhane-)Yornens
øverste Del, hvorved Vognen blev top-

tung og uligevægtig. Ugeskr.fRetsv.l919.A.

739. -tor, ad). [2.i] (jf. -vissen; forst.) om
træ: som er gaaet ud, er risnet i toppen

(p. gr. af ælde, sygdom). Forordn.^'/t1781.§25.

*Skal Danmark som et toptørt Træ
!
for før-

ste Vindpust ialde? Rich.VH.73. HVClavs.
DL.122. -tørhed, en. (jf. 1. -tørre; forst.)

det, at et træ er toptørt. Sdl.XVII.557. en lo

Række (frugttræers) Forhold under forsk.

Voksevil kaar til Angreb af Kræft og 1o^-
tfirheå. Haven.1925.40. I. -tørre. en. (især

dial.) d. s. BornholmsTidende.^''/il916.1.sp.6.

II. -tørre. v. (sj.) om træ: blive toptør;

topxdsne. nørd.JE.28. -vagtol, en. [4.i]

\. hønsefugl af familien Phasianidæ med
ejendommelig fjedertop; især om kalifornisk

topvagtel, Lophortyx californicus (Brehm.DL.
11.222. Lieberkind.DVVI1.203), og graahlaa 20

topvagtel, Callipepla sqiiamata (smst.205).
-valmet, adj. [1] (bygn.) om gavl: som
kun har skrån flade, valmtag, i sin øverste

del. Trap.* U1.407. -vange, en. [6] 4>
hver af de fire øverste vanger, skaale, i en
sammensat mast. Harboe.MarO. -ved, et.

[2.1] (nu næppe br.) topbrænde. Afhandling
omKulltilvirkning.(1799).10. -ventil, en.

[5.1 ]
indsugnings- ell. udstødsventil paa

forbrændingsmotor, der er anbragt paa cylin- 30

derens top. Scheller.MarO. lngBygn.1943.38.

sp.2. II
hertil: (automobil) 1928, to p ven ti

-

let. Pol.'y7l929.13.sp.5. -vinkel, en. [I.3]

(især i flt., mat.) hver af to vinkler, som har
fælles toppunkt og modsat rettede ben. Molb.
HO. Geom.4. -vittne, v. [2.i] (.sj.) blive

vissen i toppen; toptørre (II); billedl.: kun
langsomt vige Safterne fra gamle Overbevis-
ninger . . I Forholdet til Samfundets Lag
gaar det dem saaledes, at de først topvisne, 40

derpaa ganske langsomt tørre nedefter.

TroelsL.Xlll.184. \\ i perf. part. anv, som
adj.: toptør; topvissen, en topvisnet Eg.Vilh
And.HS.345. -vissen, adj. [2] (1. br.) om
plante: vissen i toppen; toptør. MO.%,om
Urter.")- topvisne, udmarvede (træer). HMat-
thiess.SJ.28. \\ billedl. kunstigt opretholdte

og topvisne mndieteA. BerlTid.*%il921.Aft.l.

sp.3. -vog^n, en. [9.2] (reb.) rebvogn. Han-
nover. Tekstil.11.529. -vægt, en. spec. [6.1] 50

(sj.): det at være toptung (2). med sin Top-
vægt og sine høje Hjul var den ældre Vogn
(0: bil) den underlegne. JFJews.f//;emme<.

'^121934.37.sp.2). -værling, en. [4.i] \
den sydamerikanske værling Emberiza mela-

nictera. Brehm.FL.197. Wiese.T.1.274. I. -øl,

en. [6.1] (nu dial.) rem, der er anbragt

øverst i ell. paa noget; fx. paa piskeskaft.

Feilb.
II

spec. om rem i gldgs. seletøj: stav-

krampe. VS0.V1.791. Feilb. jf. Kværnd. 60

II. -øl, et (MO.) ell. (alm.) -øllebrød,
en. [10] (kog.) øllebrød med smaa toppe af
revet rugbrød, smør og sukker. Hrz.X.169.
FrkJ.Kogeb.*'(1921).114. -ørn, en. [4.i] %

afrikansk, til høgene hørende, rovfugl med
lang fjedertop; Lophoaétus occipitalis. Brehm.
FL.30. Lieberkind.DV V 111.359.

I. Tor ell. Thor, propr. [toV] {ænyd.
Thor og i eder Thore olgn. (*tox\ Guds
menå.DSkæmtev.I.194. mange svære endnu
om Thore Gnd. NMAalborg. 11vssholdnings
Caiender.(1632).U^), glda. Thor (GldaKiøn.

14 f.), æda. Thor (Saxo.GestnDanorum.I.
(1931).41.152. jf. Thoro. smst.66), run. tor
(DRun.), oldn. I>6rr, oeng. I>unor, ohl. tonar
(ty. donner, torden, sml. I. Dunder^, jf. gal-

lisk Tanarus, Jupiter; besl. m. lai. tonare,

tordne (jf. Tornado/; ;/. Torden, Torsdag)
de gamle nordboers tordengud. jeg (for-

fulgtes) hele Veien af et frygteligt Torden-
veir, hvis rullende Drøn jeg hørte i . . Af-
stand, og med de smaa, siællandske Heste
kiorte jeg rask omkap med Thor, uden at
hans Tordenvogn naaede mig. Molb.UV32.

*Den samme Himmel end sig hvælver over

1 Det gamle Danmark! Sol har samme
Glands,

|
Og Skovens Eeg endnu den samme

Krands
; |

Thor tordner end i mægtige
liaTtoveT.Oehl.(AdamOehlenschlæger.EtMinde-

skrift.(1849).9). \\ Tors hammer, (jf. Tor-
den-, Torshammer^ se I. Hammer 2.i.

II. Tor, propr. [to^r] (æda. Thorth,
Thord ofl.. (Danmarks gi. Personnavne.1.(1936).

1406 ff.), run. I>orJ)r (DRun.), oldn. E»6r6r;

smsat. m. I, Tor) som mandsnavn; i forb.

stikke Tors øje ud, se II. stikke 38.3.

III. Tor, en. [to'r] (sj. Tord. Sal.'

XX1I1.613. Torn. Feilb.Fralleden.(1863).

20. Krist.JyA.TilU.Afd.176). (ænyd. toor

(PSyv.1.3), tord (Kalk.lV421.V1074), best.

f. torren, om nyet i marts (smst.V1074), glda.

thorth (Molb.NTidsskr.111.277) ; sideform

til no. dial. torre, februar, oldn. J)orri, maa-
neden fra midt i januar til midt i februar;

oprindelse usikker; jf. NTS.V11.163ff.; i da.

sat i forb. m. I. Tor (jf. Kalk.lV421. VSO.
(u. Torrejj; sml. Tormaaned; nu. dial.)

aarets tredje maaned; marts; i sdjy. ogs.:

Qpril (Feilb.FraHeden.(1863).20. Kok.Da.
Ordsprog.(1870).141f.). T6T.Moth.T140. før-

ste Uge i Tor havde vi host.FarumEr.26.
Ellekilde.DJ.9. Esp.228.355. DF.V11.47ff.
AarbLollF.1944.173. \\ i forsk. gi. kalender-

rim., se fx. Esp.274.493. Krist.JyA.Till.l.Afd.

84. NordsjællF.111.53. Ellekilde.(Smaaaf-
handlingertilP.Thorsen.(1942).3ff.). jf. Rietz.

729. især i rim som: *Tor med sit brede (ell.

langej skæg
|
lokker børn ud til væg. Mau.

229. Krist.Anholt.(1891).lll. DF.VI1.48.

NordsjællF.111.53. jf. Rietz.729.

to-radet, adj. (nu dial. -rad. se u.

rådet. — sj. -rådig. Drejer.BotTerm.144).
liggende, ordnet i to rækker; hvis enkelte dele

er ordnet i to rækker. JBaden.DaL. I) i al

alm.; navnlig om knapper, taster; ogs. om
tøj: med to rækker af knapper, toradet Frakke.

Larsen.^ Jakkesæt . . toradet . . Vesten en-

radet. PolitiE.Ko8terbU'/iil923.1.sp.2. tora-
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det Harmonika. BerlTid:'id944.M.19.sp.3.

2) (lot.) om plantedele (især blade ell. blomster-

dele): ordnet i to rækker (distichus). Toradet

Ax.CORafn.Flora.1.66. Bladene (hos sværd-

liljefamilien) ere oftest, som hos Iris, to-

radede. Warw.Frø»Z.J49. især i forb. to-

radet byg, ^ Hordeum vulgare distichum.

Flnscher.AK.94. Schand.TF.1.8. LandbO.'

113.

Torbist, en. [tmr'bisd] nu kun dial. m.
hovedtryk paa 1. led. UfF. skanderet: 'Tor-

ibist. Kimjo.SS.1.5. Helt.Poet.117. Dorph.
Overs. afAristophanes: Freden. (1858). 9. (sj.

Torblste. PMøll.(1855).I.J9. jf.: en Tore-
biste. FarumEr.73). fit. -er. (ænyd. torbist

og torn-, tørrebist, torbis ^.^^ (se Kingo.SS.
Lo), glda. (flt.) torbiiste, no. torbist, jf.

skaansk tor-hos, -huse; 1. led er æda. thorth-,

oldn. tord- (se ndf.), 2. led er mulig sammen-
hørende m. I- 1 1. Bisse og I. Busse, jf. I. Basse

2.3; et ældre navn er æda. thorthifil, sv. tor-

dyvel, no. tordivel, oldn. tor&yfill, oeng. tord-

wife!, holl. f tortwevel, hvis 1. led er eng.

(vulg.) turd, skarn, lort, oeng. tord, medens
2. led svarer til sv. vivel, snudebille, eng.

weevil, ty. wiebel; sml. Tord-alk samt Skarn-
basse; tihesl. er i4stnok sdjy. tor(re) (MDL.
600), hvorom se Oldentorre; jf. endvidere

ænyd. og dial. torbagge (Kalk.IV.420.
Moth.T144. UfF. Moderen er sorthaaret som
Torbaggens Rygskjold. ThitJens.VA.il.207),
bornh. torr(o)bagg (Esp. 357) , sv. (dial.)

tor (d) bagge, skarnbasse, om hvis 2. led se

Bagffe, samt dial. tor- (Moth.T144), torre-

bass^e (Feilb.), tør(r)ebasse (Kalk.IV420b*''.

Schade.Mors.(1811).207. jf. torvebasse. MDL.
Feilb. Bregend.A.79), der mulig hører til de

u. Oldentorre behandlede ord) i) (zool.)

skarnbasse (1) ell. skarabæ; i fagspr. især

i fit., om biller hørende til familien Scara-

bæidæ ell. ordenen Lamellicornia, de blad-

hornede, der bl. a. omfatter oldenborrer, eg-

hjorte og guldbasser, en sort Torbiist eller

anden slig Insekt. LTid.1723.31 3. »Torbisten
kravler af mørken Hul

|
Med fire Vinger saa

liT\i(\e.PMøll.(1855).I.17. SRostr.LS.79. KL
Henriksen.Da.Insektnavne.(1944).32. i sam-
menligninger: *1 Dyndet lever du, og Dyn-
det er din Føde,

|
Ret som en Torbist du

i

'o føder dig dermed,
|
Du har din største

^yst udi et Møddings Stæd.Helt.Poet.117.
(den pukkelryggede) krøb sammen, saa han
lignede en kravlende Toihint. Buchh.Su. I.

168. 2) (jf. Skarnbasse 2; dial.) som nedsæt,

personbetegnelse; undertiden (jf. Globist^
om person, der glor. UfF.
Tord, en. se III. Tor.

Tord-alk, en. Mtord-, 'toord-] (vel dan-
net til det lat. navn (Alca) torda, der igen er

dannet til sv. f og dial. (guinisk) tord; om
1. led se Torbist; ;'/. sv. tordmule (sml. old-

dansk turdimulo som tilnavn (Brøndum-Niel-
sen.GO. 1.203), oldn. tyrftilmiili^, eng. dial.

turd-bird, storkjove, samt jy. tørvebagge, om

en maageart (Feilb.); navnene vel p. gr. af

fuglens gødning; sj.) \. alk, Alca torda. AC
Teilmann. DanmarksFugle.(1823) .215. Kjær-
bøll.744. SaVI.517.
torde, V. se turde.

Torden, en ell. (nu kun dial.) et (jf.

Feilb.). ['to(")rd(9)n, især prov. 'tå(')rd(8)n]

tidligere og endnu dial. udtalt uden -d-. jf.

Feilb. ringe Taarn med en (o: skælde ham ud).

10 UfF. sml. ogs. Skaltorn; endvidere (maaske
fynskhed, jf. tooni. CReimer.NB. 569. Flemløse.

51.227): Torden (ell.) Torne. Molh.TUl. (nu
kun arkais. Tordøn, et. Tordønnet. Grundtv.

Mytologi. (1808). 187. * Thordønet. Plovg. II.

210. det ene Toidøn.ThitJens.VA.I.Ol. jf.

Thordønnen. PN Skovgaard. B. 111 samt
Esp.356). best. f. (i 18. aarh. og endnu dial.

foretrækkes ubest. f. i best. anv.) -en ell.

(1. br.) tordnen (Ing.Julegave.(1816).94. Blich.

20 (1920).V80. Hauch.DV.'11.253); fil. (1. br.,

jf.: „kun poetisk og i høiere Stiil." MO.)
-er ell. (sjældnere) tordner (Ew.(1914).III.

58.80. Bagges.1.2. Blich.(1920).III.107. Jørg.

Bibelsk. (1933). 12. LollO.) ell. (nu næppe
br.) torden (Brors. 260). {ænyd. torden

(en og et), tordun, tordøn(ne), glda. torden
(Brandt.RD.I.192; som mase: Mand.16),
tordin (smst.180), tordon (Brandt.RD.II.
285. Harp.Kr.234; som mase: HellKv.80),

30 tordun (Kalk.IV421), thordyn (Postil.102),

turden (Sydrak.111), æda. thorden (Harp.
Kr.l93), thordun (smst.192. som tilnavn:

KrErsl.T.62), thordyn (Harp.Kr.180), sv.

(arkais.) tordon, fsv. t)ordyn, m., no. torden,

no. dial. toredun, toredyn; 1. led er I. Tor
ell. snarere et dermed identisk ord, sv. dial.,

no. dial. tor, torden, eng. thunder, ty. donner

(jf. I. detonere, I-II. Donner, I. Dunder,
dundre^; 2. led er II. Døn; sml. tordne;

40 opr. bet.: tordenbrag; det oldn. ord er rei5,

egl.: ridt, kørsel, jf. Asgaardsrej || undertiden

vistnok opfattet som (ell. sammenfaldet m.)
vbs. Tordnen (til tordnej, jf. forb. torden
og lynen: LTid.1726.577. (matrosernes)

Torden og Lynen (o: banden og sværgen).

Bagges. L. 1.33. * Hagelen (o: kanonkuglerne)

. . faldt under Torden og Lynen (o: bulder

og glimt fra skytset).Blieh.(1920).XXIII.32)

I) i egl. bet. I.l) stærk lyd af længere ell.

50 kortere varighed, som et lyn frembringer ved

sin bevægelse gennem luften, tordenbrag,
tordenskrald (ofte i forb. som tordenen
buldrer, dundrer, knalder, skratter,

jf. buldre l.i osv.); i videre anv. (jf. ogs. bet.

\.2), om uvejr med stærke elektriske udlad-

ninger og tordenskrald, tordenvejr (ofte i

forb. som der trækker en torden op,

der er torden i luften (se Luft 2.\)).

Foran Tordenen (Chr.VI: torden^ farer Ly-

60 net Mil. Sir.32.11. *For ham er Himlen selv

i Torden hha.FGuldb.I.163. *De hule Tord-

ner rulle trindt om m\^. Blich.(1920).111.107

.

det medect var trukket op til Torden,
|

Den før saa klare Luft var mørk nu vordon.
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PalM.(1909).II.439. Nu og da hørtes . . et

fjernt Bulder af en Torden, der langsomt

nærmede sig. PonLDD.230. Køerne brølede

for Torden. KirJc.D.127. ||
(især UU.) om

tordenvejr, som noget af gud fremkaldt (p. gr.

af hans vrede, fortørnelse); ogs., if. primitiv

religion ell. folketro, om en tordenguds virk-

somlied. Herren gav (1931: sendte^ Torden
og Regn.lSam.U.lS. *i dit Hus, i din Kirke

paa Jorden . . |
Der sig forklarer din Soel lo

og din Torden. Grundtv.SS. 1.273. || i faste

forb. torden og lyn olgn., se u. Lyn 1 samt

u. bet. 2. i sammenligning: køre som lyn
og torden, i en voldsom fart. Feilb.II.477.

det skal gaa som lyn og torden (o: stærkt)
\

torden og lynild, se Lynild (samt ndf.).

tør torden, torden uden ledsagende regn.

De første Tordenskrald hørtes, en tør dur-

rende Torden uden Regn. LeckFischer.Sidste

Sommer.(1943).66. || i eder, forbandelser. 20

Gid Torden og Lynild fortære dig eller

slaa dig i\i\e\.Albrecht.LaasforMunden.(overs.

1705).110. Torden og Lynild !,SÆJB. (jf. gale

3, tordne I.2; dial.) i eder som torden
gale (i) mig. Cit.ca.l800.(HPUansen.Folk
bander.(1943).57). Skattegraveren.1888.1.33.

II
talem., ordspr. olgn. efter torden kom-

mer regn (ogs. billedl.: efter skænd, trusler

følger ofte hug; ell.: skændene efterfølges ofte

af graad). S&B.; sml. u. tordne l.i. jf.: 30

*Paa Torden følger Pladsregn, og paa den
|

Omsider Soelskin . . |
Moer Birtes Bryst

blev endeligen mattet;
|
Hun endte Præknen

Klokken Eet. Bagges. 1.82. torden renser
luften olgn. (ogs. billedl), se IL rense 1.2.

fjærte mod torden, (jf. u. fise 2 slutn.;

nu næppe br.) vise foragt for trusler. Moth.
T141. som en (lam) kat ell. som tudser
i torden, se Kat 2.i, Tudse, i en tælleremse:

*en, to, torden,
| tre, tretten, fjor-«

ten (osv.). Thiele.H 1,1.136. Krist.BRL.156.
*Alle: Een — To — Torden —

| taktfast
ud af VortenlBergstedt.Børnesange.(1932).33.

(1. br.) i videre anv., som udtr. for hurtighed:
Jens (gav) ham, en — to — Torden, en . .

lynende
|

Knytnæve-Tak for Høflighed.
Rørd.JH.1.94. * Klingrende stryger (0: ren-
der) man — Hej, en — to Torden!

| . . ud
af Porten. sa.(BerlTid.^Vtl934.Sønd.l3.sp.l).

1.2) (riu dial, jf.: „Især i daglig Tale." F/SO.) 50
elektrisk udladning i tordenvejr; lyn (1). Den,
som til Leje saadant Fænnit annammer,
skal stande til Rette for det . . undtagen
det . . ihielslais af Toxden.DL.5—8—10.
Tordenen har giort Skade, F^SO. Feilb. (jf.
Tors hammer (u. I. Hammer 2.\), Torden-
hammer osv.; sj.:) *Synk ej, for Tordnens
røde Hamre sla.ae.Blich.(1920).Y180.

\\ i

faste forb. blive (som) rørt af ell. ved
torden, blive (som) ramt af lynet. Suhm.Il. e'o

73. *Knap havde dette Raab jeg hørt,
|

Saa blev jeg som af Torden Tørt. Winth.II.
248. især i forb. m. slaa, som slaa med tor-
den, torden(en) slaar (ham), se TIL slaa 9,

32.2, 52.5. navnlig i forb. torden(en) slaar
ned. Moth.S451. Torden slog ned i en Mølle

uden Øster-Port.LiUxd.Dagb.II.181. det bræn-
der derude! — Mon Tordenen har slaaet

ned? JakKnu.LU.307. Feilb. LollO. (jf. bet.

2) billedl.: Hvis der skulde trække et Uveir
af Skjænd op, saa slaaer Tordenen ned paa
de høieste StedeT.Heib.Poet.VI.91. sml. om
person: gaa voldsomt til værks; tage vold-

somt fat. *Hvad præked I da om i Gaar?
|

I slog jo ned som Torden.Grundtv.PS.III.
237. smst.VII.85. \\ ordspr. (m. henblik paa
Tors forfølgelse af trolde ell. (jf. bet. l.ij

troldes skræk for torden, jf. Holb.Ep.IV496.
PNSkovgaard.B.lll. Thiele.11.245; foræld.):

var ikke torden, da lagde trolde verden øde.

Mau.10,380. Grundtv.KrG.44. PalM.IL.III.
183. jf.: Hvis icke Torden var, som sloog

dem ihiel, kunde de leve over tusind Aar.

Holb.UHH.1.6.
2) overf. 2.1) om stærk lyd, der fninder

om torden (l.i); navnlig om større skyde-

vaabens knald (jf. Kanontordenj, om havets

ell. stormens brusen. *Hand lynede Døden
af Luggerne ud,

|
Gav Torden af Stykkernes

M\inde.Sort.HS.D4^. *Vester-Havet brusede
med Torden. Ew.(1914).1.100. *Stormen sin

Torden blandte
|
Med det oprørte Hav.

Holst.I.149. *Kampens Torden. Drac/im.Z).

49. Motorernes Torden tier. BerlTid."/d921.
Aft.l.sp.l. (spøg.:) torden (0: stærk rumlen)
i maven

\ underjordisk torden olgn.,

underjordiske lyde ved vulkanske udbrud, jord-

skælv olgn. PolPhysMag.VII.485. (studene)

stode nede i deres Aflukke i Lasten, og brølte,

saa det lød som en underjordisk Torden.
Heib.Poet.VII.348. en umaadelig Buldren . .

lig en underjordisk Torden, af de uophørligt

som svære Vandfald overstyrtende Bølger.

Andres.Klitf.7. HowardGrøn.SF.90.
\\ (jf. u.

bet. 1.1; i forb. lyn og torden. Blich.(1920).

XXII1.31 (se u. Lyn 2.i;. *Skibene spyede
(efter krudtets opfindelse) Lyn og Torden.

|

Det var den nj'ere Tid i sin Vorden. JFJens.

VL.94.
II
om teatertorden. *Han (o: teater-

direktøren) bød — og under Torden Huset
zittred.PalM.(1909).II.429. om teatermaskine

til frembringelse heraf: D&H. 2.2) (jf. bet. 2.1^

omkraftig røst, buldrende, øredøvende maade
at tale paa. * Hærførerstemmens Torden.
Boye.PS.11.37. Snart hævede han sin Stem-
me op til en hul Torden, snart sænkede han
den. HWulff.DR.330. Fjernt hører man Tor-

den af E.yldestr8La.h. KMunk.S.19. \\ ofte som
udtr. for, at man i vrede hæver stemmen, frem-
kommer med trusler, alvorlige formaninger.
De flyede for din (0: guds) Trusel, de fore

hasteligen bort for din Tordens Røst (1931:
Tordenrøst). Ps.104.7. *Den Grundtvig, som
i Anno Ti

|
fløj Tidens Modetro forbi,

|
og

lod sin Torden ralle. Rich.VH. 14. Den kristne

Forkyndelse nu om Dage vil helst dvæle
ved Evangeliets Sommerdagsidyller og haste
Tordenen forbi. KMunk.OS.44. *Vil nogen
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viige fra hans (o: pavens) Kircke skick og

Orden |
Paa Tiimen kiør hånd paa med

Liunild og med ^ox^Qn.Schandrwp.Ai^.
2.3) om urolige forhold, der minder om
tordenvejr, ell. om foreteelse (hævn, straf),

der virker paa en som et lyn. Himlens Torden
knuse de FoTTSsdeie. Sander.NEbb.il. *du
(o: gud) styrter |

Alle Straffens Tordner ned

paa min Isse. Bagges.NK.378. de franske

Fordringer (over for Sardinien 1858) viste lo

sig at være Torden uden Lyn. Verdenshist.

VI.115. jf.: (den franske revolution) var en

Landtorden, hvis Rædsler og Ødelæggelser

skulde strække sig over den halve Verden.

Blich.(1920).X.176. Keyserens Hoff, hvor af

paa Ovidium Torden og Lynild eengang
tilforen var neds^la.get. Falst.Ovid.l.

Torden-, i ssgr. især til Torden l.i ; fx.

(foruden de ndf. anførte) en del mere tilfældige

ell. let forstaaelige ssgr. som torden-agtig, 20

-brøl, -dag, -gny, -himmel, -lignende, -lum-

mer, -musik, -mørk, -nat, -rul (se L Rulj,

-skraldende; (nu næppe br.) til Torden I.2:

Torden-flamme, -gnist, -lue, (et) -lys. -af-
leder, en. [I.2] (jf. -leder; nu kun dial.)

lynafleder. Franklins Torden-Afleder. /^/•5'need.

1.404. StBille.Gal.1.73. UfF. || i sammenlig-
ning ell. billedl. Kierk.V1.147. de maatte an-

tage, at de, ved paa denne Maade at henvise

til Fremtiden, som med en Tordenafle- 30

der beroligede Øieh\ikket.Goldschm.L.I.461.

-angHt, en. (jf. -ræd; 1. br.) det at være

bange i tordenvejr. ErlKrist.MM.62. \\ i videre

anv. : voldsom angst; stærk nervøsitet, de sidste

Dage (havde hun) gaaet omkring i Torden-
angst for en vis Hr. K.Pont.HK.22. -blaa,
adj. ((3 ell. fagl.) af en mørk, graablaa farve

som skyer i tordenvejr. Luften var frisk af en
Formiddagsbyge . . tordenblaa Skyer rullede

bort i det FieTne.JPJac.I.122. en tordenblaa 40

Kaiva]. Skjoldb.NM.142. en majestætisk gam-
mel Herre med vældigt hængende hvidt
Hvalrosskæg og stor tordenblaa Næse.^Tfin-
ding.(Pol."/»1935.14.sp.6). BerlllaveL. 1.237.

-blaane, en. (dial.) tordensky. Blich.(1920).

VHI.l. Elkjær.RK.149. Feilb. -bløde, en.

tordenbyge. JoakSkovgaard.(Tilsk.1908.317).
Holstein.Æ.31. jf.: (Brandes's) Skrifter vir-

kede . . som en Tordenbløde paa en udtørret
Ager. ChrNBrodersen. ThøgerLarsen. I. (1942). 50

83. -bolt, en. [I.2J (jf. eng. thunder-bolt og I.

Bolt 1; nu næppe br.) lynstraale, der rammer
som en pil; tordenkile. * Hvert Bud om denne
Hiemmets Jammer (o: ved Kbh.s bombarde-
ment 1807)

I

, . rammer
|
Med Slaget af

en TiOTdenholt.Bagges.il. 195. *Lynflammer
knittre, Tordenbolte hTa.ge.Blich.(1920).IV
218. -brag, et. voldsom, bragende lyd af
torden; tordenskrald; ogs.: voldsomt brag.

Kort efter fulgte flere Lyn og Tordenbrag eo

hurtig ovenpaa hma,nden.Hauch.IV62. med
et Tordenbrag slaar (træet) imod Jorden.
Pol.^*/tl943.3.sp.l.

II
billedl.; navnlig om

stnerk røst. Bagges. 111.8. *(Jesusbarnet)

som til Domme-Dag
|
Taler med Torden-

Brag,
I
Nu man hører græde. Grundtv.SS. I.

349. med Tordenbrag lød nu Chefens ny
Kommando: Bag oml Opmarcher iS'c/iand.

F.131. -brand, en, [I.2] (nu næppe br.)

lynbrand (1); billedl.: *(sjælen) Sig ingen
Fare forestiller,

|
Beleer Guds Vredes Torden-

Brand. Brors.S9. smst.61. -brev, et. [2.2]

brev med alvorlige irettesættelser ell. trusler;

straffe-, truselsbrev. ADJørg.1.26. 1661 ud-
steder Kongen et sandt Tordenbrev til de
Forsømmelige. Majestæten har tabt Taal-

modigheden. HistMKbh.3R.Y194. -bad, et.

(nu sj.). * Tordenbudet fra Sky (0: torden

som bud om gudernes vrede). Ing. Reiselyren,

1.(1820). 115.
II [2.3] billedl.: tordenbud-

skab. ChrFlensb.DM.III.54. Bagges. NblD.
20. -budskab, et. [2.3] uventet efterret-

ning, der virker lammende, nedtrykkende. MC
Bruun.JSR.261. saa er det Bud: i Ansigtets

Sved at æde deres Brød, ikke noget Torden-
budskab. Z*erÅ;.//.i08. det Tordenbudskab
. . at Færgen . . var kuldsejlet og hendes
Mand druknet. Feilb. BL.340. -balder, et.

(nu 1. br.). Bagges.L.II.253. * Kartovens Tor-

denbulder under Kannipen. Bredahl.V79. *Da
lød et Tordenbulder, en Lynstraale faldt,

Røse.Bygevejr.(1892).61. -byge, en. regn-

byge, som følger med ell. efter torden (jf.

-blødej. Amberg. nogle dygtige Tordenbyger
(havde) afkjølet Luiten. PMøll.(1855). 11.61.
nu øser det ned, det er en formelig Torden-
byge. i^os^r.T.59. Korch.LL.75. || i sammen-
ligninger ell. billedl. *een af Skiæbnens Tor-

denbyger
I

Forslog mit Skrog mod Syden,
fast til Rom. Bagges.11. 108. en ren Torden-
byge af Granater. Rørd.SF.27. -drøn, et.

(nu 1. br.). *Naar Tordendrøn og Lynets
Ild

I
Og Hagel giennem Luften suser. VK

IIjort.(NyesteSamling afSelskabssange. (1793).

109). Soen (kommer) rullende ind mod de
nøgne Skær og brydes med Tordendrøn,
NaturensY1914.289. jf.: *det andet haarde
Slag

I
Skal dæmpe Tordendrønet af det før-

ste (0: at eders fader er henrettet):
\

. . Eders
Mand (skal dø).Blich.(1920).VI.289. -flae,
en. (daql., især dial.) koleraflue. DanmFauna.
XXXVII.43. UfF. -gal, adj. (jf. tord-

nende gal u. tordne 3.2; dial.). 1) (jf. -vred^

om person: meget ophidset, vred; lynende

gal. da Kongen fik det at vide, blev han
tordengal. Grundtv. Snorre. II. 276. sa.PS.IX.
100. Feilb. 2) om ting ell. forhold: helt for-

kert; ravgal. Det er tordengal, Pengene er

borte, du har faaet dem, hvor er de blevet

af? Feilb.BL.165. vi korte ned ad Bakken i

Flyvegalop . . Jeg var rent ude af det, for

det gik i Galop, tordengalt. JFJens.i^^.6<?.

Feilb. -gad, en. (mytol.) ofte i best. /., om
guddom, der menes at fremkalde ell. raade for

torden; navnlig om Juppiter ell. Tor. Reenb.

11.348. Tordenguden kører
|
langs ad Rum-

mets Rand. LCNiels.R.72. StSprO.Nr.79.97.
100. -guddom, en, (jf. -gud; mytol.).

XXIV. Rentrykt •/• 1M7 16
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A0lrE.N0.115. -hammer, en. (jf. Tors

hammer (u. I. Hammer 2.\), tordenens hamre

fM.Torden 1.2^,Torsharamer; poet., højtid., sj.)

Tors hammer, der tænktes at frembringe torden

og lynild, selv Thor kan ikke værge sig med
sin Tordenhammer og sine Lynkiler (o: ved

ragnarok). Molb.DH.1.95. \\ i videre anv.;

dels om lynet: *Da gaber Skyen, Torden-

hamren knuser,
|
Orkanen over Egens Sted

henhTUseT.Blich.(1920).IV218. dels (jf. Tor-

den 2.1^ om ild fra svært skyts: Sander.

Skiærtorsdagl801.[1801J.7. -hat, en. (jf.

-hoved 1; jy.) øverste del af tordensky; ogs.:

tordensky. ThøgLars.Dagene.(1905).61. Det
var hidsige Skyer . . Disse store gullige

„Tordenhatte" i Sydøstl sa.FB.86. Feilb. jf.

JKamp.DF.36. -hoved, et. J) (jf. Hoved
om hver af de opadskydende dele af en tor-

densky (SaUXXin.611); sj.) d. s. s. -hat.

Aakj.PA.160. 2) (jy.) dumrian; fæhoved.
JVJens.NH.73. Ejendommen bliver to Tu-
sind mere værd . . Jo, jo, det kan ethvert
Tordenhoved se.HansPovls.RF.185. Feilb.

•høj, adj. (sj.) om lyd: meget stærk; tord-

nende. Bagges.1.29. *Nu snorked Klokker
Claus sin tordenhøie B&s. smst.90. -ild, en.

(ænyd. d. s. (Kingo.SS.11.246); nu næppe
br.) lyn; lynild. Falst.Ovid.34. billedl., om
streng dom, straf: smst.4. -kaffe, en. især
om forhold paa landet: kaffe, der serveres

under ell. efter et natligt uvejr, naar et hus's
beboere er blevet purret ud. KnudPouls.Va.l57.
TaktogTonepaaSengekanten.(1943).60. -ki-
le, en. (sj. -kil. Oehl.VI.158). [I.2] (ænyd.
d. s. i bet. 2, ty. donnerkeil; jf. -bolt, -kølle,

-pil, -sten samt Lynkile) 1) (slyng)vaaben, i

form af en (tre) takket stav, der tænktes som
tordengudens (navnlig: Zeus's, Jupiters) vaa-
ben ell. symbol og udslynges som lyn; ogs.

(især poet. ell. højtid.) om lynstraale. I.l) i

egl. bet. Gid Jupiter . . med een af sin Torden-
Kiiler vilde slaae mig saa smaae som sand.
Dumetius.IJI.83. Wess.77. *Granen (splin-
tres) af Aukthors ToTdenkil Oehl.VI.158.
*Frygt ei Tordenkilens Brag] Hauch.SD.I.
93. JLange.III.12. 1.2) i sammenligninger
ell. billedl., navnlig svarende til Torden 2.2-3.

ChrFlensb.DM.il.15. Vor Hær trænger ind,
som Tordenkilen i den kneisende Eeg. Sander.
NEbb.138. *Skiæbnens Tordenkiler. Bagges.
V.142. Bansættelse, som er Bispernes Torden-
Kile. GrMnd<t;.5aa;o.///.i32. Skriver Carl Møl-
ler et Lystspil, svinger (Peter Nansen)
straks Tordenkilen imod det. MJepsen.Peter
Nansen.(1912).20.

||
(sj.) spøg., om et gevær.

jeg stopper en ny Patron i min Tordenkile.
Zeppelin.Fu.56. 2) (især dial.) tordensten (2).
vAph.Nath.VIII.135. Thiele.111.32. StSprO.
Nr.79.66. Feilb. Kværnd. LollO. -knald,
et. (nu sj. uden for dial.) tordenbrag; ogs.
om tordenlignende knald. *det navn saa raa-
ber ud

|
Cartove kaaber-mund med torden-

Knal.SamlDanskeVers.^VI.213. UfF. jf.: den
7 Nov. skal . . være i et Torden knali ned-

falden een Steen af LnEten.Borrebye.TF.413.

II
billedl. *Hevnens Tordenknald og Vree-

dens Storme suuste. Bagges.(ABagges.JB.I

.

23). -kølle, en. (nu næppe br.) tordenkile

(1.1 ). LTid.1724.849. -latter, en. (1. br.)

høj, skraldende latter. Jeres Munterheds Lyn-
slag . . fulgtes af Taffelets Tordenlatter. Foer-
som.Hamlet.200. PalM.AdamH.1.15. Drachm.
PV85. -le, V. (jf. -latter; sj.). mine Til-

10 hørere toTdenleT.Buchh.UH.169. -leder,
en. [I.2] (sml. -afleder; nu næppe br., jf.: „bru-
ges langt hyppigere (end Lynafleder)". MO.)
lynafleder. CEMangor.RS.113. de vilde fæste
en Tordenleder paa deres Borge og da trodse
Himlens Lyn. Grundtv.PS.111. 74. VSO. \\ i

sammenligning ell. billedl. jeg (bildte) mig
ind, at have . . tient til Tordenleder, og af-

vendt det truende Lyn fra stakkels Armada.
Rahb.E.1.366. Mennesket kan . . gjøre Ne-

20 mesis til sin Ulykkes Tordenleder. i7et&.

Pros.11.200. -lue, en. (ænyd. d. s. (Kingo.
SS.II.222); poet., nu næppe br.) lyn. Hev-
nerens Tordenlue

|
Slog Danmarks Skyts-

aand ned. Ing.VSt.204. -luft, en. trykkende

luft før ell. under tordenvejr. JensSør.II.35.

VSO. Feilb. \\ i sammenligning ell. billedl.

den Sløvhed, der, liig en trykkende Torden-
luft . . havde hvilet over min raad vilde
Siæl.Gylb.(1849). X. 167. Bers.G.14. -lyd,

30 en. (nu sj.) lyd af ell. som torden, en heftig

Storm . . begyndte ligesom med en Torden-
lyd i Lutten. PEgede.Efterretn. om Grønland.

[1788J.151. *Frygt ei Basunens Tordenlyd.
Grundtv.SS.1.649. \\ billedl., om tordentale.

Anti-Spectator.59. -maal, et. (sj.) stærk,

tordnende stemme; tordenrøst. *(hun) hafde
klingend Røst, et sterkt og Torden-Maal.
Holb.Paars.242. -maskine, en. maskine,
hvormed torden efterlignes; især (teat.): ma-

40 skine til frembringelse af teatertorden. Conv
Lex.XVII.459. D&H. -ord, et. (nu sj.) ord,

der indeholder en alvorlig formaning ell. tru-

sel; skrækindjagende ord; ogs.: tordenbudskab.

Rahb.E.V. 126. *i muntre Venners Chor
|

Jeg hører iidelig min Ryggers (0: rykkers)

Tordenord . .
|
Tre Gange har han kaldt

med rædsom 'lordenrøst. sa.Tilsk.1793.808.

VSO. -pil, en. [I.2] (ænyd. d. s., ogs. i bet.:

tordentale (Kingo. SS.V171)) i) (jf. -bolt,

50 -kile 1.1; nu sj., jf.: „Poetisk." VSO.) lyn-

straale. *0m Jupiter for hver Misgierning

vilde lyne,
|
Hånd skulde blive snart for

Torden-Pile ha.v.Falst.Ovid.30. »Hvert Ord,

I

En Tordenpiil lig, i mit Hierte nedfoer.

Bagges.V.130. 2) (jf. -kile 2; dial.) torden-

sten (2). FrGrundtv.LK.63. LollO. -prædi-
kant, en. [2.3] (jf. -prædiken, -præst; sj.).

Rahb.(Trojel.II.x). -prædiken, en. [2.3]

iænyd. d. s. (Kingo. SS.IV 268) ; jf. Donner-
60 prædiken) prædiken med skarpe, revsende

ell. fordømmende ord; straffeprædiken; ogs.:

tordentale. Amberg. Jakob Knudsen nøjes

ikke med almindelige Tordenprækener over

Samfundets gradvise Fouin^ehe.HBegtr.JK.
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247. -præst, en, (jf. -prædikant; sj.).

Amberg. -regn, en. (ænyd. d. s.; jf. -b)'ge)

stærk regn, der følger med ell. efter tordenvejr.

LTid.l733.314. *af Hagen Sved
|
Faldt ned,

som af et Tag i ToTdenvegn. ChrBorup.PM.
285. *en Tordenregn mig dypTper.Heib.Poet.

VI.449. (drengens) knugede Sind aabnede
sig mod Legen som den tørstige Jord mod
Tordenregnen. HansPovls.HF.35. -ræd, adj.

(jf. -angst; 1. hr.) bange i tordenvejr. Søiberg.

Folket ved Havet. (1908). 46. -ror, et. (nu
næppe br.) gevær ell. kanon. Sander.Skiærtors-

dag 1801. [1801]. 6. -rort, part. adj. [1.2]

(jf. (som) rørt af torden u. Torden 1.2 ; sj.)

lynslaaet; rædselsslagen. Frank.SD.5. -rost,
en. (ænyd. d. s., jf. fsv. thordyna, thordyns
rost; sml. -maal, -stemme; især højtid, ell.

bibl.) stærk, tordnende stemme. Holb.MpS.
268. „The!" bulrede en Tordenrøst gjennem
Messens tomme Rum. VKorfitsen.TO.1.40.

II
billedl.; dels om stærk larm, kamptummel

olgn.: *Nu Stridens Tordenrøst sig hæver,
|

Og Hytter falde, Sletten hævei.Thaar.ES.
182. *need i Dalen Elven falder

|
Med Tor-

den-Røst. PJ.i7ei6./S^.//.332. dels om torden-

tale, formanende ell. truende ord. Grundtv.
SS. 1.690. (de) skræmtes bort ved din (o:

guds) Tordenrøst (1871: Tordens Røst^,
Ps.l04. 7(1931). jf.: Lovenes Torden-Røst.
PAHeib.R.n.l06. I. -skade, en. se Torn-
skade. II. -skade, en. [I.2] (nu sj.) skade,

ødelæggelse ved tordenvejr; lynskade. Moth.
Conv.T88. den almindelig inbilte Kraft (hos

tordensten): at afværge Torden -Skade fra

det Huus, hvor en Torden-Steen glem-
mes. Ci<.2S72.^5<5pr0.iVr.79.67;. VSO. MO.
•skjold, propr. ell. (i bet. 2) en. I) søhelten

Peder Wessel (1691-1720); i faste forb.,

talem. som den gang ej, sagde Tordenskjold,
det gaar glædeligt, sagde Tordenskjold, se

J. ej 1.1, glædelig, (ligesom) Tordenskjolds
soldater, se Soldat l.i.

|| S overf. (i ordspil

m. Torden og Skjold^, om tapper kriger,

krigshelt. Lynet over Torden-Skjolde (o:

Olav Tryggvesøn). Grundtv. Snorre. I. b2^. 2)
(dagl.) som navn paa tændstikker, hvis æskes
laag har et billede af Tordenskjold, en Æske
Tordenskjold. 5oj/a.F//.3i6. -skrald, et.

(ænyd. d. s.) tordenbrag. Holb.Plut.V.ll. Jeg
ingen Lynild seer! ei hører Tordenskrald (0:
som tegn paa gudernes vrede)\

|
. , En frek

Forræder skal
|
Ustraffet spotte os? Han ryd-

des ei af Jorden
|
I samme Øieblik? Wess.52.

De Bukke frem han (o: Thor) kalder |
Ud

af den lune Stald.
| Naar Kerren vældigt

gialder,
|

Det kaldes Tordenskrald, Oe/ii,

ND.7. Tordenskraldet fulgte umiddelbart
efter Lynet som et kort sønderrivende Stød.
JV.Jens.Br.29.

\\ i sammenligning ell. billedl.

midt iblant Vaabenklang og Stvkkers (o:

kanoners) tordenskrald . PoulPed.bP.(1937).
15. efter nogen Tid brød naturligvis Syste-
met sammen — med et langt Tordenskrald
efter sig af Bankerotter, Krak og Besvigel-

ser. Tt7sÆ.i.929./.4<?. Det (0: en stævning)

kom for G. som et Tordenskrald om Vin-

teren. jBBer<e2s.Z).77. -skræppe, en. (ænyd.
torden-, tordonne-, tordøn-skræppe ofl., glda.

tordhenskreppæ (Harp.Kr.254); omdannet
(m. tilknytning til Torden, fordi planten if.

folketroen værner mod torden, ell. fordi torden

trækker efter den, jf. Feilb. UfF.) af æda.
thor-, thorthskræppæ (Harp.Kr.76.152) , jf.

10 jy. tordskræppe (JTusch.121); navnet er

særdansk, dets 1. led er maaske IIL Tor, da
Petasites officinalis Moench blomstrer i marts

maaned (jf. JLind.Lægeplanter.(1918).96))

2( om forsk, skræppelignende planter; nu
navnlig om den meget storbladede rød heste-

hov, borgskræppe, pestilensurt, Petasites offi-

cinalis Moench (jf. 1. Skræppe^; ogs. om
planter af burre-slægten, Lappa Tournef., ell.

om forsk. Rumex-arter. JTusch.121.250.312.

20 336. Lange.Flora.342. Ment2O.Bill.l8. Som-
merregnen ved Gavlen

|
skralded i Torden-

skræpperne rap. ThøgLars.Dagene.(1905).19.

Tordenskræpper . , kommer ogsaa let, hvor
der er leret og tugtigt. HansHenriksen.Frem-
skridtsfolk.(1937).51. Feilb. FrGrundtv.LK.

55 f. Halleby.244. LollO. jf. skaansk thordons-

skråppa. Rietz.730. -skud, et. fl.2] (jf.

-bolt, -kile, -pil samt I. Skud 2.4; nu dial.)

I) om lynnedslag (og tordenbrag). vAph.

30 (1759). II (jf. Torden 2.2-3; sj.) billedl. Det
er et Fredens Bud,

|
Som skulde alle vække,

I

At Lovens Torden-Skud
|
Ey mere torde

skrekke. Brors.lOO. 2) tordensten (2). JKamp.
DF.39. -sky, en. (ænyd. d. s.; jf. -blaane)

sky, under hvis dannelse der udvikles saa store

elektriske spændingsforskelle (i forhold til jor-

den), at der opstaar ell. kan opstaa tordenvejr;

tung, mørktfarvet sky, som giver ell. truer med
lyn og torden. En Bonde seer fra Ploven

|

40 Den mørke Torden-Skye. Ew.(1914).III.155.
vækkes

|
Ved Bristen af en Tordenskye,

Bagges.III.163. bag den sorte Tordensky
|

Dog Solen glimter frem paa ny. Grundtv.SS.
Y156. Koen brøler

|
under Tordensky.

ThøgLars.DN.15. || i sammenligning ell.

billedl.; især om noget truende ell. ubehageligt.

Frie ere vi og blive
|
Fra Lovens Tordensky.

Brors.138. Farvel, min Trine, farvel I • .

Faren truer os, en Tordensky hænger os

50 over Hovedet. Heib.Poet.V1.94. Forpagterens

Ansigt blev mørkt som en Tordensky. Jo-
hanneKorch.Lindegaarden.(1939).133. -skyl,
et ell. (nu dial.) en (VSO. UfF. jf. Feilb.

u. tordenskylle^, (sml. -skylle; især dial.)

regnskyl i tordenvejr. Amberg. Det susede ned
med Tordenskyl og varm Regn næsten
uafbrudt. JVJens.Br.216. Pol.*/,1942.13.sp.6.

-skylle, en. (jf. -skyl; især dagl.) voldsom
tordenbyge. Larscn.*(1888). Æbletræet slipper

60 sit rige, duftende Læs,
|
som styrter over Græs-

set med en Tordenskylles hzjmen. Holstein.

D.^28. dyb blaa, som himmelen er, naar en
tordenskylle har renset den. JoakSkovgaard.
(Tilsk.1908.317). -skæff, en, (;/. «v. dial.

16^
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thoreskågg, ty. donnerbart; eiter mlat. Jovis

barba, Jupiters skæg, jf. eng. Jove's, Jupiter's

beard (t jubarb), fr. joubarbe; planten men-

tes at beskytte mod torden; dial.) S( husløg,

Sempervivum tectorum L. Moth.^P73. Moth.

K58. GSchutte.HH.175. *Paa Taget vokser

Tordenskæg (anm.: „Tordenskæg" er Folke-

troens Navn for Husløg^. KL Kristensen.

Stavnsbundne Sange. (1928). 12. OrdbS. (jy.).

f -skærm, en. [I.2] d. s. s. Lynskærm. VSO.
-slag, et. [1.2] {ænyd. d. s., fsv. thordona

slagh, tordenslag, ty. donnerschlag) I) (jf.

torden slaar u. III. slaa 32.2; nu dial.) lyn-

nedslag med stærkt tordenskrald. Torden-
slaget treffer snarer' |

Hin Ceder-Top, end
Ressel-Rod.Reenb.11.324. Tre stærke Tor-

denslag forkvnde Guds besvnderlige Nærvæ-
relse. ^Jw.f'iPJf^^./.iyS. Goldschm.\:254. Feilb.

2) i sammenligninger ell. billedl. 2.1) (nu sj.)

om stærk larm, hulder; navnlig om kanon-
torden ell. slagtummel. *Mar3 . . med sin

Musquet
| Og Stykkers Torden-Slag ud-

hvæste
I
Snart Ild, snart Blood.CiitoM.Pr.35.

*Vi Snækken redte ud
| Og hejser Konge-

flag
I
Til Lyn og Tordenslag

|
Til Skræk for

Danmarks Fienåer. Grundtv.SS.IY359. 2.2)

om hvad der virker truende ell. (især) for-

færdende, lammende paa en; ogs. om hvad
der virker forstyrrende, ødelæggende. „Achl
hvilcken Tidende!" — „O hvilcket Torden-
slag I" fioZft.Md.Trfi. *De Onde kand hun
(0: loven) vække

|
Med hendes Tordenslag,

I
Samvittigheden skrekke.Brors.i37. *(et

brev) Der som et Tordenslag ham rørte ret.

I
lians Fader nemlig skrev . . |

Han nødtes
til . .

I

At lade Hjælp til Sønnen falde bort.

PalM.lV.182. Ingen maatte komme i Land
i hans Fraværelse. Det var et Tordenslag
for os Alle. Holst.1 11.165. Valgresultatet i

Hovedstaden . . virkede paa Højre som et

sandt Tordenslag. A'eer^aard.Ær./.iS/. (jf. u.

Lyn 1; nu næppe br.:) Ofte . . høres Dødens
Budskab pludselig, som et Tordenslag fra

en klar BommeraitGn. Basth.Tale.(1795).13.
-slagen, part. adj. [I.2] (nu sj.) ramt af
lynet; lynslagen. *Tit kommer sig igien en
Torden-slagen F.&g.Clitau.PT.176. *Hyl og
Hvin

I
Af tordenslagne Trolde. Grundtv. PS.

Y91. jf.: Deltagerne var som tordenslagne
Høns. CFMorfens.fiW.Z7S. f -stang, en.

[1.2] lynafleder. Tode.Y.323. -stemme, en.

(jf. -maal, -røst^ stærk, tordnende ell. buldrende
stemme; ogs.: stemme, som indjager skræk.
Holh.Kh.723. Man hørte ham . . med Torden-
stemme kalde paa sin Tiener. Gylb.Novel.II.
277. Fleuron.KO.170.

|| billedl. * Krigens
Tordenstemme lod

|
Trindt om de svage

\o\de.Thaar.ES.423. Lovens Tordenstemme
har vakt (synderens) Samvittighed, ikf^/nsf.

Betr.I.llO. -sten, en. [I.2] (ænyd. d. s., sv.

dial. thordonssten, eng. thunderstone, ty.

donnerstein, sml. gr. keraunios, med lynet
(gr. keraunosj falden sten, samt mlat. cerau-
nius ^Ceraunius ær en ærlyk steen thæn thær

faldær mæth liugnæth nithær oc ær goth
for troldom oc for liugnæth. Harp.Kr.180.
smst. 236); jf. -bolt, -kile, -pil) l}(nu sj.) sten

(kile, økse), der if. primitive forestillinger ud-
slyngedes fra himmelen med lynet, hans Fok-
mast (var) slaget i Stykker af en Torden-
steen. i2eiser./Tr295. *(gud) udslynged mange
Fold

I

Sine Tordenstene,
|
For at knuse

Grændel Tvold. Grundiv.PS.VI1.233. \\ billedl.

10 førend dend store Torden-Steen (0: rigets

acht og band), som hånd truedes med, blef

needslagen. Slange.ChrIV582. At han ikke

ramtes af en Tordensten eller et andet Kaste-
skyts fra den himmelske Hævners Hænder,
den unge Lømmel. Aakj.PA.31. 2) (jf. Jøde-,

Los-, Olivensten (2), Paddeko, Sebedeje-

(sten); dial.) om forsk, jordfundne sten, der

mentes at være faldet ned med lynet og (ell.)

beskytte mod torden ell. trolde; især om for-

20 steninger som vættelys (belemnitter), (pigge af)

forstenede søpindsvin (echinitter) ell. sten-

aldersager som flintokser, -kiler, naar man har

en Torden-Steen i Huuset, tør aldrig Trold
komme der [nd.Holb.UHH.1.6. 2. skarp-

sleben Flintestene (fundne i jættestuen ved

Jægerspris 1744) af det slags Bønderne pleye

at kalde Toiden-Steene. EPont.(KSelskSkr.
1.309). Junge.291. Ing.VS.I.142. En Hjælp
var at lægge en „Tordensten" (Echinit) paa

30 Hylden ved Mælkefadene, — den kaldtes

somme Steder „Smørlykke", saa fik Hexeri
ingen M&gt. Feilb.BL.i20. StSprO.Nr.79.5ff.
MDL. Feilb. SjællBond.171. -storm, en.

{eng. thunderstorm, ty. donnersturm; sj.)

uvejr med torden og voldsomme v-indstød. PN
Nyegaard.S.194. i sammenligning ell. billedl.:

Bagges.L.I.368. *Frem, som en Tordenstorm,
foer Budet fra Hytte til Rytte. FGuldb. 1. 51.

Brandes.(Tilsk.l909.I.516). -straaie, en.

40 [I.2] (ænyd. tordenstraal, -stral(e), ty. donner-

strahl; jf. Straaie sp.234*^; nu næppe br.) lyn-

straale; ogs. om Jupiters tordenkile. *Han (o:

Jupiter) af Olympi Top en Torden-straale

skiød. Holb.Metam. 23. *Tordenstraalen, mel-

lem Skrald i Skrald,
|

Adsplitter Skyen.
Bagges.NbW.31.

\\ (jf. Bandstraalej billedl. de

Torden-Straale, der komme fra Paven. i/oZJ.

Kh.749. Etc.(1914).IY50. 03 -svanger,
adj. om sky, himmel, luft olgn.: truende med

50 torden (jf. lynsvanger^, en tordensvanger
Eimmel.Bagges.DVXI.99. et frygteligt tor-

densvangert Uveir (begyndte) at trække op.

Rawert&Garlieb.Bornholm.(1819).168. Luf-
ten gløder

I

tordensvanger, mæt af Sol.

Dra.chm.SB.33. \\ billedl. *Dødens Kugle
|

Farer fremad fra det hule
|
Tordensvangre

Kæmperor (o: paa en kanon).PalM.VIII.21.
navnlig: (fare)truende; farlig; truende med
ell. fuld af vredesudbrud olgn. Tode.IX.357.

60 Povl Helgesens Sprog har en tordensvanger
Krait. Brandt.CP.3. Det var nu paa tredje

Dag, at denne tordensvangre Tavshed hav-

de hersket under lSlaaltiderne.Wied.S.250.

-søn, en. I) (jf. Torden sp.223*; mytol., sj.)
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tordengudens søn. AOlr.(DSU905.140). 2)

[2] i Mlledl. anv.
|j

(efter NyTestamentes

boanergés (Marc.3.17), som vistnok gengiver

et heirnisk elL aramæisk udtr., der forklares

som „tordenens sønner"; jf. «. Sebedeje;

HU.) især i flt., som Kristi navn fil Zehedæus''s

to sønner, Jakob og Johannes (maaske givet

p. gr. af deres heftige og ærgerrige karakter).

Marc.3.17(Chr.VI: tordens børn;, jf.: Jo-
hannes, Jesu kjæreste Discipel,

|
var . , ikke

blød, da han var ung;
|
og Boanergés, Torden-

sønnen, kaldte
|
vor hellige Frelser ham.

Arentzen.KH. 142.
\\

(sj.) om et krigsskib.

JFriis.24. 'tale« en. (jf. -ord, -prædiken
samt tale donner(s) (u. II. Donner^ og Dun-
dertale^ (alvorlig) formanings- ell. revselses-

tale; (skarp) straffetale. Kierk.IV403. Folket

. . var blevet vækket ved Reformatorernes
ToTdenta.\eT.Schiern.HS.J.lll. Som Regel . .

ofrer (læreren) en Tordentale paa hende samt
en Anmærkning i I'TotokoWen. TDitlevsen.

BG.40. -vaaben, et. (dannet af Chr. Blin-

kenberg; arkæol. ell. etnogr.) en tordenguds

vaaben (lyn, tordenkile) ell. genstand (for-

stening, tordensten), der menes at være ud-

slynget fra himmelen under torden. Torden-
våbenet i kultus og io]ketro. BUnkenberg.
(bogtiteU909). D&H.TI.637. -vejr. et. flt.

(1. br.) d. s. (LTid. 1724. 365. Heih.Fl.l830.
Nr.79.1.sp.2. Paulsen.11.839). I) uvejr med
lyn og torden. Cit.l703.(JensSør.II.42). Naar
Torden-Veir paakommer, skal alle Vedkom-
mende holde Sproiter . . tilreede. Forord«.
**/il761.IV§20. hver Gang et Tordenveir lod

sig hore, vaagnede han øieblikkelig. Hawc/i.

1.286. Tordenveiret bryder los, trækker over,

VSO. Bønderne lukker Vinduerne . . Thi
Træk skal være farlig i Tordenvejr; Skor-
fitensilden slukkes.NSvends.H.94. || som en
(lam) kat, en tudse i tordenvejr, se Kat 2.i,

Tudse. 2) i sammenligninger ell. billed.;

navnlig (jf. Torden 2.b) om noget truende ell.

ubehageligt. Jeg anseer den franske Revolu-
tion for et Tordenveir, der har klaret de
tykke Dunster, som Aarhundreder havde
samlet paa Menneskelivets liohzont. Gylb.

TT.8. Kierk.XIV66(se u. nedlede 2.3). skønt
hun bestandig havde levet som med et Tor-
denvejr hængende over Huset, var hun ikke
bleven kuet.Pont.nR.*I.182. „Naa, I vil nok
ikke mer kend's ved gamle Venner!" siger

han med optrækkende Tordenvejr i Tone-
faldet. .Soj/a.HF.^^. -vogn, en. (poet. ell.

højtid.) guden Tors kærre, hvis rullen hen over

himmelen if. oldn. mytologi kaldtes torden.

Junge.292. Molb.UV.32 (se u. I. Tor^. || i

videre anv. Fra Skyens Tordenvogn han
(o: gud) Lynet svinger. Ing.RSE.VII.163.
Jahvehs buldrende Tordenvogn. Brandes.¥
546. -vred, adj. (jf. tordnende vred (u.

tordne 3.2); 1. br.) d. s. s. -gal 1. Gylb.IX.245.
Bergstedt.(Pol.*/,1926.Sønd.l7). -øsle, en.

(gengivelse af nylal. brontosaurus, til gr.

bronté, torden, og gr, saiiros, øgle; zool.)

uddød kcsmpeøgle fra Nordamerikas nedre
kridt: Brontosaurus. FrPoulsen.MD.30. Danm
Pattedyr.419.

Turd-maaned, en. se Tormaaned.
tordne, v. ['to(-)rdn8, især prov. 'tå<")rd-

na] ell. (gldgs. (nu sj.) ell. dial.) ['to(-)rna,

itå(-)rna] olgn. jf. Allen. DS. 11.691 (kbh.).

Esp.356. Feilb. Flemløse.76 samt: Tordne
(ell.) Torne. Moth.T142. sml. skrivemaaden

10 t o r n e. Ilolb. MpS. 265. sa. Ep. 1. 80. LTid.
1736.466. Prahl.AH.IV.133. Det Ivnede og
tornede (HCAnd.Eventyr.I,l.(1835).42: tord-

nede;. HCAnd.(VilhAnd.Litt.IIl.tvl.29)).
-ede; imp. (sj., formen undgaas helst ved om-
skrivning) tordn (MCBruun. Slaget ved Tri-

polis.(1797).6. EJessen.Gram.123J. vbs. -en
(PAHeib.R.Il.64. Kierk.VII.461. VSO.), jf.

u. Torden sp.222*^^. (ænyd. tord(e)ne, tor-

dun(n)e, tordønne, sydsvensk dial. (skaansk)

20 thordona, no. tordne, jf. eng. thunder, ty.

donnern; til Torden)
I) om det forhold, at der (fremkommer lyn

og) høres torden, at tordenen buldrer.
I.l) i egl. bet.; i alm. spr. næsten kun upers.:

det tordner ell. f (^^^t norskhed) der
tordner (Holb.Ep.II.7. vAph.Nath.VIII.
134). Naar det tornede, troede han, at

Jupiter var vred. Holb.Ep. 1.80. (spillerne i

et værtshus) gi øre saadan Aliarm, at man
30 neppe skulde kunne høre om det tornede.

Prahl.AH.IV133. Staa op, Annette! —
Barn! det tordner

|
Med Storm og Lynild

Slag i Sliiig.Winth.V140. lyne og tordne,
se II. lyne 1. || talem. (m. overf. anv., jf. bet.

2.2; nu sj.): Naar det tordner, regner det

gierne ogsaa o: paa Trusel følger Hug.
VSO.VR69. jf. Mau.10379 samt u. Torden
1.1. Det slaaer ikke altid ned, naar det
tordner (o: ikke alle trusler bliver til alvor).

40 VSO. jf. Mau.10378.
\\

(sj. i rigsspr.) m.
Torden (vejr) olgn. som subj. Esp.356. * Vejret

har tordnet sig træt. HansHenriksen.Dan-
marks-Sange.(1911). 17. \\ (jf. bet. 1.2; især

relig. ell. mytol.) m. subj., der betegner et per-

sonligt (navnlig: guddommeligt) væsen. Her-
ren tordnede fra Himmelen. 2Sam.22.14.
*Jeg saae ham,

|
Den høie Thor . . |

Han
talte til mig, og saa snart jeg svarte,

|
For-

svandt han tordnende i Østens Himle. ^w.

50 (1914).III.38. Grundtv.SS.II.163(se u. II.

lyne 1). jf.: *tordner Skjebnen, den For-

fulgte fro
I

her (o: paa kirkegaarden) sit

Paulun paa Haabets Strandbred bygger.

FGuldb.II.41. * Hører kun Loven
|
Tordne

fra Oven. Grundtv.SS. 1.239. m. obj. og adv.,

præp.-led olgn.: denne voldsomme, faderlige

Gud . . som tordner Lovbud ned. JPJac. II.

52. Dér tordner Zeus tre Giganter til Jorden
med sine Lynstraaler. FrPouZse«.G'r(csÅ;-ro-

6o merskKunsthistorie.(l91S).46. || tordne af,

(1. br.) holde op med at tordne. Moth.T142.
Naar han (o: Jupiter) har tordnet af . .

|

Renser han Luften igen. Rubow.Overs. af Ovid:

Vers.(1944).24, 1.2) vel egl. om onde væsener.
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der rammer en med torden; nu kun (jf. II. lyne

2,3 slutn.) i eder som fanden tordne mig
ell. tordne i mig f'dig, ham osv.) (PNJørg.

En Vartouskones Kanefart. (1845). 22. Krist.

Ordspr.634. CReimer.NB.649). Saa skal ogsaa

den Onde tordne, gale og pidske .

KhhAftenp.l784.Nr.4.3.sp.l. „Det bliver al-

drig anderledes." — „Saa—aa. Jeg skal,

Fanden tordne mig vise dig det." Schand.

W273. Jeg . . er Dælen tordneme ogsaa

ligegldid.LindskovHans.NH.16. Fanden tord-
ne og lyne mig. D<&H. Flemløse.177. \\ m.

udeladt subj.: tordne mig olgn. Bagges. L.

I1.336f. Rørd.BB.140.

2) overf.: buldre, larme som torden.

2.1) (jf. bet. 2.s) om lyd af storm, uvejr, knald

fra skyts, støj af instrumenter olgn. Leth.(1800).

*Fra Land Kanonen tordner. Winth.1.161.

(Schaffhausenfaldets) mægtige snehvide, tord-

nende Na.ndma.sser. Wesenblj.lns.195. Moto-
ren tordnede og sa,ng.OlesenLøkk.NH.I.250.

*Blæst og Bolger imod dig tordner. KMunk.
DS.54.

II
upers. *Gud gav en herlig Sejer

|

Den lange Sommerdag . . (
Det tordned Slag

i Sl&g. Grundtv.PS.V11.295. For hvert (vind-)

Stød udenfor tordnede det svagt i Ovnen.
HansPovls.HF.55. det tordnede (o: rumlede)

i min M&ve. Lauesen.RYW. \\ m. subj., der be-

tegner person (personifikation). *den soorte

Smid . .
I

Med Hammer-Slag i Slag paa Am-
bolt tordner saa,

|
At Hiernen færdig er der-

ved i Tu a,t ga,a.e.Worm.Sat.50. »Tordenskjold,

I
Sagde Kongen, skal du kaldes!

|
Nu saa,

svor han, skal
|
Tordne jeg for Svenskens Øre.

Brandt.(BoisensViser.178). * Kongen af Sver-
rig . . vreedelig torned og lyned (o: affyrede
kanoner). Sort.HS.G2*>. m. obj.: (hun) tord-
nede „Finlandia"s storslaaede Melodie hen
over Tangenterne paa Flyglet. BeWTtd."/,
1945.Sønd.3.sp.5. 2.2) om stemme ell. ytring:

lyde højt, buldrende; især om person: tale med
høj, buldrende stemme; buldre; navnlig (ofte

i forb. m. (i)mod^; føre voldsom, skarp tale;

holde tordentale; irettesætte ell. kriti-
sere voldsomt; skænde. *Lad Præsten kun
toordne om Drukkenskabs Lust. AlbThura.
150MoralskeBetenkninger.(1728).50. et tord-
nende Rolla.-Skr!ia.l Agre.RK.29. (han) for-

dømmer og tordner over Verdens Aandløs-
hed.Kierk.VII.493. Præsten endte med en
kærlig Bøn, der pludselig slog om i en tord-
nende gennem Luften rungende Formanings-
tale. Coi'Kn5f.4.7.322. der tordnes (i opbyg-
gelseslitteraturen) mod Luksus. OFriis. Litt.
177. Var der engang imellem noget for-
kert, tordnede den Gamle (o: chefen) op.
TDitlevsen.BF.23.

\\ (jf. tiltordne; m. obj.,
der betegner ytring olgn. sjeldent har vist et
kraftigere Chor tordnet et mere velfortjent
Hurra. VKorfitsen.F.99. *Johannes Døber,

|

der kunde tordne Kædscl over Folket.
[KMunk.]Pilatus.(1937). 128. jf.: *Mit Sværd
skal lyne Skræk — min Røst skal tordne
Yaxe\Ew.(1914). 1.204. i forb. m. adv.: Skue-

spilleren kan være vis paa Bifaldsklap, der-

som han kan tordne frem sin Udgangs-
Replik. HCAnd. SS. III. 126. (skuespilleren)

tordnede . . sine Repliker ud med sin

dejlige sonore Stemme. SBirck.Theaterfolk.
(1894).8. de affejende og knusende Domme,
som (Johs. V. Jensen) undertiden morer sig

med at tordne ud. Tom Krist. (Tilsk. 1932.

1.436). som ytringsverbum: Kierk.VIII.357.

10 Ingen Indvendinger! tordner Fa.r. Buchh.
FD.25. Ha, ha, hal tordnede B.HansPovls.
IIF.64.

II
m. obj., som betegner den ell. det,

so7n man holder tordentaler til, udslynger
skældsord, irettesættelser mod. *nyt var det

altid at see en Profet,
|
kildrende næsten

som et Styrtebads Plask
|
at lade sig tordne

i Støvet. Rich. 111.29. i gamle Dage havde
(man) Præster, som bedre kunde tordne
Menigheden til at lyde. OThyreg.PS.27. ofte

20 (jf. nedtordne 1) i forb. m. ned: hun tordner
liam ned i det yderste Helvede. EChristians.

Hj.218. da (Brandes) udgav (sine forelæs-

ninger i) 1872, fik han dem tordnet ned af

Carl Ploug i „Fædrelandet" som skrevet ud
af en irreligiøs, unational, respektløs og umo-
ralsk Tankegang. Arup. ViggoHørup.(1941).
69.

II
(talespr.) i udtr. for at bruge eder,

bande, bande og tordne. MO.^ Kudsken
rejser sig paa sin Buk, trækker i Tøjlerne,

30 slaaer ud med Armene, skriger, bander
og tordner. Sc7iand.i2P.i29. SprKuU.XI.16.
tordne og gale olgn. Ober- og Under-
officerer galer og tordner paa Bromanden,
jeg skal lukke oip.Cit.l756.(HistMKbh.V

249). VSO.II.338. Bergs.FM.130(se gale 2.3;.

Esp.356. tordne og lyne, se II. lyne 2.8.

2.3) (jf. nedtordne 2) bevæge sig med
tordenlignende larm og med stor fart.

et stateligt Eege- eller Gran«-Træ . . bliver

40 ved de arbeidende Bønders stærke Hug over-

vundet (og) tordner til Jorden. Lodde.A'T.

157. *det dundrende (sne)Skred,
j
som . .

tordner mod Afgrunden ned. Holstein.MM.
20. Toget tordnede ud under Hvælvingen.
KnudAnd.HH.238.

3) (især dagl.) part. tordnende anv. som
adj. og adv. m. forstærkende bet.: dundrende;
lynende. 3.\) som adj. en tordnende finansiel

Katastrofe. £Gad.TT.27. Det var jo en tord-

50 nende Dumhed. LeckFischer.Ka.91. jf. bet.

2.3: Tempoet var tordnende. MartinAllan s.

NO.210. 3.2) som adv.; især (jf. torden-gal

(1), -vred; knyttet til adj., der betegner vrede,

ophidselse. Sagde han noget, blev hun tin-

drende, flintrende, tordnende gul. KMich.
HE.109. MLorentzen.AL.49. jeg er ofte

tordnende vred paa mig selv.FruHeib.B.

11.348.
II (1. br.) ved adj., der betegner noget

som uheldigt, det at gaa og pille ved saa-

60 dant Makværk (o: en opfindelse) i den bed-

ste Arbejdstid, det var da tordnende galt
og uden Spor af Fornuft. Skjoldb.I Skyggen.

(1893). 5.

Tordner, en. flt. -e. (jf. eng. thundert r.
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ty. donnerer; til tordne) I) (poet., højtid, ell.

mytol.) guddom, der fretnkalder torden; især

om Zeus ell. Tor. Ha usle Slave (o: Karker)l

frygt Tordnerens ToTden\Oehl.Digte.(1803).

20.*Tordneren Zeus.Wilst.IUI.v.74L Høeg&
Rubow.Overs.afOvidsFasti.(1945).32. 2) (sj.)

til tordne 2. Tordnere og Klaver-Napoleonere,

hvis Hovedopgave synes at være den at faa

Folk til at besvime ved Lufttrykket. PoZ.Vj

1929.7.sp.6. II
navnlig til tordne 2.2: person,

der taler med høj, myndig røst, holder torden-

taler, pietistiske ToTåueTe.NyerupRahb.VI.
106. GFog-Pet.RR.22.
Tordøn, et ell. en. se Torden.

T4»reador, en. [torea'do^r] flt. -er. (fra

sp. toreador (nu: torero^; til sp. toro, tyr,

af lai. taurus, se Tyr) om sp. forhold: person

(professional), der deltager i tyrefægtning;

tyrefægter; undertiden spec. om tyrefægter,

der kæmper til hest (SaVXXIlI.613). Meyer.'^

Brandes.DD.42 (se u. Matador 1^. Det virker

paa H. W. som Toreadorens røde Klæde paa
Tyren. Buchh.SP. 51. (1. Ir.) billedl: Disse

unge Akademikere . . støttedes af litterære

Toreadorer som M. A. Goldschmidt. VlaCour.
DH. 11.315.

to-rebet ell. (nu sjældnere) -revet,
adj. ^^ om sejl: mindsket med to reb; dobbelt-

rebet. Mandskabet gik i Lag med at bjærge
Sejl, indtil vi kun gik for torebede Merssejl.

FrOpffer.BV.103. Scheller.MarO.372. torebet
mærssej Iskuling, se Mærssejlskuling.

Torebiste, en. se Torbist.

Torf, en. se Tørv.

Torigt, et. ['toirigd, 'tO|regd] ^Turigt.

Den gl.By. 1930-31.45). flt. -er. (jf. Torigter;

Imt.) torigterens arbejdsrum. Cit.l921.(OrdbS.).

Torigter, en. ['tOjrigrfar, 'toiregdar] flt.

-e. (efter et til ty. zurichter svarende nt. ord,

sml. nt. torichten, ty. zurichten, rette til (jf.

V. rette, 1. tilrette^; hat.) hattemager, der be-

sørger formning og fagonnering af filthatte.

Cit.l921.(OrdbS.).

Tor-maaned, en. (ogs. (skrevet)

Tord-. Slange.ChrlV.47. Molb.NTidsskr.il I.

277. JKamp.DF.73. Thor-. Gram.Breve.87.
Grundtv.LD.3. BerlKonv.XXI.302. — sj.

Tors-, jf. Torsmaanedsøl. Elkjær.RK.56. sa.

HA.37). (ænyd. tor-, tord-, torre-, tørn-
maaned, glda. tormonet (Enklosterbog.(1933).

44), tortmonit (Kalk.IV.421), tørmaaned
(PLaale.nr.l69; var.: tor-j, sv. torsraånad,
januar, fsv. tordz-, thordsmanadh, marts,
no. torremåncd, februar, isl. J)orramånu5ur;
til III. Tor, men ofte (allr. i ænyd.) sat

i forb. m. I. Tor; nu kun i almanakken)
marts maaned. Gram.Brcve.87 (se u. Faare-
maaned^. der (er) nu, allerede fra den Syv-
ogtyvende i Thormaaned 1847, en Dansk
Hoiskoie i ^oxa. Grundtv.LD.3. Esp.228.355.
Tliorsen.183. talem.: tormaaneds grøde vil

april forøde. Mau.227. NordsjællF.ni.53.
\\

hertil bl. a. TorøiaanedH-da< (Oehl.XIl.
270), -lilje (2( dobbelt vintergæk, martslilje;

Galanthus nivalis L. fl. pi. AarbLollF.1937

.

116 („I gamle Dage")^, -urt (2f Anemone
hepatica fl. rubro pi. Haveselsk.1912.95. Stue-

kulttir.1919,'20.66), -viol (2e martsviol. Have
D.(1762).221. -fiol: (Kalk.lY.421). Moth.
T141. VSO.), -øl (martsøl. Banckepande
kaidis det gamle Torraaanetz 011. Sort.Poet.

81. Mansa.D.179. VSO. UfF.).
Tormentil, en. [t(orm(8)n'tir, ogs.

10 -hiU] flt. -ler ell. d. s. (ænyd. tormentille

(ChrPed.EnnøtteligLegebog.(1533).70^. Simon
Paulli.Floradanica.(1648). 366); fra mlat.

tormentilla, egl. dim. af lat. tormentum, til

torquere, vride, sno; grunden til navnet uvis;

jf. I. Tort) S( blodrod, opret potentil,
Potentilla erecta (L.) Ham,pe (hvis rod an-

vendes i medicinen og tidligere i garveriet).

JTusch. 243. Moth.T142. MentzO.Pl.332.
Rostr.Flora.I.''(1925).250. || hertil bl. a. Tor-

20 mentil-potentil (2( tormentil. Cit.l771.(Aarb

Odense. 1916. 599). Raunkiær. Flora.* (1942).
169), -rod (rodstokken af tormentil, anv. i

medicinen. MøllH.I.518. VareL.*876. ogs.

(dial.) S( om planten: JTusch.243. Feilb.).

I. Torn, en. [tor'«] ell. [to'rn] Høysg.
AG.47. især gldgs. (kbh.): [tår'n, tå'rw]

(if Torne. Holb.Hex.I.l. sa.DH.1.369. vAph.
Nath.VI.299. jf. Guldtorne samt u. Hvid-,

Jøde-, Slaaen-, Spændetorn^. flt. -e ell. (nu
30 kun arkais. (sj.)) -er (Graah.PT.I.145.

Rein.166. Rist.P.41. jf. u. Ligtorn^, (ænyd.
torn og torne, tjørnebusk, glda. t(h)orn, æda.
thorn i bet. 1 (AM.) samt i ssg. haghæn
thorn (se II. Hagetorn^, sv., no. torn, oldn.

porn, eng. J)orn, ty. dorn (jf. Dorn), got.

{)aiirnus, jf. sanskr. tfna-, .straa, græs; en afl.

foreligger i Tjørn; i formen Torne mulig
sammenblanding m. en anden afl.: sv. torne,

tornebusk, tjørn, no. dial. tydne, sml. ogs.

40 Oldentorne)

i) (især hot.) forholdsvis stor, haard,
kegleformet udvækst paa plantedele
(omdannet af et blad, et haar, et skud, jf.

Bark-, Blad-, Grentorn^, saa stærkt til-

spidset, at den kan stikke; ofte om saa-

danne udvækster hos tjørn ell. rose. *der var

en Toorn og Splind
|

I Bcestets (o: en løves)

eene Food og Ramme kommen ind. LTh^ira.

Poet.244. CGRafn.Flora.1 .66. det lange . .

50 Haar . . havde indviklet sig i Tornene af en
\Wiat\axn.Gylb.EA.236. *Hun ændser ei, at

Tornen
|
Har ridset hendes Yod.Holst.D.

11.187. saare sig paa en loxn. VSO. Wa,rm.

Bot.121.
II

i mer ell. mindre faste forb. (ofte

i billedl. anv., jf. bet. 3). for Israels Huus skal

der ikke ydermere være en Torn, som
stikker, eller en Tidsel, som smerter. Ee.

28.24. et energisk „Hm!" (fik) ham til at

trække (haanden) tilbage, og det med en

60 Hurtighed, som havde han stukket sig paa
en Toxn. IstedMøller.Ilsebil.(1904).126. stind
(sting) torn olgn., se stind sp.l424** og 2.i.

stingende torn(e), se stinge 1.3. høste
torne, (bibl.) faa et ringe, slet udbytte. De
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saaede Hvede, og høstede Torne. Jer.12.13.

skal vi sigtes for Velgierninger, og hoste

Torne efter Blomf^teT-FraelGrundtv.Saxo.I.

256. sa.PS.VII.358. i modsætn.-forb. m.

Rose, se I. Rose 1.4. jf. ogs.: det maa da
her hede h'gesom udi vore Juleleeg: Stat op
Torne, og lad Rosen sidde. Holb.Heltind. I.

366.
II

(efter Matth.27.29) m. henblik paa
den tornekrone, hvormed Kristus pintes. *Hil

dig Frelser og Forsoner!
|
Verden dig med

Torne kroner. Grundiv.SS. 1.454. *Med Smer-
tens Torn omkring sit Haar . . |

Min Jesus

med Pilatus ga.Rer.Timm.SF.179.

2) (uden for dial. især som 2. led i ssgr.

som Bukke-, Hav- (I-II), Krist-, Slaaen-,

Vrietorn^ S( plante (busk) med torne (1);

navnlig om plante af slagten Cratægus,

(hvid)tjørn; ogs. om planter som kristtorn,

vild rose ell. sandtidse samt om forsk, tornløse

buske (se Festskr.Feilb.50 samt Mel-, Ribs-

torn^. 2.1) om selve planterne; ofte (jf. bet.

2.2) koll., om tjørnekrat olgn. Marehalm,
Hvideriis, Sener, Klittetag, Hielme, Slij,

eller de Torne, som groe paa Strandbakken,
eller i Klitten imod Vesterhav.DL.6—27—29.

Noget (o: korn) faldt iblandt Torne ; ogTornene
voxte op, og qvalte det. Matth. 13. 7. *Ved
Hækken Lammet bræged,

|
Og nipped Knop

af Torn. Oehl.XXIX.106. *Hvor ingen heg-

ner, kun Torne gro. Grundtv.PS.V 1.78. Mel-
lem EUestub og Torn,

|
Der hvor Hjorten

skr]der.PMøll.(1855).I.130. *det gule korn

I
fvlkes som tilforn

|
frem over nældegift og

pigget torn. NMøll.R.93. jf. JTusch.68. Esp.

494. Thorsen.183. Feilb. UfF. sml. Pieiz.745.

torn(e) og tidsler olgn., se Tidsel 1.2 (og

1.3J. II
m. henblik paa tjørnes unytte olgn.

Af deres Frugter skulle I kiende dem (o:

de falske profeter). Kan man . . sanke Viin-

druer af Torne, eller Figen af Tidsler?

Matth.7.16. *Herren, Han er dog Sine tro,
|

Ogsaa naar de mistvi'le,
|
Roser han lod paa

Torne groe. Grundtv.SS.l. 72. 2.2) om grene
ell. kvas af tjørn, navnlig anv. til gærder

(ofte koll.); oqs. om veddet. Som en torn

(1871; Tjornekjep; 1931: Tornekæp;, der op-
kommer i en drukkens haand; saa er et

ordsprog i daarers mnnd. Ords.26.9(Chr.VI).
Der er vel de, som og bruge Træetænder i

Harverne, af Torn eller Abild, i stedet for

Jern. JPPrahl.AC.20. et Sted, som hegnes
med syv Hegn af Torn.CEw.Canta.lO. torn(e)
og (eller) stavre, se I. Staver 1.

3) bet. 1 (og 2) i sammenligninger ell.

overf., især som udtr. for fortrædelighed,
modgang, ondskab, stridbarhed. Belials
Børn, de skulle allesammen være som Torne,
der udkastes; thi de kunne ikke tages med
Iia,a,nd.2Sam.23.6. *Lad Verden mig alting
betage,

|
Lad Tornene rive og nage. Brors.ll.

*Paa Smertens Torn har jeg mig blodig
re\et.Hauch.SD.II.298. Med en underlig
hysterisk Vellyst borede jeg disse Mindets
Torne ind i mit llierte.Schand.F.492. Hun

havde oplevet noget, der sad i hende som en
Torn. AaDons.S.49. ofte i udtr., der angiver,

al ens vej gennem livet er fuld af besvær, fare,

lidelse; *Jeg for de Torne mig umueligen
kand snoe,

|
Som Himlen paa min Vey har

ladet for mig groe. KomGrønneg.III.298.
finde sin Vei bestrøet med Torne. VSO.
spec. (mods. dans paa roser, se 1. Rose 1.4;

nu 1. br.) i forb. som gaa, vandre paa
10 torne. *hand hiemme maae

| Paa Torner
gaae med Hoser. Graah.PT. 1.145. VSO. Mau.
11.442.

II
talem. tage tornen af ens fod

(og sætte den i sin egen) olgn., (glda. d. s.

(PLaale.nr.Wl); nu næppe br.) fjerne ube-

hagelighed, ærgrelse fra ens vej. Én Torn stod

endnu tilbage i Seyerherrens Fod at udtages,

nemlig Sultan S\ija,h.Holb.Hh.I.133. Kand
jeg kun faae ham Ret i de Tancker, saa faar

vi . . en Bandsat Torn af vor Fod. Kom
20 Grønneg. 1.288. „Er hånd borte?" — „Endnu

er det icke saavel. Gaaer ind igien indtil

videre. Jeg har taget Tornen af Eders Fod,
og satt dend i min.'' JRPaulli.SB.69. en
torn i ens fod, (sj.) om noget ubehageligt.

vAph.(1772).I.457. have torne i fød-
derne olgn., (dial.) være langsom, sen-

drægtig, nyt tyende har naal i rumpen (jf. u.

Naal 1.2), gammelt har torne i fødderne olgn.

Mau.l0,z75. Krisi.Ordspr.622. AarbHolbæk.
30 1923.177. en torn i kødet, se Kød 4.6.

være en (som) en torn i o jet olgn., (efter

4.Mos.33.55; jf. Arkiv.XLI.117) om person,

ting ell. forhold, der er en kilde til ærgrelse,

uvilje ell. misundelse. (Altona har) stedse

været en Torne udi Hamborgs Øien.Holb.
DII.III.595. den anden Hoved-Post af Kon-
gens Paastand og Forestillinger (var) en
Torn i Øyet og en Brand i Næsen for mange.
Slange.ChrlVlOll. De er hende en Torn i

40 Øinene. Hun kan ikke udstaae Dem.Skuesp.
X.155. Hojaltertavlerne lod (superintenden-

ten) kun yderst sjælden fjerne, skønt deres

katolske Fremstillinger har stukket ham
som Torn i Øjet. Beckett.(Tilsk.l936.II.260).

(sj.) ved sammenblanding m. udtr. have et

horn i siden paa (se Horn 5.1^ i forb. som:
Denne (foranstaltning) havde desuden den
Fordeel at være en Torn i Siden paa Facul-

tetet som derved stimuleredes til nogen

50 Virksomhed til Medicinernes Bedste, (roscfe.

B.117. Man har i Moskva lige siden Verdens-

krigens Slutning haft en Torn i Øjet paa
Rumænien. Modersmaalet.^yiol922.1.sp.2.

4) hvad der ved sin form ell. anbringelse har

en vis lighed med en torn (1). 4.1) om spids

ell. spidst tilløbende metalgenstand; navnlig

om lille, spids metalstang, „en lille pig". Moth.

T143. de to Have yderst oppe der brydes

mod Skagen som mod Tornen paa en Hjelm.

60 JVJens.CT.18. \\ især om spændeiorn.
LTid.1724.10. en spænderem, der har været

fæstet til en torn på bindets forside. KKå-
lund.(Arkiv.XXV.305). Livremme, den ene

. . Pladespænde uden Torn, den anden . .
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blank Spænde med Torn. PolitiE.Kosteril.^'t

1925.1.sp.2.
II

(nu næsten foræld.) dorn;
dels om slank (konisk) metalstang til forsk.

Irug. Hallager.255. FagOSnedk. dels: lille

tap i laas. vAph.(J759). CoUO. 4.2) om forsk,

spidse udvækster i menneskers og dyrs

legeme (jf. Hale-, Hud-, Ligtorn^; dels

(anat.) om forsk., mere ell. mindre spidse

fremspring paa knoglerne (Spina). Anat.

(1840). 1.69. SaCXXII.17. || dels (zool.) om
tornlignende dannelser paa huden hos visse

øgler, fisk ell. insekter. WesenbL.Ins.74. Den
australske Torndjævel eller Molok (er) ud-

styret med lange Torne over den brede,

fladtrykte KroTp.LSal.Xn.668.

5) (jf. bet. 3; dial.) om person, som er

vanskelig, umedgørlig ell. haardfør,
udholdende (ofte i forb. en haard torn.
CReimer.NB.644. TJfF.); ogs. (ofte i forb.

m. t'\\) om kraftig ell. dygtig, rask mand;
i videre anv., om stort, svært dyr, stor gen-

stand (Feilb.). (den gamle) havde været den
stiveste Torn imod mig hele Tiden.Drachm.
STL.103. Han var en sær gammel Fyr . .

men endnu en Torn til at rakke tilfjords paa
YiskQTi. MylErich.VJ.106. jeg har alle mine
Dage været en Torn til at synge. Korch. LL.
13. Jeg tampede dem, smadrede dem, jeg

var en Torn deng3ing.MartinAHans.JR.262.
II. Torn, en. se III. Tor.

Torn-, i ssgr. [ito(-)rn-] ell. (især gldgs.

(kbh.)) ["tå(-)rn-] (sj. Torne-, se u. Torn-
fortsættelse, -gren, -skudj. til I. Torn (jf.

Torne-^- især fagl. (fx. bot., zool. ell. anat.)

og navnlig til I. Torn 1 og 4.2.

Tornado, en. [tor-, t(or'na'do] (sj.

Turnado. Reiser.11.496). best. f. -en [-'na-.

idol)n] flt. -er [-'na*|do'or] ell. tornados
(AWHauc.h.(1799).682. Paulsen.II.804. jf.

Glahder.Retskr.) ell. (sj.) tornader (Reiser.

1V.295). {fra eng. tornado (f ter-, turnado);
omdannet (vel m. tilknytning til eng. turn,

vende, dreje, jf. turnere^ af sp. tronada,
tordenbyge, til sp. tronar, tordne (af lat.

tonare, se I. Tor^; især meteorol. ell. geogr.)

voldsom, pludselig opstaaende hvirvelvind (egl.

paa Guineakysten og i Nordamerika); hvir-
velstorm; cyklon, en vældig Tornado med
Torden, Lynild og stor Regn. Reiser.IH.372.
(dampskibet) var udsendt for at opsoge og
redde, hvad der kunde være i Behold efter

Tornadoen eller ^BimTpeioen. Goldschm.R.387

.

Sr.heller.MarO.
\\ i sammenligning ell. (isæ.r)

billedl., navnlig om voldsomme bifaidsytringer,

bifaldsstorm. Tornadoer af Biiald.Wied.Da.
85. Graaden gik over hende som en Tornado.
AaDons.DU.lO.
Torn-astrild, en, [2] \ den tropiske

væverfugl Æginiha temporalis (hvis yndlings-
opholdssted er krat). Wiese.T.L53. Lieber-
kind.DV.lX.279. -baand, et. [4.2] (vet.)

baand (3.2), ligameni, der fæster sig paa
spidsen af en torntap. HKrabbe.HestensAna-
tomi.(1885).48. LandbO.III.206. -ben, et

ell. (i bet. 2 ogs.) en. [4.2] I) (vet., foræld.)

hvert af de smaa mellemfodshen hos hesten.

Stockfleth.S.34. 2) (zool.) især i flt., om land-

tæger af gruppen Cydnidæ (hvis skinneben
har rækker af kraftige torne). DanmFauna.
XII. 60. LSal.XI.662. -blad, et, i bet. 2

ogs. en. [1] I) (bot.) blad, som er omdannet
helt til torn. Warm.Bot.122. 2) (jf. -gyvel 2;
navnet dannet af Viborg) ^ plante af de ærte-

10 blomstrede, hvis blade og grene er omdannet
til torne; Ulex L.; navnlig om almindelig
(europæisk, opret) tornblad, U. europæus L.

Viborg. Pl.(1793).145. Funke.(1801).II.147.
Tornbladen angribes ikke af Harer, andres.

Klitf.341. Rostr.Flora.I.^*(1925).262. jf.: Gær-
der og Diger var gule af Tornbladbuske
i Blomst. 'jørg.UFJ5. -bladet, adj. [1]

(bot., mt 1. br.) om plante: som har tornede

blade; med tornet tandede blade. VSO. D&H.
-busk, en. se Tornebusk, -bækken,
et. [4.2] (anat.) bækken (Pelvis), der er for-

snævret ved (spidse og skarpe) knogleudvæk-
ster. KliniskOrdbog.(1921). 244. -cikade,
en. [4.2] (zool.) skjoldcikade med tornlignende

fremspring paa forryggen; Centrotus cornutus.

DanmFauna.XXIV68. Lieberkind.DV.IJ.223.

-djævel, en. [4.2] (zool.) den australske

øgle molok, Moloch horridus. LSal.XII.668.
I. Torne, en. II. torne, v. se Torden,

30 tordne.

III. torne, v. ['to(-)m3, 'tå(-)rna] -ede.
vbs. -Ing. (til I. Torn; jf. ty. dornen samt
dorne og tornet) I) (til 1. Torn 2.2; nu
næppe br.) sætte torne-, tjørnegærde. Om
foråret, når det kand ske for frosten, skal

hver mand have sine digeder (d: diger, gær-

der) i marken lukkede og tornet omkring
iæ\leden.Cit.l805.(Vider.II.329). 2) (til 1.

Torn 4.1 ; 0, foræld.) dorne (op); jf.: Op-
40 torning af Huller til nøjagtige Dimensioner.

Sal.'XXIII.619.
Torne-, i ssgr. ['to(*)rno-] ell. (især gldgs.

(kbh.)) ['tå(')rn8-] (ogs. Torn-, se u. Tome-
busk, -fuld, -gærde, -hæk, -knippe, -kvist,

-kæp, -løs, -rokke, -rose, -strøet^, især

(ofte dial.) til 1. Torn 1 og (navnlig) 2; jf.

Torn- i ssgr. -busk, en, (nu dial. Torn-.
JensSør.II.99. Holb.MTkr.247. EBertels.D.

20. jf. Feilb.). {ænyd. torn(e)busk; til I.

50 Torn 1 ; især bibl. ell. dial.) tjørn; tjørnebusk;

ofte (jf. I. Torn 1 og S) billedl. ell. i sammen-
ligninger. Herrens Engel aabenbaredes for

ham i en Ildslue, midt af Tornebusken, og
han saae, og see. Tornebusken brændte i

Ilden, dog blev Tornebusken ikke fortæret.

2Mos.3.2. Mon Tornebuske sig med Lilicr

sammen lø\ex7 IIolb.Metam.54. Svalen . .

havde revet sin ene Vinge paa en Tornebusk,
HCAnd.(1919).I.65. Den bedste (i folket) er

60 som en Tornebusk (1871: Tom). Mich.7.

4

(1931). II
talem. det er bedre at gaa los ell.

ene (Feilb.) i ell. paa en grøn eng ell. gaa fri

paa bar mark (CKMolh.Amb.l4) end at

være bunden til en tornebusk, se I. Eng 1.

XXIV. fieatrykt Vi 1947 16



243 Tornebær torneris 244

-bær, et. (til I. Torn 2; jf. Tjørnebær;

dial.) frugt af hvidtjørn; kødbær. JTv.sch.296.

ogs. S( om selve planten. Cit.l803.(AarbSkive.

1940.28). II
Jiertil Tornebær(s)-busk. Pol.

'/il942.9.sp.2.

Torn-edderkop, en. [4.2] (zool.) ja-

vansk korsedderkop besat med tornlignende

dannelser; Gasterancata areuata. Brehm.Krybd.

708. BøvP.II.234.

Torne-fortsættelse, en. se Torn-

fortsættelse, -fri, adj. (til I. Torn 1; O,
især poet.) uden torne; torneløs; næsten kun

(jf. I. Torn 3) billedl.: uden møje, sorg. *Jeg

veed en Vei . . |
Ei altid er den lys og tornefri.

Mynst.MFLieb.il. Han er Revisor . . men
det synes just ikke at være noget . . tornefrit

YLv(ir\.EWulff.DR.512. jf. u. I. Rose 1.4:

Lykkens Yndling, der dandser paa torne-

frie VMseT.FGuldb.Ribers Dødsdag. (1797). 9.

-fuld, adj. (sj. torn-. Oehl.XIX.202).
(ænyd. d. s.; til I. Torn 1 ; jf. -rig, -strøet

samt tjørnefuld) om plante(del): fuld af

torne; tornet, den tornefulde Gyvel (Genista

spinosa). Oecont7ourn.i75S.362, *mellem . .

graaklædte Eeger, og tornefuldt Krat,
|
De

krydse sig hein.Pram.Stærk.132. || navnlig

(jf. I. Torn 3; O, især poet.) billedl.: fuld af

besvær, lidelse, modgang. Lærdoms og især

Vittigheds Bane er meere tornefuld end
Lvkkens. JSneed.IX.119. Kunstens torne-

fulde Sti.Oehl.XVII.27. *Trang og torne-

fuld er den Vej,
|
Digteren her maa vandre.

Bøgh.DA. Y 327. Harry Jacobsen. Digteren og
Fantasten.(1945). 129.

\\
(sj.) til 1. Torn 4.2.

Strudsen . , er en tornefuld og skællet Fugl.
JVJens.M.1.34. -gren, en. se Torngren.
•gærde, et. (ogs. Torn-. Ords.l5.19(Chr.
VI; 1871: Tjørnegjerde;. JPPrahl.AC.97.

jf. Feilb.). (ænyd. torngærde; til I. Torn 2;
især dial.) gærde af tjørnehæk ell. flettet af
tjørnegrene. Moth.T143. VSO. Flemløse.99.

•gærdsel, et. (til 1. Torn 2; dial.) ma-
teriale til tjørnegærder. Cit.l746.(Vider.II.

307). -haj, en. (til 1. Torn 4.2; foræld.) \
pighaj af slægten Etmopterus. JFBergs.G.590.
Krøyer. 111.893. Brehm.Krybd.428. -hæk,
en. (ogs. Torn-. Reiser.II1.266. MR.1832.232.
VSO. jf. Feilb. Tornhække. vAph.(1759).

jf. VSO. S&B. Feilb.). (til 1. Torn 2; især
dial.) tjørnehæk. Biehl.DQ.II.31. MR.1849.
450. CReimer.NB.396. -knippe, et ell.

(i bet. 2) en. (i bet. 1 ogs. Torn-. SvGrundtv.
Till. Saaby.'). I) (til I. Torn 2; nu sj.)

bundt, knippe af tjørnegrene. VSO. 2) (til

1. Torn 1; foræld.) 2? om forsk, kaktusarter;
navnlig: figenkaktus; Opuntia Ficus indica
Mill. Funke.(1801).II.268. Kielsen.FLN.il.
119. -krans, en. (ænyd. d. s.; til 1. Torn 1)
I) (jf. Tjørnekrans; relig. ell. højtid.) torne-
krone (1); ofte billedl. Ing.RSE.VII.69. det
vil regne ned over den stakkels Bog . . men
jeg vil taalniodig bære Tornekrandsen./^C
And.BC.I.221. *Dog om de fletted dig
Tomekrans,

|
ja, om de spigrede dig til

Fjæl,
I

hvad gjorde det, blot du vandt din

Siæl?KMunk.DetungeNord.[1942J.30. 2) i

forb. Kristi tornekrans, ^ som navn til

flere tornede vækster, spec. om vortemælk-
arten Euphorbia splendens Lodd. (jf. 1.

-krone 2). NatTid.ysl937.12.sp.4. -krat,
et. (til I. Torn 2; jf. -ris 2, -skov^ tjørnekrat.

Moth.T143. (et) Voldsted, tildels overgroet
med Elle og Toinekrait. NRasmSøkilde.B.33.

10 Seier.BornholmsFugle.(1932).201. I. -kro-
ne, en. (glda. tornæ cronæ (En klosterbog.

(1933).61), tornkrone (HellKv.l7); til 1.

Torn 2; ;/. -krans) I) krans, krone, flettet af
tjørn ell. tornede planter; navnlig (bibl.,

relig.) om den krans, der blev sat paa Kristi

hoved før korsfæstelsen; ofte billedl., i udtr.

for smertelig lidelse, genvordigheder, sjæle-

kvaler. Marc.15.17. *Du seirer vist,
| du

hvide Christ!
|
Snart skal den vilde nordlige

20 Zone
I

neie sig for din Tornekrone! Oe/ti,

Digte.(1803).17. *Fattig, ringe, spottet, saa-

ret,
I

Han (o: Jesus) har baaret | Torne-

kronen. /w(jf.i25'^.F//.95. Den Sejrskrans, en

Dommer i de Aar (y: før retsreformen) kunde
vinde, betød i Reglen en Tornekrone for

ham paa den anden Side Skranken. OÆun^.
PS.8. 2) 2f som plantenavn, fx. om Medicago
intertexta Mill. SvendLassensHoved-Prisliste.
1928.19.

II
især i forb. Kristi tornekrone,

30 fx. om Euphorbia splendens Lodd (Berl

HaveL.1.232. jf. -krans 2) ell. (dial.) om
Ilex aquifolium L. og Ulex europæus L. (se

u. Kristtorn^. II. -krone, v. {ænyd.
torn(e)krone, fsv. (part.) thorn(a)kronadher;

til 1. Torn 2; især i perf. part.; bibl., relig.)

sætte tornekrone (1) paa. Jesus bespottes,

tornekrones, ndiøTGS.Matth.27.overskr. en slog

ham, en anden Tornekronede \i3im.Sort.Tr.3.

Billedet af den tornekronede Frelser. Aase

40 Hans.S.9. \\ billedl. Geniet skulde ikke i ham
tornekrones af Verdens Miskendelse. ./PJac.

11.23. -kvist, en, (glda. torne qwist

(Brandt.RD.II.191), fsv. thornqvister ; til

1. Torn 1 ell. 2; jf. Torngren; nu sj.) kvist

paa en tjørnebusk; tornet kvist. Torn-:
BornhOS. jf. 1. Torn 2,i slutti.: *af Møie
selv fremspirer Roe;

|
Paa Torneqvisten

Roser groe;
|

I Døden selv er Livet, .Evan-

gelisk-kristeligPsalmebog.(1798).290. -kæp,
50 en, (fsv. thornkapper; til I. Torn 1 ell. 2;

især dial.) tjørnegren; stok af tjørn; tjørne-

kæp. Ords.26.9(1931; se u. I. Torn 2.2;.

*han gik ud og støttede sig paa knortede

T o rn ki e p. Riber. II. 174. PhR Dam. FL 150.

jf. Feilb. -løs, adj. (jf. -hi) om plante:

som ingen torne har. en Slags tornløse,
blegrøde Tloser. HCAnd.SS.VIII.522. Lange.

Flora.LV. tornløs hornblad, (jf. u. torn-

frøet; 3f Ceratophyllum submersum L. Sal.*

60 XI. 736. II
billedl. Erindrings hvide, torne-

løse Boser. Oehl.Bidr.II.il. mit torneløse

Yid.Hrz.D.III.150. JLange.Breve.314. -rig,
adj. (til 1. Torn 1-2; sj.) tornefuld. Ærens
Sti er vanskelig

|
Og for hannem Torne-rig.
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Sort.Poet.46. -ris, et. {ænyd. d. s. i bet. 2;

til I. Torn 1-2; jf. Tjørneris; nu dial.) I)

tjørnegren (til gærderis). CReimer.NB. 60.

jf.: Stikkelsbærbouquetten (o: et bundt stik-

helsbærgrene) . . med sit Torneriis. OeW.fir.

1.22. 2) tjørnekrat; billedl.: *Midt igiennem

Nod og Fare
(
Veyen gaaer til Paradiis,

I

Du raaa giennem Torne-Riis. Brors,295.

-rokke, en. (til I. Torn 4.2^1 \ rokke med
store Midtorne. Torn-: Funke.(1801).

I

II.517.

S&B. nu især i fit., som fællesbetegnelse for en

gruppe rokker, hvortil bl. a. sømrokker og

tærber; Rajæ. clavatæ. Torne-: DanmFauna.
XX. 59. -rose, en. i bet. 2 ogs. udtalt

[to(')rn9iro'so] (i bet. 1 ogs. Torn-. Reiser.

1V.174. Amberg.). I) {jf. ty. dornrose; til

I, Torn 1-2; nu sj. uden for dial.) S( om
forsk, vilde ell. forvildede roser; navnlig om
hunderose, vild rose, Rosa canina L., i fynsk om
ethvert rosentræ (CReimer.NB.281. Flemløse.

103). Biehl.DQ.1.99. *kun Tornerosen bleg

I

Har sit Hjem i Nordens Skove. Grundtv.

PS.II1.319. CKMolb.SD.168. JTusch.202.

II
billedl. *Af dette Gruus vil Mindets Evig-

grønt
I
Og Ærens røde Tornerose skyde.

Rccke.KL.113. jf. bet. 2: mænd som Shake-
speare og Goethe . . er gemt hen bag et torne-

rosekrat af teorier og lovtaler og floskler . .

Og så sidder der dog et menneske inde bag
torneroserne og venter på mennesker. GrønJ.
Goethe. I.(1935). 7. 2) (fifler ty. dornroschen)
som propr.: kongedatter, der if. et folkeeventyr

sover dvalesøvn i et af tjørnehegn omgivet slot,

indtil hun befris af den rette bejler. Grimm.
Folke-Eventyr.(overs.l821).231. i en sangleg:

*Tornerose var et vakkert Ba.rn.Vore Børne-
sange.II.(1919).ll.

II
billedl. ell. i sammenlig-

ninger; ofte i udtr. for uforstyrret tilstand, stil-

stand, ubekymrethed. *Som Tornerose, hvem
en Fee

|
I Søvnen fængsled' og for Verden

dulgte,
I
Saaledes du (o: Jolanihe i „Kong

Renés Datter") i Slummer l&ne.Hrz.IX.SlO.
Danmark var Torneroses Rige. Hun sov.

Rode.EM.17. \\ hertil bl. a. Tornerose-by
((Møgeltønder) er en Torneroseby, som sy-

nes at have sovet i to-tre Hundrede Aar,
AchtonFriis.JL.il.8), -krat (Grønb.Goethe. I.
(1935).7), -skov (ORung.(DanmHVC.54)),
-slot ((Lyngby) ligger dér langs Kongevejen
med Sorgenfri Skov og Torneroseslottet. Na-
thans. P.139. deres (d: to ældgamle chefers)

Departement blev et Torneroseslot. Jac^nd.
f'^r. 11.63), -søvn ^Dette gamle christians-

tiavnske Birkekontor . . laa endnu i sin Tor-
nerosesøvn fra FyTrcTnc.ORung.P.38. medens
København . . var inde i en lovende Op-
gangstid, sov næsten alle vore øvrige Køb-
stæder deres Tornerosesøvn. Via Cour. DH.
11.152). -skov, en. (til I. Torn 2; //.

-krat; geogr.) skov af tjørn. Sal. XV 690.
•skad, et. se Tornskud. -spatiam, et.

(til I. Torn 4.2; bogtr.) tynd blikplade med
to skarpe spidser paa hver side (brugt ved
ordning og opbevaring af typer i skriftkasser).

Selmar.^239. -sti, en. (til I. Torn 1-2; jf.

-vej; poet. ell. højtid.) sti gennem tjørne-

(krat); især billedl., om møjsommelig, pine-

fuld vej gennem livet. Grundiv.PS. VI.390.
*En værdig Mand er død! . , han forlader

|

Vor Tornesti, for til sin Fred at ^SL&e.Heib.

Poet.X.185. CHans.F.59. -sting, et. {efter

eng. thorn-stitch ; til I. Torn 1; haandarb.)
om sting, der krydser en traad og hinanden,

10 saa at det kan minde om (en kvist med) smaa
torne ell. pigge, se BerlHaandarb.il1.264.
-strøet, part. adj. (sj. torn-, jf. Kaper.),

(til I. Torn 1; poet. ell. højtid.) tornefuld;

billedl. (jf. I. Torn 3^; denne ujevne, van-
skelige og tornestrøede Vei, han har at

vandre over, fører ham omsider til den
attraaede YæTdig\ied.Biehl.DQ.II.250. den
middelmaadige Skribents tornestrøede og
ufyldestgørende Bane. OGeismar.E.36.

20 tornet, adj. ['to(-)rn8<, især gldgs. (kbh.)

'tå(")rn8f] {ænyd. d. s., no. d. s., jf. ty. dor-

nicht; til I. Torn; sml. tornig samt III.

torne og tjørnet) I) (især bot.) til I. Torn 1,

om plante(dfil): besat med torne; ofte (jf.

bet. 2) i billedl. udtr. vAph.(1759). *Den duf-

tende Rose . . har tornet Stilk.FGuldb.S.210.

de tornede Lianer rev Sandalerne sønder.

HCAnd.SS.VI.4. *snelt den (o: tidselen)

breder sig giftig og tornet. Røse.MD.90.
30 Landbo.IV586. \\ i plantenavne, tornet

hornblad, d. s. s. tornfrøet hornblad (se

tornfrøet^. Sal.*XI.736. tornet krage-
klo, strand-krageklo, Ononis spinosa L. TfP.
reg.I.Till.32. tornet laktuk, salat, se

Laktuk, Salat 2.i. tornet tidsel, torn-

stænglet (s. d.) tidsel. Rostr.Flora.I.^*(1925).

411. 2) (især poet. ell. højtid.) til I. Torn 2:

beklædt, bevokset med tjørn; om vej:

tornefuld. *tornet Dige. FGuldb.1.140. || navn-

40 lig (jf. I. Torn 3) billedl. Bagges.L.I.220. en
saadan Løsning af det irske Spørgsmaal, som
ikke førte (Gladstone) fra den tornede Vej

til Kongevejen, men omvendt.MRubin.Er.
101. 3) (især zool.) til I. Torn 4.i: besat
med hudtorne, pigge. *tornet Sølverkryb.

AaBerntsen. KlintenogHveden.(1914). 11. jf.

langtornet.
|| (jf. I. Torn 6; sj.) om person:

fuld af kanter; stridbar; umedgørlig, lun tor-

nede Stridsmand (o: sønderjyden J.Jessen).

50 Rørd.HS.20. Haardt støder Interesserne

imod hinanden, snævre er Hjerterne, tornede

er Gemytterne. Rubow.P. 144.
Torne-vej, en. (til I. Torn 1-2; poet.

ell. højtid.) d. s. s. -sti. *Paa Livets Tornevei

strøes Glæder uden l&X.Rahb.PoetF.11.165.
Kunstens Tornevej. C//ans./''.243. || i forb.

ærens tornevej. Ærens Tornevev for en
Skytte navnlig Bryde.(bogtitel.l7i0). IIC
Atid.(eveniyrtitel.l856) . Rubow. IIL.30.

Torn-firben, et. (zool, foræld.) leguan

hvis skæl ender i torne ell. pigge; ogs. d. s. s.

-øgle. Brehm.Krybd.76. Larsen. Brehm.DL.
11.428. -fortsættelse, en. ^Torne-.
Krøyer. 11.484). (anat., foræld.) torntap. Pa-

16*
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num.330. -frøet, adj. [1] (M.) hvis frugt

er tornet; i forb. tornfrøet hornblad, ^
hornblad (3) med tornet frugt (jf. u. torneløsj;

CeraiophyUum demersurnL. TfP.reg.LTill.32.

-fuld, adj. se tornefuld, -gren, en. [1]

I) (nu did.) tornet gren; tjørnegren. BornhOS.
Torne-: Ing.EF.XlII.179. 2) (bat.) grentorn.

Warm.Bot.121. -gyvel, en. [1] ^ I) f tysk

risse; Genista germanica L. CFSchmidt. Vilde
TræersOpelskning.(1790).166. 2) (sj.) torn-

blad (2). S<&B. Larsen, -gærde, et. se

Tornegærde, -hale, en. (200I.) øgle med
pigget hale af den til tornøglerne hørende slægt

Uromastix; pighale. Brehm.Krybd.903. Lieber-

kind.DVV1.163. -hæk, en. se Tornehæk.
tornig, adj. (ænyd. d. s.; til I. Torn;

jf. ty. dornig; nu næppe br., sml. dog bornh.

tornuer. BornhOS.) tornet (1). Gram.Nucleus.
308. vAph.(1759).
Torn-iri($k, en. [2] \. irisk; Cannabina

linota. EPont. Atlas. 1.628. Kjærbøll.362. Lie-

berkind.DV.JX.253.

Tornister, en, et. se Tornyster.

Torn -knippe, et. se Torneknippe.
•knogle, en. (vet.) ældre betegnelse for

de reducerede 2. og 4. mellemfodsben hos he-

sten. Viborg&Neerg.HB.W. PWBalle. R.ll.

t -knop. en. (navnet (dannet af Viborg)

p. gr. af det runde blomsterhoved m. tornede

svøbblade) 2( (strand)mandstro, Eryngium
(maritimum) L. Viborg. Pl.(1793).54. Tych-
sen.A.1.259.323. -kvist, -kæp, -løs, se

Tornekvist osv. -muskel, en. (vet.) muskel,
der udspringer fra en torntap. HKrabbe.He-
stensAnatomi.(1885).71f.74. -nød, en. [1]

2^ den ny-zeeXandske stenhøjsplante Acæna.
Høsters Staudebog.(1917).27. BerlHaveL.1.12.
-ren, en. se I. Ren 1. -rod, en. [1] (bot.)

rod (fx. hos visse palmer), som er omdannet
til en torn. Warm.Bot.30. NaturensV1928.13.
-rokke, -rose, se Torne-rokke, -rose.

-sanger, en. [2] \ sangeren Sylvia cinerea
(der bygger rede i tjørnebuske olgn. steder).

Kjærbøll.264. AchtonFriis.JL.1.112. -ska-
de, en. [1-2] (sj. (ved sammenfald ml. Tor-
den og I. Torn) Torden-. Moth.TlU. jf.

FrGrvndtv.LK.163). {ænyd. d. s.) \ spurve-

fugl af gruppen Laniidæ, hvis overnæb har
en fremspringende tand (1.2.2); navnlig om
fugl af slægten Lanius, der ynder at spidde
sit bytte paa torne olgn., ell. spec. om arten
L. collurio (almindelig ell. rødrygget torn-
skade). EPont.Atlas.I.617. *Der stod et lille

Krat
I

Af tætte Avnbøgstubbe,
|
Af den

haardføre Tjørn;
| Der Tornskaden bygged

I
Med sine kjække Bøm.Winth.HF.235.

HCAnd.(1919).til.351. Spårck.ND.354f.
||

graa tornskade, (nu 1. br.) d. s. s. stor
tornskade. Funke.(1801).1.221. Kjærbøll.205.
lille tornskade, (nu l.br) d. s. s. rødryg-
get tornskade, L. collurio. vAph.Nath.VIII.
137. Funke.(1801). 1.221. rosenbrystet,
rødhovedet, rødrygget tornskade, se
rosenbrystet osv. stor tornskade, L. ex-

cubitor. vAph. Nath. VIII. 13 7. Spårck. ND.
414. -skn<{, et. [1] tornet gren ell. kvist;

især (bot.): grentorn. Warm.Bot.122.
||

(sj.)

billedl. *Hand (0: præ.sten) har io ryddet ud
vellystens toTne-skud.Sort.(DSt.l909.38).
-sliæl, et. (zool.) fremstaaende, tornet skæl

hos visse krybdyr. Boas.Zool.*532. -sneppe,
en. [2] (jæg.) mindre, mørkere form af skov-

sneppe (Scolopax rusticula) (som navnlig

10 holder til i krat). Sal.XVI.308. Frem.^^U
1927.omslag. 2. -spidset, part. adj. [1]

(bot.) om plantedel (blad): tilspidset som en
torn. Rostr.Flora.I.'*( 1925).262. -sten, en.

[2] (ty. dornstein) tungere opløselige salte

ell. urenheder (fx. kalciumkarbonat ell. gips),

der ved saltudvinding i et graderværk afsætter

sig paa de tjørneknipper ell. riskviste, hvor-

over saltvandet ledes. Sal.XII 1.196. -strøet,
part. adj. se tornestrøet, -stænglet, adj.

20 [1] (bot.) om plante: som har tornet stængel;

i forb. tornstænglet tidsel, ^ Carduus
acanthoides L. Lange.Flora.361. TfP.reg.I.

Till.32. -tap, en. (jf. -fortsættelse, -ud-

vækst; anat.) tapformet udvækst paa hvirv-

lerne hos hvirveldyr, der udgaar fra hvirvelens

øvre bue og er opadrettet (Processus spinalis).

IMken.Dyr.^25i . (hun var) ikke som andre
Skoletøse der var lutter Albuer, Knæ og
Torntappe i B.y^^en.JVJens.My.III.143.

30 VoreSygd.1.62. -ndvækst, en. (vet., for-

æld.) d. s. HKrabbe.UestensAnatomi.(1885).
23. Landbo.11.739.
Tornyre, en. se Tournure.
Tornyster ell. (nu sjældnere) Tor-

nister, et ell. (nu sjældnere) en (HCAnd.
ML.471(men: et, se u. bet. 1). MilTeknO.
MR.1850. 3. 1873.15. Rist.S.207. Scheller.

MarO. jf. Saaby.'' samt Feilb.). [tmr'nysdor,

t(or'nisdar; ogs. tor-] (f Tornøster. For-

io ordn.''/x2l792. MR.1803.266. jf. Meyer."- f
Tornøst. MR.1798.894). best. f. -st(e)ret,

-st(e)ren; flt. -stre (allr. hos Amberg.) ell.

(nu 1. br.) -e (MR.1803.266. VSO. MO.).
(sv. tornister (dial. ogs. tornist^, no. tor-

nister; fra hty. tornister (f tanister) ell. nt.

tornister, to(r)nuster, tonoster; vist gennem
slavisk (tjekkisk tanystra^ fra mlat. cani-

strum, brødkurv, sen. gr. kånistron (se Ka-
naster^, der er omdannet af sen. gr. tågistron,

50 havresæk) I) beholder (pose, sæk olgn.), hvori

klæder, mad, foder olgn. kan bæres; fx. f om
en rytters sadeltaske ell. foderpose (MR.1798.
894. Gylb.XI.21. jf. Hestetornyster^; især:

ransel til at bære paa ryggen, ofte be-

staaende af et (træ)stel overtrukket med
skind, sejldug olgn. og forsynet med
bæreremme, hvori soldater medfører deres

bagage, skoledrenge deres bøger m. m.; ogs.

om lign. ransel til dykkerapparat (Scheller.

60 MarO.), til beholder med sprøjtevæske (jf.

Tornystersprøjte^ ell. til at spænde paa
ryggen af en, der lærer at svømme (jf. Kork-,

Svømmetornysterj. (soldaten) havde sit Tor-

nister paa Ryggen og en Sabel ved Siden.
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HCAnd.Eventyr.I,l.(1835).l. en fortræffelig

Fodgjænger, der altid under sit svære Tor-

nister holdt sig Tank. Krøyer.Er.l6. *jeg

nappede (som soldat)
\
en Blund paa Tor-

nysteret
I

strakt paa Ryggen i Roerne.

JVJens.JB.8. gaa med marskalstaven i tor-

nystret, se Marskai(s)stav. || hertil (fagl.)

ssgr. som Tornyster-betræk, -bærer (om
tilbehør til et tornyster. KundgHær.Nr.l5''/a

1873.§7), -klap (Kaper.), -laa? (MeddRytt.

29), -rem, (gart., landbr.:) -spreder, -sprøjte

(om forsk, redskaber, der bæres paa ryggen,

til spredning af vædske. jf. LandbO.^1051.
HavebrL.*II.806). 2) (jf. Ejendomstornister;

dagl. ell. vulg.) som spøg. betegnelse for en
pukkel paa ryggen. UfF.

t Torn-æble, et ell. (som plantenavn)

en (Moth.TUS). [1] 2^ pigæble; Datura
stramonium L. JBang.S.525. -øg^le, en.

(jf. -firben; zool.) øgle af en afrikansk-asiatisk-

australsk familie Agamidæ, hvis skæl er tor-

nede; spec. om arten Agama stellio. Brehm.
Krybd.77. sa.DL.II.429.

Tornost(er), subst. se Tornyster.

Torp, en (Moth.T144. JBaden. Horatius.

1. 289. Blich. (1920). XXVI.l. XXVIII. 82.

Thyreg.BB.II.l. DSt.1920.95. Saaby.') ell.

et (JensSør.II.20. NMPet.IslFæ,rd.I.236. JV
Jens.NG.292. sa.VO.40. jf. Glahder.Retskr.).

[tmib] (^t Terp. JensSør.II.20. jf. Kalk.IV
425. Stedn.III.LXi). flt. -er ell. (sjcldnere)

-e (Moth.T144. NPWiwel.Ii.23. AarbHol-
bæk. 1942. 145) ell. d. s. (JPPrahl.AC.57.
HVClaus. 11.141). {æda. t)orp, thorp, et

(DGL.1.46.149.11. 107 var.V249) og en (smst.

11.107), SV. torp, husmandssted, no. torp (et),

lille gaard, oldn. J)orp (n.), aaben (skovløs)

plads (jf. bet. 2), gaard, landsby, eng, thorp,

landsby, ty. dorf (jf. Dorp^, got. paiirp,

mark, land; sa. ord som no. torp (en), flok,

hob, oldn. {)orp (n.), flok af mennesker; op-

rindelse uvis: jf. Torper, Tølper; om anven-
delsen som (del af) stednavn og formen i sted-

navne se Stedn.III.LXf. Sknulrup.Sprll.I.

115) I) (nu kun hist. ell. som (del af) sted-

navn) mindre gaard ell. hus (sted), der er

udflyttet fra en landsby; eneliggende gaard paa
landet (MDL.); ell. navnlig: lille landsby,

bestaaende af enkelte gaarde ell. huse, der er

udflyttet fra en større landsby (kirke-, sogneby;

jf. Adelby^; udflytter(lands)by. Torper og
smaa Byer.i)L.2

—

15—2. Er Torp giort ude
paa Marken, og baade Ager og Eng er skift,

og tvistis der om hvad til Torp hører og
Il vad til Adelbye. swisi. 5

—

10—54 (efter Jy
Lov. 1.47). *Guld Bondens skidne Torp giør

til en mægtig Stad. HeU.Poet.78. de Torper
og eenlige Steder, som ikke formaae nogen
egen Skole at underholde. /»i."/4274().^2. Ha-
nerne gole i de fierne Torper. Oehl.XXXI 1.89.

t-n liden Torp ved Navn „Fallisgaarde" . .

iler boer en Præst og to eller tre Bønder.
Iilich.(1920).XXVIII.82. KaiUldall.Den gam-
leLandsby.(1944).42.

II
(sj.) i videre anv.;

dels om en (mindre) bebyggelses jordtillig-

gende: Heste kan jages over Torpen (o:

Olympias Altis), med Bringe og Bug strej-

fende det høje, duggede Græs. FrPoulsen.
DG.9. dels om en landsbys ell. et distrikts

beboere: Torpen i festlig Dragt loier paa
Engene med den ørkesløse Oxe.JBaden.
Horatius. 1.289. 2) (jf. bornh. torpa-jor,
torp(a)-åjng (Esp.356); bornh., foræld.) højt-

10 liggende, tørt terræn. Engene paa Born-
holm ere deels Hovder eller Torp, deels Dale
og Slider (jf. I. Sidde 2).JPPrahl.AC.57.
torpedere, v. [tmrbe^dehd] -ede. vbs.

-Ins. (ty. torpedieren, jf. eng. torpedo; til

Torpedo 2)1);^ sænke ell. ødelægge (et

skib) v. hj. af en udskudt torpedo (tor-

pedoer); ogs.: ramme med torpedo. En-
gelsk Damper torpederet uden Varsel til Be-
sætningen. BerlTid."/zl915.Aft.l.sp.6. Helge

20 Knudsen. Hitler bandt min Pen. (1945). 23. 2)
(især talespr. og spøg.) billedl.; dels: bekæmpe
og ødelægge; ogs.: forhindre. Lykkes det
ham fortsat at torpedere Jægermesterens
Forklaringer, er der maaske Udsigt til . .

at han kan redde sig for Anklagen for Falsk.

EkstrabL*U1921.1.sp.6. Folk, der har faaet

det til Opgave at torpedere Kirkeskuden.
KMunk.S.61. || dels: ramme (og ødelægge)

ved sammenstød, pludseligt angreb
30 olgn. B.T.^Vn]931.9.sp.l. (rotten) blev . .

torpederet af en mægtig Mnage. Pol.*'hl935.

4.sp.5. En Vædder kom brasende imod os

med sænket Hoved. Forst torpederede den
Maleren, og bagefter maatte jeg i Stenbroen.
Socialdem.''/tl936.Sønd.5.sp.2. Sygebil tor-

pederet af Tog i Overskæring. Pol.*'/iil944.

l.sp.5.
II

(med.-jarg.) give en dyb ind-
sprøjtning, indpodning olgn. BerlTid.^^/*

1934.Sønd.6.sp.3. Torpedo, en. [to)r'pe--

40 do] flt. -er [-'pe"|do'jr] ell. (nu sj.) -s (Fædrel.

*hlS63.1.sp.2. Schand.VVSl. AFriis.DK.36).
(ænyd. d. s. i bet. 1 (Arøboe.IIexaemeron.(1661).

185), eng., ty. d. s.; fra lat. torpedo, stivJied,

følesløshed, til torpere, være stiv, følesløs; jf.

torpedere) I) (nu vist kun som lat. slægts-

navn) \ rokke af slægten Torpedo (hvis stød

virker lammende); elektrisk rokke; k ram-
per ok ke. Reisrr.IJI.463.lV236. 2) (^ ell.

'i^) mine (II. 3. 3) beregnet til at springe

50 under vand; opr. om forsk. (bl. a. af Robert

Fulfon opfundne) undervandsminer, navn-

lig om passive miner (jf. II. Mine 3.8^;

senere om drivminer og selvbevægende
miner (jf. aktiv mine u. II. Mine 3.3 samt
selvbevægende^; nu navnlig om selvbevæ-

gende, fiskelignende angrebsvaaben med spræng-

ladning, der bringes til eksplosion ved ajistød,

og som udskydes af særlige (i torpedo-, under-

vandsbaade anbragte) vdskydningsapparater

;

60 fisketorpedo; whiteheadsk torpedo; ogs.

om lign. angrebsvaaben, der kastes af flyve-

maskiner (jf. Lufttorpcdo^, ell. om særlige

landminer (sml. Jærnbane-, Landtorpedo),
ved Hjælp af sin Torpedo sprængte (Fulton)
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et stort Skib i Lniten.Eauch.V1.453. Drachm.

UD.152. angribe med Torpedoer. »ScfteMer.

MarO.
II

i hUledl. udtr. Drachm.(Brandes.Br.

11.222). *Jeg lever vel næppe saa længe,
|

at jeg faar set Jer i Sejerstog
|
med Aan-

dens Torpedoer sprænge
|
de gamle Blok-

skibes Skrog. Schand.SD.227. især i fori.

lægge torpedo(er) under arken, se u.

I. Ark 2.1. ;/..• Evolution bestaar . . ikke i,

at man lægger Torpedo under det foregaaende
Vd\iklmgslcd.Cit.l887.(Brandes.Br.III.336).

3) om hvad der ligner, minder om en torpedo

(2); /æ. (sj.) om en laks: BerlTid.'/il946.M.

32.sp.4.
II {efter eng. torpedo) automobil

(til væddekørsel) , hvis form minder om en
torpedo (2). BerlFrO.

\\ (fagl.) den del af en
bils karosseri, der begrænses af motorhjælmen,

fordørene, førerhuset og vindspejlet. Automo-
bilO. Torpedo-, i ssgr. især (jf. dog Tor-

pedo-rokke; ^, ^) til Torpedo 2; fx. for-

uden de ndf. medtagne: Torpedo-aftræk
(udløsemekanisme til lufttorpedo), -angreb,
-apparat (til udskydning af torpedoer. Or-

logsvxrft.113), -armering, -batteri (sam-
ling af torpedokanoner) , -depot, -fabrik,
-flyvemaskine (med lufttorpedo), -fly-

ver, -indskydning, -kanon, -maga-
sin, -materiel, -plan (torpedoflyvema-

skine), -port (port paa torpedoudskydnings-
rør), -rum (rum paa fartøj, hvor udskyd-
ningsrør findes), -rør (torpedo-udskydnings-
rør), -sigte (ved kastning af lufttorpedo.

Luftfart.28), -sprængladning, -spræng-
ning, -spærring, -stang (til stangtorpedo),

-tilbehør, -træffer, -udlægning(s-ap-
parat), -udskydning(s-apparat, -rør),
-værksted, -værktøj, -øvelse; endvidere

(jf. -baad, -jager^ en del (til dels foræld.)

betegnelser for fartøjer, der kan udskyde tor-

pedoer ell. er knyttet til torpedovæsenet, som
Torpedo - damper, -fartøj, -kanon-
baad (Bardenfl.Søm.I.20), -krydser (smst.

17), -skib (FrOpffer.BY133. Orlogsværft.

113), -transportskib, samt betegnelse for
mandskab, personale, der hører til torpedo-

væsenet, som Torpedo-arbejder, -inge-
niør, -mandskab, -maskinist, -ma-
tros, -mekaniker, -(under) officer.
-baad, en. (jf. -jager^ mindre, hurtig-

gaaende fartøj til torpedoangreb, dels til kyst-

forsvar, dels til operationer paa havene (sø-

gaaende torpedobaad, torpedo(baads)jager).
OpfB.UI.335. Drachm.UD.152. Scheller.MarO.
(sj.:) den undersøiske Torpedobaad
(o: undervandsbaad).OpfB.UI.336.

\\ hertil

bl. a. Torpedobaads-angreb, -chef, -dok,
-havn, -jager (o: torpedojager. Bardenfl.
Søm.I.17. Scheller.MarO.), -sknr, -station,
-ødelægger (o: torpedojager. Scheller.MarO.).
-blus, et. lille beholder med et i vand brænd-
bart stof, der fastgøres paa spidsen af en
øvelses-torpedo, saaledes at denne efter brugen
lettere kan genfindes. Bl&T. -fiiiik, en. [3]\ den nordamerikanske akvariefisk Chroso-

mus erythrogaster. KKLaursen.Akvarie-Bogen.
(1939).124. -garn, et. [3] O effektgarn med
skiftevis tynde og tykke steder (jf. -lidsej.

BerlHaandarb.I.204. -jager, en. hurtig-

gaaende fartøj til bekæmpelse af torpedobaade;

nu især: større, søgaaende torpedobaad. Nord
ConvLex.'V 1.702. OpfB.*IY.572. \\ i sammen-
ligninger ell. billedl. den frygtelige Guldsmed
. . grum som en flyvende Torpedojager, alle

10 Smaaflyveres Skræk. HKaarsb.TS.289. der
skal du se to Dreadnoughter (o: svære da-

mer) og en Torpedojager (o: en officer) af

mindste Klasse. Kosenkrantz.AG.il 6. -lid-
se, en. [3] overspundet snor med skiftevis

tykke og tynde steder (saa at de enkelte led

ligner smaa torpedoer; jf. -garnj. Manufakt.
(1942).113. -net, et. staalnet udhængt paa
bomme omkring et skib til beskyttelse mod
torpedoer; ogs.: spærrenet for havn olgn. mod

20 drivminer. OpfB.*I.193. Scheller.MarO. Lille-

bæltsbroen vil . . blive sikret mod Drivminer
ved Hjælp af Torpedonet. JernftaweT.Vio

1939.5.sp.2. -rokke, en. [1] (sj.) \ elek-

trisk rokke; Torpedo. Bl&T. -væsen, et.

en ftaades torpedomateriel, torpedofartøjer og
det dertil knyttede mandskab. Sal.XVII.572.
BiogrL.'VIII.460.
Torper, en. ['toffear] ((f) Torpere.

Suhm.III.16). fit. -e. (ænyd. d. s., sv. tor-

so pare, husmand, oldn. J)orpari; til Torp; jf.

Tølper; nu kun hist., arkais. (sj.) ell. om sv.

forhold (JVJens.Ma.98)) person, som bor i

ell. stammer fra et torp; navnlig (nedsæt.):

fattig, ussel bonde ell. landbo. Moth.T144.
Heller vil jeg tage den usleste Torpere i

Danmark end den mægtigste udenlandske
Yyrste.Suhm.il1.16. Kristoffer . . gik pjaltet

og daarligere klædt end nogen Torper.

MartinAHans.LK.9.
40 Tors- ell. Thors-, i ssgr. ['to'rs-] til

I. Tor; se Tors-hammer, -hane og u. Tor-
maaned samt (m. (nu) afvig, skrivemaade og

udtale) Torsdag.

Torsdag, en. ['tå'rsda, 'tår'sda, sj.

-|da(')q] (tidligere ogs. skrevet Thorsdag.
EPont.Everriculum. (1736). 18. Grundtv.PS.
IX.71. HenryPet.NG.67). flt. -e ell. (nu dial.)

-er (Cit.ca.l850.(HCAnd.BCÆ.II.283). jf.

Aarb.1885.280. EJessen.Gram.113. Flemløse.

50 130). (æda. thorsdagh (DGL.IJ.153.Y155f.
Flensb St.Till. Harp.Kr.LXXXV. AM.), sv.,

no. torsdag, oldn. J)6rsdagr, eng. thursday,

jf. ty. donnerstag; egl. overs, af lat. dies

Jovis, Jupiters dag, gr. héméra Dies; 1. led

er I. Tor) ugens femte dag, regnet fra

søndag. Torsd&g. Moth.T141. *Det gaar ikke

bedre Herrens Dag
|
End Tirsdag og Onsdag

og Ta.Sirsdsig.Grundtv.PS.YIII.318. om Tors-

dagen, naar han (o: en alumne fra „Alminde-

60 ligheden") har Udgangstur. Ci/ans.J5Z. i?55.

II
gen. torsdags i adverbielle (tids-)bestem-

melser; især i forb. som i torsdags (S&B.),
i torsdags aftes, morges osv. || torsdag
aften, morgen osv. (ofte skrevet Torsdag-
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aften, -morgen osv.). paa en Ege-Rok en

Pige eller Qvinde
|
En Torsdag Aften Hør

og Hamp raaae ikke sipmde. FrHorn.Somn
Poet.49. en Torsdag Nat Kl. 12. JKamp.DF.
49. en Torsdag Morgen. sms<. 76. Feilb. \\ i

talem., leveregler, overtro olgn.; fx. om dagen

som en heldig dag, hl. a. brugt til tingdag (jf.

HenryPel.NG.67ff.); ogs. om dagen som
uheldig dag, som en dag, hvor trolddom iværk-

sættes, hvor troldtøj har magt (jf. Festskr.

Feilb.183 ff.). EPont.Everriculum.(1736).18.

Thiele.III.107. De gamle vilde ikke gerne

vaske paa en Torsdag, da det hed sig, at

man saa fik Lns. Strange.MS.83. talem.: f
Gud tale for os! det er Torsdag over
ald Verden. Sagdes fordom af overtro,

fordi mand meente at troldfolk den dag
havde stor magt, og derfor lod meget af

frykt for dem blive usagt og ugjordt.P»S'?/r.

11.42. JacBircherod.FF.61. EPont.Everricu-

lum.(1736).18. — to (ell. tre. Arlaud.381.

EBrand.(Pol.*Viil927.12.sf.5)) torsdage i

een uge, (jf. lign. udtr. u. Søndag^ om noget

usædvanligt ell. umuligt; især i afvisende svar:

naar der kommer ell. bliver to torsdage i een
uge o: aldrig. VSO.VII.401. Krist.Ordspr.493.

Bregend.BB.176. TursdaffS-, i ssgr. fx.

nogle (nu sj.) betegnelser for dele af torsdagen

(alm.: torsdag aften osv. (se ovf. sp.252**)

ell. Torsdagaftenj som: Torsdags-aften
(jf. Holb.UHH.1.6), -morgen (JKamp.DF.
73), -nat (JSMøll.MB.58); endvidere m. h. t.

troen paa torsdag som uheldig, ulykkelig dag:

Tordags-barn (TroelsL.*VllI.34. JSMøll.
MB.205. jf. Søndagsbarnj, (nu næppe br.:)

-syge (sygdom, som begynder paa en torsdag.

Hosum.InauspicatusDiesJovis.(1706).9).

T(h)<»rM-haininer, en. dels (mytol.):

hammer (I.2.i) som guden Tors vaaben; dels

om afbildning heraf, navnlig (arkæol.) om lille

hammer af metal (sølv), der bares som amulet.

NvHaven.Orth.176. naar Tærskeren sammen-
skraber sin Sædbunke, da trykker han og
med Riven adskillige Kors eller maaskee
Thorshamre derpaa, inden han forlader den.
Junge.237. Tilsk.l938.II.170. Herefter (paa
Livborgstenen) hammertegn . . der sikkert må
opfattes som Thorshamre. i5^ttn.sp.52. smst.

sp.l007. -hane. en. (sj. Thords-. ACTeil-
mann.DanmarksFugle.(1823).142. VSO.). {ef-

ter isl. J)6rshani, vel dannet efter Odinshane)
% den til odinshønsene hørende højnordiske

vadefugl Phalaropus fulicarius. Kjærbøll.561.
AchtonFriis.AJ.130.

I. Torsk, en. [tWfs^] Høysg.AG.46.
dagl., især i bet. 3.2: [tOTsgi] jf. skrivemaaden
Tosk. NMøll.VLitt.III.104. AchtonFriis.
AJ.llO. Brodersen.HD.92 samt Feilb. Kort.
125. flt. d. s. (især i bet. 1, fx. Moth.T145.
Høysg.AG.46. Mikkels.Sprogl.163. Saaby.'
sjældnere i bet. 3.2: Drachm.(Brandes. Br.
III. 5). JohsMeier.DigteogBreve.(1905).29)
ell. -e (især i bet. 3.2 ; i rigsspr. nu sj. i bet. 1

:

MO.OMads.Denflyvende'Hollænder.(1893).14.

jf. VSO. EJessen.Gram.112 samt Feilb. Kort.

140. Esp.§122,l,a) ell. -er ('Et velmeent
Brev . . til alle de Østersers, Hummeres,
Krabbers, Torskers . . ^iQla^ørger.[Abildg.]
bogtitel.1771. navnlig (1. br.) i bet. 3.2: Hans
Povls.RF.23. Brodersen.HD.92. KNordent.
JL.11.243); gen. ent. -s ell. (nu næppe i

rigsspr.) -es (JBaden.Gram.94. LollGr.53).

(æda. (som tilnavn) thorsk samt thørsk (jf.

10 Brøndum-Nielsen.GG.1.186) , sv., no. torsk,

oldn. J)orskr, eng. (laant fra nord.) torsk, ty.

dorsch, jf. finsk (laant fra germ.) turska;
maaske til tør og da egl. om fiskens anvendelse

i tørret tilstand som klipfisk, stokfisk; jf. II.

Torsk)

1) \ fisk af familien Gadidæ; navnlig den
i det nordlige Atlanterhav og tilstødende om-
raader almindelige nyttefisk Gadus callarias

(sml. Kabliau samt u. I. Fisk 1.2^. torsk,

20 langer og he\hQyndeT.Holb.DNB.38. Adskil-

lige slags Fisk, men særdeles Sild og Torsk,

som gierne følges ad, fanges her næsten
overalt. E Pont. Atlas. 1.632. Krøyer. II. 11.

trække torsk: Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.l875.

52. tidlig hjalp de deres Fader at trække Torsk
og sætte Garn ud. AndNx.S.ll2. i børnerim:

*Roe, roe til Fiskeskjær! | Hvormange Fiske

faae vi der? . .
|
Torsken den graa, graa, graa.

Thiele.^11,1.128. Børnerim.1.9.
\\

(især koll.)

30 om fisken som handelsvare (beregnet paa
køkkenet) ell. som spiseret, stofve (o: stu-

ve) fersk ToTs\i.Kogeb.(1710).68. spise fri-

ske ToTsk.PMøll.(1855).V56. ISuhr.Mad.'"

(1923).93 f. torsk er godt, jf. god sp.ll57*. i

leveregel, se I. R 2.

2) i talem., faste forb. olgn. 2.1) drage
(Børnevennen.1921.66), hale (KLars.Sol-
datspr.43. D&H.), hive (PalleBister.EnJule-
ferie. (1888). 313. LokomotivT. 1934. 98. sp. 2)

40 ell. (især) trække torsk i land, (maaske
m. henblik paa den knurrende lyd, torsk (og

ulke) siges at udstøde, naar de fanges; ell. m.
henblik paa sovende menneskers aahne mund
og dumme ansigtsudtryk, jf. bet. 3.2; smL
trække horker i land u. I. Horke; dagl.)

sove med aaben mund og stærk vejrtrækning;

snorke; ogs. (sj.): gabe ell. maabe (D&H.).
Manden laa med Dynen helt op over Øjnene
og trak nogle frygtelige Torsk iland. Ponf.

50 SM.20. Jeg ligger i min Køje og kan hverken
finde Rast eller Ro. Elleve Matroser trækker
Torsk i Land i lige saa mange Tonarter.

OseJens.IN.97.
||

fange en torsk olgn.,

(jf. fange en gedde u. Gedde ; især dial.) faa

vaade fødder ved at synke i; faa en sok. Feilb.

2.2) i lege olgn. dele torsken olgn., (jf. u.

Præst 1.2 slutn.) bårne- ell. selskabsleg, hvor

hver deltager faar et stykke af „torsken" og

skal opgive, hvad han vil gøre dermed. Krist.

60 BRL.494.
jl
slaa torsk, (jf. slaa plæder u.

Plæde 2; tsæ,r dial.) slaa smut. Feilb. især:

slaa torskesmut. Bredsdorff.(VSO.). 2.3) (jarg.)

i forb. tage torsken, om vagabond: tigge

(for kammerater og sig selv), vi (o: tre vaga-
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ionder) brugte mine Penge i Italien og de

tiggede for mig gennem Schweiz — „tog

Torsken" som det heddeT.OtioLarssen.Om-

strejfer-Liv.(1909).33.

3) i sammenligning ell. hilledl., navnlig med
tanke paa torskens formentlige dumhed, døde,

stirrende blik olgn. 3.1) i sammenligninger.

Jeg gloede som en Torsk, jeg snappede efter

Luft som en Torsk. AHenningsev.LG.164.

ofte (jf. u. Kabliauj i forb. m. gabe: Han i_o

gaber ligesom en torsk, vandet er rendt fra.

Krisl.Ordspr.80. || i forb. m. adj. dum (Fr
Grundtv.LK.192) ell. stum som en torsk, se

stum 1.1. 3.2) (jf. Dynd- (3), Klap-, Kvab-
torsk samt Flynder 2; sml. ogs. PEMUll.*391;
dagl.) dum ell. taabelig person; fjols; fæ;
ofte som skældsord. Fyld Din Kande og
skrup af, Din Torsk — glo ikke paa mig.

Goldschm.VIl.284. Du er dog en rigtig

Torsk. Jeg har kaldt dig en Dumrian, og du 20

tror, jeg siger dig Artigheder. — Hvilken
Æsel. Bmndes.X.455. Har jeg kaldt Jer for-

bryderiske Faarehoveder, — har jeg? Har
jeg brugt mod Jer Ordet dundrende Torske?
SvLa.M.77. Jeg er vist selv en rædsom
Torsk paa det OmTasLde.Ekstrabl.*/-,1920.3.

8p.2. Saa meget kan Torsken (o: tjeneste-

pigen) ikke torsttia.Thuborg.KY59. saadan
nogen rige, fornærige, bovede Bønder-
to' ske. MaglPet.F. 11.20.

|| (1. br.) om dyr. 30

lugte kan han jo, Tosken (0: en hund)l
AchtonFriis.AJ.110. 3.3) (sml. Dyndtorsk 2)
om ting ell. forhold; dels (jf. Tanketorsk 1

;

sj.) om dumhed, taahelig ytring, forsnakkelse

olgn. „det gaar dog ikke an at sætte Punk-
tum efter en Forsætning" . . „Haal det er

nok i Hastværket, at den Torsk er løben
må."HEFlindt.Glimt.(1903).177. jf.: De føl-

gende Tanke-, Føle-, Tale- og Skrivetorsk . .

er hentet fra forskellige Omraååer. BerlTid. 40

*Vi2l942.Sønd.7.sp.l.
\\ dels i forb. død

torsk, navnlig (polit.) i hest. f., brugt af
Hørup om forsvarssagen. Fæstningerne . .

.Folketinget har anvendt tb lange Dage paa
den mest fortabte af alle Ministeriets faldne
Sager . . man kunde have pilket denne for

sex Aar siden døde Torsk med noget min-
dre Omsvøb. Morgenbladet."/id882.2.sp.2. jf.

EHenrichs.VH.49 samt: Alliancen er ingen
død Torsk, den er skam spillevende. JJ/psen. 50

BogenomSocialdemokratiet.(1929).42.
II. Torsk, en. [tcoysg] ell. (oftest) [tmsg]

jf. skrivemaaden Tosk ndf. samt Feilb.

imaaske til 1. Torsk 3.2 m. henblik paa dumme
personers ansigtsudtryk; ell. m. tanke paa
udbankning af tørfisk, jf. Bergfisk sp.338^''^.
Stokfisk 3.3 samt isl. berja e-n eins og J)orsk,
mørbanke en; sml. ogs. I. Laks 2

;
;/. endvidere

IL torske. Torsk-op samt nt. dosch, Yjrygl,
tærsk, og skaansk torske, n., tærskning (Rictz. eo
756); sml. slaa paa snosken u. I. Snosk;
dagl. ell. vulg.) næsten kun (jf. dog Feilb.) i

hest. /., i udtr. som faa ell. give, slaa,
smække (se III. smække B.2), stikke paa

torsken, faa osv. en paa torsken, et
par paa torsken, faa ell. give en lussing,

„en paa kassen", en dragt klø, en gang tærsk.

Husker du det Bal i Paasken,
|
Som i

Jochums Kielder stod,
|
Da du slog mig en

paa Taasken,
|
For jeg traade paa din Fod.

LuxdVisesaml.I.nr.44. Pinedød, fortjente

Du ikke Een paa Torsken, naar Du svarer
saa dumt.JHugo.HM.il1.191. Hellere én
Fugl i Haanden end ti paa Torsken — ja,

undskyld, det er en gammel forslidt Vittig-

hed. A'^a</ians.HZ).///.254. Du skulde have
et Par rigtig gode paa Torsken. Korch.Niels
Dros.(1924).204. jf.: (sangerinden) slog mig
. . paa Torsken med en uhyre Arie, som
varede saadan en 30 Minnter.Rosenk.ES.I.
125. det var en hel god Dav, da vi fik Flasken
slaaet paa Tosken (0: fik smidt brændevins-

flasken vd).Korch.LL.40.
III. Torsk, en. {ænyd. d. s., sv. d. s.,

jf. nt. (egl. sdjy.) dosch (Mensing.Wb.I.819)
samt jy., sv. dial. trosk, eng. (laant fra nor-

disk) thrush; hesl. m. Trøske; nu dial.) smaa,
hvide pletter ell. blegner i hals og paa tunge,

især hos smaahørn; trøske. Moth.Conv.T93.
Ammen (maa) hver Morgen udvaske Bar-
nets Mund og Tunge med Linet, som er

dyppet i Viin. Fattige Folk bruge Pissebleen

dertil, paa det Barnet ey skal, i Munden
faae de smaae Blegner, som kaldes Torsk.

Bøssel.Jordemoderkunsten.(1754).80. Hubertz.

Ærø.(1834).252. Fahricius.Drejø.(1882).104.

EHHagerup.97. Feilb.III.884.

I. torske, v. ['trnjsga, ogs. 'tmsgo] -ede.

(til I. Torsk (3.2); jf. torskende, torsket)

I) (sj.) i udtr. for, at man gaber som en

torsk, taler paa en taabelig maade. Ordet
(naturgransker) er ikke så almindeligt; sæd-
vanligt „torsker" man munden op på tysk
og siger nditviriorsker.HDahl.SM.34. 2) (dagL
ell. vulg.) opføre sig som en torsk (1.3.2);

bære sig taabeligt ell. dumt ad; ogs.: fordrive

tiden paa ørkesløs maade; hænge; sløve.

De fleste Mennesker „sidder blot og torsker"

i hinandens Sehkah. ArthChrist.AageWerner.
(1910).35. Ved morgenteen og i toget sidder

jeg gerne og torsker lidt over en avis.

OrdbS. i forb. m. i: Bibelen . . Den er god
nok — at sige i de rigtige Ilænder, men ikke

til enhver Bondekarl at staa og torske i og
fortælle os andre, hvad der skal være ^le-

ningen. KLars.UR.210. „Sikke Fæpander,"
sagde han, „saadan I staar og torsker i'edl"

AlbaSchwartz.Skagen.II.(1913).91. \\ i forh.

m. adv. Folk skulde ikke have Lov til at

„tor ske deres Fritid bort" (0: spilde deres

fritid), som de selv havde Lyst. ArthChrist.

AageWerner.(1910).42. torske om ell. om-
kring (BIST.), gaa ørkesløs, ligegyldig om;
daske, drive om; tosse om. saa gik han saa

løjerlig og taasket om den næste Dav og

svarte leje hen i TsLaven.Korch.Godtfolk.

(1920).156.
II, torske, v. ['tcojsga ell. (alm.)
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•twsga] -ede. (vel sa. ord som shaunsh torska,

tærske (Rietz.756), ni. doschen, tærske (Men-
sing.Wb.1.822), holl. dorschen, der er dannet

til perf. part. af tærske; jf. II. Torsk samt

Torsk-op; dagl. ell. vulg. (gldgs.)) give et

par paa torsken; give en omgang klø,

skænd olgn. han blev torsket godt igennem
j

han trænger til at blive torsket op ell. til at

torskes op \ i eder: den Onde torske mig,

Aakj.FDD.58.
Torske-, i ssgr. ['tmysga-] ogs. (især i

ssgr. som torske-dum, -pande^; ['tmsg^-]

(dial. Torsk-, se u. Torskejyde^. til I. Torsk,

navnlig (spec. fisk.) til I. Torsk 1; fx. (for-

uden de ndf. anførte): Torske-art, -bakke (jf.

III. BakkeJ, -ben, -blod, -bukser, -familie,

-fangst, -fisk, -fisker(i), -garn, -hale, -krog,

-larve, -lever(tran), -line, -mave, -pilk,

-rogn, -ruse, -slægt, -skind, -skæl, -snøre,

-stime, -tran, -tørrer(i), -unge. -bjerg, et.

(jf. Sildebjerg; fisk.) meget stor stime af torsk.

Sal.XVII.579. -dam, adj. (dagl. ell. vulg.)

dum som en torsk; meget dum. en Qvinde-

skikkelse med et Par torskedumme Øine.

Scharling.MinHustruogjeg.(1875).29. det var
saa torskedumt og meningsløst, det Fj'ren

sad og sagde. KSech.MY215. -(lamhed,
en. (dagl. ell. vvlg.) det at være torskedum;
ogs.: meget dum ytring ell. handling, hvem er

vel Skyld i, at man nu sidder sådan i Fedte-
fadet andet end ens egen Torskedumhed.
Kidde.B.70. Torskedumheder og Flovser.

Bonnelycke.Lt.108. -flab, en. flt. -e ell.

(si.) -er (i bet. 2: Tode.S.'lSO) ell. (i bet. 3)
d. 8. {ænyd. d. s. i bet. 3; jf. -mund) I) (jf.

-mule; 1. br.) gab, mund hos en torsk. VSO.
jf. Hrz.D.III.33. || billedl., om stor, gabende,

dum mund hos et menneske, (han) lader sin

Torskeflab staa paa vid Gab i Maaben.
Bjarnhof.MølogRust.(1935).147. 2) (nu sj.)

som nedsæt, personbetegnelse: dum flab (2).

Lykken er som en ung Skiøge; hun holder
gierne med unge Fianter og Torskeflaber.

Tode.S.'lSO. VSO. D&H. 3) (især dial.) ^
torskemund (2). JTusch.22f.285. store, røde
Torskeflab . . gror frodigt af det magre Jords-
mon. Jørj.fDaj^iVt/^i.'V.lPOr.Tin.l.sp.^;. jf.

bet. 2: *Torskeflab, god Aften 1
|
See hvilken

Plads jeg fik mig her hos ^osen.Aarestr.SS.
111.140. -gab, en. spec. (nu dial.): 2( torske-

mund (2). Kjærbøll.FB.257. JTusch.285.
-gilde, et. I) selskabelig sammenkomst,
gilde, hvor der serveres (kogt) torsk. 2) (jf.
I. Torsk 3.2; især spøg. og prov.) møde,
hvortil skattevæsenet tilkalder skatteydere, hvis

selvangivelse ikke anerkendes; ogs. om ind-
kaldelse (i større kommuner) af en enkelt

skatteyder. BerlTid.'*/*1944.M.ll.sp.4. -ho-
ved, et. I) i egl. bet. VSO. den Herreret,
der hedder Torskehoveder. Gi/Wenda/sSpare-
bog.(1941).350. 2) (dagl.) nedsæt.: dum per-
son; torsk (1.3.2). Amberg. Saa har jeg gjort

Ferdinand Uret! Hvor kunde jeg fordømte
Torskehoved dog ogsaa et Øjeblik tro, at

den Dreng kunde st]æle. Goldschm.V11.585.
JørgenNiels.D.139. -Jyde, en. (jf. Flynder-,
Silde-, Skrupjyde; dial.) spøg. ell. nedsæt, be-

tegnelse for en jyde (fra Ldmfjordsegnene).
LTid.1738.643. Torsk-: Krist.Ordspr.495.

SarXin.283. -konge, en. (jf. I. Konge
4; fisk.) torsk, hvis pande er vanskabt, saa

fisken ser braksnudet ud. vAph.Nath.II.402.
DanmFauna.XI.37. -las, en. gælleorm,

10 Lernæa branchialis. FS O. („Almuenavn").
-maage, en. (fisk. ell. dial.) \. større

maage, der lever af fisk; dels om sildemaage,

Larus fuscus (ACTeilmann.DanmarksFugle.
(1823).163); dels (jf. Aalemaage^ om svart-

bag, Larus marinus (FynskHjemstavn.1931.
51). En stor Fugl — en Fiskeørn eller en af

de store Torskemaager — kom flyvende.

Drachm.III.373. Stormmaager og Havmaa-
ger og Torskemaager. jBog'OM./.i<?6. -male,

20 en. (sj.) d. s. s. -flab 1. (en) Herre med .

Torskemule, som måbede tomt som et Hul.
TomKrist.LA.87. -mand, en. (ænyd. d. s.

i bet. 2) I) (talespr., 1. br.) d. s. s. -flab 1.

VSO. Den (o: en bog om skønhedspleje^ gør
Torskemunde til Rosenlæber. Po/.'VuIS89.i.

sp.8. smst.^V»1942.3.sp.l. 2) ^ plante, hvis

blomster har en vis lighed med en torskemund

(1) (jf. -flab 3, -gab^; navnlig om gabemund
(1), Linaria Juss., ell. (nu ikke i hot. spr.)

30 løvemund (2) (jf. JTusch.23. Kjærbøll.FB.

103); især om olm. ell. hør-torskemund, Li-

naria vulgaris Mill. JTusch.22. Moth.T145.
CKMolb.Amb.85. Rostr.Flora.I.''(1925).335.

haandlappet torskemund, huslig lykke

(se huslig 1.1j; Linaria cymbalaria L. Lange.
Flora.512. hørbladet, liden, rundbla-
det, spydbladet torskemund, se hør-

bladet osv.

torsken, part. af tærske.

40 torskende, adv. ['t0)(f)sgan8] (vel om-
dannelse af torskedum, jf. bælgende, kri-

dende, kuliende; sml. no. dial. torsken,

torsket, samt(?) jy. torsken som forstærkende

adj.; især dial.) i forb. torskende dum:
torskedum; torsket. Korch.LL.56.
Torske-pande, en. I) i egl. bet. VSO.

2) (jf. II. Slentring; især dial.) om hvide,

kalkagtige legemer, der findes i fiskeøret, hvor

de vistnok staar i ligevægtens tjeneste; fiske-

so pande (2); høresten; øresten; otolit; statolit.

VSO. SaVXXVI.983. 3) (dagl. ell. vulg.)

nedsæt., om ringe begavelse, dumt hoved (Hø-
rup.11.55), ell. (navnlig) som personbeteg-

nelse: fæ; torsk (1.3.2). KomOrønneg.1.264.
Skylden (er) ikke egentlig . . hos dem, men
hos de Taabelige, de berømmes af, og
Torskepanderne, der fæste Troo til dem.
Biehl.DQ.IV51. han . . skreg (til fyrbøderen):

„Fyr, for hede Helvede, Din Torskepande 1"

60 GyrLemche.S.IV. 248. -smut, et. (jf. I.

Torsk 2.2^ i forb. som slaa torskesmut,
kaste en flad sten næsten lodret i vejret for at

faa den til at falde hurtigt og gennemskære
vandfladen, saa at der fremkommer en kluk-

XXIV. Bentrykt •/, 1947 17
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lignende lyd uden vandsprøjt (omtr. som naar

en fisk „slaar" i vandet), (dammen var) Maal

for Stenkast fra Bjergets Top, og lifligt at

høre var det butte, lukkede Smæld, „Tor-

skesmuttet", hvormed Stenen fra Højden
gennembrød Vandglaret. JohsBrøvdsLfrol.^'/i

1940.10.8^.1). jf. TomKrist.VerdsUge Sange.

(1927).10. -Huppe, en. I) (kog.) suppe af
kogt torsk (Mandet med kødsuppe). Const.

Kogeh.18. 2) (jf- I. Suppe 2; især dial.) i

forb. som blive til torskesuppe (Schand.

VD.139. Krist.Ordspr.355), løbe ud til

(Valløe.D.llO. Krist.Ordspr.355) ell. (især)

rive ud til en torskesuppe, som udtr.

for, at et foretagende mislykkes, ell. (især) for,

at der opstaar uenighed (efter varmt venskab).

Ja, seer Du, min Dukke, gamle Mutter hol-

der nok inte saa grumme meget af mig, saa
det river vel ud til en Torskesuppe. 4n<
Niels.FL. 1.37. Samarbejdet (kan) rive ud til

ToTskesnpipe. FrederiksborgAmtsAvis.*''/il941.

6.sp.l. FrGrvndtv.LK.81. Flemløse.210. LollO.

I. torsket, part. af tærske.

II. torsket, adj. ['tcofsg?/], ogs. ['t(osg^<]

;'/. skrivemaaden tosket. Branner.Legetøj.

(1936).134. MariinAHans.LK.220. {no. d. s.

(no. dial. toskutt^; afl. af I. Torsk; jf. tor-

skende; dagl. ell. vulg.) dum som en torsk;

torskedum; fjollet; ubegavet, (hanha-
rerne) er stupide, lige saa torskede som unge
. . Kurmagere. Boyan./.SS. Det er kønt,
hvad du siger, men det er torsket. JesperEw.
ProfetenfraAdelgade.(1923).217. *Selv bed
jeg torsket paa Fremskridtets Løgn.Ma;-
katten.l945-46.22. Torsket-hed, en. flt.

-er. (dagl.) dumhed; ogs.: dum handling ell.

ytring, hvorfor skulde Slægt efter Slægt
begaa de samme himmelraabende Torsket-
hcder om igen? JørgenNiels.D.123. NisPet.
Muleposen.(1942) .14.

Torske-øje, et. især i flg. anv.: I)

(dagl.) i flt., om øjne hos mennesker med et

dumt ell. sløvt udtryk. KomGrønneg.III.22.
(hans) livløse Torsiieøme.Gjel.M.371. D&H.
UfF. 2) (jarg.) mønt med værdien 25 øre.

Florian.Br. 12.

Torsk-jyde, en. se Torskejyde. -op,
en. (jf. II. Torsk, II. torske; dial.) en paa
torsken; lussing; øretæve, „aldrig har jeg lagt

Haand paa Dig før, Karen, men nu synes
jeg rigtignok. Du trænger hart til en
Torskop," og med det samme drev han
hende . . Een paa Siden af Hovedet. iVP
Wiwel.NS.25. UfF.
Tors-maaned. en. se Tormaaned.
O Torso, en ell. (sj.) et (CHans.F.309).

['tmyso] flt. -er [ito)r,so?8r] ell. (sj.) torser
(Ing.(OThyreg.B.207)). (eng. ty. d. s., jf. fr.

torse; fra itdl. torso, (træ)stump; af uvis op-
rindelse) I) krop af ødelagt ell. ufuldendt
billedstøtte uden lemmer og (oftest) uden
hoved. Primon.Lexicon.(1807). FrPoulsen.
OD.159f. 2) krop af levende væsen, især
af menneske, i modsætn. til lemmer og hoved.

Hjarnø. Paa Kortet ligner Øens Krop Tor-

soen af en Elefant. AchtonFriis.DØ. 11.174.

Han var . . en imponerende Skikkelse, med
korte Ben til en Kæmpes Torso. IsakDin.

FF.129. jf. (sj.): Torsoen Fischer (o: den i

benene lamme, sønderjyske redaktør Fred.

Fischer, 1809-1871). PLaurids.S.II.5. 3) bil-

ledl. anv. af bet. 1, især om rest af noget
større ell. om ufuldendt værk. Oehl.VIII.

10 258. *Mellem de herskende Folk er vi smaa,

I
ikkun en Torso med afrevne Lemmer.

Ploug. 11.257. (Poul Møllers novelle) staar nu
. . som en henrivende Torso fra vor Poesis

lykkeligste Dage.i2«6oM'.f'Poi.V,i942.i<?.sp.6;.

I. Tort. en. [t(ord] Høysg.AG.138. flt.

(sj.; jf.: „PI. mangl." JBaden.FrO. VSO.)
-er (FrHorn.SomnPoet.102. Lodde.(Skuesp.

1V.314)). {ænyd., eng., ty. d. s.; fra fr. tort,

af mlat. tortum, uret(færdighed), substanti-

20 vering af lat. tortus, perf. part. af torquere,

sno, vride, plage, besl. m. Tarm, I. Traad;

jf. Retort, Tormentil, Tortur samt tortere;

især jur., sml.: „Dagl Tale." MO. „Talcspr."

Levin., jf. Feilb. LollO.) lidelse, navnlig af
aandelig art, som man (med overlæg, hen-

synsløst) tilføjer en -anden, der opfatter den
som en beskæmmelse ell. krænkelse; umate-

riel, ikke-vurderlig skade; fornærmelse;
haan; spot; uret; ærgrelse, (ofte i forb.

30 som forvolde, gøre, tilføje, volde
tort ell. ske, vederfares tort^. Gert
Westphaler (har) ladet paastaa, at hånd
. . er tilføjet (nu alm.: der er tilføjet hamj
en stor Tort, hannem icke til liden For-

kleinelse paa hans ærlige Navn og Rygte.
Holb.GW.V3. brave Mænd (bør) hevne den
Tort at have faaet Vand over Hovedet (o:

ved en serenade). sa.Tyb.V.8. *(hun kan) i

Anatomie en Doctor giøre Tort. PrZ/orn.
40 SomnPoet.77. (for) mindre Forseelser paa-

lagde hånd (soldaterne) en eller anden slags

Tort; f. ex. at de maatte staae Post en heel

Dag. ThSchmidt.S.197. *spotter man din

Færd, saa agt ei Torten \PalM.(1909).II.
485. Forgæves udhævede Broderen, hvilken

Tort det vilde være for hele Familien, hvis

han gik fa\\it.Goldschm.'VIII.45. unge Fre-

derik havde gjort ham den Tort at sige „De"
til ha.m. Rø7iberg.GK.39. \\ i forb. m. ord af

50 sa. ell. lign. bet. *man vil sin Tort og Haan-
hed slukke

|
I andens Blod. FrHorn.Somn

Poet.105. *(Jesus) Vendte ei sit Ansigt bort

I
Fra al Verdens Vee og Tort. Grundtv.SS.L

436. En Sigtet, der har været underkastet
Anholdelse . . i Tilfælde, hvor saadant ikke

burde have været anvendt, har Krav paa
Erstatning for den ham . . tilføjede Formue-
skade, Lidelse og Tort. LovNr.250'/iol932.

§1018a. især i udtr. som tort og skade.
60 Holb.GW.IY12. Lassen.AO.^248. tort og

spe olgn., se I. Spe. tort og svie olgn. (jf.

I. Svie 1): (den vidtløftige ægtemand) har den
Pligt at give sin Kone Oprejsning for For-

træd, Fortielse, Tort og Svie i de forløbne
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A&T.Schyberg.(PoVynl943.3.sp.6). Rulow.
T.152. tort, tab og kreditspilde, se

Kreditspilde. || i videre anv.; dels uden
tanke paa nogen handlende person, i udtr.

for, at man iliver vanæret, heskæmmet ved

visse handlinger: (han niaatte) saafremt

(traktaterne) blefve stikkende, hafve Tort

deraf (o: af sit arbejde) i stæden for Beløn-

ning. /SJange.C/ir/TTi^J^. F. holdt det for en

Tort at anfalde dem, fordi de vare saa faa.

Schousbølle.Saxo.129. jf.: han kunde ikke faa

Haand i Hanke med Olaus Petri og hans
Krønike, det var hans store Tovt. EllenJørg.

HH.86. dels (nu sj.) uden tanke paa nogen
person, der rammes af lidelse ell. fortræd, m.
tings-hensolj., i udtr. for, at man ikke op-

fylder forpligtelser: (ved sit fylderi) giorde

denne forfyldte Bisp Bispedømmet Tort.

Schousbølle.Saxo.319. *Du gjorde dit Fag,
dit Embede Tort,

|
Var daarlig Poet, var

daarlig Dreier,
|

. . Eller hvad det nu var.

Heib.Poet.X.253. *Skaf os Hjælp, hvis du
kan!

|
Gjør ei Løfterne Tort. PdM. 777.265.

jf.: Gaaer man videre og antager dog til

Tort for al gvldig Aarsag, som derved sættes
tilside, at (osv.).Kraft.(KSelskSkr.VLllO).

II. Tort, en. se Toert.

III. tort, part. af turde (s. d.).

To I-te, en. se Tærte.
Tortelet, en. se Tartelet.

Torter, en. se Toert.

tortere, v. [tmr'te'r.)] -ede ell. (nu sj.

uden for dial.) -te (OlfJespersen.Oplerelser.

(1930).17. jf. LollO.). vis. -ing (vAph.
(1764). VSO.). (sv. tortera, pine, plage, no.

tortere, tilføje tort; til I. Tort; jf. torturere)

I) (nu især dial.) tilføje tort; udsætte for be-

skæmmelse ell. vanære; chikanere; for-
nærme; haane; ogs.: Iruge grove ord imod
ell. om; injuriere; overfuse; rakke ned.
LTid.1726.783. han (Hev) af hendes Galan
torteret paa den skammeligste Maade med
Grovheder, Uqvemsord og frivole Tale-
ma.a,deT. Chievitz.FG.l9. ingen Bondekarl i

dit Rige kunde tortere sin Kæreste lump-
jiere.KMunk.DU.SO. LollO. JJfF. 2) (m. til-

knytning til Tortur, torturere; GJ, 1. br.)

pine; plage; ogs.: underkaste tortur;
ofte billedl.: tilføje aandelig lidelse; ogs. m.
tings-subj.: nage; ærgre. JBaden.FrO. I

(har) voldet mig . . Sorrig og torterendes
Pine. MHenckel.Væbnersholm.(1902).127. de
frommeste af menigheden torterer deres egne
legemer og sårer sig med knive. Grøni.H.II.

229. Det var den reneste Kunstnermis-
undelse, der torterede ha.m. JacPaludan.KK.
116.

II
m. h. t. redskab: misbruge; mishandle.

jeg kan høre Musik der har lydt for Tusinder
af Aar siden, jeg kan lytte, kan du det.
Bøffel, som med oprejst Pande torterer et
Klaver? jy,7e«s.,S'0.77.

Tortar, en. [tcor'tu^r] ff m. fr. form
Torture. Holb.MTkr.414). ftt. (nu 1. br.)

-er (Hersl.Præd.178. LTid.1733.53. JBaden.

FrO. Tilsk.1933.II.336). {ænyd. d. s., sv.

tortyr, ty. tortur, eng. fr. torture; af mlat.

tortura, til lat. torquere, se I. Tort; jf. tor-

tere, torturere) I) (især jur.; som retsmiddel

blev tortur i Danmark næsten helt afskaffet

ved DL. og fuldstændig ophævet 1837) det

at underkaste (en) voldsomme legemlige lidel-

ser i den hensigt at pine en, navnlig for at

faa en sag oplyst; pinsel af anklagede ell.

10 forbrydere; ofte: forhør, ved hvilket der an-
vendes pinsler; pinligt forhør, de som ikke
har været at formaae til Sandheds Bekien-
delse med alle optænkelige Torturer. 77ersi.

Præd.178. Brandes. E. 156 (se u. I. Pinselj.

jeg (blev) underkastet en særlig Form for

Tortur: I Timevis knælede jeg paa en Politi-

karabin. Valtin.Ud afMørket. IL (overs. 1945).
170.

II
efter præp. mange . . som under Tor-

turen havde tilstaaet . . havde siden paa
20 Retter-Stedet gaaet fra deres Bekiendelse.

Holb.Ep.IV410. Enhver, som bliver angivet
for den hellige Inqvisition, er . . mistænkt,
og enhver Mistænkt kan bringes under Tor-
turen. Blich.(1920).Vn.114. Pol.*/*1941.Till.

4.sp.l. paa torturen olgn., (jf. II. paa l.s;

nu sj.) især: paa pinebænken. LTid.1727.
669. den Hund tilraadte Øvrigheden

|
At

tvinge ham med Piinsler paa Torturen
| Til

feig Bek\endehe.Oehl.Y133. jf.: han (o: en
30 klavervirtuos) var en Dæmon, der skulde

spille sin Sjæl fri; han var paa Torturen,
Blodet flød og Nerverne sittrede. T^C^nd.
DB.19. 2) billedl., især om voldsom aande-
lig plage ell. pine; sjælekval; ogs. om
ting ell. forhold, der volder smerter, lidelse.

Holb.MTkr.414. At see paa Værelser! Det
er en i:ortxn. CBernh.TY.117. han skriver alt

med en Dværgskrift, der er en ren Tortur
for QinQViQ.Aakj.StStB.33. Angsten begyndte

40 sin ToTtut.Soya.FH.107. Tortar-, i ssgr.

(især jur. og foræld.) til Tortur 1; fx. (for-

uden de ndf. anførte) betegnelser for tortur-

redskaber som Tortur-reb, -skrue, -strikke,

se Amberg. VSO. -apparat, et. (jf. -instru-

ment, -middel, -redskab^ redskab, der an-
vendes ved tortur; ogs. billedl., om hvad der er

en plage for en; fx. om en telefon, der stadig

forstyrrer en: Soya.AV12. -bænk, en. (nu
sj.) pinebænk. vAph.(1759). VSO. tortu-

50 rere, v. [tcortu're^ra] -ede. vbs. -ing (EJes-
sen.RI.58). (su. f tortyrera, ty. torturieren;

fra fr. torturer ell. dannet til Tortur; jf. tor-

tere; O, 1. fer.) underkaste tortur; pine;
martre. JBaden.FrO.H. Siiss bliver fængs-

let, forhørt, tortureret, dømt og henret-

tet. TomZm<.^TiIsfc.I<?29. 7. 275;. ]| billedl:

pine; plage. ORung.P.342. T. stod og stir-

rede ind gennem Dørsprækken torturoret af

sin fikse Idé. JørgenNiels.D.138. Tortar-
60 instranient, et. (jf. -apparat ost'.;. Conv

Lex.XVII.479. \\ billedl.; fx. om stram flip,

korset: PoVynl939.3.sp.5. HHLund.OF.5.
-kammer, et. (jf. Marter-, Pine-, Pinsels-

kammer; kammer, hvor der øves tortur. vAph.

IV
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(1759). et sortbetrukket Torturkammer, der

ikke fremviste andet Bohave, end Pinebæn-
ken. Blich.(1920). VI11.179. BerlKonv.XXI.
431. -middel, et. (jf. -apparat osv.). Conv
Lex.XVII.478. BerlKonv.XXI.431. -red-
skab, et. (jf. -apparat osv. samt Marter-,

Pineredskab). vAph.(1764). DanmRigEist.
Y.479.

I. Torv, en. se Tørv.

II. Torv, et. [toor'v] Høysg.AG.37. dagl. lo

(lidt gldgs.) ell. dial. ofte (navnlig i hest. f.)

[tmr'] jf.: Tor'et. KLars.KV.32. *paa Ny-
og Gammeltor'. Sganarel.IV.6 samt UnivÉl.

1.368 (nordsjæll). Thorsen. 32. Esp. §124,1.
Kort.132; gldgs. ell. dial: ['tcor'o] jf. Abrah.

Dån.SprachlehrefurDeutsche.(1812).50. „i det

almindelige Talesprog". F/SO. F/i/. 3. sml.

skrivemaade? som Torre. Moth.Tléå samt:

et Basar eller Torve. Pflug.DP.404; sml.

endvidere Feilb. Kort.132. Flemløse.125. flt. 20

-e ['t(orva, dagl. (lidt gldgs.) ell. dial. 'tcora]

ell. (nu næppe ir.) -er (Seidelin.221) ell.

(i bet. 2.1) torv. (glda. torff, tørff, torgh,

hest. f. torriæth (UnivBl.I.153), dat. (po)

torræ (Suso.49.68), æda. torgh, tørgh (jf.

Brøndum-Nielsen.GG.I.186. Kort.179), sml.

toræ penning (FlensbSt.51), toruggiaald (Dipl

Dan.2R.I.l.III.288), tørigh ortigh (Flensb

St.39), SV. no. oldn. torg; vistnok laant fra

gi. russ. torgu; jf. torve) 30

I) større, afgrænset, ubebygget areal
i (ell. ved) en by og med (ell. uden) rand-

bebyggelse; plads (1); navnlig: plads, hvor

der holdes (holdtes) møder (i tidligere tid:

retsforhandlinger, ting olgn.), ell. (især) hvor
varer falbydes fra stader, boder olgn., hvor

der holdes marked olgn.; ofte i hest. f., om
den største ell. vigtigste plads i en by, i Kbh.
tidligere spec. om Gammel- og Nytorv (Holb.
11J.III.6. jf. DSt.1920.87). I.l) i al alm. «
de (tog) Paulus og Silas, og slæbte dem hen
paa Torvet for de Øveiste. ApG.16.19. Der-
for talede han . . paa Torvet hver Dag til

dem, som han traf paa. sm8^27./7. „denne
Plads maa vist være Torvet . . hør Lands-
mand! hvad heeder dette Torv?" — „Det
heeder Torv." — „Ja jeg tenkte, det var
en Gade." — „Er det Gade, saa er det icke

ToiY."Holb.GW.II.4. lad Torvene prydes
med deres Støtter. Kampm.Chrl11.236. Kon- 50
sulens Gaardsplads der er saa stor som et

Toiy.JPJac.II.157. myndigt og selvbevidst
breder Torvet — eller den som Torv ud-
videde Adelgade — sig i Hjertet af Byen.
HMatthiess.GG.99. (Helsingør) har 46 Ga-
der og 2 Toixe. Trap.*1 1.10. I.2) (1. br.) i

udtr. for, at noget er ell. foregaar offentligt,

adbenlyst, vedkommer alle et samfunds beboere,
(han havde) været paa Nippet til at sælge
sin Sjæl tU Torvets Afguder. Ponf./)/).77. eo
Vantroens Lærdomme . . dem kunne vi nu
høre paa Gader og Toiye.Mynst.Prædi-
kener.(1853). 264. Vinding Kruse.E. 1. 19.

||

overf.: forum, en Avia er et Torv, hvor alle

kan mødes.JVJens.(Pol.ynl922.14.sp.3). 1.3)

i særlige forb. m. præp. i udtr., der navnlig

sigter til torvehandel, falbyden af varer \\ i

forb. m. paa. Du skal slaa en Boed op paa
Torvet, og holde til fals samme Pulver.

Holb.Arab.Ise. (han) kand paa Torvet ikke
erstatte, hvad han taber i sin Lade. sa./Jp.

IV.145. *Hvad koster en Skinke paa Tor-

vet idag? Oehl. Digte. (1803). 246. hun gaar
paa torvet (0: handler der) for at faa grønt-

sagerne lidt billigere < (jf. bet. I.2) i udtr.,

der angiver, at noget bringes til offentlig-

hedens kundskab, bekendtgøres, publiceres:

Af Visen . . maa De bruge saa meget. Do
vil til Deres ABC og være første Mand paa
Torvet med den. MHans.(FynskeAarb.l945.
349). Hans Hu stod til at forkynde den store

Kunsts Evangelium paa Torvet. Elling.(Univ

Progr.l944.II.103). i udir., der hentyder til,

at arbejdskraft tidligere tilbødes paa offentlige

pladser; især i forb. staa ledig paa torvet
olgn., se I. ledig 3.i. jf.: jeg (maa) meget
bede Dem tage Dem sammen, Hr. Kandidat
Brun. De er jo ikke den eneste juridiske Kan-
didat paa Torvet. Nathans.F.231, \\ fra
torvs (jf. fra sp.ll38^'^; nu næppe br.):

Bonden kommer fra Torvs, 0: drager hjem
fra Kjøbstæden, hvor han har haft noget at

sclge.Høysg.S.205. Slige Skribentere ligne

de Siellandske Bonder, naar de kiøre fra

Torvs; de . . maae nødvendig ind i hver
Kro . . for at vrøvle en halv Time bort.

PAHeib.R.1.161. || til torvs ell. (sjældnere)

til torvet (Holb.Vgs.1.6. JVJens.(Pol.*h
1934.13.sp.6)), navnlig i udtr. for, at man
begiver sig til en købstad, et marked for at

falbyde varer, (ofte i forb. bringe til torvsj.

Pfiug.DP.1064. H. tog regelmæssig engang
om Ugen tiltorvs i den nærmeste By.
Goldschm.VII.116. det er Torvedag i Kon-
gens Hovedstad, og der er mange Bønder
kjørende til Torvs med Korn og andet.

SvGrundtv.FÆ.II.131. *Til Torvs ham (0:

den slagtede gaas) Pigen hra.gte.[JKrohn.]
Peters Jul. [1866]. v.v.4. Landmændene ser

deres Fordel ved at sende Kreaturerne til

Torvs. PoWil943.1.sp.4. Feilb. LollO. talem.:

naar narre(n) (ell. gækken, tossenj kommer
til torvs, faar kræmmeren penge olgn., se

Kræmmer (samt I. Gæk I.4, løse 3.2^. (jf.

bet. l.i) billedl., især i udtr. for, at noget gøres

bekendt, publiceres: (bogen) drager til Torvs
allehaande Moralske, ja endog Theologiske

Betænkninger.LTt<f.i73/.i77. Jeg hader disse

Cavalierer, der allevegne bære deres Hjerte

tiltorvs. Winth.IX.lU. „Valaries" Forfatter-

inde bringer sin Heltindes sædelige Renhed
tiltorvs og raaber med Kyskhed. brandes.F
213. Bedrøv mig ikke med disse Selvfølgelig-

heder, som alle raaber til Torvs med for

T\den.FrPoulsen.MD.290. jf.: „Hvad er her

til Torvs (0: hvad snakker I om), Godtfolk?"
udbrød han. Poni.M.247. være (Høysg.AG.

206), staa til torvs, (nu dial.) befinde sig
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paa ell. faliyde varer paa torvet. Feilb. talern.:

forstaa sig sammen som tyve til torvs, se

forstaa 3.2.

2) om handelssammenhomst, købe-
stævne, der foregaar paa et torv (1); torve-

handel; undertiden m. overgang til let. 1,

m. tanke paa boderne, staderne ell. selve

pladsen. 2.1) i egl. bet. Torve-Dagen . . i

fordum Tid, var hver Torsdag; men nu
holdes og vides ingen visse Dage; thi det er lo

Torv alle D&ge.PEdvFriis.S.122. Brolæg-
ningen kom først paa store Plads, da den
skulde være Torv. BornhHaavdvEr.102. i de
Timer, Torvet \SiTede.HMatthiess.TH.82. da
Pladsforholdene paa Amagertorv . . blev
mindre gode, (blev) Torvet . . flyttet til

Højbroplads. Tmp.*/.654. jf.: rene Torve af

rigt udstyrede B\itikeT.Watt.PF.256.
|| (jf.

u. bet. 2.2 samt holde marked u. Marked
1 slutn.) i forb. holde torv. Moth.B 234. 20

ChrNicolaisen.AmagersHistorie.il.(1909).59.
talem.: Han rejser af marked, førend torvet

er boldt (0: forlader et sted, opgiver noget for

tidligt). Krist.Ordspr.210. (til III. slaa 55.3;

nu næppe br.:) der maae være saadan en
Overflod paa Dons (0: spanske adelsmænd)
her paa Øen, at man kimde slaae Torv
op med dem (0: udbyde dem til salg). Biehl.

DQ.IV.103.
II

m. nærmere bestemmelse, der

angiver, hvorledes handelen forløber. (Argus 30

siger til en bonde:) Har du giort got Torv?
Argus.l771.Nr.l4.1. Torvet siges . . at være
godt eller slet, eftersom Handelen gaaer
rask eller slet fra Haanden. VSO. Man havde
. . det Særsyn, at der slet intet Torv
var. Amagerne blev borte . . Grønthandlere
(strømmede) til for at købe Varer . . men ikke
en Vogn saas.Pol.''/tl903.2.sp.l.

\\ (1. br.)

i udtr. for omsætning af ell. efterspørgsel efter

varer: marked (3). den holstenske Marsk er 4o

det vigtigste Torv for vore Stude. Cit.1826.

(AarbVejle.1919.146). der er intet Torv for

den Slags Ydner. D&H. 2.2) (jf. Marked 4;
dial.) om spektakler, støj, lystighed
olgn. (som ved torvehandel). Ded traf sig, at
der kom fremmede Kåle hertil at tjene —
naar de saa rendte med vore Piger — sikken
et Torv der \s,T.Gravl.J.17. især (jf. u. bet.

2.\) i forb. holde torv. Saa holdt disse

Kvindfolk et Grin og et 'Yoxv.sa.Bysens 50
Bedste.(1929).77. jf.: Naar (skaderne) seer
en lille Pige, som ikke er vadsket, saa
skrækker de og holder saadan et Torv og
fortæller det til alle Yolk. AntNiels.FL.Il.
123.

Torv-, i ssgr. se Torve-.
torve, v. [HcDrva] //.; Torre, eller Torve.

Moth.T145 samt LollO. -ede. vbs. (1. br.)

-ning (Chr Nicolaisen. Amagers Historie. II.
(1909).r>9. FynskeAarb.1940.220). {ænyd. d.s., m
SV. dial. torg(j)a; til II. Torv; især dial.) tage
til torvet (i en købstad) med sine varer
for at sælge dem; ogs.: staa paa torvet og
falbyde varer; i videre anv. (nu næppe br.):

handle (sælge ell. købe) paa et torv (Moth.
T145). Høegh.AJ.432. den Tid, da Smaa-
proprietærerne selv tog til Kjøbenhavn og
„torvede" paa Gammeltorv. Schand.F.361.
HavebrL.*I.637. Kom, Fedevarer m. m.
solgtes oftest paa Torvet i Helsingør eller

Hillerød. For at torve godt gjaldt det om
at være der i god Tid. AarbFrborg.1944.240.
i forb. m. med: føre varer til torvs; ogs.: fal-

byde og handle med varer paa et torv ell. lign.

sted. VSO. Der torves med Kød og Kaal,
med Tobakspiber og Træskobeslag. Hver
som har noget at sælge, og alle dem der vil

købe, mødes i Randers. Gravl.(AarbTurist.

1924.62). UfF. jf.: Skjøgen, der torver paa
Gaden med sin Skiændsel. Levin.Ålagdalene-
Stiftelsen.(1851).3. \\ m. obj.: bringe til torvs;

ogs.: sælge paa torvet, (de) som torve Tørv
eller Brænde. Politivennen.1802.3076. Ant
Niels.FL. 1.48. En gartner sendte tre af

hans svende til torvs med æbler . . Nu
skulde de torve æblerne sådan ud, at de
(hver) skulde give lige mange æbler for sluil-

lingen. Krist.JyA.Till.6.Afd.272.

Torve-, i ssgr. ['tcorva-] ell. (dagl., nu
gldgs.) ['t(or3-] jf. skrivemaaden Torre-abe,

-dag osv. Moih.T144f. (nu sj. Torv-, se u.

Torve-abe, -betjent, -bod osv.). til II. Torv
(1), især (jf. II. Torv 2) m. bet.: som ved-

rører, beror paa torvehandel (jf. Markeds-^;

fx. (foruden de ndf. anførte): Torve-afsæt-
ning, -besøg, -brønd, -by, -direktorat, -di-

rektør (ved torvevæsenet), -fejer, -fejning,

-forretning, -gartner, -handlende, -indkøb,

-kunde, -køber, -net (jf. -kurv^, -notering,

-nyt, -opsyn, -orden, -ordning, -politi,

-pumpe, -skik, -snak, -strid, -sælger(ske),

-taske (jf. -kurv^, -tur, -vedtægt, -væsen,

t -abe, en. ('Torv-, jf. Moth.T144). (ænyd.
torv-abe; sml. Markedsabe; „obsol." VSO.)
dresseret abe, der vises frem paa markeder.

*Ret Hig een Torve-Abe, | Der bunden er

i Baand og Bast, | Og hver Mand vil paa
ga.he.Cit.ca.l725.(NkS4°820.102). || billedl,

som nedsæt, betegnelse for en markedsgoqler

ell. en naragtig person. Moth.T144. Sort.

(SamlDanskeVers.H1.103). -afgift, en. (jf.

-penge 1; emb., især foræld.) afgift for ret

til at drive torvehandel, til at have stadeplads

m. m. Sal.XIX.1324. Ludv. -betjent, en.

(\ Torv-. Amberg). (jf. -mester, -vægter^

uofficiel betegnelse for funktionær (politi-

betjent), der sørger for opretholdelsen af orden

under torvehandel. Pol.'/il937.Sønd.l0.sp.l.

-bisse, en. (jf. -drager samt Flæskesjover;

dagl. ell. vulg., 1. br.) person, der har ell.

søger tilfældigt arbejde, naar der handles paa
et torv. AndNx.PE.111.217. -bod, en.

et Torv-bo. vAph.(1764)). (ænyd., fsv.

torgbod) salgsbod paa et torv. Molb.HO.
HMatthiess.TH.82. \\ i best. f., som (firma)-
navn paa en frugt- og grøntforretning. TelefB.
1946.sp.6039. -bonde, en. (•\ Torv-. v.Aph.

(1764)). bonde, der fører varer til torvs.
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Molb.HO. Schand.F.268. HBnx.HK.162.
-dag, en. (\ Torv-, HolbJep.I.l. jf. Moth.

T144). (glda. torg(e)dag) dag, paa hvilken

der holdes torv. Amagere, sora . . om torve-

dagene forhandler melk, roer, knal. Cit.1700.

(KbhDipl.VII.618). 1 Bogense afholdes aar-

ligt 8 Markeder . . Torvedag hver Torsdag.

Trap.*IY360. -drager, en. (jf. -bisse,

-gris, -sjover; nu sj.) arbejdsmand, der ved

torvehandel hjælper med ved transport af

varer. S&B. Kaper, -fane, en. (ænyd.

d. s.; jf. -flag; foræld.) fane, der (af torve-

mesteren) hejstes som tegn til, at (en vis)

torvehandel kunde finde sted. HMatthiess.TH.
10.126. -flag, et. (foræld.) d. s. Amberg.
-foged, en (foræld.) torvemester. EPont.
Atlas.II.143. Jonge.Kbh.s Beskrivelse. (1783).

409. Gartner -Tidende.'''/»1927.Annonce-Afd.i.

-folk, pi. (sj.) dels (jf. -kone, -mand, -sid-

der^; personer, som falbyder varer paa et

torv; dels: personer, som besøger torvet for at

købe. Mohr& Nissen.Ty.-da.Ordbog.II.(1904).

196. -fred, en. (glda. torffreth, torgfridt,

æda. tørgfrith; foræld.) fred (1), som bør

herske paa torvet; sikkerhed for uforstyrret

torvehandel. VSO. HMaithiess.TH.26.33.87.
-føre, V. iglda. torghføre; jf. -føring; især

fagl.) føre (varer) til torvs. Paa Axeltorvet
havde Omegnens Landboere torveført en
Del Frugt, Grøntsager, Æg og Fjerkreaturer.

Nordsjælland."/xd9d4.2.sp.4. NatTid. ^'U1945.
6.sp.2. -føring, en. (jf. glda. torfførning,

om en torveafgift; sml. Føring 2 samt torve-

føre; sj.) varer, der føres til torvs. Torvet
(plejede) at være et Hav af Bønder med al

Slags Torvføring — en broget Stimmel
af Æggehandlere, Grøntkoner, Smørpran-
gere og Hønsekræmmere. Poni.F.//.20. -ga-
de, en, (glda. torffgade (KrErsl.Rep.III.

418), torgadhe (GDLove.VWO); jf. -vej)

gade, som fører til en bys torv; nu især som
propr. (gadenavn). Hnuch.V1.144. HMatthiess.
TH.27.32.34.36 ofl. Post-ogTelegrafAdressebog
1943.444. -gods, et. (jf. -vare; emb.). Paa
Torvedage har Landboere, som rejser med
Togene, Fribefordring for 20 Kilogram
Torvegods til nærmeste Køhst&d. LovNr.149
*%1934.§13. -gris, en. (nu næppe br

)

torvedrager. Amberg. VSO. Levin. || i Hel-
singør tidligere brugt om forpranger. OrdbS.

II
(sj.) nedsæt., om politibetjent: Hrz.Vn.347.

-hal, en. (nu sj. -halle. S&B. jf. Larsen.),

hal, indrettet til torvehandel. Dagbl.*/il891.2.
sp.4. det kommunale Anlæg, som officielt

hedder Københavns Torve- og Slagtehaller,

men som alle Mennesker kalder Kød byen.
Kødbyen. (1935). 5. \\ i best. f. alm. som
(firma)navn paa frugt- og grøntforretninger;
se fx. TelefB.1946.sp.6039f. -handel, en.

(jf. -køb 1, -salg^ handel, der finder sted paa
en købstads torv. LovLPet.V770. HMatthiess.
TH.37.83. -inspektør, en. (jf. -betjent,
-foged, -mester^ tjenestemand, der har tilsyn
med ell. leder handelen paa et torv. Trap.*L

685. -kone, en. (ænyd. d. s.; jf. -folk,

-kælling, -mand) kone, som sælger varer paa
et torv. Moth.T145. SorøAmtstid.'U1944.6.

sp.l. -kræmmer, en. (nu sj.) person
(handlende), der sælger varer paa et torv.

VSO. -kurv, en. kurv til torvevarer; dels:

større kurv, hvori handlende har torvevarer;

dels (og især): kurv (oftest: større hankekurv
med laag), hvori varer bæres hjem fra torvet.

10 „en liden kurf, som piger gåer til torfs med,
og bærer på aumQu." Moth.T145. Saae I den
Torvekurv fuld af . . Paaskelilier./n3.LJ5.

11.149. den smukke Tjenestepige med 'tor\Q-

kniven. Davids.KK. 8. jf.: (pelikanen har) en
Kæbepose saa rummelig som en velhavende
Bondekones Torvekurv. Tretow-Loof.PaaJagt
iRumænien.(1904).42. -knsk, en. (jf. -mand
osv.; fagl.) person (knyttet til et handels-

gartneri olgn.), der kører varer til torvet. Pol.

20 ^'/il944.5.sp.6. -kælling, en. (nu ned-

sæt.) torvekone. ErlKrist.DH.108. -kærling:

Moth.T145. -køb, et. (f Torv-. Holb.

MTkr.248). (æda. torghkøp i bet. ]; jf.

-købe) I) (jf. -salg; nu 1. br.) indkøb paa
torvet. Amberg. Et uberettiget, ulovligt

Torvekiøb.iJfO. HMatthiess.TH.92. Vinding
Kruse.E.2082. 2) f torvepris. Moth.T145.
han troer , . at det er Bonden der bestemmer
Torvekiøbet, da det dog uimodsigeligen er

30 Kiøh^tæåm&nåeT\.PAHeib.R.1.133. MO. jf.

(spøg.): jeg vil have nogle Vers giort i en
Hast; Hvordan er Friisen nu efter Torve-
Kiøh?Holb.Tyb.I.8. -købe, v. (f torv-.

Nørreg.Privatr.VI.93). vbs. jf. -køb. (æda.

torgkøpæ; nu sj.) købe paa torvet. Torve-

kiøber mand nogen sta.alne Koster. 2)Z/.6

—

17—5(efter JyLov.2.93). Torvekiøbt Qvæg.
MO. -liv, et. liv, røre i forbindelse med
torvehandel. VortHj.III,2.9. den for sit

40 Torveliv bekendte Højbroplads, rrap.*/.209.

-læs, et. (vu 1. br.) læs med varer, som føres

til torvs. Moth.T145. en Bonde, der har ti

til tolv Mile at kiøre med sit Torvelæs.PA
Heib.R.L134. MO. -mand, en. (ænyd. d. s.

(Kalk.IV.423), ogs. i bet. „torvebetjenV' (Kbh
Dipl.VII.78); jf. -folk, -kone, -kræmmer,
-kusk; nu 1. hr.) person, der sælger varer

paa et torv. Moth.Tli5. MO. -mester, en.

^t Torv-. vAph.(1764)). (jf. -foged^ en (nu
50 ikke officiel) betegnelse for en torveinspektør

ell. torvebetjent. Cit.l713.(KbhDipl.VII1.296).
Prom.">M803. Bek.Nr.4"/il913.§46. hele

Bredden af Gaden (o: GI. Strand) langs med
Kajen var vasket op af Torvemestrens
Sprøjteslange.OjBMnj7.P(S'.29, -penge, pl.

(i Torv-. vAph.(1764)). I) (foræld.) torve-

afgift. Molb.HO. D&H. Trap.^V111.397. 2)

(1. br.) penge, der indkommer ved salg paa
torvet. ChrNieolaisen.AmagersHist.lIl.(1915)

.

60 103. -plads, en. (ænyd. d. s. i bet. 1)1) (jf.

-sted^ plads (1), hvorpaa der holdes torv;

torv (ILl). Moth.T145. HMatthiess.TH.36.48.

Søiberg.KK.1.7. 2) (1. br.) torvestade. Cit.

1705.(KbhDipl.V803). D&H. 3) (jf. Mar-
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kedsplads 2; nu tiæppe Ir.) uegl.: sted, hvor

der er livlig omsætning af ell. efterspørgsel

efter en vare; marked (3); handelscentrum.

Hamborg har længe været Torvepladsen for

Jyllands Fedeqvæg. F50. -pris, en. (-f

Torv-. vAph.(1764)). (jf. -køb 2, -takst;

pris, som en vare opnaar paa torvet, ell. som

(tf. øvrighedens bestemmelse) er gældende ved

torvehandel. ChrFlensb.DM. 1.163. Denne hans
Nærighed var saa meget lumpnere, som han lo

gjerne solgte de Naturalier, der bleve ham
forærede, og kun fortærede det der var i

lav ToTveprus. Blich.(1920).XIX.49. særskilt

Torvepris bliver noteret for denne Pære.

Bredsted.Pom. 1. 161. jf. Torveprisliste.
Bl&T.

II
(især spøg.) billedl. Kierk.VI.453.

Torveprisen paa Foredrag (laa ikke) stort

over 5 Kroner. OOeismar.E.40. -raab, et.

(sj.) en markskrigers raab(en); markskrigeri.

Verden . . regeres af Raaheden, Usand- 20

heden og Torveraabet (Brandes. Udenlandske
Egne. (1893). 361 : Markskrigeriet;. Brandes.

VII.38. -raaber, en. (jf. -skriger, -ud-

raaber; sj.) markskriger. Schand.SD.82.
(mængden) løber efter den larmende Torve-
raaber (Tilsk.1899.861: Markskriger;. i?ran-

des.XII.27. -rejse, en. (isæ.r fagl.) rejse

ell. tur til et torv. Amagernes . . Torve-Reiser.
LTid.1758.387. HistMKbh.2R.Y522. JacAnd.
Er.III.50. -ret, en. (især emb., foræld.) 30

torverettighed; ogs.: retsregler, der gælder for

et torv. VSO. MO. AarbFrborg.1910.73. Arup.
DH.II.709. -rettighed, en. (jf. -ret;

især emb., foræld.) (en bys) rettighed til at

holde torv. MO. D&H. -salgr« et. (jf. -han-
del, -køb 1; 1. br.). MO. VortHj.III,2.8.

-sidder, en. (jf. -folk osv.; foræld.) person,

som har stade paa et torv og sælger sine

varer der. Reskr.'*/d727.§2. Biehl.DQ.IV.
167. HMatthiess.TH.11.126. -sjover, en. 40

(nu sj.) torvedrager. Kierk.P.VlI,1.24. de
lod sig deres Indkøb bringe til Herber-
get af nogle Torvesjovere. -Sop/iCiaMss.ÆB.
43. -skib, et. {efter ty. marktschiff; sj.)

skib, som befordrer rejsende til et marked
ell. torv. Torveskibet, som alle Dage gaaer
imellem Maynz og Frankfurt. jBagf^es.L.//.

140. sa.DVX.75. -skrider, en. (i[ Torv-.
LTid.1761.45). (ænyd. d. s.; sml. -raaber;
nu sj., jf.: „Usædvanligt." VSO.) mark- 50
skriger. Moth.S354. han er ingen Torve-
skriger, som lover Meget og holder Lidet.

CBernh.V185. den Sværm af Kvaksal-
vere, Landstrygere, omflakkende Torveskri-
gere (Brandes. 1. 125: Markskrigere; . . der
oversvømmede Landet.jBmndes.*/.fi979;.22S.
•skrig^eri, et. (jf. -raab; sj.) markskrigeri.
Brandes. XI.242(sa.UdenlandskeEgnc.(1893).
135: Markskrigeri;, -spand, en. (jf. -kurv;
især foræld.) spand til at bære torvevarer e'o

(hjem) i. Molh.T145. skaffe Tienestepigerne
noget at tale om ved deres Torvespand.
PAHeib.R.1.147. Ophl.l.l37. Kunstudstill.

(1879).95. -stade, et. (jf. -plads 2; især

emb.) en handlendes stade(plads) paa et torv.

Molb.HO. PoUVA940.7.sp.l. jf. Torve-
stadeafgift. Bl&T. -sted, et. (ænyd.
d. s.; nu 1. br.) sted, hvor der holdes torv;

torveplads (1). VSO. HMatthiess.TH.16.95.
-sten, en. (foræld.) stor, flad sten, som paa
visse byers torve har været brugt (som en art

disk) ved torvehandel. HMatthiess.TH.80.
Sundbo.FS.1.77. -søgående, part. adj. (sj.

torv-. Sundbo.FS.1.77). ((9 ell. emb.) som
søger, kommer til et torv for at købe ell. sælge.

Cirk."/i2l822. Vrimlen af torvesøgende Bøn-
ders Kjøretøier. Tolderl.F.III.65. Heimann.
Saahøsterman.(1926).44. -takst, en. (for-

æld.) en af øvrigheden fastsat torvepris.

Amberg. VSO. HMatthiess.TH.18. -telt,
et. (jf. -bod samt Markedstelt; nu næppe
br.). Torv-: vAph.(1772).III. -tid, en.

den tid, da der er torvehandel paa et torv;

ogs.: tidspunkt, da torvehandel begynder.

VSO. LovLPet.V773. (slagterfirmaets salgs-

chauffører) møder om Morgenen ved Torve-
tid. Ugeskr.fRetsv.l941.A.64. -tvang, en.

(emb.) paabud om, at landprodukter skal brin-

ges til købstæderne og sælges paa offentlige

torve (ophævet 1857). Lov^yid857.§37. Hage.'

183. -udraaber, en. (sj.) d. s. s. -raaber,

-skriger. Brandes. VI.611 (sa. UT.451 : Mark-
skriger;, -vagt, en. (jf. -vægter; foræld.)

vagt (af soldater) paa et torv, i torvetiden.

MR.1842.679. jf.: (under pesten bør) ophøre
hovet vagten, Graabrodre torve vagt. Cif.

1711.(KbhDipl.V111.264). -vare, en. (jf.

-gods) især i fit., om varer, der sælges paa et

torv. Aakj.HV17. StSprO.Nr. 63.30. -vej,
en. {ænyd. torgevei; jf. -gade; især jur.,

foræld.) vej, som fører til en bys torv. Hvo
som overfalder sagisløs Mand paa Torvevej,
Torv, Gade, eller i Stræde, eller Vejfarendis

Mmd. DL.6—9—24. Sort. PSkan. 45. VSO.
HMatthiess.TH.26.126. -vogn, en. vogn,

hvorpaa varer føres til torvs. Reenb.II.174.

den sædvanlige Række af Torve- og Kul-
sviervogne (holdt) udenfor Nøireports Rave-
lin. iVPW^iu'ei.iV,9.793. Raae.TT.158. -vægt,
en. I) (fagl.) en torvevares vægt; spec. om
den vægt, som ønskes for svin ved levering.

PoWd942.13.sp.l. 2) (sj.) vejeredskab, som
anvendes ved torvehandel; om bismer: PolitiE.

Kosterbl.*'/-il922.2.sp.2. -vægter, en. (jf.

-betjent samt -vagt; foræld.) opsynsmand
ved torvehandel. MO.^ FThaarup.Bornholms
Amt. (1839). 169. AJeppesen. Fra det gi. Kbh.
(1935).48.

Tos, en. se I. Tavse.

tosagtig, adj. se tosseagtig.

Tosel, et. fTosol. RUss.U.173. Tossel.
ADJørg.ER.6. jf. MDL. Kok.DFspr.I.402.
Feilb.). {af IIL to og I. Sylle (Søl, Sel); jf.

Toslæt og Tvesøl ; dial.) d. s. s. Toskaft. Gar-
net til Toselet hiemmei&rvea. CDalgas. Ribe
Amt. (1830). 191. en langskødet Frakke af

T:os(i\.HU8s.IH.29. BerlHaandarb.III.254.
||

t gen. som stofbetegnelse, en sort Tosøls Vest.
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RUss.U.173. Kok.DFspr.L402. (moderens)

Tossels Søndagskjole.flZ7ss,i^.92.

to-sidet, adj. (jf. -sidig og tvesidet

samt -sidet (i DO.XVIII.1242)) som har to

sider ell. er knyttet til to sider. Amberg. VSO.
«i ældre hot. spr.: Tosidede Blade (Folia

ifaria) naar de kun udspringe paa 2 mod-
satte Sider af Steiig\en.CGRafn.Flora.I.66.

II
især (jf. -sidet i) overf.: dobbeltsidig (2).

jf.: Omfanget af (Cézanne's) Kunst synes
mig givet i denne tosidethed . . det vold-

somme temperament og det kunstnerisk \)&-

heTskede.Tilsk.l931.I.18. spec. (mods. en-

sidet 2.1, ensidig 2.2; jiir., polit.) om kon-

trakt olgn.: som er knyttet til (er forpligtende

for, godkendt af) to ell. begge parter; gen-

sidig. Tosidet Forhund. Nørreg.Naturr.230.

Sal.*XX.46. -sidijp, adj. d. s.; især overf.:

denne . . tosidige Elsker (o: person, der op-
træder i kærlighedsscener med to kvinder).

Hjort.KritLit.111.156. (jur.:) tosidig For-
valtningsakt. PoulAnd.F.223.
Tosk, en. se I-II. Torsk.

to-skaareii) part. adj. ^ til TY skære
16.B, om talje: som har to enskivede blok-

ke. Funch.Ma.rO.I.123. Scheller.MarO.372.

-skaft, et. (jf. I. Skaft 4 og Tosel; væv.,

dial.) toskaftet stof (ell. dertil svarende væv-
ning). Moth.T127. enhver Pige lærer Væv-
ning af det almindelige saa kaldte Toskaft
saare h&st\gt.Høegh.AJ.539. VortHj.111,1.
80. Feilb. || vævet ell. vævning i toskaft.

CReimer.NB.144. Aarb.1930.277. -skaf-
tet, adj. (jf. skaftet 3; væv., dial.) om væv:
som har to skafter; om stof: som er vævet

med to skafter, toskaftet To}.Vævekonst.22.
AntNiels.GamleNielsen.(1888).9. Manufakt.
(1942).123. Halleby.87. UfF.
tosket, adj. se II. torsket.

Toskilling:, en. ['toisgeren,] flt. -er.

iænyd. d. s.; jf. Toert og Styver; (uden for

talem.) foræld.) mønt med værdien 2 skil-
ling (1.2).

1) i al alm. Ach kiære Troels! vexl mig en
To Skilling for to eeniste Skillinger? i^o?&.

Bars.1.2. Mon han tænker, nogen vi! spen-

dere sin Toskilling for saadant et Blad.

Argus.l771.Nr.40.3. ved Afskeden gav Frits

enhver af dem en Toskilling til Hvedebrød.
PMøll.ES.III.32. Jeg kjendte hans (o: kon-

gens) Ansigt saa godt fra de store Toskil-

linger. fier^s.GF.//.24(5.
II (jf. Skilling 3.2;

med forestilling om ringe ell. (næsten) ingen
værdi. Var alt mit faure Mod spildt! Eller

regnede hun det ikke værdt en Toskilling?

Buchh.TJH.108.
II
med særlig forestilling om

møntens (især: forholdsvis ringe) størrelse.

Holb.HP.I.4(se u. skyde 7.2;. *Dets (o: et

urs) Omkreds ikkun er en Dansk Toskilling

8t0T.Prahl.ST.II.15. Adjunkten . . stod og
maabede. Med Øjne saa store som Toskil-
linger blev han ved at stirre paa hende.
Pont.F.1.345.

\\ hertil ssgr. som Toskillings-
bolle (StevnsBjev.75), -lys (spec. (jf. bet. 2;

dial.) i talem. mild som et toskillingslys.

Mau.II.24. Krist.Ordspr.213), -mønt (Hauch.
CB.28) ofl.

2) (især gldgs.) talem.
\\ jf. u. Tiskilling og

Krist.Ordspr.nr.77: Hesten . . er af den Slags

gamle, forslidte Stødere, om hvilke man si-

ger, „at de samle Toskillinger" (o: har ludende
holdning og nikkende gang). Rappee.1857.154.
sp.2. jf. NatTid.^yiil946.4.sp.3. || navnlig

10 m. h. t. en tings ell. især en persons ud-
seende, i udtryk for fint, pænt, skinnende ydre

ell. (i rigsspr. nu vist kun) glad, smilende,

straalende ansigtsudtryk, i forb. som være
blank (LollO.), glad (UnivBU.383. Fr
Grundtv.LK.135. se videre u. glad 1), mild
(PSyv.II.196. JRPavlli.Kandest.C4r. PalM.
Breve.(1928).16. Feilb. 11. 591. jf. u. bet. 1

slutn.), net (Bagges.DV.XI.109), nipper
(s. d.)

,
pæn, smilende (Goldschm.Hjl.

20 1.167) som en toskilling (JRPaulli.Kan-
desf.C4r. PalM.Breve.(1928).16)) ell. (i alm.)

med nærmere bestemmelse: som en ny
(PSyv.II.196. NvHaven.Orih.127. Feilb.II.

591) ell. nymøntet, nypræget (Mau.IL
24.278) ell. (oftest) nyslaaet (UngdGUI.
168) ell. (især O ell. dial.) nys lagen
(Goldschm.Hjl.I.167. Feilb.II.591. LollO. jf.

UnivBl.1.383) t o s k i 1 1 i n g , ogfs. sm i 1 e (Holst.

FraminUngdom.(1873).75. Mau.II.278) ell.

30 (i alm. (tale)spr. nu især) skinne (NMøll.
H.107. Vogel-Jørg.BO.508) ell. straalesom
en nyslaaet toskilling olgn. I er som en
nye To-Skilling, mand maa lystes ved at see

jer. KomGrønneg.1.89. Imidlertid pyntede jeg

mig (og) blev . . saa net som en ny Toskilling.

Bagges.DV.XI.109. Harrys Ansigt blev saa

blank som en ny Toskilling; han vidste knap
hvad for en Fod han vilde staae paa.fih'cj^.

(1920).XIV.15. Ja, der staar min Kone!
40 sagde Holm og hans Ansigt skinnede som

en nyslaaet Toskilling. TFted.5S.25S.

to-skærig, adj. (nu næppe br.) om
faar ell. uld: som klippes to gange om aaret.

LTid.1754.45. Abildg.&Viborg.F.8. -slaaet,
part. adj: (jf. III. slaa 38.3 og Toslæt samt
to-lagt, -snoet; fagl.) om snor olgn.: dan-
net (snoet) af ' to snore (traade, dugter).

Vævekonst.22. -slæt, subst. (jf. -slaaet og

Slæt 2 samt Treslæt; rimeligvis ved sammen-
50 blanding med ell. misforstaaelse af toselet

(tøj), se u. Tosel (jf. Feilb.); sj.) d. s. s. To-
skaft (Tosel). billedl: Blich.(1920).XXXIL
58. -snoet, part. adj. (jf. to-lagt, -slaaet;

se sno 12 slutn. -spand, et. (sj. -spænd.
En Tospænds Dyndvogn. KalundborgFolke-
blad.*''U1943.9.sp.l). (jf. -spænder; især tO)

forspand bestaaende af to trækdyr (heste).

Brandes.XL28. NMøll.Agam.36. apostlenes

tospand, se Apostel 1 slutn. -spring, subst.

60 gammeldags (folke)dans. TroelsL.XI.161. GrO-
ner-Nielsen.ÆF.lO. -spænd, et. se -spand.

-spænder, en. [-isbænOar] flt. -e. (ty.

zweispånner; om 2. led se u. Enspænder; jf.

-spand, -spændig; især fagl., talespr.) I)
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(mindre ir.) dyr (hest), der (kun) er vant til

at gaa i tospand; tospænderhest. Kalundborg
Folkeblad.*yil943.9.sp.2. hans hest kan kun
gaa tospænder I 2) befordring (vogn) til ell.

med tospand, (jeg) var kommen op i To-
spænderen. Goldschm.VT.62. Wied.MB.II.74.
Tilsk.l928.1.19. \\ hertil ssgr., dels (i egl.

bet.) som betegnelse for trækdyr (hest) ell.

køretøj (ell. dertil svarende læs): Tospænder-
droske (Goldschm.Fort.il1.388), -hest (Jak
Knu.S.118), -kane (BornholmsAvis.^'/aHéé.

i.sp.l), -køretøj, -læs (Haven.l927.Nr.6.
omslag.l), -vogn olgn.; dels (især talespr.,

til dels spøg.; uden for ssg. -seng nu 1. br.)

med videre (uegl.) anv.: Tospænder-frakke
(toradet frakke (jf. Enspænder-frakke, -kjole,

-vest^. Drachm.SS.64), -seng (dobbeltseng

(jf. Én-, Dobbeltspænderseng^. Schand.SB.^
(1884).31.103. PalleBister.EnJuleferie.(1888).

83. CReirner.NB.304. UfF.), -sofa olgn.

-spændig, adp (nu mindre br.) om
køretøj: som er beregnet til ell. forspændt med
to trækdyr (heste). MR.1833.354. VSO. Han
saa' nu en lille tospændig aaben Vogn kom-
me kiøreade.Schand.UM.54. tospændige Om-
nibusser. Kbh.s Sporveje.(1936).16.

I. ToMse, en. ['tmsa] (tidligere ogs.

(skrevet) Taasse, Taadse. Holb.Jep.1.3. sa.

Usynl.1.4. Høysg.S.24. Hrz.Lsp.211. jf.

SBloch.Sprogl.280). flt. -r. {penyd. d. s., sv.

tossa (om kvinde), no. tusse ; egl. sa. ord som
Turs(e) (Tusse, Tosse), jf. Tossebid (1) og
dial. (lollandsk) tusse, (en) tosse (MO.(P).
LoUGr.39); jf. III. tosse. Tosseri, tosset)

I) ^„er paa Veie til at tabe sig, bru-
ges meest i Talesproget." Lew'n.XS'.éS; nu
(mods. Tossehoved) lidt gldgs. i rigsspr.) en
(i lettere grad) aandssvag person; især
(i rigsspr. næsten kun) med afsvækket bet.:

person, der (ved en vis lejlighed) røber
svag dømmekraft, mangel paa omtanke
ell. fornuft (ogs. (jf. III. tossej med særlig

forestilling om forvirret adfærd; jf.: (ordet)

Taabe er mere skikket til at udtrykke Lang-
somhed og Tosse FoiviTTing. PEMiilUSS);
taabe; tossehoved; dumrian. I.l) i al

alm. saadan Taadse, som synes icke at kunde
tælle til Um.Holb.Tyb.V.2. en ussel Student,
Bom er af Moderslif fød Tosse (som vi i

Dansk kalder det) eller neppe halfklog, et

puurt Almisse-Lem. Graw,Breve.262. Tosser-
nes Lyksalighed. Z/Wxd.('>Sfcyrd.//.i77; titel

paa digt). Ingen uden Tossen tænker
|

Ondt om Yiin.Bagges.Ungd.il.159. *Noget
Nyt der er i Giære,

|
Det selv Tosser kan

ioTst&a,e.Grundtv.Dansk.I.381. hun havde
længtes efter Sønnen. Geni eller Tosse, hun
havde jo kun den samme. Rowel.Br.135.
•ønske sig fri for Dagens Kamp

|
gør ikkun

Tossen og T&Sihen.OlafIIans.SL.20. om dyr:
*Rask Bukken gjorde et vældigt Spring

|

Og kjørte den lille Tosse (o: et lam) i Ring.
Winth. 11.153.

|| ofte som præd. olgn., navnlig
i (dadlende) tiltale. Du est en Taadse mit

Barn! og veed ikke hvad den sunde Fornuft
er.Holb.Usynl.1.4. Jeg stiller mig an som en
Tosse. Biehl. (Skuesp. IV 387). var Kongen
klog, saa var Bispen heller ingen Tosse.

Grundtv.Saxo.il1.364. Ikke i alle vore Lære-
timer kaldte jeg dig en lille Tosse. Gylb.

(1849).II.13. Du er en god Tosse. JEelms.
G.90.

II
som (dadlende) tiltale-ord. Du Taadse!

naar du ikke forstaar det, hvordan kand du
10 da finde Raison åervLåi? Holb.Arab.7 se. Tie

stille, lille Tossel Skuesp. V.419. * Tosse! det
har ingen Fare,

|
For min Ryg jeg frvgter

ei.PMøll.ES.1.76. Min Søster . . lo ad mig
og sagde: „Hvad vil du bryde dig om det,

din TosseV- FruHeib.EtLiv.*I.17 . til et dyr
(en maage): *Snak, du Tosse. Kaalund.FB.
nr.4. spec. som selvbebrejdelse: jeg Taasse,

jeg staaer her og snacker hen i Taaget.
Holb.UHH.II.8. Kaalund.HS.lll. 1.2) i

20 (udtr., der mer ell. mindre har karakteren af)

ialem., ordspr. Der vil ikke megen Konst til

at narre en Ta,Sidse. Holb.Masc.1.9. En Taadse
. . er stedse en Taadse. sa.Ep.IV472. Du er

ikke saa dum af en Tosse at være. Bredahl.

VI.226. *af Skade maae Tosserne lære.

Wilst.Il.XVII.v.32. jf. II. bilde 2.i slutn.:

Det kan du bilde Tosser ind. Gravl.VF.134.
der er lige saa mange, som der er tosser
i helvede (o: overmaade mange). Krist.

30 Ordspr.355. LollO. UfF. den sidste tosse
er ikke født ell. død (Gravl.E.90) endnu,
der vil stadig være tosser til. AarbHolbæk.
1923.176. DF.IX.78. UfF. han er lige saa
klog som syv tosser, se klog 1. naar
tosser kommer til marked, faar kræm-
meren penge, se Kræmmer, købe en for
en tosse, se u. købe 2.5. *lykken banker
ofte paa;

|
tossen lader hende for

døren staa, se I. Lykke 3. se videre u. II.

40 spørge 3.7 samt Mau.ll60ff. Krist.Ordspr.

355. Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog. (1942).
246.

2) (især dial.) navn paa et kortspil (og

en af deltagerne). JCLars.ES.36. jf. Feilb.

lang tosse, se lang 1.4. nysgerrig tosse, se nys-

gerrig slutn.

II. tosse, adj. se tosset.

III. tosse, v. ['tmsa] -ede. vbs. jf. Tos-
seri, (a/ I. Tosse, til dels sammenblandet med

50 et til lY tasse svarende ord, jf. tusse samt sv.

dial. tossa, tussa, traske, trisse (om), no. dial.

tussa, tumle, gaa vild, jy. tusle, bringe i

uorden ofl.; især talespr.')

I) (uden (tydelig) forestilling om bevægelse

fra stedet) bære sig ad som en tosse (I.l);

være uforstandig, ufornuftig, tanke-
løs, taabelig, fjollet, fumlende i sin
adfærd ell. tale. Moth.T146. de Beundrere,

som har tosset og gabet efter mig (o: en

60 dame).KbhAftenp.l784.Nr.45.2.sp.l. At tosse

ved sit Arbeide. VSO. UfF. \\ nu især (jf.

bet. 2) i forb. sidde ell. staa og tosse.
Du seer jo ud, som Du skulde døe. Gud,
vent et Øieblik, saa skal jeg hægte Din

XXIV. Rentrykt •/, 1947 18
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Kjole op. — Nei, det er sandt, Du bruger

jo de engelske Snøreliv, som ikke klemme;

o, min Gud, hvordan er det jeg sidder og

tosser i det\ Bergs.PP.402. Aa! — sa'e jeg

noget? Jeg staar her og tosser og læser højt.

ZakNiels.NT.'[1881].18. (han) stod og tos-

sede med sine Hænder, som han hverken

kunde ha i Lommerne eller i Ærmegabene.
Gravl.E.13.

2) under (planløs) bevægelse fra det ene sted

Hl det andet opføre sig tankeløst, taaheligt,

fjollet; ogs.: uden fornuftig plan, paa en

underlig, tankeløs maade bevæge sig (gaa,

trisse, sjokke) omkring, fra det ene sted til

det andet; fjante, fjolle af sted ell. om-
(kring). (ofte i forb. m. adv. olgn.). Tosse

(er) at løbe efter næsen, og ei vide self hvor-

hen, ilfoi/i.Ti 46. *Naar et Par Klokkefaar

kun trippe for,
|
Bagefter tosser strax den

heele mord. Rahb.Tilsk.1793.540. Efter længe

at have tosset Gade op og Gade ned. smst.

185. (man) tosser . . Livet hen i Slendrian.

Kierk.V111.414. den Forfængelige, som med
den bedste og tryggeste Bevidsthed tosser

ad Helvede i\\.Rowel.Br.lS6. *den rette
|

Vej vi tossede iorhi.OlafHans.ND.63. || i

forb. gaa ell. løbe (Bogan.1.28. NordsjællF.

II1.18) ell. rende (AndNx.DM.I.146) og
tosse, jeg Fæ, at jeg kan gaae saaledes og

tosse uden at see, at der ligger et halvdød
Menneske. Kierk.XI1.329. jeg veed ikke,

hvordan jeg gik og tossede. Hostr.DS.105.
at han kunde gaa saadan og tosse i det og

flomme den nye Udstillingsbygning. Cilføl/.

'F.247. En Skov er Harens Fristed: der-

inde løber Mynderne og tosser. Bogan.1.156.

II
især i forb. (gaa og) tosse om ell. om-

kring (Gylb.II.93. Egeberg.M.lO) ell. rundt
(KLars.UR.157. Wied. HN. 31). Jeg veed
ikke selv, hvor jeg tosser om. Hvilket Huusl
ikke engang et Lys i Salen. Jacobi.(Skuesp.

IV.243). Grundtv.Snorre.1.265. „Hun gaaer

saa stille og tosser om," hørte jeg ofte min
Moder . . sige. FruHeib.EtlÅv. 1.4. (min
hund) løber en halv Fjerdingvej fra mig og

tosser om paa egen 'H.aa.nd.ThorLa.MF.164.

billedl.: (de) erfare, hvilket Mørke Forstan-

den tosser om udi, naar den vil see videre,

end Næsen gaar.Eilsch.F.152. deroppe paa
højdedraget tosser blæsten rundt. lÆnne-

mann.NF.135.
Tosse-, i ssgr. (tidligere ofte skrevet

Taase-, Taadse-; om sideformen Tos- se u.

tosseagtig^. især af 1. Tosse 1 (se dog Tosse-

bid, jf. -greve); saaledes (foruden de ndf.

anførte) ogs. spec. nedsæt, personbetegnelser

(sJcældsord, øgenavne) med propr. som sidste

led (jf. -per^; Tosse-frederik (jf. Fjolle-

frederik^, -hans (Feilb.), -lårs (Dania.III.
315), -målene (se u. Malene^, -mikkel
(CMøll.F.201) ofl. -astig, adj. (tidligere

ogs. tos- (taas-, taads-), se ndf.). (jf. -vom;
„Talespr." Levin.; nu sj. i riysspr.) som lig-

ner ell. minder om en tosse; taabelig; tosset.

Moth.T146. VSO. jf. Tosseagtighed. VSO.
En Taabelighed, som grunder sig paa Mangel
paa naturlig Vid, eller Kraft til at fatte og
begribe, kaldes To s agti g hed. Mossin.Term.
153. Taa(d)s-: Holb.Skiemt.ES^. sa.Ep.IV.
472. Ruge.FT.208. -bid, et. i) (sv. dial.

tossebett, no. tussebit; rimeligvis af Turs(e)

(Tosse), se MM.1923.74ff.; jf. (i sa. bet.)

glda. troldebid (Kalk.V.1083); foræld., dial.)

10 ondartet betændelse (byld) i en finger. Moth.
TUS. Esp. 357. 494. Somme sige Tusse-
bid. Cit.l755.(Thott4° 1507.56). Tudse-Bid.
Thurah.B.29. jf. Taasebid. Apot.(1791).238.

UfF. 2) (jf. -bær; nu næppe br.) ^ navn
paa en plante (muligvis Succisa pratensis

Moench, jf. Djævelsbid; ell. (læge) oksetunge;

jf. JTusch.283). NvHaven.0rth.19. -bær, et.

(dial.) galnebær (2). HaUeby.227. -bæst, et.

(jf. -faar, -fæ og Bæst 2.i ; nu næppe br.)

20 nedsæt, betegnelse for en (dum) person, tosse.

„Da (Lucretia) blev beængsted af en forlibt

Person, stack hun sig selv ihiel med en
Dolck." — „Hvilket Taasse-Beest!"//oi6.

Vgs.(1731).II.5. -dam, adj. (især talespr.)

dum som en tosse; taabelig (2). han nævnte
mange, mange afskrækkende Eksempler paa,

hvor tossedumt det var at være vantro.

Bergstedt.A.43. Kehler.KK.29. -faar, et.

(jf. Faar 2.1 ; især talespr.) dum, enfoldig

30 person (ofte m. bibet. af godmodighed) ; tosse-

hoved. Prahl.AII.IV.134. Hvor han er god
at tage ved Næsen! Det er næsten en Skam
at bruge sin Hierne mod slige Tossefaar.

Jacobi.(Skuesp.Vn.431). *Jeg dumme Nar

I

jeg Tossefaar\Winth.SS.56. (han) bar sig

ad som et Tossefaar. firandes.F/.6.3<3. -fugl,
en. \ (hav)sule, Sula bassana (der er hjælpe-

løs, naar den kommer ind over landjorden).

Cuvier.Dyrhist.I.291. Kjærbøll.703. Lieber-

40 kind.DYV111.218. jf. (om person): *Ha, den
Tossefugl

I

Man griber, hvor han sætter sig,

med Raanden.Oehl.(1831).VIII.137. -fæ,
et. (talespr., mindre br.) fæ(hoved); tossehoved.

Jeg Tossefæ — som ikke har kunnet gætte

det ior.Schand.BS.328. -gal, adj. (især

dial.) tosset (og gal (n.2.3), kaad, vild).

Junge. JHSmidth.Ords.163. saa stor en Tøs
kunde jeg ikke ha' ha't, om jeg ogsaa havde
løbet tossegal i Ungdommens Tid. Schand.

50 GamleBilleder.(1899).355. -glad, adj. (min-

dre br.) glad paa en (tilsyneladende) ufor-

nuftig, grundløs maade. Rahb.Skuesp.1.88.

*(lærken) hænger i en Straale Sol . .
|
og

er saa ganske tosseglad. KWiinstedt.Nælder.

(1929).86. -god, adj. (især talespr.) god

(godmodig, føjelig, godgørende) paa en ufor-

nuftig, naiv, godtroende maade. *han . . kry-

ber for sin tossegode Skræder,
|
Som hans

velbaarne Krop til egen Skade klæder.

60 Zetlitz.Poes.152. MO. et tossegodt Guds Ord
fra Landet, hvem man kunde binde alt

Muligt paa Ærmet. Gjel.M.110. Han for-

trød inderlig, at han havde været saa tosse-

god at give eiter.Pont.F.II.139. Du har jo
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alletider været et tossegodt Skind.TMJens.

TS.132. jf.: en Mand, hvis Tossegodhed
af enhver havde ladet sig misbruge. i2a/jfe.

ForUI.424. KSech.MY163. -greve, en.

{glda. thosse-greffue, om jæitefyrste (DgF.
1.3), til Turs; nu næppe br.) dum og naragtig

person; (ærke) tosse; dumrian. Moth.T146.
Der gaar Junkers Søn ude paa Landet . .

og er det arrigste Drog, Afskum, og Tosse-

Greve Jorden kan hteTe.KomGrønneg.II.369. lo

Iris.l800.n.l82. jf. NPWiwel.R.135. -haar,
et. spec. (teat.) om uredt, uordentligt haar,

hvormed almuespersoner tidligere optraadte

paa scenen. Cit.ca.l775.(TKrogh.H.21 ). sa.

Da.Teaterbilleder.(1932).78.110. -hoved, et.

(jf. Hoved 6.2; iscer talespr.) tosse (I.l); nu
iUBsten kun med afsvækket bet. (ofte spøg.),

om person, der (ved en vis lejlighed) røber

mangel paa (nøgtern) fornuft, omtanke, be-

sindighed olgn. Hvad staaer han der for, 20

Tossehoved? Skuesp.IX.219. De veed, at jeg

er det største Tossehoved med Malerier og
den Slags Ting. Tops.FS.231. Ved du hvad.
Herrerne er nogle gode Tossehoveder. Sødft.

KP.6. Mathilde tager om hendes Ansigt med
begge Hænder og knuger det til sig, saa
Vejret gaar fra hende: „Tossehoved!" siger

hun. Sick.JomfruElse.(1905).250. -knwgt,
en. (nu næppe br.) en tosset knægt; tosse-

hoved. Amberg. F/SO. („I daglig Tale").

Tossel, et. se Tosel.

Tosse-marked, et. (ikke i olm.
rigsspr.) egl. om marked, hvor tosser handler

(jf. u. Kræmmer^ og sladrer; i talem. holde
tossemarked: Hvem har holdt Tosse-

marked for dig med de Parabler (o: fortalt

dig saadanne løgnehistorier)? JPJac.1.226.
-nakke, en. (nu næppe i rigsspr.) tosse-

hoved; taabenakke. Levin. („Talespr. og om
Fruentimmer"). Feilb. -per, en. (talespr., 40

nu mindre br.) enfoldig (lidt latterlig ell. ynk-
værdig) person. JHSmidth.Ords.llO. *Ved
dette Skin (o: illusionen) man af sig selv

fortrylles . . |
Det svinder hen — og man er

Tosse-Feer. PalM.AdamH.II.78. Fra at være
Tosseper (0: i skolen) blev jeg et Vidunder.
Thuborg.MigogJohannes.(1937).109.
Tosseri, et. flt. -er. (til I. Tosse 1 og

III. tosse (1); især talespr.) hvad der føles

som ufornuftigt, urimeligt, taabeligt, tosset 50
(især om (kaad, spøgefuld) adfærd, handling,
ytring); fjolleri; narreri; tossestreg(er);
tossesnak. vAph.(1759).470. man maae til-

staae, at Dine Tosserier ere besvnderlige.
IHehl.(Skuesp.IV386). Hun troede (at det

var) hendes Kjæreste, der vilde kyse hende,
og saa siger hun: „Er det Dig? . . hvad skal
nu det Tosseri til?'' Winth.V11 1.268. Vel
hun siger et og andet,

| Som kan kaldes
Tosseri. ^ares<r.6'.S'.T.'52. hun brød sig ikke eo
Spor om Mad! Og det var noget godt Tosseri
at slæbe hende op ad alle de Trapper! Hun
vilde meget hellere blive ved at danse.
Wied.S.304. (han) holdt op med det dren-

gede Tosseri at putte kildrende Elmeblade
ned paa hendes 'Ryg.AaDons.S.60. Tosse-
rik, en. ['ttosaregf] (dannet efter (ell. paa
lign. maade som) FjoI(le)rik, til I. Tosse 1,

III. tosse 1, tosset; sj.) tosse(hoved);
fjols. Clarisse: „Jeg tror, han gemmer alle

sine Penge derinde!" Marie: „Hva' for Penge,
din Tossenkl" Wied.GP.15. Demokrati for-

udsætter, at selv den værste Tosserik . . kan
staa frit frem og oplade sin Røst. NatTid.^yi
1946.6.sp.2. Tossernp, propr. ['twsaroij

(dannet til I. Tosse 1, III. tosse (1), tosset,

paa lign. maade som Fjanterup, Fjollerup

ofl.; dagl., spøg.) betegnelse for et (opdigtet)

sted, hvor tosser (tossehoveder) hører
hjemme, at være født i Fjollerup og døbt
i Tossernp. KNyrop.OL.1.11. ja, saa er det
unægtelig paa Tide, at Danmark søger

Navneforandring til Tosserup ! Ekstrdbl. **/«

1907.3.SP.6. Feilb.

Tosse -snak, en. (jf. Tosseri; især

dagl.) taabelig, tosset snak. Høysg.S.342.

VSO. i hvert Fald tror jeg ikke paa den
Tossesnak om Guds Kærlighed og Ret-

færdsaand. Steenberg. H. II. 240. Elkjær. RK.
177. -streg, en. (jf. tosset streg ti. Streg

7.3; talespr.) især i flt., om tosseri (i ad-

færd, handling, indfald); narrestreg (er). „Vig
fra mig — bort — Satan! — Fristerinde

!"

raabte Jespersen . . „Saa! Skal man nu
skj ældes ud til, ligesom det var mig, der

havde begyndt paa Tossestreger," brum-
mede Maren \reåt. Schand. VM. 143. Han
hitter jo paa saa mange Tossestreger de
Gange om Aaret, han sidder og drikker til

Pægls med nogle andre ^ogle. sa.SF.209.

„Hvor vil Du hen?" — „Til Kjøbenhavn."
— „Til Kjøbenhavn? Hvad er det for Tosse-

streger?" J//eimft.6r.9. engang gaar (han) i

Stykker, Direktøren, paa sine Dampskibe
og Elektricitetsværk og de andre Tosse-

streger. Rønberg.OK.183. det korte Haar kan
jeg nu ikke fordrage . . Det er Tossestreger.

Kirk.B.55.

tosset, adj. ['tosoi] (tidligere ogs. skrevet

taasset. vAph.(1759).470. Hrz.AG.77.242.
HCAnd.BC.1.28. — dial. tosse, tossl(s).

FritzJurg.nr.52. Oravl. Voksebro.(1923).148.

HansPovls.UF.175. Feilb. Flemløse.26. jf.:

hans halvtaase Broder. WHøyberg.O.60). (no.

tusset; til I. Tosse 1, III. tosse (1); jf. tosse-

agtig, -vom; især talespr.)

I) (i rigsspr. nu især i tilfælde, der ogs.

kan opfattes som hørende til bet. 2 (ell. 3))
om levende væsen, især en person(s adfærd,

tale olgn.): som fattes (fuldt) normale aands-

evner (forstand, fornuft); ikke rigtig klog

(2); imbecil; aandssvag; taabelig (1);

gal (II. 1); ogs.: enfoldig; dum. I.l) i al

alm. Aldrig har nogen seet saa tosset ud,

som jeg over denne Handel. Ach! . . at jeg

havde ladet mig saaledes tage ved Næsen.
Pamela.I.320. *hvor blind! —

(
Hvor tosset

jeg dog er, at det ei faldt mig indl Ew.

18*
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(1914).11.262. *At jeg med Kuglerne her (o:

i den sungne arie) meener Mads og Mette,
|

Derom det tosset var mig selv a< underrette.

Wess.27. jeg (vil) anstille mig saa uvidende,

tosset og dum, at jeg skal blive ganske utaa-

lelig for h&nx. Biehl. (Skuesp.Y1.369). (de)

bare sig tossede ad med Vilie. Suhm.Hist.I.

276. *Jeg vilde til Undskyldning sagt,
| Gud

veed hvad tossed Tøi (jf. Tossetøjj. TBruun.
111.68. En tosset Adfærd, Snak. Ffi-O. (se

ogs. u. Snak 2.i j. (pludselig) raaber den tos-

sede, og hun farer forskrækket sammen der-

ved. Skjoldb.A.67. \\ om dyr. (mastiksurtens

lugt) fremlokker Kattene fra alle Kanter.
Den giør dem ligesom taassede og bræn-
dende af Geilheds l\d.vAph.Nath.Y251. (hø-

nen) blev slagtet, fordi den, som det hedder,

var vild eller tosset. FMLange.Criminelsager.
Y(1839).185. CReimer.NB.274. 1.2) i særlige

forb. (være) tosset i hovedet, hætten
(se u. I. Hætte 3), knolden (se u. Knold
1.3) olgn. BaUhBang.S.118. Min Lykke har
ikke gjort mig tosset i Hovedet; derfor

vil jeg hverken sige eller gjøre Dumhe-
der. Sc/iand./F. 765. Buchh.Su.11.47. rende
rundt ligesom en tosset gris, se III.

rund 5.2. skabe sig tosset, se I. skabe 6.2.

spilravende, splintrende, stikkende
tosset, se ravende 2.1, splintre 4, II. stikke

21.4.
II (jf. bet. 2) spøg. talem., som udtryk

for lystig overgivenhed: Her gaar det godt,

siger et københavnsk Slagord, her bor
de T:ossede\BerlTid.y»1938.Aft.6.sp.l. \\ i

forsk, hypotetiske, spørgende, nægtende ud-
tryk, med forestilling om noget urimeligt,

utroligt olgn., især m. bet. af en afvisning.

„De (havde) nok baaret over med hendes
Dumhed, formedelst hendes smukke Skab-
ning." — „Nei, mange Tak, jeg er ikke tos-

set V' Biehl.(Skuesp.V1.439). Kakkelovnen ry-

ger, saa det er til at blive tosset over. Pont.

LP.IV.80. jeg maatte være (godt) tosset,

om jeg gjorde det j hvor kan du tro det —
du maa jo være tosset

\
er du tosset,

anv. som afvisning af noget urimeligt (m. bet.

af et nægtende svar) ell. (jarg., vulg.) som
afvisning af et overflødigt (naivt) spørgs-

maal (m. bet. af en stærk bekræftelse: ja selv-

følgelig; hvor kan du spørge? olgn.); ogs. som
beundringsudbrud, anerkendelse af et stor-

slaaet indfald olgn. Her er Kaffe, Jenny! —
Kaffe? Er du tosset, jeg skal ingen Kaffe
ha.\ErlKrist.DH.32. „Din Bror er nok
Sportsmand?" „Er du tosset, han skal med
paa Londonerholdet." NatTid.*yil930.Aft.7.
sp.4. ih, hvor har du faaet alt det fyrværkeri?
•er du tosset!

\ jf.: Vil Du lede hende op?
Du er nok ikke rigtig tosset. Du (o: du maa
jo være tosset). JHelms.G.77. han er ikke
saa tosset, som han ser ud til ell. som
han løber avet om til (se avet 2 slutn.).

Cit.l845.(SorøAmtstid.'yi<,1944.3.sp.3). Mau.
1.111.

2) om levende væsen, især en person(s ad-

færd, tale olgn.): som p. gr. af sin særlige

psyke (følelse, temperament) ell. øjeblikkelige

sindstilstand (ophidselse, vrede, munterhed,
kaadhed, ogs. sorg olgn.) (uden at være præget

af aandelige defekter ell. abnormiteter) m. h. t.

adfærd, tale olgn. afviger (stærkt) fra det nor-

male, almindelige, og derfor virker paafal-

dende, overraskende, vækker beklagelse, irri-

tation ell. overbærenhed, munterhed olgn.;

10 ekstravagant; eksalteret; kaad; gal
(II.2); løjerlig; aparte; sær; urimelig.
Dronte (er) et Slags Struds . . Denne Fugl
er meget taassed: . . Hovedet er langt, tykt
og hesligt . . Halsen er stor feed og krum
(osv.).vAph.Nath.V11.643. *Han skiøtter in-

gen Ting, kun lader Pennen løbe,
|
Saa tod-

set som den k3ind.Anti-Spectator.43. Mage
til slig tosset affektert Kiælling (som fru

Friederike Brun) gives der ikke. Oehl.Br.lII.

20 286. Saa ung og tosset jeg var, fandt jeg

altid paa noget, der kunde oplive Børnene.
OldemorsErindringer.(1908).29. Hun kan ikke

se et Mandfolk, før hun bliver ganske tosset.

Bergstrøm.DT.21. Fru P. vilde blive tosset,

naar hun fik at vide, at (sønnen) skulde
g\ites.AAndreasen.DN.132. Faderen var da
ved Gud ogsaa en tosset 'Rad.KAabye.KA.
68.

II
med nærmere bestemmelse ved præp., i

udtryk for overdreven iver, interesse olgn. Da-
30 merne var helt tossede med den, for det var

en smuk Rund. Buchh.Su.11.167. Hun er helt

tosset til at \æse.Korch.LL.68. især i forb.

tosset efter, gal (1 1.2.4) efter, være tosset

efter Kaffe, Kager os\.Siesbye.(NkS8°591).

Hele Byen er som tosset efter at faae Du-
crow at see. Brandes.BD.139. Jeg er tosset

efter dig. Schade.(bogtitel.1945).

3) (af bet. (1 og) 2; med afsvækket bet.)

især om ting, forhold olgn.: som ikke er af

40 den normale, rette, tilbørlige, ønskede art, ikke

er (paa normal maade) tjenlig, nyttig, ordent-

lig, volder ærgrelse, ubehag olgn.; dum (5.3);

fortrædelig; forbandet; forbistret, hvad
skal jeg dog med den tossede Kiste? Den er

saa tung. HCAnd.(1919).I.26. Jeg vil . . ikke

længere maie mig ud med den tossede

Kr&nds. Hauch.SK.lO. Vore Modedamer . .

hvor tossede toge de sig ikke ud overfor

hende i hendes FjeilteTl Rowel.Br.392. Gud
50 skal vide, hvad der gaar af det tossede,

gamle Klaver idag? CMøll.BB.323. Uhrma-
geren . . lavede gamle bornholmske Stueure,

og sommetider gjorde han Klokkerne meget
mere tossede end de var iioiyeien. Gravl.BB.

108. Herefter blev Tandpinen „helt tosset".

Vgeskr.f.Læger.1928.225.sp.l. Vi har faaet

saadan en rar Lejlighed, naar blot ikke

Stuerne laa saa tosset for hinanden. Z/tno!-

skovUans.NH.llO. jf. Tossethed. JVJens.

60 (PoVyiol941.15.sp.6).
II

i nægtende forb.:

ikke saa tosset, ikke saa daarlig; ikke saa

gal (II.3); ganske god. (italienernes sang) er

inte saa tosset, det er sgu ærlig sine tro

Mark wæid. Hostr.G.lO. Winth.X.235. (matro-
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sen) mente, at den (o: sulevællingen) ikke

vilde være „saa tosset" til at bage tynde
Pandekager Sif.FrOpffer.BYllS. her var der

lavet Rosetter af Kaalblade med en stor

rød- og hvidspættet Turnips spigret i Mid-

ten, det saa slet ikke saa tosset nå.JVJens.
D.85.

II
(billard.) i flL, om points: negative

(fordi spillerens bal vælter keglerne ell. for-

løber), (han) laver lutter tossede og en
enkelt ægte rødt. Ekstrabl.^'/io 1933. 11. sp. 2. lo

Elve tossede. CHans.F.157. DSt.1943.126.

Tosse-terne. en. \. ternen Anous (sto-

lidus) L. (anset for at være en dum ell. dum-
dristig fugl). Sal.1.875. -tøj, et. (jf. -værk og

tosset tøj u. tosset l.i ; nu næppe i rigsspr.)

hvad der er (ell. føles som) tosset (urimeligt,

unyttigt); tosseri, det (forslag) er jo noget
Tossetøj. KbhAftenp. 1784. Nr. 47. 3. sp. 2. om
dyr (fugle) : Skaderne , det Tossetøi ! Atit

Niels.FL.II.123. -vorn, ndj. f-vuren. Kom 20

Grønneg. 1.284. Tode.ST.II.91. UfF.). (nu
især dial.) tosseagtig; tosset (1-2). Moth.T146.
De vilde stille sig meget tossevuren an.

Skuesp.II,3.102. var hun (0: fru Friederike

Brun) kun ikke saa døv og saa tossevorn.

Oehl.Br.III.260. VSO. jf. Feilb. jf.: Tosse-
vornhed. Amberg. VSO. Tossevurenhed.
SorøSaml.I.117. [Riegels.JJulemærker.(1790).
18. -værk, et. (jf. -tøj; nu sj. i rigsspr.)

tosseri. Amberg. VSO, det (var) simpelt hen 30

. . Tosseværk at gætte.AndNx.PE.II.1

.

tossig^, adj. se tosset.

Tost, en. flt. -er (VSO.). {ænyd. d. s.;

fra ty. tost ^dost ofl.), ogs. i bet.: bundt,

bvket; jf. sv. dosta {S() og no. tust, dusk,

haartot, buket; nu næppe br.) 2( (alm. ell.

vild) merian, Origanum (vulgare) L.
JTusch.157. vAph.Nath.VIII.148. Horne-
mann.OP.*566. F/SO. („Almuenavn"). MO.
To-sted, et. [IV] (jf. -stol; nu dial.) 40

sted (ved en aa), hvor man vasker tøj (skyller

vasketøj). Tostedet ved Odense-Aa, hvor
(moderen) stod ude i Vandet og skvllede
Unned.HCAnd.(1919).III.416. Skovrøy.Hun-
devagten.(1913).67. billedl: *Det Toe-Sted,
jeg har funden,

| Er, hvor hans (0: Jesu)
Blod er rnnden. Stub.29. -stentmig, adj.

J^ om sang, musikstykke: som udføres af
to stemmer (partier). MusikL.(1801).266. de
unge Piger . . sang en tostemmig Sang.(??//fe. 50
TT.213. Tostemmige Sange til Skolebrug.
JMalling.(bogtitel.l860). -stol, en. [IV] (jf.
-sted; nu dial.) (trebenet, høj) stol, hvorpaa
vasketøj bankes (med en tærskel); bankestol,

-skammel. HCAnd.OT.II.183. sa.(1919).III.
83. Rask. Fynske BS. 63. CReimer.NB.268.
-sol, et. se Tosel.

I. Tot, en ell. (sj.) et (Branrier.DK.
230. Larsen-Ledet.LK.J.191). [tmd] (nu dial.

Totte. Moth.T146. Cit. 1779. (EllenAndersen, eo

Sommanklædtesig.(1939).20).
jf. vAph.(1759).

Esp.367). flt. -ter ell. (nu dial.) -te (Moth.T
146. HCAnd.BCÆ.1.246. Flemløse.124. Bren-
derup.§158.

jf. Feilb.). (ænyd. tot(te), sv. tott

(t totte), no. tott, ty. zotte; rimeligvis en
dannelse af lign. art som (ell. en sideform til)

Dot; jf. III. totte, tottet samt II-III. Tot)

1) samlet mængde (portion, dusk,
bundt) af tynde, traadagtige, trævlede
(smaa)dele, som hør, uld, haar, græs
olgn., dannende en løst, tilfældig forbunden
eU. (ved roden) sammenvokset (kugleformet,

rundagtig, duskformet) helhed. Moth.T146.
Haver en Hest meget Haar paa Beenenei
op; store Toter ned ved Anckelen, er god til

kiheyd. Hpf>ip.L.(1703).A2^. (vindens) skarpe
Hvinen i Marhalmens stride Totter. J5h'c/».

(1920).XIX.185. Drachm.DM.60. jeg vilde

. . gerne have en ganske lille Tot af Moders

. . HasiT.KMich.LM.SS. *Bag Overskæggets
Totter

I
er Munden trist og stram. AaBernt-

sen. Digte. (1917). 38. binde (Moth.T146).
samle i totter

j (jf. bet. 2.2y om (pjusket,

tottet) hovedhaar: falde, hænge, sidde i

(pjuskede, strittende) totter olgn. Vinden
blæste paa hans gule Haar, saa at det reiste

sig i lange Totter. nCAnd.(1919). III. 83.

det lange Haar . . falder uordentlig ned i

Totter. VVed.BB.420.
|| (jf. Græs-, Mose-

tot^ om dusk, tue af græsagtige (voksende)

planter, i Ly af en Steen, en Busk, en Tot
eller Jordknold. Bo3an.//.22. Næppe havde
Jordsmonnet paany opnaaet nogen Fast-

hed, før Lyngen i Smaatotter rykkede frem
for at tilsnige sig det Tsihte.HMatthiess.SJ.

59. jf.: Lyngtotter. Tolderl.F. 125. stride

Marehalmstotter. LFeilb.SS.19. Mostot.
NPWiwel.JL.lOl.

\\ (jf. Skytotj med vi-

dere anv., om hvad der ligner en tot græs,

hor, uld osv. *Mod disse Stene seer min
Krone ud,

|
Som en udklippet Tot af

GnldTp&T^ir.Oehl.PSkr.II.UO. Blæsten kla-

sker Regn og Sne i tykke Totter ind (over

fængselsgaarden). Frejlif Olsen. Min Fængsels-

dagbog.(1918).91. jf.: flyvende Skumtotter
(fra brændingen) overklistrede Ansigtet. Myl
Erich.S.28. \\ især med nærmere bestemmelse

i forb. som en tot blaar (Bagges. V.199. jf.

bet. 2.\), bomuld (VSO. Schand.TF.1.77),
græs (sa.UM.258. jf. Græstot samt ovf.

1.25 ff.), haar (jf. bet. 2.2 og Haartot^, halm
(Krist. Ordspr. 125), h (NRasm Søkilde. B.

58), (pudse) tvist (JVJens.RF.64. Erl

Krist.DH.104), (syge)vat (VortHj.II,3.169.

HNorlev.L.65), uld (CReimer.NB.20) osv.

Maa skeel kand hånd . . finde paa at . . rive

et par Totter Haar af sig. KomGrønneg.III.
32. *To Totter Bomuld stod ham ud af

Ørene. PalM.AdamH. 1.249. han (sad) med
den gamle Fløilscalot skudt tilbage og en
Tot graasprængte Haar strittende frem over
Fanden. Goldschm.SF. 10. jf.: Een Gang (hver

uge) gives (jagtfalkene) en Tot Hud med
Fiedrene, omviklet af Føden. P7Joc.F.323.

2) med særlig (fast, prægnant) anv. 2.1)

(isasr foræld., dial.) sammenviklet bundt af

hør olgn., der anbringes paa rokkehovedet;

rokketot. Moth.T146. *At tage Rok og Teen
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i Haand |
Til nogen Tot at sipinde. Falst.116.

(han) haanedes (ikke) ved at tage Rock og

Tot i Haanden, og spmåe.Dumetius.IIIMSa.
Oehl.PSkr.II.87.98. *Der staaer den gamle
Rok! . .

I
Der sidder end lidt Bomuld her paa

Totten, smst.308. VSO. UJF. spinde sin tot

af, se II. spinde 1.3. billedl.: *Angist skal

aule en varende Glæde,
|

Qvide skal vinde

sin Tott udaf Teeii\Kingo.SS.III.235. 2.2)

(jf. bet. 3) dusk af (pjusket, tottet) (hoved)-

haar; (voksende) haar tot; ogs. (talespr., især

i flt.) om en persons (pjuskede, tottede)

hovedhaar („paryk''). *Thersites . . med
en blussende Tot paa det stygt tilspidsede

Rowed. Bagges.NblD.157. *Her strøg han
sig i Haaret, purred Totten. PalM.AdamH.
II.18(jf. u. pirre 1.3^. *Han har, til Værn
mod Solen, |

Sin Isses sorte Totter. Aarestr.

SS.11.184. *Du var min første Kærlighed . .

I
Dit Haar er nu en tyndslidt Tot. Holstein.

Æ.22. Han stod og strøg sig over Totterne.

EChristians.0.1.34. \\ rød i totterne, (sj.)

d. s. s. rød i kammen (u. I. Kam 4.4J. de
smaa Piger . . legede alle de stores Lege og
kunde ikke huske dem, og røde i Totterne
skændtes de som sraaa Hanekyllinger. Ban^.
SE.83.

II
især i talem. fare, komme (LTid.

1756.306. Wied.BS.37), ligge (CMøll.BB.
188), ryge (VSO.VR212. Sødb.KP.168.
GJorg.GF.30), være (Rich.DethelligeLand.

(1870).243. Rørd.RH.182) i totterne ell.

(nu sj.) totten (CBernh.GM.1.185. Rich.Det

helligeLand.(1870).243. Gadeordb.'-* D&H.)
paa ell. (sj.) med (se Gadeordb.*) en (ell.

hinanden), ogs. (om flere) komme i totterne

sammen (JUelms.NV.83) olgn., som udtryk

for el (pludseligt, voldsomt) angreb, overfald

paa en (egl. ved greb i haaret), slagsmaal,

klammeri, (litterær) ordstrid olgn.; (komme op
at) tottes, (jf. lign. udtr. u. Haar 4, II. To 3,

I. Top 4t.2). det er sædvanlig kun Fattigdom
med de Lærdes Veltalenhed . . De mener
nok, det her . . er de Lærde, jeg vil i Totterne
Tpdia,.Grundtv.BrS.89. kunde jeg underhaan-
den spille ham et lille Puds, saa gjorde jeg

det. Havde jeg Kammerraadinde N.s Talent,

saa bragte jeg ham og Fætter Ernst i Tot-

terne paa hinanden. Goldschm.Chol.57. Ober-
sten og De . . skal have været i Totterne paa
hinanden — ja rimeligvis ikke bogstaveligt;

Oberster er jo i Almindelighed skaldede.

Pont.LP.Y150. Vi (o: et par forlovede) var
lige ved at komme i Totterne, for jeg ønsker
ikke at . . blive dresseret. KMich.LM.133.

3) (jf. Sinketot 3 og II. Tot 2, III. Tot 2;

sml. (m. h. t. adelsnavnet Thottj; Slægte-
bøgerne hævder Afstamning fra en Tord
Skiegge eller Thott. BiogrL.^XXIY32; tale-

spr., barnespr.) betegnelse for (især kælenavn
til) en person, navnlig et (lille) barn, hvis
haar sidder i totter, løber op i en top
(paa issen) olgn.; til en dreng ogs. (med
omtydende anv. af II. Tot; i forb. Per tot.
Knold og Tot, figurer i en humoristisk tegne-

serie (to drenge, af hvilke den sidste har en
opstaaende haartop), i ugebladet Hjemmet fra

og med "<% 1908. || hertil (ell. til II. Tot;.-

jomfru Tot, (i en folkelig remse) om høne
ell. gaas. Feilb.II.519.III.833.

li. Tot, en. [tmd] flt. -ter, (sv. no. tott

(i SV. tummetott, no. tommeltotte, oldn.

tottr (som tilnavn), jf. sv. dial. totta, lille

pige, dukke, tottel, kort, tyk mandsperson;
10 sideform til Tut; jf. Tommeltot; talespr.,

dial.) I) (1. br. i alm. rigsspr.) d. s. s. Tommel-
tot. Eandsketot.OThyreg.B.144: 2) be-

tegnelse for en lille person (en pusling, en
dreng) ell. en person af ringe betydning
(genstand for overbærenhed, ringeagt, spot),

navnlig (uden sikker adskillelse fra I. Tot (3)

og III. Tot 2; jf. Sinketot^ om en enfoldig
karakterløs, uselvstændig, forsagt per-
son. Feilb. OrdbS.(sjxll.) || i rigsspr. spec. i

20 forb. Per tot, ogs. (med (spøg.) tilknytning

til adelsnavnet) skrevet Per Thott (PAHeib.
(CThaar.H.71). Hr2.VJII.241. Gadeordb.'

241); især anv. i sammenligningsudtryk. en
Peer -Tot . . som var knap værd at hilse paa
en Yei.Grundtv.Saxo..IJI.25. han var pro-

stitueret for den fremmede Pige, „hvis han,
som en følelig Peer-Tot, listede af uden at

see Lei\\gheden'\CBernh.NF.XI.145. *Hr.
Sørensen det er en reen Peer Tot,

|
Hr. Sø-

30 rensen bærer sin Nathue godt. Bøgh.Nytaars-
nat.(1850).7. Koner, der . . lader sig se . .

med en svansende Skare af Tilbedere om sig,

mens Manden sjokker bagefter som Per Tot.

Nans.M.96. Hvilke ynkelige Per Totter er

vi dog, du og iegl AnkerLars.VS.181. Feilb.

11.800. (jf. I. Tot 3; om et barn: *Men lille

Per Tot
I
han har det saa godt, | for han

sidder midt i Kareten. Syng medos.2H.[overs.

1909J.15. II
talem. Hånd er ligesom Peer

40 Tot, hånd giør hverken ondt eller got. LTid.
1738.449. Krist.Ordspr.596 (jf. smst.241).

UfF. jf.: *0g gjør jeg noget Smukt og Godt
1
Og er jeg ikke reent Peer Tott.Winlh.ND.13.
III. Tot, en. [tmd] (nu ikke i rigsspr.

Totte. ;;/. vAph.(1759). Tat, Taat ofl. Rask.
FynskeBS.65. JHSmidth.0rds.161. FDyr-
lund.Uds.32. Esp.349. CReimer.NB.224.272.
Feilb. LollO.601. jf. MDL.589. sml. Tat og

Aaletat(te);. flt. -te(r) ell. (dial.) -e(r). {sv.

50 tåt, no. tått, oldn. {)åttr, ty. docht, væge
(mnt. ducht; jf. Dugtj; (i rigsspr.) til dels

sammenblandet med I. Tot) 1 ) (nu især dial.)

snor (som del af et reb); (reb)streng; dugt.

Rostgaard.Lex.T21b. smaae, noget sammen-
snoede. Totter af Halmen. ChMourier.Brød.

(1821).133. Landmanden faaer fra Stran-

dings-Auktionerne mange Stumper og Styk-

ker (tovværk) som opløses fra hinanden,

indtil deres mindste Totter, og saaledes

60 komme i Brug til Tøjr og øvrigt Bondebrug.
FThaarup.BornholmsAmt. (1839).183. VSO.
VII.60.208. D&H. han stak Grimeskaftet i

Munden og trak i Toterne med Tænderne.
NHedin.HH.24. 2) (jf. I. Tot 3, II. Tot 2;
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dial.) som personbetegnelse: (lille) rask ell.

uvorn person; fyr. StudierDahlerup.50.

UfF. 3) {efter oldn. påttr (jf. PEMull.fRask.
Br.1.411)); O, sj.) afsnit (del) af en
tekst (især: en saga olgn.): (mindre) tekst-

stykke. Denne Tot (o: paragraf) er noget

vanskelig at gengive. EMøller.Oldmester og

hansBog.(1909).186. jf.: det islandske saga-

stvkke, Volsetot (o: Volsapdttr).AOlrE.NG.

166.

IV. tot, adj. [tmd] {no. tott
; fra eng. taut,

meng. toglit, perf. part. af meng. togen, trække

(eng. tow), jf. holl. togen, oldn. toga; besl. m.
II. Tog, I. Tov osv.; jf. IV. totne og I. tove;

især ^%) om tov olgn.: strammet (næsten)
til det yderste; (helt) stiv; stivhalet;
især som præd. i forb. som være (Harboe.

MarO.), staa tot (EMikkels.JD.5), holde
(Dardenfi.Søm.I.147. SkibsMask.195), brase
(BornhH.aandvEr.50), sætte ( UnderDanne-
brog.l936.68.sp.l), hive (AxJuel.HH.39.
Sal*XI.518) ell. (især) hale (BerLiisb.S.60.

104. Scheller.MarO.) (et tov, en ende, et

skøde osv.) tot, t flt. d. s. ell. (i faste forb.

nu mindre br.) totte, alle Falde og Braser
blive halede totte. Federspiel.MineHændelser.
(1841).99. *saa kulede hun godt

|
Mens

vi halede Tot. Høstmark.SangomMatrosen.*
(1849).3. Stag, Vant og Bardoner, Drejereb,

Fald, Braser og Skøder vare halede saa tot

. . som muligt. Drachm.PV43. en knaldende
Brise, der spillede op paa alle Fartøjets totte

Reb. EMikkels.JD.5. Det gaar . . ikke an at

gøre baade de inderste og de yderste Garn
(i en kordel) lige totte fra ny. KuskJens.
Søm.2.

V. tot ell. (oftere skrevet) todt, adj.

[to'd] (fra ty. tot (todt); jf. Totenschlæger)
død. (soen) blev fundet tot og kaput en
morgen. NisPet. Dagtyve. (1941). 18.

|| (jæg.)
dels anv. som raab ved vildtets fald; dels

(overf.) som befaling til hunden: dæk! DJagt-
leks.1303.

II
især (navnlig spøg. ell. jarg.)

i forb. ligge (ell. lægge sig; tot (jf. ligge

død u. II. død l.i;. 1. (1. br.) i egl. bet. Svæ-
ver han (o: luftskipperen) nu i en højere
Sfære?

|
Eller mon han ligger todt paa

Havsens ^nnål Blækspr.1893.33. jf.: Er det
nødvendigt, at jeg ligger todt, før De kapi-
tulerer, lA.dkmmilERode.S.72. 2. lade, som
om man er død; ligge (lægge sig) og forholde
sig fuldstændig stille, (politiet) affyrer en
Salve . . Hitler kastede sig paa Maven og
laa tot, hvorved han undslap. Fnsc/i.P£.2(?0.
(børnene) stivner og ligger todt som Skarn-
basser, naar vi skrider iorhi. AchtonFriis.
DØ.1.78. især (opr. jæg.) om dyr: Kierk.XI.
165. en Hund, der med Slag og Sult er bleven
oplært til at „ligge todV'.Ooldschm.L.I.225.
(polarræven) forstaar ogsaa at overliste de
gamle erfarne Fugle; den narrer dem, idet
den lægger sig „todt" paa Stranden. Bre/im.
DL.*II 1,2.94. jf.: Benene strækker de (o:

mndløbere, der fanges) ud i Linie med Krop-

pen og saa spiller de „todt". WesenbL.Ins.97.
overf. : forholde sig i ro; ikke træde (offentlig)

frem. den theologiske ungdom har til fuld-

kommenhed forstået den kunst at ligge todt.

EdvLehm.Præstevalg og præstedannelse. (1906).
9. (de tager) ikke Del i den offentlige Dis-

kussion: de ligger todt, simpelthen fordi det
var det eneste Middel for dem til at be-

vare Livet. Disputatio contra mulieres. (overs.

10 1920). VI.

I. Total, en. [to'tan] (a/ IIL total;

især fagl.) samlet mængde ell. antal;
samlet sum; totalsum. Elskværdig Ynde
baaren af Storhed, er derfor Totalen af Ud-
trykket i Pallas's Skikkelse. Gynæol.I'[^28.

P. hjalp (i kricketspillet) B. med at sætte
Totalen op til 57 (points). Cricket.1935.82.

sp.l. Bank-Aarbogen.1941.303.
II. To-tal, et. flt. (i bet. 2) d. s. (AaHer-

20 mann.PH.58) ell. (nu oftere) -ler (jf. Tal
sp.66P'«-). I) (1. br.) ant.il af io. Husk,
at den hele Jord nedstammer fra

|
Et lille

Total (o: Adam og Eva) ved Chiddekels (o:

Hiddekels; jf. l.Mos.2.14) Bredåer. Bagger.

11.72. 2) (tegn, ciffer, der angiver) tallet 2.

vAph.(1759). VSO. MO. Sølvherreur . . Bule
i Kanten udfor Totallet. PolitiE.Kosterbl.*'/it

1924.1.sp.l. han (har) givet sig til at skrive

Ettaller, Totaller, Tretaller osx.JohsWulff.
30 EM. 73. 3) (til I. Tal 4; gram.) om (system

af) bøjningsform (er), der betegner (tilknytning

til) to individer, ting osv.; dualis. Rask.IslS.

95. Totallet fattes aldeles i Pali. sa.Br.II.

58. Wim.OldnLæseb.'342. jf. Totalsform.
Skautrup.SprH.1.52.

III. total, adj. [to'ta^i] adv. d. s. (Kom
Grønneg.II.55. Thiele.LA.HI.129. JVJens.
NG.148) ell. (nu alm.) -t ell. O m. lat. en-

delse totaliter [to'taJlitar] (se bet. I.2). {(gen-

40 nem ty. fr. total^ fra mlat. totalis, af lat.

totus, hel; især G) ell. fagl.) I) som gælder,

vedrører, omfatter (noget som) en samlet hel-

hed (mods. partiel^; fuldstændig; fuld-
kommen; hel (og holden); navnlig ved ud-

tryk for en (fuldt gennemført) omformende ell.

tilintetgørende virksomhed (omdannelse, om-
væltning, reform, forlis, skade) ell. for en

(fuldkommen) fraværelse af en ting, en egen-

skab olgn. I.l) i al alm. Moth.Conv.T96.

50 Christendommen . . blev trued med en total

Undergang. Holb.Kh.315. total Blindhed og
Døvhed. Gynæol.11.158. *den skjulte Klippe,

I

Som let kan volde Jer total Ruin. Hrz.GB.
57. Total Skade. Er hvor Intet bjerges til

Fordeel for Assurandeurerne, og hvor de

maae udbetale den hele assurerede Sum.
Harboe.MarO. Strandinger og dermed føl-

gende totale Forlis af Skibe og Mandskab.
Bardenfl.Søm.1.276. den Slaphed og de ge-

60 niale Anlæg for den totaleste Opløsning, der
prægede vore Fædre (0: halvfemsernes mænd).
Bønnelycke.MM.81. (jf. u. Maane-, Solfor-

mørkelse; astr.:) total Formørkelse udi

M&anen. Heitm.Physik.23. 1.2) som adv.: som
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helhed taget ell. betragtet; fuldstændig(t) ; helt

(og holdent); aldeles, min Faders Forbittrelse

. . giør mig Total JJlyckelig. KomGrønneg.II

.

55. Præstegaarden er . , under samme Præst
3 Gange afbrændt, deels totalt, deels par-

tielt. Mynst.Vis.1.154. vore Hjærter bankede
højt i Tillid til, at den „store" Dag stod for

Døren, og at Verden skulde omkalfatres

totalt inden Paaske. Z)raeftm.Z).*/x. det er jo

totalt umuligt, det de har bundet mig paa lo

Ærmet. AndNx.LK. 107. jf. bet. 2: At et

Menneske af Hensyn til sin . . Helbred totalt

afholder sig fra stærke Drikke. Kierk. 1^32.
||

de Perser bleve totaliter sl&gne. Holb.Intr.

1.12. Grundtv.B.1.494. min stakkels Sam-
ling I den bliver da totaliter spoleret (ved

flytningen). Hrz. Lsp. 246. Brandes.Br. II. 84.

Meyer. ^ 2) (i folkeligt spr.) totalafhol-
dende, (anv. som præd., med overgang til

brug som subst.: totalafholdsmand). Festskr. 20

VilhThoms.17. da han var lige ved at gaa
nedenom og hjem, tog han sig pludselig

sammen og blev total. OBemon.ML.23. med
det at være total, der maa jeg rigtignok

sige: de totale, der er ingen, der kan være
saa ondskabsfulde. KLars.(GadsMag.l906/07.
49). KBecker.TK.1.46.
total-, i ssgr. (m. adverbial bet. ogs. (sj.)

totalt-, se u. totalfrede^, af III. total (1),

angivende noget som udgørende en helhed, ved- 30

kommende ell. sigtende til, præget af en hel-

hed, noget totalt: helheds-. \\ sadledes (for-

uden de ndf. anførte) i fiere let forstaaelige

ell. mindre br. (især O ell. fagl.) ssgr. som
Total-beløb (jf. -sum^, -drægtighed (^),
-farveblindhed, -forlis, -formørkelse, -gæld,

-indhold, -indtægt, -masse, -nytte, -omsæt-
ning, -ophør (m. h. t. forretningsvirksomhed),

-overblik, -præg, -stemning, -tilgodehavende,

-tryk, -udbytte, -udgift, -udsalg, -vurdering, 40

-vægt, -værdi, -afhold, et. (jf. Maade-
hold^ (totalt) afhold (m. h. t. berusende

drikke); totalafholdenhed. DagNyh.^'/»1913.1.
sp.6.

II
1. br. uden for ssgr. (især O; jf. Af-

holds- og Totalafholdenheds-j som Total-
afholds-bevægelse (Sal.1.232), -folk (jf.

Totalfolk;, -forening (MinSkr.(GR.)''/i
1887. jf. Totalforening;, -mand (Sal.1.232.

jf. Total-afholder, -mand og Totaler, Tota-
list 2), -menneske (FritzJiirg.(NBøgh.FJ. 50

46)), -prædikant (FrejlifOlsen.DanskeSocia-

lister.(1892).32), -sag (DagNyh.V7i9i3.Till.
l.sp.4) ofl. -afholdende, part. adj. (jf.

maadeholdende; (totalt) afholdende (m. h. t.

berusende drikke); især som præd. (olm.: Af-
holdsmand olgn.). (jeg) er bleven næsten
totalafholdende. SKoch. Digteren. (1907). 158.

-afholdenhed, en. (jf. Maadeholden-
hed; 1. br.) (total) afholdenhed (m. h. t. beru-

sende drikke) den næsten indtil Totalafhol- 60
denhed ædru Heine. Brandes. UT.197. Grønb.
SV141.

II
hertil (især cj; jf. Afholds- og

Totalafholds-; ssgr. som Totalafholdenheds-
torening (Grundtv.BrS.48), -mand (HWulff.

DR.509), -selskab (Kierk.Y31). -afhol-
der, en. (mindre br.) totalafholdende per-

son; (total)afholdsmand; totalafholdenheds-

mand, saa bange for Vand, som en Total-

afholder for Brændevin. Gjel.W.16. Vinderup.
Den søde Daarskab.(1909).83. O -ansku-
else, en. samlet anskuelse; helhedsanskuelse.

Naar man er kommen til Klarhed over sig

selv, (henføres) ethvert enkelt oplevet Mo-
ment . . til denne Total-Anskuelse. ZierA:.//.

107. Drachm.F.II.271. -balance, en. T
d. s. s. Generalbalance. BiogrL.*VIII.175.
ForrO. -befragtning, en. Y befragtning

af et skib som helhed (fx. mods. Stykgods-
befragtning;. Hage. "11.487. ForrO. O -bil-
lede, et. helhedsbillede. Digteren, der sam-
menfatter Idrætter og Begivenheder i et

Totalbillede, giver os Aarhundreders Sand-
hed. FJIIans.Novel.1.6. et Værk (3: „Adam
Homo''), hvis Totalbillede er saa lidet op-

byggeligt. Brandes.11.193.

Totaler, en. [to'taJbr] {jf. III. total

2 samt eng. teetotaller ; talespr., 1. br.)

(total)afholdsmand. jeg tror min Sand-
ten, at Du er blevet Totaler. Tandr.K.213.
Total-fald, et. (fys., 0) samlet fald-

højde, spec: højdeforskel ml. tilløbs- og afløbs-

vandets vandspejl (ved et vandhjul). PSchrø-
der.Maskinlære.111.(1918).401. -folk, pi.

(jf. III. total 2; i folkeligt spr.) (total)afholds-

folk. MylErich.S.74.90. OlesenLøkk.KB.57.

CJ -forbud, et. Totalforbud mod Fjer-

pynt. iVa<Mrens¥i92S.407. spec. om forbud

mod salg og udskænkning af spirituøse drikke:

Som bekendt indførtes Totalforbudet i

U.S^A. ldn.Stimulanser.(1945).211. -for-
ening, en. (jf. III. total 2; i folkeligt spr.)

(total)afholdsforening. JakKnu.A.327. -for-
sikring, en. (forsikr.) forsikring, hvorved

forsikringssummen er lig med forsikrings-

værdien (i skadesøjeblikket). ForsikrL.138.

Hage.'II.625. -frede, v. vbs. -ning. (især

jæg., fisk., emb.) frede (visse dyrearter) totalt,

dels m. h. t. tid: hele aaret igennem, dels m. h. t.

sted: inden for hele det paagældende omraade.
(især i perf. part. (brugt som adj.) ell. som
vbs.). hele Holmen . . er totalfredet, saa
Fuglene nyder ubetinget Fred.Seier.Born-

holmsFugle.(1932).101. at totalfrede Mnld-
\arTpen.DanmPattedyr.92. DJagtleks.1303. jf.:

Svaner er jo totaltiredet. Pol.^'/il940.5.

sp.5. O -indtryk, et. samlet indtryk;

helhedsindtryk. Totalindtrykket af Asalæren.

Grundtv.(1940).1.92. Kierk.1.97. de stum-
pede Benklæder og Kjolens smalle, spidse

Skjøder støttede hele dette Totalindtryk af

simpel Proyindsialisme. PHans.KK.188. JV
Jens.D.129.
Totalisator, en. [totali 'sa-t<or] flt. -er

[totalisa'to'ror, -'to'(r)j] (/ra eng. totalizator,

fr. totalisateur ; til eng. totalize, /». totaliser,

(ved et særligt apparat) sammentælle (regi-

strere) en totalsum (af visse maalinger olgn.);

af III. total; især væddeløbs-spr.) ved (heste-,
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cykel)væddeløb: (autoriseret) institution
(central, bureau) for gensidige vædde-
maal, idet denne central (efter bestemte

regler) modtager indsatser paa de forskellige

deltagere i løbet, sammentæller indsatserne og

fordeler beløbet (med fradrag af visse afgif-

ter) ml. de personer, som har gjort indsats

paa den ell. de vindende ell. placerede delta-

gere i løbet.; ogs. om det sted (lokale), hvor

indsatserne gøres og beregningerne foretages.

Meyer.* Om Totalisatoren bliver der Træng-
sel, nu er der Chance. Hurdle og Grøfter kan
give anseelige Oåds.Esm,.IKjøbenhavn.(1891).
60. LovNr.73*'/»1895.§l. Vædløb.68. || hertil

ssgr. som Totalisator-afgift (afgift tij, stats-

kassen af de (ved totalisatorspil) indkomne
beløb. Landbo.IY588), -bombe (jarg., om
uventet høje odds ved totalisatorspil. Galop-

Tidende.^*U1937.11.sp.2), -bon, -gevinst,

-omsætning, -spil (deltagelse i de gennem
totalisatoren organiserede væddemaal. LovNr.
73"/zl895.§5. Vædløb.69).

Totalist, en. [tota'lisd] fit. -er. {af

III. total) I) (hist.) helstatsmand; slesvig-

holstener. Dannevirke.1838.45.sp.l. 2) {jf. III.

total 2 samt eng. teetotalist; 1. fer.) (total-

afholdsmand. HKaarsb.M.11.190. tota-
liter, adv. se III. total. Totalitet, en.

[totali'teJd] (1[ Totalité. JBaden.FrO.^). (jf.

ty. totalitåt, fr. totalité; af III. total (1);

O ell. (især) filos.) det at være total ell. (især)

noget totalt; (samlet, fast sammensluttet) hele
ell. helhed. JBaden.FrO. Det er (i en balsal)

ikke en enkelt Skjønhed, der fængsler, men
en Totalitet; et Drømmebillede svæver En
forbi, hvori alle disse qvindelige Væsener
configurere sig mellem hinanden. ZierA:. 7.302.

PalM.AdamH.III.3. Sandheden er ikke no-

get enkelt, noget fra andre Ting sondret,

men en stor Totalitet, i hvilken alt enkelt

indgaar for at faa sin Plads i en bestemt Sam-
menhæng. Hø/7d.LT.2<?. totalitær, adj.

[totali'tæ'r] (ty. totalitår; dannet til (111.

total 1 og) Totalitet; polit.) hørende til,

baseret paa (staten som) en totalitet;

i forb. en totalitær stat, en stat, hvor fol-

ket er en politisk totalitet (uden partideling),

styret af en diktator. ErikMøll.FA.115. Stavn-
8trup.DT.18. totalitær krig, krig, der ikke

føres blot af de regulære styrker, men ind-
drager hele samfundet i krigsførelsen, med til-

sidesættelse af alt, hvad der ikke tjener kri-

gen. Sal.T.1941-42.380.

Total-ltenig^de, en. (isasr fagl.) en
tings fulde, samlede længde. Fodspor: Total-
længde ca. 30 cm-, Hælen ca. 8 X SVs, cm.
PolitiE.**/iol925.3. spec. m. h. t. dyr: Dam-
ørred . , af Størrelse indtil 37 cm. Total-
længde. Bek.Nr.237V»1934.§l. Totallængde,
hos Fiiglene Afstanden fra Næbspids til den
længste Halefjers Spids, naar Fuglens Legeme
strækkes ud. DJagtleks.1303. -mand, en.

(jf. III. total 2; i folkeligt spr.) (total)afholds-
mand. Whisky stod der ogsaa paa Bordet —

Ingen af os var Totd\mdind.Baud.OK.81.
HansPovls.HF.90. jf. Feilb. (totalsmand).

CP -opfattelse, en. helhedsopfattelse.

OThyreg.B.249. -skade, en. især (forsikr.)

om skade, hvorved hele den forsikrede genstand
qaar tabt. ForsikrL.138. -sum, en. (jf. 1.

Total; især Q3 ell. Y) samlet sum; slutsum.

Leth.(1800). Kierk.X.334. ForrO.541. -syn,
et. ((S, mindre br.) helhedssyn. Totalsynet

10 paa en Foet.Schand.(Brandes.Br.III.i69).
PHans.KK.16. -tab, et. (jf. -skade; især

forsikr.). ForsikrO. -tanke, en. ({3, 1. br.)

en (enkelt) altomfattende (bærende) tanke ell.

idé. Kierk.VI.411.Xni.535. Af alle Heibergs
Vaudeviller er De Uadskillelige den bedst
byggede ; der er intet af hans Arbejder, hvori
en saa enkelt, simpel Totaltanke ligger til

Grnnd. Brandes. 1.470. -varme, en. (fys.)

den varmemængde, der medgaar til at opvarme
20 1 kg vædske fra 0° til en given varmegrad og

omdanne vædsken til tør, mættet damp.
SkibsMask.45. SmedeMaskinarb.l01. -virk-
ning;, en. (især æstet.) helhedsvirkning.

R. maa . . for Stykkets Totalvirknings Skyld
ikke opfattes som en poetisk Figur. Kierk.

1.244. de Forandringer, der i Tidens Løb ere

foretagne (paa slottet), kunne ikke siges at

have skadet Totalvirkningen. iV^Pprwe^iV*?.

61. TeknMarO.
30 Totem, et. ['to'tam, ito'(i)tæm(')] flt.

(1. br.) d. s. (HVClaus.(Aarb.l916.153)) ell.

(1. br.) -s (Pol.*U1946.Sønd.l.8p.2). {eng.

d. s.; opr. indianerord; spec. etnogr.) (bil-

lede af) en naturgenstand, især et dyr
(en dyreart), der er symbol for (et individ
af) en vis (indianer)klan, og som tænkes

at være i besiddelse af mystiske (gode ell.

frygtede) kræfter (i forhold til vedk. klan ell.

individ; jf. Fetich;. Meyer.* KaiHolb.ZH.30.
40 en sammenslutning af de mænd, der bar leo-

parden som totem. NisPet.EB.32. uegl.: De
Danskes Totem er ikke en Bjørn eller en
Slange . . det er den urene, logrende . .

Kund. JVJens. RT. 55. || hertil ssgr. som
Totem-dyr, -dyrkelse, -pæl (en foran huset

oprejst pæl ell. stolpe med (udskaarne) bille-

der af ejerens (og hans slægts) totemdyr olgn.

Nationalmus A. 1937.51. anv. af spejdere:

CLembcke.Spcjderboqen.'(1923).189), -stolpe

50 (d. s. Sal.XVII.589), -system.
Totenschlæj^er, en. [ito*d(o)n|slæ"-

qor] (1. led ogs. skrevet Todten-. HjælpeO.
630. Wied.Fæd.137. PolitiE.''/A925.4; 2. led

ogs. skrevet -slæger. Wied.Fæd.137. — sj.

Todenslager. PoU*/*1938.7.sp.2ff. jf. Glah-

der.Retskr.*(1925). — nu næppe br. Todt-
schl&gcr. Larsen, jf. Meyer.*), flt. -c. (fra

ty. totschlåger, af (adj.) tot, død (se V totj,

og schlager (schlager) (se Schlager^; især

60 politi-spr.) kort slagvaaben, især af gummi
ell. læder, med indlagt blyklump. Meyer.*
Knojern, Totenschlægere, Gummiknipler. Loo
Nr. 246 '% 1940. §4. DJagtleks.1303.

Toter, en. se Toert.

XXIV. Jlentrykt •/, 1947 19
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to-ti, num. ['toti] (dannet efter treti,

firti, femti osv.; 1. hr.; især tg (poet.), post.

olgn.) tyve. Aagaard.TL.58. *dette Hjerte,
|

Som slumrede i meer end toti Aan. Marsk
Stig.(3834).89. *for toti fem Aar siåen.Oehl.

Lf. (1846). 44. Skrivemaaden toti, toti en
o. s. V. vil dog . . kunne passere. Post- og
TeJegraf-Haandbogen. 1946. §104.
totne, V. ['tcodna] -ede. (a/ lY tot; jf.

IS. totte; især 4>) I) ow tov olgn.: stram-
mes; blive (halet) tot. Scheller.MarO. I den
voldsomme Slingerage . . totnede Kæden
voldsomt for hvert B.o\).AchtonFriis.DØ.I.

269.
II

spec. i forb. totne op. Faldet slæk-

kede pludselig, totnede derefter op med et

voldsomt Ryk og hreLSt. KnudAnd.H. 155.

Trosserne totnede op. KLdndemann.Huset med
detgrønneTræ.(1942).92. 2) gøre (hale) tot;

totte (IY.2). Scheller.MarO. Spillene rasler,

Kæder totnes (o: ved losning).EMikkels.
(NatTid."/zl922.Aft.3.sp.6). UfF.
To-trecljedel, en. se u. Tredjedel.

-trin, subst. bevægelse ell. virksomhed, der

foregaar i (ell. er karakteriseret ved) to trin;

spec. (1. br.) om dans: d. s. s. Svejtrit. Aarb
Skive.1938.143.

\\ (fagl.) gen. totrins anv.

som adj. ell. 1. led i ssgr. TeknO. ved To-
trins Blegningen . . tilsætter (man) ved
første Blegning kun en Del af det til Bleg-
ningen nødvendige Blegevand og Resten ved
anden Blegning. Hannover&Smith.Papir.161.

jf. I. Takt 3.5 slutn.: Totrinsmotor. /ng
Bygn.l942.224.sp.l. -trækker, en. i skak:
spil (skakopgave), hvorved man gør modstan-
deren mat i to træk. Larsen. Skakopgaven.
(1942).17.

I. Totte, en. se I. Tot.
II. Totte, en. .se III. Tot.

III. totte, V. f'tmds] -ede. {ænyd. glda.

d. s.; af 1. Tot) I) (især talespr., mindre br.)

som udtryk for, at noget samles i en tot ell.

i totter, i.l) trans.: samle (trævler olgn.) i

en tot; spec. (jf. I. Tot 2.i; især tidligere)

m. h. t. hør olgn. (paa et rokkehoved, en ten).

Moth.T146. jf. VSO. MO. samt Mau.5253.
1.2) intr. totte ell. refl. totte sig (ogs.

tottes^, samle sig i totter; blive ell. være
tottet, hvide Skver totter sig sammen. LBruun.
BS.I.20. især'(jf. I. Tot 2.2; om (pjusket)

haar: hans graa Manke tottede af det vaade.
Egeberg.P.80. den stærke brune Haarflom,
der havde tottet sig i Yarmen. LBruun.Rin-
gen.(1927). 114. jf.: *(husets gamle) Straatag
tottedes.NJeppesen. Jyllands gamleHovedstad.

(1940).15. 2) (dagl.) til I. Tot 2.2: gribe
ell. tage (en person, sjældnere et dyr) i haa-
ret (pelsen). MO. D&H. Han lo, tottede
(ræveungen) i Pelsen og stak den en Finger
i Gabet at gnave ipa.a.. Pol.^^hil934.Sønd.l6.
sp.2.

II
især reciprokt tottes, gribe hin-

anden i haaret (under slagsmaal); være ell.

komme i totterne paa hinanden; (komme op
at) toppes; navnlig i forb. komme op at
tottes (om ell. over noget). Poder, som ide-

lig summede, støjede og tottedes. AntAnd.L.3.
Di&H. DagNyh.''/d926.2.sp.2.

IV. totte, V. ['tODda] -ede. (af lY tot;

især ^) 1) d. s. s. totne 1. KuskJens.Søm.
240. 2) d. s. s. totne 2. smst.24. Han totter og
han slækker paa Fald og Skøder. Pol.^^/sWSO.
ll.sp.3. det (luftede) saa svagt, at det knap
kunde totte Skødet. EBertels.D.34.

Totte-, i ssgr. især (navnlig dial.) til

10 I. Tot (Totte) 1 ell. 2.i. -brev, et. d. s. s.

Rokkebrev. D&H.(lollandsk), -g^ræs, et.

Sf navn paa forsk, græsagtige (tottede) planter,

som faaresvingel, Festuca ovina L. (JTusch.
88. Feilb.), katteskæg. Nardus strictus L.

(JTusch.150. Feilb.), ell. sandskæg, Coryne-
phorus canescens Beauv. (Sal.XVIJ.591.
MentzO.BilUV152). -hoved, et. rokke-

hoved (1). FrGrundtv.LK.180. Strange.MS.
147. LollO.

Totter, en. se Toert.

tottet, adj. [itODdpi] {af I. Tot (!) (ell.

til dels perf. part. af III. totte 1.2j,- især O)
om græs, haar olgn.: som sidder (vokser) i

(pjuskede) totter; om (græs) mark, (dyrs)

pels olgn.: fuld af (pjuskede) totter. Sølv-
fine Haar, lidt tottede og stride,

| Omslynge
Kmderne. Meisling.DE.56. Etlar.DV.51. den
lille Mand . . med det triste Ansigt og det

tottede Skdig. Bang.S.35. Jens Husars tot-

30 tede (o : haarrige) Øren. HKaarsb. Me. 52.

Tottet Græs, violette Strandasters . . hvid-

gult Lav — det var Vegetationen. JSai/d.fl^.

180. Der kom et Hølæs kørende . . i Tus-
mørket . . lignede det et stort tottet, lav-

benet Dyr. JVJens.FD.l. tottede A^re. Ege-
berg.Bromanden.(1921).23. ;'/..• en rød tottet
Vairyk. SBirck.Theaterfolk.(1894).24. Flot vir-

rede de Blankbrune med deres sorttottede
Hoveder. Schand.BS.45.
To-tnr, en. (dans.) folkelig (tur)dans,

egl.: bestaaende af to afdelinger (ture) ell.

(sj.) danset af to personer; ogs. om hertil

svarende musikstykke, i Stedet for at reise

ham op, hugede han selv ned mod Jorden,

thi i Skadedands havde han jo sin Force,

og nu begyndte en Totour langs med Jorden.

CBernh.TV.96. han hørte (i drømme) de lang-

somme, høitidelige Toner . . hvormed den
Totur indlededes, som hans Moder havde

50 dandset med sin Elsker. ThomLa.AH.110.
En Landsbymusikant havde lært ham at

gnide en Totour. Tolderl. H. 110. Zak Niels.

NT.10.88. CReimer.NB.428. SjællBond.154.

Feilb. -tur-, i ssgr. spec. (efter ty. zwei-

tourenmaschine, eng. two-revolution printing

press olgn.; jf. -turig; bogtr.) om bogtrykker-

presse (hurtigpresse), der kun trykker under
hveranden omdrejning; i ssgr. som Totur-
maskine, -presse, -trykker ofl. Sal.*XI.

60 896. -turig, adj. (jf. -tur-; 0, mindre br.)

om laas: som aabnes og lukkes ved to omdrej-

ninger af nøglen. Larsen, -tærskel, en. [IV]

(dial, foræld.) banketærskel. SaVll.634. UfF.
I. Touche, en, et. se Tusch.
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II. Touche, en. [tu/] (fra fr. touche;

til fr. toucher (se touchere^; hm sj.) vbs. til

touchere; spec. m. flg. anv,: I) (billard.) til

touchere l.i. JBaden.FrO. Meyer.^ 2) til

touchere 2, om ytring (der berører en ube-

hageligt); ubehagelig bemærkning, hen-
tydning; kritik; finte; skose. JBaden.
FrO. (han) har været i Selskab med en eller

anden gammel giftesj'g Jomfru . . Ja Ja —
misforstaa mig ikke! — Det var ingen lo

Touche til Bern. Bøgh. DA. 111.72. Meyer."

touchere, v. [tu'/e'ra] -ede. vbs. -ing
(Chir.(1845).L443. Meyer."), jf. II. Touche.
ifra fr. toucher; jf. retouchere) I) berøre
(noget). I.I) (billard.) inden ell. under stødet

berøre sin egen ell. en anden bal ell. en kegle;

billardere (1); (tidligere) ogs. d. s. s. tachere.

Spillebog. (1786). 171.175. Billard. (1933). 12.

1.2) (med.) m. h. t. et saar(s rande) olgn.:

(be)stryge med helvedessten olgn. Hygæa. 20

(1827).230.457. JPBlich.Chir.I.112. 2) (nu
sj.) overf., om en person(s ytring): fremkalde
ubehagelige forestillinger og følelser hos (en);
pikere (2); støde; ærgre; drille, en u-for-

nuftig Tale, hvormed man toucherer andre.
Hørn.Moral.1.33. saadant (a: skildringen af
Anholt i „Peder Paars") kand icke meere
touchere itzige Indbyggere end Danske,
Norske, Tydske (osv.) om mand vilde sige

de røvede og plyndrede i gamle Da.gc.Holb. 30

Paars.)(8^. JBaden.FrO. Meyer."
I. Toug, et. se I. Tog.
II. Toug, et. se I. Tov.
tonge, V. se II. tove.

Toul(o)up(e), en. se Tulup.
Toupé, en. se Toupet, toupere, v.

[tn'pe'rd] -ede. (ty. toupieren; til Toupet;
frisør-spr.) forme en (frisure med) toupet,
saaledes ved at kruse pandehaaret (Meyer.^")
ell. (nu spec., m. h. t. damefrisure) ved at 40

rede haaret indad mod hovedet paa under-
siden af haarmassen og saaledes give frisuren

fylde. ThitJens.G. 117. Sal.'XIIJ.655. Tou-
pet, en. [tu'pe] (ogs. skrevet Toupé, Tupé
ofl., se ndf. — tidligere ogs. Top(p)ee. MR.
1788.167. Rahb.E.1.34. jf. u. Hesteskotou-
petj. best. f. -*en [tu'pe^^n] flt. -»er [tu'peJ.)r]

ell. (m. fr. form) -8 (Haararb.62.64 og an-
nonce-till.). (fra fr. toupet; besl. m. 1. Top;
især foræld, ell. i frisør-spr.) haartop, spec.: 50

pandehaar ell. en særlig (mands) frisure
med nedredt (glat ell. bølget) pandehaar
ell. (paa 18. aarh.s parykker) med for-
haaret opsat i to lave bukler ell. (senere)
i en (meget) høj top; ogs. om paryk (1),
der dækker (den forreste del af) issen (ikke
hele luiarbunden) (FrisørKat.58. SaUXI.
674). Gemeene . . skal lade deres Sidehaar
afskjære (og) Topeen skal afskjæres.MÆ.
1788.167. Gid der var ti Gedehamse i din eo

'^uppee.Skuesp.V1.33. *Jeg purred op i min
Toupee,

| Saae paa min Vest, om der var
PktteT.Winth.XI.17. Bang.S.7. Kongen (o:
Ixmis Philippe) var glødende rød, helt op

i Tupéen, der krøllede sig i Vejret som en
koket Hanekam. Leop.LjB.23. jf.: *Dumpap
og Stillids til hinanden see |

Med haanligt

Smiil, og pille sin ToT^ee.Rein.ND.199.
Tour, en. se Tur.

Tourné, en. se Turné, tournere, v.

se turnere.

Tournure, en. [tur'nyra] i bet. 2 ogs.

[tor-] (jf. skrivemaaden Tornyre. FrPoulsen.
VN.72. Tilsk.1938.Il.59). flt. -r. (sv. turnyr,

ty. tourniire, eng. tournure; fra fr. tournure,

egl.: vending, holdning, til fr. tourner, se

Turné, turnere) I) (nu sj. og især i stivere

spr., gldgs. ell. spøg.) om en vis udviklings-
form, vending (i en sag), (ydre) frem-
trædelsesform, væsen og art. JBaden.
FrO.^ mit Haar var mørknet og havde faaet

en engelsk To\iTnmc.Bhch.(1920).XI1.165.
Versene ere . . ikke ilde, og mange Steder

have en rhetorisk Tournure, som tilhører

Versemaalet. Heib.Pros.V281. Replikernes

orientalske TonrnuTe. Brandes.BD.llO. || især

(og nu vist kun) om en vis (især passende,

med god tone, selskabelig konveniens stem-

mende) maade at optræde ell. føre sig

paa; holdning (og adfærd); (selskabelig)

fremtræden; ogs. spec: snild, dreven, flot

(verdensmandsmæssig) adfærd, ele-

gance olgn. Hvad vore Landsoldater i senere

Aar have vundet i Behændighed og Tour-
niire, bør vistnok tilskrives de indførte gym-
nastiske Øvelser. Buchwald. Erindringer. II.

(1829).157. hendes hele Væsen . . hendes
Tournure og Holdning. Z/r2.//.34. hun mang-
ler en vis Verdenstone og Tournure. G«/ii!).

111.103. Han kom hertil igaar Aftes som en
komplet Vildmand uden Spor af Tournure
eller sligt. Hostr.ML. 120. See nu med hvilken
Tournure han converserer Jette\Rich.D.12.

VilhAnd.IAtt.il.692. 2) konkr., om en især

i slutn. af 19. aarh. raadende damemode: en
under kjolen (nederdelen); paa ryggens
nedre del anbragt pudeagtig udstop-
ning, tjenende til at give damedragten en
særlig form med stærkt fremtrædende runding;

ogs. om hele dette stærkt rundede parti af
damedragten („falsk bagdel"). *Var der bag
Rober og bag Tournure

|
Ikke et ærligt

Pulsslag at ane? Drachm.D.lll. *den Hyre,

I

hans Kone havde med sin ny Tournure.
Rørd.JH.I.106. hin Tid forst i Halvfemserne,
da Damer nylig havde aflagt Tournure, men
indført SkU\keæTmer.ORung.VS.29.
Tourt(e)Iel(te), en. se Tartelet.

Tout, en. [tu] (ogs. skrevet Tu. GlSpil.

35. Feilb.). best. f. -»en ['tu^on] flt. d. s. ell.

-»er [itu^)r] (fra fr. tout, alt; jf. partout.

Surtout) < i forsk, sptl (Vhombre ofl.) en
melding, hvorved man forpligter sig
til at lage alle stik; bl. a. i forb. melde
(Spillehog.(1900).44) ell. (nu især dial.) slaa
tout (GlSpil.35. UfF.) olgn. S^llehog.(1786).

23. CHøeqh-Guldberg. Nyeste Spillebog. (1868)

.

58. GlSpil.35ff.

ig*
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I. Tov, et. [t(Ou] Høysg.AG.37.138. (tid-

Ugere alm. skrevet Toug. LTid.1728.312.

SøJ(rigsA.(1752).§716. SøLex.(1808). VSO.
MO. Holst.R.). hest. f. -et ['tmu'aij flt. d. s.

ell.-e (Cit.l774.(AariFrborg.l916.105). Heib.

Poet.VII.7. VSO. Schand.UD.28. A'pG.27.

32(1907; 1819: Toug;. jf. MO. Saaby.'

Feilb.) ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (LTid.
1728.312. jf. Feilb.). (glda. tow (Brandt.

RD.II.40), SV. tåg, no. dial. tog, oldn. tog;

sideform til no. tau(g), oldn. taug, oeng. teag;

besl. m. got. tiuhan, drage, trække, og m. II.

Tog; derimod (rimeligvis) ubesl. m. ty. tau,

tov, mnt. touwe, tau, reb, værktøj (jf. II.

Tov), holl. touw, eng. tow, blaar, tov (jf.

II. To og Nagletog^) sammensnoede, sam-
menslaaede strenge (parter, dugter, jf. III.

Tot; af forsk, materiale, især hamp (jf.

Hampetov;, ogs. af metal (jf. Jærntraads-,

Staal(traads)-, Traadtovj, og af (i alm.) be-

tydelig sværhed (jf I. Line og Trosse;,-

(stærkt og tykt) reb.

1) i al alm. Trække, hale i et Tow. vAph.
(1764). intet Toug (er) endnu befundet
langt nok til at naae til Bunds i den Brønd.
Rahb.Tilsk.1796.538. De Toug, som (bonden)
knytter af Svine- og Heste-Haar.Jwngfe.SS.
Toug . . kaldes alt Tougværk, som indeholder
18 Garn . . og derover, eller hvis Omkreds
maaler IVs" og deroyer. MilTeknO. *1 Træ'r,

som bar min Gynges Tove. Stuck.S.ll. Reb
eller Tov er i Grunden kun tyk Traad.

OpfB.*III,1.252. I tyve Aar har han (o: en
degn) gaaet og . . rykket i (kirke) Klokkens
Tov (jf. Klokketoy). HansPovls.HF.68. slaa
tov, se III. slaa 6.3. kabel-, lang-, lig-,

trosse-, vantslaaet (-slaget) tov, se

kabelslaaet osv.

2) med særlig fagl. anv. 2.1) (jf. I. Line 2;

især 4>- eM. fisk.) med særlig anv. ved søfart
(til takkelage, fortøjning osv.; jf. Anker-,
Dræg-, Gi-, Hoved-, Kabel-, Slæbe-, Svær-,

Sytov ofl,.) ell. fiskeri; ogs. spec. d. s. s.

Ankertov 1 (jf. Harboe.MarO.). dersom
Skipperen udløber udj Søen, og enten mister

Segl, Mast, Anker, eller Tov, eller for andre
merkelige Aarsager nødis til at løbe tilbage

udj Havn. DL.4—2—32. *Man hørte Tovene
forskreckelig at hvine (o: under stormvejr).

Holb.Paars.17. SøLex.(1808). Da kappede
Stridsmændene Baadens (o: redningsbaadens)
Toug (1907: Tove; Chr.VI: rebene af baa-
den;, og lode den falde neå.ApG.27.32. Wolfh.
MarO.346. skyde et tov op i skiver, se I.

Skive 6.9. slag i tovene, se I. Slag 7.2. sejse

il), slække (3.i), give skræk (II), skrække
(IV), skrænse (2), stikke (II.8.2) paa et tov
ofl., se sejse osv. takkel og tov, se Takkel
1.2.

II (fisk.) om laksetov: NatTid.'/iol943.
12.sp.3-4. 2.2) med særlig anv. ved gymnastik
ell. leg olgn.

|| (jf. Entre-, Klatre-, Klavre-,
Knudetov; gym.) om klavretov. Ved (klavre-
øvelse) omfattes den lodrette Stang eller det
lodrette Toug med Hænderne . . og med

YøddeTne.Gymn.(1828).19. smst.36. Gymn.I.
215.

II (jf. Tovtrækning samt tilsvarende ud-
tryk u. 1. Reb 1.2; spec. gym., sport.) om et

ved styrkeprøve ml. to personer ell. partier

anv. reb (tov); spec. i forb. trække tov med
en olgn. Gymn.(1828).94. Gymn.II.134. B.T.
*°/-il940.3.sp.3. billedl., i udtryk for kappe-
strid, aandelig styrkeprøve, (langvarig, sejg)

trætte olgn.: De to trak Tov om Magten.
10 NatTid.^Vil909.M.Till.l.sp.2. Vi trak Tov
om denne Sag i nogle Minutter. BmcM.FDZ.
204. Faderen maatte trække Tov med Køb-
manden om Betalingen. AndNx.AH.41. jf.:

det er (statsministeren), der har fat i den
lange Ende af Tovet, eftersom det ligger i

hans Magt at (foranledige) Valg.PoZ.^Via

1945.1.sp.l.
II (jf. Hoppe-, Sjippe-, Spring-,

Svingtov samt tilsvarende udtryk u. I. Reb
1.2; om reb (tov), der svinges (spec. omkring

20 en vandret akse), ved springøvelse, sjipning

olgn. De unge Drenge øve sig med at svinge

Tov frem og tilhsige.LTid.1729.245. spec. i

udtr. sjippe (s. d.) ell. springe (i) tov.
Legeb.I.a.24. HjLegéb.70. 2.3) (jf. Fald-,

Falderebs-, Løbetov 1) om et til særlig anv.

(især vandret) udspændt reb (tov). Line-

danseren, der bevæger sig ad det svævende
Toy.FrPoul8en.(Pol.^'/il941.11.sp.2). jf. Snor
sp.ll80'^^: tag saa Plads her ved Tovet,

30 med Armene over det . . I denne Stilling

kan man virkelig faa Søvn i Øjnene. Martin
AHans.JR.165. \\ spec. (jf. I. Ring 2,2;

sport.), navnlig i flt., om afgrænsning omkring
en (bokse)ring, ogs. ved en fodboldbane olgn.

(bokseren fik) et venstre Haands Hug og
hang kort efter hjælpeløs i Tovene, saa
Kampen maatte stop^^es. Pol.^^/sl940.10.sp.5.

(bokseren) fik flere Gange trængt Modstan-
deren op i Tovene. smst.*/iil941.6.sp.5. Søn-

40 dag efter Søndag hænger Drengen ind over
Tovene paa Fodboldbanen — naar han da
har Penge til en Staaplads,smsf."/n2542.
Sønd.7.sp.l.

3) (især fagl. ell. m) i sammenligning ell.

uegl., som udtryk for, hvad der (i form ell.

art, styrke olgn.) ligner et (tykt) reb, et

tov. (hendes) tykke, røde Haar (var) flettet

stramt i to svære Tove. AaDons.S.42. om
(voldsomt) strømmende regn: Regnen faldt nu

50 ikke mere i tykke Tove; den silede roligt og
fint. Vinderup. Den søde Daarskab. (1909). 152.

det var, som om det var Tove, der kom ned
fra Himlen. Pol.y12 1941. Sønd. 6. sp. 4.

|| jf.

Kabeltov samt Staaltraad sp.829^*^: (vi syge-

plejersker) bliver velsignet med Nerver som
Tove og en uangribelig 'Ro.smst.^Vtl945.

Sønd.8.sp.3.
II (jf. Tov-fletning, -snoning,

-stav; fagl.) om tovlignende ornament (ud-

hugning); rebsnoning. I Stedet for de sæd-

60 vanlige svære, tykke „Tove" er det her

tynde og fine Tovsnore, der vertikalt fir-

deler Kummen. Mackeprang.D. 47.

II. t Tov, et. fit. d. s. (ænyd. toug; fra

mnt. touwe, redskab, vævestol (nt. tau;,- besl.
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m. II. To osv.) særlig form for vævestol.
Tou . . kaldes en silke \æf.Moth.T28. Det
skal . . Kræmmere . . staa frit for, saa

mange Væve og Tov . . at lade opsætte,

som de \i\le.Forordn.(Evartudg.)*/il705.§7.

III. Tov, en, et. se II. To.

rV. Tov, et. se I. Tog.

Tov-, i ssgr. (f Tovs- se u. Tovlængde).
især af I. Tov (1-2) ; saaledes ogs. (foruden de

ndf. anførte) forsk, let forstaaelige ell. mindre i_o

hr. (især fagl.) ssgr. som Tov-affald, -dia-

meter, -fabrikant, -hank, -knebel, -kobling,

-lejder, -løjert, -løkke, -materiale, -part,

-rakke, -rulle, -splidsning, -stopper, -stump
ofl. II

(garv.) til III. tove, se Tov-bord,
-stue. -ansætter, en. (jf. -viskerj ^ an-
sætter, bestaaende af et tov. VSO. Larsen.

-baad, en. I) (1. ir.) fartøj (baad), der

fores fremad ved et (træk)tov; trækfærge.

Bl&T. 2) {efter eng. tow-boat, af tow, trække; 20

jf. II. tove; ^-jarg.) bugserbaad. -bane,
en. i) (jf. Hænge-, Kabel- (2), Luft-, Svæve-,
Traadbane og Lufttovbane, Tovhængebane;
især fagl.) bane, hvis vogn(e) (trækkes ved et

træktov og) bevæger sig hængende under et i

luften udspændt staaltraadstov. MøllH.VI.53.
OpfB.*II.237ff. JacPaludan.L.46. 2) (jf. Ka-
bel- (1), Traadtovbane, Tovtrækbane; især
jærnb.) (bjerg)bane ell. sporvej, hvis vogn(e)
trækkes ved et træktov (kabel) og bevæger sig 30

paa faste (jærnbane)skinner (fast tovbane).
Sal.*XXJII.658. -bolt, en. 4> et med en
knob (knude) i hver ende forsynet tovstykke,

hvormed et bristet tov (trosse) sammenføjes.
vAph.(1759). liarboe.MarO. Sal.XVII.598.
"bord, et. (til III. tove; garv.) bord til

tovning af keder. JFBergs.G.30. -boringe,
en. (brønd)boring, hvorved boret føres op
og ned ved hjælp af et med en vippe forbundet
tov. Frem.DN.6. OpfB.*IV225. -bremse, 4o

en. j^ bremse, der fungerer ved hjælp af en tov-

forbindelse. SkibsMask.204. Bl&T. -briks,
en. ^ briks (især i kabelrum), hvorpaa
tovene lægges; ogs. d. s. s. Kabelrum (Funch.
MarO.II.141). Harboe.MarO. Scheller.MarO.
-bro, en. (jf. -hængebro; fagl, 1. br.)

hængebro bestaaende af (to) tove (forbundne
med fletværk). MilTeknO. VSO. MO. -bøje,
en. j^ ankerbøje (med bøjereb). Harboe.
Dansk-engelskMarine-Lexicon.(1838).117

.

I. Tove, en. (ænyd. to(v)e, toffve, tue;
fra mnt. holl. tobbe, tubbe (eng. tub), ell.

nt. holl. tover (ty. zuber, zoberj; nu ikke i

rigsspr.) træskaal; lille bøtte ell. kar;
øsekar. Moth.T147. Fitte-kager i en tove.
Sort.(SamlDansJæVers.'VII.220). JPaludan.
Møen.II.(1824).264. MDL.

II. tove, V. [itOTuo] -ede. (rimeligvis fra
(mnt.) holl. togen, trække, ell. eng. tow,
trække, bugsere (jf. IV tot^, men følt som afl. eo

af I. Tov (2.1); jf. Tovbaad 2; især ^t>)
trække (et fartøj) af sted med et (slæbe) tov;
bugsere. Moth.T28. en af Mandskabet for-
ladt Brig (er) tovet ind til Øster-Riisøer af

en norsk ^Ixn^.DenViborger Samler. ^*/iil826.
3.sp.2. PoV*/iol908.5. billedl: (de letbenede

piger) omtumles . . saa længe paa Liden-
skabernes brusende Hav, indtil omsider det
lække Skrog maae toves ind i den Havn,
hvorfra det nåløh.Junge.354.

III. tove, V. ['tcoua] (alm. skrevet tonge^.
-ede.i'6s. -ning(JFBergs.G.25. VareL.*537).

{fra (m)nt. holl. touwen, egl.: forfærdige, gøre

i stand; besl. m. II. To; garv.) færdig-
b erede (garvet læder) ved udvaskning, bank-
ning, indsmoring med fedtstof, falsning olgn.

(jf. CNyrop.Haandv.240). Moth.T133. Touge
. . den eene Huud til en Blank-Læders Huud.
Chr. VVsLaugs-A rticler.(1748).5. JFBergs.Q.
22. rødgarvet Læder, der er fremstillet af

Kødspalt, og som kan være touget færdig

paa forskellig M.a.a,de. VareL.*790. jf.: Toug-
ningsstue. JFBergs.G.32.
to-vejs, adj. (ell. som 1. led i ssgr.).

(fagl.) som fungerer i to (modsatte) retninger.

en tovejs sprøjte, der suger blodet ud og
overfører det til et centrifugeglas. Ugeskr.f.

Læger.1928.32.sp.2. Tovejsensrettere eller

Senderrør i Modt&kt. IngBygn.l942.249.sp.2.
tovelig, adj. se taabelig.

Tov-en«le, en. (jf. Rebende; især 4f-)
ende af et tov; ogs. (jf. 1. Ende 3.5/- kort

(afskaaren del af et) tov. vAph.(1759). VSO.
MO. Scheller.MarO. uegl.: Man skal . . ikke
gi'e saa meget som Tampen af en Tovende
væk af Kommandoen. Drac^m.FT.iS.

|| (jf.

I. Tamp 2.1 ; jarg., sj.) som (nedsæt.) person-

betegnelse: (hunden) har s'gu meget bedre
Hjærte, end han, den gamle Tov-Ende (o:

en skipper).sa.SF.164.
I. Tover, en. (alm. skrevet Tonger^. p.

-e, (garv., foræld.) til III. tove: person, der

tover; lædertover. vAph.Nath.VII.658. Gar-
verens og Tougerens Haandværk.J/^Ber^s.
(bogtitel.1810). jf. CNyrop.Haandv.240.

II. Tover, et. se Togger.

To-vers, et. (metr., sj.) toUniet strofe;

liniepar; distikon. Rask.FS.128.
Tov-fender, en. (jf. -hviler^ 4>. fender

af tovværk. Wolfh.MarO.364. -fietnin^^,
en. spec. (jf. I. Tov 3 slutn.; fagl.) om
ornament: rebsnoning. Mackeprang.D.65.77.
-hals, en. ^ kort tov i halsen af et sejl.

KnudAnd.H.49 (se u. Kædehals^. -hjal, et.

hjul, der trækker ell. trækkes af et (staal-

traads)tov (jf. -skive og Snorhjul^. Smede
Maskinarb.659. -hviler, en.^ d. s. s. -fen-

der. Bardenfl.Søm.1.245. -hwngebane,
en. (fagl.) d. s. s. -bane 1. Sal.'XXI11.658.
Vingehjulet.l945/46.156.sp.2. -hæn^g^ebro.
en. (jf. -bro; fagl.) hængebro, der bæres af

udspændte tove (kabler). TeknO. -indlæg,
et. spec. (smed.) om tjæret tovværk som ind-

lægi hestesko (tovsko). Orunth.Besl.53.

To-vinge, en. (zool.) næsten kun i flt.:

d. s. s. (de) tovingede (se tovinget 1^. Nord
ConvLex.*VI.711. en Vrimmel af metalskin-

nende Tovinger i brunlige og gyldne, men
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især i grønlige og staalblaa Farver. /Æawn-
kiær.ID.93. LSal.XI.676. -vinget, adj.

I) som har to vinger; spec. (jf. -vinge; sool.)

i flt.: (de) tovingede (insekter), insekt-

gruppe med to klare (for)vinger og sugemund
(grupperne myg og fluer); Diptera. EPont.
Atlas.1.696. Cuvier.DyrUst.il.279. Boas.ZooV
363. 2) (anat.) om fladt knogleparti: som har

to (vingeformede) udløbere. Viborg &Neerg.
HB.9.
Tov-kile, en. (foræld.) 4>- mastekile af

tovværk. Harboe.MarO.206. Funch.MarO.II.
141. -kovs, en. (jf. -kvejl og I. Kovs^

4> de bugter, i hvilke et (anker) tov skydes

op (sammenrulles). Harboe.MarO. Sal.XVII.
698. -krans, en. (især ^) tov, hvis ender

er sammensplidsede, saa at det danner en

ring; krans (i de u. Krans sp.295^''^ anførte

bet.). Fade og Foustager skulle indlægges

i Tougkrandse, forinden de rulles paa 20

?Toyimtga..aTden.Cit.l794.(SøkriqsA.'Tttt2^).

VSO. Tuxen.Søfart.471. -kvejl, en. (jf.

-kovs; 4f. d. s. s. Kvejl. Wolfh.MarO.344.
-ledning, en. en især tidligere anvendt

ledning af (staal)tove til overføring af energi

(over længere afstande). NordConvLex.'V.574.

Sal*XXIII.664.

tovlig, adj. se taabelig.

Tov-line, en. (især 4^) tyndt tov; line.

Drachm.KK.102. MylErich.S.99. -læng- 30

de, en. ^f Tovs-. Reiser. 11.189). spec.

(^, nu næppe br.) som maal (til søs):

et ankertovs længde; kabellængde (1). smst.

209. -maatte, en. 4> inaatte til at lægge

over ankertovet (kaiden), især ved lugerne,

hvor der er passage. Sal.XVII.598. -matte:
vAph.(1759). Harboe.MarO. -post, en.

(fagl.) en med tovtræk forsynet indretning til

iransport af papirer, bankbøger olgn. fra den
ene kontorafdeling til den anden. TeknLeks. 40

1.548. -pumpe, en. apparat til vand-

løftning, bestaaende af et tov uden ende, der

bevæger sig omkring to tromler ell. hjul, saa-

ledes at det paa vejen opad passerer gennem
et smalt rør, hvorved det bringer vand med
sig op. OpfB.^III.185. -rangering, en.

(jærnb.) rangering ved hjælp af tovtræk.

DSB.Matr.II.9. -sarving, en. ^ stor

sarving til beklædning af ankertov (naar et

skib ligger for anker), Harboe.MarO. Scheller. 50

MarO. -skive, en. skive (I.2.2), der træk-

kes af ell. trækker et tov (jf. -hjul og Rem-,
Snorskive;. Sal XVII. 598. OpfB.'IV226.
-sko, en. (smed.) hestesko med tovindlæg.

Grunth.BesllOl. -slagen, part. adj. (jf. III.

slaa 12.1; sj.) om mast olgn.: hvortil tov(e)

er fastgjort(e); fæstet, sikret ved hjælp af
tov(e). Stormens Hviin iraellem de tougslagne
Master. Bagges. L.1.26. O -slagning, en.

det at slaa (III.5.3) tov; rebslagning. VSO. eo

Larsen, -slæde, en. (foræld.) rakkeslæde

(1); topslæde (1). Cit.l797.(HistMEbh.3R.II.
636). -s-mand, en. se Togsmand. -sno-
ning, en. spec. (jf. I. Tov 3 slutn.; fagl)

om ornament: rebsnoning. Stilart.328. Macke-
prang.D.46. jf.: (en) spinkel Rundstav der
hyppigst er tovsnoet, smsf.76. jf. u. Rund-
stav, -stav, en. (jf. I. Tov 3 slutn.; fagl.)

rundstav med tovsnoning. SophMull.VO.346.
Mackeprang.D.77. -stige, en. (især 4>- e/L

gym.) stige, hvis sidestykker er tove, og hvis

trin er af metal ell. træ (jf. I. Lejder 1) ell.

(jf. Rebstige; af (tykt) reb (tov). Gymn.
(1828). 108. Harboe.MarO. CHans.F.218.
-stivhed, en. spec. (fagl) om bøjnings-

modstand i et tov. PSchrøder.Maskinlære.'I.

(1922).278. TeknLeks.1.549. -strikning,
en. (haandarb.) et særligt snoningsmønster i

strikning (..enkeltsnoning"). BerlHaandarb.
III.254. -strop, en. ^-stroppe. Funch.
MarO. 1.83. MO.). (4^ ell 0) et til en krans
(strop) sammensplidset stykke tov. vAph.
(1759). Scheller.MarO. Støberibogen.(1938).

59. -stroppet, adj. ^ om blok olgn.: ind-

stroppet i en tovstrop. D&H. -stue, en. (til

III. tove; garv.) lokale, hvor tovning af læder

finder sted. Ugeskr.fRetsv.1897.li30. Sko-

magerbogen.(1923).26. -talje, en. (fagl.)

alm. talje (I) (mods. fx. Tandhjulstalje;.

TeknMarO. TeknLeks.1.549. -træk, et.

spec. (jf. Remtræk; 0) om (en maskines

drift ved hjælp af) et system af (tov)skiver

med tilhørende tov(e), hvorved energi overføres

fra den ene aksel til den anden. PSchrøder.Ma-
skinlære.I.(1914).181. OpfB.*I.160. -træk-
bane, en. (fagl) d. s. s. Tovbane 2. Vinge-

hjulet.l945i46.156.sp.2. -trække, v. (dan-

net til f-trækkeri ell.) -trækning; QJ, mindre
br.) trække tov (I.2.2); (kun) m. billedl anv.:

de tovtrækkende Statsmænd, der raader for

EuTOTpå.OadsMag.1921.178. Der tovtrækkes
og intrigeres i Kommunalbestyrelse og Bor-
gerrepræsentation. KAabye.KA.62. -træk-
ken, et. (vbs. til trække tov (1.2.2); jf.

-trække) nedsæt., om (smaalig, langsommelig)

tovtrækning (2). Efter endnu et Par Maane-
ders Tovtrækkeri blev Fredstraktaten ende-

lig undertegnet. ØsirMp.T.746. (politisk) Tov-
trækkeri og Kævl. Pi)rac/iw.Z).65. -træk-
ning, en. I) (især gym., sport.) det at

trække tov (1.2.2) (for at prøve kræfter). Gymn.
11.134. SjællBond.127. 2) (jf -trække, -træk-

keri; billedl, om aandelig styrkeprøve, kappe-

strid, (langvarig, sejg) trætte olgn. den mo-
derne Politik former sig principielt set , .

som en Tovtrækning mellem Partier. Zeftier.

(PoU'2l921.8.sp.l). Det endte med at han
købte (tæppet), efter lang bevæget Tovtræk-
ning om Prisen. JFJens.i2F.i27. O -tyk,
adj. (jf. I. Tov 3; saa tyk som et tov; over-

maade tyk. Gadedrengene gjorde sig tidt en

Fornøjelse af at trække i den lange, tov-

tykke Flætning. EChristians.Joppe.(1889).68.

tovtykke (vand) Straaler (i regnvejr). FoVh
1938.2.sp.2. -visker, en. ^ tov med en vi-

sker i den ene ende (og en ansætter i den an-

den; jf. -ansætter;. Funch.MarO.I.51. Schel-

ler. MarO. -værk, et. fll (til bel 1, om
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forsk, sorter; fagl) -er (CPont.HR.32. Da.
Fisk€ritid.*yi 1925. omslag. 8). (ænyd. d. s.;

iscer fagl, spee. ^) I) (jf. Jærntraads-,

Staaltraadstovværk^ fælles (stof) betegnelse for

tov (af forsk. art). Seildn^, Tougverk, Beeg,

Tiere og Hamp. Traktat"/»1701.§13. en Stige

giordt af ToY-xæik. Holb.DH.1.366. Funch.

MarO.1.46. det Væv af Tougværk og Træ-
stykker, som opfyldte Vandet paa Skibets

Læside.ThomLa.ÉL.116. VareL.*712. || med
særlig attrih. bestemmelse. Eftersom Garnet,

der sammensnoes til Tougværk, er tjæret

elier utjæret, kaldes Tougværket tjæret eller

\iv\åt. MilTeknO. kabel-, trosseslaaet
tovværk olgn., se kabelslaaet osv. || i udtr.

for at pille værk af gammelt tov. pille,

(op)plukke, plysse (VSO.) tovværk.
Til Væger anvendte vi plukket Tougværk.
Eauch.ND.272. || hertil ssgr. som ToTværk-
ell. (alm.) Tovværks-fabrik, -papir (papir,

hvoraf der spindes tov, sejlgarn olgn. Bl&T.
Tovværk-: PapirL.289), -plante (plante,

der afgiver materiale til tovværk. Nytteplanter.

382), -rulle ofl. 2) stykker tov til særlig anv.,

især i et skibs takkelage, (en) Soldat . . svøm-
mede ud . . i Grafven og skar (broens) Tov-
Verk ofver. Slange.ChrIV1300. naar Vinden
hvinede gjennem Tougværket og de rebede
Mersseil.i^aMcA.H)S'.7. rundt om i Toug-
værket og paa Stængerne sad Matroser.

HCAnd.(1919).1.116. staaende tovværk, se

II. staa 25.1.

To-»re, en. mønt med værdien 2 øre.

SvGrundtv. *SeIv unge Piger . . lister lyd-

løst en To- Øre frem (til at købe en avis for).

Bergs.SandhedensMænd.(1894).lll. Der kom-
mer til at mangle en Øre, men jeg har kun
en Toøre, kan du bytte den? JVJens.HF.
166. *Vi (o: regensianere) ej mere til To-
Ørers Klang

I
Spiller Klink hele Dagen til

Ende. RegensensVisebog.(1923).39. (den dø-

des hænder) var foldet om en Salmebog, paa
Øjenlaagene laa der Toører . . fordi Øjnene
ellers ikke vilde holde sig i. AaseHans.EK.67.

i sammenligning, ved størrelsesangiveUe: en
mørk Plet af Størrelse som en Toøre. PolitiE.

Koslerbl.^*/i\1923.2.sp.l. \\ i talem., som ud-
tryk for ringe værdi. L. var en slider, og han
var sparsommelig. Han lagde en toøre til

en enøre, og aldrig gav han en skilling ud
til noget unyttigt. AnkerLars.MM. 147. jf.

levne sp.734*''^: Der var ikke ret mango
(tilskuere ved boksestævnet) der vilde levne
Gaarsdagens Dommere Ære for en Toøre.
DagNyh.**/\1934.14.sp.l.

\\
gen. toøres anv.

som adj. ell. som 1. led i ssgr.: et toøres
frimærke osv. jf. ovf. 1. 45: Vognene tar

(gadesnavset) med ned ad gaden og aflægger
det på stenbroen i flade toøreskager.
Hjortø.F.O.

tra, interj. [tp] især i forh. m. trattera,
s. d.;jf. ogs. n. trara.

I. Traa, en. [tfå'j iglda. t(h)raa og thra
(i sag.: aa thra. GldaKron.69), ædn. thra

(Harp.Kr.Wl), fsv. thra (jf. sv. åtråj, no.

dial. traa, oldn. {)rå, sa. ord som osax. thra
(i ssg. thrawerk, pine), oeng. {)rawu, prea,
trængsel, nød; besl. m. true, trykke; jf. IV
traa og I. Attraa; ordet, der synes genopt.

i nyere tid fra folkevise-spr., tilhører højere,

højtid, ell. (navnlig) poet. og arkais. spr.,

men findes (mods. IV traa^ næppe mere i

dial.) (en paa et savn hvilende følelse af)
10 stærk længsel, higen efter ell. lyst til no-

get; attraa (1.1); spec. om erotisk begær ell.

attraa (1.2); undertiden (foræld, ell. arkais.)

om sygelig, dvale- ell. søvnlignende tilstand,

der mentes fremkaldt af stærk længsel. Moth.
T147. *Jeg martres til døde, jeg segner
under Had og jagende Traa. Cr/e/.Br.S7. Saa
fødtes Længslen til det fjærne. Den stiger

af Traaen til det næTcste.Gravl.(Tilsk.l916.

11.400). den søde frygtelige Dragning, som
20 udgik fra ham . . fyldte hende . . med en

Traa saa mægtig, at hun skjalv i alle sine

Ledemod. Rørd.Vi.87. ligge ell. lægge i

traa, føle ell. bringe til at føle stærk længsel,

attraa osv. *den skønne Jomfru,
|
som længe

har ligget i TTa.å.DFU.nr.14.4. *Min Søster

og raiu Stemoder
|
har lagt mit Hjærte i

Traa |
alt for saa skøn en Jomfru. smsi.nr.

14.10. Grundtv.PS.V11.219. *Den Mø, mit
Hjærte skal lægge i Trå . . |

må have en
30 Midje, så fin og sm&l.Blaum.DH.lOl. \\ om

følelsens maal ell. genstand: det, der attraas
ell. begæres. *du vil Fryd af Jahve faa;

|

han dig gi'r dit Hjærtes Tia.a.EBrand.S.66.
Retfærds-Domme er al vor Traa,. NMøll.
(Tilsk.1904.421).

II. Traa, en. se I. Traad.
III. Traa, et. se II. Traad.
IV. traa, v. [trå?] præt. -ede ['tfå-(a)6a]

part. -et [itråJ(D)<] vbs. jf. I. Traa. {glda.

40 t(h)raa, tra og tro(o) (Brandt.RD. 1.313.II .

231.246), æda. (præs.) thraær (DGL.II.120
var.), SV. (dial.) trå, fsv. {)ra, no. trå, oldn.

J)rå; til I. Traa; jf. traane og II. attraa;

ordet, der synes genopt. i nyere tid fra folke-

vise-spr., tilhører højere, højtid, ell. (navn-
lig) poet. og arkais. spr., men findes ogs. i

dial., jf. Esp.495 („nvi sjældent"). Feilb. samt
MDL.) føle stærk længsel, higen efter ell. lyst

til noget; attraa (II); ogs.: stræbe, tragte

50 (ivrigt) efter (Moth.T147); ofte (jf. efter-

traa^ i forb. traa efter, det er alt under
din Linde (o: dit bælte),

|
der jeg monne

efter traa. DFU.nr.6.3. Kyhn.PE.18. »Hende
skal du traa at kryste og minde. KGBrøndst.
Junkeren fraVarn/vs. (1891). 95. »naar igen-

nem Natten
|
den anden Time slaar,

|
da

tænk paa mig, som lider
|
og efter Lyset

traar. Jørg.IÅv.VII.159.

V. traa, v. se 111. træde.

60 I. Traad, en (i forb. m. attrib. ord af

intk.: intet Traad. lløysg.S.180. brungult

Traad. Spilleregler f. Badminton. (1930).§2. om
brug som intk. jf. u. Staaltraad^. [tjå^S]

Høysg.2Pr.6. (nu kun dial. Traa. Moth.T147.
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Pflug.DPJ. BuchwJS.(1725).39. jf. Feilb.

Brenderup.§89. LollO. samt u. Staaltraad^.

flt. -e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (2Mos.39.3
(Chr.VI; 1871: Traadej. Holb.Ep.III.243.

Oehl.Digtn.1.239. Mynst.Betr. 1.184. Væve-
konst.lO. (arkais.:) JPJac.1.37. jf. Feilb.

Thorsen. 73. samt u. Jærn-, Staaltraad^.

{ænyd. traa(d) ofl. (flt. traa(d)er^, glda.

thraadh (SjT.86), tra(a)dh (lMos.14.23;
2Mos.39.3(GldaBib.)), trod(h) (Dom.16.13-
14(GldaBib.)), m. flt. tradhe (2Mos.39.3
(GldaBib.)), trædhær (Dom.l6.12(GldaBib.)),

æda. thraath (FlensbSt.93), thrath (Harp.
Kr.68.172. AM.), sv. no. tråd, oldn. Jjråbr,

eng. thread, ty. draht; besl. m. dreje, Tarm,
I. Tort; jf. I. traade, traadet, traadig, lY
træde)

I) langstrakt, meget smækkert (tyndt)
og (oftest) trindt, bøjeligt legeme (streng),

der er fremstillet ved spinding af fibre

af bomuld, uld, hør, hamp, silke osv. ell.

af papir, glas olgn., og som anvendes til sy-

ning, knipling ell. bevikling, sammensnøring,
sammenbinding olgn.; tynd snor, streng.

||

sprogbrugen m. h. t. Garn og Traad er meget

vaklende; ofte bruges ordene i flæng (jf. Hæfte-,

Navne-, Sy-garn og -traad^; i olm. spr.

bruges Traad isæi- om den enkelte streng,

Garn om denne betragtet som masse ell. stof;

i fagl. spr. bruges Traad (mods. Garn 1) om
produkt fremstillet ved sammensnoning (tvin-

ding) af to ell. flere garn ell. af lange enkelte

taver (silketaver) (jf. VareL.*285. Hannover.
Tekstil.II.189); men den stik modsatte anv.

angives fx. BerlHaandarb. 1.281; jf. Sterm.

Textil.(1937).33; ell. Traad betegner spec.

materiale til syning (sytraad). knipling olgn.,

ikke til vævning (OpfB.'lI.64. FrGrundtv.
LK.180); i manufaktur-spr. bruges endvidere

Traad ofte spec. om streng af bomuld (mods.
silke ell. uld) ell. (tidligere) af silke (mods. vid)

(se sp.SOé^'), især tidligere (sml. u. Garn 1)
spec. om streng af hamp ell. hør (VareL.
(1807). III. 252. Rask. Fynske BS. 65. VS O.

Levin. Feilb.). \\ der hun fødte, stak den
Ene (af tvillingerne) en Haand frem, da tog
Jordemoderen den og bandt en rød Traad
(1931: Snor; om hans Ea.Sind.lMos.38.28.

*(dragen) svæver høit ved lange Traad i

Lvitten.Riber.I.204. *den pæne Spindrok,
mig Fader forærte

|
Til at spinde de fineste

liTSiBideT.smst.II.141. (hun) tog et lidet Nøgle
Garn, og lagde Traaden paa Bordet saa-

ledes, at den dannede Bogst&Yer. Gylb.Novel.

11.72. de (trak) stærkere til, hvorved for-

modentlig de sidste Traader (i rebet) ere

brustne. HegermL. (PersonalhistT. 1944. 150).
*Til paa Skrædderbord

| At faae Traad i

Naaleøie
|
Var hans (o: Peter Wessels) Lyst

ei stoT.Brandt.(BoisensViser.l76). (knappen)
hænger i en TTSLa,d.KAabye.PT.98. (hun)
skal . . have fjernet de traade, hvormed
hendes saar er syet sammen. HNorlev.L.65.

li (tC'gi-) om traad- ell. garnstykke af en be-

stemt længde. Manufact.(1872) .125. I Spin-
derierne opvindes Garnet paa en Haspe
eller Tromle. Omfanget af denne bliver

Traadens Længdeenhed ved Garnets Ud-
maaling; en Garnlængde af denne Størrelse

kaldes 1 Tia.a.d.Hage.^1105.
|| koll. ell. som

stofbetegnelse. 3Mos.l3.48(1931 afvig.), fiin

Traad (skal) ved offentlig Au etion bort-
sælges. Adr."/ii762.s7).9. det vilde Fruen-

10 timmer arbeider deraf (o: af oksers haar)
Traad, som det ruller mellem Fingrene.
Kraft.VF.189. Lidt Traad om du af Mad-
mors Garn

|
Vil sende Søster hiemrae,

|
Da

siig: det toaarsgamle Barn
| Var nys i

Hæspen fremmel CFrim.AS.161. jeg fore-

staaer den lille Handel med Traad og Uld-
garn. Gylb.EA.91. *Man kom med Synaal og
med Traad. Bastian.nr.6. en Rulle Traad (o:

sygarn).PEBemon.P.210. om streng af bom-
20 uld (mods. silke ell. uld) ell. (tidligere) silke

(mods. uld): Levin. Hvis man har 12 Par
Strømper ad Gangen, tilraades det at have
6 Par uldne og 6 Par af Traad (o: silke) til

lettere Brug.VortHj.il,3.98. Undertøj . . af

Kunstsilke og Traad. Varehus.1935.sommer.
14. Romains. Den 6. Oktober, (overs. 1941). 22.

kinesisk traad, se kinesisk 3. || om traad

som bestanddel i vævet stof, klædedragt. *et

Teppe, der har Traade fiin' og trinde
|
Som

30 Svane-fedre. Sor^.Poef.79. *Lad ham afklædes
Traad for Traad. Kruse.DV11.21. Hendes
Tøj er dyrt .. I deres stille Sind vurderer
Kontorets Damer hende ind til inderste

Traad. Soya.HF.25. Afvexlingen af Grund
og Florskudet skeer . . Traad om Traad.
Manufact.(1872).193. ikke (have) en tør
traad (paa kroppen), se tør.

||
(jød.) om

skuesnor, -traad. Ing.RSE.VI.52. *I Bønnens
Festtalar, med Lovens Traade,

|
Graa-

40 skægget Olding (o: en jøde) priser Hvilens
Naade. smsi.67. || om traad, snor olgn., hvor-

paa man anbringer gennemhullede smaagen-
stande, fx. perler (jf. trække paa traad u.

bet. 3). jf.: *Man snakker her om Guld, om
Pragt og Overdaad,

|
Man meener, at man

har ti Kroner (o : kongekroner) paa en Traad.
Helt.Poet.87. || naal og traad, se Naal l.i.

en naals traad, se Naal 1.8. traad og
tvinde, se Tvinde, rød traad, se IV.

50 rød 6.
II

spinde, tvinde traad, se spin-

de, tvinde, (jf. u. bet. 2) i forb. trække
traad(e), (1. br.) om fremstilling af traad

(ell. garn) ved udtrækning og snoning (spin-

ding) af spindestof. *en forsvarlig Ege-Rok,

I

Som trækker Traaden yel.FrHorn.PM.82.
CFMortens.RW. 8. jf.: De vide ligeledes at

trekke Traader af Bark, vild Hamp og an-

dre Flanter. Kraft.VF.189. \\ spise traad,
som betegnelse for en dom i panteleg: harekys.

60 Det var hos Godsforvalterens paa Kristjans-

lund. Han havde spist Traad med hende
og kunde godt have kysset hende. ZakNiels.

Maagen.28.
|| (jf. bet. 3) billedl. ell. i sam-

menligning, en Bark fuld af smaa Blærer,
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hvilke . . ere af seie Rør, der see ud som
Traader.5'u7im.//.66. Piberøgen stod roligt

op i slyngende blaa Traade. Branner.TMS.
160. jf. I. Net 2: *Spræng Kogleriets Traade!

KMunk.C.34. i udtr. for, at en traad er

skrøbelig, let brister, springer: (Samson) rev

(rebene) af sine Arme som en Traad (1931:

som var det Traade^. Dom.16.12. Grundtv.

PS.I.457. hvert Vant, der støtted Masten
i mit Fartøj, |

er blevet til en Traad. Lemfe. lo

ShakJ.99.
2) om et legeme af lignende form som

Traad 1, men fremstillet af strækkeligt metal:

metaltraad. (undertiden koll.). de hamrede
Guldet i Plader og skare det ud i Traade
(Chr.VI: traader^, til at virke det ind imel-

lem det blaa mdne. 2Mos.39.3. *Traad af

Sta.&lOehl. XXIX. 150. Rundjern med Dia-

meter mindre end 4,6 mm kaldes Traad.
TeknLeks.1.549. trække traad(e), (jf. u. 20

bet. 1 og Traadtrækning ofl.) fremstille traad(e)

(af strækkeligt metal) ved trækning. Bildsøe.

Smedebogen.(1928).38. drage til (Brunnich.
M.275) ell. (nu især) trække i traad(e),
bearbejde (metal) til traad ved trækning, end-
ogsaa de ringere Metaller, saasom Jern,

Kober, Meszing, kand trækkes i meget
fine TTfiaidei. LTid.1745.514. SkibsMask.8.

\\

elektrisk traad, se elektrisk l.i.
||

(delvis

til bet. 1) om traaden i en glødelampe (jf. 30

Gløde-, Kultraad^. Pæren deroppe er saa
ussel, at man kan se alle Traadene gløde i

den. Branner.OL.30. DaEngTeknO. jf. To-
traadspære. AutomobilO. || om telefon-
ell. telegraftraad. den electromagnetiske
Traad under Verdenshavet har allerede tele-

grapheret, hvor stor Luft-Karavanen er.

HCAnd.(1919).III.39(aar 1853). jf. traad-
løs: Telegrafering uden TT&&d. Christians.

Fys.233. pr, traad, ad telefonisk ell. tele- 40

grafisk vej. Sagen er bleven drøftet pr. Traad
mellem de lokale Mvndigheder og Land-
raadskontoret. DagNyh.*/sl910.2.sp.2. DSB.
OrdreM.31. i forsk. udtr. for at telefonere ell.

telegrafere, som faa en paa traaden,
komme, blive ell. være paa traaden.
han kom paa Traaden og . . sagde Hallo.
VBergstrøm.M.42. saa blev hun stillet om
til Servicen paa tredje (sal i hotellet), men
Nat-Telefondamen blev ogsaa paa Traaden. 50

Pol.*y»1943.13.sp.l. Telefonen (lød) og Re-
daktøren var paa Traaden. s7ns</%o2Pi4.ii.
sp.6. de Hustruer, der fik deres Mænd paa
Traaden (a: opnaaede telefonforbindelse med
dem). FrPoulsen.(smst.**/nl944.15.sp.6). væ-
repaatraadmed,fi. br.) staa i forbindelse
med gennem telefonen ell. telegrafen, gennem
det danske Telegrafselskab er (Japan) paa
Traad med OmveTdenen. FlensbA."'/»1904.1.
sp.4. slaa fet slag. COjerløv.Synd.(1915). e'o

133) paa traaden, (dagl.) sætte sig i for-
bindelse med en gennem telefonen; ringe
op; ogs. (jærnb.-jarg.): telegrafere (Spedator.
1943/44.122). »Den Øvrighed slaar

|

paa sin

Fuldmægtigs Traad:
|
En Fattigmandsdreng

I
er i Drift med en BåSid.Bergstedt.III.32.

Har du Lyst, saa slaar jeg paa Traaden
og beder dine Forældre med? KMich.F.61,

II (jf. Honsetraad; dagl.) net, væv af metal-

traad; traadvæv. Hanen blev kylet over
Traaden (o: omkring hønsegaarden).ErlKrist.
MM.110. SorøAmtstid.*/nl944.7.sp.5.

3) (jf. bet. 1 slutn.) bet. 1 anv. i (andre)

faste forb. (navnlig m. uegl. bet.), talem.,

ordspr. olgn. (sml. ogs. bet. 8). \\ om noget

smaat, ubetydeligt, ringe: stump; smule,
(jeg vil ikke) tage saa meget som en Traad
eller Skotvinge af alt det, som tilhører dig.

lMos.14.23. Man tør nok sige, at hun er let

paaklædt, idet hun er iført . . et smalt lyse-

blaat Silkebaand om Livet, ellers ikke en
Tia.3kd. EmilRasm.BH. 230. jf.: en Mængde
Munke af de strengeste Ordener faae aldrig

en Traad (alm.: Trævl^ Kiød eller Fisk.

Tode.VI.112. især i forb. trævl og traad,
se Trævl, traad og tave, se IL Tave 1.

||

gaa til traaden, {jf. traadret samt ænyd.
gaa traaden nær, sige sandheden tydeligt;

ikke i rigsspr.) holde sig til sandheden; gaa
til bekendelse, ved Forhøret angav (nogle

røvere) deres Chef, som maatte gaa til Traa-
den og dele Skæbne med dem, Ries. Sagn
fra Løjt Sogn.(1916).73. || holde ell. samle
traadene i sin haand, (dels af sa. oprin-

delse som trække i traadene (se ndf.); dels

til bet. Q.5) være den ledende for alle dele af
en større, forgrenet, sammensat virksomhed ell.

organisation, det hed sig stadig, at han holdt

mange hemmelige Traade i sin Haand, og at

Departementschefen kom til ham . . og
æskede hans 'Ra3id.Schand.SB.104. (stats-

ministeren) samlede de politiske Traade i sin

Bsimd. BerlTid.**/sl946.M.6.sp.3. jf.: *Ge-
niet flammer i hans Blik . , |

Man seer paa
ham, at Kampens Traad

|
Han holder kjækt

i U3i.3inden.Holst.IV78. \\ hænge ved (Leth.

(1800).62. Livet syntes kun at hænge ved
en TT3i&d. HCAnd.(1919).iy99) ell. (nu vist

kun) i en traad, (lign. udtr. i sv., ty.,

eng., lat.; sml. u. IL Haar l.i, Silketraad og

Spindelvæv 2.i ; vel til dels efter den under
Damoklessværd anførte fortælling, jf.: Sver-

det hænger i en 'Tr3ia,d.Høysg.S.113) svæve

i overhængende fare; være lige ved at gaa
tabt ell. gaa til grunde, de . . Øjeblikke

i Livet, da en stor Chance hænger i en
TTa,&d.Rørd.AM.50. efter Dybendals sidste

Ejerskifte hang hans Tilværelse som For-

pagter kun i en TTa.Sid.OyrLemche.S.II.181.

Nikolajs hele Magtstilling havde hængt i

en Traad. Verdenshist.Y263. især: hans liv

hænger i en traad. Hrz.XI.272. Det skal

sjmes dig, som hang dit Liv i en Traad (1871:
et Eaar). 6Mos.28.66(1931). || trække i

traadene, {egl. anv. om den person, der

uden selv at ses bevæger dukkerne i et ma-
rionetteater V. hj. af traade (snore), jf.: et

Marionetteater, hvor en Person trækker i

XXIV. Kcntrykt •/• 1947 20
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Trasidene. Schylerg.DT.175) overf.: bestemme,

dirigere, styre, uden selv at træde frem. Hjort.

KritLit.IlI.208. Demokratiet var en Frase,

Parlamentarismen en hul Løgn. De, der trak

i Traadene, var Pengemændene, /"rPowisen.

MD.156. Det var ham . . ikke nok at sidde

bag kulisserne og blot trække i traadene.

Linnemann.NF.199. \\ trække paa traad,
{vel egl. m. h. t. perler olgn. (se ovf. u. bet. 1),

sml. I. Snor 1.3; nu 1. br.) opstille, anbringe i lo

rad og række; samle i ordnet rækkefølge, (ofte

m. tanke paa ensformighed, regelmæssighed

olgn.). nu er det ikke mig, der trækker
Ordsprog paa Traad (o: opremser ordsprog

olgn.). Biehl. DQ. IV 318. Ugebladet skulde

(indeholde) en række enkelte fortællinger

og skildringer, trukne på en tråd.ADJørg.

JE.129. Grønb.Goethe.Il.(1939).163. jf.: Alle

Mennesker kunne . . ikke være eens til-

skaarne eller trukne paa een Traad. PaiM. 20

IL.II.362.
II

i udtr. for, at et klædningsstykke

er luvslidt: Man kan tælle Traadene i

hans Klole.VSO. Bl&T. \\ efter en traad,
egl.: følgende en bestemt traad i et stof (under
klipning, syning olgn.); (1. br.) overf.: nøj-

aatigt; præcist; efter en snor. Hos os gaaer
Alting som efter en TTasid.Hrz.XIH.261.
Bl&T. Stikningen skulde helst være helt

lige, efter en Tråd. UfF. || i ordspr., talem.

doven skrædder bruger lang traad olgn. 30

Vogel-Jørg. BO. 117. UfF. jf. Krist. Ordspr.

292 samt u. Naal 1.8 slutn. stakket hør giver

ogsaa lang traad, se I. Hør 2. knude, kurre

paa traaden, se I. Knude 2.2, I. Kurre 1 og

2.1-2. hvad kender bonden til safran? han
siger, det er rød traad, se I. Safran 2. sy
med en lang traad, se sy 1.4. se ogs. grov
sp.l22\ Haar sp.644*\ Kul sp.662\

4) (jf. Leve-, Levneds-, Livstraad og u.

IL spinde I.2; O, poet. ell. højtid.) egl.: e/ 40

menneskes liv, livsløb, forestillet som en af

skæbnegudinderne (pareerne, nornerne) spun-
det (og ved livets afslutning overskaaret) traad

(1); et menneskes liv (skæbne, tilskikkelser og

vilkaar) fra fødsel til død; undertiden, i flt.,

(jf. bet. Q.b) med særlig tanke paa et men-
neskes forsk, tilskikkelser gennem livet (fore-

stillet som et netværk af traade olgn.); ofte i

forb. livets traad. Clitau.PT.5 (se u. lY
skære 27.2j. *Han (0: gud) mine Dages 50

Traad mig tilmaalt har. Riber. 1. 166. *Ingen
maalte Livets Traad,

|
Derfor lad os ile.

Grundtv.PS.V539. Mynst.Heger.7 (se u. over-

skære 2.2/ Roos.TL.51. jf. bet. 6.3: alle de
Sindsbevægelser, som formaae at opløse Li-

vets Traade. Gylb.XI.187. \\ spinde paa ens

lykkes traad, se IL spinde 4.1. || skæb-
nens traad(e), (jf. Skæbnetraadj som
udtr. for et menneskes hele livssJcæbne ell.

skæbnetilskikkelser. *Atropos . . skal over- 60

skjære
|
Min Skjebnes Txaad.LTid.1758.90.

den Aften — som ret egenlig havde knyttet
de usynlige Skæbnens Traade, hvorover vi

selv har saa usigelig liden Bestemmelse.

Drachm.F.I.402. en fremstilling af skæbnens
slyngede tTkde.AOlr.DH.I.175.

\\ f drage
traaden længer(e), om livet: vare ved;

fortsættes. *Saa skal Monarkens Liv des
længer Traaden dvage. LThura.Poet.2.

5) {efter det u. Ariadnetraad omtalte gr.

sagn) dJ hvad der tjener som vejledning i ind-

viklede, vanskelige forhold; ledetraad (I.2).

Biehl.DQ.IV 157 . en Mand ved Navn Es-

bjørn Kristjernsson Djekn, hvis Nationalitet

næppe kan bestemmes . . hans Vaaben . .

giver ingen Txaad. KrErsl.DM.258. disse to

Biografer har ikke forsøgt at give nogen
Traad til en dybere psychologisk Forstaaelsc

af Michelagniolo. M Drachmann Bentzon. Mi-
chelagniolo.(1908).18. jf. bet. 6.2: indviklede
Tanker, giennera hvilke de ikke kunne finde

den ledende Traad. Mynst.Præd.^^il848.7.
\\

tabe traaden (jf. u. bet. Q.2). Mennesket
taber ofte Traaden, griber sig ofte paa Vild-

spor. fiA^CTaws.f7T.22. Ønsket om, paa een-

gang at komme ud af et Filteri, en Laby-
rinth, hvor jeg havde tabt Traaden. PaiM.
IL.I.347.

6) O som udtryk for nøje (indbyrdes) for-
bindelse, sammenhæng, samhørighed.
6.1) hvad der (ligesom) binder personer ell.

grupper af personer olgn. sammen, forener

dem i en ell. anden henseende; forhold, for-

bindelse ml. personer, beroende paa venskab,

bekendtskai}, idé osv. I saadanne . . ofte næsten
usynlige Traader (0: personlige forbindelser)

ledes vi til vort Maal.Rahb.(Sams.Lxxx).
saaledes sønderriver jeg de sidste Traade
(Oehl.Digtn.1.239 : Traader^ af vort fordums
Yenskah. Oehl.(1835).I.199. Intet Brev eller

Bud havde spændt endog den spædeste
Traad mellem hans Hjem . . og dette

Sted. Skjoldb. (Hjernmet.1912. julenr. 17. sp. 1).

(Wordsworth's) Blankvers genklinger af de
miltoniske Efterligninger; der fører Traade
fra ham til Thomson, Cowper og Grabbe.
NMøll.VLitt.III.491. Han har været en Tur
rundt for at hilse, knytte nye Traade og
forstærke gamle. KSecher.Denfremmede Gæst.

(1934).154. Norge havde . . i stigende grad
alle sine traade imod Yest.NKrarup.Dan-
markl801-1814.(1940).75. 6.2) (jf. bet. 6.3J
hvad der (ligesom) forbinder de enkelte dele af

et hele, et system olgn., holder dem sammen
som en helhed ell. viser, giver udtryk for en

vis forbindelse, samhørighed, et vist slægtskab

olgn.; ogs. om linie, gennemgaaende træk,

stadig fremtrædende kendemærke i en sammen-
hæng ell. udvikling, naar vi . . engang see

den Traad, der gik igiennem alle vore jor-

diske Skiebner. Mynst.Betr.il.368. Schiern

(drager) stadig Traade fra Land til Land,
fra Tid til Tid, han gjenfinder det Samme
eller det Lignende under andre Forhold.

JohsSteenstr.HD.286. man kan ikke klippe

Traadene over, der forbinder (disse disci-

pliner). Pol. ^*'i 1941.10.sp. 6. jf.: Katolikerne

har Traaden fra oven. Digteren har Traa-
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den i sig selv, den uendelige Sammenhæng.
SophClauss.Heroica.(1925).16(m. henblik paa

Jørg.L.12ff.). rød traad, se lY rød 6.
||

m. h. t. historisk sammenhæng, for ikke at

afbryde Historiens TT3ia.å.Suhm.Hist.I.Fort.

3". Traaden igennem Historiens Gang be-

vares ; Understrømmen er den samme. GBang.
EK.II.405. Dansk Kongetals tusendaarigo

Ti8i3Ld.GSchMe.(mstTidsskr.9R.Y23). || især:

hvad der (ligesom) forbinder de enkelte af en lo

række paa hinanden følgende punkter i en

tankegang ell. en mundtlig ell. skriftlig frem-

stilling; gennemgaaende tanke, lede-

motiv, handling(s-gang); ogs. om selve

sammenhængen, den uafbrudte følge af

tanker, den logisk rigtige forbindelse af ord,

udtryk i en skriftlig ell. mundtlig fremstilling.

naar man . . gav vel Agt paa hvad han sagde,

fandt man . . de fine Traade, som lænkede
Tankerne sa,Tnmen.Suhm.VI.58. (hun taler) 20

i eet væk, lutter afbrudte Ord, uden al

Sammenhæng; snart springer hun fra det

Ene til det Andet, uden al traad og Forbin-

delse. Siife./.^P. Bogens ikke ringe Svaghed
er den, at den næsten slet ikke er kom-
poneret. Der er ingen anden ret Sammen-
hæng i den end den, som udgøres af den
biografiske Traad. Brandes.XIII.502. (patien-

ten) havde ondt ved at fastholde Traaden
i sin Tankegang. KPonf.Ps«/c/?ia/r./.4S. *Hun 30

blader andægtig (o: i salmebogeyi) med
Fingren våd,

| og følger bag Brillerne Textens
Tråd. Blaum.AH.310. Der gaar . . kun tynde
Traade mellem 1. og 2. Dels Kapitel „Ri-
iitoTic''. BilleskovJ.H.1.12. jf. bet. 5: (Niels

Klim) omfatter . . en Mængde forskjellige

Emner og Forhold uden egentlig ledende
Traad eller Uoyedopgave.Paludan.NielsKlim.
(1878).179. i udtr. for, at sammenhængen
brister: for ikke . . at overskiære Traaden i 40

min Fortælling. Ba^^es.Z/./.ig. i længere Bre-
ve holdes Dispositionen stadig klar, selv om
Svinkeærinder af og til kan bryde Traaden.
BilleskovJ. II.11.59. især i forh. tabe traa-
den, dels m. h. t. ens egen, dels m. h. t. en
andens tankegang ell. fremstilling. * Talens
Traad han tabte tidt.PalM.IV328. Berg
studser og taber Traaden, han forsøger at
knytte Tankerne sammen igen, men (de ny-
ankomne) forvirrer ha.m.Hørup.1.56. Læn- 50
gere tilbage i (Goethes) Tanker laa „Faust".
Det var, som han rent havde tabt Traaden.
CKoch.GF.103. i forb. som genoptage, op-
tage traaden, tage traaden op (paa
ny) olgyi., i udtr. for, at en afbrudt sammen-
hæng genoprettes: paa ny begynde, fortsætte,

' • afbrudt tankegang, (sam)tale osv.; ogs.:

' nde tilbage til et tidligere behandlet emne,
<n afbrudt virksomhed olgn. Vi gientogo den
slupne Traad i vor Ued&Sdimt&le. Bagges. L. éo
11.105. under fire Øine optoge de to Slægt-
ninge den afbrudte Traad af det før afhand-
lede Emne. Gylb.XI1.142. *Maaskee jeg for i

Dag Farvf'l tør byde
|
Og tage Traadon op

en anden G&ng.PalM.IYlGS. Der var Ingen
tilstede, som kunde gribe Samtalens af-

brudte Tr&&de. Goldschm. 1.177 . jeg havde for

mange Tanker, og de affødte en Masse Di-

gressioner, og tilsidst kunde jeg ikke finde

Traaden. Schand.SB.95. Saa genoptog han
Traaden — de havde talt om Knuths Dyg-
tighed. Bang.L.295. Efter Krigens Afslutning
genoptog han Studiernes Traad. UnivProgr.
1919.11.134. 6.3) (jf. bet. Q.i) især i flt., om
de elementer, der indgaar i et komplice-
ret, indviklet hele. At klare denne indre

Histories sammenslyngede Traade. FruHeib.
HG.vi. hver Morgen vandrede han ind til

Lockout-Bureauet . . alle de mange Traade
løb sammen d^r.AndNx.PE.III.270. Dig-

tets Slutning, hvor alle Traadene skulde
drages sammen. CKoch. GF. 203. jf. bet. 4:

De besvnderlige Traade, der have ledet min
Skiashiie. Gylb.(1849).XI.247. || om de en-

kelte elementer, hvoraf et menneskes sjæl ell.

sjæleliv, individualitet ell. personlighed be-

staar. *Gjennem alle Sjælens Traade
|
Toners

gyldne Islet gled. Ploug. 11.75. *en Skjøn-
hedsflor du ane lod,

|
men Ingen kjendte

og forstod
I

dit Væsens skjulte Traade.
smst.199.

7) hvad der ved langstrakt, smækker form
og ved bøjelighed minder om en traad (1);

især i flg. anv.: 7.1) (jf. Klæbe-, Luft- (1),

Sikkerheds-, Sommertraad ofl,.) den enkelte

streng i en edderkops spind. JSneed.II.

109. *Betragt mit (o: edderkoppens) svage
Spind!

I

Hvor Traadene sig fietteWehl.1.248.

Der spænder sine Traade hin store Ædder-
kop.Ing.DM.28. *Fra Træ til Træ . . væver

I

Nu Ædderkoppen Traaden, fiin og rund.

PalM.AdamH.I.270. med en rask Beslutning

spandt (edderkoppen) sig en ny Traad og
firede sig lige ned i en stor Tjørnehæk.
Jørg.L.13. jomfruens traad, se Jomfru 2.2.

7.2) (bot.) trævl i plantevæv; ogs. om forsk,

haarlignende, traadformede (overhuds-)dan-

nelser ell. organer hos planter (jf. Gribe-,

Kim-, Klatre-, Saft-, Støvtraad ofl.). Moth.
T147. OFMull.Svampe.57. Tychsen.A.1.143.

de grønne Traade, som skyldes de i ethvert

Vandhul voksende Traadalger. Frewi.Z)iV.5(?2.

Sal. IV. 150. (jf. Rodtraad^ om rodtrævl:

Moth.T147.
II

som 2. led i ssgr. ofte i beteg-

nelser for traadformede planter, navnlig alger,

ell. planter med traadformede organer, se fx.

Børste-, Glans-, Knude-, Krybe-, Rød-,

Skæg- (2), Skøn-, Stjernetraad. 7.3) (fagl.

især anat., zool.) fiber i legemets væv (jf.

Kød-, Linse-, Muskel-, Nerve-, Senetraad

ofl.). Moth.T147. Revner i Dragtvæggen paa
langs ad dennes Traade. Grunth.Besl.127.

som 2. led i ssgr. ogs. om forsk, organer hos

dyr, fx. Famle-, Fimre-, Føle-, Hage-, Nælde-,
Skægtraad. || om legemet hos smaadyr af
meget simpel bygning, bakterier olgn. (jf.

Brøndtraad^. de ringeste Creature, som Mad-
diker og Polyper, ere alleneste enkelte Traa-

20*
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der. LTid.1750.324. Traadbakterier. Flercel-

lede Tra&de. KoldRo.Sporepl.25. 7.4) (jf.

Slaggetraad^ traad-, trævlformet bestanddel af

et stof. Amiant (o: en slags asbest) i lange

Tiaaåer. LTid.1725.723. VareL.*56.
\\ (fagl.,

nu sj.) om sukkertraad. (man) renser (suk-

keret), indtil det trækker Traad.Frwen^,
(1799).III.212. man tager en Draabe (kogt

sukker) imellem to Fingre, saa maa det lade

sig trække i Traad. Syltebog.(1795).5. Man \o

. . lader Sukkeret koge til det giver Traad.
smst.46.

II
(med.) traadformet dannelse i ma-

terie og andre afsondringer. VoreSygd.II.364.

jf. Sædtraad 2.

8) i særlige (faste) udtryk, hvor sammen-
blanding af 1. Traad og 11. Traad kan tænkes

at foreligge. 8.1) i forb. paa traaden efter

foreg, karakteriserende adj. \\ let paa traa-
den, (ænyd. (Bording.) let paa traad, sv.

lått på tråden; af uvis oprindelse; udtr. er 20

(ligesom løs paa traadenj forklaret paa to

forsk, maader, dels som et udtr., der sigter paa
vævning (og saaledes hører til bet. 1), dels som
et udtr. m. bet. „let, usikker, vaklende i gan-

gen" og saaledes indeholdende II. Traad ell.

et andet subst. Traad, besl. m. III. træde, se

fx. KNyrop.SVS.87. Festskr.VilhThoms.271.
Hellquist.EtymO.1015; sml. let paa tøjlen (u.

Tojle^, let paa taa (u. Taa sp.453*''^) olgn.;

nu 1. fer.) løs paa traaden. Moth.L129. Am- 30

berg.1.864. Hm, bette De! hun er vist let

paa Traaden. JakSchmidt.SP.75. Bang.HS. 6.

GyrLemche.FS.45. Leop.B.48. \\ løs paa
traaden, {maaske egl. opstaaet ved sammen-
blanding af udtr. let paa traaden (se ovf.) og

ænyd. løs paa tøglen (se u. Tøjlej; om forsk,

forklaringer af udtr. se ovf.; jf. løs i trende-

garnet (u. Trendegarnj i lign. anv.; talespr.)

om person (især kvinde): som opfører sig,

handler paa en letsindig maade; især: som er 40

uden faste moralske grundsætninger m. h. t.

det seksuelle; i nogen grad letsindig ell. let-

færdig i erotisk henseende. Moth.L299. Det
er en, som vil med Diævels Magt giftes. Thi
hun er løs paa Traaen som en Ulykke. 5oi6.
HP.1.2. *(hun) er ung af Aar,

|
Men meget

løs paa Traaden. Graah.PT.1.150. *den fræk-

keste Tøs,
I

Som var paa Traaden aldeles løs.

Heib.Poet.VIII.180. har hun stjaalet . . da
kan hun ogsaa have været løs paa Traa- 50

den. HCAnd. SS. III. 264. JakHans.Neropolis.

(1899).21. (sj.) om mandsperson: *Jeg ellers

ei er uden Baand,
|
Løsagtig, eller løs paa

Traaden. Bagges.Ep.l29. *Min Hans var altid

paa Traaden løs.Gjel.HS.221. billedl.: den
moderne Tænkning, der kun altformeget er

løs paa Traaden. Kierk.IV.299. \\ kort paa
traaden, (nu næppe br.) hidsig; frem-
fusende. Der staaer Fanden i disse unge Men-
nesker nu omstunder — saa korte ere de paa eo

Traaden.Bagges.Arrest.63. 8.2) forb. i traad
i særlige forb. m. verber; undertiden udtalt
[tjcob]

II falde i traad, {oprindelse uvis;
maaske egl. om spindemateriale, som er let at

spinde til traad, garn (jf. FalkT.EtymWb.il.
1277 samt Moth.f147. VSO. Feilb.III.885a*');

af andre henført til II. Traad, se Festskr.

VilhThoms.271, jf.: Kommer i Traad med
noget o : faaer et Foretagende i god Gang . .

det kom ikke i det rigtige Traad for ham.
JHSmidth.Ords.163) 1. (nu kun dial.) forme,
skikke sig paa en vis maade (for en); m.
prægnant bet.: lykkes (for en). Moth.T147.
da det ikke ret vilde falde i Traad for ham,
tog han sin Ahked.Cit.l762.(JySaml.4R.
III.124). Rask.FynskeBS.64. en anden Gang,
maaskee, kan det for os falde bedre i Traad.
Grundtv.Snorre.II.29. Feilb. BornhOS. 2.

m. h. t. et vist forhold ml. flere bestanddele

olgn.: føje sig (ind i et hele) paa en gunstig

maade; forme sig godt; passe godt. Wadsk.
14. Jo meere jeg tænker paa det, jo bedre
falder det i Traad. Skuesp.VllO. Alt vil falde

desbedre i Traad, naar Fortællingen . . har
begyndt med Stedernes Beskriwelse. Grundtv.

Saxo.1.6. Thyreg.BB.III.147. UfF. i rigsspr.

nu især i forb. m. præp. med: svare (helt,

nøje) til; være i overensstemmelse med;
stemme overens, harmonere med. dette falder

godt i Traad med, at denne Type er i et

kendeligt Slægtskab med mange ideale

Oldingehoveder af . . Leonardo da Vinci.

JLange.1 1.212. Udtalelser, der ganske falder

i Traad med Dr. N. li.'s.Jørg.EA.91. (dyrets)

Farver falder i Traad med Omgivelsernes.
B0vP.II.433. HistTidsskr.10R.V774. (1. br.)

om mennesker: passe sammen, harmonere,
stemme overens (med), (han) faldt (kun)
daarligt i Traad med de andre Diplomater.
JLLybecker.Erindringer.(1918) .54. (sj.) som
modsætn. til falde i traad: Svaret faldt helt

ud af Traad med det øvrige (sagte). Jae
Paludan.TS.288. uden verbum: O i traad
med, overensstemmende, harmonerende med;
i samklang med. Hjemme hos os . . synes

Torveboderne i Traad med udenlandsk Skik
ogsaa fortrinsvis at have haft Tilhold ved
Kommunens llns.HMatthiess.TH.85. 1 traad

med tidens humanisme afskaffede vi . .

negerhandelen i vore kolonier. A^Zrarttp.Dan-
markl801-l814.(1940).21. ||

gaa ell. løbe
(i bet. 1: Moth.L283. VSO.III.L169. MO.I.
1489. BornhOS.) i traad. 1. {ænyd. gaa i

trod, løbe i traad, gaa let, lykkes; nu kun
dial.) d. s. s. falde i traad (1). *mig var
Landflygtighed beskiæret,

| Og alting skulde

gaa u-lykkelig i Traad. Falst.Oiyid.64. *Gaar
alting vel i Traad for os, og føyer sig. Sort.

PSkan.85. Rask.FynskeBS.64. VSO. 2. (sj.)

stemme overens; harmonere; falde i traad (2).

en form der let går i tråd med andre ord

i sproget, er bedre end een der står løs-

revet for sig selv. Jesp.MFon.*18. \\ ligge i

traad med, (sj.) stemme overens, harmo-

nere med. det laa . . i Traad med det fore-

gaaende Forfatterskab, da han . . fattede

(denne) Vlan. Høeg. Cicero.(1942). 279. \\ t
lægge i traad for, gøre (noget) let for (en).
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Moth.LQl. VSOJILL24. \\ f slaa i traad,

faa til at lykkes. *Kandskee vor Helgen-Trop

kand slaa dig det i Tra.a.å.Schandrup.Cl'^.

II. Traad, et ell (dial.) en (Esp.358. jf.

Feilb.). ftf(oa] Høysg.AG.34. fundertiden (til

forskel fra I. Traad> skrevet Traadd. — sj.

skrevet Trod. Moth.T213. Rørd.B.ll. — dial.

(jy.) Tråd. Blich.(1920).XXIV82.XXVI.
142. Aakj.BT.20. Thuborg.(Pol."/el930.Sønd.

13.sp.3). Feilb. sml. u. II. Fodtraad. — dial. lo

Traa. Rask.FynskeBS.64. Søiberg.LL.104.

Feilb. (m. flt. -er). Brenderup.§84. LollO.).

hest. f. -det ['tjoS'a^] ftt. d. s., best. f. -dene
f'tf(i)6'an^] (ænyd. traad (og trodt, tradt^

(i bet. 1-3), jf. æda. troth, (indhegnet) jord-

stykke, SV. dial. tråd, trampet vej, fsv. trodh

(i ssg. som fota-, fætrodh^, no. dial. trod,

oldn. tro5, det at træde, oeng. trod, spor; til

ænyd. traade osv., se u. III. træde; vistnok

sammenblandet med (mase- ell. fem.-)ord af 20

sa. stamme ell. rod, sml. ovf. 1. 4 samt side-

former som fx. oldn. tro6, indhegitet jordstykke,

mnt. tråde, osax. trada, oht. trata, spor, og

oeng. trodu, spor; m. h. t. bet. 4 sml. ænyd.
traade, trædebræt, no. dial. troda i sa. bet.)

I) (jf. II. Fodtraad; især dial.) det at

træde med foden, bevæge foden (fødderne)

under gang olgn.; ogs. spec. m. henblik paa
lyden; fodtrin (1); skridt; trin. Moth.T
209. Grundtv.PS.II.267. *Far han gaar med 30

tunge Traadd henover Muldens Væde.^aA;;.

RS.15. Der lød Sang i det Fjærne— Socialist-

marsjen. Og en underlig Lyd som af stor

Regn mod Stenbro; det steg til en Brusen,

et endeløst Traadd, en Drønen af Fodslag.

AndNx.DM.V.272. Pludselig lød deres Traad
i Gruset henne ved 'LdidigQn.Søiberg.SK.52.

VfF. jf.: Manden, der sad agter, gjorde en
Bevægelse med Kroppen fremover for at

drive Baaden endnu hurtigere frem . . „Ro 40

til," skreg han, „vi har for kort Traad."
6øiberg.SR.7. m. prægnant bet.: saa begyndte
Far og Jacob Farver at danse paa den spejl-

blanke Is. Der var jo „Traad" i det, for de
havde de store Fiskestøvler paa,. AarbHol-
bæk.1940.17. som 2. led i ssgr.: Heste-
Trsiadd. Grundtv.Saxo.III.lll. et Held at

hun (o: en kat) i Tide hørte Træsko-
traiadene. Fleuron.K. 151. || billedl. ell. i

sammenligning, hvert eneste Skridt skulde 50

være som et Traadd i hendes Fodspor.
EErichs.S. 186. „Bondens Søn" (kom) mar-
scherende . . Tung i Traaddet var han . .

Plads vilde han have . . midt i den danske
Digtnings soignerede 8ah.OGeismar.D.177.
Som Komet paa en Muld, der mægtigt
nærer,

|
staar vi og hører Aarets lette Traadd.

PlaCour.Menne8ketsHjem.(1931).106.
|| talem.

jeg kender mine lus paa traaddet,
jeg ved, hvem de(n) kommende er, ell. (overf.) io
hvem jeg har at gøre med (sml. lign. udtr.

u. Gang 1.2, I. Trav 2.i;. CollO. OrdbS. (sj.:)

Han er lige frem, som Traad i Hose (jf.
Fod sp. 60*"). Wing. Curt. 224. give (noget)

syv traad i en hose, (sj.) give en god
dag; ikke bryde sig spor om. Min Salighed?

Aal Den giver jeg syv Traad i en Hose,
Fa'eT. Pont.F.I.204. || slaa sin rumpe i

traad, {af uvis oprindelse; snarest til II.

Traad, jf. dog 1. Traad 8.2; dial.) om dyr:
bevæge halen (og bagkroppen) livligt, rask

fra den ene side til den anden (maaske
egl.: under gang olgn. ell. i takt med gang'
bevægelserne). *Ræven undskylder sig for

Menuetter,
|
Men slaaer i Polsk-Dands sin

Rumpe i Traad. Wadsk. 133. Den slår sin

røv i tråd. Siges om et høved, der spiller.

Krist.Ordspr.nr.7075. hertil (?) overf.: slåe

sin rompe i tråd (0: være fri, ubeskæftiget).

Moth.S449.

2) (især dial.) (række af) aftryk, som et

menneskes ell. dyrs fod (fødder) efterlader sig

(i blød grund); fodspor; spor (II.I.1-2); ogs.

om mærke af et befordringsmiddel (s hjul osv.)

i blød grund; spec. (jf. Snetraad^ om banet

vej gennem sne, pløre olgn., fremkommet ved
(menneskers) færden, færdsel; i videre anv.,

om spor af menneskets virksomhed ((kongen)
mægtede at frede Kyst som Krog, og
reent udslette Røvei-Tiaadd. Grundtv.Saxo.
III.415). Moth.T213. Traad er trin eller fod-

spor, hvoraf siges at gjøre traad i Sne for

andve. Høysg.2Pr.6. ikke blot Vei og Sti,

men endog Traadd, det mindste Spor af

Menneskefied forlod mig med eet.Rahb.Fort.
1.457. Rask.FynskeBS.64. en sølet Vej med
Traadd og dybe Spor. Skjoldb.G.l. Hans Sti

var det; det var ham som først havde trådt
den til . . en hel Sommer havde ikke været
nok for Græsset til at gro sammen og skjule

Tråddet. Rørd.KK.191. Folk med daarlige

Øjne kunde faa dem helbredte ved at bade
dem med Regnvand, som var blevet staaende
i Traaddet (o: fodaftryk i en sten).AarbKbh
Amt.1927.250. Feilb. LollO. UfF. jf. Æsops
fabel om den syge løve, ved hvis hule alle spor

førte indad: *Først (vil jeg) kiende,
|
Om

deres Traadd, som gaaer dertil,
|
Sig og til-

bage vende. Reenb.1.324. LTid.1725.16. som
2. led i ssgr.: (han) kom Røverne paa Spor,
ved i nyfalden Riim at opdage et Menne-
ske-Traadd.Grundtv.Saxo.II.146. Der stod

mange Træskotraad langs med (slæde-

sporet). ErlKrist.S.34.
II

billedl. *l den vilde

Skares Traad
| Gaar saa stort et Følge.

Grundtv.SS.III.208. jf. bet. 1 : Dem som . .

holde sig saa kønt ved Jorden, raader jeg

at glæde sig ved deres gamle Traad og ei

begynde Vandringen til Hedenold, sa.l/dv.

1.261.

3) (jf. Trit; i rigsspr. især O ell. sport.,

m. h. t. cykling) det at træde paa en ell.

noget; bevægelse af foden, hvorved man træder

paa en ell. noget, (dels om formaalsbestemt,

dels om uagtsom hmdling). ved det haarde
Traad af en Træskoe . . dræbes lettelig Kor-
net, eller Spireøiet. Olufs.Oee.V111.270. (jeg)

vækkedes af mine . . Drømmerier ved et
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Traad paa Foden. Det var den plumpe For-

valter, der sparkede ud i en Menuet. BZic^.

(1920).XX.7L et overordentligt let Traad
i FedsLleTne.ACMeyer.Idr.il, 11. 14. (hun)
satte (vuggen) igang med et godt Traadd
paa Gængerne. Rørd.E.246. || billedl. Hvor-
for . . kaster (han) mig for Tråddet af sin

Eæ\? Blaum.Saul.(1886).155. Ikke en Gang
Had kan der føles. — Saadan et rigtigt,

inderligt Had for et Traadd paa Nakken lo

eller et Spark, der syed.EErichs.S.97.
|| (jf.

Kvægtraad; vei.) beskadigelse (kontusion,

saar; jf. Traadsaar^ i hestens krone, frem-
kommen ved, at hesten er blevet traadt i kro-

nen (af sig selv ell. af en anden hest).

PWBalle.R.12. Stockfieth.S.64.

4) (jf. II. Fodtraad slutn.; fagl.) konkr.:

indretning (bræt, plade olgn.), hvorpaa man
sætter foden (fødderne) for at stige op ell.

ned, for at hvile fødderne ell. holde ell. sætte 20

noget i gang olgn.; fodtrin (5); trin. Wagn.
Tekn.130. Hannover.Tekn.163. Bl&T. || om
trædebræt paa (mindre) drejebænk. FRFriis.
KA.54. Hag.III.248. \\ om skammel paa en
væv ell. (jf. Rokketraad^ en rok. VSO. Sal.

XVIII.455. næsten lydløst gik det smurte
Rokkehjul — Traadets uldne Gang var som
en sløret Rytme. CFMortens. SY 73. Feilb.

TJfF.
II (jf. II. Slidtraadj om særligt trin

paa en spade ell. om det sted paa bladets 30

overkant, hvor foden sættes. LandmB.I.313.
Feilb.

II
om trin paa køretøj; vogntrin. PhR

Dam.FI.149. Kongen stod med Foden paa
Traaddet (0: paa en bil).PoV/iil927.4.sp.3.
CReimer.NB.150. Feilb.

III. traad, part. og præt. af III. træde.
Traad-, i ssgr. (nu kun dial. (i bet. 1)

Traa-. se u. traad-fin, -kurv, -nøgle, -ret,

-vis. jf. Feilb.). I) ['tfå(-)6- ell. (i faste, dagl.

ssgr.) ogs. 'tra)5-] af 1. Traad, især i bet. 40

1-2; saaledes (foruden de paa alfabetisk plads
anførte) fx. traad-agtig, -arbejde, -baand,
-bevikling, -brud, -bur, -ege (i cykelhjul),

-emne, -espalier, -fabrik, -fabrikation, -flor,

-form, -forzinkning, -frynse, -indlæg, -kvast,

-lignende, -længde, -mønster, -prøvning, (en)

-spids, -spole, -stakit (se u. Stakit 2), -stof,

-tvinding, -tykkelse, -tæthed, -vikling, -vin-

ding. 2) [itfcob-] af II. Traad (1), se Traad-
hjul (2), -saar, -sten, -tøj ; jf. Traadtørv u. 50

Trædetørv. -alge, en. (jf. I. Traad 7.2;

bot.) alge med traadformet løv. Rostr.BP.
99. Frem. DN. 502. -bakterie, en. (jf.
1. Traad 7.3; mods. Kugle-, Skrue-, Stav-
bakterie; fagl.) traadformet bakterie (af grup-
pen Trichobacterinæ ell. Desmobacterinæ).
Warm.OmnogleBakterier.(1876).35. KoldRo.
Sporepl.25. -bane, en. (næppe i fagl. spr.)

tovbane; traadtovsbane. Der gik Traadbaner
gennem Luften, ad hvilke Kurve belæs- eo
sede med Malm lydløst gled hen. Lager-
lof. Niels Holgersens Rejse. II. (overs. 1907). 83.

CHans.F.228. -bar, adj. (ænyd. d. s. (i bet.

1), jf. eng. threadbare) I) (dial.) luvslidt.

i den kolde Vinter (har skildvagterne) intet

at skiule deres Legeme med, uden en stum-
pet Mundering, en Smule Hat og en traad-

bar forreven Skilder-Kappe. J.6raft.Ta«A;er

omKrigsstanden.(1771).33. MO. Feilb. 2)
(fagl.) om klæde: som er overskaaret for kort,

saa at traaden bliver synlig. CollO.(u. Klæde^.
VareL.*419. || hertil: Traadbarhed. Manu-
fact.(1872).219. -bidetang, en. (jf. -tang;

tang til overklipning af metaltraad olgn.;

(af)bidetang. FagOSnedk. -bille, en, (zool.,

nu næppe br.) bille af slægten Pseudocistela

(med lange, traaddannede følehorn). Cuvier.

Dyrhist.II.204. Brehm.Krybd.494. -binder,
en. stykke jærntraad, der anvendes som
binder (4.2) i en mur. HFB.1936.227. -blik,
et. (0, 1. br.) (en slags) trækkejærn. Bl&T.
-blonde, en. (fagl.) traadknipling, nu især:

af bomuldsQarn (ell. af silke, uld, metal). Ma-
nufact.(1872).397. Larsen, f -blondine,
en. d. s. OeconH.(1784).I.18. -bremse,
en. (jf. -laas; fagl.) klemmeindretning i en
symaskine, hvorved traaden hindres i at løbe

frit. SkotøjsO.114. -bro, en. (fagl., 1. br.)

(hænge) bro, ophængt i jærntraadskabler olgn.

Sal. 1. 39. ^brusk, en. (jf. I. Traad 7.3;

med.) traadformet bruskdannelse. Ugeskr.f.

Læger. 1941.105.sp.l. f -band, en. (navnet
dannet af Viborg (efter kronens form; jf.

Klarbundj) 2( Azalea L. (af slægten Rho-
dodendron). Viborg.Pl.(1793).45. JHSmidth.
Arboret.33. Kjærbøll.FB.118. -bærer, en.

den indretning i en elektrisk pære, hvortil

glødetraaden er befæstet. Bl&T. -bøjle, en.

(fagl.) I) modellerværktøj bestaaende af et

stykke træ med en bøjle af metaltraad, der er

omviklet med en snoning af tynd traad (til

forhindring af at bøjlen glider for let hen ad
leret). Tilsk.1931.1.226. 2) bøjle, der leder

traaden paa en symaskine ned til naaleøjet.

BerlHaandarb.1.282. 3) særlig bøjle brugt ved

fastgørelse af ledningstraad olgn., se nærmere
TeknLeks.1.549. -børste, en. børste med
metaltraade (i st. f. svinebørster olgn.); ogs.

d. s. s. I. Kost 1.4. TeknO. IngBygn.1946.
112b. -celle, en. (bot.) lang, tynd, med
spidsevækst udstyret celletraad ell. traadformet

celle; hyfe. Sal.XVII.602. -dannet, part.

adj. (nu mindre br.) dannet, formet som
en traad; traadformet. CGRafn. Flora. 1. 66.

VSO. MO.
I. traadde, v. se III. træde. II.

traadde, præt. af III. træde.

Traad-dnkke, en. I) dukke (L3.i)

traad. vAph.(1764). Der var Systue . . I

Karmene hang Traaddukker og Centimeter-
m3ial.SMich.S.123. 2) (jf. trække i traadene
w. I. Traad 3; sj.) person, der er ganske

uselvstændig, lader sig styre, regere af andre;

marionet. Lærerne ved den Christianfeldske

Skole, tilligemed sine Traaddukker (0: deres

elever) (thi saaledes blive de opdragne).

Riber.(Egeria.1,1.(1804).212). -dybel, en.

dybel af tynd jærntraad, der er opviklet
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i en dobbelt spiral. TehnLeks.1.549. -dyk-
ker, en. ^ dykker (II) af afklippet traad.

FagOSnedk. TeknLeks.I.550.

I. traade, v. ['t^å'S-^] -ede. vbs. -ning

(i bet. 1.1 : SyStrikkeB.398. i bet. 1.2: Berl

HaveL.II.83. i bet. 1.3: Biavl.88. SaVIII.
174). {af I. Traad; sml. IV træde) i) an-

bringe en traad i ell. rundt om noget. I.l)

(især haandarb.) føre, trække en traad
igennem noget, især: et naaleøje, og an- lo

bringe den der; træde (IVl); ofte i forb.

traade en naal, synaal. VSO. Wied.En
Bryllupsnat. (1892). 15. en Synaal traadet

med vækset gul Siike.VortHj.III,1.43. hun
traadede sin Naal foran L&mpen. Buchh.GS.
165. Overtraaden sættes paa fs?/-^ Maskinen,

og denne trei&åes. BerlTid."'/*1933.Sønd.l4.

sp.l. jf. lY sylle: traade Rendingen i en Væv.
VSO.

II
(sj.) styrende betegnelsen for traad.

For (i et broderi) at opnaa . . Adskillelsen 20

af Smaablomsterne i Blomsterkurven, traa-

dedes to forskellige Farver Garn ad Gangen
i Synaalen.TiisÅ;.29(?S.50. I.2) (gart.) m.h.t.

blomst, kogle olgn. i en krans: forstærke stilken

V. hj. af staaltraad ell. paasætte en kunstig

stilk af staaltraad. BerlHaveL.II.83. jf.: vi

gav os til at traade Grankogler og røde Bær
. . til Juledekorationerne. Poi.*/J946./S'ønd.

7.8p.3. 1.3) (biavl.) forsyne de rammer i et

bistade, hvorpaa kunsttavlerne ligger, med en 30

række stramt udspændte traade (til støtte for

tavlerne). Biavl.89f. 2) (sj.) danne et flet-

værk af traad; m. h. t. strømper: stoppe
(I.3.2). at. ca. 1775. (CFWegener. PEKelUng-
husen.(1879).8). 3) (jf. I. Traad 7.i; sj.) refi.,

om edderkop: (spinde og) bevæge sig hen ad
en traad. (en) Edderkop, der lynsnart traa-

dede sig frem. SMich.Æb.63. 4) f traades,

(jf. falde i traad u. I. Traad 8.2J forme sig

vel; føje sig; lykkes. *Hvi3 Resten for mig 40

traades
|
Som den (o: begyndelsen), saa har

jeg vunden Sag. Bagges.Danf.II.160.
II. traade, v. se 111. træde. III.

traade^ præt. af III. træde. Traade-
bræt, -lad, se Træde-bræt, -lad.

Traad-ende, en. (jf. 1. Ende 3.4^ ende
ell. stump, lille stykke af en traad. vAph.(1764).
Brevene vare sammenbundne med en Traad-
ende. FSO. HSeverinsen.SM.162. billedl: de
Traad-Ender, ved hvilke jeg spinder hende 50

ind i min ]^\&n.Kierk.I.393.

Traade-rok, en. se Træderok.
I. traadet, adj. ['lyå^bai; som sidste led

af ssgr. -|tfå'(')5o<] {afl. af I. Traad; ;/. traa-
dig) I) (især fagl.) til I. Traad 1-2. I.l)

(1. br.) som har (er karakteriseret ved) traade

af en særlig ell. fremtrædende beskaffenhed.

1 Alen glat, traadet Lærred (til at male paa).
Drachm.BF.91. jf. bet. 2: en Stemme som
Lyden af et Knivsblad, der skjærer gjennera eo

haardt traadet StoU Schand.VV247. 1.2) som
2. led i ssgr.: som har traade af en vis (ved
1. led angivet) beskaffenhed; i ssgr. m. karak-
teriserende adj. som 1. led: fin- ('Serviet i

smuk fintraadet Kyalitet.PoU*/il940.9.sp.4),

grov- (vAph.(1764).257. MO.I.818. grov-
traadede Tapeter. JPJac. II. 364) , r u n d -

(s. d.), tynd- ^tyndtraadet Bobbinet, ilfanM-

fact.(1872).375), tættraadet (Sterm.Textil.

(1937).147); i ssgr., hvis 1. led er et tællende

ord: dobbelt- ^Islætten (er) dobbelttraadet.
Manufact.(1872).386. et dobbelttraadet (bi-

filar) Pendul, d. v. s. en tung Genstand
ophængt i to Trsmde. NaturensY 1915.322.
Scherfig.Fu.l7), enkelt- (ErlKrist.NS.174),
mangetraadet (billedl.: dette mangetrå-
dede væv (o: en indviklet fortÆing).AOlr.
DH.II.84), spec. et num.: en-, to-, tre-
traadet osv. Moth.F181. Kamelotterne,
som her fabrikeres, ere to, tre til tolvtraa-

dede.PhysBibl.il.87. Castorgarn . . er 1, 2,

3—10 tT&ådet. Manufact.(1872).144. den een-

traadede Kjædemaskine (o: en slags syma-
skine), smst.316. 2traadet JJldgaTn.National-

musA.1941.71. en 4-traadet Yæge.Socialdem.
%2l945.6.sp.l. 2) til I.. Traad 7: bestaaende

af traadformede bestanddele ell. forsynet med
traadlignende dannelser.

\\
(sj.) til I. Traad

7.1, om edderkoppenet, rundt om i dette mil-
liontraadede Spind sad Dugdraaberne.
Aakj.VF.71.

|| (jf. silketraadet; bot.) til

I. Traad 7.2, om plantevæv olgn. Barken . .

er ligesom traadet og let at skille fra Træet.
Reiser.IV.172. i andre (alger) har flere Traade
forbundet sig til et traadet Yæv. Sal.*1.496.

II
til I. Traad 7.8; dels (anat.) om legemsvæv:

det traadede Bindevæv . . der træffes i de
allerfleste dyriske Redskaber. LawdmB.//.S.
traadet Horn, d. v. s. Horntraade af lignende

Bygning som Haar, sammenbundet af mel-
lemliggende HoTnmassei. Grunth.Besl.30. dels

(zool.): forsynet med traadlignende dannelser;

i dyrenavne som den tre-, fire-, femtraadede
havkvabbe, se Havkvabbe. Den tolvtraadede
Paradisfugl. iBøt;P.//.545. || til I. Traad 7,4,

om forsk, (andre) stoffer. En traadet Kalk-
&a,Ye.Chr.VIII.(BornhSamlinger.XVI.(1925).

95). Smedejærn tilvirkes af Støbejærn og be-

handles med Hamring og Valsning, til det

bliver fibret (traadet) i ^xudet. KuskJens.
Søm. 81. traadet serpentin, se 1. Serpentin.

II. traadet, part. af (1. traade og) III.

træde.

Traade-tørv, en. se Trædetørv.
traad -fast, adj. (1. br.) om telegraf ell.

telegrafi: som virker gennem, henh. foregaar

V. hj. af telegrafledninger (mods. traadløs 2).

Pol.*'/il908.5. DagNyh.'/->1922.10.sp.2. -fat-
tiir, adj. (fagl.) om vævet stof: med relativ stor

afstand mellem traadene. Sterm.Textil.(1937).

23. -fin, adj. (især to) ganske fin (slank)

som en traad. Blomsterstilkene traadfine.

Lange.Flora.615. En traadfin Stribe lysnede

i Dørens Ka,Tm.ORung.P.33. billedl.: Hver
Aften sent lød et Raab fra de Kourum Ung-
folk: Gaa til Senge! . . Ekko efterlignede

Lyden . . Og saa lød det uendelig fjærnt

og kun i traadfine Brudstykker: — til Senge.
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JVJens.FD.78. traa-: Fleischer.B.52. -fin-
ger, en, (jf. -løfter; fagl.) indretning i en

symaskine, som fører traaden frem i en saa-

dan stilling, at den kan fanges af skyttelen.

SkotøjsO.114. -fje(de)r, en. (zool.) ganske

lille fjer (dun), iestaaende af et langt, tyndt

skaft med nogle faa fine straaler hen imod
spidsen. Boas.Zool.*561. Lehn Schiøler.DF.I.

224. -fletnins, en. det at flette traade

sammen til et fletværk, ell. (især) konkr., om
fletværk af traad. LandhO.^1.540. -flet-
værk, et. (jf. -fletning, -net 1, II. -væv^
fletværk, væv, af (metal) traad. Suenson.B.I.

179. TeknLeks.1.549. -flitter, et. (fagl.)

fladslaaet fletværk af ægte ell. uægte guld- og

sølvtraad. Sal.VI.703. -forbindelse, en.

(fagl.) forbindelse ml. to punkter (steder)

V. hj. af en traad (ledning); ogs. om selve led-

ningen; spec. om (forbindelse ved) telefon- ell.

telegrafledning. TeknMarO. Bl&T. -fortiug,
et. Jjsj spærring af udspændte (pig) traade.

KaiHolb.FC.Y197. fforhngrning, en. J«J

d. 8. Cit.l915.(JacAnd.Er.III.142). -for-
met, adj. (jf. -dannet; især (3) af samme
(langstrakte, smækre) form som en traad.

VSO. Sporen traadformet. Lawge.FZora.224f.

traadformede Yoiter. Panum.604. AlfrLehm.
G.61. -formig, adj. (nu 1. br.) d. s. vAph.
(1772).III. JournalMedChir.il.217. (traad-

skorpionernes) lange tynde Hale . . danner et

traadformigt Yedhæng. BøvP. 11.235. -fo-
rer, en. (jf. -leder^ indretning, som i en

strikke-, spolemaskine olgn. fører traaden. Sal.

XVI.817. Hannover.Tekstil.il.494. -gaf-
fel, en. (telef., telegr.) redskab, hvormed en

telefon- ell. telegraftraad bringes paa plads

(i isolatorerne). TelegrTelef.266. -gaze, en.

1) (nu næppe br.) en slags fint, løst stof (af
hørgarn ell. bomuld). VareL.(1807).11.159.

2) (jf. -tvist, II. -væv^ net af meget fine

metaltraade; metaltvist. TeknMarO. -git-
ter, et. gitter(værk) af (sværere) metal-

traade. Amberg. HFB.1936.xlvi. TeknLeks.
1.549. -giver, en. (fagl.) indretning i en
symaskine, som for hvert sting trækker en til

dannelsen af stinget svarende længde traad

af traadnøglet; traadoptager. SkotøjsO.112.

-glas, et. (fagl.) I) (jf. -ornamentglas,

-spejlglas^ raaglas (ell. spejlglas) med et ind-

lagt (indsmeltet) net af jærntraad. Gnudtzm.
Husb.252. VareL.*876. 2) filigranglas. Nord
ConvLcx.lV.777. SaVVllI.16. -glatter,
en. indretning i spindemaskine, hvori gar-

net gnides og derved glattes. Hannover. Tekstil.

11.495. -hage, en. (jf. -krampe^ hage,

hvormed traadvæv olgn. sømmes fast til no-

get. Suenson.B.11.183. -hale, en. \ Tri-

chiurus lepturus (med meget langstrakt legems-

form). Lieberkind.DV.V.433. -handel, en.

I) (1. br.) det at handle med traad (og garn,
syartikler, knapper, bændler, lingeri osv.).

Funke.(1801).I1.652. VSO. 2) (nu gldgs.) bu-
tik, forretning, hvor der sælges traad (osv., se

u. bet. 1). Hostr.KG.1.9. Hun havde en lille

Traadhandel. FruHeib.EtlAv.lI.185. Rimest.
Overs, af France: Pierres Barndom. (1942). 114.

-handler, en. (nu gldgs.) person, der

driver traadhandel (1) ell. er indehaver af

en traadhandel (2). VSO. Kierk.VI.2 70.

FruHeib.EtLiv.* 1.29. -handske, en. (jf.

-vante^ handske af (stof, fremstillet af)
linned traad ell. (nu især) bomuldstraad.

Holst.R. Manufact.(1872).397. Wied.S.2S2.
10 de gennemsigtige Traadhandsker, /Soya. Ffl".

209. -haspe, en. (nu kun dial. -hæspe.
vAph.(1759)). (jf. Garnhaspe og I. Haspe 1;

nu 1. br.) redskab til at haspe traad (garn)
paa. VSO. MO.

\\
Traaden (o: telefon- ell.

telegraftraaden) rulles eller bæres ud fra

en Tia,a.dha,3pe.TelegrTelef.266. -hegn, et.

hegn af vandrette jærn- ell. staaltraade ell.

(især) fletværk af saadanne traade. Sal.VIlI.
666. TeknLeks.1.549. -hjnl, et. I) hjul,

20 hvis eger bestaar af metaltraad (staaltraad).

PoVya922.10.sp.5. Automobile. 2) (jf. II.

Traad 3-4; 0, nu næppe br.) (en slags) træde-

hjul. Brunnich.Kongsberg Sølvbergverk.(182o).
106. -holder, en. (jf. Tamburer(e)kugle;
især foræld.) (kugleformet) indretning, hvori

traaden opbevares (under arbejdet). Amberg.
Dengl.By.1936-37.85. -hytte, en. (jf. -møl-

le; foræld.) (bygning i) fabriksanlæg, hvor

metaltraad fremstilles. Funke.(1801).111.401.

30 -hæfte-maskine, en. (bogb.) maskine
til traadhæftning af bøger. TypogrOrd.llO.
-hæftning, en. (bogb.) hæftn ng af bøger

med metaltraad (i st. f. garn). PapirL.391.

traadig, adj. ['tfå'bi; som sidste led af

ssgr. -|trå'(')5i] (sv. trådig; afl. af I. Traad;
nu 1. br.) d. s. s. traadet 1-2. Traadige Flet-

ninger. F/SO.
II

(bot.) til I. Traad 7.2: en
traadig Hod.VSO.

\\ (fagl., især mineral.)

til I. Traad 7.4. (sølv) findes i ligesaa for-

40 skiellig Skikkelse som Guldet . . greenig . .

tTSidbdig.Brunnich.M.195. Sal.I:323. som sid-

ste led af ssgr.: krumtraadig. GPFad.Ter-

minioryctognostici.(1798) .21. Brudstykker af

parali el traadige Forsteninger. GForchh.
DG.45.
Traad-kammerdng, et. (fagl.) kam-

merdug af utvundet hørgarn. NordConvLex.
V576. S&B. -kant, en. (haandv.) i udtryk

for, at tapetbaner sættes med kun en traads

50 bredde ind over hinanden. Malerfaget.[1935J.
158. -kaster, en. (fagl.) d. s. s. -slynger.

SkotøjsO.70. -klar, adj. (fagl.) om over-

fladen af vævet stof: behandlet saaledes, at

traadene i stoffet ses klart. Sterm.Textil.(1937).

78. Manufakt.(1942).113. -klemme, en.

porcelænsindretning til fastholdelse af

(elektriske) ledninger. TeknLeks.1.549. -klip-
per, en. (fagl., især 0) person, der klipper

metaltraad, ell. (nu især) redskab til klipning

60 af metaltraad. Amberg. Bl&T. -knap, en.

knap, overspundet med traad, ell. (dial.) syet

knap (af hørtraad), dannet over et ell. andet

materiale. VSO. Halleby.98. UfF. -knip-
ling, en. (jf. -blonde, -blondine; fagl.)
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knipling, fremstillet af silke- ell. homuldstraad

ell. nu især (jf. -blonde^ af hørtraad. CVarg.
Fane-Bog.(1773).109. Manufact.(1872).356.

366. VortHj.III,1.50. -kors, et. (fagl.) kors

af to fine iraade, der er udspændt i en ramme
f'Traadkorsplade : LandbO.III.697) og an-

bragt i det ene rør ^Traadkorsrør: smst.) i en

kikkert ell. lign. instrument. Heib.Pros.IX.

244. LuplauJ.S.89. -krampe, en. (jf.

-hagej krampe, hvormed metaltraad olgn. lo

befæstes til noget. LandmB.1.396. -krone,
en. (navnet dannet af Viborg; nu næppe br.)

S museurt, Filago L. Viborg.Pl.{1793).172.

Kielsen.KF.298. jf. VSO. -krudt, et. (jf.

Rørkrudt; fagl.) krudt udpresset i traad-

formede stænger. Sal.''XIY764. -kngle, en.

kugleformet fletværk af metaltraad. Tekn
Leks.1.549. -korv, en. I) (1. br.) kurv til

at gemme traad (1) i. VSO. Traa-: Moth.
T148. 2) kurv af metaltraad. Hallager.295. 20

HFB.1945.102. -kølle, en. ^ svamp af
slægten Typhula med traadformet (og foroven

kølleformet fortykket) frugtlegeme. LandbO.IV
590. Rostr.Flora.il.^(1925).220. -laas, en.

(fagl.) d. s. s. -bremse. SkotøjsO.114.
\\ (jf.

Laas 2.5^ slyngning ell. knude, der dannes ved
syning paa symaskine med to traade (overgarn

og undergarn), og som hindrer overgarnet i at

trække sig op af stoffet, -lad, et. se Træde-
lad, -leder, en. (jf. -førerj indretning, der 30

ved vævning, spoling, maskinsyning olgn. fø-
rer traaden. Amberg. Manufact.(1872).98.151.
BerlHaandarb.1.281. -ledning:, en. I) led-

ning, bestaaende af en ell. flere traade. Tekn
MarO. 2) (sj.) ledetraad; traad (1.5); ell:

vejledning, ved den Heil. Skrifts Anførsel og
Traadledning, som de Gamle sagde, er jeg

gandske vis paa min Sag, skal jeg føre den-
nera og mig udaf denne Labyrinth. LTid.
17,50.380. -lige, adj. (haandarb.) d. s. s. 40

-ret. Klip (stoffet) traadlige over i Midten.
Haandv.73. Klip Kanten traadlige af for
begge Endei. Sy StrikkeB. 23. -lære, en.

(jf. -maal og Jærntraadmaal; fagl.) redskab,
lære (II), til maaling af metaltraads tykkelse.

Wagn.Tekn.32. Hannover. Tekn. 6. -løb, et.

^ geværløb, fremstillet af et tyndt rør, som er

omviklet med sammensvejset jærntraad. Mil
TeknO. -løfter, en. (fagl.) d. s. s. -finger.

Skotøjs0.114.SyStrikkeB.17. -løs, adj. 1)50
(sj.) til I. Traad 1: som kan bruges uden
anvendelse af traad. traadløse BukseJknapper.
ORung. VS.26. 2) til 1. Traad 2, om overførsel

af energi (navnlig: elektricitet): som foregaar
uden anvendelse af metaltraadsledning. Traad-
løs Kraftoverføring (er) en Fantasi uden
nogetsomhelst Grundlag. Op/J3.V.3(?7.

|| især
om telefon(i) ell. telegraf(i); ogs. om med-
delelse: som overføres uden anvendelse af led-
ning, (vi har modtaget) følgende traadløse 60
Telegram. fier/rid.*Vgi907.M.i.sp.5. Traad-
løs Telegrafering. Christians.Fys.758. deres
Jord, som er fuld af Maskiner,

|
af traadløse

Toner og Oid. Jørg.Efterslæt.(1931).22. tele-

grafere traadløst
j billedl.: TroelsL.BS.II.

166. Det var, som om vi nu endelig havde
faaet vor traadløse Telegraflinie med ham
(0: en lille dreng) helt i Orden. JohsWulff.T.
57. traadløs telefon(i) (jf. Radiotele-

fon(i);. LandbO.IV 590. LovNr.l66'hl923.
traadløs telegraf(i) (jf. Radiotelegraf(i)

samt Gnisttelegraf (i);. Lov Nr. 99 'Vi 1907.
HHolst.Elektr.II.206. billedl: (Froding) staar

som en traadløs Telegraf midt i Tilværelsen

og modtager Depescher alle Vegne ha,. Har
Niels.ML.73. ofte i substantivisk anv.: *nu
sitrer gennem Mørket usynlige Signaler

|
. .

den trådløse taXer. Rørd.IH.19. pr. ell. (sjæld-

nere) ved traadløs: jeg (gik) til Tele-

grafen, og pr. traadløs meddelte jeg „Blaa-

vands-Huk" Fyr det passerede. i^iJeJLm^

1914.715. Alle de reddede er Kvinder. De
blev optagne af (en damper) som var hidkaldt

ved traadløs. i2ode.(S'-F'.ii5. (sj.) om telefonist

ell. telegrafist ved et saadant telefon-, telegraf-

anlæg, i den britiske Handelsflaade (findes

der) 4000 traadløse Telegrafister. Z)ag'iV2//i.^^/4

1922.5.sp.l. -ntaal, et. spec. (fagl.) d. s. s.

-lære. Scheller.MarO. jf. Amberg. -mølle,
en. (ænyd. traamølle, jf. ty. zwirnmiihle;

foræld.) maskine (maskineri) ell. (jf. -hyttej

fabrik til fremstilling af traad. LTid.1724.
672. Funke.(1801).ni.401. VareL.(1807).
III.251. NordConvLex.V576. -net, et. I)

(jf. -fletværk, II. -vævj fletværk af traad,

især af metaltraad. vAph.(1772).III. Gymn.
II. 5. Landbo.U.540. jf. Traadkors: Ofte be-

nyttes en Combination af flere Traade (0:

i en kikkert), og Apparatet kaldes da et

l!x&didnQt.NordConvLex.V.576.
\\ (0, mindre

br.) om antenne i radioanlæg. Scheller.MarO.

II
billedl. Døden . . satte sit mørke Traadnet

foran Indblikket i hvad de sadb.TroelsL.BS.

III.90. 2) (jf. I. Traad 7; biol.) se Kerne-
traadnet. -nøgle, et. I) traad, som er sam-
menvundet i kugleform; nøgle traad. vAph.
(1759). Bagges.L.I.396(se u. gøvnej. Gold-

schm.III.487. Traa-: Moth.T148. Holb.Jul.

12sc. 2) (jf. I. Traad 7; bot.) dannelse af

form som en løst sammenrullet traad i en celle-

kerne. Warm.Bot.146. -optager, en. (fagl.)

d. s. s. -giver. SkotøjsO.112. -orm, en. (zool.)

I) snyltende orm med meget langstrakt, trindt

legeme; især om rundorm af familien Fila-

riidæ (spec. Filaria medinensis; jf. Drage-

orm^, ell. (nu sjældnere) om orm af den

rundormene nærstnaende familie Gordiidæ

(strengorm). Raff.(1784).87. Krøyer.111.320.

446. Trikinerne, nogle meget smaa Traad-

orme, der . . findes i Svinets Muskler. BikføW.

DyL.1.273. Boas.Zool*236. 2) gul traad-
orm, larve af kornsmælderen Agriotes linea-

tus. SRostr.LS.90. LandbO.IV282. -orna-
mentglas, et. (jf. -glas 1; fagl.) orna-

mentglas med indstøbt traadvæv. HFB.1936.
XLVi. TeknLeks.1.378. -paillet, en. (fagl.)

paillet af guld- og sølvtraad olgn. Larsen.

-radio, en. (fagl.) udsendelse og modtagelse

XXIV. Rentrykt Vi. 1047 21
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af meddelelser m. m. gennem en traadledning

(fx. telefonnettet), der forbindes med lytter-

nes radioapparater ell. højttalere. Sal.T.1943.

442. Ringsted.OmkringTysklandsFald.(1945).

45. -ramme, en. ramme, hvori der er ud-

spændt traade (spec. JxJ anv. ved undersøgelser

af projektilers hastighed). Wolfh.MarO.298.
Scheller.MarO. -rem, en. (fagl., nu næppe
br.) metalstrimmel, hvoraf der fremstilles metal-

traad. JBeckmann. Technologie. (overs. 1798). lo

549. -ret, adj. (ænyd. traa(d)ret; jf. -lige;

især haandarb.) følgende (lige) langs en
traad i et stof; snorlige. Levin. Skal der sættes

en Lap paa en Kjole . . maa man passe, at

Lappen klippes traadret til. VortHj.111,1.
120. KuskJens.Søm.Till.31. I Borten fore-

kommer Korssting, skraa og traadrette Sting.

Amagerdragter.218. Feilb. traa-: Moth.T148.

II
(nu næppe br.) overf. han (bifaldt) ganske

min Plan og opmuntrede mig til at følge 20

den traadret uden at bryde mig om den
alfare Vej til M.aalet.Tauber.Dagb.88. *(en)

Tingstud . . |
Der kand en traa-ret Sag

i Knytte- Knude yrille.Lucopp.TB.AS^. f
-retter, en. naalemager, der retter traaden

til, hvoraf naalene laves. Hallager.298. Am-
berg. -rulle, en. rulle (med) traad. han
vidste hvad der lå (0: i et sybord), hvide
Lærredsknapper . . almindelige Trådruller

og de fine lange Messingspoler med Silke. 30

Rørd.LB.40. EBertels.MH.108.
Traads, en. se 1. Trods.

Traad-isaar, et. (jf. u. IL Traad 3;

vet.) saar paa foden, som en hest paadrager
sig ved at træde sig selv (spec. med den skarpe

hage i det modstaaende bens sko). LandbO.lV.
260. Grunth.Besl.145. -saks, en. saks til

overklipning af metaltraad. Amberg. VSO.
Hannover.Tekn.282. TeknLeks.1.549. -sav,
en. (fagl.) kirurgisk instrument, som bestaar 40

af en med skarpe filehug forsynet staaltraad og

anvendes til savning i knogler. Sal.XI.231.
Kirurglnstr.45.

I. Traadse, en. ['tfmsa] (ogs. skrevet

Trodse, Trosse. — ogs. Tro(d)s. Aakj.
FDD.82. Odgaard.Folkeminder fraFjendsHer-
red.(1929).22. jf. Feilb.). flt. -r. {til dial. (at)

traadse, ælte tørv (ell. ler) (DF.X1V.50. UfF.),
der er afl. af IL traade (se III. trædej; især

dial.) I) tørve- ell. lermasse, som er æltet 50

ved, at mennesker ell. dyr har travet
rundt i den; ogs. om strimmel, bælte af æltet

tørvemasse, som er lagt ud paa læggepladsen
og udglattet, men endnu ikke formet. Kværnd.
SvendbAmt.1920.12. (han) havde lejet Hjorte-
mosen til Tørveskær. De havde allerede den
første Trosse færdig. Nordkild.Kulsvierblod.

(1929).104. Flemløse.26. 2) (jf. Lertraadsej
sted ell. stor kasse, hvor tørve- ell. ler-

massen æltes; ogs. om maskine til ælt- eo
ning af tørv ell. ler (AugThomsen.Technisk
Chemi.(1876). 25.94). at ælte Tørven i en
Trosse, med Heste eller Stude. Olufs.DB.165.
FrGrundtv.LK.274. Gaardens Teglværk, hvor

man netop var i Færd med at ælte Ler i

Trossen, idet et Par Stude dreves langsomt
Tundt.Aakj.SVVIlI.56. OpfB.*I.556. Feilb.

II. traadse, v. se ovf. u. I. Traadse.
III. traadse, v. se II. trodse.

Traadse-tørv, en. (til det u. 1. Traadse
nævnte (at) traadse ; dial.) tørv, der fremstilles

af æltet tørvemasse, traadse ( I) ; trædetørv. Iris.

1800.11.175. MDL.525.602. UfF.
Traad-si, en. (især fagl.) si med net

af (metal)traad. Amberg. VSO.
traadsig, adj. se trodsig.

Traad-sig^te, en. (især fagl.) d. s. s.

-si. vAph.(1764). VSO. TeknO. -siv, en, et.

(jf. Klodsivj 2( Juncus filiformis L. (der har
tynde stængler); traadstænglet siv. Larsen.
MentzO. Bill. 327. SaVXXI.468. -skor-
pion, en. (zool.) skorpion af familien Tely-

phonidæ (hvis lange hale er ganske tynd).

Brehm.Krybd.699. BøvP.II.235. -slynge,
en. slynge paa en traad ell. dannet af en traad

(spec. en metaltraad). Amberg. om forsk, ki-

rurgiske instrumenter: Kirurglnstr.55. Ugeskr.

f.Læger.l940.191.sp.2. om en slags pigtraads-

hegn: SaVXIX.147. -slynger, en. (jf.

-kaster; fagl.) indretning i en symaskine, der

tjener til at slynge traaden om den (hage)-

naal, hvormed syningen udføres. SkotøjsO.70.

-smal, adj. (især (3) ganske smal (tynd).

traadsmale, sammenrullede Blade. Lange.Flo-

ra.l52. Han smilede over til sin Kone, der
nøjedes med at løfte de traadsmalle Øjen-

bryn lidt.JacPaludan.UR.195. -smed, en.

(nu sj.) smed, som forfærdiger metaltraad.

VSO. t -snor, en. (tyndere) snor, tvundet

ell. flettet af traade. (du skal) binde denne
skarlagens traadsnor (1871: Snorj i vinduet.

Jos.2.18(Chr.Vl). -sold, et. (jf. -si, -sigte;

især fagl.) sold med netværk af (metal) traad.

Amberg. VSO. LandbO.lV.47. -spejlglas,
et. (jf. -glas 1; fagl.) spejlglas med et indlagt

(indsmeltet) net af jærntraad. FagOSnedk.
-spiger, et. (0, 1. br.) spiger fremstillet af

metaltraad (i modsætning til smedede spiger).

Tømrerarb.105. -spind, et. I) (nu sj.)

fremstilling af traad ved spinding. Amberg.
ernære sig ved Traadspind. VSO. 2) traad(e)

fremstillet ved spinding. Hun fremviste sit

Traadspind. VSO. MO. \\ nu især (fagl.) om
bomulds- ell. silketraad, omspunden med for-

gyldt ell. forsølvet flad kobbertraad (anv. ved

guldtrækkerarbejde). SaVXVI.1012. -spin-
del, en. (fagl.) spindel i tvindemaskine olgn.

Amberg. Manufact.(1872).134. -spinder,
en. person, der fremstiller traad ved spinding.

Birckner.Tr.75. VSO. MO. -spinderi, et.

handlingen at spinde traad, ell. fabriksvirk-

somhed, hvor en saadan fremstilling finder

sted. VSO. -spinderske, en. (jf. -spinder;

1. br.). Amberg. VSO. MO. -spore, en. (jf.

Remlæbej 3( plante af slægten Gymnade-
nia R. Br. (med lang, traadformet spore).

Drejer.FloraExcursoriaHafniensis.(1838).275.

Lange.Flora.224. Rostr.Flora.I.'*(1925).110.
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-i9pænder> en. (fagl.) d. s. s. -strammer.
Bl&T. HavehrLMIMS. -star, en. 2( Carex
lasiocarpa Ehrh. (der har ganske smalle Made).

Viborg.Pl.(1793).187. Lange.Flora. 152. Rostr.

Flora.I.'*(1925).71. -sten, en. [II.l] (især

arkæol.) sten, nedlagt i jorden og bestemt til

at træde paa. Ved Undersøgelsen (o: af en

hustomt fra jærnalderen) (fremkom) Tærske-
len, med Traadsten indenioT.HKjær.VO.
137. I (hrøndhullets) Rand var anbragt en lo

Traadsten. JohsBrøndst.DO.III.113. -stift,
en. I) f stift i ritten paa en væv. JBeck-
mann.Technologie. (overs. 1798). 63. 2) (jf. I.

Stift 1) tyndt søm af afklippet jærntraad;

traadsøm. Cit.l864.(AarbLollF.1938.116). Opf
B.*III,1.139. -strammer, en. (jf. -spæn-
der; fagl.) indretning ell. apparat, hvormed
en traad, spec. en ledningstraad ell. hegns-

iraad, strammes. S&B. TeknMarO. LandbO.
IV.589. HavebrL.*I.405. -strømpe, en. (jf. 20

Linstrømpe^ strømpe af linned traad (mods.
strømpe af (bom) uld) ell. af silketraad. Fund.
'*/iil743.IV§l. Cit. 1766. (JCJessen. Flakke-
bjerg Herreders Skolehist. (1938) . 23) . VortHj.
11,3.98. nu især (i manufaktur-spr.) om
strømpe af bomuld, -stænglet, adj. (jf.

stænglet 1; bot.) som har en ganske tynd
(traadformet) stængel; i plantenavne som
traadstænglet kløver (Trifolium minus
Relh. Landbo.II1.129), siv (traadsiv, Juncus 30

filiformis L. Andres. Klitf. 168), spid s hale
(græsarten Lepturus filiformis R. Br. Lange.
Flora.40. LandbO.IV.329). -stærk, adj. ({9,

1. br.) om vævet stof: som har stærke traade.

*Baand af traadstærk, fine Liin. PGFibiger.
Overs. af Sophokles. II. (1822). 71. -s%'amp,
en. (nu næppe br.) ^ svamp af en gruppe med
traadformet ernæringsorgan (mycelium). Conv
Lex.XVI.464. Drejer.BotTerm.243. -Søm,
et. traadstift (2). LandbO.IV.534. Tømrer- 40

arb.105.

I-II. traadt, part. af III-IV. træde.
Traad-tane, en. (jf. -bidetang^ tang

til at bøje ell. afknibe tynd metaltraad; ogs.

om tang, der anvendes ved traadtrækning (jf.

Trækketang^. Amberg. TeknMarO. Hannover.
Tekn.295.

I-II. traadte, præt. af III-IV, træde.
Traad-telefoii, en. (foræld.) primitiv

telefon, ved hvilken de to apparater forbindes 50

af en stramt udspændt traad. OpfB.'111,2.67.
Hage.'1027. -telefoni, en. (fagl.) telefo-

nering gennem traad (ledning) (mods. traad-
løs telefoni;. Bl&T. -telegraf, en. (fagl.)

telegraf(apparat) med traad (ledning) (mods.
traadløs telegraf ;. Sal. XV11. 239. Hage.'
1028. -telegrafi, en, (fagl.) telegrafering
gennem traad (ledning) (mods. traadløs tele-

grafi;. Sal.XVII.239. -tov, et. (fagl.) tov

slaaet af metaltraad, især staaltraad. Nord eo
ConvLex.* VI.230. PSchrøder.Maskinkere.'I.
(1922).257. lukket traadtov, se IV lukke
3.4.

II
hertil bl. a. Traadtov(8)-bane, d. s. s.

Tovbane 2. JernbaneL.44. SaVXXIII.658.

-traek, et. anordning, hvor man v. hj. af
en metaltraad kan trække i, overføre bevægelse

til noget. JernbaneL.44. Der var , , mange
Ulemper med de lange Traadtræk fra Statio-

nen til Signalerne. Rambusch.JE.13. -træk-
ke, V. vbs. -ning (PSchrøder.Maskinlære.
11.(1916).235). m. h. t. damp: haartrække;
drosle. Bl&T. -trække-bænk, en.

maskine, indretning til traadtrækning (jf.

TraadtrækkerbænkJ. TeknO. -trækken-
<le, part. adj. (fagl.) om vædske, lægemiddel
olgn.: som p. gr. af indhold af slim olgn. kan
danne lange traade (1.7). Serøse Vædsker . .

ere alle tvndflydende, ikke traadtrækkende.
Sal.XV986. SaUXVII.378. -trækker, en.

I ) person, der fremstiller metaltraad ved traad-

trækning. vAph.(1759). VSO. SaVXVI.lOll.

II
hertil bl. a. Traadtrækker-bænk (d. s. s.

-trække-bænk. vAph.(1764)), -jærn (vAph.
(1759). VSO.). 2) (sj.) person, der „trækker i

traadene" (se u. I. Traad 3;. Alt dette skal

jeg indrømme d'Herrer Sprællemænd og
deres hellige TiaadtTækkere. EmilRasm.Løg-
nensRiddervagt.(1917).9. -trækkeri, et.

(fagl.) traadtrækning; ogs. konkr., om fabriks-

virksomhed, hvor metaltraad trækkes. vAph.
(1759). VSO. SaVXVI.1012. -trækning,
en. I) (til trække (i) traad(e) u. I. Traad 2;

jf. -trækkeri ; fagl.) det at fremstille metaltraad

ved trækning. JBeckmann.Technologie.(overs.
1798). 551. Hannover. Tekn. 111. 2) (fagl.)

trækning (opsætning) af traadledninger. Ing
Bygn.l943.274.sp.l. 3) som vbs. til -trække
(s. d.). -trækværk, et, (nu sj.) traad-

trækkebænk. Funke.(1801).III.401. -tvist,
en, et, (jf. -gaze 2 og u. II, -væv; fagl.)

net af meget fine metaltraade; metaltvist. Tekn
MarO. DaEngTeknO. KJ -tynd, adj. ganske
tynd (smækker), en slank Birkestamme . .

med et Fletværk af traadtynde, sammen-
filtrede Hængegrene. ThorLa.LB.lO. blege

traadtynde Læber. Alba Schwartz. Overlægen.

(1932).6. -tæller, en. (fagl.) særlig ind-

rettet lup, hvormed traadene i et vævet stof

kan tælles. Hage.'582. Sterm.Textil.(1937).97.

-tøj, et. traad (II. 4), trædebræt, med
tilbehør (paa drejebænk olgn.). VærktMask.
13.63. -tørv, en. se Trædetørv. -adløser,
en. (fot.) udløser paa fotografiapparat, be-

staaende af en særlig metaltraad (et ganske
tyndt kabel), der fører hen til lukkeren. Politi

E.Kosterbl.'*/il922.3.sp.2. FotoLeks.55. -val-
se, en. JxJ transportabel pigtraadsspærring

bestaaende af en række ringe af svær glat jærn-

traad forbundne med pigtraad. Sal.*XIX.148.
-valseværk, et. valseværk, hvori raa-

stoffet til metaltraad valses (inden traadtræk-

ningen). Sal.XII.715. Hannover. Tekn.112.
-vante, en. (1. br.) (grovere) traadhandske.

Larsen, -vare, en. (fagl.) især i flt., om
ting af metaltraad (jærn- ell. messingtraad).

HFB.1936.XLVi. TeknLeks.I.550. jf. Traad-
varefabrik. Krak.l938.II.3981. -vinde,
en. (sj. -vind;. I) (sj.) redskab ell. indretning

2V
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til at vinde traad (1) faa. VSO. || om traad-

vindsel. *Iidt Barnetøj — det sidste,
|
som

jeg skar paa, var lagt ned
|
med en Traad-

vind i min Kiste. Tilsk.1929.11.50. 2) (nu
næppe br.) indretning, hvormed metalstæn-

gerne trækhes gennem trækkehullerne ved

traadtrækning. VSO. MO. jf. Amberg. -vind-
sel, et. (jf. u. -vinde 1) vindsel (med) traad.

jeg bad Dem om Papir til et Traadvindsel.

Ing.EF.II.169. GyrLemche.VK.70. -vin- i_o

due, et. (sj.) vindue, hvis aabning er dækket

(spærret) af traadnet. Amberg. VSO. -vis,
adv. (1. br.) traad for traad; ogs. (nu næppe
br.): (som) efter en traad (snor). vAph.(1759).

Leth.(1800). traa-: Moth.TUS. -værk, et.

(fagl.) system af (sammenflettede) traade.

Amberg. (et vandmærke) er Mærker af Traad-
værk i 'P&'piret.TypogrOrd.lW. I. -vaiv, en.

(jf. -væverstol; nu næppe br.) maskine,

hvorpaa noget flettes af metaltraad. Amberg. 20

VSO. II. -væv, et. (jf. -fletværk, -net 1 og

u. I. Traad 2 slutn.) fletværk, net af (metal)-

traade; fx. om metaltvist. Skyderegl.77 . Tekn
MarO. Bare en Stribe Traadvæv . . det

stikker Hønsene Hovedet i.OlesenLøkk.UG.
1.293. TeknLeks.I.550. -væver, en. (nu
næppe br.) person, der arbejder ved, passer en
traadvæv. VSO. -væveri, et. (fagl.) fabrik,

hvor traadvæv olgn. fremstilles. Krak.l938.II.
3981. -væverstol, en. (nu næppe br.) 30

traadvæv (I). Amberg. VSO.
traag, adj. [trå'q] (vel besl. m. sv. dial.

tråka, arbejde, gaa langsomt, no. dial. troka,

stampe paa samme sted, troken, modstræ-
bende, isl. J)roka, holde ud, jf. ogs. sv. tråkig,

kedelig, langsom, besværlig, no. dial. trokug;
besl. m. trykke ; sml. trøg samt nt. drook ; nu
kun dial.) træg; trang; besværlig; langsom,
(baade om personer og ting). *Hvor bliver

Sopgenglasset af?
|
Jens Kromand! Du est 40

værd en Straf,
|
Du er saa traag at give.

HMikkels. D. 19. MDL. Feilb. jf. Esp. 361.

menige Mands . . Eenfoldighed og . . deres

Hiertes Traaghed, til at efter tencke alt.

[EEwald.JBegyndelsesElementer.(1721).2.
traane, v. ['trå'na] -ede. (efter sv. tråna

(fsv. J)ranaj^ til lY traa; poet., 1. br.) længes
(stærkt); attraa; traa. jeg tørstede og traa-

nede efter at drikke. Jør^.Lw.7.ii3. Det er

Heine, og det er Schumann, som nu synger 50

gennem Erindringen, traanende længselssygt.

sa.Danimarca.(1921).13.

Trabbel, en. se 1. Travle.

trabe, v. se III. trave.

trable, v. se III. travle.

I. Tråd, et. se II. Traad.
II. tråd, præt. af træde.

Tradition, en. [tr-edii/o-n] flt. -er.

(ænyd. d. s. i bet. 2 (Palladius.IIl.28), eng.,

ty., fr. d. s.; af lat. traditio, vbs. til tradere, eo

overlevere, af trans- (se trans-j og dåre, give

(se Datum osv.)) 1) (jur.) ejendomsover-
dragelse, der medfører erhververens indsæt-
telse i ejendomsbesiddelse af den ting, over-

drageren hidtil har besiddet. Torp.309. Arup.
H.2. 2) (jf. Mindesagn, Overlevering 2) det,

at en beretning om en begivenhed ell. et for-

hold i fortiden mundtligt ell. skriftligt
videreføres gennem tiderne, overleveres

fra slægt til slægt (især: inden for en snævrere
kreds ell. paa et bestemt sted), ell. om selve

den saaledes overleverede beretning; i

mere alm. bet.: fastholden ved og videre-
førelse af en skik, vane, idé osv., som er

(ukritisk) overtaget fra de foregaaende
slægtled, ell. om den enkelte overtagne, ned-

arvede skik osv., ell. i al alm. om fastholden
ved det nedarvede, tidligere slægters skik

og brug, tanker osv.; m. afsvækket bet.: frem-
gangsmaade, metode, der er skabt i tidens løb,

er blevet den sædvanlige; erfaringer inden for

et omraade, gjort gennem generationer ell. læn-

gere tid; en række fortilfælde, der tages som
rettesnor; ogs. undertiden om alm. antaget

mening. Holb.JH.11.415. det er nu engang
blevet en Tradition i Læseverdenen, at Myn-
ster er den liberale og Grundtvig den intole-

rante Oxt\\oåox.Grundtv.Udv.VIII.304. alle

mine Hjelpekilder bestod i mundtlige Tra-
ditioner, samt min egen korte Erfaring.

Blich.(1920).XU1.139. virker ikke hos os

(0: skuespillere) en Forgjænger i sin Efter-

følger? Tør man ikke paastaae, at Moliére og
hans Troupe er gaaet i Arv til os ved Hxdi.å\-

tionen? Hrz.VII. 45. *Ungdom er at handle

I

uden Tradition. JVJens. Di.45. At Erik Eje-

god gav Byen Købstadsrettigheder . . er der

Tradition for.AENielsen. Slangerup. (1921).
11. Deres Fabrik kan slet ikke fremstille den
Type Pladejern. Det er Præcisionsarbejde,

der kræver lang Tradition. i^rPowZsen.ikfZ).

12.
II
bryde traditionen. Peter Faber brød

Slægtens Traditioner (o: ved at blive student).

Borchsen.FF.1.129. jeg har betalt for høj

Arbejdsløn ved Fabriken. Jeg har ikke villet

bryde Traditionen, men det gaar ikke. Rode.

Dg.60. se ogs. u. III. bryde 2.9. || traditio-
nen tro, følgende traditionen; ogs.: som sæd-

vanlig. LokomotivT.1923.260.sp.l. Traditio-

nen tro kom nu Frøknerne . . ind og indtog

deres J^la,dseT.IsakDin.FF.315. traditio-
nel, adj. [tr'BdiJoinær] (ty. traditionell, fr.

traditionnel ; afl. af Tradition) I) (nu næppe
br.) om beretning olgn.: overleveret (mundt-

lig ell. skriftlig) gennem tiderne, fra slægt til

slægt. JBaden.FrO.II. af de traditionelle

Oplysninger om et eller andet Punkt . . er

Savnet mig maaskee mindre føleligt. Werl.

Bibl.^(1825).ix. 2) (især O; i reglen lidt

nedsæt.) i overensstemmelse med, hø-
rende til, bundet af traditionen, be-

roende paa gammel skik og brug; sæd-
vanlig, almindelig brugt (ofte med bibet.:

uden særpræg, upersonlig ell. triviel). Kierk.

1.87. hendes traditionelle (Brandes. 1.385:

nedarvede^ Vedhængen ved Katholicismen.

Bråndes.DD.29. Ved (jule-)Mtenshorået fik

de den traditionelle Risengrød, Gaasesteg
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og Æblekage. Rønberg.GK.94. den samme
Kunstner, der er traditionel i et stort Gude-
billede, kan meget vel tillade sig større Fri-

heder f. Eks. i Gavlskulpturer. FrPoM^sen.

KGK.149. spøg.: Natten sank stor og stille

ned over Jorden — Og i det fjerne gøede den
traditionelle Rund. Wied. LO. 390. O Tra-
ditions-, i ssgr. af Tradition 2, fx. Tradi-

tions-bærer (ArthChrist.ST.21), -vandring
(Sal.T. 1941-42.306), -ven (o: person, der hol-

der paa traditionerne. Bl&T) og adj. som
traditions - bestemt , -bunden, -dannende,
-los (jf. Traditionsløshed. Nathans. GB. 90),

-mæssig, -sikker, -tro.

Tråds, tradse, tradsig^, se I. Trods,

II. trodse, trodsig.

trådske, v. se traske.

traf, præt. af træffe.

Trafik, en. [tre'figi] flt. (sj.) -ker (se u.

let. 4j. {ænyd. d. s., ty. trafik, eng. traffic,

fr. trafic, ital. traffico; maaske egl. et arah.

ord (se JiirTidsskr.1915.322))

1) t transport af varer til og fra et sted ell.

forbindelse, samkvem, hvis formaal er handel;

handelsforbindelse; ogs.: køb og salg,

omsætning af varer; handel. Holb.Ép.1.16.

205. begge ommældte Hanse-Stæder . . haver
beriget sig af dend Danske Trafik. Slange.

ChrlV.120. HandelsO.(1807).139. jf. bet. 4:

I Via Rua . . drives der en ret livlig Handel
med Klædevarer, men i de øvrige Gader er

Trafiken indskrænket til gamle og brugte
Sager. Bille. Italien.11.242.

2) t i al alm. om samkvem, forbindelse
ml. to parter, jeg vil . . ikke have det

Mindste at gjøre med nogen Underhandling
eller Trafik imellem Eder (o: to elskende).

CBernh.X.92. omslutte hele Menneskets Tæn-
ken og Handlen med en uoverstigelig Muur,
der udelukker al Trafik med Idee-Verdenen.
Kierk.Xni.119.

3) færdsel, passage af personer ell. (og)
befordrings- , transportmidler ad en
rute; især dels om indbegrebet af den ad vej,

gade gaaende færdsel af fodgængere, cyklister,

vogne, sporvogne osv.; dels om den især ved
tog, skibe, luftfartøjer olgn. opretholdte, i

reglen mer ell. mindre faste, regelmæssige for-

bindelse ad (nogenlunde) faste ruter til og fra
et sted; ogs. underliden om indbegrebet af
personerne (trafikanterne) og samfærdsels-,
transportmidlerne paa et sted; ofte spec. om
}ærnbaneforbindelse(r) ad en rute (jf. Lokal-,
Nærtrafik^ ell. om jærnbanedriften ell. (jærnb.)
i hest. /., om tjeneste i togene ell. paa stationerne
(modsat arbejdet i administrationen). Havne-
basinet, som i Forhold til den ringe Trafik
er meget x\xmme\\?,i-PrOpffer.BV.89. Klam-
pcnborgbanen og Strækningen Kjøbenhavn-
Lyngby var aabnede for Trafiken. Cosse./jE.
133. gennemgaaende Trafik. Ludt'. jeg elsker
Lokomotiver og Vogne og det altsammen,
som hedder Tia.&k.Buchh.UH.53. (han) har
selv foreslaaet at fortsætte ved Jernbanerne,

dersom han maa komme ud i Trafiken. Sønne-
lycke.Lt.l24. Kun nu og da naaede Lyden af

Trafiken fra Alléen noget borte op til hende.
PDrachm.D.36. den gaaende, kørende tra-

fik
i

stærk trafik, se stærk 7.1. || i videre

anv., om forsendelse af varer pr. bane olgn.

(jf. Samletrafik^^ udsendelse af telegrammer,

radiofoni, om telefonsamtaler (ad en vis rute,

ml. to stationer). De fleste Telegrafforbin-

10 delser . . er stadig overbebyrdet med Tra-

fik. PoLV7292(?.6.sp.5. Den automatiske Cen-
tral (o: i et hustelefonanlæg) benyttes til

intern Trafik; Trafik til og fra Bynettet
ekspederes over et Omstillingsbord. I?P5.
1936.159.

4) (dagl., især nedsæt.) om adfærd, frem-
gangsmaade ell. transaktion, især af
utilladelig, lyssky, lumsk ell. usædvanlig art.

(ofte i forb. bruge den trafik at . . .). Watt.

20 PF.151. Har Du set Aftentidende? . . Den
Slyngel, det er tredie Gang, han bruger den
Trafik ikke at nævne mig. Esm.III. 76. Vi
lever nu engang her paa Jorden, og Gud har
jo ikke den Trafik at raabe ned til os fra

Himlen. KMunk.OS.108. den trafik skal vi

nok faa sat en stopper for I (sj.) i flt.: de
sædvanlige Forsøg . . paa at gjøre Vrøvl
og chicanere, altsaa en af de velbekjendte
Skuespiller-Trafiker, der vel findes andet-

ao steds saavelsom her. Coll.(HCAnd.BC.11.50).
Trafik-, i ssgr. (især fagl.) af Trafik 3;

foruden de ndf. medtagne kan nævnes Trafik-

aare (jf. Færdselsaare^, -afbrydelse, -anlæg,

-belysning, -centrum, -fordeling, -forstyrrelse,

-hensyn, -kaos, -kapacitet, -knudepunkt,
-kommission, -ordning, -problem, -regulering,

-sammenbrud, -sikkerhed, -standsning, -stig-

ning, -strejke, -tælling, -udvikling, -ulykke,

-vanskelighed, -virvar, -væsen; ogs. adj. (om
40 tid) som trafik-stærk, -svag; endvidere beteg-

nelser for særlige arter af trafik ell. de midler,

der anvendes i trafikken, som Trafik-bane,

-flyvebaad, -(fiyve)maskine, -flyvning, -havn,

-luftfartøj; endvidere (især jærnb.) i beteg-

nelser for afdeling, kontor, virksomhed inden

for en til trafikvæsnet hørende institution, som
Trafik-afdeling, -kontor, -tjeneste(n), og beteg-

nelser for funktionærer, tjenestemænd, knyttet

til en saadan institution, fx. inden for jærn-

50 banevæsnet: Trafik-assistent, -bestyrer, -chef,

-elev, -medhjæ'Iper, inden for baade jærnbane-

væsnet og Kbh.s sporveje: Trafik-inspektør

(ogs. ved Kbh.s telefonselskab), -kontrol(l)ør.

trafikal, adj. [tpfiika'/] (afl. af Trafik;

især fagl.) som henhører under, angaar tra-

fikken (3); trafik-, de trafikale Hovedaarer
i det (store) Bysamiund. NatTid.Vzl918.Aft.

l.sp.l. alt har det medvirket til at gøre

Silkeborg til et betydningsfuldt trafikalt

60 Knudepunkt for hele Midtjylland. J? Gan-
drup.(I)anmHVC.507). Trafikant, en.

[tfcfi'kan'd] flt. -er. (ty. trafikant, fr. trafi-

quant (i bet. 1); til trafikere) I) forretnings-

mand, der sælger af ham selv fabrikerede
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varer (en gros ell. en detail); nu især (emb.):

person, der løber om med varer; bisse-

kræmmer olgn. Handels O. (1807). 139. Berl

Konv.XXI.447. 2) person, der trafikerer
en strækning, især som fodgænger, cyklist

ell. som fører af vogn, automobil, en Kategori
af Trafikanter, nemlig Motorførere. PoU.^%
1930.4.sp.l. nu til Dags har næsten hver
Trafikant sit aarlige KianiehTud. Blækspr.
1940.28. Kontrol med Trafikanter. Ugeskr. i'o

fRetsv.l946.C.6. trafikere, v. [tr^fiikeJra]

-ede ell. (nu næppe br.) -te. vbs. -ing. {ænyd.

d. s. (i bet. 1), eng. traffic (i bet. 1-2); fra

fr. trafiquer, ital. trafficare; til Trafik) I)

(nu næppe br.) til Trafik 1: drive handel;
handle. Holb.JH.II.467. endeel vare rui-

nerede, og andre droge Afskye for at trafi-

qvere paa Spanien. Slange. ChrlY 1028. jf.:

Folk, hvis største Næring er at trafiqvere

med Kiærligheds Sager og kopie Folk sam- 20

men. Kom Grønneg.II.161.
\\

part. trafike-
rende brugt som adj. (og subst.). Paa det

de Trafiqverende desbedre kand være for-

sikkrede, at de deres Middel beqvem Folk
betroer. Lavsartikler. (Kvartudg.) *^/il707. §4.
2) til Trafik 3, om personer ell. transport-,

samfærdselsmidler, som gaar, kører, sejler,

flyver osv. gennem en strækning ell. et om-
raade ell. til et sted, især: i et større antal,

i en „strøm" ell. med regelmæssige mellem- 30

rum, til bestemte tider: befare (1), besejle

(1-2) osv.; befærde; dels m. obj. der betegner

strækningen, omraadet, dels m. obj., der be-

tegner maal, endepunkt for rejse osv. Den
nye Havn er allerede livligt trafikeret. Der
indkommer jævnlig , , Sejlskibe. Poi!.%2i907.

10. Jernbanegade trafikeres af de tre Li-

nier . . som løber mod Nord i Retning af

Nørreport. smsi.'/»2924.9.sp.2. Staten . . sø-

ger at bringe (luftfartselskaberne) til at tra- 40

fikere Kjøbenhavn saa intensivt som mu-
ligt. smst.VTl925.8.sp.l.

II
part. trafikeret

brugt som adj. Der blev råbt og skreget og
levet ude i den trafikkérede Periferi. Tom
Krist.LA.178. det stærkt trafikerede Far-

vand ud for Kullen. PoU'/b1938.1.sp.2. ogs.

om tidspunkt: i de stærkest trafikerede Ti-

mer kører de elektriske Tog hvert 10. Minut,
smst. "/s 1934. (DSB-Nr.) 4. sp. 1. Trafik-
flyver, en. (flyv.) (fører af) flyvemaskine 50

til transport af passagerer, post osv.; ogs. spec.

betegnelse for pilot under prøve- og uddannelses-

tiden. HCJacobsen. Saa flyver vi. (1934). 23. i

Dag . . vender hun hjem med Trafikflyveren.

PoV/b 1942.7. sp.4. -fyr, et. (jf. -signal;

især fagl.) lys, fyr til regulering af færd-
selen i en by; dels om lyskurv; dels (især)

om en paa gaden anbragt opstander med lys

i; stoppenaal (2.2) ell. hellefyr. Han stand-
sede under et Trafikfyr — man var be- eo

gyndt at bruge Lyssignaler for at aflaste

de overbebyrdede Betjente. JacPaiwdan. f/P.

320. PoV'/zl940.13.sp.2. -knude, en. om
sted paa trafikaare, hvor trafikken er brudt

sammen og blevet et kaos, der vanskeligt kan
passeres, ell. om selve dette kaos. Vi var . .

halvanden Time om at køre i Bil fra Lands-
kampen til vort Hotel . . flere Gange sad vi

uhjælpeligt fast i Trafikknuder. PoLVioi937.
l.sp.2. Socialdem.*U1939.5.sp.5. -mester,
en. ved Kbh.s sporveje: funktionær, der er be-

skæftiget ved stationstjeneste (tjenestefordeling

m. m.), vagttjeneste (i særlije vagtbygninger)

ell. inspektionstjeneste (billetkontrol m. m.).

Kbh.s Sporveje. (1936). 53. \\ hertil: Traflk-
mester-assistent, -vagt (0: (vagt, der holdes

af trafikmester ell. hans assistent i) vagt-

bygning, anbragt paa forsk, centrale steder

ved sporvejsnettet). -middel, et. (jf. Færd-
sels-, Samfærdselsmiddel^. Hage.^118. -mi-
nister, en. (jf. Arbejdsminister^ minister,

der staar i spidsen for et trafikministerium;

i Danmark som uofficiel betegnelse for mini-

steren for offentlige arbejder. Munch.S.^(1902).

3.^ BerlTid.*'/il946.M.3.sp.4. -ministe-
rium, et. i Danmark som uofficiel beteg-

nelse for det 1894 (1900) oprettede ministerium

for offentlige arbejder. Sal. lY 933. TelefB.

1944.sp.86f. -sig^nal, et. spec. (jf. -tyr): et

i luften (især over gadekryds) anbragt signal

(med lys i flere farver) til regulering af færd-
selen; lyskurv. Pol."'/3l939.11.sp.l. -sik-
ker, adj. spec. (rid.) om køre- ell. ridehest:

som ikke bliver sky, urolig i stærk traflk. Berl

Tid.^Vx 1940. M.14. sp. 3. »%o 1945.M. 15. sp. 2.

Tragedie, en. [trB'ge'bie, -'ge'bja (jf.

Bredsdorff.PR.16) , -'geS'ja, gldgs. tfB'ge'dia,

-'ge'dja] (foræld. Tragedie (Tragædie). Holb.

Jep.Y.6. Ew.(1914).IV.273. Tragødier. Oe/ji.

(bogtitel.1831). Brandes.Br.I.104. JLHeib.
(StSprO.Nr.110.3). jf.: Tragoedie . . læses

TTeigeåie.vAph.(1759). „Ordet udtales og
skrives nu oftest Tragedie." F^SO.j. flt. -r.

{ænyd. tragædie, tragedi; ligesom eng. tra-

gedy, ty. tragodie, fr. tragedie fra lat. tra-

goedia, gr. tragodia, jf. gr. tragodos, tragisk

skuespiller, til trågos, gedebuk, og ode, sang
(se Oåe) (maaske egl. fordi skuespilleren var

udklædt som en buk, satyr); sml. tragisk)

I) skuespil (drama) med alvorlig handling

og sørgelig udgang; sørgespil (1); især om
de efter strenge regler opbyggede dramaer af

denne art (fx. i oldtidens Grækenland, i den

franske klassicisme); undertiden spec. om
sørgespil, hvor skylden for udgangen ligger

hos helten (hovedpersonen) (jf. Sal.^V1.390);
ogs. (især i best. f.) om den genre inden

for dramatisk kunst, der omfatter sørgespil.

Jeg vil ikke raade jer til at leve, men
see til i det ringeste, at I kand døe, som
Helt-inder døer i Tragoedier efter Reglerne

af Theatra. fi'oZ6.Jffex./Yi. Correggio. Tra-

gedie. Oe/iii.f'&ogf/iieZ.iSil^. en borgerlig Hxb,-

gedie. Hjort. KritLit. III. 171. I „tabte Illu-

sioner" (har Balzac) fortalt os, hvorledes

han led under sin Oplæsning af Cromwell

(0: en mislykket tragedie af B.). Overfor

Verden viste han det ikke. „Herre Gud",
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siger han, „saa er Tragedien ikke mit Fag —
det er det hele". Bang.K.99. hele det fra den
. . franske Tragedie kendte Apparat. OFrns.
Litt.454. I hørdte jo forgangen Aar spille
en Tragoedie kaldet Foliåorns. Holb.Hex.
V5. 2) Mlledl. og i sammenligninger, om
hvad der minder om en tragedie (1);

især om (beretning om, fremstilling af) en
trist udvikling, et sørgeligt begivenhedsforløb,

hvad der faar en sørgelig udgang, ell. om lo

enkelt sørgelig begivenhed; øgs. (især spøg.)

om pinlig scene, kedeligt optrin, uheld olgn.

„Jeg kand, min Troe, ikke andet end lee af

alt dette. Det er jo ikke andet end en Co-
moedie". — „Nej Mons. det vil blive til en
Tragoedie; thi at miste sit Øje er noget som
ikke er at lee af'.Holb.Bars.IYQ. *Men (den),

der er vigtig, faar sin Straf —
|

— Ak, Tra-

gedie! Dér ligger hun (o: en lille pige, der

forsøger at gaa) paa Næsen ! ThBarfod.LFI. 20

39. Jødefolkets Historie gennem de sidste

2000 Aar former sig som en uendelig Trage-
die. ChrReventlow.Rusland ogRusserne. (1916).
134. jf. lave scener u. Scene 3.2: Vilde hun
lave Tragedie, fordi han havde filmet med
Edith? ^aI>ons.S.256. || spille ell. (nu sj.)

agere (en) tragedie, handle som i en tra-

gedie (1); optræde som fortvivlet person; tid-

ligere spec.: foretage sig handlinger, der faar
sørgelige følger, spille tragedier, siges den, 30

som er årsag til stor larm, oprør og blods
udgydelse. Moth.T149. Saadan Desperation
sær hos unge Jomfruer vil ikke meget be-

tyde. Det er kun Tragoedier og Romaner de
agerer iblant for at imitere forliebte Helt-
Inder, som de har læset saadan Slidder

Sladder om.Holb.Masc.il1.4. jf.: „Hvorfor
forlod Du dog det skjønne Land, den pole-

rede Nation, der passede saa gandske til

Dit eget aimable Væsen?" — „Fordi," sva- 40

rede L. alvorlig, „fordi — Tragedien var
split til Ende, Helten var falden." Gi/ift.

IV167. Tragedie-, i ssgr. (især æstet.,

teat.) af Tragedie 1, bl. a. Tragedie-digter,
-forfatter, -helt, -skriver, -spiller (nu næppe
br., om tragisk skuespiller. Moth.T149. S&B.),
-sprog, -stil. t tragedifsk, adj. {ænyd.
tragædisk, ty. tragodisch; afi. af Tragedie)
d. s. s. tragisk (1-2). „Henrich! Hvad skal
vi spille i næste Uge?" — „Banqverotte." — 50
„Den Comoedie kiender jeg ikke." — „Det
er endelig ikke fuldkommen en Comoedie;
thi den er noget Tragoedisk i Enden."
Holb.IAgbeg.2sc. Denne tragoediske Historie
er overalt paa en behagelig og rørende Maade
udført. LTid.i762.25S.
Tragelse, subst. se Teriak.

qa Tragik, en. [tpigig] (fra ty. tra-
gik, dannet til tragisch (se tragisk)) det,

at noget er tragisk, ell. det, hvori det tragi- éo
ske bestaar; tragisk karakter, stemning,
følelse, indhold ell. (jf. Tragedie 2) tra-
gisk udvikling, skæbne, den af Forhol-
dets Tragik nedbrudte Irene. Brandes. Volt.

11.532. Holberg . . frigør selv et Stof med
integrerende Tragik for enhver Antydning
af noget pinligt. Roos.HK.202. Der løb split-

tede Forgreninger i alle Retninger ud i

hans Tanker, og nogle af dem endte i Ko-
miken og andre i Tiagiken. Thuborg.Fi.89.
Tragiker, en. [it|-aJgigfar] flt. -e. {ty. tra-

giker, efter lat. tragicus, egl. adj. (se tra-

gisk^; æstet.) I) forfatter af tragedier.
Kierk.VI.382 (se m. tragikomisk^, vor na-
sjonale Tragiker (0: Oehl.). Hjort. Kritldt.

II.LXViii. jf.: (Herman Bang) er som Skri-

bent en Nervøsitetens Tragiker, der opsøger
og fremstiller de Tragedier, som det, man
kalder Hverdagslivet, rummer. Brandes.X Tf

215. 2) (nu 1. br.) tragisk skuespiller.
Denne fortræffelige Komiker (o: Frydendahl)
var aldeles ikke Tragiker. Oehl. Er. II. 114.
VilhAnd.BM.14. Tragi-komedie, en.

['trBgi-, ell. m. hovedtryk paa sidste led] (tid-

ligere Tragi - komødie (-comoedie)^. (eng.

tragi-comedy, ty. tragikomodie, fr. tragi-

comédie, sen. lat. tragicomædia, af ældre
tragico-comædia, hvis 1. led er lat. tragicus

(se tragisk^; jf. -komisk; æstet.) skuespil
af baade tragisk og komisk indhold;
tragedie, der ogs. indeholder komiske par-
tier; skuespil af tragisk karakter, men med
lykkelig udgang. Melampe Tragi-Comædie.
Holb.(skuespiltitel.l725). NMøll.VLitt.II.669.
III.73.

II Cp billedl. der blev spillet en fuld-

kommen Tragicomoedie, som viiser, at hvor
stor Myndighed Paven end havde paa de
Tiider, saa fandtes der dog mange, der dreve
Spott med Aflads EandelHolb.DH.1.678.
Schnitzler ser følsomt og ironisk paa Livets
Tragikomedie og fører den frem i velformet
Dialog. NMøll. VIAtt. III. 794. -komi«k,
adj. [tfBgi'koJmisgi] (eng. tragi-comic(al), ty.

tragikomisch, fr. tragi-comique; til Tragi-

komedie) som hører til tragikomedier; om
forfatter, skuespiller: som forfatter, har sær-

lige evner m. h. t. tragikomedier; især: som
er ell. (oftest) minder om en tragikomedie;
som er baade sørgelig og komisk, baade til at

le og græde over; sørgmunter. Amberg. JBaden.
FrO. tragi-comiske Digtere, der ikke med
Bestemthed veed, om de ville være Tra-
gikere eller GomikeTe.Kierk.VI.382. Han . .

var saa lille, og . . blegnæbbet, at det var
rentud tragikomisk, naar man tænkte paa
den myndige ll&&nd.BHolst.L.37. tragisk,
adj. ['tra^gisgf, nu sj. 'tfa^qisg] intk. og adv.

d. s. ell. (sj.) -t (Bagges.L.1.266. Gjel.T.22).

(ty. tragisch, eng. tragic(al) osv., fra lat. tra-

gicus (jf. Tragiker^, gr. tragikos, til trågos,

gedebuk (jf. u. Tragedie^) I) som hører til,

hører hjemme i, er knyttet til tragedien
(1) som kunstart, den Præference de Fran-
ske i mange Ting have, som angaar Tragiske
Forestillingers rette Form og Orden. LTid.
1733.42. (værten i marionetspillet) maaler
Midten af Theatret med tragiske Skridt.

Oehl. 1.32. Juta. Tragisk Drama,. Boye.(bog'
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Utel.1824). tragiske Tiimeteiveis. VilhAnd.

Litt.11.785. den tragiske maske, se II. Maske
1.1.

II
om digter ell. skuespiller (jf. Tragiker^,

de Græske Tragiske FoéteT.LTid.1730.687.

den mesterlige Konst, der giør hende til den

første tragiske Skuespillerinde i Europa.

FrSneed.1.444. NMøll.VLitt.I.340. 2) som
ierører en, vækker samme følelser som en

tragedie (1); som viser det menneskeligt
ophøjede i sin kamp og undergang; som lo

lerører en smerteligt, virker trist, fordi ulykker

osv. rammer og ødelægger noget værdifuldt,

en (fortjent) lykkelig tilstand, ell. fordi om-
stændighederne, skæbnen lader gode mulig-

heder, bestræbelser, evner osv. gaa til grunde

(om den æstet. anv. se bl. a. Hauch.ÆA.432ff.
ClWilkens.Æst.209 ff.; om brugen hos KierJc.

se Kierk.XY748); uden for æstet. spr. ofte i

videre anv.: som har et sørgeligt forløb, ender

ulykkeligt ell. virker trist, sørgeligt; ogs. m. 20

afsvækket bet.: beklagelig; kedelig. (Johanna
Gray og Eleonora Christina) vare af Naturen
begavede med store Qvaliteter . . Begges

Levnet var ogsaa tiakgisk. Holb.Heltind.il.53.

Hauchs Digt (hævder) sin høie Rang ved den
dybe tragiske (Brandes. 1.401: sorgfulde^

Følelse, hvoraf hvert Træk er besjælet.

Brandes.DD.58. Det tragiske er i vore Dage
blevet ensbetydende med de daglig fore-

kommende Ulykkestilfælde . . Paa samme 30

Maade er Gennemsnitsmennesket blevet den
tragiske Helt i Homanen. Holstein.(Tilsk.

1934.1.418). den tragiske skæbne, danske
sydslesvigere var kommet ud for ved at

skulle gaa i tysk nniioim. Linnemann.NF.
144. vi . . leve i det Aarhundrede, hvori

en saa tragisk Skikkelse, som den æl-

dre Napoleon, har gjennemspillet sin Rolle

paa det store Verdenstheater. Hauch.ÆA.
452. tage noget tragisk ell. tage tra- 40

gi sk paa noget, være bedrøvet, nedslaaet

over noget; se sort paa noget; ogs.: skabe

sig over noget. BI&T.1418.
\\ (jf. bet. 1)

om udseende: som vidner om en trist skæbne,

ell. som minder om udseendet hos en tragisk

skuespiller, (hun) sad i sit Kupéhjørne og

saa tragisk nd. BHolst.L.85. Fru Heiberg til

Vogns, knejsende som en Dronning med de

store, tragiske Ansigtstræk. Nathans.WB.il.
I. Tragt, en. [tr^gd] (tidligere ogs. skre- 50

vet Trakt. CMuller. Koge- Bog. (1785). 244.

JBaden.Horatius.1.42. — nu næppe br.

Tragte. Kogek.(1829).47. — nu kun dial.

Trægt. Bøeg.S.92. Flemløse.14. Feilb. Kort.

117. — dial. Trat. FarumEr.79. FDyrlund.
Uds.72. SjællBond.97. Feilb.). ftt. -er ell.

(nu i rigsspr. oftest) -e (Reiser.II. 524. JV
Jens.TL.21. NisPet.SG.340. LindskovHans.
NH.13. jf. Glahder.Retskr.). (ænyd. trægt,

trat, tragter, tratter, glda. treckt, sv. tratt, eo

no. trakt, trekt; fra nt. trachter og (m)nt.
trechter ifjf. nht. trichter^, af lat. trajecto-

rium, til trajicere, hælde over i en anden be-

holder
II

formen Tragt osv. opstaaet af den

ænyd. og endnu dial. tostavelsesform (jf.

MDL.603. Esp.359) tragter, tratter osv.,

idet denne er opfattet som flt.-form \\ jf. III.

tragte)

1) redskab (især af træ, glas, metal) med
aabent kegle- ell. skaalformet hulrum,
hvis brede ende (ved anvendelsen) vender

opad, medens rummet til den modsatte (nedad-

vendende) side snævrer sig ind til en spids,

et rør, der kan sættes ned i en beholders

(snævre) aabning, hals (brugt ved paafyldning

af en vædske ell. en løs masse i en beholder);

ogs. om større (ofte fir-, seks- ell. ottekardet)

indretning af denne art, der indgaar i visse

apparater og maskinelle anlæg (jf. fx. Mel-,

MøUetragtj. (man) havde sat en Kiedel med
5 Kander Viin over Ilden for at komme
samme igiennem en Tragt udi det tomme
Fad.LTid.1724.622. en Tønde Brændevin
med Tragt og Spildebakke.JPJac./.SOi.

||

om særlig form for saadant redskab, forsynet

med et filter, indrettet til at sættes paa en

kande, hvori kaffen tilberedes; kaffetragt.
NutidsMad.[1931] .403. \\ i sammenligninger

(m. overgang til bet. 2). den høire Rhinbred,

hvor Flodens Vande trænge sig sammen og
strømme ligesom igjennem en Tragt. Hauch.
IV.18. Skjorterne (paa de dansende dervi-

scher) stode . . som en Tmgt.HCAnd.BCÆ.
1.176. Projektørlyset (fra bilen) staar frem
som to spillende, glitrende Tragte. Lindskov

Hans.NH.13.
2) hvad der minder om en tragt (1).

2.1) (fagl.) i al alm., om tragtformede ell.

tragtlignende indretninger, dele ell. aabninger

(jf. fx. Stig-, Suge-, Svinetragtj, bl. a. om rør,

hvorigennem beton føres ned til bunden ved

funderings-, vandbygningsarbejder, der ud-

føres uden tørlægning (Sal.^III.133), (sj.) om
tunnel (under flod) (Grundtv.PS.VI.26.VIII.

428), (fisk.) om damtragt (SorøAmtstid.^^U

1945.7.sp.l. VfF.), om tragtslæb (MylErich.

S.161). jf. Lystragt: Et Genskær af him-
melsk Lys gaar gennem (træ)To^]}enes Blad-

guld, som gennem grønlige Ruder, og falder

i næsten usynlige Tragter skraat ned gennem
det graa Tusmørke. AchtonFriis.JL.1.29. 2.2)

om tragtlignende del paa visse apparater og

musikinstrumenter til forstærkelse af lyden

(jf. fx. Grammofon-, Lydtragt^ ell. om (den

brede del af) et hørerør (2) (jf. Høretragt^.

ErlKrist.N8.125. jf.: Liselotte laver en

Tragt af sine Hænder og raaber et Kuk-kuk.
LBirke.DT.107. \\ om (den tragtformede del

af) mikrofon (jf. Tale-, TelefontragtJ; ogs.

undertiden om den del af en telefon (s mod-
tager, høretelefon) , der sættes for øret (jf. u.

Telefontragtj. C, tog Tragten op fra Bord-

telefonen, som havde kimet to Gange, og

optog en Samtale med nogen. JVJens. 11.267.

S. huggede Tragten Tpaa..PDrachm.k.241.

Det ringede i Tr&gten.ErlKrist.DH.124. 2.3)

(fagl. ell. [3) tragtlignende plantedel ell. hul-

hed ml. plantedele; ogs. undertiden (i ssgr.)
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om plante m. saadan plantedel osv. (se fx.

Foldtragt^. Bægerrør (hos æble): en Tragt

med snæver Kanal. CMatthies.DF. 1.153. om
llomsterkrone: (slyngplanten) sætter Blomst,

store gabende Tragte, med Griffel og Støv-

traade staaende som Gløder langt ud af

Halsen. JVJens. TL. 21. Kodrivere, i hvis

Tragte Bierne kryber ind. Holstein.GM.39.

2.4) om tragtlignende legemsdel ell. hulhed i

legemet (hos dyr og mennesker). \\ i mere

tilfældig anv. derfra begiver (medicinen) sig

til Leverens tyndeste Lepper hvor igiennem

den besøger og sætter i Stand Blodets

Trægter eller SiekaT.Bøeg.S.92. (han) fyldte

sin Næses dybe Tragter med Snustobak.

GyrLemche.S.IY85. *mit Øres Tragt (jf.

Øvetragt). PlaCour.A.89. \\ i fagl. (anat.,

zool.) anv., hl. a. om trekantet rum i det indre

øre, Scyphus. Saxtorph.0.83. Anat.(1840).II.

314. om hjernetragt: Viborg&Neerg.HB.39.
VoreSygd.III.346. om æglederens ene (tragt-

formet udvidede) ende: Sal.XIV.118. Naturens

V.1944.431. muskuløst, tragtformet rør, der

rager frem af kappehulen hos blæksprutter:

LUtken.Dyr.^297. Lieberkind.DVI.432. om
lille tarmhule hos ribbegopler: Boas.Zool.*186.

2.5) (især m) om forhold i naturen \\ i al alm.

om tragtformet fordybning i jorden (jf. Mine-

tragtj. Myreslugeren ligger paa Luur i den
af det løse Sand dannede Tragt. Kierk.IV
382. Tragten i et Krater. FaSO. || om sænk-

ning i jordoverfladen, især kløft, afgrund, der

løber spidst til nedad (jf. Fjældtragtj. *Jeg
over Tragten (o: svælget ved vandfaldet) stod

. .
I

Jeg saae i Dybet Bølgerne nedkoge.
Oehl.XX.57. Vandmøllen ligger i en Tragt
mellem Høiene. VSO. Skoven (holdt) op ved
Randen af en lav Kjedel eller Tragt, der

sænkede sig i Jorden ligesom en „Jætte-
gryde". Pon<.<S*.6'3.

II
(nu næppe br.) om

strømhvirvel, malstrøm. *Hvor Malestrøm-
mens Tragter

|
Nedhvirvler i en Hule

|
I

Skum de Bølger gule. Oe/i/.ZX/Z.25i. Hauch.
LDR.97.

II (jf. Skytragt; nu næppe br.) om
skypumpe. EFont.Atlas.1.374. jf.: *Stormen
spreder ad det Flyvesand,

|
En Hvirvelvind

har samlet i sin Tragt. Oehl.XV1.92. \\ i

besi. f. som navn paa det indsnævrede farvand
i det nordlige Lillebælt. Trap.*IV.522.524.

II. Tragt, en. se I. Trakt.
III. tragt, perf. part. af trække.
Tragt-, i ssgr. af I. Tragt (1-2) (jf.

Tragte-); foruden de ndf. medtagne kan
nætmes speciellere fagl. betegnelser for tragtfor-

mede redskaber, apparater ell. for apparater
med en tragtformet del, som Tragt-fødeappa-
rat, -grammofon, -højttaler, -spindemaskine.
-bakkelse, en. fTragte-. Mangor.Kogeb.
203). (nu rweppe br.) om kager af hvede-
mel, rørt sammen med æggehvider til en tynd
dej, der kan løbe gennem en tragt med fem
piber ned i en kasserolle, hvori kagerne bages
i smør. Kogeb. (1710). 156. IIuusm.(1793).
279. -blomst, en. [2.8] (jf. -snerle, -vinde)

2( plante af slægten Ipomæa L. m. tragt-

formede blomster. LandmB.lII.204. Havebr
L.*1.738. -bryst, et. [2.4] (med.) abnorm
nedsænkning af brystbenets nederste del. Kli-

niskOrdbog.(1921).245. -bæger, et. i) f2.i]

{efter ty. trichterbecher; arkæol.) lerkar fra

oldtiden med rundet underdel og høj, ofte

udsvajet overdel. JohsBrøndst.DO.I.160. 2)

[2.3] Sf planten Molucella (med tragtformet

10 bæger). Schaldem.HB.il. 165. Kjærbøll.FB.
285. -bækken, et. [2.4] (med.) forsnævret

bækken, hvis forsnævring tiltager ned mod
bækkenudgangen. Klinisk Ordbog. (1921) . 245.

-dannet, part. adj. d. s. s. -formet, et

tragtdannet Kar. Ursin.D.20. D&H. (bot.,

foræld.:) Tragtdannet Krone . . er en een-

bladet Krone, hvis Rør oventil efterhaanden
udvides, og hvis Krave er opstaaende. CG
Rafn.Flora.1.67. Træearter.(1799).348.

20 I. Tragte, en. se I. Tragt.

II. tragte, v. ['trggda] (tidligere under-

tiden skrevet trakte. Pflug.DP.404). -ede.

vbs. (sj.) -else (VSO.) ell. -ning (Moth.
T150). {ænyd. tracte; fra ty., mnt. trachten

(oht. trahton, oeng. trahtiah), af lat. tractare

(se traktere); jf. betragte; i rigsspr. især (g)

have stærk (og vedholdende) lyst til, ønske om
at naa et maal, opnaa noget og i reglen sam-
tidig arbejde paa, søge at realisere sit ønske;

30 stræbe.

1) i forb. m. præp. efter (jf. eftertragte)

ell. (nu næppe br.) til (Slange.ChrIV.830.
Mall.SgH.576. *er end Fordeel ei det Maal,
hvortil han tragter. PoetSaml.III.34) til an-

givelse af maalet. tragter ikke efter høie

Ting, men holder Eder til de Lave. Rom. 12.

16. Jeg har lenge tragted efter at spille ham
et Tuds. Holb.Mel.III. 5. Midler er intet at

see paa, naar mand tragter efter et smukt
40 og retskaffen Menniske til sin Ægte-Fælde.

KomGrønneg.I.61. denne Lykke, jeg har
tragtet efter, har mig Gud naadig forundt.

Hrz.VI.79. Karl Knudsøn, der med Iver

tragtede efter den norske Trone. Fabricius.

D.II.30. ordspr.: den, der tragter efter en
guldvogn, faar i det mindste en lundstikke,

se Lun(d)stikke. (jf. flg. gruppe) i forb.

tragte efter ens liv: *Enhver af eder var
ey anden Skiæbne værd,

|
Som efter andens

50 Liv for ingen Ting har tragted. Holb.Mel.V9.

jeg vil give dig i deres Haand, som tragte

efter (Chr.VI: søge efter) dit Liv (1931: staar

dig efter Lixet). Jer.22.25. || i forb. tragte
en efter livet ell. (nu dial.) tragte en

efter (Moth.T149. BornhOS.), søge, arbejde

paa at faa en ombragt; staa, stræbe en efter

livet; dial. ogs. m. afsvækket bet.: hævne sig

paa en. Overfalder nogen anden, og tragter

hannem efter Livet. DL.6

—

12—2. Allen.BA.

60 498. jf.: de hafdc tragtet hannem efter Lif

og IEre.Slange.ChrIV.159. skulde . . Hertug
Valdemar virkelig tragte Kongen efter Kro-
nen og Livet? Ing.EM. 1.178.

2) (højtid.) i forb. m. (retningsangivende)

XXIV. Kentrykt '/„ 1947 22
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adv. *Du tragter alt for højt, for store Ting
hegi3ST.Holb.Metam.55. Det er et Tegn til

liden Høihjertighed, svarer Socrates, at ikke

tragte videre end til at overgaae Daarer
og Sla,veT.JSneed.IY4. *Hvor skal man til

allersidst tragte hen?
|
At kende Verden

uden at foragte den, VilhAnd.GD.135.

3) (højtid., nu 1. ir.) m. inf. som obj. Eders
Sind maaskee staaer til en ung galant for-

nemme Jomfrue, hvorudi jeg aldrig vil

tragte at hindre iev.Holb.UHH.IYé. *Lavr-
bærkransen har jeg bejlet til,

|
Men ej mer

jeg tragter den at \ihae.Grundtv.PS. 1.268.

(et) Individuum, som jeg studerede og trag-

tede at lære at kenåe.Leop.GK.88.

4) i abs. anv., især som vbs. i formen
Tragten (ofte i forb. m. ord af lignende

bet.). *Forskudt af en ung og deilig Mø,
|

Som var døv for hans Beilen og Tragten.

Heib.Poet.X.299. det var min hele Stræben
og Tragten. HCAnd.(1919). II. 222. Herren
saa, at Menneskenes . . Hjerters Higen og
Tragten kun var ond.lMos.6.5(1931). »Op-
rør er hans hele T!T&gten.[KMunk.] Pilatus.
(1937).76. leven og tragten, se u. I. Leven.

II
{efter ty. dichten und trachten) i forb.

digte og tragte, brugt som (tautologisk,

ernfatisk) udtryk for stræben (higen, arbejden

mod et maal); ogs. undertiden (ved tilknyt-

ning til I. digte 2) om digterisk virksomhed,

højere, poetisk livsudfoldelse i forbindelse med
stræben, aspirationer olgn. Havde han (o: en
forreiningsmand) . . da ikke Lidenskaber,
kunde han hverken digte eller tragte, elske

eller h&de. Schand.TF.II.204. Poesien er slet

ikke noget Særligt . . Digter og tragter ikke

ethvert Menneske i ethvert Minut. Brandes.

IV.381. VilhAnd.GD.112. især som vbs. i forb.

digten og tragten, se u. I. digte 4.

III. trag^te, v. ['tregda] (sj. skrevet

trakte. Goldschm.Hjl.il.866). -ede. vbs.

-ning (VSO. Const.GH.12). (jf. sv. tratta,

no. trakte, trekte, ty. trichtern; afl. af I.

Tragt) hælde (noget) gennem en tragt

(1.1) ell. tragtlignende sigte, filtrerpose
olgn. Moth.T149. *Kun Hjærnø af alt han
beholdt.

I

Dér tragted han Bølge,
|
Dér

kogte han S&lt. Grundtv.PS.VI1.383. (hun)
stod og tragtede nyt Øl.Elkjær.NT.15.

\\

især m. h. t. kaffe: tilberede kaffe ved at hælde
kogende vand over de malede bønner i en i

kaffekanden anbragt tragt ell. pose (jf. Tragte-
kaffej, ell. (især) hælde kaffen (v. hj. af en
kop) paa ny gennem kaffeposen for at trække

mere kraft af bønnerne, den Kaffe . . man
tragter, bliver klar med det samme. OeconH.
(1784).III.276. Bergs.PP.165. D. laver Kaf-
fen . . maaler Bønner af, tragter tre Gange.
PLevin.DG.188.
Tragte-, i ssgr. især af III. tragte.

-bakkelse, en. se Tragtbakkelse. -fjæld,
et. (til I. Tragt 2.5; sj.) fjældkløft. Oehl.
XXIX.219. -kaffe, en. (^Tragt-. CEMan-
gor.FB.19. HCLund.Samler.I.(1803).174. jf.

VSO.). (nu sj.) kaffe, der tillaves paa en
kaffekande med en tragt, kaffepose i. VSO.
D&H. -kande, en. (1. br. Tragt-. Catalog

over Løsøre -Auctionen paaEstrup. (1819). 14).
(nu 1. br. i rigsspr.) kaffekande med tragt

(kaffepose), hvori kaffen tillaves. Goldschm.
1.254. Tolderl.F.III.76. UfF. -kop, en.

kop, hvormed kaffen tragtes (III). Hun havde
Kaffekande og Tragtekop i Haanden. Bro-

10 dersen.L.17. JesperEw.PF.84. -pose, en.

(nu 1. br.) kaffepose. MO. D&H.
Tragt-form, en. (jf. -formet, -formig;

1. br.) form som en tragt. Gynæol.IV.159. -for-
met, -formig, adj. (jf. -dannet^ af form
som en tragt, tragtformet: VSO. Tragt-
formet . . kaldes et regelmæssigt sambladet
Blomsterdække, hvis Rør fra en smalere
Basis gaar jævnt og umærkeligt over i en
udvidet Krave. Lange.Flora.LV. Pigæble . .

20 staar med to lange, tragtformede, blaanende
Blomster. HeeAnd. AH. 124. En tragtfor-
mig Blomsterkrone. y*SO. En i Stenen dybt-
indgaaende tragtformig B.ule.Trap.^II.313.

(Gibraltarstrædet) der . . tragtformigt aabner
sig ud mod Oceanet. Pol.^yio 1940. 11. sp. 2.

-hat, en. [2.3] ^ (jf. -svampe paddehatten

Clitocybe (med tragtformet fordybning i hatten).

KoldRo.Sporepl.240. -hvælving, en. [2.i]

(bygn.) hvælving af form som en tragt med
30 spidsen nedefter. MurJernbeton.226. -kaffe,
-kande, se Tragte-kaffe, -kande, -slæb,
et. [2.i] (^, 1. br.) en udspilet lærredspose,

der slæber i liner efter en baad, brugt til af-

stivning af baadens bevægelser. MylErich.S.
161. -snerle, en. [2.3] ^ d. s. s. -blomst.

Kjærbøll.235. -stempel, et. [2.i] (fagl.)

stempel, sammensat af fire trekantede, gennem-
borede stykker, der omgiver stempelstangen som
en tragt, paa hvis inderside læderklapperne

40 kommer til at ligge. OpfB.^III.187. -svamp,
en. [2.3] ^ d. s. s. -hat. Sal.IV474. -vinde,
en. [2.3] 2( d. s. s. -blomst, -snerle. Schaldem.
HB.II.16.
Tragødie, en. se Tragedie.

Train, traine, trainere ofl., se

Træn, træne osv.

Traitement, et. se Traktement.
trak, præt. af trække.

trakassere, v. [trBka'se'ra] (sj. tra-

50 kasse. JohsPalM.TV.95). vbs. jf. Trakas-
seri, {fra fr. tracasser; vist besl. m. traquer,

holde klapjagt paa, port. traque, knald; sml.

trasakke; nu 1. br.) plage; drille; chika-
nere. Primon.Lexicon.(1807).269. (Sverker)

udsonede sig med Varnhem (o: et kloster),

som han til en Begyndelse havde trakas-

seret. Sal.*XXII.766. jeg havde . . ladet

mig trakassere af S. (o: en overordnet). Johs

Wulff.FA.93. II
(sj.) i videre anv., m. h. t.

60 forhold: gøre unødig indviklet, vanskelig, jeg

(o: en sagfører) trakasserer aldrig mine Sager.

ORung.L0.166. Trakasseri, et. [tpi-

kasa'ri'] flt. -er. (fra fr. tracasserie; vbs. til

trakassere; lidt gldgs.) drilleri; fortræde-
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lighed (4); chikaneri; smaakævleri. Pri-

mon.Lexicon. (1807). 269. OThyreg.MS.228.
Trakasseri og FoTnasimen.Ch Kjerulf. FE.
251. jf. trækkeseri. Feilb. || især i flt. Ew.
(1914).IV.278. evindelige Trakasserier med
Værten i Huset. Ja, det er saamænd et

suurt Liv at boe tilleie. Hrz.III.53. De to

Partier bekæmpede hinanden af et godt
Hjerte. Sammenstød og Trakasserier hørte

til Dagens OTåen.Galsch.SR.274.

I. CP Trakt, en, [tf^gd] (undertiden skre-

vet Tragt. OMads.Frk.VandasRoman.(1896).
8. JVJens.A.II.188. Nis Pet. Stykgods. (1940).

16). flt. -er. {ænyd. tract, sv., no. trakt, ty.

tract; af lat. tractus, til trahere, drage (se

u. III. drage og traktere osv.); m. h. t. bet.-

udvikling sml. I. Drag 10 || i nyda. som
efterligning af sv.-no., jf.: „I ældre Skrifter;

nu ikke brugeligt". VSO.VII.213) land-
omraade; strækning; egn. Meyer.^579. 20

Drachm.DM.90. ovenover Vejen gaar et

Udvandrertog i Trærne, de ustadige Aber,
deres Tid i disse Trakter er forbi. JFJens.
Br.l9. tyndtbefolkede Trakter.HVClaus.DL.
100. Løverne var til stor Plage i de Trak-
ter netop nu. KBlixen.AF.198. i ssgr. som
Bjerg- (Kbh.^yiol904.2.sp.4. KrarupNiels.
MP. 60), Lyng- (JVJens.Ma.74), Skov-
(TopJNorge. 7H.68. OMads. Frk.Vandas Ro-
man. (1896). 8. Fleuron.DTN.lO), Ørken- 30

trakt(KrarupNiels.MP.67) .

II. Trakt, en. se 1. Tragt.

III. trakt, perf. part. af trække.
Traktainent(e), et. se Traktement.
Traktat, en ell. f et (jf. u. Handels-

traktat^, [tfsg'ta'd] flt. -er. (ænyd. d. s.

(fk. og intk.); fra mlat. tractatus (jf. glda.

fagre tractatus, theth ær sma lystelige

høgher. Kempis.69), til lat. tractare, be-

handle (se II. tragte, traktere osv.)) 1)40
om (trykt) litterært arbejde, skrift. I.l) (nu
næppe br.) skrift, afhandling med sag-
ligt, især videnskabeligt indhold, de
Boger, Tractater, eller al anden Materie,
som i Trykken udkommer. DL. 2

—

21—1.

Tractat om Sielens \Jåøåe\\gheå.EPont.(bog-
titel.1762). Ew.(1914).11.241. JBaden.FrO.
1.2) lille skrift, pjece, flyveblad af op-
byggeligt ell. religiøst indhold, især ud-
sendt, uddelt som led i en propaganderende, 50
missionerende virksomhed. JHSmidth.Ords.
163. Kierk.VII.395(se u. traktere I.*;, han
læste aldrig Andet end opbyggelige Trak-
tater. Gjel.M.63. (han udsatte sig) for Ver-
dens Spot ved . . at uddele religiøse Trak-
tater til Arhe'jderne. Wied.Fæd.429. 2) (nu
næppe br.) forhandling; underhandling;
især i flt. Tractaterne (skulde) foretages paa
tvende Stæder. Slange. ChrIV 904. JBaden.
FrO. staa i traktat(er), (jf. u. bet. 3)
ligge i underhandlinger. Land-Grefvinden af
Hessen-Cassel stod i Tractater, til at for-
lade det Svenske og Franske Partie.67angfe.
ChrIV.947. JBaden.FrO. 3) pagt; overens-

komst; aftale; især: overenskomst ml. to ell.

flere stater; ogs. om dokumentet m. overens-

komstens ordlyd. Fyrsten af Siebenburgen
hafde brudt sin forrige Tractat med Key-
seren og declareret for Tyrcken. Holb.Intr.

1.342. Nørreg.Naturr.461. * Rusland tænder
Piben ved de gamle Traktater. Drachm.D.
52. Traktater med østasiatiske Magter ind-

gaas som oftest paa Engelsk. SaUXXIII.
675.

li
i forb. afslutte (Berlin.S. 11.175)

ell. (nu sj.) slutte (en) traktat. *Man
brugte Skaderne i Skoven til Legater.

|
De

slutted mellem Dyr og Guder selv Tractater.

Holb.Metam.l5. JBaden.FrO. jf.: at slutte

en Triple -Alliance eller 3 Gifte -Tractater.

Holb.Stu.1.9. staa i traktat(er) med,
(jf. u. bet. 2; nu næppe br.) have overens-

komst med. JBaden. DaL. 584. Leth. (1800).
164. Traktat-, i ssgr. især (emb., jur.,

polit.) af Traktat 3, fx. Traktat-bestemmelse,
-bestemt, -brud, -bunden, -fortolkning, -kræn-
kelse, -magt, -politik, -samling, -sprog, -stri-

dig, -tekst; endvidere betegnelser for by, havn
i Kina, Japan, Korea, der if. traktater er

aaben for udlændinge (europæere), tilgængelig

for udenlandsk handel og søfart: Traktat-by,
-havn. traktatlig, adj. [trBg'ta^li] (jf.

traktatmæssig^ adj. til Traktat 3: trak-

tat-, de traktatlige Bestemiaeher. FlensbA.^"/*

1921.2.sp.3. Nogle af disse Stater er traktat-

lig bundne til at underkaste sig (folke)For-
bundets Kontrol. Tilsk.1929. 1.221. England
var gaaet ind i Krigen for at overholde sine

traktatlige Forpligtelser over for Belgien.

Poy^/il938. 13. sp. 5. traktat - imessig,
adj. (jf. traktatlige i overensstemmelse med
ell. grundet paa traktater, (de russiske ge-

sandter) foresloge, at her noget skriftligen

motte opsættes, og Tractat-mæssigen ior-

iattes. Slange. ChrIV 1463. Pragfredens §6
. . hjemlede (ikke) Danmark nogen trak-

tatmæssig B.et.HPHanss.T.III.123. -sel-
skab, et. selskab, der udgiver traktater (I.2).

Sibb.II.46. SaVXXIII.678.
I-II. trakte, v. se II-III. tragte.

III. trakte, præt. af trække.

Traktement, et ell. (nu næppe br., jf.

dog Feilb.) en (Jernskæg.D.83. Holb.MTkr.
284. LTid.1729.573). [tpegds'mari] ell. (nu
vist kun dial.) [-'mæn'd] (jf. Feilb. LollO.

samt Tracteraenter 00 Renter. Falst.33). (nu
1. br. Traktament. Holb.MTkr. 284. MR.
1760.216. JNHøst. jf. SaUXXIII.678. —
især dial. ell. vulg. Traktemente. F-'mænda]
LTid. 1730.659. PAHeib. Sk. 11.267. Wied.
MB. 11.77. HSeedorf.H.55. CReimer. NB.
414. tidligere ogs. Traktamente. Kyhn.PE.
37. JLodberg. ManderupDue. (1711). 143. —
t Traitement. FrHorn.SomnPoet.44). best. f.

-et [-'mar\,'3<] flt. -er [-'maix'ar] (ænyd. trac-

tament(e), <?/. traktament, y/. /r. traitement;

fra mlat. tractamentum, til lat. tractare (se

traktere^)

I) (nu arkais. ell. spøg.) behandling,

22*
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medfart, som et levende væsen udsættes for;

især om ublid iehandling. Holb.HP.III.lO.

Stokkeslag, Støden, Pryglen og deslige ube-

sindig hidsig overiilende Tractementer, skal

aldeeles være aisksinet. MR.1741.801. For-

sømtes Skolen uden lovlig Grund . . fik de

smaa Fyre 3 Slag . . Forsømte de Guds-
tjenesten, nød de samme Traktement. -Bic/i

Pet.Kingo.(1887).ll. et kort Traktement
med Stokkeslag under Fodsaalerne. JFJens. lo

Gutenberg.(1939).7.

2) det at beværte en med mad og drikke ell.

(konkr.) den mad og drikke, den anretning

ell. ret, der serveres; beværtning (1), især

af private gæster, ved festlige lejligheder; tid-

ligere ogs. om den daglige bespisning, kost,

forplejning (fx. i et hjem, fængsel, pensionat

osv.). *Til daglig Tractament, ja og paa Kon-
gens Boord

I

Et lekkert Vildt, lidt Frugt,

dermed er Maaltid ^iordt. Kyhn.PE.49. *I . . 20

lod hente Mad og Sherbet,
|
Og gav os et

saa herligt Tractement.0e/iLJ.9i. hvad trag-

demænde di (0: fangerne) fik her. Kollerød.

55. Paa Bordet var . . anbragt et lille Trakte-

ment: et Glas Jordbærlikør og en Assiet med
Biskuits. Nans.JD.92. *Af dem fik Dyveke
altid

I

en Giilden, — som Sigbrit vendte
|

og lagde i Skuffen til Vederlag
|
for Gæsternes

TTSiktejnente.HSeedorf.H.55. ||
(nu næppe

br.) selskab, gilde med spisning (middag ell. 30

aftensmad), i Dag fylder (hun) sit tyvende
Aar . . det er derfor, at hendes Morbroder
gjør et TTaGtemente.PAHeib.sk.11.267. Nu
kommer man i Tractementer, paa Bal, i

Drikkelag. Gylb.VlOS. Traktementerne, som
de kaldtes, (bleve) henlagte til om Aftenen
paa den Tid, hvor man ellers nød Dagens
sidste Maaltid. Davids.KK.42. jf.: Maaltidet

var godt, men intet Traktement. 7*90.7//.
213.

3) t som fællesbetegnelse for de ydelser i

kost, logi, beklædning (og event, penge),

der gives indehaveren af en stilling, bestilling,

ell. alene om pengeydelse, løn; især om
saadan ydelse til soldater, militærpersoner.

Moth.Conv.T99. samtlige ved Vores Norske
. . Infanterie-Regimenter staaende Officerer

. . skulle nyde den samme Gage og Tracta-

ment, som Vore Officerer ved de nationale

. . Infanterie-Regimenter. M/2./72S.5iS. Det 50

er . . et haardt Stød for En, der maae leve

af sit Trakteraent.Skuesp.XI.424. MR.1840.
105. VSO.VII.213.
Trakter-, i ssgr. [trBg'te'r-] (nu næppe

Ir.) af traktere 3.2, fx. Trakter-hus (Cit.ca.

1750.(Nystrøm.Frederiksberg.II.(1946).202)),
-sal (0: restaurant. Bagges.DVX.302), -sted

(d. s. s. Traktørsted. Gude.0.212).
traktere, v. [tr^gite-ra] -ede ell. (nu

sj. i rigsspr.) -te (LTid.1728. 57. Clitau.PT. ep

46. jf. Esp.494. LollO.), tidligere ogs. skrevet

-de (Grundtv.Udv.il.675). vbs. -ing (s. d.)

ell. (dial.) -else (Feilb.), jf. Traktement.
iglda. (i bet. 1) tractere (Mariagerleg.39 4.

Suso.146), trættere (smst.161), oldn. traktera

(i bet. 3 og 4:), ty. traktieren, jf. fr. trai-

ter; fra lat. tractare, til trahere, drage (se

I. Traktj; jf. II. tragte, Traktat osv.)

I) m. h. t. ting ell. forhold: gøre til gen-

stand for iehandling, bearbejdelse, vurdering,

betragtning olgn. I.l) (nu især spøg.) m. h. t.

redskab, instrument: haandtere; især m. h. t.

musikinstrument: spille paa. Samme Offi-

cier skal for nyelig hos en vis stor Herre sit

Instrument (o: en lut) med . . fortreffe-

lig Omvexling have tracteret. LTid.1734.78.
Blich.(1920).XX.37. *ait som Fløjten han
(d: Holberg) trakterer,

|
han i Lærdom avan-

cerer. Rich.III. 54. (hun) trakterede et lang-

skaftet Lugejærn med . . Virtuositet. T/iBar-

fod. Drømmen om den blaa Sommerfugl. (1923).
104. billedl.: (han) forstod at traktere den
folkelige Stortromme. HWulff.DR.291. trak-
tere glastrompeten, se Glastrompet. I.2)

(nu næppe br.) m. h. t. materiale, stof:

underkaste en vis behandling. Man ren-

ser Sølvet fra de andre forstyrrelige Metallers

Blanding ved at tragtere det med Salpetret

eller med Blyet . . Denne Sølvets Rensning
kaldes Raffinering. vJ.p/i.C%m.///.35S. (.3)

(nu næppe br.) om behandling af sygdom.
samme Sygdom skal tracteris paa samme
Foed som Festen. LTid. 1726. 31. 1.4) (nu
kun arkais. ell. spøg.) behandle (et emne) i

skrift ell. tale; drøfte; gennemgaa; fremstille.

Holb.Pern.III.4. eftersom udi samme Skole

nu intet andet trakteres . . end hvad der

hører til at blive en Præst eller Degn. Cit.

1736.(VorJJngdom.l944!45.52). som Fantasi

kan det være kjønt nok. Trakter det i Breve,

det hører til de Spørgsmaal, som interessere

Mange. Goldschm.IV.330. En Anmelder pleier

dog i Regelen at læse den første og den sidste

Side af den Bog, han skal tractere. Brøchner.

(Brandes.Br. 1.77). jf. bet. 2: En Opvakt . .

har kun travlt med at tractere den øvrige

Verden i og med Tractater.Zier/;.F//.<395.

1.5) (nu næppe br.) behandle en sag, i

hvilken der skal træffes en afgørelse, ell. (jf.

bet. 2) indtage en vis holdning over for
noget, anlægge et vist syn paa noget, jeg

vil tractere det med Yoragt.Holb.HP.il.4.

Denne Sag tracterede . . de Svenske meget
løseligen, og lagde den saare lidet paa Hier-

tet. Slange.ChrIV.949. slige Sager (kan) bedst

og bekvemmeligst tracteres ved Stokhuus-
Inqvisitionen.il/Æ.2755./47. jf.: betjene og

tractere netten.MR.1706.130. \\ i forb. m.
obj.-præd. (undertiden indledet med som ell.

ior): regne for; betragte som. paa det at visse

Folk kand betages ald Aarsag at tractere

vore Comoedier som Børnespill og Tidsspilde.

Holb.JJBet.a6^. (efter fr. traiter en bagatelle)

i forb. som: Vel er det sant, at de gode Ac-

teurs ved deres Satires har besværget mange
Folk, men jeg for min Person har tracteret

det en Bagatelle. sa.^ea;./¥4. Alt dette (o:

ødelæggelserne ved den russiske indkvartering)
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med mere har Renteskriver P. B. trakteret

Bag&tellei. CiU716.(mstMKbh.IV70).
2) (jf. maltraktere^ m. h. t. levende væsner,

især 'personer: vise en vis adfærd ell. hold-
ning over for; behandle (2). 2.1) i forb. m.
adv., præp.-led, der angiver behandlings-

maaden. *Du skal i Fængsel da tracteres paa
det beste;

|
Thi skiønt du Fiende est, saa

est du dog min Næste. Holb.Mel.III. 1. „Saa-
ledes skulde jeg tractere dem." trækker Stu-

dinstrup efter Haaret, og slaaer ham ned
imod Gulvet. sa.llJ.11.1 . (konstablerne) alene

tracteres paa gevorben Fod. Thurah.B.121.
i forb. m. sammenlignings-bisætn.: hun trac-

terede og embraserede mig, som vi havde
va;ret kiendt i hundrede ÅSiT.Holb.Vgs.

(1731).II.3. han trakterede ham som en
Skolelærer behandler en Dreng, der skal

dukkes. EHenrichs.MF. 1.266. || nu næsten
kun (i rigsspr. især spøg.; widertiden vistnok

som billedl. anv. af bet. 3) i forb. m. præp.-led

m. med. Kongens Resident Peder Vibe blef

. . med sædvanlig Venlighed tiacteret. Slange.

ChrIV.1323. han trakterede sin Frue med
den udsegteste Høflighed. Wied.Fæd.47. især

|» udtr. for streng behandling, afstraffelse,

'revselse, kritik olgn.: (jeg) har derfor aliene

for at tiene jer Huus, bragt ham i den Til-

staad (o: gjort ham til soldat), og tractered

ham med saadan Haardhed (o: ladet ham
gennemgaa streng eksercits).Holb.Er.V5. Trak-
teer dem (o: oprørerne) med Kolberne.
CBernh.11.172. hendes Mand var endt med
at traktere hende med Slag. Wied.Fæd.22.
den udsøgte Foragt, hvormed han overalt

i sine satiriske Skrifter trakterer Doramer-
: standen. ArthChrist.(StSprO.Nr.131. 15). 2.2)

'(nu næppe br.) i forb. m. præd., indledet

med som ell. for. (jeg) blir . . tractered

fsom et umælende Gieatum. Holb. HP. III.

10. tractere een for w&nkundig.vAph.(1759).
lade sig tractere som en Tienestepige.Lwajd.
FS.21.

3) berede (en) en glæde, nydelse. 3.1)
(nu sj.) i al olm.: forlyste; divertere. Brud-
gommen har sat sig for at spadsere med
sin Kiereste ved Vandet, og der at trac-

tere hende. Lodde.(Skuesp.IV274). Assesso-
ren tracterede ham . . i (3: gav billet til)

anden Etage. EChristians.Hj.42.
|| i forb. m.

med til angivelse af nydelsen, fornøjelsen. Den
gamle Fisker tracterede . . med Kæmpeviser,
af dem han kunde en heel Hob udenad.
Iilich.(1920).XXVIII.49. »med udsøgt Spil
en Tid lang

|
Han sin unge Ven tractered.

PalM.VI.224. anden Gang var det Tante
Sophie, der trakterede min Broder Peter og
mig med „ Roverborgen". Z,MisBrawisen.0.7.
3.2) give en (især: en gæst) mad og (ell.)

drikke ell. andre nydelsesmidler; beværte;
ofte i forb. m. med til angivelse af trakte-

mentet.
II

uden obj. Andre Officerer her i

Byen holde gode Miner med ham, og titu-
lere ham nu Hr. Captain, nu Hr. Major, nu

Hr. Oberst, ligesom hånd tracterer meer
eller mindre til. Holb.Tyb. 1. 1. *Moder er i

Kjøkkenet,
|
Nu skal hun traktere. PFafcer.

VVllS. Trods alle Forbud . . trakterede dog
vistnok enhver, der havde Raad dertil, med
Vin ved BTyllu\). TroelsL.XI.96. hvem trak-

terer med en Cigaret? JSiÆT. i forb. m. paa,
dels til angivelse af den person, der beværtes:

spendere, give ud paa en til mad og (ell.)

10 drikke, især paa restauration. Bergstrøm.M.
120. (han) trakterede på ham og lånte ham
penge. Hjortø.OU. 192. Betjentene havde . .

ladet sig traktere paa af en Arrestant. Poi.

*U1944.7.sp.l. dels (sj.) til angivelse af trakte-

mentet: byde paa. Hun havde trakteret paa
Kdi^e.KAabye.KA.55. \\ m. person-obj. faaer

de (besøgende) fat paa mig, saa gaaer de
aldrig igien, og saa skal de tracteres. //oZ&.

Bars.II. 1. alle Rigens Raad bleve ved Kon-
20 gens Taffel herligen tracterede. (Stønne. C/ir/ Tf

264. *Just for han gierrig er, han os traktere

ma,SLe.Wess.200. nu især i forb. m. med:
Det er jo uforskammed . . at tractere Folk
med Øll. Holb.Bars.IY5. de bleve trakterede

med Mad og Drik. Winth.VIII.263. hvad
skulde han trakteres med? . . Atter maatte
Pigen afsted til Vinhandleren, og lidt efter

kom hun tilbaire med en Flaske Champagne.
Tops.II.444.

4) t forhandle; underhandle; ogs.:

slutte overenskomst; gøre forbund, (ta-

tarerne havde) ey vundet, hafde ikke en
Chinesiske Øverste med Fienden forrædelig

tracterit. Pflug.DP.513. Gram.(KSelskSkr.IY
123). den ene Part . , skulde (ikke) tractere

om Fred, foruden den anden. Slange.ChrIV
903. Leth.(lSOO).

Traktering, en. fd. -er. {ænyd. d. s.

(i bet. 1)) vbs. til traktere; især i flg. anv.:

40 I) (nu næppe br.) til traktere 1-2. Moth.
Conv.T99. Leth.(lHOO). 2) til traktere 3; ogs.

om det, der serveres, traktement, ell. (tid-

ligere) om selskab, gilde med spisning. *I

Warschau idelig Tracteringer anrettes,
|

Hvor Overflødighed og Pragt til Maalet
settes.Prahl.ST.il.16. Han har ødelagt sig

ved Tracteringer. VSO. Vi fik både drikkels-

varer og truktering. Krist.Ordspr.40.

Traktor, en. ['tpgtmr] flt. -er [tpeg-

50 'toTar, -'to*(r)i] (fra eng. tractor, dannet til

lat. trahere, trække (se u. I. Trakt osv.);

jf. Træk-(automo)bil, -maskine, Trækker;
især fagl.) motordreven maskine (en slags

motorvogn), der kan forspændes og traikke

en plov, vogn, kanon osv. Den allersværeste

Type Last-Automobiler, der er beregnet paa
at anvendes med en eller flere Paahængs-
vogne, kaldes en Traktor, VoreIIerrcr.*/»1920.

29. LovNr.271Vd921.§l. Landb().*ll.575.
||

60 hertil bl. a. Traktor-forer, -motor, og beteg-

nelser for redskaber, der trækkes af en traktor,

som Traktor-binder, -plov, samt betegnelser

for arbejder, der udføres v. hj. af en traktor,

fx. Traktor-plejning.
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Traktør, en. [tf^g'tøV] flt. -er ell. (sj.)

-e (Tode.V.14) ell. (nu næppe br.) m. fr.

form tracteurs (Klevenf.RJ.WO). (sv. trak-

tor, ty. t tracteur, jf. ital. trattore ; til trak-

tere) I) t til traktere l.i: person, der
spiller paa et musikinstrument. Cla-
veer Tra et e ur e r. T/jt'e/o.M.Fori. 2) (til

traktere 3) t person, der trakterer en
gæst ell. holder gilde med mad og (ell.)

drikke; en trakterende. Revisor, (drikker.): lo

„Tracteurens Skaal". Witvet.EL.37. JNHøst.
3) {vel efter fr. traiteur, ital. trattore; jf.

traktere 3.2 ; uden for ssg. Traktørsted især

foræld., jf.: „Tracteur . . som nu kun siel-

den høres". VSO.) beværter; gæstgiver;
restauratør; spec. (emb., foræld.) om gæst-

giver, der giver tilrejsende herberg (se PI."/«

1805). da Fisken er her meget dyr, og denne
Vært er af de massive Tracteurs, saa fin-

der han sin Regning bedre ved Kiødet end 20

ved Yisken. Klevenf.RJ.WO. Meget skrev jeg

ned paa Veien, snart inde i en Kro eller

hos en Traktør. Sibb. II. 186. PalM.IY142.
Lars Mathisen, Tr&ktør. Drachm. Fest-Spil.

(1888).6.
li

hertil: Traktor-have (Nystrøm.
Frederiksberg.I.(1946).189), -hold (foræld.; det

at holde traktørsted. smst.II.(1946).118), -hus
(CarlC Christensen. Fra Voldenes Kbh. (1924).
71) og (især) -sted (om restauration, gæst-

giveri; nu navnlig om (jævnere) restaura- 30

fion (især: uden for byen, ved udflugts-

steder), der kun er beregnet paa (og adben i)

sommersæsonen. Gylb.(1849).IX.17. Traktør-
stedet Christian Y\\ridi\.Hostr.G.7. Veteranen
blandt Strandveiens Tracteursteder, det ud-
holdende (jon^t3ia.i\di.VKorfiisen.ES.22. Trap.*'

111.127).

I. Tral, en. se I. Tralle.

II. Tral, et. [ty^l'] best. f. -let; fit. d. s.

(sv. trall, fk., melodi, slendrian, no. trall, 40

fk., isl. trall, n., letsindigt levned; til II.

tralle; 1. br.) det at tralle, synge tra-
lala, ell. ord og toner, der tralles. *ad
Stien ned mod Stenten går en Pige

|

med Barmen bag det røde Liv opfvldt af

Sang og Tra.l.SSwane.Skyer.(1912).79. Min
søde, lille Kone var i Søndagshumør fra

Morgenstunden. Hun vaagnede bogstavelig

talt med et Tral paa Laaherne. NatTid.'^'/i

1925. M. 5. sp. 3. Under Trallet danser alle 50

parvis lloYtsa,. DanmSanglege.158. jf. Danse-
trallet. smst.141.

trala, inlerj. [tfB'la] (ogs. skrevet tralla.
— ofte m. længere former: tralala, tralalala
osv. — 1. br. tralalera (Hostr.SpT.IIl.U),
trallera (traldera), tralleralle, tralderalde-
rara (DSkæmtev.1.22) ofl.). (ty. trala ofl. (se

Grimm.Wb.XI,I,1.92of.), eng. tralala osv.;

jf. I. la, faldera samt Ideforss. De primåra
interjektionerna.I.(1928).84ff.) ord, der syn- éo

ges ell. udtales paa en melodisk maade
for at udtrykke lystighed, glæde, ell.

ord, hvormed man udfylder en melodi
(fordi man ikke husker de rette ord ell. som

et slags refræn). Trallalla kand vare sekoven
igiennem. Rostgaard.Lex.T58c. *alle

|
Synge

i skingrende Chor: Tralleralle!
|

Tralle-

ra! Trailerala! TTMeTa.nGlHSneed.ED.212.
*Hop! heisa! ha! ha!

|
Min Bryllupsdag: er

det! Trallalla! Trallsil Bagges.Ungd.il.101.
*Naar jeg leer —

|
Ha, ha, ha!

|
Tra, la, la!

I

Ingen Ting da kan mig skade meer. PaLlf.

III. 28. *Tralaralala tralalo johol Oversk.

BlomsterfeernesDronning.(1852).31. *01e sad

paa en Knold og sang
|
lal-la-la!

|
Faar og

Beder omkring ham sprang
|
— tral-la-la!

Aakj.SYI.86. DanmSanglege.59.75.138ofl..
\\

i substantivisk anv. *Det var intet kunstigt

Kvad —
I
Tralala! og ikke Andet. Bødt.SD.

60. det er noget saa komisk, naar man tæn-
ker paa den Sang og Tralala langs alle

Strande om Verdens Fremgang. Bergstedt.

UK.146. spec. (jarg., foræld.) i forb. være
med paa trala(la) ell. tralaen [tr'B'la'on],

være med paa noderne ell. være kendt med
(og deltage i) forlystelserne, det glade liv i

en by olgn. [OMads.] Studentens glade Liv—

.

(1893).151. KLars.Soldatspr.24. Du har jo

ikke været saadan videre med paa Trallaen

i Dine yngre Epoker. A Gnudtzm. Det stille

Vand.(1901).90. tralalle, trallare, se

II. tralle.

I. Tralle, en. ['tpls] (sj. TraL jf. VSO.).

flt. -r. (ænyd. (flt.) tralle(r), trallier, trelier,

ty. trallje, mnt. trallie, fr. treille, mlat. tralia,

trel(i)a, af lat. trichila, løvhytte) I) vist kun
i flt.: stænger, tremmer i gitter olgn.;

ogs.: gitter(værk). Kasser, hvis Bund be-

staaer af Trsiller.VareL.(1807).III.18. *et

Kors har blinket over disse Haller (0: Sophia-
moskeen),

I

en Psalme brust fra disse gyldne
Traller. Rich.1. 74. ^y. Jerntraller. Politi-

vennen.1799/1800.1562. \\ nu vist kun (he-

rald.) om hver af de lodrette bøjler, der be-

skytter aabningen paa forsiden af en aaben

hj' Im (se Trallehjælmj. LTid.l720.Nr.26.3.

PBGrandjean.Heraldik.(1919).167. 2) (fagl.)

i ent., om forsk, indretninger af ell. med
tremmer; fx. (fot.): (fotografipladen er) fær-

dig til at sættes til Tørring, hvilket bedst

foregaar paa en saakaldt „Tralle", — et lille

Træstativ med Riller, i hvilken Pladen staar

frit, saa Vandet kan løbe af den. Hjemmet.
1906.359.sp.2.

II. tralle, v. ['treb] (1. br. tralallc.

[tfB'lalft] Rabener.Sa.tirer.(overs.l758).7. Rask.

FynskeBS.63. RUss.ME.II.12. tralleralle.

[trBbir^lo] HCAnd.SS.III.265. tralre. Berl

Tld.^'/*1921.Aft.l.sp.4. — t trallare. vSundi.

UdtogafenDagbog.(1827).136). -ede. vbs. jf.

II. TraL (sv. tralla, no. tralle, ty. tralle(r)n,

trållern, nt. tralalln, tralarrn ofl.; til trala)

synge trala; synge en melodi, idet man som
ord til den ell. i st. f. de tilhørende ord udtaler

ord som trala (la), lala osv.; især: synge en

melodi paa denne maade som udtryk for glæde,

lystighed; ogs. i al alm.: synge højt og lystigt,

men monotont, uden forsøg paa kunst.
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1) uden obj. (han) gik op og ned i Galleriet,

og trallede, for at forlyste sig med det Echo
som der eT.Gram.Breve.247. Figaro med en

Cithar paa Ryggen . . kommer trallende ind.

Skuesp.III,1.6. *vinder jeg tilbage til Bjer-

gene blaae,
|
Hvor sødt, hvor sødt skal jeg

hvile paa Straa
|
Og juble og tralle. Rich.

SD.97. Dolores (begyndte) at tralle og hviste

Spædbarnet op og ned. JVJens.IM.22. ofte

i forb. m. synge: han trallede og sang, saa lo

det klang i BåkkeTne.SvGrundtv.FÆ.II.138.
Peter han var ligeglad,

|
han hoppede og

sprang
|
og trallede og sang.DanmViseb.IJ.

161. *Vi synge, vi tralle
|
saa lystelig alle.

|

Synge, tralle lystig alle,
|

lade Skyttelen

g&a,. DanmSanglege.265. || som vbs. i formen
Trallen. vAph.(1759). med Stimen og

Støien, og Trallen og Danås.Grundtv.Saxo.
111.316. til sidst gled (sangen) over i en

kaad, lattermild Ixallen.EErichs.S.åO. \\ i 20

forb. m. paa. han (havde) som Soldat . .

lært nogle Viser (og) det morede ham, stun-

dom at tralle paa dem. FMLange.Criminel-

sager.IY(1838).64. I ømme Elskovslængsler

gaar Hyrdinden . . og traller paa sin Vise.

VVed.R.82. jf.: Philip (gik) om Natten . .

gienneni Leiren, trallende paa Krigs-Erklæ-

ringen, Demosthenes havde udstædt mod
ha,m.Grundtv.HYI.371.

\\
(især spøg., 1. br.)

i videre anv., om fuglesang. Oppe fra Gammel- 30

bøgens Top traller et Par Stære løs. Fleuron.

S.4'5. en Lærke hang og trallede højt oppe.

ErlKrist.St.109.
|| (1. br.) m. subj.-skifte, om

lyd, melodi, den samme Revymelodi traller

paa Gadedrengenes Læber Verden over.

VVed.M.59. A det er et prægtigt Bogstav,

det baade traller og har Krdit.KMunk.OS.
12.

II
(sj.) i forb. m. op. „Hvad skal jeg

love —?" — „At Du aldrig vil synge! aldrig

tralle lystigt o^:'HCAnd.SS.Xi.5i.
2) m. obj., som betegner sang, melodi ell.

de ord, der synges. *I Ammestuen du kanske

I

Ilar hørt en gammel Kælling tralle
|
En

Ks'.mYievise.Grundtv.FS.I.201. Den Dag i

Dag kan jeg daarligt digte, før jeg har faaet

mig lavet en egen Skabelonmelodi, paa
hvilken jeg traller det hele frem. Aakj.Min
HæderHdag.(1927).22. *som en Skralle traller

alle samme Melodi. VilhAnd.SF.179.
\\

(spøg.,

sj.) om sangfugl, en Sang, en kunstløs Me- 50
lodi

I

han (0: nattergalen) tralled rent iblinde.

Røse. Bygevejr.(1892).48.
Tralle-hjælm, en. (til 1. Tralle 1;

herald.) (turner)hjælm, hvis aabning er be-

skyttet af en række lodrette bøjler. Aarb.1902.
15. Trallehjelmcn benyttedes ved Turnerin-
gerne, naar der kæmpedes med Køller og
Sværd. PBGrandjean.IIeraldik.(1919).167.
trallera(lle), interj. se trala. tralle-

ralle, V. se II. tralle. 60

Tral(le)-Tærk, et. (dial. Traller-,
Tralre-. Rørd.LB.185. Feilb. t Træl-. PV
Jac.F.38G). {ænyd. tral(le)-, trælverck; til

I. Tralle; fagl. ell. dial.) hvad der besiaar af

tremmer, parallelt anbragte stænger olgn.;

gitter(værk); trem.meværk; sprinkelværk; ogs.

om hvad der ligner dette. Tralle-: Jernskæg.

D.77. Skulde Politibetjenterne og Vægterne
ikke kunde oversee alt, var det da ikke

muligt, at man ved et Tralleværk, der havde
kun een Indgang kunde afsondre Vårene fra

disse ivrige Handelskvinder? PoK^wennen.
1800.1856. Hun foldede sine Hænder over

Trappens Tralleværk. ThitJens.EH.40. UfF.
Et Tralværk for Alterfoden med 2 Laager.

Cit.l714.(AarbPræstø.l927.79). Dyden . . er

en tryggere Vogter, end Laase og Tralvær-

ker. Bfe/ilCerv.LF.//.272. *Brist, du gamle,

møre Tralværk (o: om altanen)\ Oehl.VII.

285. Stakittets Tra,lya8rk.Pont.LP.VIII.109.

II (jf. 1. Tralle 1 slutn. og Trallehjælm; for-

æld.) om del af hjælm. (han) førdte med
sig (fra kampen) halfparten af et Slagsværd,

som sad fast udi hans Hielm oven over Vi-

seren eller l!rdÅverke\.Slange.ChrIV.291.

tralre, v. se II. tralle.

traiii(]neraiii), interj. [tfBm(9'rBm)]

(1. br.) efterligning af lyden af tromme ell.

trompet. JJeppesen. Reisentil Helicon. (1782).

66 (se u. trara(ra)j. „Trammeram, tramme-
ram, det er ham! det er ham!" kunde
Trommen have sagt. HCAnd.(1919).IY 357.

„Fut".1.(1872).21.
Trambo, en. se Trangbod.
Tram-bais, en. ['tfBm-] (fra eng. (ame-

rikansk) tram-bus, til eng. tram (tram-car,

-way), sporvogn, sporvej, og bus (se III. Busj;

kun om forhold i Aarhus) automobilomnibus.

Aarhus Aarbog.1932. 42. PoUVxil936. ll.sp.3.

tramle, v. se u. II. trimle.

I. Tramp, en. [tf^m'J ell. (i bet. Z) m.

eng. udtale] {fra eng. tramp; egl. sa. ord som
II. Tramp) I) (jarg.) i forb. paa tram-
p(en), paa rejse, paa farten, paa valsen (som
rejsende haandværker, arbejdssøgende, even-

tyrer olgn.). En Københavner paa Trampen.
KLars.De, der toghjemmefra.II.(1912) .135. jeg

har nu slædet saa længe, at en halv Snes

Dages Rejse er for intet at regne mod det,

jeg allerede har tilbagelagt. I over halv-

anden Maaned har jeg været paa Tramp.
EMikkels.JD. 187. 2) (1. hr.) person, der
er paa rejse, paa farten som rejsende

haandværkssvend, eventyrer, vagabond olgn.

Den Velsignelse, det er at strække sig . . for-

staar kun en Soldat, en Tramp eller en

Opdagelsesrejsende. EKornerup. Filippinerne,

(1921).84. med Stok og Frakke over Armen
sprang jeg af som en anden Tramp. FrPowi-
sen.(PoV*/»1926.10.sp.3). 3) {egl. i ssg. eng.

ocean-tramp, ogs. i da.: (en) Oceantramp.
KnudAnd.H .27 ; jf. Tramper 2 ) 4^ fragt-
damper, der ikke sejler i rutefart, men ta-

ger last (til forsk, havne), som det træffer
sig; ogs. i al alm. om fragtdamper. Scheller.

MarO. Agten for tværs plaskede en Tramp af

Sted . ACWestergaard.EnDreng iVerdenskrigen.

(1935). 31. KnudAnd. Stormsvaler. (1940). 34.
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II. Tramp, et. [trBm'fe] fi. d. s. (vbs.

til II. trampe; jf. I. Tramp) det at tram-
pe; trampen; det enkelte kraftige slag,

traad af foden mod jorden, gulvet osv.;

ofte med særlig tanke paa den dermed for-

bundne lyd, støj. Amherg. alle de eiendomme-
lige Bøininger, der ere ligesaa uundværlige
i Paradis (a: spillet), som Trampet med
venstre Fod er det i Mazurka Polka i Pro-

vindsen. C/fiewiø.J.7/.i32. *.Jordbunden drø- lo

ner af Hestenes TiamY). Recke.BB.107 . I det

samme hørtes Trampet af mange Støvler.

Pont.F.II.80. JørgenNiels.KB.16. MIMI:
*J)e unge Aar . . de forsvinder . .

|
og det

blir smaat med Tro og Ventetaalmod;
|
vi

gaar i Livets Tramp, i Hverdags-Taagen.
Woel.(EkstrabUyil932..5.sp.l).

\\ (1. br.) om
spor i jorden af trampende fod. der saas mange
Tramp af løse Heste omkring den åaåQ.Cit.

1797. (Rørsig. Skoler i Vendsyssel. I. (1933-44). 20

370). jf.: Vejen . . var oprodet af dybe
Tramp ligesom af en Rest. HUss.IH.131.
Tramp-, i ssgr. ['tremb-] I) 4>- «/ I-

Tramp 3, i betegnelser for (fart af) skibe,

der sejler med last (egl. til forsk, havne, efter

som der tilbyder sig fragter), som Tramp-
baad, -damper, -fart, -rederi, -skib (s-fart).

2) (sport., gym.) af II. Tramp, i beteg-

nelser for bevægelser, hvorunder hele foden
sættes haardt i jorden, gulvet, som Tramp- 30

gang, -hop, -skridt (se Sportsleks. 11.601);

jf. Trampsving (i skiløb, smst.).

I. Trampe, en. ['tr^m&a] flt. -r. (sv.

trampa; til II. trampe; væv.) fodbræt,
trædebræA paa væv; fodspor (2). Kværnd.
Væv med 8 TmmTper. PoV/iol943.20.sp.3.

II. trampe, v. ['trem&a] -ede. vbs. -en
(s. d.) ell. -n'mg (vAph.(1764). VSO. Værkt
Mask.99) ell. (sj.; if. VSO. især i ssg. Ned-
trampelsej -else (VSO.), jf. II. Tramp. 40

{ænyd. d. s., fsv. trampa; fra mnt. trampen,
svarende til eng. tramp ; besl. m. got. anatrim-
pan, trænge sig frem, og mulig m. mnt. holl.

trappen (se gennemtrappetj, jf. III. trappe;
sml. trample, tramse) træde haardt, kraf-
tigt (og rungende) mod jorden, gulvet
ell. hvad der ligger derpaa, fx. fordi man
gaar tungt, har tungt fodtøj paa, ønsker at

sammentrykke, mase det, man træder paa, ell.

ønsker at lave støj; ogs. om bevægelse, der min- 50

der herom.

I) intr. I.l) i al alm., om mennesker ell.

større (tunge) dyr: træde haardt i jorden osv.,

medens de gaar ell. staar stille, bl. a. som led af
visse danse, som udslag af vrede ell. udtr. for

mishag olgn. (jf. II. stampe 2). de sloge med
deres Hænder, og trampede med deres Fød-
der mod K\Men.Holb.DH.II.31. *(hestene)

trampede, saa det gav Skrald fra hver en
Steen.PraM.BJ.6. Elverpigerne have lært eo
nye Dandse, som der trampes i.HCAnd.
(1919).II.165. Vreden . . bringer sit Offer
til at . . spytte og trampe i Gulvet. OBloch.
D.^1.161. Inde i (varieteen) blev der klappet

voldsomt, trampet og sunget meå.ErlKrist.
DH.141. i en børneleg: *Jeg har hjemme i

Trampeland,
|
Trampeland, Trampeland;

|

alle de, som trampe kan,
|
de har hjemme i

Ti&miieland. DanmSanglege.281.
\\ (foræld.)

om mishagstilkendegivelse i teater olgn. En
norsk Student . . arresteres i Hoved-Vagten
for at liave trampet paa Gomæåien. Luxd.
Dagb.I.149. trampe ad en Skuespiller, Taler.

Levin, jj om bevægelse, hvormed man holder

et redskab i gang med foden. Rokken, den
flatterende Rok, der kjæler for Spindersken,

for den lille vævre Fod, der tramper. Bogan.
1.147. Cyklisterne trampede i Pedalerne og
spurtede aisted. Duelund.N.140. \\ i forb. m.
paa. * Hingstene vrinske, og trampe paa
Lig. Thaar.ES.21. Gale Svensson havde rig-

tig Lejlighed til at trampe paa Sydvesten
og forbande os. Buchh.FD. 57. billedl., i udtr.

for at underkue, mishandle, krænke ell. vise

ringeagt: De tramper paa monsieur Paul;

De træder paa ham uden Medlidenhed.
IJohans.J.148. (i skødesløst spr.) i passiv-

vendinger som: Trampe paa Følelser??? Mon
det ikke er mine, der er trampet paa !Po^
^'''zl940.Søyid.8.sp.4. De hørte begge til den
Slags, der blev trampet paa her i Verden.

Knight.— men dette fremfor alt. (overs.1942) .23.

trampe paa ens grav, (nu 1. br.) forhaane

en afdød. Grundtv.PS.V 471. Hrz.GB.121.
\\

trampe mod brodden, (sj.) stampe mod
brodden (se u. I. Brod I.2J. Ing.KE. 1.117.
1.2) (jf. III. stampe S) gaa med haarde og

rungende trin, ell. saaledes at noget trædes ned,

mases under foden. *Nattens tungtbeklædte
Vægter tramper

|
I fjerne Stræde med be-

slagne Skoe. PMøll.(1855).I.123. *„Du maa
ei trampe her i vor Ager."

|

— „Jeg vil dog
see, hvordan Hveden smager.'''' Winth.II.153.
saa tramper det med Træsko, og ind tri-

ner en gammel Bonde. OldemorsErindringer.

(1908). 140. (sport.:) Er Skraaningen for stejl

(for skiløberen) til Saksning maa man bruge
Sideskridt, populært kaldet Trampning. Man
gaar sidelæns opad paa Skienes Kanter. PoL
^°/il942.4.sp.l. (nu næppe br.) om dans
med tramp: *snart med vendte Skoe jeg

tramper. PAHeib.Sk.lII.350. || ofte i forb.

m. adv. *Bleeg tramper han . .
|
Omkring . .

med lange, tunge
|
Forfærdelige 'Yrm. Bagges.

ComF.95. *Hest tramper hen over steenlagte

Bro. Oehl.ND. 165. Nogle af dem trampede
omkring i Sæden.SHeegaard.UT.104. Jeg
sukkede over Skiebnen og trampede saa

af i al Stilhed. CPPotte.JxV.iS6. Hun tram-
per ai.KMunk.ChrII.32.

|| (1. br.) i forb.

som gaa og trampe i det, især billedl.:

ingen vegne komme; gaa og stampe i det (se u.

III. stampe 8j. Bohemens Liv . . at være
løftet over alt dette flade dagligdags, de

andre gaar og tramper i. JacPaludan.Mar-
kernemodnes.(1927).96. man gaar . . mange
Gange og tramper i det uden rigtigt at

komme videre (0: i kræftforskningen). PoV/s
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1945.7.sp.5. 1.3) (1. br.) overf., om tings be-

vægelser. Pulsen er trampendes (o: hos blod-

rige menneslcer). Agerbech.FA.J. 104. jf.: det

følgende platte, prosaisk trampende Digt.

Brandes.III.98.

2) trans. 2.1) (især poet.) betræde, gan
hen over med haarde, tunge trin. *hiin

anden store Ork den ligned nøie,
|
Der for-

dum trampet blev af Catos Fødder. CZMo/ft.
Dante. 1.82. *blev dine (o: Danmarks) Mænd
nu til klagende Kvinder?

|
trampe dine

Fjender den sløjfede Yold? Lemb.D.124. Ho-
vene tramper Jorden. Reinhard.FC.lOl. 2.2)

sammenpresse, ælte ell. paa anden maade
behandle noget ved at træde haardt
rundt i det.

|j (jf. bet. 2.s) i forb. m. adv.

elJ. obj.-præd. Pladsen er trampet haard og
glat af Soldaterne. VSO. trampe Jorden sam-
men i en Grav.sms^. ;'/. u. bet. 2.3: saadan
en Benk fylder mand med frisk Heste Møg,
vel beblandet med Halmstrøelse, hvilken

mand tramper vel ned. LTid.1727.277.
||

(fagl.) m. obj. alene. Arm i Arm tramper
(svendene) Dejgen med de bare Fødder.
LBruun.(Foraarsbogen.(1917).21). tyske Tørv
blev trampet med gi. Træsko med Fja-l

nndei. UfF. 2.3) mishandle ell. ødelægge,
mase, knuse ved at træde haardt; især i

forb. m. adv., præp.-led ell. obj.-præd. Hun
hadede ham, hun kunde have trampet hans
Hjærne ud med sin \ldå\. Reinhard.FC.220.
*de bringer Tigerdyret,

|
spiddet, skudt og

trampet fladt. JF./ens.Z)i.iS. .Jeg traadte

dem i Vrede, trampede dem (1871: stam-
pede dem nedj i min }iaTme.Es.63.3(1931).
Kongens Heste trampede nogle Gæs ihjel.

Elkjær.HA. 100. jf. tiltrampe: JFru Rahbek .

.

havde beklaget sig over (at) han (o: Rahbek)
trampede Gulvet til og aldrig tillod, at det
blev vasket. Brandes.1.198. billcdl., især som
udtr. for at undertrykke, underkue, øve vold

mod: vort Fædreland . . kunde vinde frem
til en harmonisk Udvikling, hvor ingen træ-
des eller trampes, fordi han er fattig og
rin^e.Aakj. Blicher.(1926).24. (skribenten) er

ikke tjent med at faa sit Modersmaal tram-
pet fladt af klumpfodede Stilmordere. Arth
Christ.ST.102. (1. br.) i forb. som trampe
under fødder (Levin.), i støvet (se Støv
3.2j, alm.: træde under fod, i støvet. || ofte

i forb. trampe ned (jf. nedtrampej. Moth.
T210. Den hvide Hvedemark

|
Var tram-

pet ned og hærget
|
Af Hestehovens Spark.

Holst. 1.146. billedl: (Napoleon) trampede
al Modstand ned.GBang.EK.il. 306. naar
alle følelser er brændt bort og alt hensyn er
trampet ned, begynder vi (o: tyskerne) om-
organiseringen af verden. Linnemann.N F.220.
2.4) frembringe ved ell. under tram-
pende bevægelser. »Der skingrer lystig
Latter, der trampes flinkt en Dands.Winth.
VI.221. man (saa) en Politibetjent trampe
Varme i Fodderne.il/MMsw. LX. 67. trampe
Takten til et Musikstykke. Z>cfe//. || m. h. t.

XXIV. Eentrykt Vi» 1947

sti. I Vestafrikas Urskove forbinder tram-
pede Stier den ene Negerlandsby med den
anden. HeeAnd.MS.33. jf.: R. trampede sig

Vej (gennem sneen). Elkjær.MH.17 7. 2.5) faa
til at flytte sig ved trampen.

\\
(sj.) i

forb. m. adv. *Flak over Styret Ka'le tram-
per

I

sig hjem til Mor (o: paa cykel). KMunk.
DS.48. trampe ^en skuespiller olgn.) ud,
om publikum: trampe saa længe i gulvet af

10 misfornøjelse, indtil han forsvinder fra scenen.

Ew.(1914).IV177.
il
trampe harer, (jæg.,

nedsæt.) skyde harer paa spring. Frem.^*/*

1927.omslag.2.

3) (efter eng. tramp; jf. I. Tramp) ^ om
skib, spec. trampdamper: besejle; befare,
en af disse stærke Skuder, der . . tramper
de store Uave. AndNx.DL.112. jf. bet. 1.3:

Lastbaade, der tramper Jorden rundt. Knud
And.HH.12.

\\ (j^, jarg.) rejse som tramp
20 (1.2). vi trampede sammen fra New Orleans

til Savannah. Ord&S.

Trampe-, i ssgr. af II. trampe, -dyr,
et. (især dial.) som skældsord om person med
trampende gang, ell. om klodset person. Bang.
SE.196. BornhOS. -jagt, en. (jæg.) jagt,

hvorved jægeren (uden hund) selv opsøger

vildtet og faar det til at lette paa skud-

hold. KMunk. Vedersø-Jerusalem. (1934). 127.

DJagjleks.1306. -jæger, en. (jæg.) jæger,

30 der driver trampejagt (spec: tramper harer,

se u. II. trampe 2.5}. Frem.^^U1927.omslag.2.
PoU'/il945.Sønd.4.sp.l. -kar, et. (jf. -tøn-

de; foræld.), (buntmagerne) indsmøre . . Skin-

dene med Smør eller Sviinefedt, og legge

dem i det saakaldte Trampekar . . Her træ-

des de nu flere Timer i Rad med blotte Fød-
der. VareL.(1807).II.293.

Trampel-dyr, et. ['tpsm'&al-] (efter

ty. trampeltier, maaske omdannelse (gennem
40 ældre ty. former som dromel-, trummeltierj

af dromedar (se Dromedarj; i bet. 2 maaske
m. tilknytning til ty. trampel, klodset person

(= jy. trampel (Feilb.)), til trampeln (se

tramplej, ;/. dog Dromedar 2)1) (især zool.,

1. br.) kamel; især: tvepuklet kamel, Camelus
bactrianus. Funke. (1801). 1.119. JVJens.O.
196. Brehm.DL.UII,3.79. 2) (dagl.) nedsæt,

betegnelse for andre store dyr, som hesten

(JVJens.FD.112. sa.VL.34), ell. (især) for

50 klodset, plump person ell. (sjældnere) for

arbejdsslave (JVJens.M.L12). „kald . .

paa Pigen" . . „skulle vi nu have det

Trampeldyr i vor hellige Forsamling (0: en

kreds af unge akademikere).'' CBernh.NF.II.
253. hun udtalte Navnet, ligesom enkelte

Fruer fornemt spytter Navnet paa deres

beskidte Tjenestepige ud „Sjuskedorte" , .

„Trampeldyr". Thuborg.DVE.67.
Trampe-maskine, en. (foræld.)

60 muddermaskine af ældre type m, menneske-

lig drivkraft i et dertil hørende trædehjul.

Orlogsværft.52. f -niølle, en. trædemølle.

Cit.l883.(Læsøfolk.93).

Trampen, en. JU. f d. s. (se ndf.). vbs.

23
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iil II. trampe: det at trampe, især m. tanke

paa lyden (jf. Hestetrampen); tidligere ogs.

om det enkelte traad: tramp. Moth.T210. Jeg
skal bringe ham til det Sted, hvor vi har vor
Gang under Jorden, og vare jer ad ved 3
Trampen paa Jorden, naar Tid er at staae

op af Eullet.Holb.UHH.IVG. *en herreløs

Hest's Tmm^en.Hrz.D.II.117. hilledl. (jf.

II. trampe l.s): (han sad) hvilende ud efter

de hidsende Hjerneprocessers gentagne Tram- i'o

pen i hans Sind. AlbDam.TS.205. Tram-
per , en. I) (1. Ir.) person, der tramper (jf.

Lortetramper). Amberg. \\ hertil (foræld.):

Jeg kan baade dandse . . Tramperdand-
sen og Skomagerdandsen og Skrædderdand-
sen. HMikkels.D.127. 2) (jf. II. trampe B) -^
tramp-baad, -damper; tramp (1.3). AndNx.
U.125. Trampe-tøj, et. trædebræt med
tilbehør til drejebænk olgn. VærktMask.28.
-tønde, en. (jf. -kar; foræld.) hos bunt- 20

magere: en tønde, hvori skindene underkastedes

trampning. VareL.(1807).II.293.

trample, v. ['tpmbla] -ede. (ænyd.
d. s., eng. trample, ty. trampeln; aft. af II.

trampe
; jf. jy. trumple (Feilb.) samt hjample

;

nu kun dial.) gaa med trampende trin
ell. gaa og sjokke tankeløst. *med Larm
da trample de Mnlåyi. PMøll.(1855).I.229.
A vil sku ha Hegn omkring Haven . . Der
kan ingenting trives i en Have, som alle 30

og enhver kan trample omkring i. AndNx.
MJ.II.37. Feilb.

Trampolin, en. [trBm&o'li'n] (ogs.

Tramplin, Tremplin [tfBn,'pJæn, olgn.]) ftt.

-er. {ty. trampolin, fr. tremplin, fra ital.

trampolina, maaske romansk dannelse til

II. trampe, trample; gym.) skraatliggende,

stærkt fjedrende springbræt. SaU XXIII.
679. Tremplin: JNHøst. (akrobatens) fort-

satte Række af forlænds Saltomortaler uden 40

TTemiplm.VKorfitsen.GM.22. || hertil TT&m-
polin- (Tramplill-, Tremplin-)spring (Bag-

ger.II.442. (gøgleren vil) give en stor, over-

ordenlig Forestilling i den høiere Voltigeer-

konst, Liniedands, Trampolinspring. Paiikf.

IL.I.481. billedl.: Jeg kan gjøre det store

Tramplin-Spring, hvorved jeg gaaer over i

Uendeligheden. ZierA;./77.S7. alle mine far-

lige Volter og Tremplinspring. Drachm.(Bran-
des.Br.III.65)), -8pringer(ske) (i cirkus: 50

Socialdem.'y* 1946.8.sp.3).

tramoe, v. -ede. {ænyd. d. s., ty. dial.

trampsen; afl. af II. trampe; dial.) trampe;
træde haardt (paa); træde ned. Moth.T
210. *Skal ald Din skiønne Pragt nu tram-
ses under Foeå? AlbThura.Leirsk. 26. UfF.
BornhOS.

I. Tran, en, ogs. et (Høysg.AG.21. got
Tran. EPont.Atlas.il. 320. Trannet. VKor-
fitsen.PE.57. DagNyh.V%1925.8.sp.l. Bornh eo

OS. jf. Feilb. Flemløse.82. LollGr.42). [ty^n]

Høysg.AG.21. best. f. -nen, -net ['t|pBn'(a)n,

ty^n'af] smst. uden flt. (ænyd. tran, thrandt
(PGThorsen. Stadsretter. (1855) .234) , traffn

(jf. Seip.L.1.52), jf. glda. traffne(n) øl (GD
Love.V.263), sv. tran, f tran, eng. train(-oil).

ty. tran; fra mnt. tran, holl. traan, vist sa.

ord som mnt. tran(e), taare, nht. trane || det

nord. ord er sv. dial., no. dial. lyse, isl. oldn.

Ifsi, egl.: belysningsmiddel} fedtstof, der
udvindes af hvaler, sæler og fisk (jf.

Levertranj, bl. a. brugt til fremstilling af
sæbe, som smøremiddel, som belysningsmiddel

og til spisebrug (bl. a. paa Grønland). Ami-
ralen . . gav (grønlænderne) Viin at drikke,
men de funde ingen Smag derudi, og drak
heller Ti&n.Holb.DH. 11.601. (en) Rakker-
knegt, hvis Støvler lugtede af Trsin. PMøll.
(1855).V.6. Hvad skal vi med Gas, naar vi

saa mange Aar har brugt Trsiii.Schand.F.

64. Min Eftermiddagsdumhed kommer over
mig og det er paa Tiden jeg tager min
Tran (0: levertran). JPJac. (Brandes. Br. III.

110). Brehm. 01.^111,3.23. jf.: (bjørnenes)

Feedt eller Tran brugte de til Lys. Slange.

ChrIY136. For at hjælpe lidt paa Belys-

ningen var der enkelte, som før i Tiden
brændte Tran (o: brugte tran til belysning),

men det var . , næsten daarligere end Lysene.
Strange.MS.142.

\\
(gldgs., jf. Tran- i ssgr.)

brugt nedsæt, som symbol paa det land-

lige, bondske. *De Venstremænd komme med
Brask og Bram . .

|
De straaler af Seir, og de

dufter af Tran. VKorfitsen.PE.47. Nr. 1 sky-
der — Nr. 2 holder sig parat ! og Nr. 3 gør
bedst i at pudse Næsen og spytte Trannen
ud af Munden. iVZZnsi.Z). 71. || brænde,
koge tran, se u. II. brænde 8.3, I. koge l.i.

svede tran, (dagl., næsten vulg.) transspi-

rere stærkt. Fyrstinde W. . . underholdt sig

længe med mig paa Fransk; jeg svedte Tran.
HCAnd.(GadsMag.l927.462). *i Smedien han

I
Staaer og sveder TrdtXi.ARecke.P.22. de

tunge Dyner her midt om Sommeren. Jeg
sveder Tr&n. Kirk.NT.172. jf. hagle 2.i slutn.

II. tran, præt. af trine.

Tran-, i ssgr. (fagl.) især af I. Tran, fx.

(foruden de ndf. medtagne) tran-agtig, -art,

-belysning, -holdig, -lugt, -os, -plet, -smag,
-udsmeltning; endvidere betegnelser for be-

holdere til tran, som Tran-bakke, -balle,

-flaske, -kande, -kar, -kedel, -pøs
|| (jf.

u. I. Tran og Transtøvle; gldgs.) i nedsæt,

betegnelser for folk fra landet, bønder, fx.:

Tran-ministerium (FolketsNisse. ^"/lo 1860. 3),
-snude (Schand.F.356); ogs. (1. br.) brugt m.
alm. nedsæt, bet. i skældsord som Tran-svin
(KLindemann.Den kan velFrihed bære. (1943).

207), -tæve (RudLange.Drømme.(1910).64).
-brænder, en. (foræld.) d. s. s. -koger.

Abrah.(BiblNyttSkr.679). Hallager.139. MO.
-brænderi, et. (foræld.) d. s. s. -kogeri.

Forordn. (Kvartudg.) 1698. 33. CPont.HR. 29.

LovLPet.V.774. -bær, et, en. se Tranebær.
Trance, en. ['tprisa ell. m. fr. udtale]

flt. -r. {fra fr. transe (trance), der er laant

fra eng. trance, som igen er laant fra fr.:

oldfr. transe, dødsangst, dødelig afgang, til
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fr. transir, gaa lort, lat. transire (af trans-

og ire, gaa, jf. Transitj; især med.) abnorm
psykisk tilstand (af hysterisk ell. hyp-

notisk art), en art ekstase, hvori spiritistiske

medier olgn. kan henfalde; m. afsvækket iet.,

om tilstand, der minder herom, især om stille,

kontemplativ begejstring, henrykkelse;
ofte i forb. falde i trance. Meyer. Jeg (o:

en spaakone) kan heller ikke sige det af

Kortene, jeg kan kun sige det ved at falde

i TTa,nce.Buchh.UH.40. alles Øjne var vendt
som i en Trance mod Sangeren. JFJens.Æi^,
137.

II
hertil Trance-medium, -tale, -til-

stand ofi.

Trancher-, i ssgr. [tr^n,'Je'r-, dagl. ogs.

-'se'r-] (f Treneher-. se ndf.). (kog.) af tran-

chere, især i betegnelser for redskaber, der

bruges ved tranchering, som Trancher-gaffel,
stor (togrenet) gaffel, hvormed man holder paa
stegen, medens den skæres for, forskærergaffel

(JBaden.FrO. Sal. XVII. 609), -kniv, for-

skcererkniv (JBaden.FrO. Tilsk.l920.II.204),

-saks, saks til sønderklipning af fjerkræ, fugle-

vildt ved forskæringen (NutidsMad. [1931J.

167), -sæt (PoU'/9l943.9.sp.4); endvidere

(nu næppe br.) Trancher-bogr, bog om for-

skæring af stege fNy Trencher-Bog, Hvor-
udi gifves Anledning Hvorledis mand ret,

maneerlig oc som nu brugeligt er, atskillige

Spise ordentlig skal paa Bordet sætte. XZe^
ten. (overs, bogtitel. 1678, i: Grefflinger. Ethica.

(overs.l678).151), -kunst ('Treneher-. Greff-

linger. Ethica.(overs. 1678). 154), -mester, per-

son, der skar stegen for ved hoffet, i fornemme
huse; trancherer (BiogrLex.XIX.7), -viden-
skab ^Treneher-. Grefflinger. Ethica. (overs.

1678). 155). tranchere, v. [tfEix'JeJra,

dagl. ogs. -'se'ra] (f trensere. Moth.Conv.T
109). -ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (Am-
berg. FuldstændigKoge- og Syltebog. (1861). 625.

Bl&T.). {ty. tran(s)chieren (ældre: trenchi-
ren, trinc(h)ieren^, eng. trench; fra fr. tran-
cher (ældre: treneher^, oldfr. trenchier, ital.

trinciare (jf. HAPaludan.SM.92), muligvis
besl. m. lat. truncare, beskære, afskære, trun-
cus, træstamme; især kog.) partere, skære ski-

ver af steg olgn. v. hj. af forskærerkniv ell.

(nu især) partere (stegt, kogt) fjerkræ, fugle-
vildt V. hj. af kniv ell. (og) en særlig saks (se
Tranchersaks^; skære for. Amberg. Høist
siirligt at tranchere

| Hr. Limmer godt ioi-

stod. Winth.X.219. Kaptejnen vandt strax
min Moder ved . . sit Talent til at tranchere
et større Fjeikræ. Schand. 0. 1.22. PLevin.
SG.84.

II
billedl. det var en tydsk Boghandler

der trancherede og forkortede Forfatteres
Værker. HCAnd.F.126. (hornuglens kæber)
behandler en Steg virtuosmæssig og tran-
cherer et Stykke Vildt i en Rui. Fleuron.
DTN.IO. Trancherer, en. flt. -e. (nu
sj.) forskærer (1); spec: tranchermester.
Trenserer. Moth.Conv.T109. Trencherer.
Grefflinger. Ethica.(overs.l678).157.

Tran-dunk, en. I) dunk, hvori tran

opbevares . LAndersen . Folkeliv i Ods Herred.

(1919). 18. Nordkild.SF.17. Feilb. 2) (spøg.

anv. af bet. 1 m. tilknytning til Træn- (sml.

Tran -konstabel, -kusk u. Træn -konstabel,

-kuskj; jf. I. Dunk 2 ; soldat.) trænsoldat

ell. militærarbejder. *Trandunken,
|
som al-

tid gør Holdt ved det første Skud
|

og
helst smurte Haser. Gjel. Rø. 96. Dania. III.

76. SundSans.l935.124.sp.2.

10 I. Trane, en. ['tfa-na] flt. -r. (glda. d. s.

(Dyrerim.l5. Enklosterbog.(1933).75.), æda.
som tilnavn trana (Danmarks gl.Personnavne.

I. (1936). 1237) samt i stednavnet Trannæ-
kyær (ValdJord.(1926).15), no. trane, sv.,

oldn. trana; vistnok omdannelse (m. tilknyt-

ning til fuglens lydfrembringelser) af et ord

svarende til eng. crane, mut. krane (se I. Kran^,
osax. krano, og (m. afledt form) oeng. cranoc,

oht. chranuh (nht. kranich^, svarende til gr.

20 géranos (se Geranium^, jf lat. grus) I) \.
stor, højbenet og langhalset fugl af
ordenen Grus ell. familien Gruidæ (ægte tra-

ner); spec. om arten Grus (ell. Megalornis)

grus (den alm. trane), en Turteldue og en
Trane og en Svale tage vare paa den Tid,

de skulle komme. Jer. S. 7. EPont.Atlas.1.623.

Kjærbøll.462. * Tranerne med Skrigen drage

I

Igiennem Luften frem i lange Rader. CK
Molb. Dante. 1. 29. Lieberkind. DY VII. 307 ff.

30 jf. (om figur): Stiv og strunk paa det ene
Ben staar Tranen, Aarvaagenhedens Sym-
bol, paa FaQaden af Adelgade 62 . . her

var Huset „Tranen" at ^nde.HMatthiess.KO.
46.

II
(især dial.) i vanskeligt udtalelige ord-

remser som der fløj tre tamme traner over
Tanderup kirke, se Krist.BRL.132f. Feilb.

III.753. i viseomkvæd: *Tranen træer (o:

træder) paa Trommen. Boisens Viser. 329. jf.

NMPet. III. 590. Krist. Skjæmteviser. (1901).
40 64 ff. i vejrregler, vejrspaadomme olgn.: se

fx. JKamp.DF.89. Esp.493. DF.VII.49. om
tredje torsdag i marts ell. *Vs siges: da bærer
tranen lys til sengs (o: da begynder man at

gaa i seng uden at have tændt lys). (PSyv.
II.4). Feilb. FrGrundtv.LK.133. DF.VII.49.

II
(nu sj.) ordspr.: naar tranerne stride, kan

man tage dem med hænderne. Mau.10831.
Holb. MTkr. 604. Brøndum- Nielsen. Da. Ord-

sprog.(1942).246.
||

(nu sj.) i talem. som
50 en trane paa en gloende tallerken,
om hurtige, uregelmæssige benbevægelser. „Dag-
bladet" . . ved ikke paa hvad Ben det skal

staa, ligesom Tranen paa den gloende Tal-

lerken. yPJoc.('J3randes.Br.//.253^. saa takt-

fast i Mazurkaen som et Par Traner paa
gloende Tallerkener. fiang./S'.i^?^. 2) billedl.

2.1) (sj.) som nedsæt, personbetegnelse.
Jeg stræber at flye alle Bispe-Forsamlinger,

hvor man hører ikke uden Traner og Giæs,

60 som dispnteTG.Holb.Kh.276. 2.2) (astr.) navn
paa et stjernebillede paa den sydlige him-
mel (Grus). PSøeborg.SC.5. Jeans.Stjernerne

paallimmelen.(overs.1931).160

.

II. trane, v. se tranne.

28*
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Trane-, i ssgr. af I. Trane 1, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Trane-art, -fje(de)r,

-rede, -unge, -æg. -bær, et ell. (som plante-

navn) en. (dial. Tran-. Blich.(1920).XVI.

161. JTusch.255.349. AarhHolbæk.1936.170.

Feilb. — dial. Trøn-. JTusch.349. Aakj.VB.
82. sa.HV.39). (ænyd. tran(e)bær, jf. eng.

cranberry, ty. kranichbeere ; navnet skyldes,

at bærrene (siges at) spises af traner; jf.

Mosebær 1) ^ (bær af) busken Oxycoccus
Pers. (Vaccinium Oxycoccus L.). JTusch.255f.
349. Warm.Frøpl.354. FrkJ.Sylteb.27. \\ her-

til bl. a. Tranebær -busk, -bølle (ældre

navn paa planten tranebær. Funke.(1801).II.

91. VareL.(1807).III.256), -plantning, -ris

(dial., om planten (busken) tranebær. Blich.

(1920).Y185. Feilb.), -saft. -dans, en.

(ænyd. d. s. (ogs. om en dans af unge, der

staar paa hinandens skuldre)) om danse-

lignende spring, trin, som tranerne opfører i

parringstiden (tidligere afrettedes ogs. de unge

fugle til at danse, se fx. Kielsen.NHM.304)

;

næsten kun i talem. hvad skal spurv i

tranedans, se Spurv 2. jf.: *hvad skal din

Bunde,
|
Som Riime-gaas, i Trane-dantz?

Sort.PSkan.41.
||

(sj.) billedl., nedsæt., om
persons dans. denne stive, kastilianske Trane-

dans. ^miZ7?asw.BJE?^.3i. -fugl, en. \ især i

flt., som, fællesbetegnelse for sum.phøns, traner

og trapper (Gruiformes). IIeilmannSMan-
niche. DanmarksFugleliv. I. (1928). 6. -hals,
en. {ænyd. d. s. (ogs. i egl. bet.), sml. mnt.

kraneshals, nht. tranichhals; jf. -næb og

Hejrenæb 1) spec: ^ plante af slægten Ero-

dium Vllér. af storkenæbfamilien (hvis frugt

har skruesnoet næb); især om arten E. cicuta-

rium Ullér. (alm. tranehals); tidligere ogs.

om forsk, arter storkenæb: Geranium pratense

L. og G. silvaticnm L. (JTusch.99.100. VSO.).
JTusch.99. den smukke, violette Tranehals,

som er saa almindelig paa mange af disse

Smaaholme.AchtonFriis.DØ.11 1.83. -lag, et.

(sj.) i udtr. svarende til det u. -dans nævnte.

*raske Svend ham i Talen falder:
|
„Hvad

skal graa Krage i Tranelag? . . j
Guldsporen

ei til min Træsko ipassei.'' Ing.VSt.210. jf.

HDahl.SM.89. -næb, et ell. ^ en. {jf. eng.

cranes-bill) spec. (nu kun dial.): ^ storkenæb,

Geranium L.; ogs. om (alm.) tranehals, Ero-

dium. (cicutarium) UHér. vAph.Nath.VII.621.
JTusch.306. jf. Hempel.Flora.(1836).179.
tranet, adj. se trannet.

Tran-fod, en. (jf. -stearin, -talg samt
Fod 2.7 ; fagl.) betegnelse for de i tran inde-

holdte faste glycerider, der er udskilt ved af-

køling. VareL.*878.

I. Trang, en. [tren,'] flt. (i bet. 3.2 (og å)
om forsk, arter) -e (se u. bet. B.2). {æda.

thrang, sv. trang, no. trang, oldn. J)rpng,
oeng. (ge)J)rang (eng. throngj, mnt. gedrank
(nht. drangj; til II. trang; sml. Betrang,
Indtrang)

I) det at klemme, trykke noget sammen paa
for ringe plads ell. det at være for snæver,

indsnævret; sammentrykning, -klemning;
indsnævring; snæverhed. Skoens Trang
. . forhindrer Blodets Cirenlation derudi.

LTid.1737.816. nu kun i ssgr. som Hovtrang
(s. d.) samt (vet.) om eng-, trangbrystethed

hos heste. Husdyr -Voldgift.(1942).277.

2) t det, at levende væsner trænges, stimler

sammen olgn., ell. om selve stimmelen; træng-
sel, som Jeg med bemelte Envojé . , kiørte

10 hen til en ære-port (blev han) var iblandt en
stoer trang af menniskor Tsarens Riigs-

Grosz-Cancoler. JJueLi^i. *Man stiller an
med Fliid Comædier og Ball,

|
Hvor Folket

lober til med Trang i Hobe-tall. Helt.Poet.23.

3) det at mangle, savne noget. 3.1) tilsiand,

i hvilken man mangler (tilstrækkelige) livs-

fornødenheder; nød (II.2.3-4); armod; ogs.

(især relig.) i al alm., om nødstilstand af

fysisk ell. (og) aandelig art; træ.ngsel. *Du
20 kandst ene Rigdom give,

|
Alting uden dig

er Trang. 7irors. 70. Heib.Poet.V26d (se u. II.

Nød 2.3J. *Dengang led Kunsten ingen Trang

I

Nu maa den betle mangen Gang. Heib.

TR.nr.94.7. i Uduelighed er der Tilbage-

gang og megen Trang (Chr.VI: nødtørftig-

hed}, thi Uduelighed er Moder til Hunger.
Tob.4.18. den i en ung Alder af Trang døde
Gilhert.Paludan.DenfranskeNationalliteratur.

(1874).113.
II

efter præp. i, især i forb. som
30 komme, være i trang. *Altid er jeg udi

Trang,
|

Altid fuld af Bøn og S&ng.Salm
Hus.466.2. medens jeg var nærværende hos

eder og kom i Trang (1819: trængtej, faldt

jeg ingen til Byrde. 2Cor.11.8 (1907). Feilb.

LollO.
II

i forb. m. ord af lignende bet. Man-
gel og Trang (i Olav hungers dage). Schous-

bølle. Saxo. 347. Mangel og Trang qvæle al

huuslig Lyksalighed. Gylb.Novel.11.151. tarv
og trang (delvis til bet. 3.2j, se u. Tarv 1.

40 især i forb. nød og trang: LKok.(PSyv.
Viser. (1695). 586; se u. II.' Nød 2.4^. *0p!
op, mit arme Hierte,

|
Fra al din Nød og

Trang. Brors. 3. Nød og Trang sparer ikke

noget. PEdvFriis.S.196. Feilb. \\ talem. (nu
næppe i rigsspr.): Trangen sælger og Bonden
seer til. VSO. Krist.Ordspr.nr.9472. 3.2) man-
gel, savn m. h. t. noget bestemt (begrænset),

i en vis (nærmere angivet ell. situations-

bestemt) retning; bekneb; ogs.: det at behøve,

50 trænge til (at faa) noget; behov; endvidere:

situation, tid, i hvilken der raader mangel,

knaphed paa noget (jf. fx. I. Foder-, Mølle-

trangj. afhielpe Eens Trang. 3fO. naar Tran-

gen (o: mangel paa noget at sætte paa bordet)

var altfor stor. Halleby.68. (sj.) i flt. (om
arter, former af trang): Naar man vil forsøge

at klassificere de forskellige Trange. ^Lan^-
kjær.Salgspsykologi.(1943).25. om mangel ell.

behov, der er knyttet til ting ell. forhold (jf. fx.

60 Kalktrangj; vejvæsenet har ret til at øge

eller mindske den overtagne ydelse efter

vejens trang. Cit.l893.(NkS4°2964.III,193).

II
i forb. TO. til (nu især m. overgang til bet. 4).

*Hvad er vel og paa Jorderig,
|
Der sammen-
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lignes kan med dig
|

I Trangen til Guds
'^R&de?Grundtv.SS.III.l. have Trang til

Spise, Klæder, Penge. FS'O. 1500 Rigsdaler

. . havde hun bestemt for den sidste af sine

kvindelige Slægtninge paa fædrene Side, som
levede ugift og havde Trang til Pengene (jf.

Vengetmng).Schand.BS.454. Esp.495. (1. br.

i rigsspr.) i forb. m. for ell. (nu næppe br.)

paa: Ved min Ankomst til Riga forefant ieg

stoer Trang for Logemente . . formedelst at

den sterke Garnison hafde betaget alle Væ-
relser. Æreftoe.778. (der) var stor Trang paa
saadanne, som kunde eragtes beqvemme til

Underofficerer. Å'fampe./.i 55. intet Dyr skul-

de faae Lov at gjøre mig (o: musen) Fortræd,

det vilde hun (o: uglen) selv gjøre til Vinter,

naar der blev Trang paa Kosten. HCAnd.
(1919). III.212. i forb. som komme, være
i trang for noget. Høysg.S.179. vi kom i

Trang for Havre til vore . . Heste. jBKc/j.

(1920).XIX.9. Folk, der var i Trang for

Æg.PoUVi<,1943.3.sp.l. jf.: *I gamle Dage
det var engang,

|
At danske Folk var i

Kongetrang. Grundtv. (Brandt.Rim og Sange.

I.(1848).4).
II

i trang, spec. (dial.): i til-

fælde, situationer, hvor man mangler noget,

har behov for noget; i nødstilfælde. UfF. køre
i trang med, benytte (hest) til hørebrug ell.

have (person) til at køre for sig i nødstilfælde;

i videre anv. : benytte, tage til takke med noget,

naar man er t bekneb. PRMøll.Sejr ogThora.
(1902).228. Feilb. UfF.

4) en af fysiske ell. aandelige kræfter frem-

bragt tilstand, fornemmelse, følelse, der
rummer en tilskyndelse til at tilfreds-

stille et fysisk ell. aandeligt behov;
(bevidst ell. ubevidst) fornemmelse, følelse af

et behov, der kan give sig udslag i en mrken
hen imod maalet for behovet; m. afsvækket bet.

om stærk lyst. (ofte i forb. indre trangj.
4.1) i al alm. det var bleven ham en kjær
Vane, ja en Trang, efter fuldendt Dagværk,
liv^er Aften at samles med hende. IIauch.III.

72. en Bog, der ikke skylder en uforklarlig

indre Trang sin Oprindelse. Kierk.Y16. jog

Hiaa følge mit Hjertes Trang og takke Dem.
l'randes.Kr.1.23. Allerede den blinde Trang,
om ikke forudsætter nogen tydelig og klar

I5evidsthed, er mere eller ndndre rettet mod
"ogct Saadant (o: den egne tilværelses beva-

"Ise og udvikling). Høffd.Psyk.* 312. stille
in (ens) trang, se III. stille 4.6. natur-
ig trang, spec: trang til at forrette sin

' udtørft. i det samme paakom der hende en
iaturlig '\''Tanfr.NRasmSøkildc.B.46. \\ om
'oliske forhold: Sagsøgte (o: en dame) har
!iiange Gange „taget paa" Vidnet (o: en an-
den dame) paa en erotisk Maade, idet hun
'iagde, at det var „en Trang i hende", som
liuri ikke kunde modstaa. Vgeskr.fRetsv.1946.
\.740. jf.: en (skøge), der aldrig tog højere,

' "d 4. Skilling af fattige Folk, der var i

rang paa Legemets Vegne.Holb.llJ.1.7. 4.2)
' forb. m. til ell. (1. br.) efter til angivelse

af det maal, man har for øje (ofte i forb.

føle, have trang tilj. Høysg.S.32S. Jeg
har aldrig kjendt, hvad Ungdom , ..er! Jeg
føler en uendelig Trang dereiter.HCAnd.
Breve.I.113. han kunde gribes af en rasende
Trang efter grove Nydelsers . . Lyst. JPJac.
11.156. Hvorfor skal vi genere hinanden,
naar vi dog sommetider har Trang til at

tvre en billig L'hombre sa,mmen? SvLa.HjG.
10 158.

II. trang, adj. [trien,'] intk. og adv. -t

ell. (dial.) trant olgn. (jf. Kort.123.161.

Esp.§146,d samt ndf. u. bet. 4j. {æda. thrang
(Harp.Kr.44.124. intk. thranct. smst.54), sv.

trang, no. trang, oldn. prpngr, mnt. drange
(nht. gedrang(e)j, jf. eng. throng, overfyldt

af folk, travl; jf. I. Trang samt Trængde,
I. Trænge, II. trænge; i rigsspr. især O)

i) af forholdsvis ringe bredde, vidde
20 ell. omfang; især: hvis rum-, pladsfor-

hold er ufyldestgørende, ikke tillader

(større) bevægelsesfrihed ell. sammentrykker,
indsnævrer (ell. virker trykkende, beklemmende
paa) hvad der befinder sig deri (om det betyd-

ningsmæssige forhold til snæver se dette ord

samt PEMUll.^497f.). I.l) om passage, vej,

mellemrum olgn.: af ringe bredde; især: ude

af stand til at tage nogen større færdsel; van-

skelig at passere, (trojanerne lod træhesten)

30 føre udi Staden, og nedbryde Murene,
efterdi Portene vare toitT&nge.Holb.Intr.I.S.

en trang Dal, omgivet med høie Bierge.

Suhm.Hist.1.190. *Nu gaaer han op ad
Trappen (o: til prædikestolen), smal og trang.

PalM.AdamH.1.23. Halsen paa denne Flaske
er for trang. il/O. Gaderne og Stræderne var
smalle og tra,nge. AJeppesen.Fradetgl.Kbh.

(1935).23.
II

i videre anv. *Hvor er de Veje
lange

|

paa denne lille Jord!
|
Hvor er de

40 Døre trange,
|

bag hvilke Hjærtet bor!

Stuck.S.26. især om strækning ell. vandring,

tur: drøj, besværlig at tilbagelægge, gennem-
føre; ogs. om (gennemførelse af) foretagende,

livsførelse olgn. (tænkt som en vej, bane):

tung; besværlig; træls. *Leden var lang, og
Vejen var trang,

|
selv gik Valdemar under

Baarestang. DFf/.nr.iy.25. den Port er sne-

ver, og den Vei er trang, som fører til Livet.

Matth.7.14(jf. snæver sp.1254"'^). Anker-

so hielm (skulde) giøre den Norske Fart ind og
ud saa trang, som meest skee knnde. Slange.

ChrIV.1311. *Trang og tornefuld er den Vej,
|

Digteren her maa wandre. Bøgh. 11.93. 1.2) om
rum, lokalitet: hvor der er daarlig, utilstræk-

kelig plads; i videre anv.: som virker tryk-

kende, beklemmende paa en, føles som inde-

stængende, utilstrækkelig for ens virkekraft,

aandelige udvikling, en trang bolig. Moth.T
203. *Her (o: i badehuset) er saa snevert,

60 her er saa trangt. Oehl.XXX.92. naar hun
saa forbi (nedløbsrøret i køkkenet), havde hun
en trang Gaard med graa Mure.AndiVx.Dil/.
IV.95. det lille, trange København. ///Jwe.

Litteratur og samfund. (1937). 60. om sidde-,
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liggeplads: *De toge sig for den Rejse saa

lang,
I
At finde Jesus i Krybben trang.

SalmHj.158.1. sidde trangt ved et Bord.

MO. *Et Kors det var det haarde, trange

Leje,
I

som Jordens Børn gav Frelseren i

Eie\Rich.I.47. (udkigstønden) var nok om-
trent halvanden Alen høj, men trang, netop
saa at der kunde staa en Mand inden i den.

BornhHaandvEr.38. || m. tilknyttet hensobj.

Stedet er mig (1931: Her er) for trangt, giv lo

mig Plads, at jeg maa boe der. Es.49.20.

Alexander jo for trang er Græcken Land.
Holb.Sat.I.A4^. *Kun femten Aar gammel,
mig Stuen blev tTa.ng.Winth.SS.83. jeg vil

skilles fra dig (o: hendes mand) . . Og for

min Skyld skal Sengen ikke blive dig for

trang TneTe.VilhAnd.(IslSagaer.III.229). 1.3)

om hylster, indfatning, klædedragt olgn.: som
omslutter en (noget) for tæt, paa en klem-

mende, snærende, generende maade. enten 20

Klæderne ere for trange eller for vide, (vil)

Skikkelsen dog . . synes baade ziirlig og
heqvem. Holb.Ep.*V 143. *1 trange Svøb var
Bladet syøht. Boye.AD.n.45. Trange Skoe.

VSO. Ikkun de Klædningsstykker kunne
kaldes trange, hvorigiennem noget skal Y>^es-

ses. PEMiill.*497. hendes Bryst syntes at

skulle sprænge det trange Kioleliv. Søiierg.

KK.I.30. 1.4) om legemsdel: som er sammen-
klemt, ell. (især) hvis aabning er snæver, 30

sammensnøret, saa at en organisk virksomhed
besværliggøres, ell. der opstaar andre besvær-

ligheder, vanskeligheder. *De Læger kommp
med skarpen Tang,

|
Den Kirsebærmund

var dem altfor iiajig. Oehl.XIV.31. *Jeg vilde

til at tale, men Halsen var saa trang,
|
Hun

smiilte: „Er du tørstig, saa drik dog en
Gang!" Tfinf/i.F/. 247. hans magre, trange
Kinder. J ohs.Wulff. Det gode Land. (1931). 182.

jf.: Halsen (er) lidt trangt . . forenet med 40

Éovedet. H Goldschmidt.Hestens'Ydre.^ (1922).
277.

II
(m. overgang til bet. 2.2) om bryst; ogs.

som udtr. for beklemthed, sorg. *min Barm var
trang (0: af længsel efter den elskede). Oehl.

1.274. (han) maatte efterkomme sit trange
Brysts Aandebesværligheder (0: hoste). Søi-

berg.KK.I.lOl. (især dial.) m. konstruktions-

skifte, om levende væsen, egl. i forb. som
være trang for ell. (1. br.) om brystet:
i Berlin er man nok lidt trang om Brystet 50

(0: over de politiske forhold). Cit.l859.(HC
And.BCÆ.I1.193). gamle Folk . . blev svim-
melho'et, eller blev trang for Brystet. C^ei-
mer.NB.147. Feilb. i obs. anv., dels (dial):
trangbrystet; stakaandet. MDL.602. UfF. jf.

Feilb. dels (sj.): beklemt; trykket (af daarlig

luft ell. muligvis trang til at forrette sin nød-

tørft). Drengen: *„med Forlov! jeg er saa
trang —

|
Tør jeg gaae først lidt ud paa

G&åen?''Bagges.DY^VII.274. dels (jæg.) om ip
støver: hvis hals lyder med mellemrum under
drevet. DJagtleks.1308.

\\ om hjerte, især som
udtr. for nedtrykthed, sorg ell. ufølsomhed,
snceverhjertethed. er du . . vis paa, at . . ikke

pludselig og tilfældig Rigdom vilde giøre dit

Hierte koldt og tisingt? Rahb.Tilsk.1796.702.
*er Hjertet trangt af Sorgen, og svulmer det
af Lyst,

I

hun (o: modersmaalet) skænker os

Tonen, som lette kan vort Bryst. Lemb.D.
105. jf.: det blev mig trangt om Hjertet.

Bredahl.1.218. m. konstruktionsskifte, om per-

son, i forb. som være trang om hjertet:
*Da blev jeg vemodig, om Hjærtet saa trang.

Grundtv.PS. VI. 612. (hun) blev trang om
Rjeitet. Elkjær.HA.l 45. 1.5) i videre, billedl.

anv.
II
om forhold: som er af for snævert om-

fang; nu kun (O) om forhold, der virker be-

klemmende, er smaa, indsnævrende olgn. det
Ord væsentligt Salt kan af Chymicis tages
enten i en trangere eller vidtløftigere Mee-
nmg.LTid.1761.327. han begyndte at føle

sin Barndoms og Ungdoms Religion for trang.

ChrNBrodersen.ThøgerLarsen.I.(1942).106.
\\

(l.-br.) om person (s sind, aandsevner olgn.):

indskrænket; bornert; snæverhjertet, -synet.

let bliver Sielen . . saa trang, at den ikke vil

udvide sig udenfor de snevreste Grændser.
Mynst.Præd.(1829).30. Han begriber Intet,

han har et trangt Hoved, men en Jernvillie.

Hauch. VI1.302. *aldr{g blev du „værdig"
|

filister-trvg og trang. Schand.Lyriske Portræt-
ter.(1898).20.

2) som bevæger sig ell. fungerer tungt,
trægt. 2.1) om (bevægelse af) ting, især red-

skabsdel ell. maskine: som gaar, fungerer,

virker tungt, besværligt p. gr. af stærk gnid-

ningsmodstand, for stor stramhed ml. delene

olgn. hindre (urværkets) Tapper og Hjul i

at skure for trangt mod hinanden. PZ^aws.

KK.121. Skuffen var trang af Fugtighed.
AHenningsen.LG.83. jf.: Pumpningen bliver

ti&ng.SkibsMask.lOl. ofte i forb. som gaa
trangt: *Jeg synes den Rulle gaaer saa

tra,ng.[ARecke.]Viser.(1854).58. en ny Mo-
tor, hvor de forskellige Dele gaar trangt.

DagNyh.^^U1933.Sønd.6.sp.3. i videre anv.

(m. overgang til bet. ^), om andre forhold: gaa
daarligt, besværligt. Samtalen gik i Mellem-
tiden meget tia,ngt.Drachm.SS.75. Han gik

tilbage til sine Bøger. Det gik trangt med
Læsningen. LeckFischer.A. 113. 2.2) (jf. u.

bet. 1.4; 1. br. i rigsspr.) om aandedræt: som
arbejder tungt, anstrengt (og i hurtigt, forceret

tempo, stakaandet). Haver en Hest en trang

Aande, saa tag Hørfrø . . og gif Hesten det

at æde. HesteL.(1703).B7^. Et trangt Aande-
dræt. FSO. især som adv.: *„Tør du vove

|

Fra Bøigden dig saa langt
|

I mine (0: en

jættes) sorte Skove?
|
Nu aander du vel

trangt?"
|
Da svarte Svenden liden:

|
„Mit

Hierte banker tiygt'\''0ehl.XXlX.W6. *tidt

i fæle Drømme
|
Heel trangt hans Aande

gik. Winth.HF.46. Brystet arbejdede trangt.

MylErich.S.133.

3) præget af utilstrækkelighed , knap-
hed, mangel, trængsler olgn. 3.1) (jf. II.

fodertrangj som findes i utilstrækkeligt maal;

meget sparsom, knap. Tiden . . er trang (1907:
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koit)\lCor.7.29. især i forh. som der ell. det
er trangt med. det var Kongen overhaands
trangt med Venge.JPJac.I.119. Der vil

blive nok af syge Sind og matte Viljer, men
trangt med Mod og Daadskraft her i Landet.

Hørup.111. 108. det maa have været trangt

med Plads inden for (borgens) Bjælkevægge.
AariTurist.1942.71.

|| ;/. bet. 3.2. Vandene
vare dybt frosne, Fuglene og Skovens Dyr
havde deres trange Tid paa Føden. HCAnd.
(1919).III.379. jeg (forlader) hans Selskab

og lader mig engagere Ved et af Teatrene

her. Der er trang Tid paa Elskere. Bøgh.III.
150. se ogs. u. Tid 4.4. 3.2) om Uvsvilkaar,

leveforhold olgn.: præget af armod, nød, streng

kamp for udkommet ell. andre haarde tilskik-

kelser, trængsler; ogs. (især dial.) om arbejde:

besværlig; slidsom. Fa'ers Embede er trangt

nok.MDL. Er det Foraar! ak, mod Foraar

I
er det trangt at maatte senges,

|
aldrig see

de grønne Skove. Rich.1.185. den, som skal

føre det (o: et bevis), vil faa en trang Gierning.

JohsSteenstr.VoreFolkeviser. (1891).196. i øko-

nomisk Henseende kom (de) til at sidde lidt

mindre trangt i det. POPedersen.Barndoms-
minder.(1937).21. jf. Feilb.III.860. \\ om tid.

de fleste store Mænd have maattet kiæmpe
med en trang Ungdom. Engelst.Nat.87. Virke-

ligheden, saaledes som den tager sig ud for

os i disse trange D3ige.HalKoch.Lidtaf hvert.

(1940).20. især i forb. en trang tid, trange
tider: i de trange tider (1871: under Tider-

nes Trængsel;. i)an.5.25(^C;ir.F7;. *Trange
Tider langsom skrider, firors.295. *frem til

hjælp i den trange tid
|
med skatten, du

har i gem. Hostr.SD.1. 306. Disse første Aar
(var) en trang Tid for mine Forældre. Pon^
D.32.

II
om kaar, slcæbne. (han) fristede den

trange Lod at opleve Dommen over . . sin

T\d.Pont.FL.468. (han) fik en trang Død.
HBrix.DD.44. især i forb. trange kaar.
andre sukker

|
Under deres trange Kaar.

Stub.43. *l Nasaret, i trange Kaar . . | Der
voxte op . .

I
Vor Herre blid og rolig.

Grundtv.SS.III.115. Kierk.Y213. en trang
skæbne: Brandt.CP.117. den . . Person, der
vælger de forkerte Opgaver . . faar Pione-
rens trange Skæhne. PoWiil938.12.sp.l.

4) (dial.) præget af travlhed, mangel
paa tilstrækkelig tid; i talem. aaret er jo

aldrig saa langt, juleaften er jo trang, se

Juleaften.
|| have trangt (trant), have

travlt. Rostgaard.Lex.T59b. MDL.603. Over-
døren . , stod aaben. Marie havde nok
haft trangt. 6'toun.f/i).2S4. Feilb.III.836. jf.:
Vinden begynder sin spøgende Dont,

|
Møl-

len faar ir o nt.Aakj.RS. 82. jf. Feilb.III.860.
III. trangt præt. til 11. trænge.
tmng-f i ssgr. ['tpn,-] (sj. trangt-, se

u. -boret}, af I. Trang (jf. Trangs-j ell. (især)
H. trang, -aandet, adj. [-|(t)n'a<] {ænyd.
d. s.; nu sj. i rigsspr.) stakaandet; trang-
brystet. Moth.T203. Høysg.S.338. Mennesker
. . som gik og hev med Brystsygen, blev

mere trangaandede end ellers. MylErich.
NS.3. -bod, en. ^Trange-, se ndf. — dial.

Trambo. se ndf.). p. -e (vAph.B0.173).
{ænyd. trang(e)bod; af L Trang 3 og IL
Bod 1.1 ; nu kun dial. (i formen Trambo^)
afhjælpning af en trang; hjælp i en nøds-

situation; lindring; hjælp; hjælpemiddel; ogs.:

trøst, medhold, fremgang (med et foretagende)

olgn. Den almindelige Valbirk . . Er en
10 stor Trangbod, hvor Avnbøg ikke vil voxe.

vAph.Nath.VIII.334. Leth. (1800). *(han)
Blev aldrig udelukt fra Trøst og Trange-
Booå.LThura.Poet.l3. Et dejlig Kilde-

Veld . .
I

Gaf hans fortviled Tørst sin

fulde Trangebood. sa.»S'4.22(?. Han havde
meget at klage, men fandt ingen Trambo.
JHSmidth.Ords.163. FrGrundtv.LK.65. LollO.

-boret, part. adj. (sj. trangt-. Dunsterville.

StilksErindringer.(overs.l930).107). (jæg.) om
20 (løb paa) jagtgevær: som har trangboring. Vig

Møll.HJ.58. PoulHansen.MedKajMunkpaa
Jagt.(1942).124. -boring, en. (jf. -boret;

jæg.) ringe formindskelse af diameteren i et

jagtgeværs (hagl)løb faa centimeter fra mundin-
gen. VigMøll.HJ.58. DJagtleks.1308. -bry-
stet, adj. (nu 1. br. i rigsspr. -brystig. se

ndf. samt u. Lus sp.l22*^). {ænyd. trang-

brystet (-brøstet), -brystig, oldn. J)r9ng-

brjostaQr; jf. IL trang 1.4 samt ang-, eng-,

30 snæverbrystet) egl.: som har en snæver,

sammentrykt brystkasse. MO. D&H. trang-

brystet . . angiver, at en Hunds Bryst er for

smalt set iorfra,. DJagtleks.1308. nu især:

som p. gr. af en ell. anden lidelse har aande-
drætsbesværligheder, er (ell. let bliver) kort-

aandet; ogs. (1. br.): som forbigaaende, p. gr.

af stærk anstrengelse, ophidselse er stak-

aandet, forpustet. I) i egl. bet. De gaaer for

stærkt! jeg bliver saa trangbrystet. ifeift.

40 Poet.II.370. smalle Arme og tynde Been,
som de fik i Arv efter deres svage, trang-

brystede Moder. Hauch.IV83. VSO. D&H.
II
man kand ikke forundre sig over, at Ora-

tores blive stamme og trangbrystige,
naar de skal haranguere med Svøben over
Rovedet. Holb.DH. 1. 93. en Skrubtudse, der

gjøede ligesom en trangbrystig Moppe. fi^C

And. (1919). III. 372. KLars.HPE.131. jf.:

den eene (blev) slagen med Trangbrystig-
50 hed, den anden blev sta,m.Holb.DH.I.93.

Oehl. Er. II. 66. PDFaber. Dyrlægebog. (1839).
34. 2) G) billedl., især: sølle, ynkelig ell.

snæverhjertet, -synet olgn. Pensionatets gamle,

trangbrystede Klaver. Hjemmet. 1912. 723. sp.

1. en trangbrystet materialistisk Verdens-

anskuelse. yiaCowr.Z)^.//.4iO. jf.: Selvop-

holdelsesdriften . , gjør Smaaligheden saa

virksom for at faae alt Andet end dens Eget
bort. Man hører det paa dens Trang-

60 brystethed, der gisper efter Lindring.

Kierk.IX.260. || den trangbrystige Hob,
der kun haver Hjerterum til de Følelser der
giennem Sandserne paanøde sig. Grundtv.

DV1.229. Lystigheden . . er efterhaanden
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bleven mere og mere trangbrystig. PLikTøiL
NL.8. jf.: (torypartiets) Hykleri og Trang-
brystighed.firandes./X.382.
trange, v. ['treixa] -ede. {af,, af IL

trang; sj.) gøre trang; i pass.: blive

trang, indsnævret ell. trykkende. *Is ved
Gudens Aande gives,

|
og de vide Vande

tT&nges.EBrand.JP.98. Luften om dem tran-

gedes, og de sad som i Rede. Kidde.Den an-

den.(1909).46. lo

Trange-bod, en. se Trangbod.Trang-
følge, en. ^ den rækkefølge, hvori ting, der

ikke kan overkommes ell. tilvejebringes paa
een gang, skal iværksættes ell. skaffes. LSal.

XI.684. -halset, adj. (nu især dial.) som
har en snæver hals. En tranghalset Flaske.

YSO. BornhOS. GJ -hed, en. (glda. trang-

het (Suso.138), trongheet) især i flg. anv.:

I) til IL trang 1. Svedhullernes Tranghed.
LTid.1739.371. Smaabyens Tranghed var- 20

mer ogs&a,. JacPaludan.KK.59. jf.: den unge
Dansker, der kommer fra Danmarks Trang-
hed og Europas Trængsel, er i høj Grad
oplagt for Amenka,.VilhAnd.VT.53. \\ til

II. trang 1.5. Selvfølelsen . . er a) enten op-

løftet eller deprimeret, eller ogsaa b) enten
en Følelse af Udvidethed og Frihed, eller

af Besnærethed og Ti&nghed.Sibb.Psycholo-

gie. (1843).342. Moderens evige Tunghed og
Tranghed har jaget Faderen fra Hjemmet. 30

FrLa.S.29. 2) til II. trang 3. jeg . . kunde
udbryde i Jammer over Livets Tranghed.
Hjort.KritLit.il.258. *svulmet har dit (0:

Blichers) Sangerbryst,
|
trods Tranghed nok

i lliemmetlRich.VH.12. i Smaabyer og Stor-

byers Kamp saa (jeg) de Manges Liv i

Tranghed. Bang. UA.4. -hjertet, adj. (jf.

u. II. trang 1.4 ; sj.) snæverhjertet. Zetlitz.BS.

81. Kehler.(Pol.Vil921.7.sp.2). -hovet, adj.

f'-hovig. vAph.(1764)). (jf. enghovet; vet., 40

nu næppe br.) som har hovtrang. Amberg.
YSO. -modig, adj. (nu sj.) nedtrykt; be-

kymret; sørgmodig. Moth.T203. Neerg.LT.II.

168. al Ting (var) graat i graat, sørge-

ligt og tT&ngmodigt. Rist.ED.40. -pis, et.

(nu næppe br.) vanskeligheder ved vand-

ladningen (dysuri). Hock.Veneriske Tilfælde,

(overs.1792).35.

Tran-grav, en. i best. f. navn paa et

kanalstykke i Kbh.s havn (ved Grønlands 50

Handels Plads), hvor der tidligere var afløb

fra et trankogeri. FHendriksen. Kbh.Billeder
fral9.Aarh.(1924-27).141. jf. Meddelelser om
Grønland. LV, 2. (1936). 105. -grever, pi.

(jf. Grever; fagl.) affaldsprodukt ved afsmelt-

ning af tran. VareL.(1807).III.254. VSO.
Trangs-, i ssgr. af I. Trang 3.1, især i

(emb., jur.) betegnelser som Trangs-attest,

-beneficium (0: skyldnerens ret til under rets-

forfølgning at beholde visse nødvendigheds- 60

genstande), -erklæring, -tilfælde, -vidnesbyrd;
se ogs. Trangstid ndf.

Trang-sag, en. (dial.) vanskelig situa-

tion; nødsituation; nødsfald; „snæver ven-

ding", han har ofte hjulpen mig ud af en
Trangsag ved et lille ¥oTsknd.Jørg.Liv.VI.
103. UfF. -sind, et. (o, 1. br.) snæversind.

Fra de højeste Kredse sivede Uvidenhedens
Trangsind ind i Bourgoisiets Huse og videre
nedetteT.LCNiels.OA.96. Borgerfruen med
det skidne Trsnigsind. Rørd.SL.66. -sindet,
adj. (t3, 1. br.) snæversindet. PARosenb.BB.80.
Trangs-tid, en. (ogs. Trang-. EMikkels.

ØE.148). (fagl., især m. h. t. eskimoiske for-

hold) tid, da der er mangel paa føde(varer),

næringsmidler. Mænd, der under Trangstid
havde levet af Menneskekød, regnedes og-

saa for urene. KnudRasm.GS.1.362. KBirket-
Smith.Eskimoerne.(1927). 117.
Trang-syn, et. fCP, 1. br.) snæversyn.

Datidens saa hyppige teologiske Trangsyn
(Brandes.AIennesker ogVærker.(1883) .5 : Bor-
nerthed). Brandes. 1.268. Rørd.SL.9. -synet,
adj. ^-synt. Brandes.111.397. BiskopFr.Niel-
sen.(1911).104). (QJ, 1. br.) snæversynet. Ørst.

IX. 13. trangsynet (Brandes.UT.376: stok-

bornertj af katolsk FsLnatisme.Brandes.VI.
568. de grundtvigske . . er dog ikke af Natu-
ren sneverhjertede og trangsynede. ilfPon<.

M0.194.
II

hertil Trangsynethed ("-synt-.

Brandes.V.285). HjælpeO. FrNiels.KH.1.119.
UBirkedal.(Tilsk.l900.828).

trangt-boret, part. adj. se trangboret.

Trang-tid, en. se Trangstid.

tranig, adj. se trannet.

Trank, en. se Trannike.

Tran-koger, en. (jf. -kogeri og -bræn-

der, -syder; om da. forhold foræld.) arbejder

i ell. indehaver af et trankogeri. vAph.(1759).

VSO. -kogeri, et. (jf. -brænderi, -syderi;

om da. forhold foræld.) (fabrik, virksomhed,

der foretager) udsmeltning af tran ved kog-

ning. Slange.ChrIV.790. der (blev) anlagt et

Trankogeri, en stor Brædebygning, hvor det

hjemførte Sælhundespæk blev udsmeltet i

en meget stor K]edel.BornhHaandvEr.l37-
138. -konstabel, -kusk, se Træn-kon-
stabel, -kusk. -lampe, en. (jf. Spæklampej
lampe, hvori der forbrcm,des tran (brugt til

belysning og (hos primitive folk) opvarmning
og kogning). Sort.(SamlDanskeVers.^V1.154)

.

*paa Træstagen (blev)
\
Tranlampen hængt.

Winth.HF.52. *Paa skindbredt Briks,
|
under

Blus af Tranlampen . . |
Ruller Eskimo-

kvinden . . sig om sin diende Unge. JVJens.
Di.^126. -lanterne, en. (sj.) d. s. s.

-lygte. Ploug.NS.218. -lygte, en. (foræld.)

(gade) lygte, hvori der brændes tran. Kjøben-

havn fik Gas istedetfor de gamle Tranlygter.

HCAnd. (1919). V. 71. Nystrøm. Frederiksberg.

II.(1946).113.

tranne, v. [tr'Bna] (nu dial. trane. Lar-

sen. BornhOS.). -°ede. vbs. -ing fTraning.
Bornh.Samlinger.XVIII.(1927).63). (,afi. af

I. Tran; 1. br.) indsmøre i tran. Lugt af

Svær, de (o: soldaterne) tranner deres Støv-

ler med. PlaCour.K. 160. \\ tranne den,
(vulg., foræld.) drikke sig fuld (egl. om væg-
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ter, se u. trannet 3, Trantyvj. SundSans.^/n
1922.7.sp.l. trannet, adj. ['tr-enai] (dial.

(ell. no.) tranet. Thurah.B.15. Kielsen.NHM.
374. jf. Larsen. BornhOS. — dial. tran-
(n)ig.' Robinson. 1.84. jf. VS O. BornhOS.).
{sv. tranig, no. tranet; afi. af I. Tran) I) som
er fuld af, indsmurt i ell. har udseende, smag,

lugt osv. af tran. *(grønlænderen) Slikker sin

tranede Stoh.TBruun.Y57. han forgifter mig
Livet med Stanken af sine tranede (Vilh lo

Møll.JD.1.338: tjæredej Støvler. VilhMøll.

JD.^(1891).153. (primitive folk) med en egen
ligesom trannet Hud. J7Jens.FO.324. især

om (smagen af) kød: Reiser. lY 254. Weis-
mann. Jagt.92.

\\
(sj.) om visse fugles stemme.

*Med trannet Maal en Maage
|

til Natten
,ilde spaar. jyjens.G.273. En Hejre baskede
|op . . og skreg tTa.nnet.ErlKrist.MM.262.

|2) (nu næppe Ir.) nedsæt.: landlig; bondsk.

*denne trannede Trop (o: bondepolitikere). 20

WKorfitsen.PE.47. 3) (betegnelsen skal hen-

Hyde til, at vægterne i tranlygternes tid mentes
iat sælge trannen og drikke pengene op; jf.

] Trantyv samt u. tranne; vulg., foræld.) noget

iheruset; halvfuld. Rosenhoff.OmVægtere.(1862).

\l4. AJeppesen.Fradetgl.Kbh.(1935).54.
Trannike, en. (ogs. Trank. AarbHol-

\'bæk.l914.106. AarbKbhAmt.1928.290. AFang.
[IK.144). (af ukendt oprindelse; dial.) smukt
mdskaaret sidestykke paa bænken ml. køkken- 30

[døren og bilæggeren (arnen) ell. om hele bæn-
Iken; tidligere ogs. om gaase-, hønsebænk
UMDL. UfF.). AntNiels.FL.III.90. Halleby.

169.
II

hertil Trannike-bænk. Kunstudstill.

\(1879).213. FortNut.VII.220.
trans-, præfiks, i reglen: [trens-] (m.

Ihovedtryk paa sidste led), (af Iat. trans- i

[ssgr., af præp. trans, igennem, tværs over,

\hinsides; egl. sa. ord som tra- i Tradition,
[Travers ofl.) især i verber og dertil hørende 40

lafledninger, hvoraf kun de mest alm. er med-
\taget ndf.; desuden kan nævnes adj., hvis

\2. led er afl. af et geogr. navn, m. bet.: som
ligger (hører til) hinsides ell. gaar tværs igen-
nem det ved navnet betegnede omraade, fx.

trans-alpinsk, -asiatisk, -atlantisk, -kauka-
sisk, -sibirisk.

Transaktion, en. [trBnsag'JoJn] flt.

-er. (fra Iat. transactio, til transigere, drive
igennem, af trans- og agere (se agerej) I) so

(nu 1. br.) forhandling ell. (afslutning af)
overenskomst, forlig ml. to parter. Moth.
Conv. TIOO. Kort efter denne Transaction,
giordt om den halve Deel af Fyen, beleirede
han Hageskov Slott.Holb.DH.1.442. JBaden.
FrO. ForrO.

\\ f publikation, skrift af en
serie, der omhandler et lærd selskabs forhand-
linger, omfatter arbejder af medlemmer olgn.
Den tredie (rejse) giorde Hr. Johan Edens i

Aaret 1715, og blev udgiven i det kongelige 60

Selskabs Transactioner. /ieiser.//.356'. 2) (Q)
ell. (især) T ell. avis-spr.) handling, hvorved
man, især paa en forretningsrruessig maade,
søger at opnaa en (ny)ordning ell. et resultat;

ofte lidt nedsæt., om handling, forretning, der

ikke foregaar helt aabenlyst, ikke følger den
alm. praksis, forretningsgang, ell. er lidt ufin,

uredelig, de i Strid med tinglige Rettigheder
før Fallitten foretagne uberettigede Trans-
aktioner. (rOos. 77.242. da Slaget var tabt
greb de i deres Fortvivlelse til en Trans-
aktion jeg ville ønske ikke at skulle tale om,
de gik i Handel med Sejrherren om Ud-
levering af deres Fører, imod at slippe selv.

JVJens.NA.147. han (kastede) sig ud i nogle
halsbrækkende, men næsten altid sukces-

fulde finansielle Transaktioner paa de store

Børser. PDrachm.D.91.
transcendent, adj. [tr'ensæn'dæn'd]

(undertiden skrevet transscendentj. (eng., ty.

d. s.; fra Iat. tran(s)scendens, præs. part. af
tran(s)scendere, overstige, af trans- og Iat.

scandere (se skanderej; især filos.) egl.: som
overskrider en vis grænse; som ligger ud over

erkendelsens ell. erfaringens grænser; som
hører til uden for bevidstheden; efter alm.

sprogbrug især: overnaturlig; oversanse-
lig, (om begrebets afgrænsning (og ordets for-

hold til transcendental; jf. SaUXXIII.682
og Kierk.XY749ff.). Primon.Lexicon.(1807).
Psychologi, Historie, Politik: det var de
Magter der hos (Hauch) gavnligt bekæmpede
den transcendente (Brandes. 1.399: den al

Erfaring overskridende^ Romantik. Brandes,
DD.54. Norvin.FraHellas tilFruePlads.(1941).
14. transcendental, adj. [trensændæn-
'ta'i] (\ (efter ty. transcendentalischj trans-
cendentalsk. Holb.MTkr.143. Blich.(1920).

XII.23). (eng., ty. d. s.; fra mlat. transcen-

dentalis, til Iat. transcendens (se transcen-

dentj; især filos.) d. s. Leth.(1800). JVJens.
Di.'45. Ved Auto- eller Heterosuggestion er

Mediets bevidste og ubevidste Tankeliv ind-

stillet paa visse spiritistiske, occulte, trans-

cendentale Ideer. Ilospitalstidende. 1922. 569.

Transformator, en. [tyensfoirima*-

t(Or] flt. -er [-fcorma'to'rdr, -'to'(r)j] (jf. fr.

transformateur, eng. transformer; til trans-

formere) apparat, der omsætter vekselstrøm

fra en spænding til en anden; ogs.: radiotek-

nisk apparat, der overfører energi fra et kreds-

løb til et andet ved magnetisk induktion. Chri-

stians.Fys.UI. (1894). 188. AarbRadio. 1924.

284.
II

hertil: Transformator-anlæg, -an-
tenne, -hus, -knap, -olie, -skab, -station,

-strøm, -taarn ofl. transformere, v.

[trensf(or'me'r.i] -ede. vbs. -ing (TeknO.
TeknLeks.I.550) ell. Transformation (se

ndf.). (efter Iat. transformare, af trans- og

formare (se II. formerej) omdanne; om-
forme; forvandle. I) (nu l.br.) i al alm.

JBaden. FrO. som vbs.: ligesom man ofte i

de gamle Eventyr finder, at en Kat er for-

vandlet til en Ridder . . saa seer man dag-

ligen store virkelige Transformationer. 7/oi^.

MTkr.192. Han hed Simon Per . . fri Trans-
formation af Simon Peter, Herrens Apostel.

Thuborg.(Pol.'y»1922.7.sp.3). 2) (fagl.) om

XXIV. Rentrykt '/i. 1047 24
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omformning ved en persons ydre; som vhs.:

Ved en Transformation forstaar man et

Stykke Haararbejde, der tjener til at erstatte

For- og Sidehaai. Haarari.SQ. 3) (fys.) for-

andre kraft, energi af en art til en anden;
spec: forandre en vekselstrøm med en vis

spænding til en strøm med højere ell. lavere

spænding. Muligheden af, at Tankens Energi
kan forplante sig gennem Rummet, til den
standses og transformeres hos et modtage- lo

ligt Individ. L VBirck. Aloysius Breve. (1917).
11. TeknO. i forb. m. adv. som ned, om, op:
(køleværket) drives med Elektricitet fra Kø-
benhavns Værker, 6000 Volt, som transfor-

meres ned til 380 NoM.PoVUldil.ll.sp.S.
Ved Hjælp af Varmepumpen kan man . .

transformere (naturens varme) om, saa Tem-
peraturen f. Eks. stiger til 60 Gr. C.sws<.*Vio

1944.9.sp.5. jf. ned- (IngBygn.l939.75.sp.2),
optransformere (smst.l941.205.sp.l). 20

Transit, en. [tfBu'sid] (tidligere m. ital.

form Transito. Primon.Lexicon.(1807). Conv
Lex.XVII.523). flt. -ter. (eng., ty., fr. d. s.;

fra ital. transito, af lat. transitus, til transire,

af trans- og ire, gaa; jf. Trance) Y befor-
dring, overførsel af varer (postsager, ogs.

levende væsner) fra et sted ell. (især) land
til et andet over, gennem et tredje; ogs.

om transithandel ell. -varer. JNHøst. I Drifts-

aaret 1925/26 befordredes fra Højer (uden 30

Transit fra eller til Sild via H. Sluse) med
Statsbanerne 32,753 Personer. Trap.*IX.264.
Restriktionerne over for Transit og Frem-
medhandel. FerdenGD,/F,i.37. Der gaar nu
en ret betydelig Post i Transit over Vejen
til og fra det banetomme indre Nordslesvig.
RibeAmt.1942.451. Danske Handelsvarer . .

er det tilladt at oplægge paa Transit
(paa Hawaji). StBille.Gal.III.155. jf.: Nu
er den indre By ved helt at blive City , . kun 40

besøgt af dem, der køber — eller af den
rivende Strøm, der er her paa Transit fra

Forretningssted og hiem.ORung.(DanmHVC.
54). billedl.: et Folk, som vores, hvis egent-

lige Aandskultur dog i Grunden eene kan
gaae ud fra Spanien formedelst tydsk Train-

sit. Bagges.Danf.1.463. de vestgotiske Riger i

Spanien (havde), Middelalderen igennem, ud-
ført adskillige aandelige Værdier til Europa,
omend mest som Transit fra Araberne og 50

Jøderne i Cordoba. VVed.B. 183. || hertil:

Transit-afgift, -banegaard, -befordring,
-fart, -forbud, -forretning, -gebyr, -gods,
-handel (jf. Mellemhandel^ -havn (jf.

Mellemhavn), -lager, -land, -oplag, -plads,
-porto, -postkontor, -rejsende, -rute, -sta-
tion, -takst, -told, -trafik, -vare, -vej,

-veksel (jf. u. transitere^, transitere, v.

[trvnsi^te-Td] -ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing
(VerdenGD.III.157. Bl&T.). {ty. transitie- 60
ren, fr. transiter; afl. af Transit) Y føre
(varer) igennem et sted ell. (især) land
som transitgods; ogs. intr., om varer, post,

veksel: passere et sted, land paa gennemfart

fra et andet til et tredje. Sponneck.T.1.186.
den, der udfører eller transiterer Smør. Goos.

11.222. for hvert Brev, der transiterede

andre Lande, skulde (der) betales disse

en Godtgørelse. JacAnd.Er.II.125. transi-
terende Veksel (Transitveksel) kaldes en
Veksel, der kommer ind i et Land, men som
baade er udstedt og betalbar i Udlandet.
SaVXXIII.689.

I. Transitiv, et. ['tpensiiti^v] flt. -er.

(substantivering af IL transitiv; jf. I. In-

transitiv; gram.) transitivt verbum. EJes-
sen.Gram.155. Transitiverne iblandt de med
durch, uber, um og unter sammensatte
Yerher.Scherfig.FF.93. II. transitiv, adj.

[itfBnsi|ti'v] (fra sen. lat. transitivus, til

transire, gaa over (se Transitj; mods. II.

intransitiv; gram.) om verbum (udsagnsord):
hvis handling er af en saadan art, at den
tænkes rettet mod (ell. frembringende osv.) en

(i reglen ved et (direkte) grammatisk objekt

udtrykt) genstand, maal osv.; som kan for-

bindes med et (direkte) objekt; indvir-
kende. JBaden.Gram.117. Mikkels.SproglS.

102. VBrøndal.MorfologiogSyntax.(1932).46.
Transito, en. se Transit.

Translatrice, en. [tpnsla'tri-sa] flt.

-r. (dannet (m. fr. endelse) til Translatør, jf.

ChrMøll.RS.I.166; emb.) kvindelig translatør

(1 ell. (nu kun) 2). Meyer. Krak.l938.1.1116.

Translatør, en. [tpnsla'tø'r] flt. -er.

(fra ty., fr. translateur, til fr. translater, over-

sætte, mlat. translatare, afl. af lat. translatus,

perf. part. af transferre, overføre, af trans-

og ferre (se IL bære^) i) (nu næppe br.) i al

alm., om oversætter. LTid.1724.455. hvad
(Torfæus) i den Qvalitet som Translateur

oversatte af det gamle Txingemaal.Nyerup.
LittM.161. jf. Leth. (1800). JBaden.FrO.

2) (emb.) person, der (nu: efter at have be-

staaet en særlig eksamen) har fa aet bestal-

ling som statsautoriseret oversætter og
tolk (jf. I. Tolk 1), fx. i retssager, i et ell.

fiere sprog. PAHeib.(Rahb.Min.l798.1I1.229).
Resol.*/-,1800.§6. JurFormularbog.'559. || her-

til: Translatør-bevilling, -eksamen, -em-
bede, -forening, -skole, -uddannelse ofl.

Translokation, en. [tfBnsloka'JoJ«]

flt. -er. (ty. d. s., eng. translocation ; af trans-

og lat. locatio, til locare, anbringe, afl,. af

locus, sted (se Lokumj) forflyttelse; om-
flytning; især i flg. anv.: I) f forflyttelse

til andet embede olgn. (degnen) skulde for-

flyttes fra Tømmerups Kald til Snostrup

for at see, om hånd ved saadan transloca-

tion vilde forbedre sig. Cit. 1752. (Kirkehist

Saml.6R.IL406). 2) (skol.) paa højere sko-

ler: højtidelighed ved skoleaarets slutning (efter

eksamen), hvor der bl. a. gives meddelelse

om eksamensresultaterne og oprykninger i næ-
ste klasse. Skoleprogr.Odense.1823.28. Skole-

tidende. 1883.713 (se u. omflytte i;. Scher-

fig.FF.98. II
hertil bl. a. Translokations-

fest, -sal.
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Transmission, en. [tfunsmi'/o-n] flt.

-er. (fra lat. transmissio, til transmittere, se

transmittere) overføring; især i flg. anv.:

I) overføring af en bevægelse ell. kraft ell.

middel, indretning, hvorved dette sker. den elek-

triske Transmission (Overførelse af Kraft).

OpfB}V111.295. de vigtigste Transmissio-

ner, som benyttes til Arbejdsmaskiner. Der
benyttes Aksler, Lejer, Remskiver og B^qvo.-

me(mfl.).SmedeMaskinarb.631. \\ hertil bl. a.

Transmissions-drift (af (værktøjs)maskine)

og betegnelser for de midler, hvorved transmis-

sionen sker, som Transmissions-aksel (jf.

Transportaksel^, -(forlags) tøj, -lijul (jf.

TransporthjulJ, -kæde, -snor, -tor og beteg-

nelser for maskiner, der modtager deres driv-

kraft ved transmission, som Transmissions-
Iiammer, -presse. 2) radioudsendelse fra

selve radiofonistudiet ell. (især) via en radio-

station fra et sted uden for stationen, fra en an-

den station olgn. PoU^/»1929.Till.3.sp.4. Berl

Tid."/, 1946. M. 25. sp. 3. transmittere,
V. [tf^nsmi'teJra] -ede ell. (nu sj.) -te.

vbs. -ing ell. (især) Transmission (s. d.).

{fra lat. transmittere, af trans- og mittere,

sende (jf. Mission samt di-, kommittere^)
oversende, overføre (gennem et mellemled);

spec. i flg. anv.: I) overføre en bevægelse

ell. kraH (til en maskindel olgn.). Sal.*XXlll.
692. 2) foretage en transmission (2) fra et

sted, af en begivenhed, en Teaterforestilling,

der transmitteres. PoL*V6i926.2i.sp. 2. der
vilde intet være sket, om saa Trompeterne
fra Jeriko var blevet transmitteret og ud-
sendt lige over Hovedet paa den sovende.

NisPel.SG.140.

I. Transparent, et ell. (nu næppe br.)

Jen (Oehl.F. (1816). 338 (Oehl.(1844).V. 321:
-Transparentet^. Hauch. II 1. 355). [tpnspa-

l'ren,, ogs. -'rgn'rf] flt. -er [tpBnspa'rcix'ar,

i-'ren'dar] {fra fr. transparent; substantivisk

\anv. af II. transparent; fagl.) gennem-
isigtigt billede, skilt olgn. af papir, hvidt

\bomuldstøj olgn., der belyses bagfra, saa at

ihilledet, bogstaverne osv. fremtræder i lyse,

létraalende farver. PAHeib.(Morgen- Posten.

\1790.641). Fruentimmerne gjøre Anstalter . ,

til en Høitidelighed iaften i Anledning af

Forlovelsen, jeg troer et Transparent og
nogle Sange med HihoT.Ilrz.Ill.lll. Kulørte
Transparenter tændes paa Teatrenes Faca-
der. Cat;hng.L..35,

II
i transparent. Cit.

1781.(TKrogh.Da.Teaterbilleder.(1932).200).
Festen blev fin med „Velkommen" i Trans-
parent over Døren. Bang. UA.120. II. trans-
parent, adj. [tpnspa'rBri] ell. [ty^nspa-
•nin'd] (jf. Mohr.L.); best. f. og fil. -e [-'ren,'«

ell. -'ren t'.)] (fra fr. transparent, mlat. trans-
parens, præs. part. af transparere, af trans-
og lat. parere, være synlig, komme til syne

(jf. Apparonce, Apparition); fagl.) gennem-
sigtig; gennemskinnelig. Leth.(1800).
en transparent Uhrskive, der viser Tiden
om Aftenen, raaa anbringes paa Hoved-

vagtens Uhr i Kiøhenhawn. MR.l830.68. jeg

(stod) under de første udsprungne, store

Bøge, Solen gjorde Bladene transparente,

HCAnd.ML.46. transparente Spillekort med
pikant Indhold.ORung.VS.25.

\\ hertil (ell.

til 1. Transparent^ ssgr. som Transparent-
lampe, -lygte, -maleri, -papir, -skilt ofl.

Transpiration, transpirere, se

Transspiration osv.

10 transponere, v. [tfBnspo'ne'ra] -ede
ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (MusikL.II.
403) ell. Transposition (MusikL.(1801).178.
EAbrah.T.23). {fra lat. transponere, af trans-

og ponere, sætte (jf. Position samt de-, dis-,

im-, komponere^) omsætte, omflytte; spec.:

J^ omsætte et musikstykke fra en ton (e) art til

en anden. MusikL.(1801).178. HPanumB.M.
11.393.

II
billedl. PMøll.(1855).lII.106. det

(o: den dødes ansigt) var ligesom en Trans-

20 ponering af et yndigt Thema i det Høitide-

lige, ja 0]^høiede. Gjel.RS.11.243. Motivet er

i Beovulf transponeret fra Nærværelsens Tid

til et irreelt Fntmxim. HBrix.AP.II.il.
Transport, en. [trsnsipmfd] fit. -er.

(ænyd. d. s. (DGrammat.III.27); gennem fr.

transport, ital. transporto fra mlat. trans-

portus, til lat. transportare (se transportere^)

I) det at transportere noget fra et sted
til et andet; ogs.: hvad der transporteres.

30 l.l) som vbs., om overførelse, flytning ell.

(især) befordring (paa et ell. andet befor-

drings-, trafikmiddel) fra et sted til et andet;

dels om befordring af ting (varer olgn.); dels

om overførelse ell. befordring af dyr ell. men-
nesker (nu især: fanger ell. syge, saarede, der

føres, befordres under opsyn); ogs. om den
trafikordning ell. -forbindelse, v. hj. af hvilken

en befordring sker, ell. om den enkelte rejse,

tur; ofte i forb. m. at ell. gen. til angivelse af

40 hvad der transporteres. Staffetter skulle nyde
fri Transport over Beltene. Reskr.ytl725. I

det 10de Capit. forklares . . hvorledes Trans-

porten af Folk og Vahre er indrettet. LTid.
1725.537. om disse Stene (spurgte) Harald
Blaatand, da han var i Begreb med deres

Transport . . en Rejsende. Schousbølle.Saxo.

c4>'. Transporten af Tilskadekomne. Panwm.
573. Værgeraadselev . . undvegen under
Transport fra Bevogter. PolitiE.''/d925.1.

50 r^^^ politimæssig Undersøgelse opklarede

ikke, hvor Maskinen var blevet af, idet det

paagældende Bud, der skulde have udbragt
den . . nægtede at have modtaget den til

Transport. Ugeskr.fRetsv.l946.A.748. || f de-

portation, (højesteret kan) dømme til Trans-

port, til Pidsken, til evigt Fængsel. FrSneed.

1.568.
II Y om udgift ved forsendelse af varer;

transportomkostninger. JBaden. Fr O. Ludv.

1.2) hvad der sendes afsted, befordres paa een

60 gang ell. om befordringsmidlet (-midlerne) og

det derpaa transporterede; især om (vogn(e)

olgn. med) vareladning, sending ell. om sam-
ling personer (især soldater, fanger olgn.), der

føres ell. befordres et sted hen; spec. ijj om

24*
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vogne med tilførsler til en hær. „hvorledes er

det gaaet med Hvervingen?" — „Saa tem-
melig, Hr. Ritmester, (giver ham en Liste)

Her ere de 4 Transporter, som jeg har af-

sendt." Skuesp.VIII.6. Universitetets Biblio-

thek (har) modtaget en ny Transport indisk

Litteratur. PEMull. (Rask. Br. II. 21) . Trans-
porten slap lykkelig ind i Fæstningen. VSO.
Købmænd befor Vejene med kostbare Trans-
porter. C£t«.BX.207. Man saa (slavejægerne) lo

i Færd med at føre en Transport af fangede
Negre ud til Kysten. Søiberg.KK.11.157. der

vil gaa nogle Transporter tabt for Stats-

banerne (o: ved den nye hros ibrugtagen).

VorStand.l938.155.sp.l. jf.: (koen) strittede

imod . . da hun blev trukket ud af den
hjemlige, kendte Stald for at læsses i Kreatur-
transporten og føres til sit nye Hjemsted.
PoUyil929.Sønd.6.sp.l. 1.3) (geol.) m. h. t.

hvad en flod, gletscher olgn. fører med sig af 20

jord, sten osv. Jordskorpen (maa) alene som
Følge af Flodernes Transport til Havet . .

have lidt uhyre Forandringer. Uss.AlmGeol.
37. ved Gletschernes Hjælp var (der) fore-

gaaet en mægtig Transport af store, løse

Sten fra Højfjeldene ud over det lavere lig-

gende Forland. 7^rem.Z)iV.36.

2) det at overgive, overføre noget til en per-

son; nu kun (jur., Y)-' overdragelse af en
fordring ell. anden kontraktmæssig rettighed 30

til en anden person ell. den erklæring, paa-
tegning, hvorved dette sker; ogs.: det, at en
anden paatager sig den persons pligter, som
if. kontrakt er bundet til at præstere noget

(Nørreg.Privatr.III.53). Alle de Lærde ere

derudi eenige, at en Foræring er kuns en
Transport til Eyendom, nu er det jo u-riime-

ligt at transportere det, som mand icke eyer.

JRPaulli.N.16. Lassen.AO.^540. (han havde)
overtaget en Pengeudlaanerforretning, hvor 40

Kunstnere fra Sekundteatrene søgte ham i

Raad og Daad mod Transport paa Gage.
ORung.P.34. spøg.: (en) Saadan Jomfru paa
hvilken eders Gunstighed (0: hendes fader)

har behaget at give mig Transport. Holb.Siu.

1.9. simpel transport, transport, hvorved
overdrageren kun indestaar for fordringens

rigtighed, men ikke for dens godhed. JurFor-
mularbog.^221. skadesløs transport, se

skadesløs 2.2.

3| T overførelse af en slutsum nederst

paa side, kolonne i regnskabsbog olgn. til (det

øverste af) flg. side, kolonne; ogs. om selve

summen. Leth.(1800). Hylling.HJ.207. Hage.'
1126.

Transport-, i ssgr. især (navnlig fagl.)

af Transport 1 (jf. Førsels-j; foruden de ndf.
medtagne kan nævnes: Transport-afstand, -af-

tale , -behov, -erhverv, -fart , -forretning,
-maade, -omkostning(er), -udgift(er), -van- eo

skelighed (er), -vare, -virksomhed, -væsen og
betegnelser for transportmidler ell. genstande,
hvori (hvorpaa) noget transporteres, som Trans-
port-bane, -bil, -cykel, -elevator, -flyve-

maskine, -hest, -kurv, -plan, -pram, -red-

skab, -stang (hvorpaa ophængte svinekroppe
paa slagteri flyttes), -stol (til saarede), -sæk.
transportabel, adj. [trBnspcor'ta'-

b(8)l] (ty. d. s., eng., fr. transportable; afl.

af transportere) som kan transporteres

,

flyttes ell. er let at transportere, beregnet paa
at transporteres; især i flg. anv.: I) til trans-

portere 1. JBaden.FrO.II. (en) let transpor-

tabel Kufffert. PLevin. (Tilsk. 1923. II. 347).
transportabelt Badekar . . anbragt paa et

Understel, der er forsynet med Hjul mod
G\immmnge.TeknLeks.I.550.

|| om middag(s-
mad): som leveres fra middagskøkkener til

hjemmene. N. N.s transportable Middage.
BerlTid."/4l929.Aft.l3.sp.5. Chefen havde
været derude til transportabel Diner med
flere forskellige Slags Yine.Soya.HF.27.

\\

(især spøg.) om (svagelig) person: som kan
flyttes, transporteres et sted hen. Med Lucie
gaaer det. Gud ske Lov, frem — men trans-

portabel er hun ikke endnu. Ing.(Brevveks-
ling ml. Ingemann ogFruRosenørn. (1881). 26).

Jeg (o: en højfrugtsommelig) var ikke me-
get tvans]^ortahe\.OldemorsErindringer.(1908)

116. 2) (jur., Tj til transportere 2. Trans-
portable Statsfonds.Baden.JurO. JurForniu-
larbog.'WO.

Transport-aksel, en. aksel, der

overfører en bevægelse; transmissionsaksel.

Thaulow.M.I.135.
Transportand, en. se Transportant.

Transport-anlæg, et. anlæg,

hvorved noget transporteres fra et sted til et

andet inden for en bygning, virksomhed (fx.

om transportbaand, rørpost, rullebane, eleva-

tor). Krak.1938.II.3986.

Transportant, en. [tr'Bnspcor'tan'rt]

(ogs. Transportand. JNHøst.''11.(1849). Min
Cirk.Nr.209'/id897. Meyer."), flt. -er. {afl. af

transportere (sml. Eksaminand, Konfirmand
osv.); formen Transportant vel efter Arrestant:

politi-spr.) person, der under politi -

bevogtning føres til fængsel, straffe-
anstalt, anden by olgn. Hylling.HJ.180.
Anordn.Nr.l79 'U1888.IV.§2. Lommebogf.Po-
litimænd, f. 1923. 246. Duelund. N.180.
Transport-apparat, et. apparat,

hvorved noget transporteres fra et sted til et

andet i fabrik olgn.; især: transportbaand.

Thaulow.M.I.219. LandbO.U.281. -arbej-
der, en. person, beskæftiget som havnear-

bejder, lagerarbejder, chauffør, kusk m. m. Berl

Tid.^*U1930.M.8.sp.2. MKlitgaard.GM.36.
Transportation, en. se u. transpor-

tere.

Transport-baad, en. (jf. -damper,
-fartøj , -skibj ^ baad til transport af

tropper. Drachm.STL.304. SaUXXIII.694.
-baand, et. (jf. Paternosterbaand^
endeløst, vandret ell. lidt skraat liggende

baand, hvorpaa noget transporteres fra et sted

til et andet i et rum, en bygning; spec. om
saadant baand i fairik, hvorpaa tingen, va-
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ren transporteres fra et iehandlingssted til

det næste. Sal.XVIII.619. iltre Motorer gni-

strede. Transportbaand gled fra Rum til

Rum. Kirk. NT. 5. Transportbaand for Do-
kumenttransport. TeknLeks.I.551. \\ iilledl.

ell. i sammenligninger; spec. i udtr. for, at

noget sker paa en hurtig, fabrikmæssig maade.
De næste i Rækken skubbede paa og trængte
ham næsten umærkeligt bort, som stod han
paa et Transportbaand. fi^5'evennsen.(S'M.26.

moderne Systemer med driftssikker Eks-
pedition af en Arrestant pr. Transport-
baand ekspres fra Gerningsstedet til Psy-
kopat - Fængslets Celle. ORutig. PS. 11. Den
La?gebehandling pr. Transportbaand . . som
vor . . Sygekassepraksis med det meget
heje Antal Patienter . . har medført. PoL
^/nl941.3.sp.o. -beholder, en. (jf. -kasse,

-spand; fagl.) lukket beholder af forsk, form
til (vare) transport; container. Sal.T.1941-42.

949. -damper, en. (jf. -baad osv.; ^)
damper til transport af tropper, krigsudstyr

olgn. VKorfitsen.TO.il. 42. Ludv.
transportere, v. [trenspwr'teJra] -ede

ell. (nu sj.) -te (ChrBorup.PM.409). vbs.

'ing (Amberg. VSO. se ogs. u. bet. S) ell. (nu
1. hr.) Transportation ([EPont.JOeconomi-
skeBalance. (1759). 87. JBaden.FrO. Meyer.

^

se ogs. u. bet. I.2), jf. Transport, (ænyd. d. s.

(DGrammat.III.27); fra lat. transportare, af
trans- og portare, bære, bringe (jf. Porto,
Portør samt ap-, de-, eks-, im-, kolportere^)

I) især om person ell. befordringsmiddel:

befordre ell. føre med sig (fra et sted til et

andet). I.l) m. h. t. ting, især: gods, varer,

tunge genstande, de udi det heele Russiske
Rige værende Vahre skal vorde transpor-
terode til FetershoTg.ExtrRel.'yi 1722.2. var
det ikke bedst at sætte Kurven for det Første
her ind i Stuen? Saa kan vi herfra trans-

portere Viinflaskerne ind i Salen, eftersom
vi bruge dem. Heib.Poet.VI. 62. transportere
Gods fra Banen. Ludv. Der er kommet Uro
i Lejren ovre hos min Genbo. Igaar blev
hans Flygel transporteret hort. Nans.
JD.112. 60,000 Kubikmeter Jord skal trans-

porteres hoTt.Pol.^''/il941.9.sp.6.
II

i spøg.
anv. (den fede dame) vilde se at faa sit Le-
geme transporteret op paa Tribunen igen.

Reinhard.FC.230. jeg skulde da ellers med
en vis Ommelethed transportere Hovedet
ned i Maven paa dig. Wied.LH.113.

\\ (fagl.)
uden obj., om symaskine: flytte tøjet sting for
sting under syningen (v. hj. af en særlig an-
ordning, en „transportør"). SyStrikkeB.19.
1.2) m. h. t. levende væsner; m. h. t. menne-
sker især m. h. t. samling personer, soldater,

fanger ell. enkeltperson, der (som fange, sva-
gelig olgn.) befordres under opsyn, ved andres
hjælp olgn.; ogs.: føre til fods under tvang,
opsyn et sted hen. endeel Franske Trou-
per (blev) didhen transTportcTet. LTid.1720.
Nr.21.6. Uden for holder en Vogn, som skal
transportere min Skiønnc ud i den største

Mose i hele Egnen. Olufs.GD.83. han lod dem
. . med tilstrækkelig Vagt transportere til et

andet Huus i Byen. Blich.(1920).VII.130.
Gamlefa'er transporteredes hen for Enden
af Skiven (0: spisebordet). Baud.H.157. (den
bortrømte patient) blev transporteret tilbage

til Anstalten. KBirkGrønb. SF. 154.
\\

(nu
næppe br.) deportere (forbryder); især som
vbs. i formen Transportation. Meyer.^

10 SaUXXIII.693. 1.3) (fagl.) m. h. t. kraft,

bevægelse: overføre, transportere Bevægelsen.
Vrsin.Uhre.(1843). 157.

2) overføre; overdrage; nu kun (især

jur.) m. h. t. rettighed, fordring olgn.: over-

give, overføre til en anden person; især:

overdrage en fordring til en anden.
kunde Monfrere faae Assignation paa samme
Mand, eller at samme Mand vilde lade

Transpotere Gielden paa sig.Holi.llJ.ILS.

20 Breve, hvorudi hun transporterede sin Ret
til den Engelske Krone paa Kongen af Spa-
nien. sa.Heltind.11. 167. 1691. den 20 Junii

blev dette Vaaben givet Elias Heubsch . .

og derhos tilladt at Transportere Naun og
Vaaben til hans adopterte Søn Jacob Tim-
merman.LTid.1727.1. Denne Obligation blev

. . transporteret af Creditor . . til en anden
Jøde. Luxd.Dagb. 1.237. Retten i Følge Købe-
kontrakt kan af Køberen transporteres, og

30 den, der erhverver Transporten, faar derved
overdraget Retten til at erholde Skøde. Jur
Formularbog. °203. Nu vilde (Rembrandt) se

at . . redde for sin Dreng, hvad reddes

kunde af Mødrenearven, ved at transportere

Hus og Penge til ham. Bierfreund.Rembrandt.

(1900).40. II
i videre (spøg.) anv. du kand

give dette par Ørefigen til din Herre igien,

og bede ham transportere dem paa sin

SysteT.Holb.Vgs.(1731). 11.15. Jeg vilde . .

40 at Vor Herre vilde transportere til min Naa-
dige Frue Græfvinde den samme gode Na-
boeskes Kræfter og Førlighed med ligesaa-

mange Aar og Dage, som hun hafver frem-

draget. Gram.(DMag.6R.1.370).

3) i bogholderi: overføre en post, saldo fra

et sted til el andet i en regnskabsbog, til en

anden bog, regning osv.; især: overføre en
sides, kolonnes slutsum til (det øverste

af) næste side, kolonne i regnskabsbog

50 olgn. JBaden.FrO. transportere Saldoen paa
ny Regning. Ludv. Hage.^1126. \\ som vbs.

i formen Transportering. Summerings-
Regning paa Øre-tallet ved Transportering.

LTid.1727.675. Bøgernes Transportering 0:

Overdragelse af en Konto til et andet Folio

i samme Bog. KiøbmSyst.1.163.

4) t omflytte; ombytte, naar Bogstaverne

af Melachi blive transporterede, giøre de Mi-

chael llolb.J II.11.483.

Transport -fartøj, et. (jf. -baad
osv.; 4).). Ursin.D.97. Drachm.STL.304.
-flaade, en. ^^ flaade af transportskibe.

VSO. Sal.VI.661. -forsikringr, en. (for-

sikr.) forsikring mod skade under sø-, land-
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ell. lufttransport. Lassen.SO.523. ForsikrL.

138. -handel, en. (nu næppe br.) om spe-

dition, befragtning olgn. VSO. -haver, en.

(til Transport 2; jur., emb.) person, til hvem
en fordring er transporteret. JurFormular-
bog.'618. Bek.Nr.5*yil932. -hjul, et.

hjul, der er del af et transportanlæg; ogs.

om hjul, der overfører en bevægelse (jf. Trans-

missionshjul^. SkotøjsO.19. om timehjul i et

(taffel)ur: Ursin.Uhre.(1843). 141. -kasse,
en. kasse, hvori noget transporteres. Wolfh.

MarO.414. PoV'U1937.7.sp.2. -kost, en.

(foræld.) soldaterkost, bestaaende af brød, smør,

øl og brændevin, der anvendtes, naar der ikke

kunde koges mad. Harboe.MarO. -kæde,
en. (jf. -baand; 0). IngBygn.l940.192.sp.l.

-middel, et. (jf. Befordringsmiddel^ middel

(køretøj, fartøj osv.), der staar i transportens

tjeneste. Ursin.D.125. Hage.^936. -nøgle,
en. 4> nøgle, der skrues i det hemmelige

rum i en torpedo, naar denne skal trans-

porteres. Bardenfl.Søm.II.148. -rende, en.

transportanlæg, bestaaende af en rende,

hvori godset ell. massen glider fremad. OpfB*.
11.450. Kemisk-tekniskHaandbog.(1938).865.

II
rende, hvorigennem vandet føres fra til-

ledningsrenderne til vandings-, rislerenderne i

en overrislingseng. LandbO.IV.726. -skib,
et. (ænyd. d. s. (SthenJacobsen.Nord.Kriigs
Krønicke.(udg.l897).43); jf. -baad osv.) ^
skib til transport af tropper og (ell.) deres

udstyr, forsyninger; tidligere ogs. om olm.

fragtskib (sml. Leth. (1800). VSO.). Slange.

ChrIV.871. Oehl.XV30. armeret Transport-

skib. »ScMJer. MarO. -skrue, en. I)

d. s. s. -snegl. Sal.XVI.158. 2) ^ skrue, der

bevæger den kiledannede staalklods (kilen) ud

af og ind i det tilsvarende hul i bundstykket

paa skyts. Wolfh.MarO.276. -snegl, en. (jf.

-skrue 1) apparat med skrueformede vin-

dinger, der transporterer, skubber en masse,

et materiale hen til et sted (til videre be-

handling) i fabrik olgn. Møllen.*U1904.om-
slag.2. IngBygn.l943.194.sp.2. -spand, en.

spec: lukket beholder, hvori mælken føres fra

produktionsstedet (landbrugsvirksomheden) til

mejeriet; junge. LandbO.lV.595. ErlKrist.K.

18. -vej, en. den vej, bane, ad hvilken noget

transporteres; vej, rute, der alm. benyttes til

transporter til et sted. Hage.^936. uegl.: De
opløste Næringsmidler (vandrer) hos mange
lavere Dyr efterhaanden over i Legemets
øvrige Væv, uden at der er særlige Transport-

veje. £oas.ZooL'*35. -vogn, en. vogn, brugt

til transport af særlige ting, produkter, ell. (tid-

ligere) om fragtvogn (JBaden.FrO.) ell. gods-

vogn (1. Drifts - Beretning ang. den Sjæll. Jern-

bane.(1848).3); ogs. om vogn i et transport-

anlæg (IngBygn.l944.223.sp.2). for at spare
paa sine Heste, sætter (rigmanden) disse og
sin Statsvogn op paa en dertil indrettet

Transportvogn (paa en jærnbane). Ursin.D.
176. den daglige Afvaskning af Slagteriets

TTeins]poTtyogne.Ugeskr.fRetsv.l945.A.731.

Transposition, en. se u. transponere.
Transspiration, en. (nu alm. skrevet

Transpiration^. [trBns6irB'/o'n] flt. (sj.) -er.

(fra mlat. transpiratio ; vbs. til transspirere

;

fagl. ell. (i alm. spr.) brugt' som et mere
dannet, høvisk udtryk end I. Sved) ((stærk)

afsondring af) sved (I.l); ogs. (bot.) om
fordampning af vand fra overfladen af plante-

dele (især: blade) (Warm. Bot. 397). Tode.

10 VI. 58. komme i Transspiration. FS'O. Jeg
gaar i Seng og vaagner tidlig næste Morgen,
mat af voldsom Transpiration. Bønnelycke.
Sp.l35.

II
m. henblik paa (anstrengende, sved-

drivende) arbejdsydelse. Man kommer læn-

gere med Transpiration end med Inspira-

tion, som min gamle Bogholder sagde, fiergfs.

PP.162. Det er Olaf Poulsen der engang
har brummet, at Kunst er 1 Procent In-

spiration og 99 Procent Transpiration. S'o?/o.

20 Poul Reumert. (1942). 57. transspirere,
v. (nu alm. skrevet transpirere, jf. Glahder.

Retskr.191). [tr'BnsJi're'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te (Bredahl. 1. 100). vbs. Transspiration
(s. d.). ifra vulgær-lat. transspirare, af trans-

og lat. spirare, aande (jf. Spiritus samt ad-,

konspirere^; fagl. ell. (i alm. spr.) som et

mere dannet, høvisk udtryk end svede; sml.

spøg. transpiskrupsvede u. skrup- sp. 985*''^

og ChrMøll.RS. 1.172) svede (II.l); ogs.

30 (bot.) om plante (del): skille sig af med vand
ved fordampning fra overfladen (HavebrL.*

11.953). Transpirere Legemerne dagligen en
heel Hob, saa følger det af sig selv, at Le-

gemerne og, saa længe de leve, behøve fæ-
ring. Ruge.FT. 277. Saa lidet som Dumhed
eller Det at svede og blive rød i Hovedet
er Alvor, fordi den Transpirerende er dum
nok til ikke engang at kunne lee, saa lidet

er fæisk Gloen Re\igieusitet.Kierk.VI.244.

40 ,,De er vel en feiendes Balkavaller." — „Ja,

naar jeg bare ikke transpirerede saa vold-

somt." Schand.US. 60. m. indholds -obj.: de
transpirerer den rene uforfalskede Neger-
sved. OscJens./iV.S. m. tanke paa (haardt)

arbejde: gamle Molbech . . sidder og trans-

pirerer deroppe (paa Det kgl. Bibliotek) fra

Morgen til Aften, og kan alligevel neppe
faae de nye Sager . . protocollerede. i^I>reier.

CR.4.

50 Tran-stearin, en, et. (jf. -fod; fagl.)

d. s. s. -talg. VareL.*878. -støvle, en. I)

om lange støvler, der smøres (smurtes) ind

i tran (især (tidligere) brugt af landbefolk-

ningen). MO. (gaardmanden) aflagde aldrig

sine Transtøvler, vilde ikke en Gang spen-

dere Blanklæders Støvler ved Bryllupper,

Begravelser og Barshi.Schand.BS.lS. Mor-
ten Eskesen . . kom vankende . . paa
sine solide TTa.nstø'vlei.06eismar.E.67. Feilb.

60 Flemløse.95.
\\ (jf. bet. 2) i udtr. for bondsk

ell. plump optræden. Obersten (o: Tscher-

ning) bevæger sig i Alt med Transtøvler

og i Skjorteærmer; han troer sig praktisk,

fordi han er ma,tenel.DagbU^/iil853.1.sp.3.
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denne i Transtøvler fægtende Polemiker (o:

Jac. Chr. Lindberg).ESchwanenfl.M.11.12. 2)

egl. om person i transtøvler, se, hvor bestemt
Sporene staae i Sneen. Sikken vældig Tran-

støvle, der har gaaet hjulbenet lige foran

Bem.Goldschm.BlS.IVné. \\ især (gldgs.) om
bonde, spec. bondepolitiker (venstrepolitiker).

Dagbl.'/Bl860.1.sp.2. noget Parti i Studen-

terforeningen (havde) heller ikke Bonde-
vennerne, eller som de i Dagbladet kald- lo

tes „Transtøvlerne" eller „Snoldeløverne".

AAbrahams.Minder.III.(1896).159. den na-

tionalliberale modvilje mod „Transtøvlerne"

og i det hele mod personer, der havde „de-

mokratiske unoder". AFriis. (Letterst. tidskr.

1943.249).
II

hertil: transtøvlede Bøn-
der. EBrand.Br.11.63. transtøvlede Venstre-

mænd. OGeismar.E.9. - syder, en. (jf. -bræn-

der; gldgs.) d. s. s. -koger. Amberg. -syderi,
et. (jf. -brænderi; gldgs.) d. s. s. -kogeri. 20

Funke.(1801).1.575. -sæbe, en. (foræld.)

(grøn) sæbe, fremstillet af tran. VSO. MO.
Nord ConvLex. Y483.

I. Trant, en. (fra nt., holl. trant, d. s.;

jf. dial. trante, gaa langsomt (MDL. Feilb.),

SV. dial. tranta, holl. tranten, ty. trånteln

samt Tranterant og u. omtrent; nu kun
dial.) skridt; gang; gænge; vane; sæd-
vanlig maade, levevis olgn.; ofte nedsæt.:

skure (1.3); tummerum; slendrian; ogs. 30

som ubestemt betegnelse for forholdene paa
et omraade, de sædvanlige ting, sager, (hele)

redeligheden, molevitten; ofte i forb. komme
i en vis trant, gaa i den gamle trant,
være ved den gamle trant (Esp.359).

Denne Forskjel møder vel meest imellem
Nord- og Sydder- Irland . , men under-
tiden og paa nærliggende Herregaarde, efter

Ejernes ulige Lejlighed og Begreb, Trant
og Tænkemaade. Martfelt. Irlands Huushold- 40

ing.(1771).4. Hvad Coursen faaer endog
for Knæk,

|
Din jevne Trant Du træde.

TBruun.V1.149. *Forsømme hvad der hør'

til Ægtestandens Trandt
|
Fem Aar! sms<.

VII.24. Jeg er da nu i Kjøbenhavn igjen

i den gamle TTa.nt.Foersom.(Museum.1895.
11.342). Det er kommen i en gal Trant
for ham. JHSmidth.Ords.163.

II. Trant, en. se u. I. trante.

III. trant, adv. se u. II. trang (4).

Tran-talg, en. (jf. -fod, -stearin; fagl.)

de faste fedtstoffer, der sammen med uren-
heder synker til bunds, naar tran henstaar.
nage.'895.

I. trante, v. (ogs. trente, trænte.
AarbFrborg.1910. 6. 1918. 104. Nordsjæll F. I.

149). -ede. {jf. sv. dial. tranta, falde ned,
samt da. dial. trant, rund træskive, trille,

'irugt i børneleg (MDL. Feilb.), hjul (Rost-
'iaard.Lex.T59b), kbh. (gldgs.) trante, slag- 60
»killing i klink (OrdbS.); besl. m. mnt. trent,
omkreds (se u. omtrent^, ty. trendeln, rulle,

eng. trend, egl. rulle, dreje rundt, samt m.
trind; dial. (sjæll.)) m. h. 1. noget rundt:

(lade) rulle, trille; (sj.) intr.: rulle; trille.

trante brikker . . hiul. Moth.T172. Ikke vil

vi da se det lille Kræ trante i Afgrunden,
inden hun er naaet til Ørnens B:ede.AErslev.

Ørneklippen.I.(1906).37.
\\ især i forb. trante

paaskeæg, (jf. trille æg u. Y. trille l.i^ om
børneleg, i hvilken børnene triller (haardkogte)

(farvede) æg ned ad en lille skraaning og
prøver at ramme hinandens (ogs. undertiden

leget i stuen, saaledes at æggene anbringes i

(sand i) stuens ene ende og søges ramt med
en bold). Sort.(Thott4°1466.81). Rostgaard.

Lex.T59b. CBernh.VII.67. Dagbl."M902.2.
sp.l. BerlTid.^/il936.M.6.sp.l. NordsjællF.
1.149.

II. trante, v. se u. I. Trant.

Tranterant, en. (dannet til I. Trant;
dial.) uordnet række(følge). OrdbS.(Møn).

\\

d. s. s. 1. Trant. hvorfor ikke sætte Nøglen
i Døren og lukke af for Dagliglivets TTante-
ia.nt. BornholmsLandbrug.l932.219.sp.l.
Tran-tyv, en. (foræld.) betegnelse for

gadevægter, der bl. a. skulde passe tranlygterne

paa gaden og mentes at stjæle af trannen

(jf. u. tranne slutn., trannet 3^. Davids.KK.^
1.16. Gadeordb.^ SundSans.'/iil922.7.sp.l.

-tønde, en. (fagl.) tønde med ell. til tran,

spec. af en størrelse, der rummer 120 potter

(den islandsk -færøiske trantønde). Amberg.
vi havde baade Lasten og Forrummet fuldt

af Trantønder og Skind. Drachm.SS.87. Ha-
ge.^1043. -vrager, en. (foræld.) person,

der undersøgte og justerede trantønder. vAph.
(1759). -vægter, en. (foræld.) vægter ved

kaserne, der bl. a. passede lygterne. MR.1829.8.
I. Trap, en. [ti^b] (fra sv. trapp, dannet

til I. Trappe; mineral.) ældre betegnelse for

basalt, diabas olgn., der forekommer i ud-
bredte masser, som foroven danner plateauer,

hvorfra massen sænker sig i trappelignende

afsatser. vAph.Nath.VIII.221. Fuldkommen
i hinanden smeltede forekomme Granitens
Bestanddele i Porphyren, i Trappen (osv.).

Steffens.(PhysBibl.XV217). Ørst.V1.175. Uss.

AlmGeol.67. Klipperne (paa Færøerne) er

for største Delen vulkanske Bjergmasser;
det er næsten udelukkende Basalt og Trap,

her iore^ndes. DanmHVC. 645.

II. Trap, en. se II. Trappe.
III. trap, interj. [tf^ft] (jf. ænyd. (gang

met vnderlig) trip oc trap, ty. trapp; vist

dannet til III. trappe; jf. III. trave) gen-
givelse af lyden af (haardt, hurtigt) trin

ell. hovslag; især gentaget trap trap osv.

*Da kom paa Hesten, trap, trap, trap,
|

Jens Skovfogd ridende saa ra^. Bagges. 1.169.

Sin Nordbags Lob han kunde kjende:
|

Trap, Trap, det var dens lette Yod.Kaalund.
125. Med Hænderne siger man Klap, Klap,

Klap I
I
Med Fødderne siger man Trap, Trap,

TiaplDanm Sanglege. 155. især i forb. trip
trap (træsko), se III. trip 2.8.

Trap-, i ssgr. I) (mineral., geol.) af I.

Trap, fx. Trap-fjæld, -gang; se ogs. Trap-
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sten wd/. 2) af I. Trappe, se trap-formig

(u. trappeformet^, -saa, -stilling. 3) af II.

Trappe, se Trapgaas.

Trapez, (i bet. 1:) et, (i bet. 2:) en.

[tr^'pæds, 1. br. -'peds] tidligere ogs. [tfB-

ipe'ds olgn.) (se CFBruun.BogstavernesLyd.

(1884).59). (i bet. 1 f Trapezium. Sylvius.

Geom.21. LTid.1759.353. JNHøst. hertil flt.

-zia ell. -zier. Meyer.^ Trapetium. Harboe.

MarO.149). flt. -er. (ty. trapez, nylat. tra-

pezium, dannet til gr. trapézion, dim. til

tråpeza, bord, egl.: med fire ben (hvorfra oldn.

trapiza, bord, hvor øl-, mjødkarret havde sin

plads)) I) (geom.) firkant med to paral-
lelle sider; paralleltrapez; tidligere ogs.:

firkant m. ulige, ikke parallelle sider (JBaden.
FrO. JNHøst.). Geom.28. Trapezet, som hun
straks kaldte „et Tag", var lidt skævt.Vilh

Rasm.BB.I.lll. 2) gymnastikredskab, be-

staaende af en rund stang, der er ophængt
vandret ml. to parallelle tove. Meyer.^ hænge
. . i Trapezen i Spidsen af din store Taa.

Bang.L.9. (akrobaterne) fløj mellem Tra-

pezerne. Æ^riZns^.Di/.iSO. flyvende tra-
pez, trapez, der er sat i stærk svingning. Sal.^

XXIII.701. Trapez-, i ssgr. især af Tra-

pez 1; foruden de ndf. medtagne kan nævnes,

til Trapez 1: trapezformet, til Trapez 2:

Trapez-stang, -øvelse og (sjældnere) beteg-

nelser for akrobater som Trapez-dame, -pige.

-ben, et. (anat.) navn paa et af de smaa
haandrodsben. Os multangulum majus (ell.

Os trapezium) (med to nogenlunde parallelle

sider). Panum.598. -drager, en. bro-

drager, hvis overdel er sammensat af tre rette

linier, der ved enderne løber sammen med
underdelen i en spids. Sal.^lV.53. -gevind,
et. en særlig slags skruegevind. Thaulow.
M.I.32. -kapitæl, et, en. (bygn.) kapi-

tæl (1), hvis sider er formede som trapezer.

OpfB.U.242. 8tilart.95. -kunst, en. [2] (jf.

-kunstnerj. (billedl.:) akrobatiske Trapez-

kunster . . paa Embedsstigen. VKorfitsen.

ES. 12. -kunstner, en. [2] person (akro-

bat), der udfører kunster, vanskelige øvelser i

en trapez. Reinhard. FC. 34. BerlKonv.XXI.
463. jf. flyvende Trapez (u. Trapez 2): (en)

flyvende Trapezkunstner. Pi^ans. ZZ. 45.
||

hertil Trapezkunstnerinde. JVKirk. Fa-
cetter. (1934). 13. -orm, en. (zool.) regn-

ormen Allolobophora trapezoides. Lieberkind.

DYI.358.
Trap-gaas, en. ('Trappe-, Pflug.DP.20.

EPont.Atlas. 1.625. Brehm.FL.482). {ænyd.

trappegaas; til II. Trappe; zool., nu 1. br.)

\ d. s. s. II. Trappe ; især om den store trappe,

Otis tarda L. VSO. Kjærbøll.432. BøvP.1.511.

I. Trappe, en. ['tr^ba] flt. -r. (æda.

trappæ
, grad (Harp. Kr. 7. 8 ofl.) , trappa

(smst.37); fra mnt. trappe, jf. hty. treppe
og skotsk trap, stige; til III. trappe; jf. lY
trappe)

I) (mer ell. mindre) skraatliggende for-
bindelsesled (af træ, sten olgn.), bestaa-

ende af en række (vandrette), forholdsvis

brede trin, ad hvilke man kan gaa (stige)

op til et sted (især fra jorden op til (hus)-
dør, fra (trappe) afsats til (trappe) afsats, fra

en etage til en anden i et hus); dels om
enkelt trappeløb; dels om alle i forlængelse

af hinanden liggende trappeløb; i flt. ofte

(dagl.) brugt i temmelig ubestemt bet., uden
hensyn til om der er tale om flere trappeløb

\Q ell. (m. overgang til bet. 3j kun et enkelt.

I.l) i al olm. Trappen derop (o: til alteret)

(skal) vende mod Østen.Ez.43. 17. et stort

publik Huus med høye Trapper uden til,

saasom Børsen, Q,diTt.CQ\\i^i.Høysg.S.135. Jeg
gik baglænds bort, og bukkede mig hvert
Øyeblik, og da jeg tilsidst kom ud paa
Kanten af en høy Trappe, uden at blive

det vaer, saa skulde (jeg) uden hendes
Raab (være styrtet ned). Ew.(1914).IV.314. en

20 steil Trappe. FiSO. TeknLeks.I.551. blan-
det, brudt, indstæmmet, opsadlet,
rullende, udvendig trappe, se I. blande

1.5, III. bryde 6.2, indstæmme 1, opsadle 2,

lY. rulle 2.3, udvendig, italiensk trappe:
Cit. 1793. (Nystrøm. Frederiksberg. II. (1946).

246). En italiensk Trappe er en indven-

dig Trappe, modsat den udvendige, Svale-

gangen og Trappetaarnet.fl'isiilfZ&/i.3Æ.F/.

477. snoet trappe, (tøm.) trappe, der er

30 af (uregelmæssig) snoet form (uden at være

spindel- ell. vindeltrappe). GvHuth.Trætrap-
per.(1887).14. 1.2) i særlige forb. m. præp.

(og (ell.) adv.). \\ i forb. op ad (f op for,

se op 16.5) trappen, trapperne, de gaae

op ad Trappen, og træde ind i Salen. ^ei&.

Poet.IV.237. (han) sprang op ad Trappen.
ErlKrisi.DH.221. \\ i forb. ned ad trap-
pen, trapperne. Pamela.1.453. Tine fik B.

(o: en syg) ned ad Trappen. fiawgr.T.i^^. vi

40 spurtede ned ad Trapperne. JFJens./ilf.229.

i billedl. anv.: De danske Diplomater kom
til at indse, at man ikke kunde vise J. H.
ned ad Trapperne (o: ignorere ham).AFriis.

DR.1.47. gaa ned ad trapperne (trap-
pen), (næppe i rigsspr.) gaa tilbage (for

en); gaa ned ad bakke med; spec.: blive

ældet, ieg gaaer ned ad trappen. Ci<. 2756.

(KirkehistSaml.4R.III.636). For „Det jyd-

ske Pensionat" gik det stadig stærkere og

50 stærkere ned ad Tia,p])eTne.Aakj.FDD.119.

i forb. som kaste (MO.I.1176. CNyrop.
Haandv.66), smide (Wied.Sn.l7), sparke
(Bl&T. se ogs. u. sparke ]j en ned ad
trapperne, ogs. brugt uegl. som udtr. for

haardlmndet, brutal bortvisning, afvisning af

en.
II

i forb. løbe trappe op og trappe
ned, gennemsøge mange huse, besøge mange
mennesker, fx. som agent, sælger, supplikant.

VSO. D&H.
II

efter præp. paa. hånd brøed

60 sit Been paa TiapTpeJi.Holb.UHH.II.S. *Han
(o: Skt. Laurentius) samlede møgle Guld og

Sølv
I

Alt paa de Riges Trapper (o: ved at

opsøge de rige).PMøll.(1855).I.33. Har ingen

Interesse eller En Forfatter paa Trapperne.
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HakHolm. (logtitel. 1933). kollevippen koUe-
vappen, der slap'en paa trappen, se kolle-

vippen. i billedl. udir.: Igennem en Aarrække
havde han lagt sit Skarn paa min Trappe
(o: bagtalt mig), nedsablet enhver ny Bog
af mig. Aakj.EE.53. han raadede mig til at

gaa til de forskellige Partiers Formænd (o:

om en forfatterunderstøtteise) . . den eneste

Gang, jeg har rendt nogen paa Trapperne
(alm.: dørenej for min egen Sags Skyld, ip

smst.174. især i forb. være paa trap-
perne (sj. trappen. DJacobson.Jeghusker—

.

(1923).188), egl. (om person ell. ting): være
under opstigning, opbringning til ens lejlig-

hed, værelse; især fdagl.) i videre anv. : komme
i en nær fremtid; være nær forestaaende;

være i vente. Det slog . . ned i alle, at der
maatte være en Forlovelse paa Trapperne.
Pont.SM.184. Endnu har Forligsmanden
ikke faaet Svar. Men det er saa at sige paa 20

Trapperne. Poi."/ji92(?.S.sp.i. hvor mange
Børn er det nu. Smedens har, otte? nej, det
er saagu' ni ... og det tiende er nok paa
Tia^peine. PLevin.RF.153. 1.3) { særlige forb.

som obj. for verber, opsnøre en trappe,
se opsnøre 2. slide ens trapper ell. trap-
perne til et sted, komme meget ofte hos en,

i et hus, spec. med bønner, henvendelser til en.

Seer du en forstandig Mand, da skynd dig
aarle til ham, og lad din Fod slide Trapperne 30

til hans I>øT.Sir.6.38. *I et Aar har jeg (0:
som supplikant) slidt disse Trapper. Ifeii.

Poet.VII.334. Sagføreren, der slider Raad-
husets Tr&pp^-GeorgJens.FH.15. jf.: næste
Aar . . bleve begge Gapellanier . . ledige; og
det var ikke Cancellitrappen, som hér be-
høvede at trædes. HNClaus.Eft.28. holde,
skure, vaske trapper, om rengøring af
trapper (betragtet som haardt og groft kvinde-
arbejde), hans Moder (laa) udenfor og va- 40

skede Trapperne. GoWsc/im.F//.302. Du laa
og vaskede Trapper. sms<.64i. Jeg vilde ikke
have, at min Kone skulde skure Trapper
eller vaske op.Bierfreund.FN.8. Jeg vilde
før vaske Trapper for Folk, end tage mod
en Øre af en Mand, der havde bedraget
mg.KMich.Mor.(1935).24. tage trappen
i eet fto osv.) spring, se Spring l.i. (.4)

om det trappestykke, der fører fra en etage til

en anden, ell. (nu næppe br.) om det tilsva- 50
rende beboelseslag i et hus: etage, et skov-
agtigt Krat, ud over hvilket man, naar man
har sit Værelse blot en Trappe i Veiret, kan
see den blaae Havflade..S't7»6.//.S2. Moder . .

sad der øverst paa Qvisten, mange Trapper
ive\Tet.HCAnd.SS.VI.87. Da vi kom en
Trappe op (o: i et hotel) stod der en Tjener,
der skulde anvise Damer og Herrer deres
Paaklædningsværelser. UngdGl.IV.228. flytte

3 Trapper højere op.D&II. jf.: „hvor bor 60
præsten?" — „tre trapper højere!" se Præst
1.2. 1.5) om en ejendoms trappe og det dertil

hørende rum; (trappe)opgang. (inspektø-
Tfn paa fattighuset) vandrer . . daglig sine

XXIV. Bentrykt Vu 1047

Rundture op igjennem Trapperne og hen
igjennem Salene. Pont.FH.36. *der kommer
hun, den Gamle,

|
lydløst og listende i

Trappen. .S'ødZ>.(?D.77. Jeg maa gaa gennem
mange Trapper, før jeg har skravet sammen
til den (0: en pung) igen. VillHans.NT.12.
have Gas, elektrisk Lys paa Trappen. DcfeZf.

2) om indretning af lignende art og
til lignende brug som en trappe, men
enten flyttelig ell. af en primitiv kon-
struktion, lignende en stige (dog under-

tiden med brede trin); jf. fx. Hønsetrappe
samt 4>- ssgr. som Fald(erebs)-, Krøb(b)el-,

Skibstrappe.
|| (1. br. i rigsspr.) om (flyttelig)

forhøjning med flere trin, ell. om trappe-
stige (Esp.359), overgang over stente (Feilb.)

olgn. paa Leviternes trappe (1871: Forhøi-
ningj stod op Jesna.. Neh.9.4(Chr.VI). (ryt-

terens) regelmæssige Op- og Afstigning (paa
hesten) kan . . skee, ved Hjælp af en For-
høining eller TT&]^pe.PWBalle.R.133. en løs

Trappe. y/SO. jf. Senge-, Stoltrappe.

3) (nu sj. i rigsspr., undt. i flt., hvor der

ofte er sammenfald med bet. 1 (se sp.384''^))

om det enkelte trin (af en trappe (1-2)J. du
skal ikke gaae op ad Trapper (1931: Trinj

til mit k\tex.2Mos.20.26. Thronen havde
sex trapper (1871: Trin). lKg.l0.19(Chr.VI).
en Parade-Seng 6 Trapper høi. ExtrRel.4°.

1746.69. Feilb.

4) hvad der ligner, minder om en
trappe (1). der laa en Trappe af døde
Kroppe lige op til Tinden af Budas Mure.
Tolderl.F. 11.101. jf. ssgr. som Blomster-,

Forgaard(s)-, Musetrappe; i øvrigt især i flg.

anv.: 4.1) (fagl.) anlæg, bestaaende af
forsk, terrasser, afsatser olgn.; se fx.

Risle-, Slusetrappe; spec. (fisk.) om saadant
anlæg, der muliggør fisks vandring op ad et

vandløb. Scheller.MarO. især i ssgr. som
Aale-, Fiske-, Laksetrappe. 4.2) (bygn.)

trappeformet bygningsdel, enkelte Tegl-

stenskirker har . . aftrappede Saalbænke,
en Form der af Hensyn til Vandet er saa
upraktisk, at man skulde tro, „Trapperne"
havde været udfyldte med Mørtel. Macke-
prang.L.64. jf. Kattetrappe. 4.3) om (hver

enkelt) afsats, trin paa en trappeskive.
Trappeskiven (paa vertikal-fræsemaskine) har
3 TrsiT^^er. VærktMask.80. 4.4) (jf. Trappe-
form, -snit; fagl.) om hver af de rader af
langagtige flader, som dannes af fa-
cetterne ved en særlig slibning af ædel-
stene. Hinnerup.JUV.313. 4.5) (foræld.) om
trappeskørt. Amagerdragter. 130. 4.8) (fagl.)

stribe i klæde, fremkommet ved for hurtig

fremrykning af saksen og deraf følgende uregel-

mæssigt snit under overskæringen (3). Manu-
facl.(1872).218. VareL."1.604.

5) om forhold, der minder om, sammen-
lignes med en trappe (jf. u. Trappestigej.

5.1) (jf. 1. Stige 1.5; nu 1. br.) hvad der er et

(nødvendigt) mellemstadium til noget, ell.

hvad der hjælper en til at naa frem til

25
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noget; hvad der fører til noget, hvilke som
tiene vel i menigheden, de forhverve sig

selv en god trappe (1819: bane sig selv en
god Yej). lTim.3.13(Chr.VI). saadan Freds-

Tractat (blev) intet andet end en Trappe til

de Tydske-Evangeliskes Aag og Undergang.
Slange.ChrIY.1005. *Det Kors, der rødmer
af Hans Blod,

|
Som vidste ei af Svig,

|
En

Trappe er til Thronens Fod. Grundtv.SS.I.
481. et Besøg (ved universitetet i Paris)

ansaas for en nødvendig Trappe til at stige

op paa Prælat-Sæderne. Brandf.CP.32. 5.2)

(jf. I. Stige 8^ O om skematisk fremstil-
ling med en trinvis opbygning, om
hvad der er (forestilles at være) inddelt i

en række (stadig højere) afsnit, stadier,
grader; ogs. om det enkelte afsnit, sta-

dium osv. (især i forb. m. foregaaende gen.).

den menneskelige Levealder har tre Trap-
per, hvoraf den første er Væxtens Tid.

Lægen.III.ll. Man har . . nødt (jødefolket)

til at blive staaende paa den Trappe, det

stod paa for over tusinde Aar siden — paa
den samme Trappe? hvad siger jeg? — ned-
stødt det endog endnu dyheie. Bagges.L.II.
133. i Skagens skole flyttes et barn en
„trappe" op eller ned. Feilb. om forb. m. Trin

se Trin 8.2. || Dette skaffer ham Leylighed

at stige fra een Ærens Trappe til en anden,
indtil han bliver en commanderende General.

Ruge.FT.335. (marsken) var bleven ophøyet
paa Ærens Trapper. iS'i!ange.CAr/Y276. *De
har paa Ærens Trappe neppe fodet,

|
Før

baglænds strax de styrte ned paa Ho'det.

PalM.VIII.102.
II. Trappe, en. ['trgba] (nu næppe br.

Trap. Cuvier.Dyrhist. 1.271. NordConvLex.
Y579). flt. -r. ipsnyd. trappe (jf. glda. trapell,

agerhøne), sv. trapp, nht., mnt. trappe, mid-
deltysk glossar aar 1469: drappo; laant fra

slavisk, jf. polsk, tjekkisk drop) \ vade-
fugl af gruppen Otitidæ; især om arten Otis

tarda L. (den store Trappe, Stortrappe).

Pflug.DP.56. Kjærbøll.432. Ueberkind.DV.
711.317.

III. trappe, v. ['tyBba] -ede. {cenyd.

d. s., SV., no. (dial.), isl. trappa, mnt. trap-

pen, jf. oeng. treppan; sammenhørende med
dial. trappe, skridt, fodspor (Feilb.), og

III. trap, I. Trappe og maaske besl. m. II.

trampe; sml. trippe; jf. gennemtrappet) I)

(næsten kun dial.) gaa med hurtige og fa-

ste skridt; trippe; ogs.: gaa, træde tungt;

trampe (rundt). „Er at gåe sagte og hart."

Moth.T210. *De (o: sangfuglene) blive her,

de vil ey trappe |
Blant ringe Fugle-Folk.

Clitau.P'T.123. (hun) sang nede i Mejeriet
om Morgenen og trappede rundt paa Sten-

gulvet.JFJens. ÅJP. SO. om forb. m. trippe
se trippe l.i. 2) (dial.) m. obj., især som
udtryk for at afstikke noget ved at træde
haardt omkring det, fx. m. h. t. gravet jord,

der inddeles i bede: trappe et bed al. Feilb.

gaa hen over den udbredte æltede tørvemasse

med brædder under fødderne og udskære tør-

vene: trappe Tøty.DF.XIY 54. 3) (sdjy.)

fange fladfisk ved at træde paa dem.
Stedn.Y364.

IV. trappe, v. ['tpba] -ede. vbs. -ning

(jf. Aftrapning u. aftrappeJ. (jf. ty. (auf)-

treppen; afl. af I. Trappe) I) (bygn.) i forb.

trappe af, d. s. s. aftrappe, det er . . almin-
deligt, at man . . hvor de forskellige Mure

10 støde sammen, trapper af eller afsætter For-
tandinger. GwMdtem.ifMs6.45. smst.68. 2) (sj.)

i forb. som trappe sig op, hæve sig i ter-

rasser. Byen . . trapper sig op fra Dalen med
Række over Række af ens Stensætninger.
Jørg.JF.I.147.

Trappe-, i ssgr. (jf. Trap-j især af
1. Trappe, som regel i bet. 1, fx. (foruden de

ndf. medtagne) betegnelser for hvad der hører

til trappe ell. trappeopgang, som Trappe-
20 baluster, -belysning, -belægning, -dør, -flise,

-forskalling, -hvælv(ing), -klinke (jf. III.

KlinkeJ, -lampe, -loft, -mægler (jf. Mægler
3.1^, -parti, -repos og (især tøm.) betegnelser

for værktøj og isenkram, der (særlig) bruges

ved opbygning, konstruktion af trapper, fx.

Trappe-bolt, -bor, -fil, -rasp, se især Tekn
Leks.1.552. -aas, en. [4] (sj.) terrassefor-

met bjergskraaning. Grundtv.HYI.195. -af-
sats, en. (sj. -afsæt, et. D&E.). repos

30 (2). HjælpeO.630. Drachm.BK.3. FagOSnedk.
-artist, en, (jf. -render, -æder samt Trappe-
gangsartist; jarg.) person, hvis bestilling

medfører, at han færdes meget paa folks

trapper, besøger mange mennesker; især om
bud, mælkedreng, agent, sælger, kolportør.

B.T.^Vd932.9.sp.2.AsfaltensCowboys.(1940).

61. -automat, en. (jf. -lys, -trykj instal-

lation, ved hvilken man ved tryk paa en knap
kan tænde lysene i en trappeopgang, hvor-

40 efter belysningen er tændt et vist antal mi-
nutter, før den slukker selv. Ugeskr.f Retsv.

1915.A.701. TeknLeks.1.551. -baand, et.

(sj.) i forb. løbende trappebaand, om
rullende trappe. JYJens.G.85. -bid, et. [4]

(vet.) tandfejl hos heste, bestaaende i at rive-

fladen ved slid har faaet form af en række vink-

ler. Ugeskrift f.Landmænd.4R.lI. (1871). 577.

KliniskOrdbog.^(1937).496. -dannet, part.

adj. (1. br.) d. s. s. -formet. Trappedannede
50 Forhøininger, Gavle. YSO. MO. -form, en.

[4.4] spec. (fagl.): d. s. s. -snit 2. YareL.*

878. -formet, adj. (nu 1. br. -formig. —
t trapformig. Hinnerup.Juv.330). (jf. -dan-

netj som ligner, minder om en trappe; som
bestaar af ell. danner en række terrasser

ell. trin. De trappeformigt opstillede Bænke
rundt om Flaåsen. Ing.KE.11.227 . den trap-

peformige Stilling . . hvori flere omtrent lige

store Afdelinger ere opstillede med lige

60 Mellemrum efter hinanden. MilTeknO.281.
Trappeformede Opgange, Bierge, Krystaller.

YSO.
II (fagl.) om ædelsten: af trappesnit.

Hinnerup.Juv.330. -frise, en. (bygn.) frise,

dannet af aftrappede led. Mackeprang.L.136.
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-gaas, en. se Trapgaas. -gab, et. (sj.)

d. s. s. -hul. Pont.LP.1.141. -gade, en. (jf.

-sti; fagl.) stejl gade, helt ell. delvis hestaaende

af trappetrin, jeg steg pustende op ad en

Trappegade, der fører til Toppen af Mont-
martre. JVJens. IM. 120. HAPaludan. Sp. 38.

-gang, en. I) (nu næppe hr.) det at gaa op

og ned ad en trappe. Trappegang er besværlig

for gamle Folk. FiSO. 2) (jf. -opgangj om
(trappen og) det rum, hvori trappen er an-

bragt i et hus, ell. om gang, der fører hen til

en trappe; ogs. undertiden om andre gange,

passager med trappetrin, vi vare stegne ned
ad Trappegangen i Steenhøien udenfor Sta-

den. Bagges.DVXI.IOB. En Trappegang fører

ned til Landingsstedet for Ba&dene. Heil).

Poet.IVM. „Esther!" raabte den lille Pige,

hvis Stemme hele Tiden havde lydt ned
gjennem Trappegangen. (?/eZ.Æ.i47. Lejernes

Børn maa ikke lege eller støje paa Trappe-
gangene. JurFormMiarftogf. '329. iilledl.: Dy-
dens Trappe-gang,

|
Hin snefre Yey.Sort.

Poet.25. *Jeg har besluttet, kære Pige,

at holde mig i Skindet | og ikke hver
Dag storme dit Hjertes Trappegang. Fr
Nygaard. Flag og Vimpler. (1920). 12. \\ hertil

bl. a. Trappegangs-erotik (Bjarnhof.LE.78),
-rygte (Karl Christensen.Mand.(1909).5) og

(jarg.) -artist (d. s. s. Trappeartist. OrdbS.).

-gavl, en. [4.2] (jf. Tringavl; bygn.) gavl,

bestaaende af regelmæssige, retvinklede afsat-

ser; aftrappet gavl. Molb.BfS.I.lOO. Kirke-
taarnene med deres Trappegavle. JLan^e./.
13. Trappegavle er særegne for den gotiske

Teglstensarkitektur./Sitiari.iJ^. || (herald.)

d. s. s. Murgavl. PB Grandjean. Heraldik.

(1919).91. -gelænder, et. (jf. -læn, -ræk-

værk^. Messingknapperne paa Trappe-Ge-
lænderet. ffC4nd.(^i929;.//.272. de unge Pi-

ger . . kurede ned ad mine Trappegelændre.
IsakDin.FF.313. -gitter, et. I) (1. br.)

rækværk paa trappe. Bagges.DV.X.191. 2) [4]

(fy^-) gitter (II. 3), bestaaende af et antal

trappevis anbragte lige tykke glasplader.

M Knudsen. Fysik. (1923). 694. -hal, en.

(bygn.) hal, hvorfra en ell. flere trapper fører

op i huset. DagNyh.**/7l905.2.sp.5. SteenEiler
Rasmussen.!DanmarksHave.(1941).136. -hi-
storie, en. (jf. -sladder; 1. br.) sladder-

historie. Bl&T. -hal, et. dels: (aabning ind
til en) trappegang. Troels L.'III.96. BerlTid.
"'tl927.Sønd.l.sp.2. I| dels: d. s. s. -lysning.
ridens Kvinder. **/» 1929. 10. -has, et. (jf.
-rum; bygn.) d. s. s. -skakt 2; ogs. om til-

bygning, der rummer trappen til selve byg-
ningen. ForklMurere.82. en Vindeltrappe,
indbygget i et særligt Trappehus. ilfacAre-

prang.L.129.
\\

(jærnb.) om overbygning over
nedgangstrappe til tunnel. DSB.Banebygn.
(1937).128. -hængsel, et. [2] hæng-
•"?I ml. en trappestiges lo dele. FagOSnedk.
-Jaern, et. (tøm.) kort, bredt, facetslebet
stæmmejærn til udstæmning af huller (til trin-
nene) i trappevangen. FagOSnedk. -kone,

en. (jf. -kælling, -pige, -tøsj kone, der be-

sørger trappevask (i en ejendom). AndNx.
BM.V.21. Bjarnhof.LE. 79. -kælling, en.

(1. br.) nedsæt., om trappekone. BerlTid.*/*

1907.Aft.l.sp.6. o -lagt, part. adj. lagt i

ell. som trapper, afsatser, i drapfarvet Ka-
vai med mange trappelagte Slag (sidder)

en Mand. JFibiger.Liv.2. Klostergangen er

af trappelagte graa Stenplader. Jør^.OF.73.

10 -linse, en. [4] (fagl.) linse, bestaaende af

en mindre midterlinse, omgivet af linseringe.

OpfB.^II.397. -lys, et. (jf. -automat; lys,

hvormed en trappe(opgang) oplyses. ORung.
SidsteKamp.(1904).199. Viceværtarbejde, saa-

som Udlevering af Gasmønter, Slukning af

Trappelyset m. m. Ugeskr.fRetsv.1945.AS21.

-lysning, en. (bygn.) d. s. s. Gennemsigt 2.

TeknLeks.1.552. -læn, et. (jf. -gelænder,

-rækværk; 1. br.). AndNx.PE.1.37. -lob, et.

20 (bygn.) trappe (stykke) med en uafbrudt række

trin; især: det enkelte trappeparti ml. to afsat-

ser (reposer). ForklTømrere.88. Vindeltrapper

have kun eet Trappeløb. VSO. en ejendom-
melig, tredelt Fritrappe, hvert Trappeløb 8
Meter hredt. FrPoulsen.GO.77. -løber, en.

løber (4.7), lagt op ad en trappes trin (i mindre
bredde end disse). VortHj.IV,2.118. ErlKrist.

DH.ll. -opgang, en. trappe, ad hvilken

man gaar op til et sted, ell. (især) trappe og

30 trapperum i et hus, spec. om hovedtrappen i

et (fleretages) hus med flere lejligheder; ogs.

om de lejligheder, der har denne trappe fæl-

les, ell. disses beboere; opgang (2.1 ). Trappe-
opgangen i den store Opera i Faris. CMøll.

PF.247. Trappe-Opgangen til Loitet. PhR
Dam.FI.92. aviskonerne hastede ind og
ud af trappeopgangene. Ltnnemanw.iVF.i<?2.

-pige, en. (jf. -kone osv.) pige, der ud-

fører trappevask. BerlTid.*y>1905.M.3Till.2.

40 sp.5. -pyramide, en. [4] (bygn.) pyra-

mide, hvis sider danner terrasser; trinpyra-

mide. LSal.XI.690. -remskive, en. [4]

d. s. s. -skive. TeknMarO. -render, en.

(sj.) d. s. s. -artist, -æder. HakHolm. FT.
48. -rist, en. [4] (fagl.) rist med terrasse-

formet anbragte ristestænger (mods. Planrist;

.

Nord ConvLex. V579. PSchrøder.Maskinlære.

II.(1916).16. -ram, et. det rum, hvorigen-

nem trappen løber; trappehus. vAph.(1759).

50 I en Skole . . har Larsson dekoreret et Trappe-

rum med Bihedei. JLange.1.246. AGøtzsche.

Bygningsret.' (1937).96. -rækværk, et.

(jf. -gelænder, -lænj. vAph.(1764). FagO
Snedk. -saa, v. se trapsaa. -skakt, en.

I) (bjergv.) grubeskakt med trappetrin, der er

udhuggede, murede ell. bygget af træ. OpfB.^
IV101. 2) det høje, af lodrette sider begrænsede

rum i et højt hus, hvorigennem trappen er

ført op gennem etagerne; ogs. d. s. s. -lysning.

60 Af (trapperne) skal mindst en være ind-

bygget i brandsikker Trappeskakt af for-

svarlig Vægtykkelse. RegulativNr. 76 *^/»1935.

§6,1. det (skal) have givet Genlyd gennem
hele Trappeskakten. Z>ueiund.iV.6i. -skin-

26*
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ne, en. (tøm.) skinne af haardt træ ell. metal,

der nedlægges i trappetrinnenes forkant. FagO
Snedk. -skive, en. [4] (jf. -remskive og

Jomfru-, Trinskive^ remskive, sammensat

af et antal skiver af forsk, diameter. Nord
ConvLex.Y.579. Thaulow.M.II.484. -skørt,
et. (jf. I. Trappe 4.5 ; foræld.) om en række
ulige lange skørter, der hares saaledes, at de

hang trappevis over hinanden. Amagerdragter.
152. -sladder, en. (jf. -historie; dagl.) lo

sladder (paa trappen) ml. personer, der bor

paa samme trappegang. Bers.G.133. Steen

EilerRasmussen.EnBog om noget andet. (1940).
13. t -slæb, et. {ty. treppenschleppe

; jf.

Slæb 8) om trappekone, -tøs. *Een Svicke og
et Trappe-slæb

|
Kand vel een Dame blive.

Schandrup.03^. -snit, et. [4] I) (herald.)

trappeformel snit paa et skjold. PBGrandjean.
Heraldik.(1919).90. 2) (fagl.) slibningsform

for farvede ædelsten olgn., hvorved der dannes 20

trapper (1.4.4); trappeform. Hinnerup.Juv.
313. YareL.^1.254. -spindel, en. {ænyd.

d. s.; jf. -søjle slutn.; bygn.) spindel (II. 2.2).

Leth.(1800). MO. -spænde, et. (fagl.)

smedet staalklemme, brugt til sammenspæn-
ding af træmateriale og trappedele. TeknLeks.
1.553. -station, en. (jærnb.) d. s. s. Taarn-
station, Sal.*IY.90. -sten, en, om hver af

de tilhuggede natursten (ell. betonstøbte sten),

der danner trinnene i en (især: udvendig) 30

trappe, ell, om enkelt sten, der ligger som et

trin uden for en indgangsdør til huset (jf.

Trinsten^; ogs. (fagl.) om mursten ell. klin-

ker, hvormed trapper beklædes (TeknLeks.I.

553). Moth.T211. (han) trampede med . .

jernbeslagne Støvler i Trappestenene. /wgr.

KE.1.12. lad mig naa min Moders Hytte og
sidde paa Trappestenen udenfor. Jør^. YD.
59. TeknLeks.1.553. -sti, en. (jf. -gade;
1. br.) stejl sti med trappetrin. Ing.EF.XIII. 40

100. AHenningsen.SA.7. -stilke, en. stige

med brede, flade trin; nu især om saadan stige,

der (v. hj. af støtter olgn.) kan staa frit (især

brugt indendørs). vAph.(1764). Anton satte

Trappestigen til hans Vogn og hjalp ham ned.

Ing.LB.1.106. hun staar oppe paa en TraTp^e-

8tige.IstedMøller.nsebil.(1904).175. \\ billedl.

ell. i sammenligninger. De stode ligesom paa
en Trappestige i hendes Gunst. Goldschm.L.
1.22. især dels (jf. I. Stige I.5) d. s. s. I. 50

Trappe 6.1: (Venstres) nye Blad er en ud-
mærket Trappestige for alle unge Ærgjerrig-
hedei. Cit.l873.(Brandes.Br.I.303). Partier i

Opgang er gode Trappestiger. JSgeJergr.P.249.

dels (jf. I. Stige 3) d. s. s. I. Trappe 6.2:

de (havde) Tro paa Nødvendigheden for

Samfundet af Embedshierarkiets Trappe-
stige. S'cftand.J.ÆJ.iS. En dum og overflødig

Amtmand regnes en hel Trappestige højere
end en af dem, som skulde være med til at eo

opdrage og dygtiggøre den opvoksende
S\ægt\HomoS.VD.23. -stik, et. [4] (bygn.)
blænding (II.2.i), hvis øverste parti er trappe-

formet, mindende om en trappegavl. Danm

Kirker. Yll. -sting, et. [4] (fagl). Der-
efter sys Afsyningssømmen (paa et stole-

sæde, der skal stoppes) gennem Kanten med
saakaldte „Trappesting", som paa Kan-
tens Underside danner vandrette, paa dens
Overside skraatliggende Sting. Møbelsnedkeri.

[1937J.387. -stol, en. (fagl.) d. s. s. Stol-

trappe. Pol.*%ol928.20.sp.3. t -stryger,
en. (jf. Gadestryger olgn.) letlevende kvinde.

Cit.ca.l700.(GkS4°2407.393). -søjle, en.

dels (tøm.): søjle for enden af et trappe-

rækværk. Landbo.IY596. ErlKrist.DH.218.
||

dels (sj.): trappespindel. TroelsL.*III.94.

trappet, adj. ['tfebai] {jf. ty. getreppt;

afl. af I. Trappe; sml. IV trappe) I) (1. br.)

forsynet med trappetrin. I disse høje Bakke-
kæder var Masser af lunefulde Indhug og
Kløfter, Sandskrænter og trappede Stier.

Bregend.BirgitteBorg.(1941) .34. 2) (især fagl.)

til I. Trappe 4: som minder om ell. er formet

som en trappe. 2.1) (bygn.) til I. Trappe 4.2,

om gavl. et Par Krager . . sad paa en trappet

Gavl. Baud.Klokkestøberen.(1886).5. Annisse

hvide, trappede Ta3iTn.Gelsted.Tibirke.(1941).

48. 2.2) til I. Trappe 4.3. tretrappet
Remskive. DaEngTeknO. 155. 2.3) (sml. I.

Trappe 4.6; væv.), har man ikke lige fast

eller udtraadt Sprung hver Gang eller træ-

der fastere ned, efterat Skudet er faldet til,

og Slaget er faldet, da falder Tøjet ikke

jævnt sammen . . men bliver trappet, bølget

og niæYnt.YæverB.2. 2.4) (landbr.) i forb.

saa trappet, trapsaa. MøllH.L280.
Trappe -taarn, et. (bygn.) taarn,

hvorigennem trappen (især til en bygnings

forsk, etager) er ført op. HistTidsskr.2R.Y
262. (den) Skik at lægge Opgangen til de

øvre Stokværk udvendig, i Trappetaarne.

YLorenz.DH. 1.84. -tak, en, [4.2] (1. br.) om
hver af afsatserne i en trappegavl. Schand.

UD.191, jf.: et trappetakket Kirketaarn.

AarbTurist.1926.77. -tavle, en. (fagl.)

tavle i en ejendoms trappeopgang (inden for

gadedøren) med navnene paa lejlighedernes

indehavere. HFB.1936.360. -trekant, en.

(tøm.) tynd, trekantet plade af træ ell. zink,

brugt af tømrere ved tilridsning af trappe-

vanger olgn.; trappevinkel. TeknLeks. 1.553.

-trin, et. {ænyd. d. s. og trappetre(e)n)

I) om hver af de afsatser (af sten, marmor,
træ osv.) i en trappe, et trappeløb, paa hvis

overflade man træder under op- og nedstig-

ningen; ogs. spec. om afsatsens, trinnets vand-

rette overflade, ell. om afsatsens alm. højde,

afstanden ml. to trin, brugt som maalsbestem-

melse m. h. t. beliggenhed paa ell. i forhold til

en trappe. Ved det første Alters Anrettelse

blev giort saadant Forbud, at der maatte
intet Trappe-Trin giøres dertil. Holb.JH.I.

519. Nogle Trappe-Trin høyere op, er Under-
Unnset. LTid.1735.635. Der laa to Graa-

stensfliser og var Trappetrin ned til Ha-
ven. JPJac./.2. TeknLeks.I.553. flugt (af)

trappetrin, se Flugt 4. 2) (jf. I. Trappe b)
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CJ billedl.; dels om stadium, der danner over-

gangen til et højere, ell. hvad der er det første

skridt paa vejen til noget; dels om hvert af

trinnene (graderne) i en stigende rækkefølge,

skala, karriere osv. jeg . . er den ældste Em-
bedsmand, som nu er i Tieneste, og dette

(o: ophøjelsen til baron) er det eeneste og

første Trappe-Trin, som jeg efter henved
40 Aars Tieneste har giort. Holb.Ep.V7. hvor
heit eller lavt vi end have staaet paa Livets lo

TTaTppetrin.HAMall.E.l. Thorkelins Eng-
landsrejse, der var et Trappetrin til Geheime-
arkivarstillingen. Aarbog f.Bogvenner. 1925. 52.

-tryk, et. (fagl.) indretning med trykknap,

V. hj. af hvilken en trappeautomat tændes.

TeknLeks. I. 553. -tæppe, et. (jf. -løber^

tæppe paa en trappes trin. Larsen. D&H.
||

[4] (foræld.) en slags paa tværs stærkt ribbet

tøj. NordConvLex.V580. -tøs, en. (jf. -kone

ost;.; nu lidt gldgs.) nedsæt., om pige, der 20

vasker trapper og (ell.) udfører andet gro-

vere husligt arbejde. Holb.HP.III.13. *En
Sjouer selv — en Trappetøs

|
Kan jo med

Gratie fremstilles (paa scenen). Winth.X.281.
Ikke for intet havde jeg taget Doktor
Faust til Skytshelgen og tømt den Drik,

som gør, at man sér en Helena i enhver
Trappetøs. Jørg.Liv.1.1 57. -va(d}8k, en.

det at vaske trapper (især i større (beboelses)-

ejendom). skaane Pigen for altfor megen 30

Trappevask. Tops.I.178. Pol.'Vd940.11.sp.5.

-Tang^e, en. (tøm.) planke i trappens side,

hvori trinnene er indstæmt. VSO. FagOSnedk.
•vindue, et. vindue i trappeopgang. Tops.

1.186. AGøtzsche.Bygningsret.*(1937).198.
•vinkel, en. (tøm.) d. s. s. -trekant. Tekn
Leks.1.553. -vis, adv. (ænyd. d. s.) I) [4]

i afsatser, terrasser, trin. man (ser) adskil-

lige Bænke, Trappe-viis en over den an-
den aaoTdnede. LTid.1749.155. disse (skør- 40

ter) hang trappevis over hverandre, d. v. s.

aftagende i Længde fra det inderste udefter.

Amagerdragter.130. 2) [5] (nu l.br.) billedl:

gennem forsk, stadier, grader; trinvis; grad-
vis; lidt efter lidt. derefter gav han sig

udi Krigstieneste hos den store Mogoi, og
trappeviis steeg op til de høyeste Poster.
Holb.Hh.II.256. de Syge døde langsomt og
trappeviis. L<Bgen.//.254. Vi gaae trappeviis
fra det Lettere til det Sværere. VSO. der- 50
efter stiger Skatten trappevis. /S'ai.*Z/.92i.

-aeder, en. (jf. -artist, -render; jarg.) per-
son, der færdes meget paa folks trapper, især
som tigger ell. kolportør. Vers vil jeg skrive!

i
Selv om jeg saa skal være Kolportør,

|

rn Trappcædcr lige til jeg dør. IlakHolm.
r.47. DagNyh.''/il933.3.sp.3.

trap-saa, v. (ogs. trappe-. TJfF.). (til

L Trappe 4; landbr.) om bredsaamaskine

:

saa saahdes, at kornet falder ligesom i trin. 60

UfF.
II

især som vbs. Trapsaaning. OpfB.*
1.684. MaskinbogLandm.425. -sten, en. (nu
næppp br.) d. s. s. I. Trap. VSO. VI1. 245.
-Stilling, en. (til 1. Trappe 4; gym.) stil-

ling med det ene knæ løftet til hoftehøjde.

Sportsleks.n.602.

trara(ra), interj. [trB're, tfBr'B're]

(ænyd. trarara, ty. trara, eng. trarantara,

jf. lat. taratantara, om trompetens lyd; lyd-

ord; jf. trattera; nu 1. br.) gengivelse af
trompetens lyd; ogs. som udtr. for jubel,

triumferen, som opmuntrende udraab olgn.

Trara I ilfof/i.T25i, *Jeg hørte raabe: Hey!
Gots Blitz, Trara Per Runs] Holb.Paars.140.
Trarara! Hurtig Cammerader lad os gaa
vor Veyl Der kommer nogen i Hælene paa
oa. KomGrønneg. 1. 302. „Naar han engang
har giort sig en Plan, saa er han Mand
for at føre den ud." — „Trarara! Vi skal

nok lære ham at giøre 'PlanerV'Skuesp.VII.

75. *1 Strids-Basunen jeg for Alvor nu maa
støde . .

I
Tram trara! kommer frem, I

Aske blevne KTOTp]^e.Anti-Spectator.l3. som
viseomkvæd: *Tram tra xdJia.\ JJeppesen.Rei-
sentilHelicon.(1782).66. || hertil (jf. ty. tra-

ra(r)en; sj.) trarare, blæse (i trompet); uegl.:

(det) behagede de Herrer i Parlamentet at
trarare i Trompeten. POBrønds<.fi.25.

I. Tras, en ell. (1. br.) et (PhysBibl.VIL
232). [tfBs] (nu næppe br. Tarras. EPont.
Atlas. 1. 430. Brunnich.M.119. jf. Meyer.'
TrasseL Brunnich.M.119. TrosseL EPont.
Atlas. 1. 430). (fra ty. trass ell. holl. trass

(ældre holl. ogs. tarasse, terras, tirasj, eng.

tarras, trass ofl,., ital. terraccia, terrazza,

snavs; egl. (adj.) afi. af lat. terra, jord; jf.

Terrasse; fagl., især mineral., bygn.) en i

Rinlandene forekommende tufsten; rinsk tuf;
især om denne tuf i knust tilstand, der bruges

som cement. Trassen, som vore Murere, (da
de ikke kjendte det danske Sement, og om
de kjendte det, ikke kunne faae det), strax
gribe til ved forefaldende Vandmuring. Pi'ij/s

Bibl.VII.232. kirker . . byggede af tras eller

vulkanske tufsten fra Eifelbjergene ved
Rhinen.ADJørg.II.174. OpfB.*IV58.

II. Tras, en. se I. Trase.

III. Tras, en. se I. Trods.

trasakke, v. [tfe'saga] ^tresakke.
Oversk.Pak.(1845).28. SorøAmtstid."/io 1908.

l.sp.l. UfF. jf. treschiakke. Jacobi.(Skuesp.

VII.420). tresagte. Staun.UD.18. trasak-
kere. Cil.l921.(OrdbS.). NatTid.''/il944.8.

sp.2). -ede. (vist fra ty. dial. traschaken,

draschaken, dreschaken, drischaken, trischa-

ken ofl., ogs. i bet.: spille et vist kortspil (tie-

schak, trischak, trekort, vist fra ital.); maa-
ske dog (delvis) udvidet form af ty. dreschen,

prygle, tærske; sml. trakassere; dial.} be-

handle haardt; plage; især: sætte paa
haardt arbejde, strabadsere ell. tugte, prygle

ell. drille, gennemhegle (med kritik, skælds-

ord olgn.). Amberg. Skielder du mig ud,
|

Og tyvter mig? Jeg skal trasakke dig. Oehl.

XV1.130. Der spilledes et Lystspil (o: en
rcvu), hvori de hellige fra Kjcrteminde og
Mag. Lindberg ret blev tiasakkedel HCAnd.
(Tilsk.1930.1.273). Rigtignok var denne
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Maade at trasakke Folkene paa aldeles

analog med den ved Dannevirke, men man
var vant til den, og den gik, om end med
20 pCt. Syge.FraSegeiergUlVendsyssel.(1864).

138. Ude i Periferien kan man høre Klager
over, at unge . . Fascister ustraffet trasak-

ker Befolkningen. Poi,^Vi2292S.i2.spJ. LollO.

UfF. II
intr.: bestille meget; have meget travlt;

strabadsere (2). UfF.
I. Trase, en. ['tfa'sa] (Ttsls. [tya^s]

C Hans .S. 269. Thit Jens . Jydske Historier

.

(1916). 67. Thorsen.184). flt. -r. {sv. trasa

(tidligere og endnu dial. trasej, no. (dial.)

trase, trasa, tras; vistnok til roden i tære;

dial. ell. som efterligning af sv.-no.) pjalt;

las. i Laser og Uraser. SvGrundtv. Till. *jeg

ser ham (o: den ofrende) drukken, med
Kødets Traser

|
og blodigt Skum i Bølger

om hans Mund. Drachm.A^9. Hans Klæder,
som i Forvejen var slidte, hang nu i Filler

og TTa,seT.GyrLemche.S.I.187. Langs Væg-
gene . . sidder vel 100 Mænd i alle Aldre
. . i den sande Elendigheds Trevler og Tra-

seT.Pol.y>1928.5.sp.3. UfF.
II. trase, v. se IL trodse.

traset, adj. ['tfa*sai] (vel efter sv. trasig,

afl. af 1. Trase; i efterligning af sv.) laset.

de trasede Benklteder. GyrLemche.(I)agNyh.
**/iil910.1.sp.5). frynsede Bukser og trasede

Ærmer. Pol.VioWéO.ll.sp.S.

trasig, adj. se trodsig.

I. Trask, et. [tfcsgr] flt. d. s. (1. br.)

vbs. til traske ; især om det enkelte tunge, gen-

lydende skridt. *I (o: godtfolk) traver Jert

i
evne Trask. Drachm. (Rubow. HolgerDrach-
mannsUngdom.(1940).140). *De Frauenwiese
Koner

|
maa løbe op og ned . .

|
i evigt Trit

og Trask
|
langs Bjærgets Ye]e. Holstein.L.62.

Geværet over Skulderen, Trask i Trask frem-
efter. Woel.D.21.

II. trask, præt. af tærske.

traske, v. ['trgsga] (tidligere alm. skre-

vet tradske. Tode.IX.68. Oehl. Digte. III.

(1823). 239. Hrz.D.1.191. JakKnu.G.205.
Saaby.^-'' (men MO. Holst. R. SvGrundtv.
samt Glahder.Retskr.(1938): traske^^. -ede.

vbs. jf. 1. Trask. (ænyd. traske, sv. traska,

no. traske, ty. (dial.) tratschen, ogs.: kla-

ske, sprøjte, snakke; vist lydord af lignende

art som klaske, plaske; sml. sv. trask som
lydefterlignende interj. (Ideforss. De primåra
interjektionerna.I.(1928).121); talespr.) gaa
tungt, besværligt (og forholdsvis langsomt)

p. gr. af træthed ell. tungt føre, tungt fodtøj

olgn.; ogs. som nedsæt, udtr. for at gaa, vandre
langt, en besværlig tur, i et kedeligt ærinde
olgn.; ofte m. særlig tanke paa den lyd, der er

forbundet med gang i tungt føre, tungt fodtøj;

især i forb. m. præp.-led ell. adv. Fruentimmer
(vil heller) holde sig inden deres fire Vægge,
end traske igiennem Kiøbenhavns skidne
Gader. Holb.Ep.III.24. *i de Knøses Række
I
Een trasker langt æbag;

|
Han kan ej

Skaaret strække (o: under høslætten)
\
Med

sine tunge Hmg. Blich.(1920).XIY.149. *midt
paa Gaden tradsker

|
En med Træsko paa.

Hrz.FN.104. Han traskede forgieves den
lange Vei til Byen. F^SO. Vi tog Skinke og
Brød med . . og traskede trøstigt af over
Biævgene. Brandes.XI.54. (han) gav sig til

at traske udefter Sundby, gaderne laa triste

og sjappede i halvmørket. MKlitgaard.MS.
174. om dyr: (hesten) blev . . spændt fra og

10 bundet til Vognen, for at traske bag efter.

Bagges.L.1.323. se ogs. ndf. 1. 19. ræven tra-

sker over isen, se L Ræv 1. || ofte i forb.

traske om ell. (sjældnere) omkring, jeg

skal nok oven i Kiøbet løbe og traske om
her. Rahb.(Skuesp.IX.134). En Kop Kaffe
skal smage mig. Jeg har saadan trasket om
idag.Heib.Poet.VI.27. I tyve-tredive Gra-
ders Kulde har de (finske børn) trasket om
i Sneen. Pol.*yzl940. 10. sp.5. (jf.l.ll) om

20 dyr: jeg (saa) store . . Gaaseflokke der tra-

skede omkring blandt de pyntelige Grave,
Molb.Dagb.219. *Det er fælt at skulle med
Kaal til Rom,

|
Herregud hvad man (o: et

æsel) saa maa traske oml Rich.1.95. (nu 1. br.)

i forb. m. angivelse af den gennemvandrede
strækning olgn.: jeg har maat traske den
heele Bye om efter Jer i een Klocke Time.
KomGrønneg.II.8. Jeg har maattet traske

hundrede Krinkelkroge omkring. Skuesp.Y
30 114.

II
i part. traskende; dels i forb. som

komme traskende: Du møder to Personer
sammen . . dend eene siddende udi en Vogn,
og dend anden traskende udi Skarnet til

Fods.Holb.HP.il.9. du kommer traskende
og siger: „Herre, det har jeg gjort." Monrad.
DenfemteBøn.(1883).751. bUledl., fx. om far-

tøj: *Damperne kom traskende besværligt

gennem Dønningen. Rørd.Kl.88. dels som
attrib. adj.: Londons Kvinder er ikke alle!

40 magre . . med fladt Bryst . . og traskende^

Gang. VoreDamer.^Vil921.10.
Trassant, en. se Trassent. Trassat,

en. [tfe'saJd] (nu sj. (m. nylat. form) Tras-
satus. vAph.(1764). Nørreg.Privatr.III.135.

Baden.JurO.1.8. MunchPet.BR.^^ (1940).269).

flt. -er. (ty. d. s.; fra ital. trassato, perf.

part. af trassare, se I. trassere) T den per-
son, der skal betale, indfri en udstedt,
veksel. Meyer."- Lassen.SO.268. Hage.' 660.

50 II
hertil Trassat-bank, den bank, som en:

check er trukket paa. ForrO.

Trasse, se L Tresse.

Trassel, en. se 1. Tras,

Trassent, en. [tre'sæn'd] (nu næppe br.

Trassant. vAph.(1764). Nørreg.Privatr.III.

135. jf. Meyer.^). flt. -er. (fra ty. trassant

(ældre: trassent^, ital. trassente; egl. præs.

part. til I. trassere) Y person, der ud-
steder („trækker") en veksel paa en an-

to den; (veksel)udsteder. Leth.(1800). Lassen.

S0.268. Hage.' 660. I. trassere, v. [ty^-

'se'ro] -ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing (Ludv.

Lando.Bankpraksis.(1926).72). (fra ty. tras-

sieren, ital. trassare; besl. m. lat. trahere,
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drage, trække (se III. drage, I. Trakt, I.

Trattej) T udstede, „trække" en veksel
paa en person (som skal betale, indfri den).

nogle paa hannem trasserede hamborgiske
vexeler, som hånd ej strax kand svare og
betale. Cit.l707.(KbhDipl.VIII.l). trassere

et Beløb paa en.Ludv. En trasseret Veksel
indeholder en Ordre fra Udstederen til en
anden Person om at betale et vist Beløb.

RegnebKøbm.II.31. uden obj., i forb. tras- lo

sere paa en: enhver Hverv-Officer kan . .

hæve de fornødne Penge og trassere paa
General - Hverv- Commisionen. MR. 1795. 731.

Ludv.
II. trassere, v. se I. tressere.

Trassnr, en. se u. Dressur 3.

Trast, en. se Trost.

Trat, en. se I. Tragt.

tratera, interj. se trattera.

I. Tratte, en. ['tpda] (nu næppe br. 20

Tratta. Nørreg.Privatr.in.135. Leth.(1800).

JNHøst.). flt. -r. {fra ty. tratte, ital. tratta,

til stammen i lat. tractus, trukket, perf. part.

af trahere (se III. drage, I. Trakt^; sml. eng.

draft (draught), tratte, vbs. til oeng. dragan
(se III. drage^) T trasseret veksel; tid-

ligere ogs. om vekslens beløb (Nørreg.Privatr.

111.135. JBaden.FrO.). (jeg) medbringer . .

i Vexler og Tratter Deres Capital, som stod
hos Sir T. paa de 50000 Pund. Prahl.AH. 30

IV 283. Lassen. SO. 267. Deres Tratter paa
os er blevet honoreret til Debet for Deres
Konto. Ludv. || hertil Tratte-bog, en forret-

nings fortegnelse over de veksler, forretningen

er pligtig til at indløse. KiøbmSyst. 1.134.
ForrO.SO.

II. tratte, v. ['tpda] -ede. (dannet til

trattera; dagl.) frembringe horn-, trom-
petsignaler, -musik. Folk jublede, og
Soldaternes klare Sølvtritoner trattede i.Fr 40

Nygaard.K.171. Der trattede et Horn i Sko-
ven. Elkjær.HA.119. jf.: Piberne og Trom-
merne . . trattede alle Signalerne. Z)acfiVw/i.

*/tl929.5.sp.3.

trat(t)era, interj. [tpdairB] (ogs. trat-
(t)eratra, trat(t)erara ofl..). (lydord; jf.

trara) gengivelse af trompetens, hor-
nets lyd. „Trateratral" der kom Posten.
HCAnd. (1919). IV. 125. Tratera, tra, tra,

truttede den røde Postkudsk. Mwttsm.PiS'. 50
107. i substantivisk anv.: Musikken spiller
den samme Tratteratara, som den gjorde
den G&ng. Ekstrabl.*/xol932.6.sp.l. Signal-
trompetens skingrende Tratarata I jBmt7Æasm.
bll.lO.

trauriji;, adj. ['tpuri, ogs. 'tfmuri] adv.
•i ell. (t) -en (vAph.(1759)). {fra ty. traurig,
afl. af trauer, sorg; nu kun dagl. og især med
let spøg. ell. nedsæt, bitone (sml. melantraurig
«. melankolsk^;;/.; „Er nu i Danmark næsten e'o

aflagt." VSO.) I) om levende væsen (s sinds-
tilstand): bedrøvet; sørgmodig. Jeg skulde
tencke det slags Drick (o: kaffe) var skadelig
for Madame, saa vel som for alle dem, der

af Naturen ere tT&unge. Holb.Vgs.III.l. *vær
nu ei saa traurig,

|
hun kommer nok igjen.

Høedt.LG.4. Mdm. Svendsen sidder strik-

kende paa Bænken i Lysthuset. Hun ser

noget traurig XLd.Wied.Thum.137. Han suk-
kede, saa sig travrig om for at faa noget
andet at tænke Tpa.Bi.JVJens.My.III.20. 2)
om sanseindtryk, oplevelse, tilstand: som væk-
ker, volder ell. er udtryk for, vidner om sorg;

sørgelig; trist. I recitere maae af trau-
rigst Skue-Spill

I

Hver Dag en Scene. Holb.
Mel.1.6. naar I begynder at fornemme de
Fornøyelser og Forlystelser, som vi nyder,
saa vil I vist nok lade eders travrige Tanker
i&Te.Prahl.AH.IV242. *Ud strømmed Blod
af Begges Hals,

|
Det fik en traurig Ende.

Winth.IV58. en ganske ny og traurig Vise
om Søren Peersen, der stod paa Vagt ved
et Krudttaarn. Ifos<r.(T.il6. Det var en
travrig Begravelse . . faa Folk og ikke mange
Kranse. Bang.S.89. || i videre anv., dels om
genstand, tid, sted: som virker nedslaaende,

glædeløst paa en; trist. *Den krumme Dal er

travrig, øde, trang. Pmw./.49. *en eensom,

I

En traurig 'Regnda,g.Hr2.D.II.9. Kastan-
jernes traurige Kroner

|
blir pyntet med

Blomster og Grønt. SigfrPed.NSV41. dels om
forhold: som bringer en i daarligt humør, ell.

som man maa beklage; beklagelig; (meget)
kedelig, jeg (har) . . erholdt en traurig Op-
lysning om de først bestilte Bøger. Rask.Br.
1.347. Han havde pludselig gjort den trav-
rige Opdagelse, at han ingen Støvler havde.
Aakj.VB.152. Tranrig-hed, en. (nu kun
spøg., nedsæt.) I) til traurig 1. Ærbarhed er

bleven forvandlet til Flygtighed, Traurig-
hed til Ka3idhed.Holb.Ep.III.350. Karen
maatte smile midt i sin Traurighed. Z(?
Brøndst.B.297. 2) til traurig 2; især om trist

forhold, begivenhed; bedrøvelighed. Tilsidst

græd vi begge i fælles Erkendelse af, at Livet
ikke er andet end den bare Travrighed.
Nans.JD.74. Dødsfald og lignende Traurig-

hed. PoM?5ør.fi,S'.65.

I. Trav, et ell. (nu i rigsspr. kun fagl.

(ki, rid., sport.) i bet. 1) en (Moth.TUl.
Tode.IX.226. PalM.AdamH. III. 60. MO.
Landbo. IV596. Feltart.VII.A.91. jf. VSO.
SvGrundtv.) [tfBul Høysg.AG.138. best. f.

-et, -en ['tfBu'ai, itpu'on] flt. (1. br.) trav
fLyden af en Vogn i Natten . . de lyse

slabrende Hesteskotrav. ThitJens.KK.131).
(ænyd. d. s. (fk. og intk.), ty. trab, m., mnt.
draf; vbs. til III. trave; jf. Trot)

I) om hestes løb, gangart (især under
ridning, kørsel); dels i al alm. uden tanke paa
særlig gangart, om bevægelse, der er hurtigere

end skridt, gang, men i reglen uden større

fart og lethed; dels (fagl.) om særlig gangart,

der bestaar i en afveksling ml. støtte paa to

diagonalt stillede ben (skiftevis parret højre

forben og venstre bagben og parret venstre for-

ben og højre bagben) og svæven i luften (al-

mindelig ell. ren trav); ogs. om en ridendes



399 Trav Trav 400

ell. kørendes ell. køretøjets bevægelse, naar

hesten traver. I.l) i al alm. Tråu . . Er det,

når hesten gåer sterkt, og ^iøå^r. Moth.TI 51.

De maa ikke tillade Deres Hest at kaste sig

fra Trav i G&loTp.Hauch.III.120. *Hvis sit

Trav den (o: hesten) stædig mindsker,
|
Bru-

ges ?idsken. Bødt. SD. 27. HGoldschmidt. He-
stensYdre.*(1912).310. || som indholds-oij.

hesten gåer en sterk txkn.Moth.T151. spøg.

(jf. bet. 2.2j; jeg (a: en hestepranger) gaaer

et smukt Trav og har ingen Nykker, derfor

kan I fæste Lid til mit Ord. Winth.V

I

II.50.

II
som kommando ell. signal. MusikhistArkiv.

1.279. jf. bet. 1.4: Skal vi tage Tøilerne igjen

. . Vi maa vel arbeide lidt videre — Kort
Trr-av. 6r^eI.jR.7. 1.2) om ride-, køretur, hvor-

under hesten traver, ell. om den tid (ml. to

perioder af (skridt)gang), i hvilken hesten

traver. *rask han muntrer ved en Trav sit

B\od.PalM.AdamH.III.60. en lang og ud-
holdende Trav. sa./L. 7.3. 1.3) efter præp. i.

ride i TTa.w.Høysg.S.127. *Oppe paa Veien
der kommer i Trav |

Holsteenske Vogne og
Chaisei.IIrz.D.I.lSS. Berider Henriksen . .

lod sin Hest traversere og versere til begge
Sider i Skridt, Trav og Ga.loi^.Gjel.R.4. jf.

bet. 1.2: (de) susede hjemad i en lystig Trav.

Kandarius.LP.193. |j bringe en hest i

trav: PWBalle.R.54. falde i trav (jf. II.

falde 6.2): (derefter) vil (hesten) bringes til

at falde i Trav. sa.RD.16. Uden ringeste Uro
satte (hesten) over Vindfælder . . og faldt

straks i Trav igen. Elkjær.RK.139. sætte i

trav (m. h. t. ell. om hest), se II. sætte 5.3

og 30.5. 1.4) (undertiden delvis til bet. 1.2)

i særlige forb. m. attrib. adj., i udtr. for sær-

lige gangarter, flyvende trav, trav, ved

hvilken man hører fire hovslag, idet baglem-

merne sættes til jorden en brøkdel af et sekund

før de diagonalt stillede forlemmer. HGold-
schmidt. Hestens Ydre.* (1912). 312. Travspor-

tensAarbog 1944.194 (se u. II. svæve 6.4J. fri

trav, form for trav, hvor hestens holdning

er friere end i den korte trav. PWBalle.RD.
134. Feltart.VII.A.91. fuld(t)trav: S&B.
Bl&T. jappende trav, se I. jappe 1.

sjældent kommer det til stærkere Fart, end
en jevn Tiav. AVLæssøe.Erindr.fraenReise.
(1843).157. Feltart.VII.A.91. kort trav,
trav med korte benbevægelser. ExercArtil.

(1804).203. Feltart.VII.A.95. jf.: Det første

Aar derefter vænnes de (o: persernes brev-

bærere) til at løbe en Miil i et Løb, alt som
i et kort Tia,y. Kyhn.PE.26. rask trav:
B. (erklærede) midt under en rask Trav . . at

hans Hest maatte have tabt en Sko. PalM.
IL.III.115. S&B.II.218. ren(t), skarp(t),
skrap(t), stik, strakt, stærk(t), svæ-
vende, uren(t) trav, se III. ren 4.i osv.

1.5) m. særlig tanke paa lyden af en tra-

vende hest, ell. de enkelte hovslag (se ogs.

sp.398^^^). man hører hvert et Trav, naar
en hastig løbende Hest saaledes beskrives.
JSneed.I.109. *Det (o: en larm) er som to

vælige Gangeres Trav,
|
Dog kommer den

Lyd fra det vildene E.a,y.Schaldem.CN.80.
*hun hørte . .

|
Et Trav paa Broens Stene,

Aarestr. SS. 11.174. jf. buldrende trav u.

buldre l.i.
||

(sml. u. bet. 2.2j gentaget, brugt

som en slags interj. (lydmalende ord). Forrest
red Hestfolket, trav-trav-trav. G(9c/iM<<e.fi. 7.

1.6) (vel (delvis) som forkortelse af Trav-løb,
-sport; især sport.) om (hvad der henhører

10 under) travløb, travsport, (han) var den virke-

lige Sportsmand, der kun dyrkede Travet
for Sportens Skyld. Pol.''ynl927.3.sp.l. Træ-
neren . . havde bragt (hesten) i en Derby-
form, der forbløffede alle inden for Travet.
Pol.^/iil942.6.sp.2. fremmedfødte Trænere . .

lærte Danskerne at køre TiSiX.BerlTid.^'/*

1946.Aft.2.sp.l.

2) om bevægelse, især hurtig gang ell. (for-

holdsvis) langsomt løb, af andre dyr og men-
20 nesker; ogs.: (dyrs, menneskers) særlige maade

at bevæge sig paa; ofte spec. om mange væse-

ners bevægelse (samtidig ell. i umiddelbar fort-

sættelse af hinanden). 2.1) om dyrs bevæ-
gelse; uden for den 1.39 nævnte talem. især

om dyrs gang, der minder om hestes trav (jf.

ssgr. som Hunde-, So-, Svinetrav^. *Taver
af Græs og lange blanke

|
kulsorte Hår af

Hestens Manke,
|
hjemført af de små Fugle

I

i flittigt vinget TTay.Rørd.F.13. Albatros-

30 serne (forsøgte) at sætte til Vejrs; men det
blev kun til et raskt Trav hen over Vandet.
OseJens.SL.59. (dial.:) der var Fisk paa
Trav, d. v. s. at man af og til mærkede Nap.
Uhrskov.TG.112. \\ kende et dyr paa
travet. Jeg gad vide, om det er en marie-

høne, sae hun, — jeg synes jeg kender den
på travet. Hun tog sig om den blottede hals

. . det var en ma,neh.øne. Hjortø.SJ.16. talem.

kende sine lus paa travet, (dagl.) kende

40 sine lus paa gangen (se u. Gang 1.2 ; jf. u.

II. Traad 1^, Den unge Fortæller er ikke

halvt saa mistænksom som den dobbelt saa
gamle Forfatter. Han kender en Lus paa
Travet, som man sigex.VilhAnd.EP.26. jf.:

Der gaar . . Hr. Hartvig. Jeg kender mine
Lus paa Travet og Gangen og Hatten
og Oyexixdkkken.ChrEngelst.HJ.138. 2.2) om
menneskers bevægelse; især om hurtig,

travl, rastløs vandring ell. smaaløben ell. om
50 gang, færden af mange mennesker; ogs.:

maade at gaa paa; en persons gangart; ofte

(jf. bet. 1.3^ * forb. i trav samt i forb. m.
attrib. adj. (delvis de samme som nævnt u.

bet. l.i). naar jeg hører hendes rastløse Trav
ovenpaa i Stationens Fangebur, gyser det i

mig. Buchh. UH.92. Hvor mange Konger har
nu hyldet mig her! . . En til, en til . . aah,

dette Trav af Kongex\KMunk.EI.65. Nu
løb en af Drengene; det var Karl, det var

60 let at høre paa Txa,Yet.ErlKrist,DH.29.

Kvindfolkene spiste imens de sørgede for de

andre. Iraellem (fik de) sig en Bid stegt Aal
. . men ellers gik de i eet Txe^v. G Gregersen.

KS.152. (jeg) løb op og ned af min Stue i
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fuldt Tr&y.Rahb.ProsF.IM. i rask Trav
gik det op ad de forskjellige Vanter og ud
paa Ræerne. VKorfitsen.TO.il.46. sætte i

trav, (jf. u. bet. l.s) se II. sætte 30.5.
||

(sml. bet. 1.2) om løbetur ell. spadseretur (i

hurtigt tempo). Vi (o: to rejsende paa et skib)

tager et Trav, til De faar Ya.rmen.AHen-
ningsen.LG.IO.

II (jf. bet. 1.5) gentaget, brugt

med særlig tanke paa lyden af gaaende men-
nesker, ell. om stærk fart. under det hele lød lo

det endeløse Trav-Trav af Arbejdere, der

hastede til deres Gæining. AndNx.PE.IY41.

jf. II. sætte 30.5: sætte efter den (o: ba-

taillonen) i Trav-Trav (o: paa cykel). Jae
And.Er. 1.163. \\ som indholds-obj. løbe ell.

rende (LollO.) trav, (l.br. i rigsspr.) løbe

omkring og være travlt beskæftiget; løbe ærin-

der olgn. Ingen skulde faa ham til at rende

iPaa Gaden, naar der var unge Mennesker
lok til at løbe lxa.Y.LeckFischer.KM.12.

3) overf. 3.1) om tings bevægelse ell.

rytme, tempo olgn., der minder om ell.

sammenlignes med en hests traven; spec.

versrytme, versbehandling. Stub.40(se II.

»kumme l.i slutn.). *Læg Øre til Tidens
lumpe TidiV.JVJens.Di.*99. der blev spillet

m Nationalmelodi i skarpt Trav, og saa gik

"landskabet (paa det amerikanske krigsskib)

Ldi,nå.MLorentzen.R.II.132. jf. ssgr. som
[Heksameter- (SydfynskeS.60), Jambe- (s. d.), 30

JVersetrav (SorøAmtstid.*yiil945.8.sp.2). 3.2)

(1. br.) især i best. f., om menneskers fær-
len, (daglige) virken, arbejde, trumme-
'um. Dagens krav . . kan ved sin evinde-

ige prikken holde mænd i tiawet. Grønb.
'IM.71. Når hovedstadsfolkene falder ud
if travet og får tid til at tænke sig om.
ta.SVVS. jf.: Den Skude var tegnet af . .

en ægte Sømand, som kendte Travet under
~lqn3itOT.Rørd.E.246.

\\
gaa i trav med 40

Bn, (nu næppe br.) følge trop med, hamle op
ted en. Jeg med Virgiiio kand icke gaa i

\'S:i&i.Holb.Paars.22.

4) ii mindre troppeafdeling (der sen-

|«fes forud for ell. følger bag efter en hær);
ist kun i ssgr. som Bag-, Efter-, Fortrav.

jf. Sal.XIX.1325.
II. Trav, en. se I, Trave.
Trav-, i ssgr. (jf. Trave-, Traver-^ især

(rid., sport.) af I. Trav 1, fx. (foruden de 50

ndf. medtagne) Trav-præstation, -race, -sel-

skab, -sport, -stald, -tempo, -tips, -træner,
-væddekarsel, -væddeløb.
Travaille, en, ogs. (i bet. 1) et (VSO.).

ftpi'valjo ell. (i bet. 2, nu 1. br.) m. fr. udtale]
(ogs. skrevet Travalje. D&H.; især i bet. 2,

8. d. — 8j. (i bet. 1) skrevet Travail. Leth.

(1800). — dial. (i bet. 1) Traval(le), en
(Moth.Conv.T103. UfF.) ell. et (LollO. UfF.).
jf. Feilb. (u. travaller^). fit. -r. (ligesom sv. 60

dinl. travalja, no. dial. travali, nt. (flt.)

trawallen, eng. travail fra fr., oldfr. travail,
til travailler, se travaillerc; jf. glno. trafali
som tilnavn; sml. I. Travle) I) (nu kun

dial.) besvær; haardt arbejde; slæb; ogs.

(jf. I. Travle;.- travlhed (UfF.); ofte i flt.:

slid og slæb; strabadser, Effter adskillige Tra-

vallier kom (Æneas) omsider til Italien.

Holb.Intr.1.35. idelige Kriige og Travailler.

sa.Kh.919. (skjoldmøerne) pleyede at hærde
deres Sind og Legeme ved Arbejde og Tra-

va[lie.Schousbølle.Saxo.l95. Leth.(1800). JBa-
den.FrO. Feilb. (u. travallerj. LollO. 2) (for-

kortelse af Travaille-chalup, -slup) ^ d. s. s.

Travaille-chalup. Barkas og Travaille, de to

største Fartøier (paa en orlogsfregat). VKor-
fitsen.TO.1.62. Bardenfl.Søm.I.127. Traval-
je. Scheller.MarO. i2ørd.P.48. Travaille-,
i ssgr. især af Travaille 1 i betegnelser for

ting til daglig brug; uden for de ndf. medtagne
ssgr. nu kun dial. i ssgr. som Travaille-dragt

(D&H.), -hest (Feilb.), -kjole (OrdbS.; jy.),

-klæder (D&H. Feilb.), -kors f'jeg (har) til

Hensigt at anskaffe mig et Travaille- Kors,

som det hedder, for til dagligt Brug ikke at

slide formeget paa Emaillen og Guldet.

PalM.IL.III.378), -støvle (VKorfitsen.PE.

126), -tøj (OrdbS.; jy.). -chalap, en. (tid-

ligere -slup. SøLex.(1808). StBille.Gal.1.5).

(ty. travaille-schaluppe, travaljeschlupe, holl.

travaillesloep) 4>- ^9^-' ^'* '^^ ^^ sifcift hørende
stærkt bygget baad til daglig arbejdsbrug (jf.

Funch.MarO.II.25. VSO.); nu: den største

til et orlogsfartøj hørende baad, næst efter bar-

kassen. Roding. Harboe.MarO.30. FrOpffer.
BV.122. travaillere, t;. [trBval'jeJro] (nu
vist kun m. former som travallere (se ndf.),

travalje (jf. Esp.494), travalle (Skatte-

graveren.1884.1.179. CReimer.NB.178)). -ede
ell. -te. (sv. (dial.) travellera, trabellera,

travalla, no. trabellere, ty. dial. travalgen,

trawallen, trewallen, drawaljen ofl., holl. tra-

vailleeren, eng. travail (og travel, nu: (at)

rejse); fra fr. travailler, til lat. tripalium,

torturredskab m. tre pæle; jf. II. travl, II.

travle; nu kun dial.) I) plage; pine;
sætte til haardt arbejde. Leth.(1800). tra-
vallere olgn.: Feilb. 2) arbejde haardt;
slide og slæbe; være i travl virksom-
hed; skynde sig. Primon.Lexicon.(1807).
JNHøst. Meyer.' Travallere. Moth.Conv.
T103. jeg (er) i Dag saa vel, at jeg . .

kunde tillige med B. travelire i Klokkenet.
Cit. 1827. (Brøndum-Nielsen. PM. 225). UfF.
(sdjy.). For Tyendet var Kosten Nummer
et . . Arbejdet gjorde . . mindre til Sagen,
om de skulde travalle lidt vel meget.

CReimer.NB.178. Travaille-roer, en.

(jf. Travaille 2) ^ roer i en travaillechalup.

SøLex.(1808). Scheller.MarO. -ølup, en. se

-chalup.

Travat, en. se Dravat.
Trav-bane. en. d. s. s. Traverbanc.

Landbo.IV.596. Amager Travbane. jBcWTid.

^*/*1946.M.4.sp.2. -bevægelse, en. he-

stens benbevægelser under trav, PWBalle.
RD.25. Sal,*XXIII.707,

I. Trave, en, ['tfa'va] (nu ikke i rigsspr.

XXIV. Eentrykt •/.. 1947 26
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Trav. Moth.TUl. CiU795.(Vider.III.72).

jf. Feilb. — no. Trære. Zetlitz.NH.5.22).

flt. -r. (ænyd. (flt.) trafver, trauff(ue), glda.

(flt.) traffwe, æda. (flt.) thrauæ, sv. trave,

^sv. pravi, eng. dial. (laant fra nordisk)

thrave olgn.; m. anden (aflydende) vokal:

SV. dial. trave, treve, no. treve, oldn. f)refi;

maaske hesl. m. no. dial. trev, høloft af stæn-

ger ell. løse fjæle, m. m., oldn. J)ref, eng. dial.

(laant fra nord.) threave olgn., se Studier lo

Dahlerup.61 || især landbr. og dial.) parvis

opstillet række ell. samling af kornneg
paa marken; optælling senhed for korn-
neg, langhalm, rør olgn., omfattende et

efter tid og sted varierende antal (af kornneg

nu paa Sjælland, Lolland-Falster 20, paa
Fyn som regel 40 (egl.: 20 kærve ell. hundter

å 2 smaaneg olgn.), i Jylland sædvanligvis

60 (egl.: 20 kærve osv. å 3 smaaneg); af bind,

bundter rør, lyng olgn. i reglen 20 (se nær- 20

mere Moth.TlSl. JPPrahl.AC.67. Zetlits.

NH.22. Junge. FrGrundtv.LK.252. Feilb.

Flemløse.131. LollO. NordiskKultur. XXX.
(1936).238 ff.); ogs. om et antal (nu: 20)
koste. *(fiskeren) ei, som du (o: bonden) . .

\

Kan see sin Hiord og sine gyldne Traver,

Ew.(1914).III.198. 6 Traver Koste. MS.
1793.570. *Der (0: i lader og loer) Virksom-
hed og Velstand gro

|
I Tøndemaal af Traver.

Grundtv.PS.YI.542. *Smaafugl holder Gilde 30

mellem T:T8iYeT.Ing.RSE.VIL171. Lyng kjø-

bes i Traver å 20 Kjerve, hver holdende 2

Alen i Omkreds fast hunden. Andres.Klitf.

308. *ingen Sol har jeg set saa skjøn,
|
som

den der gik ned mellem TraveT.Aakj.RS.29.
50 Traver prima Tækkerør til Salg. Sorø
Amtstid.^^/il939.13.sp.3. \\ sætte (korn) i

traver. Moth.S138. Marken, hvor Høst-
folkene sætte Sæden i Trayei. Høyen.Moltke.
30. HolsteinRathlou.SF.90. \\ i best. f., m. 40

koll. bet., om det høstede (og i traver samlede)

korn paa marken. Kornet giver mere i Tra-

ven end i Skieppen o: mere Halm end
Kiæine.VSO. tiende i traven (jf.u. Kærv
sp. 1172^^^, Neg 1 ; sml. Degne-, Tiende-

trave; foræld.). MO.IL1174. II. trave, v.

['tfa'va] -ede. (sv. trava, stable (brænde),

sætte i traver; afl. af I. Trave; landbr., især

dial.) i forb. som trave godt, om korn:

fylde godt paa marken i afmejet tilstand (især 50

mods. II. skæppe l.i^" give mange traver.

Rugen traver godt eller slet. VSO. Rug og
Hvede traver . . ikke saa godt . . men de
skjeppe desheåie. LangelandsAvis. ^''/al868.2.

sp.3. Hveden traver godt. RasmHansen.Paul
Bang.(1901).247. Feilb. UfF.

III. trave, v. ['tya'vo] (-f trabe, se høj-

tråbende u. højtravende^, -ede. vbs. jf. 1.

Trav, Traveri. (ænyd. trave, trabe, fsv.

trava; laant fra ty., jf. nht. traben, mnt. eo

draven, oldfris. tro(u)wia, osax. thrabo(ia)n;

af uvis oprindelse, maaske snarest opr, lyd-

efterlignende, jf. Trav-Trav u. I, Trav I.5,

2.2, samt III. trap)

1) om træk-, ridedyr, næsten kun hest:

bevæge sig i trav (I.l); spec. om vædde-
løbshest (traver): gaa i rent trav ell. deltage

i et travløb. *Hand kunde lyve som Peer
Vognmands Mær kand trave. Holb. Paars.
301. *Skinfaxe traver

|
i straalende Lue

|

paa Himlens 'Bne.Oehl.Digte.(1803).77. He-
stens naturlige Evner til at tiaxe.PWBalle.
RD.26. (trav)]lesten har ikke nogen pæn
Aktion, selv om den ikke traver urent.

PoU^U1943.7.sp.5. trave ud, bevæge sig

stærkt, af al magt i trav; strække ud (i trav).

PWBalle.R.221. Lad Hesten trave udi MO.
Naar man kørte ind i Byen, holdt man af

at lade de svære Heste trave ud. Søiberg.

KK.1.13.
II
trave højt (ænyd. d. s. (Kingo.

SS.L 248), ty. hoch traben; jf. u. højtra-

vende; fagl.) bevæge sig i trav med høje ben-

bevægelser, i ryk ell. stød. Heste, der trave

høit, afgive ofte gode Galoppeurer. PPFBaZZe.

R.173. tidligere ogs. (jf. bet. 2) om person:

gaa, føre sig stolt, hovmodigt. Moth.T151.
\\

(1. br.) m. obj. og adv. langt, langt borte tra-

ver en Hest Bumpet af sine Hove mod
Vejen ind gennem mit eget private Spetak-
kel. Cit. 1918. (Wanscher. KN. 126). (hesten)

havde ikke meget Besvær med at trave

sin Førstepræmie h]em. Trav-Tidendes Jule-

nummer.1929.20.sp.l.
2) om person: ride paa et ridedyr (især:

en hest), der gaar i trav; ride i trav. Af-
sted paa den vrindskende Ganger han txdi,-

\eT.Oehl.Digte.(1803).19. at trave igjennem
Sandet paa disse stikkelhaarede . . Kameler.
Hauch.EØ.ll. (han) kom paa Hesten og
travede alt hvad han kunde ud af Byen.
NPWiwel.R.247. trave ud, (jf. u. bet. 1)
ride til. Lad os trave ud I VSO. || om ridning

i rent trav (i travløb), i Almindelighed er det

vedtaget, at hvergang en Hest slaar over i

Galop, maa dens Rytter ride en Volte, for-

inden han traver xidere. Bærthelson.Haand-
bog paa Væddeløbsbanen. (1884).75.

3) om andre dyr ell. mennesker: bevæge
sig i hurtig gang ell. roligt, sindigt
løb. 3.1) om dyr. Winth.HF.18(se u. IV
rende 3). de skjændes . . om Hunden, der

traver h&gved.VKorfitsen.EV5. (grævlingen)

sætter sine Spor i to paralleltløbende, rette

Linier med udadvendte Kløer, saaledes at

et Spor i den ene Linie altid staar mellem
to i den anden, naar den traver, men to i

den ene mellem to i den anden, naar den
løber st3dTkt.SaUXXIL47. 3.2) om person:

løbe smaat, jævnt, sindigt, smaaløbe ell. gaa,

vandre hurtigt ell. en lang vej, en trættende

tur ell. gaa omkring i travl aktivitet, paa en

rastløs maade olgn.; ogs.: gaa, vandre i en

flok; spec. (dagl.): gaa fodtur, jeg (tog) Fod
i Haand, og travede smukt ud paa Told-

boden. Skuesp.V109. *Børnlil, nu gaar det

godt,
I

I forstaar at trave (0: gaa rundt om
juletræet).PFaber. VV.116. Kidde elskede at

trave — han selv vilde have kaldt det: at
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xanåie. Nathans.P.89. det lavere Hotelper-

sonale . . kommer travende ind i Arbejds-

tøjet midt under Serveringen. SJ-PaZudaw.

Sp.59. jf.: vi har saamænd maattet trave

hele den støvede L&nåevei.Hostr.FG.ésc.

4) billedl. anv. af de foregaaende bet. 4.1)

CP om ting ell. forhold: bevæge sig som i

smaaløb, trav, ell. i en vis rytme, regel-

mæssig skiften ell. i hurtig rækkefølge.
Jeg lærte endeel af disse (vers) udenad,
— fik derved . . tillige en fast Kadence
baade i travende slæbende og hoppende Sta-

yahem&gA. [Lyche.] MineHændelser.(1786).ll.

*Naar Tungen traver paa Fruen fast,
|
Saa

h\ik.Abrah.(Rahb.Min.l790. 1.286). »Sejlere

kom duvende og Dampere kom travende.

Rørd.KI.88. * Havenes vældige Vidder,
|

hvor Søerne tordnende trave. ChrStub -Jør-
gensen. UnderHjemlandetsKyst.(1923).41. 4.2)

om person, som udtr. for at handle, ud-
føre noget i et sindigt, roligt tempo ell.

udføre et længere, trivielt arbejde olgn.

ell. holde sig til det sædvanlige, traditionelle.

Enten man snurrer paa Normannamaalet
. .

I

eller man traver et ordentligt Dansk,
|

det er lige Indenlandsk, fiic/i./.li. (menne-
sker med et rigt fantasiliv) ville ikke trave
den ordinære Studievej. Jo^s/S'<eens<r.jffZ).322.

Denne Professor var . . en Mand, der traf

hurtige og overraskende Beslutninger, en
hel anden Type end de tungt travende Læ-
rere i Princeton (o: et amerikansk univer-

sitet). PoU^/il944.14.sp.6. (sml. eftertravej i

forb. som trave i hælene paa en (Bl&T.),
i sin forgængers fodspor, hele den sen-

hedenske Litteratur . . traver videre i Ta-
citus' og Suetons Spor og stempler Nero
som et khkura.FrPoulsen.RK.246. \\ i udtr.

for digterisk virksomhed, i forb. som trave
paa Pegasus. En eensformig Traven paa
Skelettet af en Veg&sus. Heib!(MO.).

5) lade en trave. 5.1) (til bet. 1) lade en
hest gaa i trav, især for at røre den ell. vise

dens gangart, dygtighed. Vil Rytteren trave
sin Hest . . da maa han . . vedligeholde
hos Hesten en opreist lia.h.PWBalle.R.173.
(markedsgæsterne) drev langsomt rundt om
Dyret (o: hesten, der var til salg), lod en
Karl trave det og stod og saa tiLAndNx.M.
244. Han gaar og leger Hestehandler . . Han
køber en Hest engang om Aaret, traver og
mønstrer den fjorten Dage i Træk . . Re-
sten af Aaret traver han Grimen. ErlKrist.
BT.35.

II (1. br.) uden obj. i forb. m. paa:
faa til at gaa i trav; skynde paa. Hans tra-
vede paa Hestene (o: for vognen) for at naa
BsLnxdomshiemmet.NJeppesen.HT. 180. 5.2)
(til bet. 3.2 ; dagl.) føre en ud paa og ledsage
paa (længere) spadsere-, vandretur, især for
at skaffe vedk. motion, frisk luft olgn. Hr. Pe-
tersen . . tar hende under Armen og tra-
ver hende forbi de skrigende Boder og K&r-
TuseUei.TDitlevsen. BG. 160. han traver sin
kone hver eftermiddag

j
;/..• Han har ført

hende ad dunkle Stier og travet hende træt.

HRaage.Frk.Gudrun.(1919).111. 5.3) (dagl.)

billedl. anv. af bet. 6.1, i udtr. for at fremføre
noget gang paa gang og paa en triviel, træt-

tende maade. de gammelkendte agitatoriske

Gangere om Mandens Formynderskab og
lignende, blev tTa.\et.DagNyh.*^/il928.7.sp.l.

Der er Filosofer . . der kan trave (orig.:

h&\e) gamle, spatte og vindøjede Idéer, saa
10 de tager sig ud som ungt Fuldblod. iVisPef.

SG.'(1932).269.
IV. trave, v. -ede. (ænyd. d. s. (Kalk.

1Y.442), SV. dial. trava, fsv. thrava; side-

form til treve; jf. trives; nu kun dial., jf.:

„obsolet". Levin.) tage paa noget for at

føle paa det; fx. om erotisk beføling: Trave
omkring lægemet o: at ia.ndse.Moth.^T136.

tråue omkring en -pige. Moth.TlSl. nu: tage

paa gumpen af ænder, gæs for at føle, om
20 de er med æg. Feilb.

\\ føle sig for, frem
med hænderne; famle (1). „hvem vil binde
for mine Øyen, jeg vil være Blindebuk." —
Derpaa binder en for hånds Øyen og hånd
traver omkhng.JRPaulli.JM.51. i forb. (der

muligvis er blevet knyttet til IIL trave^ som
trave i blinde, mørke, ogs. brugt i billedl.

anv. *som det er saa mørkt, saa veed hånd
ey at finde,

|
Hans Bue og hans Piil, hånd

traver om i hlinde. Helt.Poet.106. Her haver
30 man at vente de rette Redskab og Hielpe-

Midler til at forjage det Mørke, som vi

hidindtil have travet udi. Klevenf.(KSelsk
Skr.VI.16). Det er noksom bekiendt, af

hvad Vigtighed en Obductions-Attest som
oftest er i Drabs-Sager, saa at en Dommer
i Mangel deraf ofte maae ligesom trave i

Blinde. Stampe. 1.332. at en Begyndere lige-

som traver i Blinde, og der over taber Lyst
og Ta.a\modighed.Cramer.(1762).25. \\ hertil

40 maaske: Komme, slumpe, trave eller treffe

til noget. Høysg.S.62.
Trave-, i ssgr. især af IIL trave, -ba-

ne, en. (jf. Trav-, Traverbane; l.br.) bane
ved hestemarkedsplads, hvor dyrene kan traves

(III.6.1). FlensbA."Ul929.2.sp.5. -hob, en.

[I] (dial. -hov. FarumEr.55. UfF.). (jf.

-sæt; landbr.) hob (1), hvori negene er op-

stillet paa marken. Cit.1740.(Vider.II1.126).
*Ej engang paa Jordans Slette . . |

Trave-

so Hobe stod saa tætte
|
Og saa godt i Skjæppen

gav. Grundtv.SS.III.138. LandmB.III.64.
travel, adj. se II. travl, travele^ v.

se II. travle.

Traver, en. ['tja-var] flt. -e. (ænyd.

traffuere, ty. traber; til III. trave) I) hest,
der traver ell. kan trave; hurtig hest; nu
spec: hest, der er uddannet i gangarten ren

trav og til deltagelse i travløb. Rostgaard.Lex.

T59c. Tullin.III.218. *Det var hans bedste

60 Traver, langstrækkende til G'dvns. Grundtv.

PS. VII.324. * Herren standsed, han kjendte

igjen
I
sin herlige Traver, sin trofaste Ven.

Kaalund.210. LandbO.IV.596. jf. Esth.8.10

(1871; se u. Dromedar 1). 2) (1. br.) per-

2Q*
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son, der traver (3.2) ell. vandrer meget.

Han rejser sig og begynder en Vandring
over Gulvet. — Sæt dig, Torben, jeg har

aldrig kunnet holde Travere nd. LBirke.DT.
143. jf. Klodetraver. 3) (egl. billedl. anv.

af bet. 1, jf. III. trave 4.2 og 6.3; dagl.)

hvad der er gentaget alt for ofte, til

trivialitet; især om fortærsket teater-, musik-

stykke, vittighed, udtalelse, frase, mening, for-

slag olgn. (ofte i forl. en gammel tra- i'o

ver^. Recke.NogleFolkeviseredactioner.(1906).

10. De andre blev ved at vræle: Igaar jeg

fik min Trøje — Trude, hvorfor rødmer
Du bag Berlingske Avis — alle de gamle
Travere. ChrEngelst. EJ. 107. der er ingen
Nyindstuderinger . . de gamle Travere gaar
af sig selv. KMich. SyvSøstre sad— . (1923).

70. Det var . . tidligere . . Skik, at den
. . yderste Venstre - Opposition . . frem-

satte et drillende Lovforslag om Afskaffelse 20

af Adel, Titler, Ordener og Rang . . Kun
Kommunisterne har været skikkelige nok
til ikke at trække denne gamle Traver ud
af Stalden igen. Berlin. (DagNyh.'/t 1935.16.

sp.4). Traver-, i ssgr. især (sport.) af

Traver 1, om hvad der hører til travere, an-

vendes ved travsport, -løb, fx. Traver-avl,

-stald, og betegnelser for heste, der anvendes

i travsporten (jf. u. Trav-j, som Traver-hest,

-hingst, -hoppe, -race, -stamme, og beteg- 30

nelser for udstyr af den særlige slags, der an-

vendes paa travheste, som Traver-beslag, -sele.

-bane, en, (jf. Trav-, TravebaneJ vædde-

løbsbane til travløb. Esm.III.247. Ordrup
Sogn . . Traverbane (aabnet 1901). Trap.*

11.281. Howalt.DB.122(se u. III. spille 6.3;.

II
billedl.; spec. (soldat.) om det kredsrunde

spor efter løbe-, gangøvelser paa eksercer-

pladsen. DSt.1918.55. Traveri, et. (dagl,

nedsæt.) det at trave (III); især til III. trave 40

3.2: Mama . . erklærede, at hun umulig
kunde holde det Traveri ud fra Morgen-
stunden. ÆJweiZfans. Z7D.252. Musklerne bli-

ver ømme af dette evindelige Traveri Dag
ud og Dag ind. Brodersen.HD.147.
Travers, en. [tfis'vEjs] (tidligere (skre-

vet) Traverse. JBaden.'PrO. MilTeknO.).
flt. -er. {fra fr. traverse, til sen. lat. traver-

sus, transversus, tværgaaende, til lat. trans-

vertere, af trans- og vertere, vende) i) hvad 50

der er anbragt paa tværs af noget; især

i flg. anv.: I.l) ^ spærring, vold tværs over

noget; især: tværvold bag et brystværn
(paa tværs af dettes retning); navnlig om
saadan tværvold anbragt imellem kanonerne i

en befæstningslinie for at dække mandskabet
mod granatsplinter olgn.; ^ i videre anv.,

om lign. opbygninger paa (panser) skib (jf.

Panser-, Splintretravers. Wolfh.MarO.174),
ofte af midlertidig karakter, bestaaende af køjer, 60

tovværk olgn. (AKohl. MP. 1.255. jf. Tov-
travers. smst.III.312). JBaden. FrO. tvers
over Gaderne var der anbragt Traverser,
det vil sige: faste Tilspærringer af Jord,

Sten eller Bjælker, der kunde standse Fjen-
dens Fiemrykken. Holst.V279. *De (0: sol-

daterne i skanserne) spiller og ler,
|
Mens

Udkig'et over Traversen ser:
|
Dæk, Kam-

merater. Dracfem.Z) G. S 7. Rist.ER.161. 1.2)

(fagl.) om tværstykke af forsk, art, bl. a.

et til to vandrette tømmerstykker fastgjort

lodret tømmerstykke, brugt til forankring ved
jordarbejde (TeknLeks. 1.157), tværarm paa
masten til en højspændingsledning (EHol-
stein- Rathlou. S. 11.290) , tværstang mellem
sporvejsskinner (Kbh.sSporveje.(1936).66) ell.

mellem over for hinanden liggende dragere,

stænaer i maskine, vognunderstel olgn. (DSB.
Matr.1.24. OpfB.*II.187). 2) (rid.) traver-
sering. PWBalle. RD. 68. traversere,
V. [tfBVBr'se'ra] -ede. vbs. -ing (PWBalle.
R.193. idrætsB.II.823). (fra fr. traverser,

jf. sen. lat. tra(ns)versare, til tra(ns)versus,

se Travers) I) ^O, 1. br.) gaa, køre, rejse
osv. tværs igennem. JBaden.FrO. (auto-

mobilfirmaet) traverserede Asien, for Re-
klamens Skyld. JVJens.0.119. En Opvarter
var ifærd med at traversere Vestibulen.

JClausen. Mennesker paa min Vej.(1941).57. 2)
(rid.) om hest: træde skraat til siden
med hovedet og forparten bøjet til samme
side; ogs,: lade en hest bevæge sig paa denne
maade. Primon.Lexicon.(1807). Skal Hesten
traversere paa en Volte (osv.).PWBalle.RD.
71. Paa 20—30 Alens Afstand traverserer

Rytteren sin Hest tværs over den meget
brede (j2,dQ.PoV*/il920.7.sp.5.

Traver-syge, en. se Travesyge.

Trave-sko, en. (talespr.) tyksaalet sko,

egnet til brug paa vandreture, unge Menne-
sker med Kæppe og Travesko og Rygsæk.
EstherNoach.FamilienKoltoft.(1939).92. den
nye Tid, der stormer afsted i Travesko og
med Vandrersange paa Læben. J.ar6ritmf.
1942.19.

travestere, v. [tfBva'sdeJra] -ede ell.

(nu sj.) -te. vbs. -ing (s. d.). (fra fr. trave-

stir, ital. travestire, af ital. tra- (lat. trans-^

og vestire , klæde; jf. Travesti ; nu især

æstet.) egl.: forklæde, nu især saaledes at

forklædningen virker komisk; give noget en

latterlig iklædning, gøre det til et vrængbillede;

spec.: omdigte en alvorlig digtning, om-
plante den til et lavt milieu olgn., saa at den

kommer til at virke burlesk, komisk. *Vi ligne

. .
I
To Guder travestert, nedstegne fra Par-

nasset
I

Paa Elskovseventyr. Oe^LZ///.364.
Blumauer har (tro) skildret Helvede i sin

travesterede Æneide.HCAnd.F.108. (Luci-

dor) travesterer de olympiske Guder (Vulkan
rygende sin Pibe, Venus som en velnæret

rødmosset Bondepige). NMøll.VLitt.III.477.

(artikler) der parodierer og travesterer og

kritiserer Kritikeren i de haardeste Udtryk.
Schyberg.DT.256. Travestering, en.

(især æstet., nu 1. br.) vbs. til travestere; ogs.

(mere) konkr.: forklædning (II.2) ell. komisk

iklædning; travesti. Ved min Vens Hjælp
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blev jeg snart omklædt; men ak! hvilken

Tiavestenngl Blich.(1920) .XIII.146. Seer Du
nu: jeg er af hendes Højde, og ifører mig
hendes Stads ; Du bytter Dragt med ham —
saa er Travesteringen iæråig.smst.XX.66.

Prometheuslængsler, Messiasmod og Her-

kulesvælde, i naiv Travestering og ustyrlig

Forvoksenhed.jpJac./L24. Travesti, en.

[trBvaisdi?] fit. -er. (fra eng. travesty, af fr

Larsen. Travkørsel til Smeden i Lillemagle.

BechNygaard.G0.239.
Trawl, en ell. (især tidligere) et (Rigs-

dagst.F. 1871172. sp.l773. Saaby.' jf.Glahder.

Retskr.). [trå'Ol ell. m. eng. udtale; ogs. tpu'Z]

fit. d. s. (OpfB.*III.243. Saaby.') ell'. -s (Rigs-

dagst.F.1871l72.sp.l772.Drechsel.Saltvfisk.l7.

Sal.*XXni.710) ell. (1. Ir.) -e (jf.: Hum-
mer- og Rejetrawle. /SamwV/ce.^VglS^fi.^.sp.g^.

travesti, per/, part. af travestir, se travestere; lo (fra eng. trawl; af uvis oprindelse; jf. trawle;

æstet.) egl.: forklædning, især saaledes at

der opnaas en komisk virkning (jf. Rubow.
Reflexioner.(1942).20) ; nu især: en art pa-
rodi paa en alvorlig digtning, hvorved de ydre

former (og personerne) er bibeholdt, medens
indholdet er af en saadan art, at det (ved kon-

trast hertil) virker burlesk, komisk. JBaden.
FrO. De synes helst at ønske en Paraphras
af Homer . . en saadan kan have stor For-

tjeneste, dog maa jeg tilstaae, at Pope's fore-

kommer mig næsten at være en Trave-

stie. Wilst.(Grundtv.B.II.264). En litterær

Tråxesti. Brøndum-Nielsen.PM.59. jf.: (Carl

Bloch) malede En Fiskerdreng, der er som
en Travesti over Begrebet „Den neapolitan-

ske Fiskerdreng". Kai Flor. Hornbæk. (1940).
200.

Trave-syge, en. (ogs. Traver-. Landb
0.*I.467). (vet.) gnubbe-, gnavesyge (2) hos

faar, der kan være forbundet med en ejen-

dommelig trippende, travlignende bevægelse,

GCWith.Huusdyravlen.(1842).422. MøllH.II.
397. -sæt, et. (vistnok ogs. -sætte^. (til I.

Trave og dial. sæt, et vist antal neg paa mar-
ken (Feilb.); jf. -hob; dial.) et antal sammen-
stillede (i traver stillede) neg paa marken,
(soldaterne) laae alle adspredte i Grøvterne
og paa Jorden eller i Sæden og Travesæt-
terne. ^gfre.i2Z.23. Bonden (havde) naaet at

fisk.) stort (tragtformet) vod, der slæbes

hen over havbunden af et fartøj under gang;
bundslæbevod. Fiskeri med Trawl. Rigsdagst.F.

1871l72.sp.l775. LovNr.56'U1888.§8. Skovl-

vaadet, en lille „Trawl", der siden 1907 er

stærkt anvendt af mindre Motorbaade. Trap.*

1.115.
II

hertil bl. a. Trawl-bom (o: vandret

bom, der holder aabningen i trawlens net ud-

spændt foroven), -damper, -fisker(i), -net,

20 -skib, -skipper, -slæbeline, -slæde (jf. I.

Slæde 2.5J, -trosse.

I. Travl, en. se I. Travle.

II. travl, adj. [tfBu'i] (sj. i rigsspr.

udtalt i to stavelser, jf. Feilb. Dania.IX.28
(sydsjæll.) samt den tidligere alm. skriveform

travel, se ndf.). (ænyd. travelt (som med
muus i barselseng) (PSyv.1.25), trabbelt

(som muB i Barselseng) (RostgaardsS.2°162.

37), det var trauelt for mig for penge, jeg

30 var i pengeforlegenhed (Cit.l602.(DMag.III.

31)), SV. dial. travelt, adv., præget af travlhed,

no. travel, nt. (fra da.) trawwel, traffel,

nord-fris. (fra da.) traw(e)l, trabel, traffel
jj

vist egl. sa. ord som I. Travl (se I. Travle^,

udviklet til adj. i forb. have travl, se u. bet. i;

jf. fortravlet; sml. geskæftig)

I) i forb. som faa, have travlt ell. (nu
ikke i rigsspr.) travl (Kok.Da.Ordsprog.

(1870).nr.1146. jf. Feilb.), (jf. nt. wat hesst

faa mejet sin egen Sæd og stillet den op i " du dat trawwelt, hvor har du travlt, he harr

T!TSi\esæt. Halleby.103. UfF. -sætnings, en.

[I] (1. br.) det at sætte neg i traver. Amberg.

VSO. MO. -tur, en. (dagl.) længere spad-
seretur; vandretur, (han) gik lange Trave-
ture. EChristians.0.1.135. JAndersen.Stucken-
berg.I.(1944). 150. -vis, adv. [I] (dial.) for-

delt, samlet i traver ell. beregnet efter traver.

Ting, som tælles traveviis. ifi)L.325. Tien-
den blev taget traveviis. VSO. Koste sælges
traveviis. sms<. jf. Feilb. u. travetal.

Trav-fidus, en. (travsports-jarg.) fidus

(2) m. h. t. hest(e) med vinderchance ved et

travløb. JesperEw.K.34. -hest, en. I) (sj.)

i al alm., om hest (der kan trave); jf. u. 1.

Trav 1.5: (min elskede) kommer og henter
mig paa sin Trav-Travhest!Z)rac/im./fors
ogKaarde.(1898).142. 2) hest, uddannet til

deltagelse i travløb; traver(hest). LandbO.IV
596. -kapløb, et. (nu næppe br.) d. s. s

so trawwel, han har saa travlt, he heft

trawwel, han har travlt, egl. (til I. Travl^.*

han har travlhed) have mange gøremaal, have

meget at bestille (saa tiden daarligt slaar til)

ell. være nødt til at skynde sig, have hastværk.

I.l) i al alm. Moth.T151. *0m nogen travelt

har, det Polens Herrer bliver,
|
Som nu sit

Riges Vel antager sig med IveT.Prahl.ST.

1.207. *Skynd dig til Hyrekudsken hen.
|
Vi

50 skal i Skoven. Kom snart igien, — |
thi vi

har txa.\e\t.Oehl.Digte.(1803).226. »Nu bli'er

der lyst i vor Postmesters Stue;
|
Pigerne

faae travlt, bringe Flasker og Glas. ^rz.Z).

1.185. Vært og Piger havde travlt uden
egentlig at skynde sig.Baud.OI.136. (hotel-

chefen) gik frem i Køkkenet . . Fru L. rejste

sig . . de andre fik ogsaa saa Fandens travlt.

ErlKrist.DH.121. uegl., spec. (jf. sp.411"«)
om (upassende, nysgerrig, sladderagtig) be-

l»b. Larsen, -kaslk, en. (sport.) person 60 skæftigelse med næstens forhold: Paa eet
(træner), der kører en sulky med en travhest Sted ikke Ulykken boer:

j
Den travlt jo

for (ved travløb). Pol."/il937.3.sp.5. -køre, har paa den vide Jord. Ing.VSt.107. Man
V. vbs. -kørsel. (1. br.) det at køre (vogn) i begriber da let, hvor travlt Rygtet og Slad-
trav ell. køre en travhest (forspændt en sulky). deren fik i Biys&oh CPalM.0.300. De kan
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tro, Folk har travlt . . Bare nu Torp kan
taale Medgangen, siger åe.ErlKrist.BT.135.

i faste forb. (til dels ogs. til bet. 1.2) som
have piskende, susende travlt, have saa

travlt som en mus i barselseng, se II. piske

3.2, suse 2.3, I. Mus 2.i. || i udtr., der nu
ikke bruges i rigsspr. *Da Himlen Tydsk-
lands Folk ved Krigen vilde skille:

|
Saa har

man overalt nu travelt at bestille,
|
At faae

Forandring giort udi Krigsvæsenet. Pra/iL lo

ST.I.157. (dette) gav mig travlt om Søndag-
eftermiddag. Hjort. KritLlt. II. vil. jf. : Han
har stærkt med tT3iy\t.Krist.Ordspr.nr.9485.

1.2) i forb. m. flg. præp.
\\

(dial.) i forb. m.
for, til angivelse af hvad man er ivrig efter,

(koen) havde travlt for at komme hjem og
blive malket, dens Yver hang tungt og fyldt.

Søiberg.Meta.(1923).60. || i forb. m. med
til betegnelse af, hvad man beskæftiger sig med,
er optaget af ell. skynder sig med. han (har) 20

saa travelt med at smøre mig Regninger op.

Skuesp.III,1.38. Vaulundur havde meget
travelt med det blanke Harnisk. Oehl.XXXI.
109. De Lærde fik meget travlt med at ud-

tyde Sammenhængen og Hensigten med
hiint Tegn. Winth.IX.303. Hvergang jeg luk-

ker Døren op, faar hun travlt med at putte

sin nøgne højre Fod, som stikker ud ved
Tæppets Kant, Buehh. UH. 43. (spøg., nu
1. br.:) have travlt med Ingenting o: be- 30

skiæftige sig med Ubetydeligheder, som om
de vare vigtige Sager. F>S'0. (jf. u. bet. l.i)

som udtr. for at drøfte, snakke meget om ell.

interessere sig meget for (især paa en nyfigen,

upassende, kritiserende ell. nedrakkende, slad-

deragtig maade): den Forklaring, som Nabo
og Gjenbo snarest muligt vilde faae yderst

travlt med: at Keiseren vilde gjøre Nar
af h&m.Kierk.XI.We. de to „Tvillingehøje"

(0: kvindernes bryster), som Oehlenschlåger 40

og Tegner altid havde saa travlt med.
Drachm.Sk.l65. Man har saa travlt med
Ungdommen, hvad ved man om denPJF
Jens.RF.124. jf.: Rygtet havde travlt med
dem. PoU'/2l942. 7.sp.2.

2) som præd. i upers. sætn. 2.1) i forb.

som der ell. her er travlt, der, her er

(mennesker i) skyndsom bevægelse ell. virk-

somhed, ell. der, her er meget at udrette, be-

sørge (spec. m. h. t, arbejdet i en bedrift, for- 50

retning). *Der er saa travlt i Skoven
|

forneden og ioTO\en.Rich.I.67. (arbejdstiden)

blev ofte forlænget til Kl. 8, naar der var
travlt. Casse./Æ^. 55. der (vil) ved Daggry
være travlt paa det ellers saa søndags-
stille GiønttOTW. Pol.'/iol940.7.sp.3. myrende
travlt, se myrende. 2.2) (ikke i rigsspr.) i

forb. det er travlt, det haster, har hast-

værk; ogs. d. s. s. der er travlt. Havde det
ikke været saa jagende travlt (0: med be- eo

sørgelsen af en korrektur) skulde jeg have
opført mig korrektere. JPJac. ^Brandes. 5r.

11.270). Feilb.

3) i alm. adjektivisk anv. (som attrib.,

præd. ell. adv.): som er i skyndsom bevæ-
gelse ell. virksomhed, har meget at gøre
(saa tiden daarlig slaar til) ell. maa skynde
sig med (at gøre) noget, ell. som er præget
af saadan bevægelse, virksomhed ell.

hastværk. 3.1) om levende væsen. *Storken
er saa travl

|
Høit paa Bondens GeLvl.PMøll.

(1855).1.43. Thi hvad er det, at være travl?
Man mener i Almindelighed, at Maaden, paa
hvilken et Menneske er beskæftiget, er det,

der bestemmer om han skal kaldes travl.

Kierk.IX.96. den travle (Ing.VS.III.176: ge-
skæftige; Værtinde. Ing.VS.UII.(1860).180.
*Gode Martha, travle Martha —

|
stands en

Stund din rappe Ta\e.Jørg.Efterslæt.(1931).

15. (jf. u. bet. 1.2; sj.) i forb. m. for: den
Qvinde, der er travl for at trøste sig over
Tabet af sin afdøde Jiushond. Kierk.IY99.
3.2) om ting ell. forhold. En traul forretning.

Moth.TUl. *mit Slæb, min travle Sveed
|

Skal gavne dig. Zetlit2.Poes.l4. *i travleste

Hast Du synes at sysle utrættet. FGuldb.S.
95. *1 Byens Skoler Drengene

|
Travlt lavede

FaitToneT.Holst.LHbl.84. nu i 1905 vover
næppe Spurven at hoppe der for at finde

Føde i Spildet af den travle Færdsel. Fi7/i

And.FM.176. alt Arbejde hvilede . . Der
klaprede ingen travle Yæye. Elkjær.RK.7.

\\

om tid(s-rum). *Dag er ei saa travl og lang,
j

Aftenstund dog 'koTameT.Ing.RSE.VII.243.
*han skal hjælpe i travle Hø^t.Winth.II.155.
travl tid: en travel Tid. JBaden.OrtO. Det
var i Høstens travleste Tid. VSO. (de danske
fodboldspillere) sværmede . . foran Berliner-

Maalet, hvis flinke Vogter fik travle Tider.

Pol.\'iol906.1.sp.2. En travl Tid for Jern-

banemændene . . er nu forestaaende. Vor
Stand. 1938. 134. sp. 2. \\ om sted: som har

stærk færdsel af mennesker (og befordrings-

midler), der haster af sted. *Hundene gjøede,

og Veien blev tTs^xl.Winth.V1.242. Midt i

den travle By . . løfter sig det gamle Taarn
(0: Rundetaarn).HCAnd.AV.17. Det var en

travl Gade, de kom ud i.ErlKrist.MM.53.
I. Travle, en. (ogs. Trabbel, Travl.

Feilb.). (nt. (vel fra da.) trawwel, traffel,

hastværk, omstændigheder, nordfris. (vel lige-

ledes fra da.) trawel, travlhed; egl. sa. ord

som Travaille (1); jf. u. II. travl; dial.)

travlhed; hastværk; ogs.: travl tid. Hun
har altid Juleaftens Trahhel. Kok.Da.Ord-
sprog.(1870).nr.ll49. saadan en Travle der

blev mellem de mange Mennesker paa
Agterdækket. Alsted.DenFremmede.(1904) .43.

Han staar op, før Dagen faar Sko paa og

er i stor Travle med det samme. ZrJens.
DF.149. Feilb. II. travle, v. ['tr^ula] (sj.

(skrevet) travele. CStampe.Thorv.161. —
dial. trable. PLiitken.Præstens Datter.(1934).

207. Feilb.). -ede. (egl. sa. ord som travalje,

travalle (se travaillere (2)); jf. II. travl, I.

Travle; næsten kun dial.) være i travl be-

vægelse ell. virksomhed; have travlt (med);

ogs.: have hastværk; skynde sig. Traule
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. . Er at haste, skynde sig. Moth.T151. en

Trold, der sad paa en Dynge Kul og trav-

lede meget med to StiSi&e.TMeleM,1.123.

Hist travle de med Spade og med Hakke.
Ploug. SD. 306. de arbejdsdygtige travlede

med Høsten. CiU875.(AarbVends.l938.211).
han kendte . . ikke ét af de Mennesker,
som travlede dernede (paa gaden). Kidde.

AE.II.5. Feilb. \\ det travler, det haster.

det trauler ei meget for dig. Moth. T151.
Det travler med at kiøre Sæden ind. MDL.
Feilb. UfF. det travler ikke. Bl&T.
traivle, v. ['tyå'la, ogs. 'trBula] -ede.

vbs. -ing. (fra eng. trawl; af uvis oprindelse;

jf. Trawl) I) (fisk.) fiske med trawl; ogs.

uegl., om fiskeri, der minder om trawlfiskeri.

det blev forment fremmede Fiskere at trawle

indenfor det danske Søterritorium. Rigsdagst.

F.1871t72.sp.5409. hvor der er Odder og
Grunde, trawler Stenfiskerne med deres

svære rustne Tænger. CEw.F.157. Han var
flink til at trawle Østers. Brandes.NG.31.
2) billedl.: afsøge, gennemsøge noget, især

et sted, omraade (for at finde en ell. noget);

spec. om grundig afsøgning, der foretages af

et større antal personer; ofte i forb. m. for
til betegnelse af hvad der eftersøges (og fjernes).

hver Aften trawlede (han) Byens Hovedaare
fra Grønningen til Frihedsstøtten. Leop.B.
104. H. trawlede paa sine Københavnsture
Bogladerne, og sine Indkøb tabte han ikke

Tp&dL.Aarbogf.Bogvenner.1923.37. (et handels-

hus) bragte den danske Armé halvvejs til

Sammenbrud ved at trawle den for unge,

æventyrlystne Løjtnanter. JoJacobsen.Huset
Hansen.(1925). 154. || ofte i forb. trawle et

sted af ell. igennem ell. i ssg. gennem-
trawle. Myggesværmene . . bogstavelig

trawles igennem af disse tusindøjede Rø-
vere (o: guldsmedene). Tilsk.l918.II.198. De
unge Mænd er nye for de Damer, som Aar
efter Aar har trawlet Badesteder af for

Sommerfornøjelser. HRaage. Venustoget iNor-
den.(1918).52. (han) har gennemtrawlet
sin Bekendtskabskres for at tilvejebringe
en Sum paa ca. 100,000 Kr. PoViil920.5.
sp.6. den omhyggelige Gennemtrawling af

Materialet, først de bevarede Mindesmærker,
dernæst alle krki\&\\ai.Tilsk.l938.I.8.

|| i

forb. m. adj. som obj.-præd. (han) har drevet
Forretning i Stockholm under hele Krigen.
Nu er den forbi, og Sverrig trawlet tør.

ORung.P.89. Vejene maatte være trawlet
rene for Viger. Pol. '*ht 1934.Sønd.20. sp. 3. ||

(sj.) m. obj., der angiver det eftersøgte: fange
ved afsøgning af et omraade. (svalen) trawler
Myg i LvLiten. Fleuron.HG.llO. Trawler,
en. ['tjå-lar, ogs. 'treular] flt. -e. (fra eng.
trawler; afl. af trawle; især fisk.) fisker,
der driver trawlfiskeri; ogs. (nu oftest): far-
tøi, der fisker med trawl. Tidsskr.f. Fiskeri.
1873.50. Wolfh.MarO.484. jf.: Sammenlign
Holberg med Moliére, som blotter Menneske-
fjendens, den religiøse Bedragers Sjæleliv og

kaster Lys i dets Dybder. Holberg er ved
Siden af sin Mester som Lystfiskeren mod
DyhvandstrauVfleren. Rubow.LS.149. \\ hertil:

Trawler-flaade.
Travl-hed, en. ['trBul-] (ænyd. travel-

hed) travl bevægelse ell. virksomhed; det at

have travlt. Moth.T151. den underlige Travl-

hed i Hammerværkerne og i de store Sav-
brug. Hauch. SK. 9. Jernbane - Speculationer

10 og Comite-Fjas og anden saadan Travlhed.
Kierk.VI.165. Her var flyvende Travlhed.
KnudAnd.HH.166. jf.: (ur)Yærkets Liv og
Travlhed. PHans.KK.15.
Trav- løb, et. I) væddeløb ml. heste,

der rides i trav ell. (nu især) køres i trav,

forspændt sulkyer. HaandbogpaaKapridnings-
Banen.(1868).29. BerlTid."'/tl946.Aft.2.sp.l.

2) (nu 1. br.) om persons løb i trav (2.2).

Bjørn stansede ikke sit Travløb, trods det,

20 at det nu gik hen over Havnedæmningens
store Stene. Drachm.STL. 137. (han) satte

. . i Travløb ned ad Strøget. Soya.HF.47.

-løbe, V. (1. br.) løbe i trav. (hun var) hed
og forpustet . . man skulde tro, hun havde
tr&yløhet.Bregend.HH.I.290. nu maa Hestene
treiwløhe.AlbDam.TS.128. -rende, v. (1. br.)

d. s. da Klokken var et Kvarter i, trav-

rendte vi ned ad Nørrebrogade. i^ionan.Br.

60. jf. Feilb. (u. travrendj. -ridt, et. (sj.)

30 ridt, der foregaar i trav. D&H. -sikker,
adj. (sport.) om travhest: som ikke lader sig

bringe ud af travbevægelsen (ved tilraab olgn.).

TravsportensAarbogl944. 195. -skridt, et.

(sport.) om hvert skridt af hest i (ren) trav.

HGoldschmidt.HestensYdre.'(1912).311.

I. Tre, en ell. (i bet. 1 og S) et. [tre?]

flt. -er (Spillebog.(1786).110). (jf. sv. trea;

substantivisk anv. af IL tre; jf. Treer(t),

Trest) I) (1. br.) tegn (ciffer), der angiver

40 talværdien tre; tretal. VSO. 2) (især talespr.)

om hvad der karakteriseres ved tallet 3, har
værdien 3 olgn.; især (<fk): spillekort (ogs.

terningside ell. terningkast; jf. II. Trøje^

med værdien 3. Moth.T214. Spadillje, Ma-
nillje, Knegt, Treen og en Konge. Spillebog.

(1786).26. stikke Toen med Treen.VSO. Vort

Hj.IV,1.55. sige spartre til, se Spar slutn.

3) (skol.) betegnelse for karakter (der gæl-

der tre points), jf.: Han fik tre i Latin hvor

50 han havde et ufortjent fem i Aarskarakter.

KNordent.JL.II.198.
II. tre, num. [tye?] (nu dial. trej. Jern-

skæg.D.38.76. JJuel.11.206. KomGrønneg.I.
262. PNJørg.S.41. UnivBl.I. 363. 372. 384.

Dania. IX. 36. Brenderup.§47. jf. Flemløse.

155. Feilb.). (æda. thre fthrea, intk. thry,

dat. thrim, gen. thriggia (Brøndum-Nielsen.
GG. 1. 280.283.290.330. 11.10 ofl.)), run. t)riR

(nom. mase; intk. pri[\i\), sv. no. tre, oldn.

60 {)rir, eng. three, ty. drei (jf. Dreling^, holl.

drie, got. preis, lat. tres, gr. treis; ;/. I. Tre,

Treer, tredive, tredje, II. trende, tres(inds-

tyve), tretten. Triangel, Trio ofl.) (den tal-
værdi, der angives ved) tallet 3.
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1} i al alm. min Tjener Esaias har gaaet

nøgen og barfodet i tre (1931: trende^ Aar.

Es.20.3. *(dronning Margrethe) hafde Riger

tie]. Jernskæg.D.38. Ach jeg elendige Men-
niske, der sprang Qvinten. Men jeg ntiaa for-

søge at spille paa 3 Strenge. Holb.Usynl.11.6.

Tre Tidsåigte. Kaalund.(bogtiteU848). Kro-
ner Lykken Enden,

|
Har jeg (o: Danmark)

først de tre,
|
Drengen, Pigen, Vennen,

|

Svinder al min Yee.PalM.^III.357. Kan jeg i'o

strække mig tre Alen og blive en Garder?
Goldschm.SF.17. (sj.) jf. itu 1: Nordens
Riger sprang i tre som en ildskørnet Sten.

Det var den syvende November 1620. JF
Jens.SS.51. nummer tre, se u. I. Nummer
I og 4.1.

II
om klokkeslæt. *Vor Klokk' er

slagen Tre. Vægtervers.Kl.3. Klokken . . var

tTe.JohsWulff.EM.79. \\ i forb. m. talord, der

angiver tiere ell. (ved attrib. forb.) hundreder

osv. Samson gik hen og greb tre hundrede 20

Iiæxe.Dom.15.4. Tre og tredive Aar. JVJens.
HF.ll. jf. flg. bet.-gruppe: toe til trej hun-

drede persohner vare tihtæde. JJuel.206.

II
i (sideordnings)forb. med et (nabo)talord

olgn., især som udtryk for omtrentlighed (se

videre u. eller 3, IL fire 1, IL og 7.5, I. Par 2,

III. to 4^. hvor To eller Tre er forsamlede i

mit Navn, der er jeg midt iblandt dem,
Matth.18.20. Ere de trej eller fieere persoh-

ner, maa de betale for trej eller fleere heste. 30

JJuel.ll. tre fire G&nge.HCAnd.BCÆ.II.SO.
et Døgn eller to, maaske tre. NaturensV.1918.

558. Du har vel ikke Brug for en spisefør

Kylling eller tre paa Løid&g? BerlTid.^'/a

1937.Sønd.l7.sp.2. jf. II. og 7.6: Han kobler

dem tre og tre sammen. Høysg.S. 53.

2) i mere ell. mindre faste forb., der betegner

noget kendt, som findes i et antal af 3, ell.

brugt som et karakteristisk (yndet, helligt,

ogs. ubestemt) tal, i bibelen, i folketro, eventyr 40

osv. (se Sal.XVII.633. Feilb.). 2.1) om per-

soner (levende væsener). Noah avlede tre

Sønner. lMos.6.10. Faderen, Ordet og den
Hellig Aand . . disse tre ere Eet (jf. Tre-

enighed). 1Joh. 5. 7. *Der stode tre Skalke og
tænkte et Raad. CBernh.NF.X.59. (jf. Nye-
rupPRasm.DV.il.155 ff.). Der var . . en
Mand . . som havde tre Sønner; den ene hed
Per, den anden hed Povel, og den tredje

hed Jesper 'Næsvis. SvGrundtv.Da.Folkeæven- 50

tyr.(1884).32. *tre høje Konger paa Rad
(o: de 3 nordiske konger, der mødtes efter

verdenskrigens udbrud i 1914). Sommerrevyen.
1915.31. de tre gratier, se Gratie 2. de hellige

tre konger, se u. II. hellig 2.1. || talem.,

ordspr. arbejde for tre (0: overmaade
stærkt). D&H. jf. Mau.II.446 og III. to I.2

samt TV. for 9 slutn. hvad tre ved, ved alt

¥olket.ThøgLars.Edda.I.221. (være) tre om
en tændstik, se u. Tændstik, tre mand høj 60

ell. stærk, se u. IL høj 2, stærk 6.2. 2.2) om
ting, forhold olgn. (om særlige (attrib.) forb.

se u. bet. 2.3). Jonas var i Fiskens Bug tre

Dage og tre Nætter. Jon.2.2. Saa bliver da

Tro, Haab, Kierlighed, disse tre. lCor.13.13.

Tre Maaneder, tre Uger, | Tre Dage saa
hengik. Winth.HF.89. De tre nordiske Rigers
Historie. Allen.(bogtitel.l864-72). Aldrig i mit
Liv har jeg protesteret eller udgydt tre Taa-
rer over Kritik eller Skse\d\id.Bergstedt.(Pol.

^*/il927.9.sp.6). De slogis i Dage, de slogis

i tre.DgF.1.235. Han seiled i Dage, han
seiled i tre. Storm.SD.143. Voldsomt bølgede
Forhandlingerne i Peterskirken (o: ved et

pavevalg). Man stemte i Dage, man stemte
i tre. DanmRigHist. 1.605. \\ een to tre,

se u. II. en 1. (ikke kunne) tælle til tre,
se u. tælle, saa vist som to og tre er
fem, se u. II. fem 2. 2.3) i (talem. med) sær-

lige (attrib.) forb. || ligge tre alen under
jorden, se u. Jord 3.1.

||
(staa) som en potte

paa tre ben ell. tæer, se 1. Potte l.i.
||

række tre fingre i vejret, se u. Finger 1.

jf.: „Saa læg da Dine Tre i min Haand
og lov mig Taushed" . . Norman lagde sin

høire Haands tre Fingre i Bundtmagerens
Haand, og en frygtelig Eed svævede over

hans Læber. JHugo.HM.III.125. || førend

Hanen galer, skal du fornægte mig tre
G&nge. Matth.26.34. Var jeg da ikke gal,

og tre Gange gal om jeg forsmaaede Lejlig-

heden til at udrette noget? Rask.Br.1.241.
Han (0: hanen) raabte: Kykliky!

|
Tre

Gange i hver 'By.BoisensViser.324. De skal

have Lov til at . . gætte tre G&nge. Socialdem.
^*/iol945.1.sp.l. det skal du betænke dig tre

gange paa (o: overveje meget grundigt, ogs.:

helst opgive) \
D&H. Feilb. jf. u. III. to l.i.

tre gange i rad, se u. I. Rad 7.3. vende hver

skilling tre gange, se Skilling 3.1. svinge sine

kyllinger tre gange rundt, se II. svinge 2.1.

spec. (jf. tre ting ndf.) i talem. alle gode
gange er tre (0: tredje gang lykkes det nok
olgn.). Grundtv.PS.VIII.471. VKorfitsen.ES.
3. Feilb. UfF. || „Der skal tre Generatio-
ner til for at udvikle en Gentleman," sige

Englænderne (jf. Generation). HKaarsb.Me.
227.

II
jage en over tre gærder, se u. IV

Gærde 1.2. || sætte hatten paa tre haar,
se u. II. Haar 1.2.

||
(De) Tre Hjorter,

se u. Hjort. || det er som tre hvedebrød
for en skilling, se u. Hvedebrød 2. || sætte

en paa tre hynder, se u. Hynde (og IL
sætte l.ij. ||

de tre store højtider, se

Højtid 1.1.
Il
mellem tre ilde, se u. I. Ild

4.6.
II
tre skadelige K'er, se u. K3. || Gift-

tegn (er) tre Kors {\^^). Sal.V11.723. \\ det

er som tre kringler JEor en skilling, se I.

Kringle 2. || tre kvarter til halvfjerde par

bukser, se Kvarter 3.1. en tre kvarters karl,

se Kvarter 2.5.
||

(slaa) tre lange, se lang 1.5.

(nu næppe br.) jf. II. syv 7: du (har) fortalt

mig tre lange og tre brede, om mærk-
værdige Syge. Tode.M.227. || tre mark, se

II. Mark 2.i.
j|

de tre naturens riger, se

I. Natur 4.2. |j tre rosiner i pølseenden, se

Rosin 1.
II

de tre røm(m)ere, se Rømer.

II
tre skridt (fra livet), se Skridt 2. hun er
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saa nipper, at hun tripper med tre skridt

over et dørtrin, se nipper. || tre snik(ker)l
snikker tre! se I. Snik. || tre specier, se

Specie 6.
||

(et slet) med tre streger under,

se Streg sp.323**. || tre taarne, se Taarn
2.7.

II
han skulde bare gjætte tre Ting,

hun spurgte ham om. HCAnd.(1919). 1. 89.

man (er) aldrig . . sig selv overfor tre Ting:

Rafael, Peterskirken og sin egen Skræder
eller Modehandlerinde.5rac/im.l'./.7. Til at

føre Krig behøves tre Ting: Penge, Penge
og atter Fenge.Vogel-Jørg.BO.iSS. tre ting

behøver prygl: logulvet, asnet og en ond
kone, se Prygl 3. tre ting gør ondt i bon-
dens hus: ond kvinde, røg og væggelus, se

I. Røg 3.1. tre ting vil fyge om by: sne,

hagl og ond kone, se I. Sne 1.3. se videre

Mau. 10388 ff. spec. (jf. tre gange ovf.; nu
mindre br.) i talem.: alle gode ting er
tre. Mau.10387. Wess.134. Grundtv.SS.1.94.
PVJac.Breve.72.

|| tre torsdage i een uge,

se u. Torsdag. || han er ikke til at styre

paa tre tønder land, se TV. styre 3.1.
||

lad rulle, Marie, der er tre uger til jul, se

TV. rulle 2.4. snart, det er om tre uger, se

II, snart 2.2. || tre ønsker, se u. Ønske.
tre-, i ssgr. ['tje-] (i enkelte ssgr. dog med

hovedtryk paa sidste led, se tre-enig(hed),

-fjerdedels, -foldig, -konger, -kvart (I-II)).

af II. tre || saaledes ogs. i forsk, (ikke ndf.

anførte) især Qp ell. fagl. ssgr., som Tre-
blink, -doble, -døgn, -farve(fotografi, -tryk,

-ætsning), -fase^afbryder of,.) , -forbund,
-gyldig (se gyldig I.2), -karde-system, -kej-

8er(forbund, -møde, -slag), -konge(forbund,
-møde), -lampe-forstærker, -leder-system,

-pas (se Y. Pas 2.]^, -punkts-ophængning,
-skinne-bane, -skrue-skib, -snidig, -snoet

(jf. -slaaet, -slagenj, -stjerne (se I. Stjerne

6.7 slutn.), -stof(legering, -staal), -stribe (se

1. Stribe 4.]^, -strøgen (se III. stryge 12,3^,
-tvunden, -valse -værk ofl.; spec. i ssgr.

(navnlig adj.), hvis sidste led er (ajl. af) et

subst., som tre-armet (lysestage), -akter,

-blomstret (plante), -hullet (harve), -cifret

(tal), -cylindret (dampmaskine), -etages,
-fags, -faset ('motor osv.), -fingret (blad),

-finnet (blad), -flenet, -fliget, -fløjet, -frøet
(frugt), -gangs (hane, maskine), -garns (tov-
værk), -gearet (nav), -gænget (gevind), -han-
net, -hjulet, -holds (drift, vagt), -hunnet,
-kamret, -kapslet, -klappet, -klasset, -koblet,
-kønnet, -lags (filter), -lappet, -leddet, -læn-
get, -maaneders (veksel), -magts (forbund),
-motorers ((flyve)maskine), -mægtig, -ner-
vct (blad), -pigget (hundestejle), -polet,
punder, -pundig, -rad-aaret, -rådet, -ribbet,
-ringet (bæltedyr), -rummet, -sengs (stue),
-sidet, -sidig, -skibet (kirke), -skivet (blok),
-spaltet, -spiret, -sporet, -sproget, -sproglig,
-stavelses, -stavet (ord), -stjernet, -stolet
(vogn), -streget, -strenget, -stribet, -stykkes
(se u. stykket;, -stykket, -syllet, -syret,
-sædet, -taaet, -taarnet, -takket, -tandet,

XXIV. Kentrykt Vi. 1M7

-tidig, -traadet, -værelses, -ægget ofl,., hvorom
i alm. henvises til sidste led ell. til det subst.,

hvoraf dette er afledet (jf. ogs. to- i ssgr.).

-aar, et. (jf. lat. triennium) periode, tids-

rum af tre aar. Moth.T152. Indenrigsmini-

steriet (har udnævnt N. N.) til for den til-

bagestaaende Del af Treaaret fra 15de Januar
1875 til 16de Januar 1878 . . at være Sup-
pleant for Overligningskommissæren. DaoJL
*/il877.1.sp.4. Sundbo.FS.I.330. -aarig,
adj. I) (1. br.) tre aar gammel; treaars. VSO.
MO. som subst.: treaarsbarn. Barnekjole, til

treaarig. PolitiE. Kosterbl.'/n 1925. 1. sp. 2. 2)
som varer tre aar. den første Gave (digteren)

skjænker os efter en treaarig Fraværelse og
Ta,usihed.Heib.Intel.I.33. Ludv. (bot.:) tre-

aarige (plantæ triennes). Drejer.BotTerm.187.

-aaringf, en. [-å'Oreq,] (især o ell. fagl.)

dyr (især: hest), som er tre aar gammelt. Am-
20 berg. Hun var . . saa stærk som en Treaaring

og dog spæd som en Fugl. Rist. LM. 44.

Feilb.
II

(sj.) om menneske. *Treaarings Tale

1
Selv ei jeg tioeT.Grundtv.Snorre.il1.154.

•aars, adj. I) (jf. -aarig 1 og Aars- slutn.)

tre aar gammel. Oehl.HK.(1828).40. han (er)

Fader til en lille treaars Batter. Gylb.TT.
158. Feilb. III. 845. 2) (jf. -aarig 2; 1. br.)

som varer tre aar. En treaars Krig. F/SO.
||

hertil ssgr. som Treaars - barn (jf. -aarig

30 1, -aaringj, -krig, spec. (hist.) i best. /.;

Treaarskrigen, den dansk-tyske krig 1848-

50. Den slesvigske Treaarskrig. i^rfl^amm.

(bogtitel.1852). Da.Folkeblad.I. (1879-81).252.

AchtonFriis.JL.1.35.

Treagelse, en. se Teriak.

Tre-ang:el, en. se Triangel, -ben, en
ell. (sjældnere) et (Skjoldb.A.18. PLevin.DG.
183. HansPovls.RF.249). (jf. -fod og I. Ben
4.2; især fagl. ell. dial.) brugsgenstand med

40 tre ben (ell. fødder); spec.: I) trebenet stol ell.

skammel. ZakNiels.GY(1883).143. Moderen
sad paa en Trehen.Bang.EH.M. (skomager-
drengen) længtes ikke efter den skumle
Værkstedskrog med Hxehérven.AndNx.PE.
11.41. om malkestol: FrGrundtv.LK.170.
Feilb. UfF. se videre u. Toben. 2) trebenet

kran(buk). AndNx. ToVerdener.(1934). 116.

TeknLeks.1.554. jf. Trebenskran. Sal.X.
993. -benet, adj. (ænyd. d. s.) som har

50 tre ben (ell. fødder). I) til I. Ben 3, især om
(normalt firbenet) dyr. *Tre-beenet Bunde-
Hund (o: bondehund, som er lemlæstet paa
det ene forben). Lucopp.TB.Bl^. jf. bet. 2:

Hvorfor skulde ogsaa det trebenede Dyr
(0: galgen) staae derude i Maanskin og
grine bifegt paa Marken uden Rytter? OeAJ.

XXV1.15. if især om spøgelsedyr, spec. hel-

hest. Blich.EB.12. den trebenede llest.El-

kjær.RK.149. Feilb. 2) (jf. -ben; til I. Ben
60 4.2. trebenet Mast (o: mast, hvis nederste del

er dannet som en trefod). Scheller.MarO.
||

spec. dels om stol olgn.: Cit.1707.(PJensen.
Snesere.(1883).86). Rask.Br.I.308. Skomager-
bogen.(1923).71. dels om kran(buk): Scheller.

27
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MarO. -bet, en. (mods. En-, Tobet; foræld.)

^ højeste (tredobbelt) bet. GlSpil.lO. -bil,
en. (1. br.) mindre (taksa)bil (der tidligere

indregistreredes) til befordring af højst tre

personer. BerlTid.'Vil929.Aft.l.sp.5. PoWt
1930.1.sp.3. -blad, et ell. (som plantenavn)

en. I) om plante (del). I.l) (nu sj.) sammen-
sat blad med tre smaablade. VSO. 1.2) (nu
især dial.) S( som navn paa plante med saa-

danne (trekoblede) blade. vAph.(1764). || især lo

om olm. buTckeblad, Menyanthes trifoliata L.

Garboe.LH.29. JTusch.146. Feilb. jf. Folk
Lægem.III.lll. \\ ogs. om den til konval-

familien hørende plante Trillium sessile L.

Schaldem.HB.il.371. 2) (fagl.) en som blad-

ornament (paa kapitæler, i et vaabenskjold

olgn.) anvendt figur med tre sammenhørende
smaablade. vAph.(1759). Stilart.97. AarbSorø.
1914.58. -bladet, adj. I) (især bot.) som
har (ell. bestaar af) tre blade ell. smaablade. 20

Moth.T152. Kronen (er) trebladet. Dreier.

BotTerm.75. VSO. MO.
\\

(tidligere) spec.

(jf. -blad 1.2^ i plantenavne som trebladet

laadkrone (s. d.), trebladet spidshat, Tia-

rella trifoliata. Schaldem.HB.il.365. 2) (jf.

bladet 2. s) til 1. Blad 2(i). En trebladet

Kniv. 7*90. trebladet Skrue. Scheller.MarO.
-bold, en. (især dial.) boldleg med tre del-

tagere; mellembold. Danmarks Folkeminder.I.

(1908).61. AarbHolbæk.1913.110. HjLegeb.21. 30

-banden, part. adj. (ænyd. d. s. (bet. 2))
(sammen) bunden af tre dele (ting); spec:
I) (væv.) d. s. s. -skaftet. Manufact.(1872).
179. 2) (landbr., dial.) i forb. trebund et

(mark)skel, skel, hvor tre marker støder

sammen (saaledes at skellet ml. de to dan-
ner en ret vinkel med skellet ml. disse og den
tredje); tre(marks) skel. Blich.(1920).XIV198.
Steenberg.H.1.61. Feilb. -bælg, en. (nav-

net (dannet af Viborg) p. gr, af de 3 yder- 40

avner; jf. SprKult.IX.159; nu næppe br.)

2( hirse, Panicum L. Viborg. PI. (1793). 21.

Funke. (1801). II. 514. VareL.(1807). 1.496.
-cykel, en. se Tricykel.

Tred, et. se II. Træd.
tre-dages, adj. ell. (især) som 1. led

i ssgr. (især talespr. -dags), som varer (i en

periode af) tre dage. Tredags 'Reise.vAph.

(1764). *Disse falske Troeskabseeder,
|
Disse

Tredag's Exighedei. Tode.SB.112. Det blev 50

et Tredages-Vejr med Fog og Knog. Ege-

berg.PV 2.
II

spec. i ssg. Tredages-feber,
(med.) feber, som varer 3 å 4 dage og skyldes

et smitstof, der overføres af sandfluen; papa-
tasifeber. KliniskOrdbog.^(1937).497. jf. Vore
Sygd.I.158. (sj.) om tredjedagsfeber: JJBirke-

dal.(StSprO.Nr.90.24). Tredags-: Aarb.

Præstø.1944.131.

tred(d)e, num. se tredje.

tre-dele, v. vbs. -ing. (jf. oldn. pri- ep

deildr, tredelt; .især CP ell. fagl.) dele i tre

(spec: ensartede, lige store) dele. *Fremmede
Mænd tredeelte vor (0: Polens) Konges hel-

lige Kdi,ahe,Bagger.II.331. tredele en Vinkel.

LSal.XI.692. \\ vbs. Tredeling. VidSelsk
Skr.II,1.70. Kierk.VII.297. Tredelingen i

Erkendelse, Følelse og Yillie. Høffd.Psyk.lOO.
Historiens Tredeling i Oldtid, Middelalder
og den nyere Tid. Schand.O.1. 106. spec (ar-

kæol.) om den forhistoriske tids inddeling i

sten-, bronze- og jærnalderen: Aarb.1934.99.

jf.: for Oldsagernes Vedkommende (naaede
C. J. Thomsen til) at gjennemføre Trede-
lings-Systemet. TFors.O£.64. SaUXXIII.
714.

II
part. tredelt brugt som adj.: delt i

ell. faldende i (bestaaende af) tre dele ell. af-

snit. Amberg. *Tredelt er Nordens Stamme,

I

men Roden er dog én.Barfod.(BrageogIdun.
III.(1840).378). Femte Par (hjernenerver)

kaldes den tredelte Nerve (Nervus trige-

minus).PanMm.25i. Saaleploven eller den
tredelte 'Plov.LandbO.il1.817. en Buk med
tredelte Takker („Seksender" eller „stærk
B\ik'').NaturensV1914.355. spec (J^): tre-
delt takt, rytme olgn., takt osv., der

markeres ved tre taktslag. HPanumB.ML.690.
tredeve, num. se tredive.

tredie, num. se tredje.

Treding, en. [itre(-)6en,] flt. -er ell.

(sj.) -e (SmøTtrédinge.Skovrøy.Hundevagten.

(1913). 44). (ænyd. d. s., glda. t(h)reding,

t(h)riding, æda. thrithing, thrithiung (Brøn-
dum-Nielsen.OG.1.94), oldn. {)ri6jungr; af

tredje; (i 19. aarh.) optaget fra det ældre spr.

ell. dial.) I) (m (foræld, ell. hos sprogrensere)

ell. dial.) i al alm.: tredjedel. Moth.T154.
SorøSaml.II.130. *Da blev en Treding af

Havet til Blod.Grundtv. SS.V593. Thorflnn

(afstod) en Treding af Øerne til Røgnvald . .

men Røgnvald gjorde Paastand paa to Tre-

dinger. sa.Snorre.III.40. han kvad den sidste

treding (af kvadet).NMPet.(Aarb.l861.135).

Feilb. med tilknytning til Sach.13.9: Grundtv.

RR.243.258. 2) (jf. Fjerding 3, Otting 2;

fagl.) som rummaal, især konkr.: (beholder,
der rummer) Vs tønde smør; (smør)-

drittel (2) (jf. HjælpeO.). for Smør i Tre-

dinger 122 Kr. pr. 100 Pd. Herregaardenes

Landbrugstidende.'yio 1885.2.sp.4. BerlTid.^/i

1896.M.l.sp.5. de lurmærkede Tredingers

lnd\io\d.Pol.^U1921.9.sp.6.
\\

(bibl.) om V,

af en maade (1.2.2) ell. et maal (1.3.3): Hvo
har maalt Vandet med sin hule Haand?
og samlet Jordens Støv i Tredingsmaal
(Chr.VI: tredings-maade ; 1931: Skæppej?
Es.40.12. 3) om jordstykke, landomraade.

3.1) (jf. Fjerding 6, Otting 6; foræld.) V3 af
en gaards ell. en landsbys jord. Levin.

(„SjeUandsk"). AarbPræstø.1941.284. || hertil

(ell. til bet. B.2) Tredings-foged, bymand
med en vis tilsynsførende stilling (og be-

grænset hoveripligt). Moth.T154. AarbPræstø.
1941.282. 3.2) (jf. Fjerding 7, Otting 4,

Sjetting 2; foræld.) m. h. t. administration

olgn.: distrikt, landomraade, der ud-
gør en tredjedel af et herred, et rige ell.

andet (større) omraade. * Treding af Gotland
|

Gak du at styiel Grundtv.Idunna.(1811).61.
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Landskaberne eller Fylkerne (kunde være)

delte . . i Trediedele eller Tredinger. Wors.

DE.205. Gotland var fra gammel tid ind-

delt i txedingeT.Nord.månedskrift. 1881.1.232,

WChristensen.DS.505. \\ hertil ssgr. som Tre-
dings-fyrste (PKierkegaard.Arnold afLyieks
Slavekrønike. (1885). 95), -konge

f'
Østdan-

marks Tredingskonge Sven Eriksøn (Grade).

Bornh. Samlinger. XVIII. (1927). 16). 4) (jf.

I Tredling; dial., nu næppe br.) den tredje

hest i et forspand (ved siden af stang-

hestene); biløber. der burde dog for en
Vogn kunne settes Treding. Rothe. Landvæ-
sens System. I. (1784). 149. MDL. Neerg.LT.
1.27.

tredive, num. ['træ6(9)va ell. alm.
it^BQva] (ogs. skrevet tredve. Moth.T154.
Oehl.XVI.94. Sganarel.IV82. Hjortø.SL.145.
— nu næppe br. tredeve. Holb.Ul.Vl. Rasm
Winth.S.156). {glda. t(h)rediwæ, t(h)rætyuæ

^fl., æda. thre-, thrætiughu ofl,. (Brøndum-
'Helsen.GG.1.289.II.135f.214.395), fsv. thræ-

ighi (sv. trettio, jf. treti^, no. tredve, oldn.

jrir tigir, ty. dreissig, holl. dertig, eng.

irty, got. (akk.) J)rins tiguns; egl.: tre

ere: jf. fyrretyve osv.) (den talværdi,
ler svarer til) tallet 30.

I) i al alm. (undertiden (valgt) som et

irakteristisk (yndet, „rundt") tal). Matth.

13.8 (se u. III. Fold 1). en aarlig pension af

30 Rdr, siger tredive 'RigsåaAei. Holb.Brv.

128. * Tredive vare hans Svende,
| Og alle

med Brynier nye.Oehl.Digtn.1.95. Tredive

Aar gammel fik jeg Rectoratet i en jydsk
Kiøhst&d.Blich.(1920).XVIII.45. *Opdrog
saa den Skolemester . . (

Rectorer, Bisper og
Præster

|
I samfulde tredive A&i.smst.XIV

153. Fem og tyve Persere har arbejdet i

tredive Aar paa det Stykke Silke I Rode.EM.
16. jf. bet. 2.2: stakkels Barn! just Barn og
dog op i de tredive A&T.HCAnd.(1919).IV
101. jf. u. trediveaarig 1: Kvinden paa 30
Aar. Balzac.(overs.bogtitel.l910). |j i forb. m.
andre talord olgn. Josva udvalgte tredive

tusinde Mand. Jos.S.3. Hundrede og Tredeve.
Ha8mWinth.S.156. spec. til angivelse af tallene

'id. 30 og 40 (jf. og sp.365**^): der var et

-Menneske, som havde ligget otte og tredive
Aar i Syg(iom.Joh.5.5. 1 nogle og tredeve
Aar kand skee en hob FoTandnngeT.Holb.Ul.
VI. Tre og tredive A&x. JVJens.UF.il. \\ i

rrliqe (faste) forb., talem. olgn. Tred've
l'aL'f! har November,

|
April, Juni og Sep-

itjinber,
|
otte og tyve Februar, | de andre

fn og tred've har. Skattegraveren.l889.11.197.
Krist.BRL.391. Hold mig i Haanden i 30
Aar (apøg. talem. m. ubest. (især afvisende)
hpt.).Vogel-Jørg.B0.244. her skal tredive
streger staa, se Streg 1,2. tredive sølvpenge,
ff u. Sølvpenge, ti-tyve-trcdivc, se II, ti 4
"lutn. Manden var en af Byens to og tre-
'11 ve Mænd (j: Kbh.s kommunale raad før
1840), og det var en Udmærkelse. //CAnd.
(1919).IV.395. Ew.(1914).111.110. SaVlII.

695. mods. (efter det egl. borgerrepræsentant-

skabs indførelse 1840) stadens seks og
tredive mænd, se u. II. seks 1.

2) med særlig (substantivisk) anv. ved an-
givelse af aar (tidsrum ell. alder). 2.1) om
tidsrum: (et ell. fiere af) aarene 30—39 i et

ell. andet aarh. den foreliggende Biografi (er)

nedskreven i Aarene Tredive (o: ml. 1830 og

1840). Cit.l867.(BalthBang.S.forord). Chr. Ri-

10 chardt er født (i) 31 (o: 1831) i
|| især

(jf. bet. 2,2j i best. f. flt.: trediverne, den
i Delfi . , fundne Dionysoshymne . . er

digtet i Trediverne i 4de Aarh. f. Kr. Fr
Poulsen.DO.33. navnlig dels om tiaaret fra

1830: Andræ . , har kæmpet i Friheds-
geledderne lige siden Trediverne. HWulff.
DR. 345. Tredivernes Litteratur. Ft'i^^nd.
Litt.III.500. dels om tiaaret fra 1930: (for-

fattere fra) Overgangen mellem Tyverne og
20 Trediverne. NatTid.*/al946.4.sp.5. de relativt

trygge Aar i Midten af Trediverne, srnsf.*'/*

1946.6.sp.5. 2.2) som aldersangivelse.
\\

(de)
tredive, 30 aar; ogs. (jf. flg. bet.-gruppe)

om alderen (aarene) 30—39. Han var i de
Tredive. Goldschm.Hjl.il. 329. to Aar over
de Tredive. Tops.FS.32. Men hun var in-

tet Barn. Var hun lidt og tredive? JPJac,
(1924).II.78. Bergstrøm.KD.13. Helge Rode
. . fyldte Tredive det Aar, da O. døde. Vilh

ZQ And.Litt.IV.778. jf. II. paa 10.2 : (en mand,
kvinde) paa tredive, som er 30 aar gammel
(ell. nå. 30 og 40); SOaarig. SteenEilerRas-
mussen.EnBogomnogetandet.(1940).83.

|| (jf.

bet. 2.1^ i best. f. flt.: trediverne, alderen

(aarene) 30—39. De havde gaaet rundt som
forlovede i samfulde syv Aar, og var begge
blevet op i Trediverne, før (han) fik et kum-
merligt lille Embede. Stuck.1.23. en Kvinde
midt i Trediverne. GyrLemche.S.II1.42. Isak

40 Din.FF.289.
tredive-, i ssgr. af tredive 1. -aarig^,

adj. (jf. -aars; især fS). Amberg. I) (omtrent,

godt og vel) 30 aar gammel. Kom blot ikke og
trøst mig med Balzac og „den trediveaarige

Kvinde" (jf. ovf. sp.42P^). Tops.FS.32. En
treogtyveaarig forholdsvis uforsøgt Unger-
svend traf paa sin Vej gennem .Livet en saa-

kaldt . . „trediveaarig" Kvinde. Wied.(Brøn-
dum-Nielsen. GW. 26). 2) (mindre br.) som

50 varer (omtrent) 30 aar. tredveaarige Krige.

StSprO.Nr.142.20. -aars, adj. d. s. s. -aarig

(1-2), VSO.
II

især i ssg. Trediveaars-krig
(spec. i best. f., om krigen ml. Tyskland og

Østrig 1618-48. Amberg. PLMøll.B.188. Sal>
XXIII.715. jf.: denne Strid . . langvarigere

end en Trediveaarskrig.^ierÅ;. 7/7.755). tre-
divende, num. se tredivte. Trediver,
en, flt. -c. noget, der karakteriseres ved tallet

30; fx. (sport.) om kapsejladsbaad af 30-meter-

60 klassen (jf. I, Meter slutn.). Pol.*yil934.4.

sp.l. jf. Toogtredivert, om knap i klink.

mangen en voksen Mand . . mindes sine

Drengcaars Leg med „Totottere" . . og
„Firter" . , og „Ottere" . . og „Sekstener" . .

27*
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og de meget, meget fine „Toogtrediverter",

som er hele Skatte og stammer fra Kongens
Lakajers Uniformer. NatTid.*'M927.M.9.sp.
5-6. tredivte, num. ['tyæ8(9)vd3 ell. alm.

'tyB&vda, 'tf^bfda] (nu ikke i rigsspr. tre-

divende. DL.5—14—29. Holh.KR.III.3. jf.

Feilb. UfF.). (ænyd. tredifte, tredivende,

glda. tretiwende, trædyuennæ ofl., æda. thre-,

thrætiughænd(æ); af tredive) ordens tal

til tredive, den efterladte Person (maa)
side i Boen indtil tredivende Dag. DL.5—
2—2. indtil den tredivte Dag i Maaneden.
2Makk.ll.30. halvanden Potte og en to og
tredivende Deel (nu: en toogtredivtedel^.

Holb.KR.IIL3. Der er gaaet 14 Aar, hun
er i sit 31te. Kierk.X.333. det to hundrede
fem og tredivte Ka,x>^tel.Schiern.HS.I.48.

*Det var i 1807, den 31te Mai. Blækspr.1892.

33. En ny og sørgelig Vise til Sygekassen
„Fremtiden", som annullerede min Alders-

rente i min Alders tredivte Aar. SigfrPed.

SS.19.
tredje ell. tredie, num. ['tje'bia ell.

alm. 'tfeSjs] ell. (gldgs., dial.) ['tye&a] (jf.

Arkiv.XI1.366. TfF.3R.Y91 samt skrivemaa-

den tred(d)e. Kyhn.PE.32. ChrBorup.PM.
439. Wess.l07(co rædde o: redde). Grundtv.

RR.214. Bøgh.DA.I.81(kl)h.). sml. Esp.§168.
UnivBl.1.372. Dania.IX.36). (asnyd. tredie,

tridie, glda. thredhie, thredhia (SjT.48.94

ofl.), t(h)ridiæ of,., æda. thrithi, thrithiæ

thrithia (DGL.I.144ofl.) , sv. no. tredje,

oldn. J)ri8i (fem. osv. J)ri6ja^, ty. dritte, hall.

derde, eng. third, gat. J)ridja, ;/. lat. tertius

(se I. Terts^, gr. tritos ; af II. tre
; jf. Treding,

halvtreds) ordenstal til II. tre (jf. treende).

I) (jf. II. tre 1) i al alm. 2Mos.20.5(se u.

II. Led 5.1j. tredie Conectni.vAph.(1759)

(jf. Korrektur 3^. Den anden Saat var mager;
men i den tredie var jeg saa heldig at skyde
tre Ræve. Blich.(1920).XIX.62. Herreunder-
trøjer, 3, den ene lila, den anden blaa og
den tredie gTaa.PolitiE.KosterbU'/io 1923.1.

sp.2.
II
om den sidste af tre paa hinanden føl-

gende højtidsdage: tredje jule-, paaske-,

pinsedag, se u. Juledag (1) osv. || om (bog)-

udgave (oplag). IIolb.Paars.)(2^(se Edition^.

Adam Homo . . Tredie 'Udgave.PalM.(bog-
titel.1857). Fru Marie Grubbe . . Tredie Op-
lag. JPJac.(bogtitel.l882).

II
om (tekst)afsnit

olgn. Den tredie Mose Bog (1931: Tredje

Mosehog) .3Mos.overskr. Tredie Kapitel. Om
Menneskets Fordærvelse ved Svnden. Baiie.

Lærebog. 23. Tredie Å.kt.Oehl.ÅY(1810).73.

Den tredie Artikel. Om Helliggj øreisen.

Katek.46. se ogs. I. Bog 3, I. Stykke 6.2

slutn.
II

som tillæg til regentnavne olgn.; i

alm. (i formen den Tredje, ofte skrevet med
tal: 3. ell. III) efter navnet. *Kong Christian

den Tiede. ChrFlensb.DM.1.2. »Fredrik den
Tredie rolig sad

|
Midt i sin elskede Rede.

Oehl.XXIV.9. Julius III (blev) valgt til Pave
IbbO. Sal.*XIIL240. (nu især spøg.) foran
navnet: *Trede Christian afsielet blev for

'Noxden.ChrFlensb.DM.I.l. PEMiill.Isl.61.
\\

om hvad der efter rækkefølge, størrelse osv. er

nummer 3 i en vis gruppe, i alm. i forb. m.
en superl. den tredie Mægtige (1931: den
tredje mægtigste^ i Riget. Z)an.5.7. Hamburg
er den tredie af Europas Handelsstæder.
Bagges.L.1.203. (han) var den tredje yngste
af en temmelig betydelig Børneflok. Gjiei,

GL.58. jf. tredjesidst u. II. sidst 1.2.
|| jf.

10 hver 10.2: hver tredje, han sukkede
ved hvert trede Ord. [Lyche.JMineHændelser.
(1786).21. Han kom hver tredie Bag.VSO.
II ^ (have, sidde med) kongen (smaat)
tredje olgn. (jf. anden l.i slutn., sjette

samt smaa 9.3 slutn.). Blich.(1920).XI1.180.

Pont.Muld.50. \\ ved opregning, argumenta-
tion: for det tredje, se lY for 15.3 (og

1. først 6.2^. II
et ell. noget tredje olgn.,

(især filos.) med særlig forestilling om modsa,t

20 ell. overordnet forhold til to andre ting ell.

muligheder, alternativer olgn. („en tredje mu-
lighed", „et tredje forhold"), den Punkt . .

hvor man vil begribe eller forkaste og ei

kende noget Ixedie. Grundtv. Vdv.11.12. Men-
nesket er en Synthese af det Sjelelige og det
Legemlige. Men en Synthese er utænkelig,

naar de Tvende ikke enes i et Tredie. Dette
Tredie er kar\den.Kierk.IV.315. spec. (efter

lat. tertium non datur^ i udtryk som et

30 tredje gives ikke. MO. AxDam.FO.48.
(talespr., jarg.) med kvalitativ bet., svarende

til anden (andet) 4.4: en pæn Tid, der . .

siger Frihed og mener Flertal, hvilket ikke

er det modsatte, men noget ganske tre-

die. KMunk.BF.117.
2) i mere ell. mindre faste (attrib.) forb.,

ofte svarende til II. tre 2 (med forestilling om
noget særlig betydningsfuldt ell. (jf. talem. alle

gode gange (ell. ting) er tre, u. II. tre 2.3^

40 noget afgørende ell. afsluttende); undertiden

m. tilsvarende ssgr. m. Tredje-. 2.1) om per-

soner olgn.
II
tredje mand, spec. (nu min-

dre br.) d. s. s. Tredjemand 2. Skyder hånd
paa Hiemmel, da maa hånd ej skyde længer

end paa tredie Mand. DL.6—17—2. »Saa
ofte skeer, naar to forliges icke kand,

|
At

det som trættes om tilfalder tredie Mand.
Holb.Mel.Y8. (svogeren) har været en meget
uheldig tredie Mand (o: mægler ml. ægtefæl-

50 lerne), som imod sin ViUie har gjort ondt
væne. Olufs.RK.99. Ved denne Samtale (o:

ml. to forlovede) er da rigtignok tredie Mand
o\erfiødig.Gylb.(1849).IX.35. jf.: *Hvad jeg

kan have sagt til en Veninde . . |
Vedkommer

ingen Tredie. Heib.Poet.IY212. Hrz.Nin.103.

II
tredje person, 1. i al alm., til Person 5

(jf. foreg, bet.-gruppe). de Ord, der kan falde

imellem Mand og Kone, bør tredie Person

være . . uden tor. Biehl.Euph.46. Bjarnhof.

60 LE.173. 2. (relig.) til Person 6.i. Den Hellig

Aand er den tredie Person i Treenigheden.

Katek.§83. 3. (gram.) til Person 6.3 (s. d.).

II
tredje (maskin)mester, styrmand ofl., se

Mester (5) osv. 2.2) om ting, forhold olgn.
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Jakob . . flyede med alt det han havde . ,

Og paa den tredie Dag (1931: Tredje-

dagen^ blev det Laban tilkjendegivet, at

Jakob Qyede. lMos.31.22. ihielslaaes, og op-

-taae tredie Dag (1907: paa den tredje

i)a,g). MatthJ6.21. paa den tredie Dag igjen

opstanden fra de Dode.Katek.SG. \\ tredje
del, (nu alm.:) tredjedel, vi fastsatte det

Bud for os, at give aarligen en tredie Deel
af en Sekel (1931: en Tredjedel Sekel). Neh.
10.32. Jeronimus er en riig Gubbe, hånd
ejer snart den tredie Deel af Byen. Holb.

Er.II.2.
II

(Jesus) gik atter hen, og bad
tredie G&ng. Matth.26.44. *Jens . . klyn-

ged' ham (o: den af galgen nedskaarne tyv)

i Galgen op . .
|
„Du tredde Gang ei hængt

skal hliveV' Bagges.1. 175. forsøge . . tredie

Gang. Thiele.III.138. MorgenUadet.*/iol884.2.

sp.3(se u. Tomt 2.2/ *Den tredje Gang da
jeg stod Brud. Drachm.FÆ.157. ringe tredje

gang, se III. ringe l.i. || tredje grad,
navnlig om den højeste grad (i en række af

tre); spec. dels (gram.) om superlativ, se u. I.

Grad 4, dels i forb. tredje grads forhør,
især m. h. t, amerikansk retspraksis, om lang-

varig, uophørlig, trættende afhøring (til dels

ogs. med forestilling om forhør under tortur).

VorTidsKonversationsLeksikon.IY(1937).308.
uegl.: (arkæologien kan) underkaste gen-

stridige og stumme Ting Tredjegrads-
forhøret saalænge, til de kulturhistori-

ske Tilstaaelser ia\deT.JohsBrøndst.VK.150.
spøg.: Onkel B.'s Kone er i tredie Grads
„Sorg'\MLorentzen.FG.86. || tredje hjul
til en gig, se Gig 2. || tredje klasse,

(jf. I. Klasse 1 slutn. og Tredjeklassej spec.

(jærnb.) til I. Klasse 2.5; ogs. (ellipt.): (paa)

tredje. LCNiels.BH.19. En Mand, som
. . altid kørte paa tredje, og hvis Støvle-

hæle jævnlig var skæve. Jørg.UF.32. ogs. om
hertil svarende togbillet: Een tredje, Sesen-
heim! forlanger jeg ved Billetlugen. sa.Goe^/ie-

Bogen.(1913).105.
\\ f tredje march, (jf.

anden march u. I. March 1) hurtigste march-
(takt). MR.1832.130. \\ tredje orden,
(katolsk-kirk.) orden (6,3) af ikke præsteviede

(kloster)medlemmer (lægbrødre). vAph.(1759).
KathOrdb.40.

\\ (jf. Tredjepart; nu mindre
br.:) Madoffer . . blandet med en tredie
Part (1931: en Tredjedel; af en Hin (o: et

vist rummaal) Olie. 4Mos.l5.6.
\\ f den tre-

die Penge, som Værgen for sin Umage
nyder (o: V» af indkomstens overskud). DL.
3—17—26. \\ tredje stand, (jf. Tredje-
stand og fjerde stand (u. fjerde^; især hist.)

borgerstand (en); middelstand(en) ; spec. (efter

fr. tiers étatj om franske forhold paa den
store revolutions tid. vAph.(1759). SaUVllI.
187. om danske forhold: Herrer og Damer
med Glacc-handsker i Parquetterne og 1ste
Etage, tredie Stand i 2den Etage, Parterret
og paa Galleriet. Goldschm. R. 286.

||
paa

tredje sted, tidligere ogs. paa det ell. den
(nolb.Masc.II.3) tredje sted olgn., (nu sj.)

anv. om mødested (spec. for stævnemøde) uden
for de to paagældende personers normale op-
holdssted (hjem): paa fremmed sted; anden-
steds, hun er ligesom forskrammerered udi
ham . . Dersom hun gaar ud i Dag, er det,

for at tale med ham paa det tredie Sted.
sa.Vgs.(1731).I.7. Bagges.1.268. De Elskende
aftalte at komme sammen paa tredie Sted.
Levin, siden ere vi ikke mødtes. Træffer jeg

10 ham paa tredje Sted, skal det gaa meget
høfligt dÅ. EBrand.Br.il. 338. \\ et tredje
ting, (polit.) politisk magtfaktor, der uden
at være et led af den forfatningsmæssige folke-

repræsentation spiller en rolle (i det skjulte)

ved siden af den lovgivende forsamlings to

kamre. H., der finansierede det radikale

Parti, og som blev Ministeriet Zahles 3. Ting.

NatTid.'yiil922.7.sp.5. Det tredie Ting.

Lorenz Christensen.(bogtitel.l943). || om andre
20 forb. som tredje haand, himmel, hjul, ka-

rakter, køn, mave, plads, pleje, prioritet,

rige, skinne, stemme ofl., se Haand osv.

tredje- ell. tredie-, i ssgr. (ofte uden
tydelig adskillelse fra usammensat forb., jf.

tredje 2.i og 2); saaledes (foruden de ndf.

anførte) ogs. flere let forstaaelige ell. mindre
brugelige ssgr. som Tredje-akt, -karl, -klasse,

-klasses, -kommanderende (se u. komman-
dere B.2), -korrektur, -lærer, -præst, -sal,

30 -sidst ofl. -<iag;, en. (jf. tredje (2.2) dag^.

Moth.T154. Det var i Begyndelsen, jeg var
her. Anden eller Trediedagen, tror jeg.

Bjarnhof.LE.194. -dags-feber, en. (jf.

Tredagesfeber samt tredje dags kolde u.

Kolde; med.) koldfeber (malaria) med een

feberfri dag mellem feberdagene; tertianfeber;

Febris tertiana (VoreSygd.IL154. Bernth&
Hagens. Med. Kompendium. (1935). 40); (tid-

ligere) ogs. (jf. Fjerdedagsfeberj om kold-

40 feber med to feberfrie mellemdage (Moth.T154.
VSO.). OAHovgård.Overs.afAlexiaden.I.(1879-

80).342. EmilRasm.S.287. Halleby.190. UfF.
-del, en. ('Tredde-. Bredahl. Y.78). (glda.

t(h)ridiædel ; jf. -part og tredje del u. tredje

2.2) brøken V3; ogs. med mere ubestemt bet.

(saften) indkoges . . paa en sagte Ild indtil

'TTediedelen.Syltebog.(1795).16. tonen i Tra-

nevig — med den kommer I alligevel stadig

i den bedste tred]edel. Nis Pet. Muleposen.

50 (1942).14. m. styrelsen direkte tilknyttet: vi

vil paatage os en aarlig Skat paa en Tredje-

del (1871: en tredie Deel af en) Sekel, iVeÆ.

10.32(1931). II
to tredjedele ell. (især m.

direkte tilknyttet maalsangivelse) to tredje-
del (ofte udtalt [to'tfebj )|deU];, brøken */».

fast to tredie Deele af hans aarlige Indkom-
ster vare ham betagne.Holb.Ep.il.35. To-
trediedeel.7Badcn.DaL.665. totrediedeel Kiø-
benhavn . . sværmede hen til Trompeter-

60 gangens Pythonisse (o: en spaakvinde).

Junge.234. Bladets to Tredjedele tilhorer en
Kreds af Egnens Venstremænd, og den sidste

Tredjedel tilhører Redaktør G. S. Cit. 1895.

(Ugeskr.f Ret8V.1945.A.1085). m. best. art. i
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ent.: *Totreddedeelen af den Baggesen,
|

Som gik i disse Breves Riim igien,
|
For

længe siden ligger under Mulde. Bagges.

SkR.355. to Tredjedelen eller flere af (fi-

skerne) . . var Indremissionen ivrig hengiven.

MylErich.S.34. Naar man tager den første

Totredjedel af Banen i forceret Tempo saa

kniber det at holde Farten til Opløbet. Sv
La.K.8. -mand, en. ^Tred(d)e-. Spillebog.

(1786).31). (jf. tredje mand u. tredje 2.i). lo

I) i al alm.: den (mand), der er nummer 3

i en række ell. gruppe (af sideordnede per-

soner), (han) kom for at indbyde Commerce-
raaden til at være Trediemand med ham og

D. i et M.iddsi.gsvaaaltid.Gylb.TT.215. da vi

To nu . . igjen ere forenede, som Fader og

Søn bør være . . vil jeg spørge denne lille

Jomfru (o: sønnens elskede), om hun ikke

vil . . være Trediemand i vort Compagnie.
sa.(1849). VIII. 242. (Christian X) var jo 20

den nye Stammes lykkelige Tredjemand,
dens Kronskud. 'VilhAnd.(Da.Folkesangbog.

(1940).10). i kortspil: Spillebog.(1786). 31.

VortHj.IV,1.65. 2) (mands)person, betragtet

i et vist modsætningsforhold til to nærmere
sammenhørende, i et indbyrdes forhold hand-

lende (ell. talende) personer. 2.1) (jf. bet. 2.z)

i forhold til to personer, der udgør et par

(samtalende, venner, fortrolige, elskende, ægte-

fæller olgn.), ofte med forestilling om en 30

udenforstaaende , uvedkommende, overflødig

person. *det saae man tidt,
|
At Tredie-

mand paatog sig Andens KamTp.Oehl.XII.
107. *nu vil han (o: bejleren) Jaord drikke

I
alt med sin Liljevand,

|
og mellem dem

slet ikke
|

er Plads til Tredjemand. LemJ.
DS.76. to unge Piger under fire Øjne kan
ytre Adskilligt, som Trediemand ikke har
godt af at høre. Bøgh.JT.42. Det er strengt

forbudt Indehavere af private Radiosende- 40

stationer at befordre Meddelelser for Tredie-

mand. BeA;.iVr.i25 "/s 2935. ^7. 2.2) (jf. bet.

2.3; især jur., t) i forhold til de to parter i et

kontraktforhold, forretningsforhold olgn. Las-
sen.S0.671. Sælgeren forhindres fra med
Retsvirkning overfor Køberen at afhænde
Ejendommen til Tredjemand. JwrForwtttør-

hog.^199. ForrO. for tredjemands regning, se

Regning 4.3. 2.3) person, der søger at tilveje-

bringe en forbindelse, et (godt) forhold mellem 50

to personer; mellemmand; (tidligere) ogs. spec:
mægler; opmand; voldgiftsmand. vAph.(1759).
hans Fader kiender min ligesaa lidt som jeg

hans; thi Givtermaalet er aftalt ved en
Trediemand. (S'A;Mesp.///,2. 6. Jeg (vilde) fore-

bygge Sammenkomsten mellem ham og den
troløse Kone, eller dog i det ringeste . . være
en . . nødvendig Trediemand ved Samme.
Blich.(1920).XII.59. Kierk.XIII.112. Skal
jeg være Trediemand imellem, saa skal I eo

faa noget Andet at see. Levin, talem. (1. br.):

tredjemand spiller (ell. snakker. S&B.) under
bordet (o: er overflødig, besværlig). Mau.
10451. D&H. -mands-, * ^W- ^V^^- T^^^v

Tj til Tredjemand 2.2(-3); fx: Tredje-
mands-løfte (løfte fra en person til en anden,
tilsigtende at skabe en retsfordel for tredje-

mand. JurO.(1934).150), -retshandel (rets-

handel, der gaar ud paa (ved et tredjemands-

løfte) at tillægge tredjemand en ret. Lassen.

SO.160). -part, en. (ænyd. d. s.; jf. tredje

part u. tredje 2.2; nu mindre br. i rigsspr.}

d. s. s. -del. haver hånd Børn, da arve de de
to-tredie Parter og Kongen den tredie. Pfiug.
DP.632. Naar man kjender Kjøbenhavner-
nes Nysgjerrighed . . vil man indse, at der
ikke behøvedes en Trediepart af disse For-

beredelser (0: ved Thorvaldsens hjemkomst)
for at bringe hele Befolkningen paa Benene.
FruEeib.EtLiv.'^I.255. Feilb. -rangs, adj.

(ell. som 1. led i ssgr.). (jf. 1. Rang 2.2).

et Tredierangs Magasin for færdigsyede
IieTTeklæder.Schand.SB.154. en slags tredje-

rangsforfatter. MKlitgaard.GM.171. -sinds-
tyve, num. se tresindstyve, -stand, en.

(især hist.) tredje (2.2) stand. Abbed Sieyés

(skrev i 1789): „Hvad er Trediestand? Intet.

Hvad bør den være? Alt.'' VABloch.Lærebog
iHistorien.II.(1874).140. Vogel-Jørg.BO.464.

Tredling, en. (af tredje; nu næppe
br.) d. s. s. Treding 4. VS 0. 1.372. Wilst.Il

VIII.V.81.88.XVI.V.157.

tre-dobbelt, adj. (nu ikke i rigsspr.

-dobbel. Eolb.Metam.85.89. jf. Feilb.). {ænyd.

tredubbelt, -dobbelt) som bestaar af, rum-
mer, har noget (som enhed) tre gange; tre-

foldig; (som adv,:) tre gange; ogs. med mere
ubestemt bet. da betale hånd . . tre dobbelt

saa meget, som forsveget er.DL.2—23—7.

jeg blev modtaget med tredoppelt Hurra.
HCAnd.BH.20. tredobbelte Alleer. Schand.
IF.132. (selskabet) havde opskrevet sin Ka-
pital til det tredobbelte. HistTidsskr.lOR.

VI.412. se videre u. dobbelt 6.
|| jf. dob-

belt 2.2: Hans (j: en stor skiftings) Leje om
Natten var i en Krybbe . . og der laa han
tredobbelt. SvGrundtv.DF. 1.222.

|j
i særlige

forb. tredobbelt bekkasin, (jf. dobbelt;

3.1; nu dial.) d. s. s. Tredækker 2.2. Thurah.]

B.16. Blich.(1920).XVII.194. UfF. Kristi]

tredobbelte embede, se u. Embede 1.

tredobbelt glas, (fagl.) tykt vinduesglas*

(3^/i-4 mm.). FagOSnedk. tredobbelt ha-
ge, se u. II. Hage 1. den tredobbelte
(pave)krone, (jf. -foldig, -kronet, -leds^

pavens tiara (med tre over hinanden siddende

kroner). (Kalk.IV.435). Pave Alexander var

istand til Alt, og den tredobbelte Krone
gav ham en frygtelig Magt. Hauch.VZ.172.
OBang.EK.I.215. se ogs. Pavekrone 1. en

tredobbelt snor drages ej lettelig son-

der, se 1. Snor l.i. tredobbelt skansede
skørter, se III. skanse 4.

treds, num. se tres.

tredsk, adj. se træsk.

tredve, num. se tredive.

Tre-dsekker, en. I) (foræld.) 4>
(stort) skib med tre dæk (1.2); spec. om linie-
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skib med tre (lukkede) batteridæk. Wadsk.
K.A4r. Romernes Tredækkere. JBaden.Ho-
ratius.I.189. Harboe.MarO. Orlogsværft.32.

jf. bet. 2: Stolt som en Tredækker laa den
„store Brudeseng" da ogsaa rolig for Skud.
TroelsL.XI.72. \\ i sa. bet. Tredækker-
skib (Holb.MFbl.236), tredækket skib
(KiøbmSyst.III,2.159). 2) om hvad der (i

størrelse, art) minder om en tredækker (1);

jf. (om madspand med tre skaale): en tre-

dækker Madspand. (7SLMnd.7f4.i75. (nu)
spec. m. flg. anv.: 2.1) (flyv., 1. br.) flyve-

maskine med tre bæreplaner; tripian. Sal.'

VIII.294. 2.2) (jf. Bekkasin og tredobbelt

bekkasin u. tredobbelt^ \. bekkasinen Gal-

linago major (den største af bekkasinarterne).

Blich.(1920). XVII. 194. Kjærbøll.539. JP
Jac.1.161 (se u. Horsegumme^. Lieberkind.

DV.VII.406. Feilb. jf. (i sa. bet.): Tre-
dækker-Bekkasin. Kjærbøll.539. Brehm.
FL.500. 2.3) (dagl., nu næppe br.) om kraftig

dukkert, forstærket ved, at en tredje svømmer
dukker de to første yderligere ned i vandet.

Rouel.Br.576. Bergs.KK.lO. 2.4) (jf. -master
2.3; skol.) grov bommert, brøler (i en stil),

egl.: som rettes med tredobbelt understregning;

trestreger. RSchmidt.(DagbWu 1887.1.sp.3).

De kan jo ikke stave, Menneske, nu har
'jeg rettet tre TiedækkeTe. KGBrøndst.F.198.
Pont.MH.9. -en, adj. (dannet til -enhed;

jf. ty. der dreieine; relig., sj.) d. s. s. -enig.

Gud maatte ligesaavel være treeen efter

Naturens Lys som efter Skriftens Lærdom.
[NSBøgh.]Afhandling,HvorudiGudogSielen til-

leggesTreeenhed.(1764).a7''. Troen paa den
treene Gud. MortenLarsen.EnOpvaagnen.il.
(1913).147.

treende, num. ['tfe'ana] (jf. teende samt
ente; mat.) ordenstal til tre (jf. tredje^ i

forb. som hundrede (ell. tusinde^ og tre: den
hundrede og treende (o: nr. 103). jf.: en
Tohundredeogtreendedel. Mikkels.Sprogl.186.

Tre-enhed, en. (jf. -en; relig., sj.)

d. s. 8. -enighed. Afhandling, Hvorudi Gud
og Sielen tillegges Treeenhed.fNSBøgh.J (bog-
titel.1764). Junge.Christendoms-Lære.( 1808).
35. jf- PMadsen.Troslære.(1912-13). 205.

-eniK, adj. [tfe'e'ni] (undertiden (poet.)

uden bøjning (i best. f.): Kingo.SS.IIL15.
Sort.(DSt.l909.41). NordBrun.ES.96).(ænyd.
d. 8.; efter ty. dreieinig; jf. tre-en) som udgør
en enhed bestaaende af tre (personer, led,

dele); som er tre i een; (een, men) trefoldig.

I ) (relig.) om faderen, sønnen og helligaanden

(jf. lJoh.5.7 u. IL tre 2.1^. den Tre-eenige
Gud. Holb.Kh.582. Vi kalde Gud den tre-

enige, fordi Faderen, Sønnen og den Hellig
Aand ere Tre, og dog den samme eneste
Gud. Katek.§56. Alterbog.423. jf.: *du Hellig
Aand . . ( Udsendt fra Søn og Fader, Gud
I
Med Begge i treenig ?&gt\SalmHu8.279.1.

II om vendisk guddom: en treenig, usynlig
Gud, nemlig med tre Hoveder og tilsløret

Å.&syn.Ing.DM.186. 2) QJ med videre anv.

*Du . . Mandoms Held, og Alderdommens
Fred,

|
Og Gravens Pryd treenige mig give I

Rahb.PoetF.II.191. (han) havde udbragt en
Skaal for det treenige Norden. »Scftond.Ti^.

11.55. den treenige Gratie i (Paludan-Mul-
lers) Liv, de Borchske ^ø^tx&.VilhAnd.Litt.

III.505. -enig-hed, en. (cenyd. d. s., ty.

dreieinigkeit, jf. mlat. trinitas (se Trinitatis^

samt Tre-enhed, -foldighed) det forhold at

10 være treenig; ogs.: (hvad der udgør) en en-

hed bestaaende af tre (personer, led, dele). I)

(relig.) til -enig 1. *Den hellige Treenighed
|

Ske Lov og Pris i Eyighed.SalmHj.407.4.
Treenigheden og andre lignende Dogmata.
Birckner.Tr.83. (en) Skolastiker . . mente,
at Gud maatte være ham forbunden, fordi

han havde beviist Treenigheden. Kierk.I

Y

416. KathOrdb.40. \\ hertil Treenigheds-
dogme (Schand.AE.126), -lære (0rst.VI.96.

20 Krarup.L.20) ofl. 2) C) med videre anv.

Bagges.L.11.38. Treenigheden af skønne Ting:

Guld, Purpur og Marmor. Brandes./Tf233,

Treenigheden Mand, Hustru og Nen.Vilh
And.Litt.II.779.

Treer, en ell. (i bet. 1 ogs.) et (Feilb.).

['tfe'ar] (jarg. ell. dial. ogs. (i bet. 2) Treert.
DagNyh.''M935.9.sp.4. Esp.360). flt. -e. {af

IL tre) I) (nu næppe i rigsspr.) d. s. s.

1. Tre 1. Han skrev stygge Treere. VS O.

30 Feilb. 2) (især talespr.) om hvad der karak-

teriseres ved tallet 3, er nummer 3, gælder 3
points olgn. Eener kalder man i Komposi-
tionen et Sted, der bestaaer af een Takt, og
hvor Indsnittet falder paa Taktens Slutning.

Saaledes maa ogsaa alle de Ord Toer, Treer

Firer . . ioistasies. MusikL.(1801).63.
\\ ;ti

skud (i skiveskydning), der gælder 3 points.

Skyderegl.24.
\\ (jf. I. Tre 2; især ^) spille-

kort (ogs. terningside ell. terningkast)
40 med værdien 3. S&B. \\ tredje tur i terre-

(spil) olgn. HjLegeb.35. jf. Toer 1.3: Hun
saa den grønne og den røde Bold hoppe
skiftevis op paa Muren. Hun var i To'eren,

nu i Tie'eien.SonjaHauberg.SyvAarforLea.
(1944).115.

II
sporvogn af linie 3. Linie

14 . . kørte ind i 3'erens bageste Bivogn. Do^
Nyh.%1923.3.sp.5. Bjarnhof.LE.109.
Tref , en. se Træf.

tre-farvet, adj. som har tre farver.

50 Amberg. den trefarvede Flagermus (Thy-
coptera tricolor). BøvP.III.27. trefarvet Garn.

PolitiE.Kosterbl.*U1922.1.sp.2. trefarvet han-
kat, se u. Hankat, jf.: Ved trefarvede Katte
forstaar man Katte, som foruden hvide og
mørke Pletter ogsaa har røde Pletter . .

Trefarvede Katte er altid Tævekatte. 5.T.V,
1946.Sønd.l9.8p.2. \\ spec. (efter fr. tricolore

;

jf. Trikolore^ om fane, baand olgn. med de

franske nationalfarver, den trefarvede Fane.

60 HCAnd.BC. 1.137. Claudine . . slyngede det

trefarvede Tørklæde om sit \\s.'AT.Gylb.TT.

40. Hauch.CB.208. -fjerdedels, adj. (ell.

som 1. led i ssgr.). [tre'fjæ*r,)(|)deWl3] se u.

Fjerdedel; spec. i forb. (ssg.) trefjerdedels
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takt, om valse-, menuettakt. Dandsek.(1801).

23. *BalsaIens Løve . .
|
Tidt har jeg hørt . .

I

Stamme saa sødt i Trefjerdedeels Takt.
Bøgh.Den'graaePaletot.(1851).7. man tænkte,
man aandede i trefjerdedels Takt; hele

Europa dansede og var grebet af (Strauss's)

Bues 1ry\\Gmsigt.FruHeib.EtUv.L431. jf. I.

Takt 1.3. -flabet, adj. (nu næppe br.) som
har tre gab (flabe); om hunden Kerberus:

*Den stygiske treflabbede Bulbider. Saq'g'es. lo

ComF.(1807).1.185. jf. Carst.(SkVid.VI.113).

treflig, adj. se træffelig

Tre-fod, en. fit. -er (FrGrundtv.LK.
285) ell. (alm.) -fødder, (ænyd. d. s.; jf.

-ben og Fod 2.1 ; især fagl.) brugsgenstand

med tre fødder (ell. ben). I) trebenet stol, ta-

buret olgn. naar en Pige havde flyttet sin

Trefod, prøvede (husfruen) om den forladte

Koe var malket rem. Blich.(1920).XXX.129.
SkotøjsO.119.

II
spec. (hist.) om den orakel- 20

givende præstindes sæde i Apollons tempel i

Delfi (,.den hellige trefod"). Grundtv.BrS.6.

SaVXIX.752. jf. VKorfitsen.EY32. Drachm.
III.376. Trefoden. SophClauss.(bogtitel. 1901).

2) trebenet metalstativ anvendt som køkken-

redskab (til anbringelse paa ildsted, under
gryder, kedler osv.), som fod under røgelsekar

olgn., tidligere ofte i kunstnerisk udstyrelse

(i oldtidens Grækenland bl. a. alm. som
tempelgave). Moth.T152. Riber.II.67. *paa 30

lueforgyldte Trefødder Røgelsen tændes.

Drachm.UD.122. det aabne Ildsted, hvor
Gløderne ulmede under en tom Trefod.

Rist.FT.13. Grønb.Hellas.I.(1942).32. Sjæll

Bond.32. Feilb. anv. ved fajancebrænding

olgn.: OpfB.'Y404. OrdbS. 3) med anden

(fagl.) anvendelse. Stadens høie, murede
Galge, en uhyre Trefod, der oventil blev

sammenholdt af tre tykke Bjelker, som dan-
nede en Tna,Tigel.CBernh.NF.X.48. Raket- 40

stativet er en Trefod med to korte og eet

langt Ben. Bardenfl.Søm.1.283. Rekylgeværet
i Trefod er et første Klasses Feltvaaben.

NatTid.^U1925.M.l.sp.4. \\ hertil (landbr.)

Trefods-harve ((kæde)harve, der bestaar af

sammenkædede trekantede led, hvert med 3
harvetænder. MøllH.III.30). -fold, adj. og

adv. se u. -fold (DO.Vsp.l05f.). -folde, v.

[-ifcol'a] (af trefold(ig); jf. IV folde; sj.)

tredoble, (især i pass.). Melprisen trefoldes 50

fra Dag til D&g. P0^^1928.19.sp. 4. Antal-

let af Hornkvæg er trefoldet siden 1837.

JWarming.DanmarksErhvervs-ogSamfundsliv.
(1930).153. -foldig:, adj. [itreifOTl'di ell.

(især relig.) tfe'fol'di] (ænyd. d. s., glda.

threfol(d)ig (Enklosterbog.(1933).49.51 ); nu
især UJ) tredobbelt; ogs.: treleddet. Spors-

maalet blifver i denne Sag trefoldigt: Om
det har været til Stokholm i Sverrige hånd
var? Eller, om det var til Kiøbenhafn i eo

Danmark? Eller endelig, om hånd paa ingen
af Stæderne har ysdret. Gram.(KSelskSkr.IY
244). treefoldig Gient3igelse.Rahb.E.III.208.
Stræbe vi mod Broderpagt

| i trefoldigt

'^OTd.Ploug.NS.53. TroelsL.VIII.120. jf.

Gang 5.1 slutn.: Trefoldig Idiot, som han
havde været! Lykken var gaaet ham forbi.

EBrand.UB.22. (jf. -dobbeltj om pavekro-

nen: *med trefoldig Krone
|
Paven sad paa

KaTpitol.Grundtv.SS.1.91. \\ spec. (jf. Tre-
foldighed; relig.) m. h. t. treenighedslæren.

*Gaar ud . .
|
Og døber i trefoldigt Navn

|

Dem med min Faders Stemme. SalmHus.
878.4. Mart.Dogm.127. *læg Dem for Altret

på Knæfaldets Pude,
i

lad Præsten (ved
brudevielsen) slå en trefoldig Knude

|
for den

højestes ksyn.Blaum.AH.99. -foldig-hed,
en. [i alm.: tre'f(i)rdi|he'6] (ænyd. d. s., glda.

threfoldighed, -foldelighed ofl.; jf. Hellig-

trefoldighed ; især relig. og højtid., nu mindre
br. (jf. VSO. MO.)} I) den kristne treenighed

(1). hun var Orthodox udi den Artikel om
den hellige TTeMdighed.Holb.Heltind.il.380.
Trefoldigheden i den ene udelelige Guds
Yæsen. Mynst.Betr. 1. 157. ved Gavlen (af
Trinitatis kirke) mod Købmagergade sym-
boliseres ved Grupperingen af tre Gavle over
hinanden selve Trefoldighedens Navn (jf.

Trefoldighedsvindue;. Dagen.*/i2 1898.2.sp.2.

uegl.: I Danmark kan Dyrkelsen af Tre-

foldigheden: Daler, Mark og Skilling meget
godt omgive sig med religiøs Parfyme.
Brandes.XI11.337. 2) (som forkortelse af
Trefoldigheds-fest, -søndag; ;/.; 6te Søndag
efter Treloldiglneds. Hjort.KritLit.il.241) tri-

nitatis (søndag). Første Søndag efter Tre-

foldighed. SkatRørd.NaadensAar. (1900). 316.

smst.324.549. -foldigheds-, i ssgr. især

(relig., foræld.) svarende til ssgr. m. Hellig-

trefoldigheds- og (forb. m.) Trinitatis; saa-

ledes Trefoldigheds-aften (AOlrE.NG.364.

jf. Aften 3), -blomst(er) (stifmoderblomst.

Viola trieolor L. JTusch.265.357. vAph.Nath.
VIII. 224. OeconH.(1784).II.268. VSO.),
-dag (Thiele.III.26), -fest (Larsen.), -kirke
(om Roskilde Domkirke (jf. Trap.*11.223):
JOlr.SD.III.80. jf.: Trinitatis eller Hellig

Tietoldighedskiike.AEMeinert.Fortællingerom

Kbh.(1851).55), -ring (ring, der bestaar af

tre slangeformede, i hinanden sammenslyngede
ringe, de saa kalded Trefoldigheds Ringe af

Guld og Elfenbeen, som henger ved en

Kiede.LTid.1727.212), -søndag (Moth.T152.
Feilb.), -urt (d. s. s. -blomst(er). JTusch.
265. jf. FolkLægem.II1.111), -vindue (tre-

delt kirkevindue, der symboliserer treenig-

heden (jf. Trefoldighed 1/ Mackeprang.L.
133). -fork, en. {ænyd. d. s.; især CJ ell.

landbr., dial.) tregrenet (trefienet) fork ell.

greb. lSam.13.21 (1931 afvig.). VSO. MO.
Feilb. (foræld.) om (vaaben anvendt som)
entrehage: Eisten (havde) hugget sin lange

Trefork i en fiendtlig Snekke. Ing.EF.1.59.

II
spec. (jf. Forkj if. den klassiske mytologi:

Neptuns (Poseidons) vaaben, hvormed han
bringer havet i oprør og faar jorden til at

skælve; ofte anv. som symbol paa havets ver-

den, søfart olgn. (jf. tre-grenet, -kantet fork
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u. tre-grenet, -kantet 1^. Neptunus . . op-

løffter sin træe-Forck, og truer de hidsige

Floder. Dumetius. III. 91. Æneas . . saae

Neptunus ryste Byens (o: Trojas) Grund-
volde med sin Trefork. Hauch.GM.207. JP
Jac.1.336. Neptuns Trefork — Søherredøm-
mets Symbol — svinges ikke mere af Eng-
land. Bcrjri'd.Vi2946.J/<.4.sp,2. jf. (som sym-
bol paa et nordisk tremagtsforhund) : *Ja, vel

blot Trehjørne, bestaaende af 6 Tdr. Land.
RasmSør.ML.20. Skjoldb.IM.15. UfF. jf.:

Café TTehiømet.Krak.l942.I.550. jf. -hjør-

net slutn.: strikkede eller hæklede Tre-
hjørnetørklæder. KThuborg. Det gl.Harbo-
øre.(1928).105. -hjørnet, adj. (ænyd. d. s.,

jf. oldn. J)rihyrndr; især dial.) som har tre

hjørner; trekantet. Trehjørnet Stengel (Caulis

trigonus) med 3de tilrundede Kanter. CG^

er der langt fra Studenternes Bord | Til lo Rafn.Flora.1.67. jf. -hjørne slutn. og -kant

Fyrsternes kongelige Taffel,
|
Og vel er der

langt til et seirende Nord,
| Og Treforken er

kun en Ga.iiel.Rich.SD.ll. -syrenet, adj.

{ænyd. glda. d. s.; jf. grenet 2) Neptuni tre-

greenede Fork (jf. Trefork;. Pfiug. DP. 185.

en tregrenet Gaffel (1871: en Madkrog med
tre Grene). lSam.2.13(1931). til I. Gren 4(i):

en tregrenet Orden — delt i Præster, Sø-

stre og i Verden levende Medhjælpere. Jørg.

2.2: et lille trehjørnet Klæde. KThuborg.Det
gi. Harboøre. (1928). 103. Feilb. t -hobet,
adj. (hot.) i forb. trehobede blade, tre blade

samlede i en krans omkring stænglen. CGRafn.
Flora.1.67. Drejer.BotTerm.52. -hoTedet,
adj. {ænyd. (best. f.) trehoudede, oldn. J)ri-

hof6a6r) som har tre hoveder; til Hoved 1:

se -hovedet 1,2 (DO.VIII.sp.521).
\\ (anat.)

til Hoved 9.2, om muskel (triceps), fx. den
SK.140. Efter Almenskoleloven af 1903 om- 20 trehoved(ed)e (f trehøvdede. Myol.
fatter (den højere skole) et tregrenet gymna
sium og en realklasse. VorUngdom.1945 146.2.

II
tregrenet lys, (især foræld.) helligtre-

kongerslys. FrGrundtv.LK.127. JVJens.HF.
82. -hage, en. (navnet dannet af Viborg

som overs, af det lat.-gr. navn; jf. I. Salting

1, Sodde(r)) Sf plante af (blomstersiv) slægten

Triglochin L. (med tre hager paa frugten).

Viborg.Pl.(1793).73. Lange.Flora.^(1851).229.

Rostr.Flora.I.'*(1925).9i. -hammel, en.

(landlr.) hammel til tre heste. LandbO.II.
509. -hed, en. (jf. -klang 2; o ell. spec.

filos.) om (tilstedeværelse af) et hele, en (fast)

gruppe, bestaaende af tre dele (led, enheder).

VSO. (en) Trehed af Romaner (Brandes.BD.
288: Trilogi). Brandes.IX.497. Det er let at

sværme for Frihed, Lighed og Broderskab;
men desværre bliver denne hellige Trehed
ofte tagen forfængelig i Ord som i Gjerning.

HSchwanenfl.HW.280. hans Frue besad Skøn-
hed, Intelligens og Penge, denne sjældne
Trehed. JacPaiMdan.t7i2.J62.

||
(relig.) om

en treenig gud(dom), treenighed, der var en
Trehed i alt Liv, saavel i Verden som i Gud-
dom men. /n^.^F. Tf67. vi ære een Gud i

Treheden og Treheden i en Enhed. Den da.

FolkekirkesBekendelsesskrifter.(overs.l900).19.

jf.: den i Vikingetiden kendte Gudetre-
hed Tor, Odin og Frey. JohsBrøndst.DO.III.
301.

II
(spec. i den hegelske filosofi) om det 50

forhold, at et begreb og dets modsætning (nega-
tion) fører til et nyt begreb: den højere enhed
(l.i). Heib.Pros.l.l20.III.216. de hegelske
Treheder. Schand.AE.219. Schyberg.DT.165.
-hjul, et. (1. br.) trehjulet cykel; tricykel.

Dagbl."/tl888.3.sp.2 (se u. Tohjul;. FlensbA.
*'U1929.4.sp.2. -hjørne, et ell. (dial.)
en (FrGrundtv.LK.222. Feilb.). (jf. ænyd.
treihiHrn(ing), trekant (Dybvad.Decarithmia.

(1791).26) armmuskel. Anat.(1840). 1.419.

SaVXXIII.746. -ilte, et. (kem., foræld.)

iltforbindelse med 3 iltatomer. Ørst.TN.xxiii.

jf. Kvælstof-treilte: Qvælstofsyrling el.

Qvælstoftreilte. sa. Overs. afChaptal: Chemien.

(1820).72. VSO.YQ216.
trej, num. se IL tre.

t Trej I, subst. {fra holl. treil (spec. i

forb. zeil en treil^; fra fr. traille, træktov;

30 egl. sa. ord som III. Træl) (et skibs) tov-

værk, takkelage. Moth.T162. især i forb.

sejl og trejl. Kbh.sPost-Rytter.8°*%1754.6.

KiøbmSyst.II.178. Roding.

Trejrinu, en. se II. Træring.

Trekant, en. ['trejkan'd] flt. -er. (jf.

Tre-hjørne, -snip, I. Kant 3.1 og Triangel).

1) (spec. mat.) figur, der begrænses
af tre rette linier (sider); ogs. (uden for

fagl. spr.) spec. om en saadan figur med to

40 ell. tre sider (omtrent) lige store (jf. lige-benet

1 , -sidet 1; ell. om en mere uregelmæssig figur

(uden tydelig forestilling om rette linier (sider)

ell. skarpe vinkelspidser). Moth.T153. Trian-

gulum. En Trei-ka,nt.Sylvius.Geom.21. Hun
laa som en formløs Bylt paa de ujævne, store

Trærødder. Der ramtes hun af Lygteskjærets

spidse Trekant. Schand. SB. 35. (Parthenon-)

Gavlenes Trek&nter.JLange.BM.II.85. Geom.
5. Trekanten: Regent Street— Oxford Street
— Shaftesbury Avenue. TomKrist.Vi.l53. ret-

vinklet trekant, se u. retvinklet. ;/. Trekant-

forbindelse: Disse Viklinger kan . . kobles

enten i Trekant ell. i Stjerne. Sal.*VI.938.

jf.: de gammeldags Gavle trekantede sig

op imod den maanelyso Luit.Drachm.F.II.

226.
II

(sport.) i fodbold olgn.: hvert af maa-
lets øverste hjørner. JyllP.''/ial946.2.sp.l.

2) ting, der danner en (mere ell. mindre
regelmæssig) trekant (1). 2.1) om naturting.

(1602).26f.), trehiørne (GMohr.KuclidesDa- eo ||
(astr.) stjernebilledet Triangulum (ma

nxcu8.(lh72).l) samt Trehjørning u. -hjørning
(DO.VIII.8p.334); især dial.) om (hvad der
danner) en trekant; spec. om (mindre) tre-

kantet jordstykke, hans hele Jordlod var et

XXIV. Eentrykt •/.. 19*7

jus). NordConvLex.*V750. || sandslebne
trekanter, se sandslibe. 2.2) (især dagl.,

dial.) om forsk, (i hverdagslivet anvendte)

brugsgenstande. || amagerhylde; pyramide

28
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(3.3); tablet (2.i). (han) rakte op på en

trekant og tog en bog ned. Hjortø.ltj.115.

JJjF.
II

leklædningsgenstand, spec. (jf. Tre-

hjørne slutn.. -hjørnet slutn.) et trekantet

(hoved) tørklæde (Bregend.HH.1.238), trekan-

tet, løstsiddende skjortebryst („fisk" (1.3.6),

„klipfisk'' (2), JakKnu.S.llO), trekantet (uni-

forms) hat (jf. trekantet 1 slutn.): (over-

præsidentens) guldtressede Trekant. Hørup.
111.323. sml.: *Ham Hattens Trekant syntes

ret at more. PalM.AdamH. 11. 189. jf. en

Mandsperson med Trekanthat paatvers

over Panden . . Haarpung og store Epau-
letter. Z)rac/im.JS0.99. 2.3) (fagl.) indretning,

redskab olgn., der af hensyn til brugen er kon-

strueret som en (regelmæssig) trekant (1).

II
tegnerekvisit, af form som en retvinklet

ell. en ligesidet trekant (1). LandmB.1.264.
TeknLeks. 1.554. jf. Trappetrekant, nautisk

trekant, se nautisk.
|| ^ deZ af sømærke olgn.

Wolfh.MarO.432. || J^ slaginstrument (en

staalstang, der er bøjet til en ligesidet trekant);

triangel. MusikL. 11.405.
||

(jærnb.) d. s. s.

Sportrekant. Thage.Gribskovbanen.(1930).19.

3) (jf. trekantet 2) med særlig (uegl.)

anvendelse. 3.1) et hele, en gruppe, be-

staaende af tre dele (led); jf. Trehed:
Bonald . . radbrækker alle Livets og Histo-

riens Kjendsgjerninger over en eneste Tre-

kant: Aarsag, Middel og Virkning. Brawdes.

RF.^(1892).179. \\ især om en gruppe, en

konstellation af tre (til dels modstridige) par-

ter (partier, personer). Han kunde sletikke

begaa sig i denne Trekant med de to Sø-

skende. JakKnu.S.118. Ministeriet (har) ar-

bejdet paa at skaffe sig en Trekant, det vil

sige en Forening af tre Partier til Gennem-
førelse af sine Bestræbelser. PoZ."/a 2925. 7.

sp.l.
II

spec. (navnlig efter H. Ibsens skuespil

„Hedda Gabler" (1890)) om en erotisk bestemt

gruppe bestaaende af et ægtepar (ell. et par for-

lovede) og en tredje person, i olm.: den kvinde-

lige parts elsker, en balaften, hvor den dra-

matiske trekant Mølvad— Ellinor—Torsild

udfoldede sig smukt. Hjortø.GU.35. JVJens.
M.IV.170. I barnløse franske Bourgeoisikrese

er . . opstaaet den faste Trekant, hvor den
tredje Vinkel er 'Elskeren. AKirkeby.Aaben-
hjærtigeEroniker.(1920).34. i „Johan Johan"
har man den gamle Trekant: Ægtemanden,
Konen og Præsten, der er Konens Ven.
NMøll.VLitt. 11.614. ægteskabelig tre-
kant. PoV/il907.4.sp.5. Vogel-Jørg.B0.571.

3.2) navn paa en (gammeldags) dans (dan-
set af tre karle og tre piger). BechNygaard.
G0.315. Feilb. 3.3) (jf. trekantet 2.3; især

dial.) i forb. holde (en) for trekant, holde

(en) for nar; have (en) til bedste; ogs. have
(en) til trekant (JKattrup.Historier fråden
gl.Landsby.(1918).9) samt være til tre-
kant, være til nar (Aakj.PA.114). Nu skal
Ungerne ikke holde mig for Trekant ret

længe og vrænge Bedstemor efter mig.
AndNx.DB.93. Aakj.ES.644. Hun havde

altsaa gaaet og holdt ham for Nar og Tre-

kant. Thuborg.Brødre.(1923).135. Feilb.

Trekant-, i ssgr. (ogs. Trekants-, se

ndf. u. Trekant-flyvning, -forbindelse, -mær-
ke, -plantning, -tal samt -handel/ især af
Trekant 1 ; saaledes spec. i mange (især fagl.)

ssgr., der betegner ting af trekantet form (ell.

trekantet gennemsnit), bevægelse i trekantet

bane (til søs, i luften) olgn., fx. Trekant-
10 bane, -fll (TeknLeks.1.554), -flyvning ('Tre-

kants-: FlyvningHær.236.252), -forbindelse
(ved trefasestrøm (mods. Stjerneforbindelse/"

EHolstein-Rathlou.S.1.83. Trekants-: OpfB.*
1.230), -gavl, -hat (se Trekant 2.2 slutn.),

-maaling (TeknLeks. 1.555. jf. -metode, -net/
-metode (triangulationsmetode, ved (geodæ-
tisk) opmaaling (jf. -netj; LuplauJ.S.206),
-mærke (fx. ved banelinie (jf. Trekant
2.3;.- Trekants-: JernbaneT.^'/iil936.9.sp.l),

20 -mønster, -net (et ved (geodætisk) opmaa-
ling anvendt system af trekanter (som et

stormasket net; jf. -metode/ OpfB.*II.61),
-plade (DaEngTeknO.), -plantning ('Tre-

kants-: ForstO.), -side, -skraber (TeknO.),
-spor (Kbh.s Sporveje.(1936).66. jf. Trekant
2.3 slutn.), -styr (til III. Styr 1.3, om et op-

spændingsværktøj : Hannover. Tekn.190. Thau-
low.M. 11.342), -tabel (d. s. s. Kobletabel.

SaUXVII.727), -tag (tag, hvis tværsnit dan-
30 ner en trekant. TeknLeks.1.528), -tal (figur-

tal, hvis punkter danner en trekant. Trekants-

:

NordConvLex.^Y750. SaW.4), -tov ('Tre-

kanttove, hvis Navn er uheldigt, da de er

trapezformede i Iwddxsnit. Hannover. Tekstil.

11.544), -vinkel || spec. til Trekant 3.1 : Tre-
kant-handel eden kendte Trekantshandel .

.

Fra Danmark gik Skibene med Industri-

varer til vore Besiddelser paa Guineakysten,

hvor en Slaveladning indtoges til Salg i Vest-
40 indien, hvorfra Raasukker fyldtes i Lasten

til Raffinering i Kø\)en\i&\n. IngBygn.1943.

9.sp.2), -spil CFløjhalfbacks (skal) kunne
modtage en Aflevering bagud (Trekantspil).

PoulJørgensen.Fodbold.(1934) .111) , -valg.

trekantet, adj. ['tfeikan'dai] (\ tre-

kantig. JensSør.II.101. LTid.1736.350. Ha-
veD.(1762).116). {ænyd. trekantig)

I) om plan figur: som har form af en
trekant (1); om legeme (stang, klods olgn.):

50 hvis gennemsnit ell. (for øjet fremtrædende)

flade har en saadan form. Moth.T153. de

Indianer ere i de Tancker, at Verden skal

være plat og txek&ntig. Pfiug.DP.l. Trekantet

Stengel (Caulis triangularis) med 3 frem-

staaende skarpe Kanter og indhulede Flader.

CGRafn.Flora.1.68. (kongen) traadte . . ud
af sin Vaabensal med Hjelm og Pantser og

det blanke trekantede Skjold paa Armen.
Ing.VS.I.145. CBernh.TY117 (se u. Smig-

so stue/ den gamle snoede Trappe med de tre-

kantede Trin. Schand.BS.266. trekantet Fil

(jf. TiekantM). TeknMar O. trekantet Sejl.

smst. (rævens) trekantede Hovedfacon. £ri

Krist.NS.42. trekantet hvede, se u. I. Hvede
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2. jf.: *jeg (o: Neptun) vil Havet røre
|

Med min tre-kantet Fork (o: trefork). Holb.

Paars.20. \\ trekantet hat, (jf. Trekant
2.2 og Tremaster 2.i^ en paa midten høj hat,

der løber ud i spidser for og hag (nu spec.

som del af gallapaaklædning for overordnede

militære og civile (embeds) personer), trekan-

tet Hat med sort Kok&rde. PNSkovgaard. B.

164. Blich.(1920).IY2. MR.1843.76. Herreds-
fogden (gik) i fuld Gaia med Kaarde og
trekantet Hat . . over ToTvet.MH.II.9. jf.:

Trekantethat. Kierk.XIV.Z46.

2) (jf. Trekant 3j med videre (uegl.) an-

vendelse. 2.1) til Trekant 3.i, om forhold,

konstellation med tre (til dels modstridige)

parter (partier, personer); især m. flg. anv.:

^ om tremandsspil, til dels som modsætn. til

et normalt spil med fire deltagere; i forb.

(spille) trekantet whist (Palle Bister. En
Juleferie.(1888).86.JakKnu.EtGjensyn.(1898).

17) olgn. ell. (som subst.) en trekantet
(Drachm.UB.59. tre Robberter Trekantet.
CMøll.PF.383) ell. spille trekantet (Bran-
ner.DK.101).

II
(polit.) som forudsætter sam-

virken mellem tre parter (partier), ofte med
forestilling om kompromis, konfliktfare olgn.

(N. N. valgtes) i 1906 ved et „trekantet"
Valg i Stubbekøbing. PoZ.'Vio 2922. 70. sp. 5.

I Santiago sluttedes August 1933 en tre-

kantet Pagt af Catalanere, Baskere og Gal-

legoer om at danne et iberisk Forbund.
HAPaludan.Sp.268. HistTidsskr.lOR. VI.368.

II
om erotisk præget (ægteskabelig) trekant

(3.1). al denne Literatur, der . . med Haard-
nakkethed kreser om det samme Problem,
nemlig det saakaldte trekantede Ægteskab.
Hebo.(Pol.^yd919.11.sp.6). man har faaet

nok af disse Kærlighedshistorier, Ægteskabs-
konflikter og trekantede Forbindelser. iVJep-

pesen.ON.9. Alba Schwartz.Skilsmissens Børn.

(1936).14. 2.2) (jf. Trekant 3.2; dial.) i udtr.

som den trekantede, navn paa en dans.

TJfF. trekantet sløjfe, se I. Sløjfe 2.4.

2.3) (jf. Trekant 3.3, kantet 2.i, fem-, fir-

kantet (2); især talespr.) navnlig om en per-

son (s væsen, adfærd, bevægelse olgn.): som
afviger (stærkt) fra det normale, rette, pas-
sende, ønskelige, spec. paa grund af ubehæn-
dighed ell. uheldige omstændigheder (uheld);
bagvendt; forkert; klodset; kejtet; aka-
vet; tosset; ogs.: vanskelig; kontrær.
At sætte En trekantet ud af Døren, siges

som et Kraftudtryk, istedetfor at kaste
ham hovedkulds Vid.VSO.VJ.57. af hun-
drede Eventyrer kommer man treekantet
(Biehl.DQ.II.409: bagvendt; og forkeert fra
de nie og halvfemsindstyve. Z4ie6.Z)Q./.497.

„See nu ret paa det (o: et maleri), det er
dog ikke saa ueffent." — „Saamænd, det
er ikke saa trekantet endda.."Scharling.Min
Hustru og jeg. (1875). 23. hver Gang han . .

gjorde sig bemærket, kom han trekantet
fra det. Branner.OL.65. Feilb. LollO. jf.: de
yderst trekantede Grønlandsproblemer, der

er dukket op under og efter Krigen. Social-

dem.^^/ial946.6.sp.2. \\ spec. i forb. trekan-
tet hoved som udtryk for noget svage ell.

sære (bagvendte) aandsevner, især ringe fatte-

evne over for et bestemt, foreliggende spørgs-

maal, ogs. stædighed olgn.; i udtryk som ikke
kunne faa (noget) ind i sit trekantede
hoved, det var det, som jeg ikke kunde
faae rigtig ind i mit trekantede — jeg

10 tør ikke sige fiirkantede . . Hoved . Blich.

(1920).XXI. 194. VSO. FolketsNisse.yi2l861.

11. naar han først havde faaet noget ind
i sit trekantede Hode, var det ikke til at
banke ud igen.AndNx.DM. 1. 15. || holde
en for trekantet, (dial.) holde en for tre-

kant (3.1). UfF.
Tre-klang, en. I) cT akkord (3), der

er opbygget af to over hinanden liggende tert-

ser og saaledes bestaar af grundtone, terts og

20 kvint. MusikL.(1801).267. EAbrah.T.lOl. jf.

bet. 2: (Hertz) har ikke Chr. Winthers fyl-

dige Naturtoner . , man vil ikke i Hertz's

Digte kunne finde en Treklang som Flyv,

Fugl, fiyv. Brandes.1.521. 2) (jf. -kløver 2)

O overf., om hvad der danner (hører, klinger

sammen som) en (harmonisk) helhed, en trehed.

*Druer og Toner og Kjærligheds Glæde, —
|

Det var en Treklang, en stolt Harmoniel
Winth.D.(1832).38. denne hellige Treklang,

30 der samler sig i een Lyd, i eet Navn, den tre-

enige Guds. Mynst.Taler.(1840).II.190. Du
Treklang af Guds Naade,

|
Tro, Haab og

Kiær\ighed\Rich.KD.52. den usalige Tre-

klang: Drik, Hidsighed og Vaaben. TroeZsL,

V174. om farver: Selmar.'340ff. -klo, en.

en med tre spidser forsynet klo (2.i) paa
en drejebænks spindel; tretak. VærktMask.68.
-kløft, en. I) (sj.) figur som en stjerne

med tre straaler ell. spidser, se AGarboe.

40 MJespersen.(1931).156ff. 2) {jf. -kløftet og

Firkløft 1; navnet dannet af Viborg; nu
næppe br. uden for ssgr.) 2( plante af slægten

alant (med trekløvede randkroner), Inula co-

nyza DC. Viborg. Pl.(1793). 165. Hornemann.
OP.403. Bredsdorff.Bot.Excursioner.(1834-35).

132. i sa. bet.: Trekløft-Alant. Lange.

Flora.' (1851).484. Rostr.Flora.I."(1943).454.

II
Trekløft-Stenbræk, d. s. s. trekløvet

(s. d.) stenbræk. Rostr.Flora.I.'*(1943).258.

50 -kløftet, adj. ^-kløftig. Rose.Ovid.1.92).

(nu næppe br.) trekløvet; tredelt. Moth.T153.
*(slangen) spiller med tre-kløfted Brod i

Munde.LThura.Poet.287. Et trekløftet Blad,

VSO. om kæmpen Geryones med tre sam-
menvoksede (over) kroppe: Rose. Ovid. 1.92.

spec. (jf. -kløvet; hot.: Trekløftet Steen-

bræk. Viborg. Pl.(1793). 87. Hornemann. OP.*
417. -kløve, V. kløve i tre dele; spec.

(fagl.) m. h. t. brænde (jf. -kløvet;, vbs. Tre-
60 kløvning. Sal.VI.605. \\ Q) uegl. at tre-

kløve (regerings-) M&gten i den lovgivende,

udøvende og dømmende. Grundtv.MM.438.

-kløver, en ell. (i bet. 2 nu kun) et. I)

kløverblad (1) med tre smaablade, af alm.

28^
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kløver, Trifolium L. (mods. Fir- (1), Fem-
kløverj. VSO. Levin. S&B.

\\ (1. br.) ^
om planten, det lille TrekloveT. DanmHaveir.
766. ogs. (apot.) om (de tørrede blade af)

bukkeblad, Menyanthes trifoliata L. COtto.

Pharmakognosien.(1840). 177. FolkLægem.III.
111.

II (jf. Kløverblad 1 slutn.) om billede,

figur, der fremstiller et (stiliseret) kløverblad.

Broche, Trekløver . . paa hvert Kløverblad
en gul Sten.PolitiE.Kosterbl.y2l924.1.sp.l.

BerlKonv.XXI.477. ;/. Trekløverbue. Ma-
ckeprang.L.132. Trekløverstav. DanmKir-
ker.XII.21. 2) overf., om hvad der danner en
(harmonisk) gruppe bestaaende af tre (især:

personer), det herlige Trekløver: Mad. Wex-
schall, Dr. Ryge og Herr l^iehen.Oehl.Lev-

net.II.354. Trekløveret Grundtvig, Inge-

mann, Sihhern.HFRørd.UnivH.III.S. Kan-
darius.BK.97. -kløvet, part. adj. (jf.

-kløve samt -kløft, -kløftet^ kløvet (delt) i

tre (ensartede, lige store) dele. VSO. MO.
spec. dels (jf. enkløvet, tokløvet 1 og firkløve

slutn. samt treskaaren; fagl.) om brænde (en
træstamme olgn.): Opperm.Træ og andre Skov-
produkter.(1911-16).216. dels (jf. tokløvet 2;

hot.) om (plante med) trefliget blad: Treklø-
vet Stenbræk (Saxtfraga tridactylites L.;

jf. Trekløftstenbræk;. Lange. Flora.' (1851).

260. Rostr.Flora.L'* (1925). 235. -knude-
paryk, en. (jf. tremastet paryk u. tre-

mastet 2; foræld.) stor paryk, opløbende i

tre høje bukler. Tode.Mus.237. -konger,
subst. [tre'k(on,9r] (nu ikke i alm. rigsspr.)

d. s. s. Helligtrekonger. vAph.(1764). Jule-
øllet dovner i blommet Bondekrus

| i Dagene
omkring ved TTe-KongeT.Aakj.RS.75. -kor-
net, adj. (fagl.) som har (rummer) tre korn

(frø). Trekornet Frøehuus (Capsula tricocca).

CGRafn.Flora.L68. nu spec. (landbr.): Tre-
kornet Havre (o: havre med tre korn i

hvert smaaaks). MøllH.III.45. OmLandbru-
gets Kulturplanter.Nr. 6. (1887).187. -kors,
et (arkæol.) symbolsk figur bestaaende af tre

fra midten udgaaende buede (knæbøjede)
linier ell. horn (ben); triskele. AOlrE.NG.92.
Trekorset (Triskelen) paa Snoldelev-Stenen.

Brøndum-Nielsen.(NordiskKultur.VL(1933).
123). -kort, en (Meisling.DE.71. AntNiels.

FL.n.8. Lunde.F.94) ell. (nu næppe br.) et

(VSO. MO. Holst.R.). (jf. Fem-, Firkortj

gammeldags kortspil, hvorved de spillende (ved

kortgivningen) hver faar tre kort. (især anv.

uden art. i forb. spille trekort, et slag trekort

(Dodt.R.331. NPWiwel.R.286) olgn.). Spille-

bog.(1786).165. paa en Kroe (saa man nogle)

Betlere . . siddende om et Bord at spille

Treekort. PAHeib.R. IL 100. PMøll.ES. IIL
319. jeg spurgte Skolelæreren, om han kjendte
de Kortspil, som vare i Brug blandt Bøn-
derne. „Jo," svarede han, „Trekort og Schafs-

kopf kjender jeg godt, men det er nu ikke
saa fine SpiVScharling.N.319. JPJac.II.
146. (han) spillede „Trekort sidste Stik en
Krone". Lunde. HG. 5. Ol Spil. 8. japanesisk

trekort, se japansk. -\i.rog, en. (fisk.) tre-

grenet krog (1.1.3). BerlTid.'U1935.Aft.2.sp.6.

-kronet, adj. (især qpj som bærer tre kro-

ner (1.1.2). Min Glæde over den første Cathe-
chismus kan jeg ikke beskrive . . splinterny,

med en trekronet Pave paa den ene Side

(jf. u. tTedohhelt). Bagges.DVX.259. Bredahl.

E.19.
II
trekronet rosenkonge, se Rosen-

konge 1. -krone-tran, en. (jf. Krontran
10 og Kron- sp.445^*^) T fineste sort af (grøn-

landsk) (sæl) tran. G Pont. HR. 92. VareL.
(1807).111.255. VareL.'877. I. -kvart, en.

[tfe'kv^rd] flt. -er. (af I. Kvart 2.i ell. II.

trekvart) om ting olgn., som er tre fjerde-

dele af et hele; spec. m. flg. anv.: I) (efter

fr. trois-quart (o: med spidsen formet som
tre vinkler paa 90°; se SaVXXIII.781f.);
med., vet., nu næppe br.) tappespyd; tro-

kart. Fleischer. AK. 193. SAFJelstrup. Jorde-

20 brug.(1820-21).226. 2) (fagl.) mursten, der

er afhugget til */t stens længde. Gnudtzm.
Husb.37. DanmKirker.XII.19. Feilb. jf. Tre-
kvartsten. TeknLeks. 1.554. samt (i sa.

bet.) Trequarteerstykke. ForklMurere.5.

3) (jf. II. -kvart 2.2; især dial.) en (god, min-
dre) rus. Feilb. II. -kvart, adj. (og adv.).

[tfe'kvBfd!] (jf. I. Kvart 2.1, II. kvart og I.

Trekvart; ofte med overgang til ssg.) egl.: som
udgør tre fjerdedele af et hele, af den fulde,

30 normale størrelse. I) (især fagl. ell. talespr.) i

al alm. (jf. Leth.(1800)). V* Cello . . tilsalg.

BerlTid.''/4l929.M.20.sp.2. tre Kvart Seng
. . Bredde 100—180 cm. FagOSnedk. den
bevilgede trekvarte Million. HBrix.(DagNyh.
**/*1933.9.sp.6). som adv.: Vinflasken ved-

blev at være trekvart fuld. EBrand.UB.62.

Jumper (med) trekvart lange ÆrmeT. Politi

E.Kosterbl.yil924.2.sp.l. jf.: lange og tre-

kvartlange StTømTpGT.Bek.Nr.58Vyi2l945.

40 §1. II (jf. bet. 2) uden (tydelig) forestilling om
størrelse ell. maal, som udtryk for en egenskabs

grad (mellem „halv" og „hel''). Moster Lina
(ser ud) som et halvvejs eller trekvart Mand-
iolk.PoulSør.BS.24. især som adv.: Jeg er

tre kvart blind. Brandes. 7/7.645. Det blev

disse, halvt eller trekvart gejstlige, Fyrsters

Opgave at opretholde deres Myndighed i

den altid ret urolige By. 0strup.AH.8O. 2)

(dagl.) med særlig bet.-udvikling (ofte for-

so stærket ved part. lynende (jf. II. lyne 3.2)

olgn.). 2.1) som adv., med forestilling om en
(meget) høj grad, navnlig m. h. t. en uheldig,

dadelværdig egenskab, det er lynende trekvart

forkert, hvad De sigeT.CMøll.F.263. Du er

revnende — trekvart — ligeglad med de
Mennesker, du tager saa varmt i Forsvar!

DagNyh.'/2l931.Sønd.8.sp.2. jf. bet. 2.2: ly-

nendetTequ3LTtiuld.Gadeordb.'88. saa bliver

han da helt tTekvsirt-ta.SLhelig.Aakj.FJ. 105.

60 2.2) (jf. bet. 2.1 slutn.) anv. som adj. m. præg-

nant bet.; dels (jf. I. -kvart 3): i (ret) høj

grad heruset; (temmelig) fuld. Kl. er lOVj, og

den Snøbel kom nu hjem. Han var „tre-

kvart". Cit.l864.(AarbVejle.l923.IL33). deU
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(og nu især): (meget) vred; gal i hovedet;

rasende, hun bliver fløjtende tre Kvart!
Ploug.(Studenterkom.66). hun var mildest

talt lynende tTekya.Tt.CMøll.M.III.24. Edg
Høyer.HendesType.(1918).69. (hun) er tre

Kvart. AaDons.MV216. -leds, adj. (1. br.)

som bestaar af tre (forbundne) dele ell. af-

snit; treleddet; tredobbelt. *Onikring den Drot
hin svare . . |

Stod udi Harnisk klare
|

En treleds Kasrmpeiad. Oehl.NG.(1819). 54.

Freya (har) et guldguult Haar |
Hvis tykke

treleds Flætning hun om sin Tinding slaaer.

smst.357. jf. u. tredobbelt: *Urbanus . . i

Purpur . .
I
Med treleds Pavekrone paa.

Oehl.XXIY.347. jf. VSO. MO.
trelle- fire, num. [tfela'fiTa] (dial.)

som (ubestemt) talangivelse: tre eller fire;

tre— fire. i de sidste „trellefire" Aar, Grundtv.
Dansk.IY705. jf. u. eller 3.

Trelling^, en. se I. Trilling.

Tre-lyd, en. spec. (fon., sj.) om for-

bindelse af tre vokaler i een stavelse (triftong).

Rask.Udv.11.152. Jesp.MFon.*122. -løber,
en. (fagl.) I) (efter ty. dreilåufer) ung hare,

der er mellem halvvoksen og fuldvoksen stør-

relse. Skovdyrkn.(1865).30. 2) treløbet (1)
(jagt)gevær. Tretow-Loof.PaaJagtiRumænien.
(1904).5. -løbet, adj. (nu især dial. -løben,
t bet. 2.3: MO. D&H. Feilb. — nu 1. br.

-lebig, i bet. 2.i : S&B.). (jf. III. -løbet 1-2

(DO.XIII.sp.541); især fagl.) I) (jf. Tre-
løber 2) til II. Løb 7.1, om (haand)skyde-
vaaben. et treløbet jagtgevær. 2) til II. Løb
(6 og) 9. 2.1) til II. Lob 6.3, om skrue olgn.

S&B. treløbet Gevind. DaEngTeknO. 2.2)

(snedk.) til II. Løb 9.1, om trappe, treløbet

Trappe; Trappe med 3 Løb i een Etage.
FagOSnedk. ThAMUll. Afhandlinger. (1945).
77. jf. Treløbstrappe. GvHuth.Trætrapper.
(1887). 8. TeknLeks. 1.552. 2.3) (jf. -slaaet;

til II. Løb 9.2, om snor, traad olgn. MO.
treløbet . . Garn eller Snor. Manufact.(1872).
398. Skomagerbogen. (1923). 59. StevnsBjev.
95.150. overf.: *alt klinger den treløbne
Streng (o: ved et nordisk studentermøde).
Rich.BS.32. -maal, et. spec. (metr., 1. br.)

om vers(linie) med tre fødder ell. (i olm.) tre

dobbelte fødder; trimeter. VilhAnd.SF.46.210.
jf. Tremaalsvers. (Kalk. IV. 437). D&H.
-mands, adj. ell. (især) som 1. led i ssgr.;

spec. (jf. I. Mand 11.2 og trekantet 2.1 ; ^)
om kortspil med tre deltagere (til dels som mod-
sæln. til et normalt spil med fire deltagere);

saaledes Treraands-bridge (LeckFischer.
HM.104), -l'hombre (Wied.LH.37), -spil,
-whist (IstedMøller.Ilsebil.(1904).187); ogs.

(ellipt.) som subst.: saa tager vi os en To-
mandswhist Fader og jeg eller en Tre-
mands med UodeT.JPJac.(Tilsk.l911.I.19).
Bcrgstedt.A.12.

|| i andre forb., fx. Tre-
mands-raad (Lemb.Byron.1.399), -rege-
ring, -ril (Skattegraveren.1884.II.56. Uhr-
skov.Højtid.(1924).48), -vælde ofl.; jf. To-
mandsLaand: Ud over dette udtalte Hans

Iversen sig imidlertid aldrig paa Tre-
Mands-Ilaand. PThist.P.179. jf. Tomand-
skab: Tremandskab, et Selskab af . . tre

Mænd. Leth. (1800). 184. -mark, en. (jf.

DGL.II.129; foræld.) mønt med værdien 3
mark (II.2.i). Moth.T153. Tops.J.233f. denne
tvungne Udstykken af min Tid og mine
Kræfter i Bagateller, taxerede i Tremarker.
Drachm.(Brandes.Br.lJ.179). Pont.D.13. jf.:

10 Ole (stak) sin Haand ned i Buxelommen (og)
fandt det Tremarkstykke, han havde af-

pruttet Skomageren. S'c/iand.rF./.iiS.

Tremarks-, i ssgr. (ogs. Tremark-,
se Tremark slutn. og ndf. u. Tremarksskel^.
især (nu navnlig foræld, ell. dial.) til II.

Mark 2.i, om hvad der koster, købes for, be-

tales med (kun) tre mark, spec. (jf. -mandj
med tilknytning til ældre retspraksis, hvorefter

en idømt bod paa 3 mark var en vanærende

20 straf (for svig ell. æreskænden; jf. II. Mark
2.1 slutn.). -bod, en. (jf. -bøde;. VSO.
JurO.(1934).151. -bøde, en. (jf. -bod og IL
Mark 2.i slutn.). vAph.(1764). LovLPet.V.779.
-hurra, et. m. nedsæt, bet.: Det var ikke
disse velbekjendte Tremarkshurra'er, men
Bifaldsraab, der kom fra Hjerternes inderste

Dyb. N.S.Enung SoldatsErindringer.(1850).82.
-mand, en. (ænyd. d. s. (bet. 2), jf. æda.
thriggi mark mæn (bet. 1) (JyLov.2.51))

30 I) (foræld.) en mand, der ejede formue til en
værdi af 3 mark, hvilket var en betingelse for

at kunne være (rans)nævning. KofodA.II.529.
VSO. PJJørg.RH.208. 2) (jf. II. Mark 2.1

slutn.) mand, der var idømt tremarksbod og
dermed dømt fra sin ære; mindremand; ære-

løs person. Holb.Paars.35. sa.GW.V3(se Ret
sp.855'''^). A. sagsøgte ham og fik ham ved
Hof- og Stadsrets Dom gjort til Tremarks-
mand og stemplet som Løgner. KBokkenh.

40 DK. 226. Feilb. FrGrundtv. LK. 283. Arup.
DH.II.116.177. hvorfor skal man lade sig

træde halvt til Døde af Slubberter og Tre-
marksmænd. Larsen-Ledet.LK.1.10. i talem.:

passer den (paksadel) ham (o: et æsel) ikke,

som om den var syet paa ham, saa vil jeg

være en Tremarks-M&nd.Biehl.DQ.II.333.
\\

uegl. disse obscure Skriblere, som man ikke

bedre kan betegne, end med Udtrykket: lit-

terære Tremarks-Mænd. jf/ei7>.Pros.X.9S. PN
50 Jørg.S.85. (han) havde fra den Dag taget

Stemplet paa sig som aandelig „Tremarks-
Mand". i4a/c;.Z)X. 173.

II
(dial.) om bylags-

medlem, der for en forseelse skulde bøde 3
mark til bylaget. Flemløse.157.230. -skel,
et. (især dial.) til I. Mark 4: trebundet (2)

skel. Feilb. Tre mark-: Baud.GK.189.
Tre-mast, en. (poet., nu næppe br.)

d. s. s. -master 1. *For Stormen drev en
vældig Tremast hist.Oehl.PSkr.il.136. IIC

60 And.AH.40. Holst.I.163. billedl.: *Ora jeg

dig synes skabt . . |
Til Digtertremast

eller TUgtcrhaad? Bagges.11.36. -master,
en. (jf. -mast; I) (især j^) tremastet sejlskib

(skonnert olgn.). Solen . . skinnede hen over
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Sundet, hvor en prægtig Tremaster laae med
alle Seil heiseåe.HCAnd.OT.1.46. Hrz.Lyr.

1.322. *Det var engang, i et Herrens Vejr,
|

Saa kom der en Tremaster Revlen for nær.

Drachm.SH.67. TeknMarO. 2) (talespr., jarg.)

med videre (uegl.) anv. 2.1) (;'/. ty. dreimaster

i sa. bet.) trekantet hat. F vJessen.Mennesker

jeg mødte. (1908). 218. (embedsmanden) sæt-

ter Tremasteren paa Roået. CHans. F. 322.

2.2) brændevinsflaske , rummende 3 pægle, lo

DSt.1918.59. JernbaneT.^'/id934.4.sp.2. 2.3)

d. s. s. -dækker 2.4. det (er) ofte gyselige Ma-
nuskripter, der indleveres til os, og det er

et ikke helt ringe Arbejde under Korrektur-

læsningen blot at berigtige de værste Trema-
stere. FarmaceutiskTidende.1918.251. -ma-
stet, adj. i) (især ^) om sejlskib (skon-

nert olgn.): som har tre master. Amberg. VSO.
Tremastet Skonnert. Wolfh.MarO.152. 2) med
videre (uegl.) anv., spec. (foræld.) i udtr. en 20

tremastet paryk, d. s. s. Treknudeparyk.
LTid.1757.374. Argus.1771.Nr.37.4. -mile-
graenseci en. (især polit.) den for de fleste

stater gældende territorialgrænse 3 sømil fra

kysten, nu er de Tider forbi, hvor vi kan
lulle os i den Opfattelse, at det, der fore-

gaar uden for Tremilegrænsen og Syd for

vort søndre Gærde, ikke . . angaar os. Tilsk.

1936.11.401. ForrO.

tremie, v. se II. trimle. 30

I. Tremme, en. ['trpma] (dial. Trim-
me. LiThura.SA.215. Hrz.JJ.II.134. Fr
Hamm.Levn.1.275. jf. MDL. MO. II. 1244.

FeiTb.). flt. -r. (ænyd. trem(m)e (Kalk.I*.

41), no. tremme; fra (m)nt. treme; besl.

m. oldn. J)romr, rand, kant, eng. tram(way),

spor(vej), samt m. II. Drum, Termin; jf.

II. tremme, tremmet) I) lille (ofte: kantet,

flad) stav, liste, sprosse (1), spole (1.3),

i alm. af træ, ogs. af metal (som i fængsels- 40

gitter, fuglebur olgn.), til anbringelse i lø-

bende række (i stakit (jf. StaMttremme^,
trappegelænder, gitter(værk), rist, persienne,

lysthus(væg), (have)bænk, (barne)seng, age-

stol, som trin i stige (jf. Stigetremmej olgn.;

især i flt.). Seer I nu denne lille Stige med
fem skarpe Træmmer eller Trin. Blich^1920).
VII.112. (jeg) skottede gjennem Rækvær-
kets (0: trappegelænderets) Træmmer. sms<.

XXVI.136. hans Haand knugede sig om en 50

af Lysthusets TTemmer. Schand.AE.342. ud
fra (bager)Yognens aabne Tremmer strøm-

mede en . . Em af varmt Brød. Stuck.III.

429. (en) Barneseng af grønt Træ med Trem-
mer. (SfLa.^G.SJ. *Bag Persiennens Tremmer
stod Sommerdagens Ild. Jørg.Efterslæt.(1931).

34. at spærre Dyr , . inde i Kasser med
Tremmer ior. Søiberg.KK.1.53. || i flt. spec.

om fængselsgitter, jf.: *See gjennem Trim-
merne (0: i det jordiske fængsel) sig Haand eo

og Fingre stikke (0: i længsel efter himlen).
LThura.SA.215. ofte (eufem., spøg., jarg.) i

udtryk for arrestation, fængselsophold, navnlig
i forb. som komme ind bag tremmerne.

skulle ind og ruske i tremmerne olgn.

„Hun er da ellers en køn Pige" . . „Ja, det
bliver vel hendes Ulykke. Hun ender saa-
mænd nok bag Tremmerne engang." Bergr-

strøm.M.51. NisPet. Dagtyve. (1941). 165. 2)
med videre (uegl.) anv. *dine nøgne Ribbens
krummede Tremmer. SMich. Sirener. (1898).
84. spec. m. flg. anv.: 2.1) (haandarb.) om
parallelt løbende traade (med aabne mellem-
rum), som i broderi forbinder forsk, dele af
mønsteret. VortHj. 111,1. 105. BerlHaandarb.
III.254. 2.2) (jf. Tremmeværk slutn.; jarg.,

vulg.) om (tand i) tandrække. Alle Tremmerne
faldt ud af Kæften paa ham. VFMøller.Det
sidsteDøgn.(1933).46. den tilslørede Skønhed
viste sit halvhundredaarige rynkede Ansigt
og stak Publikum et Smil op til begge Ører
uden en „Tremme" i Mnnden. JPHenningsen.
Handicappet. (1934). 24. II. tremme, v.

['tfgmaj -ede. (af I. Tremme; sj.) frem-
træde som ell. danne tremmer i et sta-

kit, et gitterværk olgn. Taget af et Kåd stak
frem, så tremmede der sig atter en Grind.

Kidde.Loven.(1908).69. \\ billedl. Det svim-
lede for Konen , Lanseskygger tremmede
atter over hendes Ansigt. FrNygaard.SS.78.
trans.: nogle Rynker .. tremmede (ansig-

tet) af i dybe og stive Folder. Alba Schwartz.
Overlægen.(1932). 127. Tremme-, i ssgr.

af I. Tremme, om hvad der er dannet af,

forsynet med tremmer olgn.; sadledes bl. a.

Tremme-agestol, -baake (Scheller.MarO.),

-ballon (smst.; til Ballon 3.3^; -bund (fx.

i seng. VSO.), -bur fFuglen var hængt ud
i et grønt Tremmebur under et Køkken-
vindue. KLars. Ci. 105. Wied. LO. 8), -bænk
((i) Haven (staar) den hvidmalede Tremme-
bænk. Stuck.FO.6. Eriksholm.Paa Opdagelses-

rejse.(1907).10), -bør (trillebør til transport

af halm, risbrænde olgn. LandbO.^409), -dug

(^ i en kartemaskine: vandrende stofstykke

med tremmer (paa tværs) til transport af ul-

den. Hannover.Tekstil.II.359.363.424. jf. Yig-

åvig), -dør (dør med lodrette ell. (især) vand-
rette (nedadhældende) tremmer (i dørens øver-

ste del). TeknLeks.1.554. jf. tremmedørsreti-

rade. Svedstrup.EG.il.182), -gardin (1. br.;

om jalousi (II), persienne. Aakj.DK.85),
-gitter, -gulv (^Sporvognenes Tremmegulve.
Suenson.B.II.124. TeknLeks.1.554), -hylde

f'Paa Tremmehylder ligger (æblerne) Vinte-

ren oyei. LBruun.SK.88. BibliotH.'II.406),

-jalousi (HFB.1936.83), -kasse (Pont.LP.
VI. 147. Tandr.HS.5), -knipling (til I.

Tremme 2.i. BerlHaandarb.111.254), -kurv,
-laage, -lad (JVJens.NH.86. Trækvogn
(med) fladt Tiemmelajd. PolitiE.Kosterbl.''°/i

1923.1.sp.l), -loft, -port, -rist ^Trem-
meristen foran Badekanet. Lauesen.SD.86),
-rum (Et af Tremmerummene oppe paa
'PnlteTkaTamexet.Soya.FH.232), -ræk (se u.

II. Ræk S), -seng (Bang.T.3. Rørd.GD.95),

-skab, -skodde (JPJac.(Brandes.Br.II.326).

TeknLeks.1.554), -skur, -stakit, -stol (jf.



445 tremmet tremalere 446

Havestolj, -sæde ^Bænkens Træmmesæde.
Pont.Muld.91), -vindue (vindue med trem-

mer (i st. f. glas), anv. som trækvindue.

MDL. VSO. Levin.), -TOgn (Galsch.SR.40),

-væg, -værk (konstruktion af jforbundne

(parallelle, ogs. fx. hinanden krydsende) trem-

mer, dannende et stakit, skillerum, (side i)

en kasse olgn. Lysthuse, hvis Tremmeværk
endnu var . . blottet for Løv.CMøll.PF.
365. Bananer (pakkes) enten i Kurve eller lo

i Tiemmeyæik. KuskJens.Søm.293. (jarg.,

vulg.) til I. Tremme 2.2: Næste Dag gik

Fru M. op til Byens Tandlæge. — Ud med
hele Tremmeværket! sagde hnn. DagNyh.
*/nl923.5.sp.2). tremmet, adj. ['tfemai]

(af I. Tremme (1); især m) som bestaar

af ell. er udstyret med tremmer (tremme-
værk), man tog Extrapost paa aaben Vogn,
med tremmede . . Agestole. IllTid.l865/66.

158. (en) tremmet Sengebund. TroeisL.Z/Y 20

158. En af Retiradernes tremmede Døre stod

på Klem. Tom Krist. EA. 13. jf.: *(solens)
tolv-træmmed Himmel-stige. PouZPe(Z.Z)P.

(1937).71.
II (jf. II. tremme; uegl, om

mønster, aftegning olgn.: stribet (med lige,

parallelle striber), man finder (hos en hønse-

race) Bundfarven creme, isprængt sorte og
okkergule Pletter med Tilbøjelighed til trem-
met eller „baandet" Mønster. Vgeskr.f.Læger.
1924.383.sp. 2. jf.: Stoleryggens sorte, trem- 30

mede Skygge på det matte, grå Tapet.
Kidde.AE.11.5.
Tremolant, tremolere, se Tre-

mulant, tremulere.

Trempel, en. [itfBm'&(8)l] (ogs. Trimpel
['trem'6(3)l] Jernbanetransportreglement ^.Hæ-
ren. (1909). 56. YLorenz.DE. 1.26. Bek.Nr.ll
"/il935.§3b. TeknLeks.1.555). flt. trempler.
{fra ty. trempel (drempel), støttestolpe, tær-

skel ofl.; især bygn.) I) kortere bjælke 40

ell. planke, anv. som tværbjælke ell.

som lodret støttestolpe; spec. (jf. bet. 2)
i (trempel) tagkonstruktion: trempelstolpe,
(især i flt.). ForklTømrere.33. Herh.Husb.75.
Gnudt2m.Husb.135.157.

|| d. s. s. Slusetrem-
pel. PorWTønirere. 243. 2) en af trempler
(1) dannet konstruktion, spec. om (en
tagkonstruktion med) en lav stolpevæg, der er

opført oven paa ydermuren (mellem det

øverste bjælkelag og det egl. tagværk) og i alm. 50
udvendig dækket af en hel stens mur; trem-
pelvæg; trempelværk. Tag med Trempel.
Landbo.IV.539. FagOSnedk. Trempel-, i

^sgr. (især bygn.) af Trempel 1 ell. (især) 2;
fx. Trempel-blad, et. om særlig sam-
ling af tommi'T med blad (2.2), ofte anv. ved
'nfLsiftning af trempler. Trimpel-: KKri-
slrnsrn. Husbygningslære. II. (1920). 51. Tøm-
rcrarb.160. -ctaffe, en. den ved trempel-
(vvggp) danrude øvre etage. TeknLeks.I.531. to
-mar, en. mur, hvorpaa tremplen hviler, ell.

udvendig mur i trempeletage. FagOSnedk.
-rem, en. rem (II.l), der ligger hen over
trempelstolperne. LandbOJV53'9. Tømrerarb.

376. -skab, et. fast vægskab, hvis bagklæd-
ning dannes af trempelvæggen. FagOSnedk.
-stol, en. til I. Stol 5.2: (trempel (1) i en)

trempelvæg. TeknLeks.1.555. -stolpe, en.

kort lodret stolpe, der bærer trempelremmen;
trempel (1). Gnudtzm.Husb.157. FagOSnedk.
'tag, et. tag med trempel (2) (jf. Styltetagj.

Gnudtzm.Husb.157 . Tømrerarb.188. -tang,
en. tang (1. 2.3), der forbinder (tag) spær
med trempelstolpe og spærbaand. FagOSnedk.
-væg, en. væg af trempler (1); trempel (2);

dukvæg. Gnudtzm.Husb.157. Tømrerarb.188.
-værk, et. konstruktion af trempler (1);
trempel (2). FagOSnedk. Ladens brunmalede
Trempelværk. ErlKrist.St.l99.

Tremplin, en. se Trampolin.
Tremalant, en. [tfemu'lan'd] (ogs.

(dagl.) Trimulant. Leth.(1800). Oehl.Er.IV
43. Scharling.N.200. — 1. br. Tremolant.
IsakDin.FF.227). flt. -er. (ty. tremulant,
tremolant; fra ital. tremolante, egl. præs.

part. af tremolare, se tremulere) I) især i

flt., om lyd, der følger efter hinanden med
(ganske) korte mellemrum, i hurtig række-

følge; navnlig (J^) om bævende, vibre-
rende lyd i sang ell. musik ved hurtig

gentagelse af samme tone (tremolo); ogs. (uden

for fagl. spr.) om triller (i sang) ell. an-
dre kunstige forsiringer (ofte spøg. ell. ned-

sæt.). Moth.Conv.T109. „Hvorledes ere jere

Opera?" — „Putzeerlig nock; thi naar en
Herre for Exempel vil bede sin Tienere

træcke sine Støvler paa, siiger hånd det i

Tremulanter og S&ng." Holb.Ul.11.2. sa.KR.
1.3.6. unge Drenge . . vandrede parvis, af-

syngende hans egne Digte til hans egen
Musik i yndige Tremolanter. /saÆDin.PP.
227. Trimulanter og Triller. PNJørg.
DegnensOptrædelse.(1841).5. Scharling.N.200.

skære tremulanter, se u. lY skære 9.i. om
fugl: *Naar du (o: irisken) dine smaae Tre-

mulanter sla,&eT.Blich.Træk.38.
|| (jf. tre-

mulere slutn.; 1. br.) uden forestilling om
musikalsk tone: *Dog trods mit Hjertes Tre-

mulanter (0: hurtige, urolige slag)
|

Jeg
naaede Onkels Cabinet. Winth. XI. 153. jf.

(talespr., nu næppe br.) om lussing: Meste-
ren . . gav ham . . en Trimulant paa For-

nuftkisten, at han trimlede af Verkstædet.
Trende smaa og lystigeHistorier.[ca.l800] .5. 2)

J^ indretning i et orgels vindkanal,
der frembringer en sitren ell. bæven
af tonen. Thielo.M.84. *Din (o: orgelets)

Stierne (0: klokkespillet) klang ved Paaske
Morgenrøde, | Men Tremulanten skiælved for

den Døde. Oehl.Fr.56. HPanumB.ML.*681.

jf. Trimmulant-Stemme (i et orgel). Cit.

1753. (Tilsk. 1931. II. 469). tremulante,
V. [tfemu'land)] -ede. (af Tremulant; l.br.\

d. s. s. tremulere. hun kunde triraulante
himmelhøit. BlochSuhr.ÆS.V1.217. tremu-
lere, V. [tfemu'le'r.)] (ogs. trcmolere. Bang.
SE.286. AaDons.MV148). -ede. (ty. trerau-

liaren, tremolieren; fra ital. tremolare, af
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tremolo, skælven (jf. SaVXXIII.727), til

lat. tremor, skælven, tremere, skælve (jf. de-

lirium tremens u. Delirium^; sml. tremu-
lante) J^ frembringe tremulanter (i

sang ell. musik); synge ell. spille med
ell. i tremulanter. JBaden.FrO. Prædike-
nen var . . foredragen med en smagløst tre-

mulerende Stemme. Mynst.Vis.II.89. (hun)
sang sentimentalt med lange, tremolerende

Toner. Bang.SE.286. tremulerende Messe- i'o

toner. HAPaludan.Sp.l77. om fugl.: Vagtler

og . . Nattergale trillede og slog og tremu-
lerede nok saa yndigt. JLange.Breve.il.28.

II
med videre (uegl.) anv. *Hun spiller nu ey

meer paa Luth og paa Citar,
|
Men paa

(ægtemandens) Rygg nu Tacten ikkun slaar

I
. . naar hun aabner Mund,

|
saa maa han

tremulere (o: jamre, hyle).Holb.Skiemt.E2^.

*naar man ey paa tydsk kand tremulere
|

I Lommen (o: klingre med penge), er det, 20

som at Siælen gives op.Graah.PT.II.lSl.
om puls, der kun viser sig ved en svag sitren

i karvæggen: en lille tremulerende Ynls.Her-
holdt.RH.13.

Tre-mænding, en. [-imænOen,] flt.

-er. (efter no. tremenning, oldn. primenningr;

af Mand; sj.) person, der er beslægtet (med en

anden) i tredje led; næstsøskendebarn. Næst-
Søskende -Børn eller Tre - Mænninger. Gram.
(KSelskSkr.IV.62). Willum Worm (var Jens 30

Worms) Tremænding. VilhAnd.Litt.il.685.

tren, præt. af trine.

Trencher-, Trencherer, se Tran-

cher-, Trancherer.

Trend, en. [tpen'] (ogs. Trende, ['tj^na]

Feilb. (bet. 3;. D&E. jf. Moth.T148.167).
flt. trender ['trBnar] {ænyd. trenne, sylle (I);

af III. trende ell. (ellipt.) af ssgr. m. Trend(e)-

(se spec. bet. 3)) i) (jf. Trendegarn, Tren-

ding og Rendegarn; væv., især dial.) kæde- 40

(garn); rending. *Saa trak jeg Trenden
gennem Kam

|
og stak i Sølve, stak i Rør.

AndNx.Digte. (1926). 46. Dengl.By. 1943. 22.

BerlHaandarb.I.85.III.255. UfF. 2) (haand-

arb., navnlig foræld., dial.) især i flt., om
(de paa et vævet stykke stof siddende) ender

af kædegarnet (jf. bet. 1), sammenflet-
tede til en frynse. Trænder, halvt op-

trævlede Blaarlærreds-Ender, som siden flet-

tes og endes i Duske , for at syes paa 50

Haandklædet, der hænger ved Bondens Seng.

Junge. Tidsskr.f.Kunstindustri.1898.95. flette

Hiender.VortHj. III, 1.21. Halleby.95. som
ent., koll: BOls.DFM.8. SaVXII.lO. 3)
(væv., dial.) trendebord; rende (II). Feilb.

D&II. Trend-, i ssgr. se u. Trende-,

I. Trende, en. se Trend.

II. trende, num. ['tfena] {ænyd. trende,

trinde, glda. threnne ofl., æda. thrænnæ,
thrinnæ (Brøndum-Nielsen.GG.1.227 f.) , sv. 60

no. trenne, oldn. J)rennir (flt. af J)rennr, tre-

dobbelt)
, jf. lat. terni, tre (ad gangen, til

hver; se lY Terne^; til II. tre; jf. Trilling;

tidligere ofte skrevet: 3de; sml. tvende) I)

(03, nu især poet., højtid., arkais., til dels

ogs. som en stærkere fremhævet talangivelse

(jf. VSO.)) tre (II). Trende Proprietarier
kommer ind, dend eene efter dend an-
den , smeckende med deris Pidsker. Holb.
IIJ.I.I. (jf. APhS.XIII.223). *Trende Fu-
rier der er per Helvede. T^ess.60. (et) Grev-
skab, der bestod af trende anseelige Sæde-
gaarde. P-45ei6.22,/.33S. de skuede trende
Møer, siddende ved det speilklare Vand.
Oehl.PSkr.II.12. smst.7.(jf. Rubow.SP.26).
Grundtv.Optr.II.74. *Der kaste sig alle de
Trende paa Knæ,

|
Og takke vor Herre for

U\et.Blich.(1920).XXI.186. trende
|
Skrift-

tegn er i „Nei'\Heib.Nei.(1836).49. *den
Gamle (0: en spaakone) . . raabde: „trende
Piger, og Drengebørn sex". Winth.D.jf1828).
151. Hofliv under trende Konger. JSBoden-
hoff.(bogtitel.l913). TomKrist.P.21. Es.20.3

(1931) (se u. IL tre 1). inden trende
solemærker, se Solemærke 1.

|| (jf. bet. 2)
i forb. m. Gang. *See hvor Vaande-fuld
hånd falder

|
Ned med Bøn udi sin Nød,

|

Trende gange Gud ]^a,a.ksdder.Kingo.SS.IV

281. *Siig mig, hvor mange er da Trende
gange Tretten. Wess.60. *Bagefter forstaae

vi nu Alting saa godt — | Ak kunde vi gjøre

det to Gange blot!
|
Dog — kunde vi det —

er jeg næsten bange
|
Vi ønsked' at gjøre

det trende Gange. Bøgh.Digte.(1855).198. 2)

(foræld., arkais.) foran en anden talangivelse,

m. bet. af gentageilse: tre gange, er det (til-

føjede saar) Hulsaar . . da bødis trende sex
(d: 18) Lod Sølw. DL.6~7—3. smst.6—20—2.
Regnar . . leged med sin Sax (jf. Saks 1

slutn.),
I
Greb den i Luften atter:

|
„Een

imod Trendeti (0: 30)1"
|
Han raabte høit,

med Latter I Og spøgfuldt Praleri. Oehl.Regn.

(1849).7. Manddrabsboden var . . efter Jyd-
ske Lov trende 18 (0: 54) Mark Penge (jf.

thrinnæ attan mark pænning.jDGL.//.i55).
DanmRigHist.1.824.

III. trende, v. ['tfena] -ede ell. (min-
dre br.) præt. -te, part. -t [tfBn'd] (Abrah
NyerRahb.II.149. CReimer.NB "86.

jf. Moth.

T148. Feilb.). vbs. -ing (s. d.). (ænyd. glda.

d. s. (ogs. i bet.: (ad)splitte); fra ty. (nt.)

trennen, egl.: adskille, fraskille (jf. IV skære

7.3 slutn.), men til dels sammenblandet med
rende (IV2.3) og træde (en naal; jf. Feilb.

(trænde) samt UfF.); især væv., dial.) (paa
et trendebord) afmaale (traade til) ren-
ding (kæde); ogs.: sætte rending (kæde)
paa væv; rende (IV2.3). *Den ældste Sø-

ster Væven trendte.AbrahNyerRahb.il.149.

Faster Petrine (gik) til een en halv Miils

Vei borte boende Væver, for at trænde

G&rn.RUss.ME.1.71. Garnet er trennet eller

skaaret op i Kiæder.VæverB.9. Feilb.BL.
106. Til en Vævning i to Farver . . trender

man med 4 Traade, to af hver Farve.

HaandarbF.1945.13. UfF. billedl: paa samme
Tid havde jeg (0: en skrædder og digter) en

Tragedie i Væven, som allerede var trendet,
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paa femte Aet næT.Blich.(1920).VIII.113.

anv. som modsætn. til TV. rende 2.3: Keiser-

inde Sophie . . havde spottet med hans
Skade og sagt, han hørde til Rokken i Fruer-

Stuen, hvorover han i sin Harme lovede

at rende fa; tilrettelægge til kæde) hvad
Keiserinden i alle sine Dage nok skulde bare

sig for at trende (o: sætte paa væven som
kæde).Grundtv.EV.II.172.

\\
(sj.) talem., efter

Rimkr.M.223 (jf. Mau.2922), m. lign. anv.

som TV. saa 2.i (mods. høste 2.2): *„Som
der trændes, saa der hændes",

|
Er Højnor-

dens Mundheld goai.Grundtv.PS. VIII.214.
Trende-, i ssgr. (ogs. Trend-, se u.

Trende-bom, -bord, -garn^. især (væv., navn-
lig dial.; ofte m. tilsvarende ssgr. m. Kæde-
og Rende-^. af III. trende (se videre Feilb.).

-bom, en, (jf. I. Bom 2.6) kædeiom;
rendebom (2). Trend-: BerlHaandarb.I.281.

-bord, et. ('Trend-. PoV'/iol945.16.sp.2.

jf. Feilb.). (jf. -stol og Trend 3; d. s. s. II.

Rende. Rask.FynskeBS.63. Feilb.BL. 60.106.

TJfF. -bænk, en. rende-, trendekiste, han
sad paa Trendebænken ved Vinduet og stir-

rede ud, mens Moderen sad ved Væven.
Poni.DR.U.27. UfF. -fletning, en. (til

Trend(e) 2; haandarb.) det at flette trender

ell. (konkr.) de flettede trender. VortHj.
111,1.15. HaandarbF.1938.219. -garn, et.

('Trend-. Aakj.VB.193. sa.BT.22.82. Berl

Haandarb.111.258. jf. Feilb.). (ænyd. d. s.)

garn, der skal trendes ell. er trendet; rende-,

kædegarn; trending. Moth.T148. Rask.Fyn-
skeBS.63. Jeg farvede baade Trendegarn og
Isletten.OZdemors Erindringer.(1908).94. Feilb.

UfF. jf. Trendegarnsside, mods. Spinde-
side 1, 8. d.

II (jf. Rendegarn 2.2) billedl.

Beroer hans hele Væv paa Styrken af disse

Sætninger, da vil det ikke blive vanskeligt
at sønderrive baade Islæt og Trendegarn.
Blich.(1920).in.40. smst.XlV.125. være (lidt)

løs i trendegarnet, (dial.) være usolid, til-

bøjelig til at skilles ad, ogs. uegl., spec. (om
kvinde): løsagtig („løs paa traaden"). Skovrøy.
LM.47. Feilb. -gilde, et. (dial, foræld.)
sammenkomst (med kaffedrikning olgn.), naar
garnet var trendet (og afleveredes til væveren).
CReimer.NB.86. UfF. -kasse (Feilb. BL.
106) ell. -kiste, en. (jf. -bænk^ d. s. s.

Rendekiste, de lange Vinteraftener sad (jeg)
paa Mosters Trendekiste foran Arnestedet.
Pont.UE.*69. Feilb.BL.60. UfF. -stol, en.

at. -bord; d. s. s. II. Rende. UfF.
Trending, en. flt. -er. (jf. Trend 1;

væv., dial.) vbs. til III. trende; især konkr.,
om trendet garn; rending (2.2). Spinderne
(bør) spinde deres Garn forsvarlig, saavel
til Trænning som Mæt. OeconJourn. 1758.
200. Rask.FynskeBS.63. Skattegraveren.1885.
11.68. Feilb. UfF. billedl.: Skovrøy.Hunde-
raglen.(1913).127.

trenet, perf. part. af trine.

!• Trense, en. ['tj^nsa] (ogs. Trens.
OecMag.V.359.

jf. Trens- i ssgr. u. Trense-. —
XXIV. Bentrykt Vi. 1947

dial. Trinse. Lewis.Babbitt.(overs.l927).130.

jf. Feilb.). flt. -r. (sv. trans; fra ty. trense
ell. holl. trens(e) (trins), laant fra sp. trenza,

fletning, reb; besl. m. I. Tresse) I) noget flet-

tet, sammensnoet olgn. I.l) snor ell. søm,
spec. (fagl., skræd., haandarb.j om syet snor,
snorlignende søm (i alm. bestaaende af
flere traade, oversyede med en række tætte

sting), anvendt til forstærkning af lommegab,
10 (skjorte)split olgn. ell. som en løkke (hvori

en knap ell. hægte griber ind), som stilk paa
en (ikke tæt tilsyet) knap olgn. VSO. MO.
Slidsen . . stafferes med et Bændel, og en
Trendse sys i STpiåsen.VortHj.III,1.98. (paa
chemisens) Skulderspidser syes i Kanten . .

en stor halvrund Trænse til at knappe
over Knappen. J?aandv.74. Kugleknapper, der
hænger i en lille Trense. PolitiE. Kosterbl.

^'^1925. 2. sp. 2. SyStrikkeB. 35. StevnsBjev.

20 112.150.
II (jf. Trensekasket; 1. br.) d. s. s.

I. Tresse 1. de smalle, blaa og gule Trenser,

som prydede Skulderstropperne. PouiS'ør.jBS'.

363.
II
(nu næppe br.) om kort snor ell. line.

OecMag.V359(se u. Kense^. 1.2) (fagl.) ved

haararbejde: en paa særlig maade sammen-
flettet (trenset) haardusk (haarloh).
Haararb.28ff. 2) (egl. om (snoet) tømme;
især fagl., spec. ^ ell. rid.) hovedtøj (2)

(ofte (rid.): uden skyklapper) med særligt

30 (trense)bid (og (rid.) tilhørende tøjle); ho-
ve dia g; ogs. spec. om et saadant hovedtøjs

særlige lædertøj ell. om det særlige (trense)bid

(jf. Moth.T167. LSal. 1.694). *unge Plage,

naar |
De føler Trendsen først, paa de-

res Bag-Been staebei. Overs.afHolbLevned.208.

Adr.^yil762.sp.l3. hun (er) saa stiv som
en ung Stridsfole, der aldrig bar Trendse og
Kapsun. /ngf.FS*./. 62. *(æslet) ryster Tren-
sens Kjæder,

|
Og spidser sit Øre net.

40 Winfh.D.(1832).119. *(rejsevognens) Hest,
|

For Trensen fri, med Pose for sin Mule,
|

Begjerlig fraadsed i det friske Hø. PMøll.ES.
1.36. Den dobbelte Trendse har to Mund-
stykker. PTFfiaHe.i2.97. MilTeknO.37. MøllE.
111.140. *Jeg trak min Hest af den lune

Baas
I

og lagde den Sadel og Trense paa.

Røse.Bygevejr.(1892).190. || med videre (bil-

ledl.) anv., som udtryk for baand, tvang,

hemninger olgn. Ing.EM.1.6. man kan ride

50 mig med Trense, hvorhen man wiX.Winth.

VI1I.70. Drachm.DJ.L413. hans ubændige
Sind, der hadede Tøjle og Trendse. Brandes.

11.136. II. trense, v. ['trBnsa] -ede. vbs.

-ning (s. d.). {ty. trensen, holl. trenzen,

jf. sp. trenzar, flette; til I. Trense) I) ^
I.l) m. h. t. (tykt) tov: fylde (flette) line-

gods (trensegarn, trensegods) i fugerne (fou-

terne) for at give tovet en jævnere overflade;

spække (2.2). SøLex.(1808). (en matros)

60 faldt overbord fra Bukken, da vi trænd-
sede Toug. Bom. MineHændelser. (1834). 177.

Harboe.MarO.447. Før Tovet trenses, bliver

det omhyggeligt tjæret og godt udspændt.
KuskJens.Søm.43. 1.2) m. h. t. bøjereb: korte

29
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ind paa; optrense. (skibschefen skal) lade

Boje-Reebene eftersee, og efter Dybden
trendse, paa det at ingen skal tage Skade
paa hans Anker. SøkrigsA.f1752).§184. Har-
boe.MarO.447. Scheller.MarO. 2) (fagl.) ved

haararbejde: flette (en haardusk, haarlok)

tæt sammen omkring udspændte traade
(saa at den danner en trense (1.1.2)). Buchh.
EG.184. Haararb.l4. Trense-, i ssgr. (ogs.

Trens-, (til I. Trense l.ij i ssgr. Trens-
syning, -søm. SkotøjsO.111.46). spec. (for-

uden de ndf. anførte ssgr.) til II. trense 2, i

(fagl.) ssgr., der betegner (del af) et redskab,

som anvendes ved trensning; saaledes Trense-

ramme, -snor, -stok (Haararb.14.33) ofl.

-bid, et. [1.2] (fagl.) mundbid, der i olm.

(mods. Stangbid) er bevægeligt i et led paa
midten og i hver ende har en ring, hvori tøjlen

(tømmen) fæstes; trensemundbid. MøllH.III.
141. LSaU.694. -garn, et. [II.l.i] ^ garn
(skibmandsgarn, linegods olgn.), hvormed et

tov trenses. Funch.MarO.II.142. -g:ocls, et.

[II.l.i] 4^ d. s. Funch.MarO.II.142. -ka-
sket, en. [I.l] (sj.) uniformskasket med
tresser; tresse-hue, -kasket. Wied. Silh.204.

-kølle, en. [II.l.i] (jf. SætkøUej ^ kølle

til bankning af tov, som trenses. Harboe.
MarO.447. Sal.*XXIII.730. -mandbid,
et. [1.2] (fagl.) d. s. s. -bid. PWBalle.K.12.
110. MilTeknO.300. -ring, en. [1.2] (fagl.)

(tøjle)ring i trensebid. PWBalle.R.53. -tøj,
et. (fagl.) I) [1.2] hovedtøj med trense(bid).

NationalmusA.1943.65. 2) [II. 2] redskaber til

ell. tilbehør ved trensning. Buchh.EG.176.
-tøjle, en. [1.2] (jf. Stangtøjle; fagl.) tøjle,

der fæstes til ringen i et trensebid. PWBalle.
R. 35. 110. MøllH.III. 141. Trensning,
en. vbs. til II. trense, spec. (^) til II. trense

1.1. SøLex.(1808). Scheller.MarO. ogs. konkr.,

om (hvad der anvendes som) trensegods.

Funch. MarO.II. 142. KuskJens. Søm. 29.
\\

(fagl.) til II. trense 2. Haararb.28.

I, Trente, en. ['trgnda] ftt. -r. (rimelig-

vis dannet af II. tre efter Jante; jf. Enert,
Toert; især drenge-spr.) i klinkspil: knap
med værdi af tre janter. Dania.VII.128.

II. trente, v. se trante.

Trepan, en. [tre'pa'n] flt. -er. {fra fr.

trépan, af gr. trypanon, (vimmel)bor; med.)
redskab (vimmelbor med en savende staal-

cylinder olgn.) til udførelse af trepana-
tion. Moth.T167. MR.1806.253. Kirurglnstr.

51. trepanere, v. [trepa'ne'ro] -ede.

vbs. -Ing (LTid.1744.322. Meyer.") ell. Tre-
panation (ConvLex.XVII.543. VoreSygd.IV.

442). {fra fr. trepaner, til Trepan; med.)
(behandle, operere, ved at) gennem-
bore og fjerne et stykke af kraniet (ell.

en (flad) knogle som brystbenet, bækkenet
olgn.) for at kunne behandle en sygdom
i de indre dele. Moth.T167. (man) vilde

have Kongen trepaneret. Biehl. Interiører fra
Chr.VIls Hof.(udg.1919). 133. *gjennemflengt
og krængt og trepaneret,

|
Fik han det

Skudsmaal af vort Hospital:
|
En Mand, i

hver Henseende normÅl PalM.AdamH.III.
105. trepanerede KT&mer.JohsBrøndst.DO.I.
316. billedl.: Efterat hun . . med sit Blik
havde trepaneret min Sjæl, forvandlede hun
Boreren (o: sit vredesblik) i en Kølle. Tode.

IX.298.
tre-pattet, adj. spec. (landbr.) om ko:

som (næsten) kun giver mælk af tre patter.

10 Landbo.IV.597. Hvad koster den trepattede
Ko? spurgte h&n.JVJens.Ma.70. jf. Tre-
pattethed. LandbO.IV. 597. Mdsskr Dyrl.

LVI.339.
II

(spøg.) i forb. som: naar en
mand sælger en ko i Jesu navn, er den gerne

trepattet, (efter J. C. Christensen, se JCChri-
stensensEftermæle.(1931).115) anv. som ud-
tryk for hyklerisk snedighed (fx. i politik).

hvad vil det sige at være missionsk? Det kan
betyde . . at sælge trepattede Køer i Jesu

20 'N&vn.KMunk.LGD.43. Det er gaaet med
Stauning-Hus-Forliget, som det jævnlig har
været Tilfældet, naar der er slaaet en Han-
del af med Socialdemokratiet: det er Hr.

Stauning, der faar Kontanterne — og de
andre, der faar den trepattede. iVa<TtdI.**/s

1938.9.sp.2. -punkt, et. (arkæol.) ornament
bestaaende af tre punkter. JohsBrøndst.DO.
III.56. jf. Tre-punkt-ornament. DRun.
sp.l044. -pægle-flaske, en. (især dial.

30 -pægls-. Feilb. Aakj.VF.lOO. jf. JakKnu.A.
52). flaske, der rummer tre pægle; ofte spec.

om en flaske med spiritus (brændevin) i.

fyld mig en Trepægleflaske med Mjød og
'Qidir\åQW\m.Etlar.GH.I.293. (han) reiste sig

om Morgenen med en tom Trepægleflaske.

Krøyer. Er. 29. Dengang du kom til Ver-

den . . var (du) ikke større end en Txq-

Y)ægleMske. AndNx.PE.III.333. (nu næppe
br.) jf. Knægt 7: en Trepægleknægt med

40 Brændeyin. Asfalten.'^''/il898.2.sp.2. -rebet,
ell. (nu sjældnere) -revet, adj. 4> om
(mærs)sejl: formindsket med tre reb (II). Jeg
laae bi under et trerevet Mersseil . //awc/i.

TvendeDigtninger.(1837).109. spec. (jf. Mærs-
sejIskuling og Y rebe) om hertil svarende

vindstyrke (kuling): trerebet mærssejls-
kuling. VSO. Frem.DN.188.
Trering, en. se Træring.

I. Tres, en. se Trest.

II. tres, num. [tyes] (især tidligere olm.

skrevet tredsj. {forkortelse af tresindstyve;

uden for aarstalsangivelser (jf. bet. 2.\) især

(tidligere (næsten) kun) talespr., jf. SBloch.

Sprogl.152. Levin.) (den talværdi, der
svarer til) tallet 60. I) i al alm., tidli-

gere spec. anv. ved tælling uden tilføjet subsi.

VSO.VII.254. SvGrundtv. tres kroner om
mkneåen. Hjortø.SJ.93. Tres Talenter (o: for-

fattere og skuespillere). Leop. (bogtitel. 1918).

60 han var treds Aar. Elkjær. MH. 48.
\\ jf.:

De sammensatte Cardinaltal blive i Mund-
sproget naar man tæller, uden at føie Gjen-

standens Navn til, forkortede ved Ude-
ladelse af Endelsen, f. Ex. halvtreds, treds.
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SBloch.Sprogl.152. vi (kender) ikke mere . .

Brugen af vore egne Tal . . i danske Boger
staar Former som treds Aar, firs AailBran-
des.XV.79. (forfatteren) føler øjensynligt ikke,

hvor meget bedre det lyder at sige tresinds-

tyve Mennesker end tres Mennesker, ganske
fraset, at det hedder det første. sms<.92.

sml. Jesp.(VidSelskMedd.HF.XXVII,4.28).
2) med særlig anvendelse (uden tilføjet subst.).

2.1) om tidsrum: (et ell. flere af) aarene
60— 69 i et ell. andet aarhundrede. Fire og
treds (o: (krigs)aaret 1864) amputerede os

for Land ved Koiterne. Bang.S.205. En Re-
krut fra fire og treds. Rist.(bogtitel.l889).

||

især (jf. bet. 2.2j i hest. f. flt.: tresserne.
(Boulle) er født i Paris omkring 1642, og de
ældste Møbler fra hans Haand er fra Begyn-
delsen af Treserne (o: 1660'ern€).FrPoulsen.

MH.II.6. 1750-erne bringer . . ingen Over-
sættelser af borgerlige Romaner, Tresserne

(o: 1760'erne) har . . kun een. Stangerup.R.
229. især om tiden 1860-1869: den saakaldte
„Skolelærerlitteratur" (har sit) Udspring i

Treserne. VilhAnd. Litt. IV. 104. „Idealismen"
i Tresernes Litteratur, smsi. 209. 2.2) som
aldersangivelse.

\\
(de) tres, 60 aar; ogs.

(jf. flg. bet.- gruppe) om alderen (aarene)

60—69. Da han døde, var han Treds.

JPJac.(1924).II.89. Jeg er jo snart de treds

n\i.Rode.EM.33. en lille, gammel Kone oppe
i de Ties.SorøAmtstid.'Vi»1944.Sønd.5.sp.4.

jf.: den dengang (a: i 1830) over tresaarige
Thorvaldsen (f. 1768 ell. 1770). Kulturmin-
der.1944.126.

II (jf. bet. 2.\) i best. f. flt.:

tresserne, alderen (aarene) 60—69. da han
var højt i Treserne, kunde det (o: en lunge-

betændelse) nemt blive alyoAigt. Skiberg.HK.
10. en graanet Mand paa Tærskelen til

Ties'eTne.Friis-AIøll.SB.137. 2.3) (jf. tre-

sindstyve sp. 454*" og halvfemsindstyve sp.

777^*^) ^ ved tælling af points (efter kort-

værdi; jf. Seksogtres^, spec. i piquet om (af-
sluttende) højt pointsantal, som en spil-

ler (forhaanden) under visse forhold naar ved
et spring i tællingen fra 29 til 60: En
Treds eller Pie. CHøegh-Guldberg.NyesteSpil-
lebog.(1868).94. ogs. om en melding i idiot-

seksogires.

tresakke^ v. se trasakke.

Treset, en. [tfe'sædj ^Triset. Skuesp.
VII.143. Wiwet.D.23. jf. VSO. Meyer.'lllS.

t Tresé. Tychon.Vers.307). (fra ital. tresette

(tresetti), ;/. fr. tré-scpt (trois-sept) ; egl: 3
syvere; nu sj.) <Jk kortspil, hvori den (af de
tre spillende), som har tre syvere paa haan-
den, vinder spillet, et Fruentimmer . . som
taler Fransk, spiller Qvadrille og Tresset.
JSneed. 11.30. Spillebog.(1786).109. Mynst.
Levnet. 89. VSO. Meyer.*
treHindstyve, num. ['tresansity^Ova]

(nu dial. -tive. 4Mos.7.88(Chr.VI). Luc.
24.13(Chr.VI og 1819). Schousbølle.Saxo.
158. Balle.Bib.L61. jf. UnivBl.1.384. Flem-
løse.155. — t tredjesinds-. Thurah.B.263.

— tidligere alm. skrevet tredsinds-. Holb.

UU.6. Oehl.HS.(1815).16. lTim.5.9(Chr.VI
og 1907: tresinds-j. Bredahl.1.74. jf. VSO.
Levin. NatTid.'Jzl940.10.sp.2). (ænyd. try-,

tresind (s) tiuge ofl., glda. æda. t(h)rys(æ)-,

t(h)rysin(s)tiughæ (Brøndum-Nielsen.GG.IL
125.281. sa.SF.41); af II. tre og II. Sinde

1, egl.: tre gange tyve; jf. tres og seksti;

nu især O ell. for at give større eftertryk

10 ell. (lidt gldgs.) spec. som attrib. (jf. u. II.

tres 1)) (den talværdi, der svarer til)

tallet 60. Rhoboam , , tog atten Hustruer
og tresindstyve (Chr.VI: tresindstivej Med-
hustruer; og han avlede . . tresindstyve

(Chr.VI: tresindstive^ Bøttie. 2Krøn.ll.21.
Matth.13.8 (se u. III. Fold ];. hun syntes

neppe at have naaet fyrretyve Aar, da
hun dog havde tiedsindstyye. Holb.Heltind.

11.377. *Idag — just nu idag — er hen-

20 des Dødsdag.
|

Trehundredfiirogtredsinds-

tyve Furer
|

I Barken staae — Nu skiæ-

rer jeg den sidste. Oehl.IIS.(1815).16. denne
Skuespiller, der havde ligget en tresindstyve

Aar i sin GT&y. NicNeiiendam.VV137. \\ ved

aldersangivelse. fra den, som er tyve Aar
gammel, og indtil den, som er tresindstyve

(Chr.VI: tresindstive^ Aar gammel (1931:
til det tresindstyvende ka,r).3Mos.27.3. *Nu
er jeg tresindstyve (o: 60 aar (gammel)).

30 Aakj.SD.III.103. anv. som subst.: Nær ved
de 60 ve har jeg endnu ikke havt Udsigt
til Opfyldelsen af et mangeaarigt Ønske.
Blich.(1920).XXXII.81. jf.: en tresinds-
tyveaarig Enke. smst.XXV123. IIBrix.DD.
47.

II ^ i piquet: d. s. s. II. tres 2.3. en
Tredsindstive, eller Fie. Spillebog.(1786).

87.
II

hertil som ordenstal: tresindstyvende.
Moth.T155. I mit tredsindstivende Aar.Blich.

(1920).XXXII.115. 3Mos.27.3(1931; se u.

40 tresindstyve^.

tre-skaaren, part. adj. I) (fagl.) til

1\. skære 3.2, om brænde olgn.: trekløvet.

Treskaaret Brænde. F/SO. Levin. 2) -^ til

IV skære 14.3: treskaaren talje, se u. I. Talje.

-skaft, subst. (jf. 1. Skaft 4; væv., dial.)

treskaftet tøj (stof, væv) (jf. Moth.T154). Le-

vin. Feilb. BerlHaandarb.III.258. jf.: Tre-
skafttøis Skjorter. Pram. y/.i35. -skaf-
tet, adj. (jf. skaftet 3 og tre-bunden (1),

50 -skæftet, -slæt; væv., dial.) om tøj (stof,

væv): som er vævet (paa en væv) med tre

skafter ell. (tidligere) vævet med trefarvede

traade (jf. Moth.T154. VSO. MO.). vort

hjemmegjorte treskaftede Tøi.Grundtv. Dansk.

IV585. Manufact.(1872).179. BerlHaandarb.
1.87. Halleby.87. Feilb. -skel, et. (især

dial.) trebundet (2) skel. Feilb. NissensHistorie.

(1918).39. Feilb. -skilling:, en, (ænyd.

d. s.; foræld.) mønt med en værdi af tre skil-

60 Ung (1.2). Moth.T154. VSO. MO. kunde de
faae fat i en af de gamle Treskillinger, gav
de den med Glæde i Drikkepenge som en
Fiirskilling. SHeegaard.ØF. 77. -skæftet,
adj. I) (væv., nu næppe br.) til I. Skaft 4,

29*
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om væv: som har (arhejder med) tre shaher

(jf. Kalk.lV.437. Y.1080), ell. om tøj: d. s. s.

-skaftet. MO. 2) (fagl.) om træstamme, se

u. -skæftet 2 (DO.XIX.sp.Ull). -slaaet,
fart. adj. (ogs. -slagenj. (jf. -spunden og

sno 12 slutn.; fagl.) om tovværk, se III. slaa

38.3. jf.: Som Dreng har jeg ofte . . været
med til at treslaa Teller.AariVejle.lOél.

57. Treslagning. D&H. -slag, et. (fagl.)

se u. I. Slag 2.1. -slyng, et (JohsBrøndst. i'o

DO. II1. 56), -slyngning, en. (arhæol.)

ornament iestaaende af tre slyng ell. slyng-

ninger. EOlr.KP.I.146. -slæt, et. {med til-

knytning til Islæt (ved misforstaaelse) , af jy.

tres(e)let (tøj) (Feilb.III.844), egl.: tresyllet

(se u. I. Syllej; jf. Toslæt; sj.') treskaftet tøj

(stof, væv); treskaft; billedl.: (man) øiner

et scandinavisk Forbund, vævet af et langt

stærkere Stof end salig Margrethes Treslæt.

Blich.(1920).XXY69. sa.MT.79 (se u. Slæt 20

2). -snip, en. ^-snippe. FrGrundtv.LK.
189.216. LollO.). {jf. SV. tresnibb og I. Snip

3; dial.) trekant; jordstykke, tørklæde olgn.

af form som en trekant. FrOrundtv.LK.172.
Hjortø.IU.32. AarbLollF.1926.9. UfF.
Tresor, en, et. se Tresur.

Tre-spand, et. (jf. -spænd^ (for)spand
hestaaende af tre trækdyr, især heste, for-

spændte side om side (som for en trojka) ell.

som to stangheste og en forløber; ogs. om 30

køretøj med saadant forspand. Gendarmernes
Trespand (holder) for hans Dør og bortfører

ham til Sibiriens Gieense. Brandes.111.685.
AMeyer.EtFolk,dervaagner.(1895).199. Isak
Din.FF.83. jf. Trespandsvogn. Meyer.^
916.

t Trcspe, en. {fra ty. trespe) S? navn
paa forsk, arter af hejre, som rughejre. Bro-
mus secalinus L., ell. agerhejre, B. arvensis L.,

olgn. planter. OecMag. II. 347. Oecon. Corre- 40

spondent.1820.311.

Tre-spring, et. dels (sport.) om en

slags længdespring, der bestaar af et spring,

et skridt og et spring, som afsluttes med ned-

spring med samlede fødder. Forslag til Un-
dervisningsplaner f.Gymnasiet.(1905).85. Berl

Konv.XXI.478. dels (gym.) om et særligt sam-
mensat luftspring. Sportsleks.II.607. -span-
den, part. adj. (fagl.) om garn olgn.:

(sammen)spunden af tre parter (traade osv.); 50

treslaaet. PolitiE.KosterbUyd923.3.sp.l. UfF.
-spænd, et. (mindre br.) d. s. s. -spand.
Meyer.^912.

I. Tresse, en. ['tyissa, ogs. 'tyesa] (sj.

Trasse. MadsNiels.DG.26. Tri8(se). se u.

Guldtresse^, fit. -r ell. (fagl.; m. fr. flt.-form)

-s (Manufakt.(1942).113). {no. d. s., sv. f
tress, ty. tresse, hall. tres, eng. tress, haarlok;

fra fr. tresse, af ital. treccia, fletning (vistnok

opr. af tre parter); besl. m. I. Trense) I) flettet eo

(snoet) ell. vævet baand, snor , lidse af uld,
silke olgn., spec. (jf. Galon, I. Lidse, I. Snor
1.6 og Guld-, Lan-, Sølvtressej om svært
baand (lidse, snor) med indvævet (islæt

af) metaltraad (især guld-, sølvtraad),
anvendt til besætning, drapering olgn.,

især paa (dele af) uniformer, livreer
osv. (navnlig i fit.). vAph.(1759). Rytterne
(faar) en Hat med Tresse. i^orordn."/»i774.

§22. *med gyldne Tresser
|
Hans Klædning

ipiydes.Storm.FF.30. Kiolen med en broget
Tresse (0: tjenerliberiet)

\
Forsvandt for

Trøien blaa (0: matrosdragten). Oehl.T.(1833).
71. det røde Silkeomhængs flossede Tresser.

Kofoed-Hansen.KA.II.194. Styrmanden stod
og betragtede venstre Arms Tresser. CFMor-
tens.RW.217. VareL.*879. jf. III. tresse: at

befæste Haarene paa Tresser, og af dem at
gjøre 'Pa.TykkGT.Hallager.83. \\ hertil ssgr. som
Tresse-fabrik (Adr.^V^ 1762. sp. 10) , -hat
(Drachm.T.118), -hue (Wied.S.189), -ka-
sket (Drachm.III.287. jf. Trensekasket^,
-mager (KiøbmSyst.III,1.231). 2) (hat.) et

af straa flettet baand (straafletning) til

straahatte. VareL.*810.

II. Tresse, en. se u. II. tressere 2.

III. tresse, v. ['tfBso, ogs. 'tyeso] -ede.

vbs. -ning (Larsen.), (fr. tresser (se tressere^/

til I. Tresse; fagl.) flette, sno (til en tresse).

vAph.(1759). især (jj. I. tressere og I. Trense

1) ved haararbejde: at tresse Haarene, an-

bringe dem enkeltvis paa Blondestrimler (til

parykker). Sal. V.450.

I. tressere, v. [tria'se'ra] (ogs. trassere.

PoVVnl942.14.sp.5). -ede. vbs. -ing (Lar-
sen.), {ty. tressieren, fr. tresser; til I. Tresse;

jf. III. tresse; fagl.) flette, sno (til en
tresse) olgn. JBaden.FrO.II.

\\ (jf. I. Trense

1; haandarb.) om en slags korsstingsbroderi,

hvorved man trækker en traad fra venstre til

højre og syr over den med halve korssting.

TidensKvinder.^^/il929.27 . || ved haararbejde:

befæste paa tresser; tresse (III). Nu tresseres

(parykkerne) og derefter heftes de paa Net-
tet, ordnes, brændes og akkomoderes.IfaZ-
lager.83.

II. tressere, v. [tf^'se^ra] -ede. {side-

form til dressere, jf. holl. dresseeren, fr. dres-

ser, tilpasse olgn. (se dressere (2-3)^; nu næppe
br.) ordne, tilpasse paa en vis maade.
I) (bogtr.) bringe typerne i satslinien til at

staa lige; kloppe (1). Moth.T168. jf. VSO.

II
hertil Tre88er(e)-bræt (jf. Klopholt^.

Moth.T168. jf. VSO. 2) (kog.) m. h. t. mad-
varer: gøre i stand til (pyntelig) anret-
ning, servering; anrette, servere paa en

pyntelig, tiltalende maade. Huusm.(1793).53.

jf.: Salattresse af haardkogte Æg. CMill-

ler.Koge-Bog.(1785).133. 3) m. h. t. dyr: af-

rette; dressere (3.i). Leth.(1800). Amberg.
tresset, adj. ['tf?s8<, ogs. 'tyesai] (sj.

trisset, se u. guldtresset^, {af I. Tresse;

især Qp) om uniform olgn.: forsynet (besat,

prydet) med tresser. *en Soldat |
Med

Taske, Sabel, træssed Bat. ChrBorup.PM.85.
Trojel.1.97. (kusken) satte sin tressede Ka-
skjet paa Sned. Schand.UM.292. *saa rider

de Herrer i tressede Kjoler
|
og stikker til
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mngs. Drachm.PT.146. JVJens.H.300. om
person: (hendes) tressede Elsker (o: en tje-

ner). CBernh.NF.1.108.

Trest, en. ^Trist Moth.T155. Grundtv.

PS.IV153.155. t Tres. Skuesp.Y218. Spille-

iog. (1786). 208. — dial. Brest. Bornh.Ord-
iog.(1873).69. Esp. 51). flt. -er. (no. trest,

isl. J)ristur, jf. sv. tres(s), tråss
; fra nt. drist

(dris), ty. tres; til grund vel oldfr. treis, treer

(fr. trois^, ell. sp. og port. tres, lat. tres, se lo

II. tre; nu ikke i olm. rigsspr.) <{k tre(er),

spec. i trumf (i spillet styrvolt). *Da du i

spæde Aar først blev Cavallerist,
|
Da holdt

mand dig, som i Styrvolt een liden Trist.

Rostgaard.(GkS 799.29). Treerne kaldes Tre-

ster. SAJørgensen.Spillébog.* (1802). 276, har
du da aldrig andet end Duser og Trester

paa din Haand ? JPJac.7.2S5.
tre-stemmig, adj. (sj. -stemmet.

ConvLex.XVII.545). J^ om (sang) musik: 20

udsat for ell. udført med tre stemmer (partier).

Thielo.M.44. Concordia, v. Leuven og jeg

sang hver Aften . . aandelige Viser trestem-

migt. OeR Øen. (^2524;.///. 258. VS O. MO.
S&B. billedl.: Shakespeare griber Vanvid-
det og sætter det trestemmigt ud, fordeler

det mellem Edgar . . Narren (og) Kongen.
Brandes. Vil1.530. -sten, en. ^;/. Brækrod,
Feberurt; sj.) 3» Triosteum L. (hvis frugt har
tre stenfrugter). Kjærhøll.FB.443. -streger, 30

en. (jf. Streg sp.323" og -streger (DO.XXII.
sp. 334); skol.) d. s. s. -dækker 2.4. Os elske-

lige Erik Lemborg har begaaet en ualmin-
delig grov Gramatikiler. Saadan en rigtig

Trestreger. EdgHøyer.SÆ.53. ORung.PS.188.
Tresnr, en (i bet. 2: Thiele.FD.27. Hist

Tidsskr.5R.L499) ell. (alm.) et. [tre'suJr]

(spec. i bet. 1 (s. d.) m. fr. form: Tresor,
en (i bet. I.2: Woldemar. Gregers.(1891).86.
i bet. 2: JBaden.FrO. Kunstudstill. (1879). 40

28. MarieThomsen.JomfruFanny. (1934). 61)
ell. et (i bet. l.i : JacBircherod.R.62). — 1. br.

Dresur. i bet. 3: OrdbS.). flt. -er. {ænyd.
tresur (træsur), tresor, skab; dels (i bet. 1)
ligesom ty. (f) tresor, tresur, eng. treasure

fra fr. tresor, skat(kammer), af lat. thesaurus,
gr. thesauros (se Dressel^- dels (i bet. 2) fra
ly. tresor, tresur (mnt. tresor, trisor^, der
er laant fra fr. dressoir, anretterbord, kredens-
bord, køkkenrække (af fr. dresser, anrette 50

olgn.; se dressere og II. tressere 2), men (i

formen) sammenblandet med foreg.; jf. holl.

dressoir (dressoor, tresoor))

1) (nu arkais.) skat (I). I.i) i egl. bet. ieg
maac vaage derover, som een drage over
sit tresoT. Jae Bircherod. R. 62. JBaden.FrO.
Meyer.* I.2) uegl., om noget dyrebart, skønt,
herligt, især en dyrebar person, en skøn, dejlig

kvinde olgn.; skat (1.2). Er hun nu intet al

Dejligheds Tresor? JPJac.I.165. Woldemar. e'o

Gregers.(1891). 10.86.

2) (foræld, ell. dial.) brugsgenstand (bo-
have, møbel), hvori noget (kostbart, smukt)
opbevares, især om gammeldags (stort)

skab (med glasruder, aabent midterrum olgn.)

til opbevaring af prydsager, brugsgenstande

olgn.; ogs, om (penge-, smykke) skrin ell.

(dial.) om (trekantet) hængende hyldemøbel,
amagerhylde (MarieThomsen.JomfruFan-
ny.(1934).61. Feilb.). Athenobius . . saae Si-

mons herlighed, og træsur (1871: Fadebur^
med guld-kar og sølv-kar. lMakk.15.32 (Chr.
VI; jf. Fadebur 2). et gammelt Tresur ned-
rystede (ved stødet) et halvt Dusin umage
Theekopper. Tode./Z.Si. store brune Tresu-
rer med Løvehoveder. Praw.F/.i40. her er
mit Guld og Penge med ædle Stene i Tre-
snret. PVJac.Trold.7 9 (jf. smst.65). Da ud-
viste næsten alle Pengeskriin og Tresorer en
sorgelig Tomhed.HFEw.VT.il. 303. (han)
lukkede op for Tresuret og tog en Flaske
gammel Ribsviin frem. NPWiwel. JL. 183.
Tidsskr.f.Kunstindustri.1885.73. FynskeAarb.
1942.14. jf.: et stort og meget gammelt
Tresnrsk&h. Thiele. FD.21.

\\
(nu næppe

br.) i talem. man har før seet gamle Tresorer
dandse (o: naar man var fuld). Junge.301.
at sætte noget paa Tresur (o: sætte til stads,

gøre stads af?). Meyer. ^165. Meyer.260. jf.:

disse to unge Herrer, som Husbond har taget

i Tjeneste . . det eneste . . han kan bruge
dem til, er at sætte dem, som to Dukker,
paa det gamle Tresnr.PAHeib.Sk.il.21.

3) (jf. Tabulatur 3.3; dagl., nu især dial.)

som (nedsæt.) personbetegnelse, om gam-
mel, kedelig, tvær person, især kvinde, (alm.

i forb. m. gammel: det gamle tresur olgn.).

KbhAftenp.l784.Nr.2.1.sp.2. Saadan en gam-
mel Jomfru . . Nu skal man vel oven i Kjøbet
følge det Tressur hiem.CBernh.NF.IV13.
Selskabet bestod af et Par gamle Madam-
mer . . Jeg kjedede mig endeel, thi Tonen
var umanerlig stiv, en Følge af de 2de gamle
Tresurer, som i^residerede. RudBay.EP.1.131

.

det gamle Tress\ir\Drachm.III.305. Feilb.

UfF. om en mand: GBetzonich.IndenforVol-

dene.(1876).246. UfF. OrdbS. (jf. bet. I.2;

spøg.:) hvad er (en alder paa) Firefjrrr', naar
man har saadant et nydeligt Tresur af en
Kjelling (0: kone)\Oversk.Com.IV.61.

Tre-tak., en. ^ d. s. s. -klo. Haandv.
280. FagOSnedk. -tal, et. I) antal af 3.

Prahl.Sf.111.5. For Friskhedens Skyld fore-

trækker Holberg Tallet 4 for Folkepoesiens

forslidte ^-T&\.VilhAnd.HB.51. jf.: Tretals-
lov(en) (0: reglen om folkesagnets, eventyrets

forkærlighed for 3 personer, 3 ensartede op-

trin osv.). AOlr.(DSt.l908.81). -plante (0:

plante, i hvis blomster tretallet er herskende;

mods. Femtalsplante^. Drejer. BotTerm. 220.

Schouw.N.34. Rostr.Flora.I.'*(1925).21. 2)
tegn (ciffer), der angiver tallet (talværdien) 3.

jf. vAph.(1764). Tre og tredive skrives med
to Tretaller {33).VSO. Herreguldur . . en
Del af Tretallet skrevet med Bly&nt, PolitiE.

Kosterbl."/7l922.1.sp.l. \\ (jf. Ottetal; om
figur i skøjtelob. Sportsleks.ll .('i07

.

treti, num. ["tjeti] f'tretti. Moth.TUS.
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Grundtv. SS. Y 544. jf. Lech. Skånemålens h'éj-

mngslåra.(1925).79). (ænyd. d. s. (jf. glda.

thrætyæ ofl. Brøndum-Nielsen. GG. 11.395),

SV. tretti(o), no. tretti; sideform til tredive;

i rigsspr. især (efter sv. no.) poet. ell. hos

sprogrensere samt post. og T (se u. femtij)

tredive. *Med Nidingshaand for treti Vin-

tre siden
|

I Badet myrdede (Stærkodder)
\

Sin I)rot.Oehl.SO.(1812).14. *Een og treti

Drotter gode. Boye. PS. IV 110. de smukke i

o

Kvinder, der ikke nedlægger Kronen, naar
de er fem og treti Aar. Bang.K.79. Petroleum
kan kjøbes for 30 — treti — Øre pr. Pot.

Østsjæll.Folkeblad.^yil877.3.sp.2. Post- og Te-

Iegraf-Haandbogen.l946.§102. \\ hertil Tre-
ti-aar f'det svundne Aarhundredes Tretiaar.

HSchwanenfl.CarlBagger.(1907).9. Han er

ikke helt ung længer men tilsyneladende

omkring Midten af TietiaaTene. GyrLemche.
S. 1.123), -aarig (Sibi.Aa.1.64) ofl. samt 20

(sj.) som ordenstal: tretiende. Fra mit fjerde

til mit tretiende kax.HKaarsl.M.1.79.
Tre-timers-blomst, en. se u. Time-

rose. -toininer(is)-8øin, et. (ogs. -tom-
me-. Amherg. Tolderl.F.II.209. -tom(s)-.
Aakj.M.26. Larsen.), søm af tre tommers
længde. JørgenNiels.D.126. \\ spec. som talem.

(m. overf. anv.; jf. Firtommer(s)sømj; slaa
noget fast med tretommersøm olgn.

nogle tykskallede Dogmer, som var banket 30

med Tretommersøm ind i Befolkningens ^\Qr-
neT.Tilsk.1918.L326. Aarb.1934.18. -træf-
fer, en. (nu næppe br.) d. s. s. lY Terne.

Primon.Lexicon.(1807) .264. -trækker, en.

(skak.) spil (skakopgave), hvorved man gør

modstanderen mat i tre træk. Larsen. Skak-
opgaven.(1942).ll.

I. Tretten, en. [itr'Bd(9)n] flt. -er. som
subst. til II. tretten (jf. Trettenerj, om
hvad der gælder 13 ell. er karakteriseret 40

ved tallet 13, fx. sporvogn af linie 13.

II. tretten, num. [itrgd(3)n] (ænyd. glda.

t(h)retten, tret(t)an, æda. thræt(t)an ofl.

(DGL.Y104.210.Vin.356), sv. tretton, no.

tretten, oldn. J)rettån, ty. dreizehn, holl.

dertien, eng. thirteen; af II. tre; jf. fjorten

og II. ti) (den talværdi, der svarer til)

tallet 13. I) i al alm. Ismael, hans Søn, var
tretten Aar gammel. 1Mos.17.25. *tretten

Helveder. TFess.60. Jørgen var tolv Aar . . 50

med Uvilje saa han frem til den triste Dag
. . da han skulde blive Tretten. KNordent.
JL.1.171.

II
ved angivelse af klokkeslæt (tid-

ligere og endnu alm. i talespr.: 1 (em.)).

Klokken var tretten, som det hed efter

det splinternye System. JacPaludan.UR.338.
Buchh.DM.lO.

\\ (jf. bet. 2) i udtryk for et

(if. gi. tro) uheldigt, ildevarslende tal. tretten

er intet godt Ta\.Ing.EM.II.164. Tretten,

veed Du, er ikke blot et ulige men et ilde eo

berygtet Tal Grundtv. E. 177. SaUXXIII.
735. Feilb. 2) i særlige forb., talem. olgn.,

ofte (jf. bet. 1 slutn.) med forestilling om noget

uheldigt, ildevarslende. Tretten Øre — Alt

iberegnet. StormP. (bogtitel. 1915). jf. Vogel-
Jørg.BO.572. gud hjælpe os alle tretten, se

u. hjælpe 1.2. syv-ni-tretten! se II. ni 2.

da jeg var pige, da var der piger til, tre i

tretten herreder, se I. Pige 1.2. i (spøg.)

tælleremse, se u. Torden. || af dem, som der
gaar tretten af paa dusinet olgn., anv.
paa lign. maade (især forstærkende, spøg.)

som tilsvarende udtryk med tolv (se u. Dusin^.
*Gaar der tretten paa

|
Et Dusin — I Smaa,

I

Som iaar fik Ruskasketten ^aa'i Sganarel.

IV 89. JacPaludan.UR.217. jf. Vogel- Jørg.
BO.^641.

II
(være) tretten til bords, if.

gi. forestillinger ildevarslende (varsel om døds-

fald), nu har vi da tretten. Naar vi sætte
dem alle om eet Bord, saa døer den ene
inden Aaret er omme. Heib.KS. 25. Hrz.D.
11.179. Bang. (Mindebogen. 1935.50). Berg-
stedt.A.107. Feilb. || de fordømte tret-
ten, (1. br.) spil, hvorved det gælder om at

lægge fire terninger saaledes, at øjnene til-

sammen giver tallet 13. Cit.l937.(OrdbS.).
trettende, num. [Itf?d3n8] (ænyd. d. s.,

glda. træt(t)ende (GldaKrøn.199. GldaBib.19.

140.237), oW«. f)rettåndi) ordenstal til tret-

ten, i hans Regjerings trettende Aar. Jer. 1.2.

1 det trettende Aarhundrede blev denne
Viise født. JSneed.V 59. Paven — Leo den
trettende. CHans. F. 269. jf. tretten (2) til

bords: Ved Gestebud maa man ikke sidde

selv Trettende tilbords. Thiele.111.37. Heib.
KS.IO. (den) trettende dag jul, (efter

sv. trettondag jul; især i folkloristisk spr.)

helligtrekongersdag. HMatthiess, Snaps tinget.

(1946).8. Trettener, en. ['tfBdanar] d. s. s.

I. Tretten.

tretti, num. se treti.

Tre-tnr, en. (især dial.) navn paa en
gammeldags dans (opr. i 3 afdelinger); ogs.

om hertil svarende musik, ZakNiels.NT.lO.
FrGrundtv.LK.225. Feilb.

t Trev, subst. vel egl. vbs. til treve: det

at tage (gribe) for sig, føle (sig for), (be)-

famle; jf. trevløs, om haand: uden følelse

ell. evne til at bevæge sig; kraftløs; valen,

MDL.
II

i videre anv. (jf. II. Greb 1.5^ om
greb ell. tag, underfundig ell. listig hand-
ling, kup, kneb olgn. *0 underfundig Trev!
JKaalund.Møen.(1722).D3r.
Tre-vangs-brng, et. (foræld.) ager-

brugssystem med landsbyens fællesjord inddelt

i tre vange, dyrkede vekselvis med rug, byg og

græs. VSO. MO. SaVXXIII.736. jf. Tre-
vangs drift. M0llH.III.33.

treve ell. træve, v. ['tre'va, 'træ'va]

(ænyd. treffue, træffue, glda. t(h)ræwæ, sv.

treva, jf. fsv. thriva, oldn. preiia og J)rifa

(prifa); sideform til IV trave; jf. Trev; nu
næppe br.) føle (sig for); (be)famle; ogs.:

gaa usikkert; famle; rave. Moth.T213. *Saa-

ledis -træver vi, og som i taagged gaar,
|

Forblindede ud af Begierlighedens Dunster.

Sort.PSkan.74. jf.: Heroppe mod Nord var

det ikke som i Syd klar Besked, Ja eller
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Nej . . mellem Sommer og Vinter. Maaneder
igennem kunde det her taagetræve frem
og tilbage. TroelsL.BS.II.329.

trevedes, præt. af trives.

Tre-vej, en. (jf. Korsvej; 1. Ir.) sted,

hvor tre veje støder sammen. Berg.Gr.-da.Ord-

bog.f1864). 1426. denne „Trevej" (Triodos),

ved hvilken efter Sagnet Oidipus havde
dræbt sin Y&r.FrPoulsen.OD.44. Hjortø.Fa.9.

II (efter lat. trivium; jf. trivial) om tre fag lo

(videnskabelige discipliner) i middelalderens

skoler. Sal.VII.155. jf.: Som den klassiske

skoJe udformede sit trivium . . afmærkes
her den danske skoles hellige „trevej", læs-

ning, skrivning og legning. Kyrre.(Letterst.

tidskr.1937.431).

treven, adj. ['tfe'v(8)n] f(i bet. 2) nu
mindre br. træven [itfæ'v(9)n] Argus.1771.

Nr.42.3. TBruun.Il.228. CBernh.NF.III.
146. Dodt.R.271. Schand.TF.II.56. StSprO. 20

Nr.60.50. jf. MO. samt: Træven . . kaldes

den, som er hardnakked. Moth.T161). (ænyd.

d. s. (bet. 1-2^, glda. (i bet. 1) thrivin, t(h)re-

ven, t(h)ræffwen (GldaKrøn.218.224. Brøn-
dum-Nielsen.GG.1.278) , sv. (f) treven, rask,

flittig, no. treven, uvillig, træg (no. dial. tri-

ven, flink, arbejdsom), oldn. {)rifinn, rask,

virksom; egl. perf. part. af trives, m. bet.: som
viser god trivsel, rask, dygtig; jf. u-, vantreven

;

het.-overgangen skyldes paavirkning fra for- 30

træden, træg, dræve ofl. (se Festskr.Vilh

Thoms.287f. Brøndum-Nielsen.GG.1.278), mu-
ligvis tillige en til II. før (3-4) svarende ud-

vikling med overgang fra bet. „kraftig", „tri-

velig" til „(over)fed", „lasket"; jf.: Treven
, Er den, som er vel l&skedt. Moth.T178)

1) (nu næppe br.) især om levende væsen
[(person): som har en god, sund, kraftig
l(fysisk) beskaffenhed; arbejdsdygtig;
l'Virksom; duelig; flittig. Moth.T178. 40

•fridsk, vel-foret, hyldig, trefven,
|
En Haure-

^tidig (hest).Sort.Poet.72. vAph.(1764). om
[ting, som er i god (fyldig, trivelig) tilstand:

[•Ved saadan Markeds Færd er Penge-

iPungen bleven
|
Hos Eder Dag fra Dag saa

[deiiig tyk og treven. JFriis. 70.
2) langsom, sendrægtig, især p. gr. af

\dorskhed, uvillighed; træg; tvær; uvillig.

:2.l) om levende væsen, især en person (s na-
Hur, karakter). Saadant et seendrægtigt og 50

egensindigt, eller som man kalder det paa
Siellandsk, trevent Væsen, er en Virkning
af liden Indsigt og slette Sæder. JSneed.Vl.
121. stolte og kiepheiede Bønder . . ere at

foretrække for forsagte, nedslagne og trevne
linnder. Stampe. 1.256. Han kryber treven
som en Snegl,

|
Naar Veien gaaer til Skole.

Winlh.D.(1828).13. Han er nu altid saa
treven (Oehl.HugovonRheinberg. (1813). 84:
tradsig^. Jeg er mere snaksom, Herr Vært 60

. . Jeg vil fortælle Jer &ltm^.Oehl.(1831).IV
279. *(bonden) drev paa treven llest.Ing.

RSE.V111.289. (han) tog Bylten og gik trøg
og trevent op paa Reien. Rist.J.295. Ma-

nuel lettede kun trevent paa Hatten. Wied.
LO. 16 6. hele hans vægtigt morgenfriske
Arbejdsiver trak selv den trevneste med.
Rørd.LB.141. Feilb. LollO. || med nærmere
bestemmelse, ved præp. til. Løfter, som de . .

ere meget villige til at love og meget trævne
til at holde. Biehl.DQ.lY175. Kierk.IX.281.
360. (poet.) uden præp.: *Treven est du

|

Arv at unde
|
Eneste Barn. Grundtv.Idunna.

(1811).34. 2.2) om adfærd, gang, ytringer,

ogs. livsforhold olgn. Studenes trævne Gang.
Biehl.DQ.11.359. hans blege trevne Ansigt.

FrSneed.1.338. *1 Rensdyrsgaden . .
|
Der

gaaer det noget trevent til,
|
Thi Mo'er med

Hov'det hænger. Holst.LHbl.7. *mange tunge,

trevne Aar
|
Hen over Issen randt. PalM.^I.

13. Dag ud og Dag ind, Aar efter Aar, var
(han) beskæftiget med det trevne Arbejde
at indprente Pogene . . Et og det Samme.
Goldschm.FV.il1.12. Samtalen blev lidt efter

lidt trevnere og trevnere. CMøll.PF.414.
Baconmarkedet har været meget trevent.

B.T.^'/il939.3.sp.3. 2.3) (især (a) uegl, om
forhold i naturen olgn.: uden (naturlig) liv-

lighed, friskhed, kraft. * Kilden saa mørk og
muddret og treven

|
Flød fra Sandhøi ned,

Riber.11.55. den trævne, skumle Lyngørk.
Blich.(1920).XXX.141. Træet . . er meget
svagtvoxende, lille og har ofte et trevent,

næsten sygeligt Udseende. Bredsted.Pom.il.

55. i Salen samler nogle hændergnidende
Herrer sig om en treven Brændeknudeild.
KMunk.C.22.
Treven-hed, en. (nu 1. br. Trævcn-,

Biehl.DQ.IV.247. Olufs.NyOec.1.168. Rahb.
E.111.74). (især (3) den egenskab, det for-

hold at være ell. vise sig treven (2(i)); sen-

drægtighed; træghed; tværhed. de tydske Ver-

ters vanlige Trevenhed. POBrøndst. RD. 8.

Kierk.IX.80. da hans Trevenhed efterhaan-

den fortog sig. KLars.GV140. med præp. til:

min Trevenhed til at levere Bidrag. Rahb.E.
III.74. Grundtv.B.II.140.

treves, præt. af trives.

Tre-vinge, en. (nu næppe br.) ^ bukke-

horn (2), Trigonella L. (med 3-fingrede blade).

Bredsdorff.BE.I.55.
Trevl, trevle, se Trævl, trævle.

Triagelse, en. se Teriak.

Triangel, en ell. (nu 1. br.) et (i bet.

2.5 : SaUXXIII.738. nu næppe br. i bet. l.i

:

Kraft.M.11.130). [itfiiaii'al, kbh. ogs. "tp'-]

(\ Trlangul. Kyhn.PE.24.85. Haveb.(1762).

116. t w. lat. form Trian^^ulum. Sylvius.

Geom.21. f Trean^el. LTid.1726.798. EPont.
Atlas. II. 282. MR. 1812. 418. Blich.(1920).

XVII.163.XXI.253). best. f. trlang(e)len;

flt. triangler, {ænyd. triangel og treangel

(Kalk.IV435), ty. triangel, eng., fr. triangle

osv., fra lat. triangulum, adj., n. af trian-

gulus, smsat. af tri-, tre, og angulus, hjørne,

vinkel (se II. Angel^)
I) figur, dannet af tre med hinanden i

samme plan forbundne rette linier, der om"
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slutter et rum; del af noget (et plan), der

begrænses af tre rette liniestykker; trekant

(1); undertiden (ikke i fagl. spr.) om vin-
kel (jf.: Triangler (hvilken Benævnelse udan-
nede Folk ofte høres bruge for Vinkler),

Buntzen.MB.93). I.l) (geom., nu 1. hr.) om
geometrisk figur. Sylvius.Geom.42. Qvadratet
gjør et bedre Indtryk paa Øiet end den
ligesidede Thangel.0rst.il1.87. Rhomber og
retvinklede Triangler (o: paa et loghind), lo

CElberling.Breve fraenBogelsker.(1909).28. om
trekant ved trigonometrisk højdemaaling: Holb.

Ep.V.129. 1.2) om lignende figur, dannet af
ikke-geometriske linier, en række ting, punk-
ter olgn. (ofte efter præp. i). (Sicilien har) en
Form af en Tiiangel Pflug.DP.252. (disse)

3de Holmer . . ligger i en Triangel. Jens
Sør.II.91. jf. bet. 1.3: de (kom) til en stor

Skovstrækning, hvoraf man endnu seer ube-
tydelige Rester i den Triangel, som dan- 20

nes mellem Gjorsløv, Klippinge og Raaby.
Etlar.DV.48. \\ i kiromantik brugt (i best. f.)

som betegnelse for trekantlignende figur, dan-
net af tre af haandens linier. Sal.^XIV.lO.

1.3) trekantet stykke, udsnit af noget, fx.

(herald.) om skjoldfigur: Skioldet deeles udi
2de lige Triangler. LTid.i730.225. || om tre-

kantet plads, grund. Communen afkjøber
Militairetaten den Triangel, som ved den
paatænkte Foranstaltning vil blive afskaa- 30

ren fra Glaciet. MR.1856.233. Det var et be-

tydeligt Jordstykke, en Triangel, der langs
Kongevejen strakte sig næsten ud til den
gamle Skraavej mod Prinsens Ga&rå.Ny-
strøm.Frederiksberg.II.(1946).136. (nu i best.

f.) om plads paa Østerbro i Kbh., hvor Bleg-

damsvej støder sammen med Østerbrogade:

Trap.^I.14.tvl. han naaede den saakaldte
Triangel, hvor Strandveien hører op, og
det kjedelige Byliv tager iat.Bergs.PP.298. 40

Trap.*1.211. ogs. i forb. Lille Triangel som
navn paa en mindre plads paa Østerbro (hvor

Østerbrogade og Østerfarimagsgade støder sam-
men): smst.214. (i best. f.) navn paa trekantet

brygge ved havnen i Bergen: Hauch.MfB.40.
Sal.UII.24.tvl.

2) om indretning, genstand olgn. af form
som en trekant; især i flg. anv,: 2.1) J*' slag-
instrument, bestaaende af en staalstang, der

er formet som en ligesidet trekant (tonerne 50

frembringes ved slag af en anden staalstang).

Oehl.XXXI.19. i et engelsk Husarregiments
Musikcorps var (der) en halvvoxen Dreng,
som slog Thangel. Oversk.L.78. en Mand . .

blæste Rørfløite . . en lille Pige stod ved
Siden og spillede Triangel. HCAnd. SS. III.

19. slaae paa Triangel, ikfO, Orchesterinstr.

23. 2.2) (fagl.) om tegnerekvisit ell. nau-
tisk instrument af form som en (retvinklet)

trekant og inddelt i grader (streger) til af- 60

sætning ell. aflæsning af vinkler. MR.1832.
96.180. Scheller.MarO. Jeg har set faa be-
handle en Ridsefjeder og en Triangel saa
haandret som Majory Lane. ORung. Y. 32.

nautisk triangel, se nautisk. 2.3) (billard.)

trekantet, ligesidet ramme, der nøjagtigt

kan omslutte de 21 baller ved pyramidespil.
Billardh.9. Billard.(1933).12. 2.4) (;^, for-

æld.) trekantet skanse. Bornh.Sarnlinger.

IV.(1909).150. 2.5) (jf. Sankt Peters hue u.

Sankt Peter 3.4; astr.) navn paa to stjerne-
billeder , et paa den nordlige og et paa den
sydlige himmel (den nordlige, henh. den syd-
lige triangel); tidligere ogs. (i Hevels system),

i forb. den mindre triangel, om nogle stjerner

lige syd for den nordlige triangel (Bugge.
Astr.6). PSøeborg.SC.5. Bugge.Astr. 4f. Sal*
XXII.323.

3) (1. br.) gruppe, kreds, bestaaende
af tre enheder, især personer. Tre unge
Ægtepar danner den Triangel . . hvis muntre
og fortrolige Omgang ender med dyster
Ulykke. HBrix. AP. III. 248. han virker i

denne Triangel som en Helliggejsthører i en
Fehlingeklasse.ThitJens.SK.II.57.

Triangel-, i ssgr. I) af Triangel 1, fx.

(nu 1. br.) triangel-formig (Ørst.Nat.11.18),
(sj.:) -spids ("den triangelspidse Top af

WetterhoTn. Bagges.DVX. 39), -tabel (-£. ta-

bel, hvori de nautiske trekanter er beregnede

og opførte. Wolfh.MarO.414), -vis (nu næppe
br.: i (form af) en trekant. JJuel.36. Briln-

mch.M.195). 2) af Triangel 2, fx. (J^) af

Triangel 2.i: Triangel- slager (Bl&T.) 3)

af Triangel 3, i (sport.) ssgr. som Triangel-
match (match ml. tre parter. Skoleprogr.Ran-

ders.1945.49).

Tribun, en. [triibu^n] (-f m. lat. form
Tribunus. Holb.Intr.1.79. fit. tribuni. smst.

52). fit. -er. (fra lat. tribunus, afl. af tribus,

egl. om hver af de tre romerske (folke)stammer
Ramnes, Tities og Luceres, til tri-, tre; jf.

Tribunal, Tribune, Tribut; hist.) betegnelse

for visse romerske embedsmænd i old-

tiden (jf. Krigstribunj; især om Almue(s)-,

Folketribun. Holb.Intr.1.86. Madv.RS.1.375.
11.412. ESchwanenfl.OK.323. billedl. (jf. u.

Folketribunj.- theologiske studenter har
gjort mig til deres irihnn.EdvLehm.Præste-
valgog præstedannelse.(1906).71. (han) blev

slet ikke nogen ufarlig Modstander for Tri-

bunen fra Viby (o: en folketingsmand).

HWulff.DR.178. Tribunal, et ell. (nu
næppe br.) en (ChrFlensb.DM.I.143). [tribu-

'na'i] fit. -er. (fra lat. tribunal(e), ophøjet

plads med sæde for øvrighedsperson, bl. a.

dommeren (maaske opr. om sæde for tri-

bunen), til tribunus, se Tribun; især hist. ell.

m. h. t, udenl. (spec. fr.) forhold ell. O i

uegl. anv.) domstol. Holb.Ep.1.73. Cassa-

tionsretten (i Frankrig) er et Tribunal for

hele Riget. FrSneed. 1.360. Tribunalernes Em-
bedsmænd ere hertillands: en Landsdommer
(osv.).PNSkovgaard.B.143. Standrettens Dør,

det frygtelige Tribunal, der havde Liv og

Død i sin Raand.CBernh.NF.XIV.LXX. jf.:

een af Dommerne i Revolutionstribu

-

nalet. Blich.(1920).XX.104. || uegl. Mændene
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have (i Italien) dannet sig en Moral for de
Forhold, der falde udenfor Moralen, et Hjer-

tets Tribunal (Brandes. lY 143: Domstol/
Brandes.E.205. publicitetens tribunal, se Pu-
blicitet 1. Tribnne, en. [tri'byna] (jf.

JNHøst.) ell. (nu især gldgs. ell. dial.) [tji-

"bu-na] (sml. Leth.(1800)). flt. -r. (ty. tribiine,

eng., fr. tribune, ital., mlat. tribuna, af lat.

tribunus, se Tribun; jf. Tribunal) ophøjet
plads; forhøjning (3.2); nu især om større

forhøjning med plads til tilskuere, musikere,

optrædende, (dirigent og) talere olgn.; tid-

ligere ogs. om kateder, talerstol, dommersæde
olgn. den ene besteg Tribunen efter den
anden, for at tale om den vanærende Session

(o: parlamentsmøde) om Formiddagen, i^r

Sneed.1.324. HCAnd.BCÆ. 1.259. *Vi vil

ikke sulte, vi vil op paa Tribunen
|
Og

dømme, — og Dommen skal hedde Kom-
munen I Drachm.D.37. (han havde) gjort Skan-
dale ude paa Festpladsen ved at staa op
Daa Tribunen og holde Tale. Pont.Sk.217. jf.:

Musik- og Tilskuertribuner. AGøtzsche.
Bygningsret.*(1937).28. Jeg gik først hen i

Landdagen og op paa Tilhørertribunen.
HPHanss.T. 1.254. || iilledl. Paa Teater-
kritikens isolerede Tribune følte han sig som
„Spectator" frigjort for sin Naturs Hemning.
Nathans.GB.81.

\\
(bygn.) om korrunding (ap-

sis) med ophøjet gulv, hvorpaa der var sidde-

pladser for gejstligheden. Sal.*XXI11. 745. jf.:

I Roskilde Domkirkes Apsis er . . et Mellem-
stokværk . . skubbet ind mellem Tribune-
stokværket og Vinduesstokværket. VFjo-

renz.RD.18.
|| hertil bl. a. Tribune-billet,

-sang (CAIøll.PF.336), -scene (om ældre

form for teaterscene, bestaaende af en firkantet

træestrade, forneden dækket af tæpper paa alle

sider, foroven paa den ene side afgrænset af
et dekorationstæppe, der dannede baggrund,
medens de andre tre sider var fri. Sal.'XXIII.
138).

Tribut, en, sj. et (PHans.H.135). [tfi-

'bu(f] fit. -ter. (ænyd. d. s., ty., mnt. tribut,

eng. tribute osv.; fra lat. tributum, perf.

part. n. af tribuere, afl. af tribus (se u.

Tribun/- ;/. Attribut, distribuere, kontri-
buere) I) (især hist.) skat; pengeafgift;
især om skat, som et undertvunget land, en
vasalstat olgn. betaler til den stat, der har
overherredømmet, den store skat og tribut
ophørte, som man (i vikingetiden) fik af ad-
skillige undertvungne folk. Holb.DNB.593.
Bonden . . kan (ikke) svare sin Tribut.
8MBeyer.E.62. Vi standsede ved Bommen
for at give vor Tribnt. Agre. RK. 23. Tri-
butten fra Filistæa indlober regelmæssigt.
KAIunk.DU.56. jf.: jeg har sat alle mine
Venner og Velgj ørere i Tribut (o: for at

skaffe kapiUil til rejsen). Rask. Br. 1. 120.
\\

hertil Tribut-land (o: skatteland), -pligtig,
-skyldig, -stat ofl. 2) (især o, ;/. dog
Feilb.) billedl., om hvad man yder, skæn-
ker som et nødvendigt offer ell. som en

X3UV. Rentrykt •/.# 1047

paaskønnelse, erkendtlighed, hyldest.
denne Taare, denne det rørte Hiertes Tri-

but. Tode.Y 792. Berømtheds Krands, Tri-

but fra fjerne Lande,
|
Var slynget om

en attenaarigs Fa,nåe.Heib.Poet.VIII.395.
her gik der en stærk Søgang, og jeg har
ofte maattet betale min Tribut til Bølgerne.
Hauch.MfB.83. disse Sjeldenheder og Ku-
riositeter have maattet yde deres Tribut til

10 Forfængeligheden, de ere forsvundne. Daw'ds.
KK.^II.14. den genstand (o: en øl), der er

de københavnske beværteres daglige tribut

til ordenens haandhævere. MKlitgaard. MS.
167.

Trick, et. [trig, treg] (især vulg. Tricks,

et. Rosenkrantz.DensjetteSans.'(1914).91 (orig.

(1911). 101: Trick/ jæ' kender Trikset.

StormP. Det er ikke mig! (1920). 14. Soya.BM.
22). fit. d. s. ell. (nu dog sj. i bet. 2) -s.

20 (f^a eng. trick (flt. tricks), af oldfr. tricjue,

til fr. tricher, snyde; af uvis oprindelse) I)

(især dagl.) snedigt paafund, behændig hand-
ling, udspekuleret fremgangsmaade olgn., hvor-

ved man let, fikst udfører noget ell. naar et

resultat, ell. hvorved man fører en bag lyset;

kneb; fif. Meyer.' det fotografiske Trick . .

beror først og fremmest paa Fotografiens

Evne til at samle Synsindtryk, der har været
adskilt i Tid og Rum, paa samme Billede.

30 UGad.Filmen.(1919).86. selv længst udslidte

tricks (Ombytninger af Klæder i Fængslet)
lader sig bruge som „Træk" i Handlingen.
VilhAnd.Litt.IV295. Enslydende Sætnings-
udgange træffes . . Saadanne Trick blev al-

mindelige hos Andersen med Aaiene.Rubow.
HCA.206. jf.: et særligt Trick ved Bøssen,
hvorved Snellerten kunde blive sat ud af

Fnnktion.KBlixen.AF.226. || hertil: Trick-
film (SalT.1941-42.310), -fotografi (UGad.

40 Filmen.(1919).23), -optagelse (FotoLeks.

55) ofl. 2) ^ i spil som whist, bridge: beteg-

nelse for hvert stik, der gøres (ell. ved melding
loves) ud over de 6 første; (nu oftest:) træk.
Naar hver af de mod hinanden spillende Par-
tier (o : i whist) har 6 Stik, og man er sikker,

paa egen Haand, at giøre to Stik derover, saa
bør man ikke i Haab at giøre 2 afgiørende
Tricks, eller 8 Stik, lade sig afholde fra

at tage dem.Spillebog.(1786).130. Spillebog.

50 (1900).2. m. ordspil paa bet. 1: *Som Tids-

ifordriv man dem (o: kærlighed og whist) jo

begge agter,
| Og i dem begge vindes jo ved

Tnck.Blich.(1920).VII.71.

Tri-cykel, en. ['tfi-] i bet. 2 ogs. ['trai-]

(jf. D&H.). (ogs. Tre-, i bel. 2-3: Pol.%o

1943.20.SP.3. Socialdem.**/iil945.7.sp.6). (fra

fr. og eng. tricycle; af lat. tri-, tre, og IL
Cykel; //. Bicykel samt Trehjul) I) (for-

æld.) et (tidligere i Paris brugt) trehjulet

60 køretøj, der blev trukket af to heste.

Meyer.^ Tricycle (Trisikkel). JiV//øs<, 2) (især

fagl.) trehjulet cykel. Cyclehb.'(1893).36.

PolitiE.KosterbV/tl925.2.sp.l. 3) (1. br.)

lang tohjulet cykel (en slags tandem) m.

30
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tre sæder og pedalpar hag hinanden; iri-

plet. Blækspr.1941.34.

I-II. l^ridse, en, se I-II. Trisse.

III. tridse, v. -ede. (no. dial. trissa;

vel fra ty. dial. tråtsen, tretzen, (omlyds-

form) til tratzen, i aflydsforhold til trotzen,

se II. trodse; nu næppe ir.) sætte sig op
imod ell. maale sig med; trodse. Moth.S194.
*Hvo tør vel Guds Almagt tridse?J?eew&.

11.515. Trods, om der er en Kone her i lo

Verden,
|
Der tridser Suså (o: mig), hvor

det gjelder om:
|
Hvem der kan lade Viis-

dom bedst gTasseie.Bredahl.VI.SO. \\ ogs.:

tvinge ved trusler, true (til noget). „Hvorfor
græder du mit Barn." — „Fordi her skal

være Masqverade . . saa snart Hierte Papa
er gangen i Seng. Og jeg maa icke komme
der, Papa icke heller, og de vil endda tridse

mig til at jeg icke maa sige det til Papa."
JRPaulli.JM.54. \\ trids! (enten imp. af zq

III. tridse ell. et subst., svarende til I. Trods)
hrugt som en slags interj.: d. s. s. 1. Trods 6.

Moth.T194. der hielper ingen Snak . . Trids

jeg hør I mucker.JJ2PaMTiii.JM.53.

IV-V. tridse, v. se IV-Y trisse.

Trifli, en. (oftest uden art.), ['trifli] (nu
næppe Ir. Trifles. FrkJ.Kogeb.(1901).289).
{fra eng. trifle (flt. triflesj, egl.: bagatel,

ubetydelighed; Trifli vel italienskagtig form
(efter ord som Spaghetti, Tutti frutti osv.); 30

kog.) let dessert, bestaaende af (vindyp-
pede) makroner olgn. med mellemlag af frugt

ell. chokolade, pyntet med flødeskum. Const.

Kogeb.'(1902).222. ved li-Tiden forfriske-

des man med en lille Trifli, Rombudding
eller Frugtanretning. ^aDons. »S. 32. jf. Ap-
pelsin- (PoVy2l941.6.sp.S), Æbletrifli
(Bagning.73).

Trik, subst. se Triktrak.

Trikin, en, [tyiiki^n] fit. -er. (ty., fr. 40

trichine, eng. trichina ; dannet til gr. trichinos,

som er af haar, adj. til thrix (gen. trichos^,

haar; sml. Haarorm 3; især vet. og zool.)

rundormen Trichina (ell. Trichinella) spi-
ralis, der snylter i tyndtarmen hos menne-
sker og visse dyr (især svinet), og hvis yngel

sætter sig fast i organismernes muskler (jf.

Muskeltrikin;. NordConvLex.Y585. Cit.1865.

(HCAnd.BC.III.236). *Tidt en Skinke med
Trikiner

|
Sælge de paa Gammeltorv, 50

Rantzau.D.Nr.36. Vore Sygd.1.437. \\ hertil:

trikin-befængt, -forgiftning, -fri, -hol-
dig, -kontrol, -stempel, -sygdom (o: syg-

dom, fremkaldt af trikiner; Trichinosis) , -syge
(d. s.), -søger (person, der foretager trikin-

undersøgelse paa svin. Krak. 1938. 1. 1116),
-undersøgelse ofl.

Trikolore, en. [triko'lo'ra, ogs. -'lå'ra

ell. m. fr. udtale] flt. -r. (/ra fr. la tricolore,

egl. adj. m. bet.: trefarvet, svarende til sen. lat. eo

tricolor, af tri-, tre, og color, farve (se Kulørj)
trefarvet flag, fane ell. kokarde olgn.;

især om den (efter 1789 brugte) franske fane
og kokarde (m. farverne blaat, hvidt og rødt).

Meyer.' *den galliske Republik
|

. . med sin

Tricolore.Gjel.Rø.l27. den tyske Trikolore
(var) kun en trefarvet Pjalt, lavet af et stri-

bet Skørt. KLars.GHF.1.56. vor Flaghilsen
besvares med en langsom, værdig »Sænk-
ning af Republikens (0: Brasiliens) grøn-
gul-blaa Trikolore. BøvP. (Tilsk.1921. 1.181).
Trikot, en (Meyer.^-* Saahy.^(men Saa-

by.^-'': en og et;. Bl&T.) ell. (nu især) et.

[tpi'ko] hest. f. -'en, -'et [tfi'koJan, ->ko'8<]

p. -s [tri "ko] (i bet. 2: Reinhard.FC.8.64.
Bang.S.9; i bet. 1 om forsk, slags: Manufact.
(1872).200) ell. (sj.) d. s. pands af unge
Piger i forgyldte Trichot. HCAnd.(Tilsk.l924.
11.116)) ell. (dagl.) -'er [tyi'koJar] (fra fr.

tricot, til tricoter, (at) strikke; af uvis op-

rindelse; jf. Trikotage samt Strikketøj 2

)

1) (især "f) betegnelse for forsk, strikkede
ell. vævede elastiske stoffer. Meyer.^ Ma-
nufact.(1872).200 . højvristede smaa Fødder,
hvis hvide Hud skimtedes gennem de kød-
farvede å-jour-Strømpers trikot. Schand.Ur-
sulasUheld.(1901).14. BerlHaandarb.III.258.

2) stramtsiddende strikket beklædning,
der dækker krop og ben, især brugt af sports-

udøvere, optrædende artister, dansere; ogs.

undertiden om tætsluttende, strikkede (under)-

benklæder (Lundh.). (røverne) og Christus

vare (ved passionsspillet i Oberammergau)
aldeles i Trichos i denne stærke Kulde.
HCAnd.BC.II.337. {(hun) kaster et Trikot

ned til ham) „Her er Triko'et".Dmc/im,6r,33,

Sveden klæbede det tynde Tricot til hans
(o: en pjerrots) Legeme. Houmark.BB. 166.

(1. br.) i flt., om den enkelte beklædning:

(varietédanserinden) dansede, hun var i blaa

Silketrikots. JFJens.M./.i2. Trikot-, i

ssgr. (især ^) af Trikot 1-2, bl. a. Trikot-
bluse, -bukser, -klædt, -skjorte (o: polo-

skjorte. Manufakt.(1942).93), -skuespiller

(jarg., om skuespiller, der ser flot ud i tri-

kot, har velskabte ben, men intet fremragende
talent. OrdbS.), -stof, -strømpe, -sæt, -vare,

-væv (0: et elastisk, vævet stof. Hage.^925).

Trikotage, en. [tfiko'ta'Ja] {fra fr. tri-

cotage, vbs. til tricoter, se u. Trikot; jf.

Strikke-tøj 2, -vare) fællesbetegnelse for alle

arter af strikkede varer (fremstillet i haan-

den ell. paa maskine); ogs. undertiden om
forsk, meget elastiske, vævede stoffer (VareL.*

879). JBaden.FrO. Sterm.Textil.(1937).26ff.

83.
II

hertil bl. a. Trikotage-fabrik, -forret-

ning, -handler, -traad (PoU^/il941.5.sp.5),

-udsalg.

Triktrak, et (Glahder.Retskr. se ogs.

ndf.) ell. en (vAph.(1759). VSO.); i reglen

uden art. ['tjig'tr«^, 'trig|trB^] (sj. Trik.

*Sig Dannerkongen Trick at spille lod be-

h&ge.Cit.l717.(DMag.2R.III.144)). {fra fr.

tric-trac, egl. lydord, vel bl. a. gengivende

lyden af brikkerne, der trækkes over brættet,

jf. I. Tiktak (1); sml. IV Puf 3; nu 1. br.}

en art dam s pil, der spilles med terninger

(beslægtet med toccadille). spil endnu et Partie
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Triktrak. Skuesp. VIII. 48. Spillebog. (1786).
238. *Man Triktrak, Dam og Kort ei spiller.

Riber.1.157. HBrix.B.94. billedl: *Vogt Jer

selv . .
I

At I spiller ei jer gamle
|
Trik-trak

med de unge Hjerter.Paii¥.F///.69. et for-

tvivlet Tric-Trac mellem Dansk og Tysk.
PLaurids.S.III.35.

I. Tril, et. [tyil', ogs. trel'] flt. d. s.

(poet.) vbs. til IV. trille. *ved bollens vin

og fløjters tril. NMøll.B.46. *kunstfærdigt lo

Drosselfløjtespil | og enkelt Bondelærke-
tTiU.KMunk.SI).43. *dens (d: jordens)

Tonetrin,
|
dens Farvespil,

|
dens unge

Sommerynde. smst.43.

II. Tril, et. se III, Trille.

Tril-bør(e), en. se Trillebør.

trilde, v. se Y. trille.

I. Trille, en. [itrila, ogs. 'tyela] (f Tril-

ler, en. Thielo.M.27. °Biehl.DQ.III.228. JBa-
den.DaL.554. f »»• t^i. form Trlllo. Thielo. 20

M.26). flt. -r. (eng. trill, ty. triller (ældre:

triU(e)j, fra ital. trillo (triglio); til lY trille;

sml. I. Rulle 7) \) J^ i sang ell. musik: ud-

smykningsmiddel, bestaaende i en flere

gange gentaget, hurtig vekslen af to

tonetrin, en hovednode og dens nabotrin

foroven (en ell. et halvt tonetrin højere); ogs.

brugt spøg. ell. nedsæt, (især i flt.) i al alm.

om (høje ell. vibrerende) toner i sang og musik.

Trille . . kaldes, når mand, i sang, tvinger 30

sin stemme til at beve på nogle toner. 3Ioth.

1174. MusikL.(1801).269. ki Trillens to To-
ner er den laveste Hovedtonen. FiSO. *Nu
du ved glædens kilder

(
hilses med søde

triller . . |
af et hroÅex\ior.Hostr.SD.I.182.

Man hører ikke Løb og Triller paa Klaveret,

fordi en Nattergal synger, eller Bækken
risler. CarlNiels.LM. 73. \\ en Sangerinde kan
ikke i eet væk slaae Triller . . men den
Religieuse, hvis Religieusitet er den skjulte 40

Inderlighed, han slaaer, om jeg saa maa
sige. Guds-Forholdets Trille paa Alt. Kierk.

VII.413. I Operaen hørte jeg . . Fru M.
slaae sine Triller. Brandes. Br. 1. 261. || om
fløjtetoner; især om en signalfløjtes rullende,

vibrerende toner (jf. Trillefløjte/ Kommando.
„Ro væk!" (1 kort Trille). Bardenfl. Søm. I.

135.
II

billedl. »Tillad da . . at jeg paa min
Piibe spiller

|
Min Nordske Viise . . høør,

om ej de Nordske Triller
|
Oprigtigt klinger, 50

naar Du Naadig høre \il\ LTid.1733.573.
jeg kan ikke lade være at tænke paa en
inden Tale, som Emanuel for mange Aar
>iden holdt for os . . Dengang var der andre
Triller i Fløjten end i(\&g.Pont.FL.392. 2)
om hver af de høje, vibrerende, med hin-
anden vekslende toner i visse fugles
sang ell. om hele denne tonerække. •Stillitzen

hurtig for denncm opspiller
|
Med musicaliske

Toner og Triller. Wadsk.133. *En Sangfugl 60
mister jo sin Trille

|
Og Fjederpragt, naar

det er llmt.Winth.X.13. om Vaaren hver
Fugl

I
over Mark, under Strand

| lader Stem-
men til hilsende Triller sig bøje. DracAm.

DVE.147. *ud fra Skovens grenespundne
Rand

|
et dugfrisk Fuglefløjt, en trøstig

Trille,
|
der bliver ved og bliver ved.Stuck.

S.9.
II

slaa (sine) triller. Moth.S443.
Nattergale Triller sl&a,. LThura.Poet.285.
Lærken blandt Gravene bygger sit Rede,

|

Og sine Triller i Ørkenen slaaer. BitcA.

(1920).IV.124. Droslen slog i Skov sin klare

Trille,
|
sang om Bøgens lysegrønne Blad.

VEsm.FD.2. 3) (1. br.) om række af andre
(høje, vibrerende) lyde, der minder om en
trille (1-2); fx. om latter; jf.: Hun sendte
en Lattertrille ud, der dirrede som Lærke-
slag i Luften. Schand.TF.II.351.

II. Trille, en. ['tfilo, ogs. "tjela] flt. -r.

{ænyd. trild(e) og tril(le) (Da.Folkeb0ger.ilI.

(1917).29f.), jf. glda. (best. f.) Trillern, om
Læsø Trindel (?) (Diplomatarium Vibergense.

(1879).82), SV. trilla, no. trill, nt. tril(l)e,

trill (triill, troU), mnt. tryle (og drylej, glholl.

trille; til Y. trille)

I) om noget rundt ell. rundagtigt,
især rulle- ell. skiveformet (som kan
trille(s)). jf. (billedl.): paa Gaarden gik det
svært tilbage ved Sviir og ved Spil; det er

to Triller, som ikke ere gode at staae paa.
HCAnd.(1919).III.21; især i flg. anv.: I.l)

(fagl. ell. dial.) rund stok ell. cylinder-
formet stykke, især af træ (jf. Mangle-
trille/- oftest om afsavet stykke træstamme

(af en vis længde). Undertiden nøjes man
(ved afbarkning af træer) med at rimme
Træet, fjerne Barken i fire Striber paa langs
af den runde Trille. Opperm.Træog andre
Skovprodukter.(1911-16).221. (træet) skulde

. . saves i „Ruller" eller, som jeg ogsaa har
hørt dem nævne, „Triller", Stykker paa en
Træskos Ldsngde. SprKult.XIII.il. Svære
Triller skæres ud (af træstammen), kløves og
sorteres efter Anvendelighed. NatTid.^/t 1944.

7.sp.4. Feilb. om cylinderen paa en tromle:

Feilb. om rulle, hvorom garn olgn. vindes op:

UfF. 1.2) (nu 1. br.) lille hjul ell. rulle

(1. 1.3), der er anbragt under ting, saa at

de let kan flyttes. Man anbringer undertiden
Triller under Bordfødderne. VS O. mange
smaa Huse paa Triller (o: i Kina).Soph
Clauss.l00Taels.(1927).8. om forhjulet paa
en trilleplov: MDL.596.605. 1.3) (jf. bet. 1.4;

især dial.) temmelig svær skive ell. brik,

trisse olgn. (især af træ ell. jærn); ogs. om
knæskal (MDL.). Moth.T172. Feilb. UfF.

jf.: en flad Steentrille med et Hul igien-

nem ^Hidten.AntiqvariskeAnnaler. II. (1815).

355. Over Døren var der anbragt en rund
Trætrille over en Fod i Tværmaal, malet
som en dansk Kokarde. HPIIanss.T.11.28.
i forsk. spec. anv., bl. a. om rund træskive

ell. klods, der sættes paa køernes horn for

at forhindre dyrene H at lave ulykker (Cit.

1753.(Vider.V229). UfF.), om brikken paa
kernestagens nederste ende i en stampekerne

(Feilb.). 1.4) (isair dial.) en omtr. tomme-
tyk træ skive, der kastes rullende hen ad

80*
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en vej af et parti, medens det gælder om
for modpartiet at standse den saa tidligt som
muligt, hvorefter det er dette partis tur at

kaste den den modsatte vej fra det sted, hvor

den er standset (idet det gælder om at drive

modpartiet tilbage); ogs., i forb. som lege,

slaa, spille trille, om selve legen; under-

tiden om legetøj som trillebaand, løbehjul

(BerlTid.^Viol920.Sønd.6.sp,3) olgn. *ofte

løbsk foran mig (o: som barn) løb en Trille lo

I
Til Skræk for Kiøkkenhavens Ærtebed.

Bagges.III.37. *Du tog min Kjæphest, min
Top og Tiilh. Kaalund.249. Krist.BRL.261.

566. (drengene) spillede . . „Trille" paa By-
gaden, saa Mødekæppene drønede, og Træ-
skiven suste Forbigaaende om Ørerne.

HUSS. IH. 276. GymnTidsskr. 1920. 149. jf.:

Somme Steder drev (spaniolerne) det endog
saa vidt, at de slog Trille med Rugbrøds-
skiverne op og ned ad Hustagene. FHolm. 20

FraBjergeogHattingHerreder.(1922).60. || ogs.

om andre lege, som kag (2) (AarbHolbæk.1913.

110) ell. et spil med mønter, der trilles ned ad
et skraatstillet bræt, og hvorved det gælder om
at faa disse til at ligge nærmest en opstillet

klods (Krist.BRL.564).
\\ f forb. slaa tril-

ler brugt i videre anv.: slaa smut med sten.

Moth.S456. 1.5) (især dial.) sammenrullet
masse af noget, saadan en tommelang, tynd
lille Trille, fugtig og fedtet at føle paa, 30

skarpt snittet af for Enderne (0: en skraa).

Meidell.FraBrydningstiden.(1884).43. Først

kom Skyerne, saa kom Himlen, saa kom
Vorherre, og saa kom Evigheden. Det var

som en Trille Sytraad, der aldrig blev færdig.

KMich.PG.5. De fleste Smaafolk kan ikke

lide at ligge i Natkjole, den snurrer sig sam-
men om Benene paa dem, eller den kryber
helt op til Hagen og lægger sig i en Trille

om Halsen. Hjemmet.^/* 1930.30.sp.2. \\ spee. 40

om lang, pølselignende samling af kartet uld;

tøje. det (er) en stor Fornøjelse at faa Lov
til at karte Ulden og forme den i de lange

Triller, hvoraf Traaden bliver spundet.

Feilb. Barndomsaar ved Vesterhavet. (1899) . 76.

UfF. 1.6) om æg; i barnegaaden: *Iille Trille

laa paa hylde,
|

lille Trille faldt ned af

hylde. |
Ingen i det hele land

|
lille Trille

hjælpe kan (med mange variationer, se især

Krist. DF. 150 ff. sml. Vogel- Jørg. BO. 364). 50

Thiele.UI,1.148. FrHamm.Levn.1.26.

2) (efter sv. trilla ell. no. trille (trilla) ; sj.)

let enspændervogn. LuisBramsen.0.34.

3) i forb. som det spiller ingen trille

{omdannelse af det spiller ingen rolle (rulle)

olgn. (se Rolle sp.l232'^ og I. Rolle 3.2;

sml. Jesp.Nut.199; dagl.) det gør ingen for-

skel, er uden betydning; det er ligegyldigt.

Skidt med det — sa'e han — det spiller

ingen Trille. MaglPet.F.II.64. Følelser spil- eo

lede ingen Trille i hans Hjerneceller. EZorne-
rup.NyeJapan.(1922).198. enten jeg har de
tredive Øre mere eller mindre spiller nu
ingen Tiille. AaseHans.EK.56.

4) som stednavn; dels som marknavn (og
gaardnavn), vel egl. sigtende til arealets runde
form. Stedn.V485. dels (maaske til bet. I.5,

sml. ogs, fynsk trille, revne, rille (Fynsk
Hjemstavn.1939.187)) som navn paa grunde
i havet, rev, smaaøer olgn. Fiskeren kender
bestemte Navne for . . Grunde, Rev, store

Sten, Bevoksninger med Rør og Tang og
Smaaholme, hvad Navn de nu kan have:
Rønner . . Plader, Tnller. Da.Fiskeritid.l925.

234. (Svelmø) har Form som en Rokke, men
med en Snabel fremefter, den lange „Svelmø
Trille" — Trille kaldes paa disse Kanter af

Landet et Rev — der som en Føletraad
rækkes over mod Korshavn..4c/j<oni^ms./)0.

1.216. Syd for Fyn træffer vi Ordet Trille

for en lang spids Landtunge, f. Eks. Lyø
Trille, Avernakø Trille og Svelmø Trille.

NatTid. "A 1937. Sønd. 11. sp. 4. Søkort Stedn.

25.229.

5) (jf. bet. 1.6; dagl.) som kæle- ell. øge-

navn til en fyldig person, navnlig et tykt
barn. jf.: en gammel trille (0: om en kvinde).

Feilb.

III. Trille, et. [ityila, ogs. itfeh] ^Tril.

vAph.(1759). Mansa.Pestenl710.(1854).79.
Triller. Placat omRenselse [efter pesten].Vi 1712.

§7. rød Trillers Vest . . blaae Trillers Buxer.
Cit.ca.l780.(TKrogh.Da.Teaterbilleder.(1932).

204). — t Trilli, en. Moth.'T153). (ænyd.
trillis; fra fr. treillis (af lat. trilix, se ndf.)

ell. ty. trillich, trilch, drillich, drilch, egl.

adj.: mht. drillich, drilch, tredobbelt, oht.

drilih, efter lat. trilix, tretraadet, af tri-, tre,

og licium, traad ved vævning; egl.: et med tre

traade vævet lærredsstof; sml. (m)nt. drell

i sa. bet. (se Drejlj; foræld.) en slags tæt-

vævet, groft lærred. Trille . . Er ublegedt

tet leTTet.Moth.T174. PUU1744. farvet Lær-
red, Trille, Kattunslærred. Ci^i76S.^4ar6
Præstø.1943.74). Dragter af guuelt Tnlle.Cit.

1800. (TKrogh.Da.Teaterbilleder. (1932). 222).

II
gen. trilles brugt som adj. en sort Trilles

Ka.ipTpe.Biehl.DQ.IV323. røde Trilles malede
lange Dragter. Cit.ca.l790.(TKrogh. Da.Teater-
billeder.(1932).218). jf. ovf. 1. 28.

T-Rille, en. se T- 2 (DO.XXIII.sp.450).
IV. trille, V. ['trila, ogs. 'tfela] (nu næppe

br. trillere. Bagges.II.233. NyeHygæa.VII.
(1826).330). -ede. {eng. trill, ty. trillen (og

trillierenj, fr. triller, af ital. trillare (trigliare),

besl. m. trillo (se 1. Trillej; maaske dog del-

vis lydord af hjemlig oprindelse, jf. u. tireli,

tirelire samt interj. („tralleord") som trille-

rumhej, trillerihej (Krist.Skjæmteviser.(1901).

256 f.); nu især højtid, ell. spøg., jf.: „Talespr."

Levin.; sml. I. trilre) frembringe triller

(I); slaa triller (I). I) til I. Trille 1. *Hyr-
den paa sin Fløjte trilled'. Rein.458. *Nu vil

jeg (0: en digter) trille og spille,
|
min Lire

skal dreie sig rap. Winth.Lyr.98. (Pan) ligger

og spiller og triller paa sin Syrinxfløjte. JoA;

Knu.0.153. billedl.: Det (o: en samtale) var

. . et kjækt trillende Løb henover alle Barn-
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dorasstemningernes Okt&veT. Schand.TF.II.
155.

II (1. ir.) m. indholds-obj. hun hæver
Stemmen høit, og triller en følsom Sang.

Gynæol.XII.42. || m. obj. (af anden art) i

forb. m. adv. Hoved-Sangerinden fortryllede

mig aldeles. Hun trillede, fløitede, klukkede
Siælen ind i Rimmeng. Bagges. DY X. 316.

Sorgen trilles ud udi en Arie (o: paa teatret).

Trojel.1.62. 2) til I. Trille 2. *Lifsalig yndig
Aedon (o: en nattergal) I . . | Med konstig lo

Gurgel triller. Holb.Metam.52. *Skovlærken
med trillende Slag

|
Først byder velkommen

den rindende D&g. Pram.Stærk.l26. Som om
liver Busk og hvert Træ havde en Stemme,
saaledes trillede og tonede Nattergalenes

Sange fra alle Sider. Gjel.EnarkadiskLegende.

(18S7).89. Utallige Lærker triller. BwcM.
UH.191.

II
m. indholds-obj. En Nattergal

flyver hen i Tornebusken og triller en
K.\3Lges&ng.Oehl.(1844).Y259. *den Lærkelil, 20

der fra det Blaa
|

jublende triller ud sin

Sang. Gjel.HS.8. Den sidste Lærke hænger
endnu under den mørknende Aftenhimmel
og triller sin Solialdsviae. AchtonFriis.JL.I.

82. 3) (1. br.) til 1. Trille 3. en trillende Lat-

ter. BechNygaard.G0.184.
V. trille, V. ['trib, ogs. 'tjela] (tidligere

ogs. skrevet trilde. Moth.T172. Brors.210.

nøysg.S.230. Clitau.PT.187. VS 0.1.472).
-ede ell. (nu ikke i rigsspr.) -te (Cit.1801. 30

(HistMKbh.2R.III.593). jf. Moth. T 172.

KBecker.S.II.47. Feilb.) , tidligere under-

tiden skrevet -de (Pram. Stærk. 101). vbs.

-ninj^ (i bet. 1: vAph.(1772).llI. spec. i bet.

1.3 (DSB.OrdreQ.98. TeknLeks. 1.555. jf.:

Vort Arbejde bestod af mange forskellige

Ting, som Jordtriining paa Voldene. Z)en^i.

KlokkeriFarum.(1928).85) og bet. 1.4 (s. d.))

ell. -ing (se II. Trilling^, {ænyd. t(h)rille,

glda. trijllæ, sv., no. trilla, eng. trill, rulle 40

rundt, flyde, strømme; af ur/is oprindelse, dog
vist delvis lydord; jf. II. trulle; vistnok (del-

vis) af anden oprindelse er ty. trillen, dreje

noget rundt, m. sideformen drillen (se II.

drille;
II

;/. II. Trille, II. trilre)

I) sætte noget i en rullende bevægelse.
I.i) m. h. t. rund genstand, fx. cylinder,

kugle, hjul, skive: faa til at rulle hen
over en flade (betegnelsen for genstanden
tilknyttes dels som obj., dels (især om gen- 50
taget handling) v. hj. af præp.-led m. med^.
nogle Folk . . trillede store Stene op paa
Bjerget, hvor de vilde opreise en Byg-
ning. JSneed.IV426. Barnet har trildet Garn-
nøglet hQrt.VSO.1.472. »Af Eders Borge-
kjelder I triUe hvert et Tad. Winth. VI.200.
For at ingen skulde sidde og trille uoplagt
med Rundstvkkerne, lagdes der . . for med
('ockt&ih.JacPaludan.F.123. billedl: *Den
sidstes (j: Sisyphos') Steen du og fornøden eo
har at trille,

| At du mod Ladhed kand
faae noget at bestille. Fr^orn.PJlf.57. Jeg
trildes af min Skiebne som et Iliul,

|
Og

lober for det mindste Vær i Skiul. Brors.

210.
II

i udtr. for lege olgn. JBaden.OrtO.
saa legede de altid Trille med Guldæbler,
for den Leg huede Kongedatteren bedst.

KlBerntsen.Æ.I.240. (soldaten) triller Kug-
ler med en halv Snes Unger. PoU'/s 1945.

lO.sp.l. jf.: Naar Børnepengene ikke be-

tales, bliver Alimentanten sat ind paa en
Tvangsarbejdsanstalt og bliver sat til „at
trille med Glaskugler", som vi sagde i vore
unge Dage. TomKrist. (Pol.^'/» 1935. 9. sp. 3).

børnene triller bold
j

billedl.: *Med Bos-
ler af Jern de trilled',

|
Om Lemmer og

Livet de spilled' (o: i en søkamp). Blich.

(1920).XXIII.30. trille (sol)hjul, nøgle,
trunte, se Hjul 4.2, Solhjul 4, II. Nøgle 1,

I. Trunte 1. trille (med) paaskeæg (se

Paaskeæg 2) ell. æg (DanmarksFolkeminder.
IV(1909).51. JSM0ll.FH.II.55. PoWa941.
Sønd.6.sp.l), (dial.) d. s. s. trante æg (se u.

I. trante^. trille med tøndebaand olgn.,

se Tøndebaand. || m. h. t. (menneskers ell.

dyrs) legeme: lade rulle hen, ned ad en flade

ell. (jf. bet. 1.4J frem og tilbage; især refl.

trille sig i Græsset. MO. Min Bedstemoder
(fortalte) om Torrild Banken, hvor hun (o:

prinsesse Charlotte Frederikke) trillede sig

ned af til stor Skandale for alle. Wors.OB.12.
Føllet var daarligt og laa og trillede sig.

MdsskrDyrl.LVI.578. Koen triller sig om
paa Hyggen. Pol.ys 1943. Sønd. 13. sp. 3. jf.:

Ligesaa skal man ogsaa spytte, førend man
paa Marken gaaer henover et Sted, hvor en
Hest har „trillet det Stive af sig". Thiele.III.

109. trille i tjære (og fjer), se I. Tjære 1.

1.2) (poet., 1. br.) faa bølger olgn. til at

rulle. Søen trillede ganske smaa Plask ind

mellem Tagrørene og Sivene ved Bredden.
AlbDam.TS.104. jf.: »Elven

|
Kan i frydfuld

Skjælven
|

Trille klare sine Bølger smaae!
Blich.(1920).XIII.27. 1.3) w. h. t. transport-

middel, køretøj, der skubbes (ell. trækkes) ved

haandkraft, især trillebør, trækvogn og barne-

vogn: køre, rulle (af sted) med; ogs.

m. h. t. indholdet: transportere i trillebør,

trækvogn, barnevogn olgn. derpaa (kom)
Liget, som var en Acteur, og blev trilled paa
en HiulhøT. Holb.Ligbeg.5sc. (jeg) lod mit Toi

trille ned til Skihshroen. Riber.(Egeria.1,2.

(1805).lll). *Jeg trilled Børen ud i Skoven.
Oehl.VII.60. Naar hun paa sine landlige

Vandringer trillede sin lille Dreng foran sig.

Gylb.TT.116. »Paa Skubkarrer triller man
Minderne væk

|
fra de gamle Tider (0: ved

sløjfningen af Kbh.s volde). Kaalund.322.
(hun) triller Lirekasse paa Nørrebro. C^ans.
F.166. ofte m. h. t. gødning, tørv (e-masse)

olgn.: Grundtv.Saxo.1.78 (se u. Møg 1^. jeg

triller Gjødning i E.a,yen.NRasmSøkilde.B.
130. Tørvstoffet blev . . først tilbørligt

æltet, derefter læsset paa Hjulbøre og trillet

hen til en fast og jævn Plads og „bladet ud".
PhRDam.FI.52. Feilb. jf. DF.XIV49. \\ uden
obj. (det er) sjældent, at Bønderne ville kjøbe
Fisk; derfor maa der trilles langt og længe
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omkring, for at faa solgt en Bør Fisk.

Tidsskr.f.Fiskeri.1873.177. Saa gav de sig

til at muge Kostalden . . Lasse læssede paa
Børen og trillede nd.AndNx.PE.1.57. i forb.

m. med til betegnelse af køretøjet ell. dets

indhold: man . . spildte meere Kræfter i at

trille dermed (o: med en hjulbør). LTid.1725.
303. Han trilled' . , ud af Byen med sin

Koe (o: som var slagtet),
|
Som . .

|
Laae

paa en gammel RmlhøT. Bagges.ComF.170. i'o

man (ser) hende . . trille rundt med en ny
lille hvidhaaret Unge (o: i en barnevogn).

TDitlevsen.BG.lO. i videre anv. i forb. som
trille med den, (vulg.) bære ansvaret ell.

skylden for noget; faa ubehageligheder ved

noget; hænge paa den. Selv at tage Ansvaret
for en Forbrydelse uden at ville indrømme,
at man har haft Medskyldige, hedder —
med et fra Jordarbejde hentet Udtryk —
selv at trille med den. Dania.III.55. Einsam 20

bin ich — nicht allein, som — hvem var'et

nu — saa smukt sir. Firmamærket er gaaet
fløjten — men la Gothe trille medden!
CHans.F.133. Dommeren spurgte (tiltalte,

der har tilstaaet): — Nu er det vel ikke saa-

dan, at det er Deres Broder, der har stjaalet

Billedet, og at De vil „trille med det", fordi

De ved, at han staar til en meget alvorlig

StTa.i? Pol.''/2l944.6.sp.l. jf.: (dommeren til

tyven:) „Naa, min gode Hr. Kopp, skal vi 30

saa ikke „trille med den" (o: tilstaa) først

som siå^tV ORung.SM.64. 1.4) lade noget

rundagtigt rulle frem og tilbage, idet
det klemmes inde ml. noget (især: hæn-
derne), ell. rulle noget, saaledes at det

svøbes, vikles ind i noget ell. antager
en mere sluttet, kompakt rundagtig (of-

test kugleformet ell. langagtig) form; ogs.:

fremstille ved en saadan rulning; ofte i

forb. m. adv. som ind, sammen (jf. sam- 40

mentrille 2), ud. (bien) samler og triller

(blomsterstøvet) sammen i smaae Kom. Flei-

scher.B.142. *Den Gamle trilled Kugler af

sit Brød. Bødt.42. Rasp kan . . bruges til

at trille Karbonade i.BerlTid.^yd936.6.sp.6.

trille Piller og blande Mixturer for den
syge Menneskehed. KBlixen.Vinter- Eventyr

.

(1942).61.
II

(dagl.) i udtr. for at pille sig

i næsen (og rulle „bussemændene" ml. fing-

rene) ell. (i videre anv.) for at være ørkes- 50

løs. han sidder og triller bussemænd
j ||

(jf. bet. 1.1^ m. h. t. (del af) legemet, knæ-
lende paa Gulvet, „trillede" han Mesterens
Fødder mellem begge sine Hænder. Ban^.
Mi.331. det nyfødte Pus . . viklet og tril-

let saa det lignede et Støvleskaft. ^.ndA^a;.

DM.I.118. jeg trillede mig ind i en itre-

sennmg.MKlitgaard.GM.45. \\ m. h. t. dej

olgn.: forme ved at rulle i haanden ell. mod
bordpladen olgn.; ogs. (især dial.): udskære 60

i kageform v. hj. af kagespore (UfF.). trille

Boller. F,SO. Et halvt Pund . . Margarine,
V4 « Flormel og 20 Kvint Sukker æltes
sammen og trilles i Stænger af en Fingers

Tykkelse. FrfcJ.Zo3e&.322. Dejgen . . trilles

i smaa Knglex. Bagning.41, jf.: Dejgen . .

trilles ud til en aflang Plade (o: v. hj. af
en kagerulle), smst.23.

||
(dial.) m. h. t. hø-

stet korn: rive sammen i neg. Feilb. Kværnd.
UfF. II (fagl. ell. dial.) m. h. t. taver af uld:

rulle sammen (i haanden ell. v. hj. af ma-
skiner) til triller (II.I.5), tøjer, som vbs. Tril-
ning: NordConvLex.V.359. Hannover. Tekstil.

11.211. 1.5) (sj.) m. h. t. gardin, teatertæppe

olgn.: hæve ell. sænke ved en særlig rulle-

mekanisme, fx. snoretræk, trisseværk olgn.

*Vor Aftens Morskab er forbi;
|
Dog Eet

endnu Dem skylde vi,
|
Før Teppet ned

til Afsked tnlles. Heib.Poet.IX.232.

2) være ell. komme i en rullende be-

vægelse; falde med en rullende bevægelse

under ell. efter faldet (især i forb. m. adv.).

2.1) (jf. bet. 1.1) om (især: rundagtig) gen-

stand. Lyden af Stenene, naar de . . trille

ned, kan . . høres 8 til 9 Sømile borte.

Reiser.11.539. i det han sætter sin første

Foed paa Skibet, komer (der) en Kugle og

tager hans Hovede med, og Kroppen trilte

bagefter. Cit. 1801. (HistMKbh. 2R. III. 593).

*Naal og Traad ved første Kys i Sner-

ren sank af Skræk;
|
Annas nye Fingerbøl

det trilled ogsaa vddk.Aakj.RS.23. terningen

triller, se Terning 1.2.
|| (jf. bet. 2.4^ om

levende væsen: falde, styrte, trimle (om, ned

osv.). Han trillede omkuld. VSO. Han skød

. . paa (haren), saa den trillede rundt.

RNielsen.Sejerø.(1923).314. vore dejlige Skov-

myg, der suger sig tykke af vort Blod, til

de henrykt triller (0: falder døde om).Soph
Clauss.R.253. (nu dial.) om frugtsommelig

kvinde: komme i barselseng, hun vil snart

trilde om. Moth.T172. Cit.l755.(Thott4°1507.

56a). BornhOS. trillende trind, se trind 1.3.

2.2) om bevægelse af vædske (masser): rulle

II (jf. bet. 1.2; især poet.) om bølgegang ell.

strømmende vand. *Bækken triller sagte ned
af KliY)Tpen.Ew.(1914).I.139. Maanen skin-

ner om Natten bleg, |
De Vover saa sagtelig

tnlle. Storm.SD.142. Bølgerne trillede ind

mod Kysten med sagte Slag. Goldschm.Hjl.

11.784.
II
om hvad der flyder, rinder draabe-

vis. *Se Draaben, som triller
|
Paa lædskede

Bl3id\Grundtv.Udv.I.360. Bobler . . triller op

fra Munden af en spæd Kattekilling, naar

den hjælpeløst kavtende synker. JFJens.

HF. 6. om blod, sved (se u. I. Sved 1) olgn.:

jeg staaer her og forsvarer eder, saa baade
Puder og Sved triller mig ned over Panden.

Tullin.1.326. *Blod ham trilled paa Kinden.

Oehl.XXIX.137. om taarer: Hun græd af

Medynk, saa Taarene trillede som Hagel.

Holb.llJ.V.9. *Hold Taare op at trille. £«;.

(1914).1.101. Der var en Tid, da jeg var

meget lille . . |
Sødt, naar jeg den mig tænker,

Taarer thlle.Bagges.IV27. Han lo med di

andre, saa Taarerne trillede. CHans.F.104.

2.3) køre paa hjul olgn. ell. i et køretøj.

en Kurv, der trilled paa Smaahjul.PMø^L
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ES.I.283.
II

nu især (dagl., spøg.) om per-

son: køre i vogn, bil, paa cykel olgn.; rulle

(IY2.2). *Saa trillet vi da fort (o: til vogns).

Jernskæg.D.79. Jeg er nu godt tilfreds med,
at jeg kan trille tilbage til Byen (o: i auto-

mobil). ErlKrist.MM.140. det var en Smule
for sent at trille til Hornhæk. CarloAnd.TA.
162. 2.4) i videre, uegl. anv.

||
(dagl.) om

levende væsners gang, der minder om ell.

sammenlignes med en bolds rullen olgn.; ofte lo

spec. om tykke, trivelige personers gang. Alle-

vegne trillede smaa Pindsvin over Vejen.

Leop.Er.1.33. Din gamle er vel trillet ind

i et Yærtshus. Bers. G.109. det (banker) og
ind triller lille, tykke Fru S.CHans.BK.86.
trille af: Saa, tril saa af (o: gaa, stik af)\

ErlKrist.DH.102. trille af som et (galt) nøgle,

se II. Nøgle 1.
II

(især dagl., delvis spøg.)

om tings virkelige ell. tænkte bevægelse, fx. om
stjerne, planet: bevæge sig i en cirkel, kreds. 20

du udkastede disse Kugler (0: solene), og de
trille e'vig.Suhm.II.222. *den lange

|
Dag

eller Nat, hvis Timer langsomt trilled,
|

Indtil den næste Sol steg over Vange.
CKMolb.Dante.I.211. Jorden triller videre

paa sin syndefulde Bdi,nQ.Pol.*/zl943.2.sp.3.

om blik: (han) lod frejdigt sit Blik trille

Stuen TXindt. LeckFischer.Ka.l85. i udtr. for

at spile øjnene op (p. gr. af ophidselse, over-

raskelse olgn.): (han blev) saa hidsig, at 30

Øjnene var lige ved at trille ud af Hove-
det paa ham. „HørupsValgkreds"1902.(1892).
58. (pigerne) lytter, saa Øjnene er ved
at trille ud af deres Holder. BechNygaard.
G0.52. (m. ordspil paa bet. 2.i^ om penge:
'irkulere ell. gives ud. jeg holdt Geburtsdag
iL'aar og havde det Held at faae hele min
Kasse til at tnlle. Arthur. Novelletter.(1848).
12. (pengene) var runde, fordi de skulde
tn\le.CReimer.NB.356.
Trille-, i ssgr. især af Y. trille (1).

•apparat, et. (fagl.) d. s. s. -tøj 2. Han-
nover. Tekstil.II.212. -baand, et. (jf. -hjul

2) et som legetøj brugt jærnbaand (tønde-

baand olgn.), der holdes rullende hen ad vej

ved slag af en kæp. En Dreng løb forbi med
f't let Tnl\eba,a,nd.LeckFischer.SidsteSommer.

(1943). 55. -baar(e), en. {ænyd. trillebar

(Kalk.V.1081); nu kun dial.) d. s. s. -bør.

Det er godt at have hele Trillebaare til at 50
trille Tørvene ud Tp&a.SAFjelstrup.Jordebrug.

(1820-21).310. Feilb.(u. trillebør^, -bane,
fn. (jf. -planke; fagl.) bane (især: planker,
lagt i forlænaelse af hinanden), ad hvilken
trillerne kan køre ved kørsel af jord, bygnings-
matfrinle 08V. TeknLeks.1.555. -bold, en.
I) bold, der trilles, er til at trille med, ell.

(sport.j fodbold, der kommer trillende hen ad
lordrn. (fodboldspilleren) sender en lumsk
Triiiebold lige uden om (maalet).Pol."/» to
1939.4.sp.r,.

jf. Grundtv.PS. VI.312. 2) (gym.)
holdspil, der spilles i sal af to partier, hvorved
det gælder om med tennisbolde, der trilles hen
ad gulvet, at drive en større bold ind i mod-

40

standernes maal. FrKnu.LB.55. -bolle, en.

(især dial.) melbolle (til suppe), der trilles

i haanden. Wied.LH.15. JSMøll.FH. 1.157.

-brset, et. (fagl.) d. s. s. -fjæl, -planke.

-bor, en. (^ Tril-. JBaden.OrtO. f Tril-

børe. vAph.(1759)). 1) hjulbør; bør (III.I.2);

ogs. brugt som maal: hvad en bør kan rumme;
børfuld. *ingen Ridende og ingen Trille-Børe

I

Maa mindste Overlast Trottoirne tilføre.

ChrFlensb.DM.il.124. nu havde han da hele

sin Trillebør fuld af ?enge. HCAnd.(1919).I.
28. *Hun skyder Trillebøren,

|
Som Hunden

hjelper trække. Aarestr.SS.II.184. de (havde)
kun tre trillebøre foder.AOlrE.NG.297. jf.:

Skulde der ikke snart gøres rent i „Baasen"?
Jo, naar han havde tre Trillebørfulde —
aldrig iør\Fleuron.K0.39. || fandens trille-

bør, se u. Fanden 2.2.
||

(lege) trillebør,
leg bestaaende i, at den ene deltager lægger sig

ned støttet paa hænderne, medens den anden
tager fat om og løfter hans ben, idet den lig-

gende bevæger sig fremad paa hænderne.
FrKnu.LB.90. \\ talem. Foregangsmanden,
der skydes frem af den tvingende magt, der
står bag ham. „Altid foran!" sagde
triUehøren.EdvLehm.(GadsMag.l929.523).
Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).298. 2)

(1. br.) som nedsæt, personbetegnelse, de to

Billeder, han . . tog af mig og min gamle
Trillebør (o: min hustru) derhjemme til

SølvhryllupTpet.Wied.BSt.13. jeg gamle trille-

bør (0: en gammel udhaler) (sidder) her og,

knirker erotik ud af mit tørre hjærte. Hjortø.

K.96. -fjæl, en. (fagl.) d. s. s. -planke.

Rambusch.JE.71. -fløjte, en. [I ell. IV]

signalfløjte, der frembringer en rullende, vi-

brerende tone. For at kunne kalde Kolle-

gaer til Bistand havde Vægteren sin Trille-

fløjte. Casse./Æ.23. DSB.OrdreM.20. -hjul,
et. I) (fagl.) hjul, hvorpaa noget triller; fx.

om hjulet under en slibebør (PolitiE.Kosterbl.

*''/il924.2.sp.l) og hjulet paa en trilleplov

(SprKult.V.122). 2) (1. br. i rigsspr.) d. s. s.

-baand. Pol.'y»1940.4.sp.2. UfF. -kæde,
en. [I] J^ uafbrudt række af triller. MusikL.
(1801).270. HPanumB.ML.^681. -led, et.

fl] J" led af en trille (I.l), bestaaende af
hovednoden og dens nabotrin. Geb.MusK.41.
-planke, en. (jf. -bane, -bræt, -fjæl; fagl.)

planke, ad hvilken trillebøren køres. Pont.

SM.'7. TeknLeks.1.555. -plov, en. [II.I.2]

(landbr., foræld.) vestjysk plovtype med en
trille (et lille hjul) foran paa aasen. CDalgas.

RibeAmt.(1830).114. MDL. SprKult.Vli3ff.

•pranger, en. (foræld.) (fiske) pranger, der

forhandler fisk fra trækvogn, trillebør olgn.

Tidsskr.f. Fiskeri. 1873. 177. UfF. -pølMe,
en. (jf. -slag; især jarg.) rullepølse. Wied.
LH.ll. DagNyh.'*/*1936.3.sp.3.

I. Triller, en. I) (især fagl.) person,

der triller noget. I.l) (sj.) til V trille 1.1 ; ae

Tøndetriller. 1.2) (fagl.) til V trille 1.8, om
person, hvis arbejde bestaar i at transportere

noget paa trillebør; især om person, der triller
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gods fra sJcib, jærnbanevogn olgn. (Overens-

komst ml . Foreningen afArbejdsgivere ved Kbh.s
Havn ogHavnearbejdernesFællesforbund. ^/il919.

5. Vingehjulet.1943 I44.177.sp.l), arbejder, der

triller jord bort ved udgravningsarbejde olgn.

(Andres.Klitf.290. jf. Fortriller^, person, der

kører tørvemassen fra graven til læggepladsen

(DF.XIY49. jf. Tørvetriller;, om stentriller

ved teglværk (AarbSorø.1935.51) olgn. 1.3) til

Y. trille 1.4, fx. (dial.) om person, der triller

det høstede korn sammen til neg. UfF. jf. ogs.

Pilletriller. 2) bold olgn., der triller; i ssgr.

som Jordtriller (2),

II. Triller, en. se I. Trille.

trillere, v. se lY trille.

Trille-ribs, et. (jf. I. Ribs 3, Ryste-

ribs 2 og Y. trille 2.4 samt sv. dial. trillivippa,

letsindigt pigebarn; vulg.) nedsæt, betegnelse

for person, der gaar og driver om (uden at

bestille noget ordentligt), især om letlevende

pigebarn; ogs. m. ganske ubestemt bet. som
skældsord. PoV/»1928.Sønd.l5.sp.l.
Trillert, en. ["tjil'ard] (afl. af I. Tril-

ler (ell. V. trille^/ sj.) genstand, der kan
trille(s). saa hev de, forsigtigt, for det var
skore Varer, til Trillerten (o: vintønden) laa

med sin største Læk i Yejret. Alba Schwartz.
Skagen.II.(1913).92.

Trille-slag, et. (1. br.) d. s. s. -pølse.

et Stykke (mad) med Trilleslag. Christmas.

Svend Spejder.(1911).28. B.T.'V3l932.7.sp.2.

-stol, en. (nu næppe br.) rullestol. Bloch

Suhr.ÆS.1.298. -søm, en. (haandarb.) d. s. s.

Rullesøm. Tidsskr. f. Kunstindustri. 1898. 86.

SyStrikkeB.182. jf. Rietz.751. -tegn, et. [I]

J^ nodetegn til angivelse af trilletoner. Nord
ConvLex.*Y756. HPanumB.ML.H87. -tone,
en. [I] (1. br.) tone i en trille. Sort.PSkan.
97. NordConvLex.^V.756. -tøj, et. I) (sj.)

køretøj, der trilles, stærke Bønderpiger an-

strængte . . sig for med dette Trilletøi (o: en
hjulbør) at transportere uhyre store Læs . .

Voå&x.PhysBibl.XXIY.52. 2) (jf. -apparat;

fagl.) apparat, hvormed ulden, taverne tril-

les i triller (ILl.s). Hannover. Tekstil.11.211.

-vogn, en. I) (nu 1. br.) mindre tohjulet

vogn ell. kærre med en ell. to stjærter (haand-
tag), der skubbes frem ell. trækkes af en person;

(en slags) trækvogn; ogs. om en slags syge-

vogn (VSO. SaUI.391). MR.1853.401. Fra-
spændte Vogne saavelsom Trillevogne maae
ikke . . henstaae paa offentlig Gade.Fedf.*%
1869.§13. Et Bybud flyttede paa en Trille-

vogn hendes Kommode. SMich. S. 6. PhR
Dam.FI.177. 2) (især dial.) lav barnevogn ell.

legevogn med triller (runde træskiver) i st. f.

hjul; ogs. om dukkevogn olgn. Trildevogn , .

Er en dukke \ogn. Moth.T172. Fodgjængere
og Børn i Trillevogn, som . . droge til Char-
lottenlund . PMøll.(1855).n.84. Nathans.HD.
1V.42. Feilb. UfF. 3) f stjernen Capella i

stjernebilledet „kusken"'. Moth.T172.
Trilli, en. se IIL Trille.

I. Trilling, en. ["tfileii, ogs. 'tjelen,] (jf.

skrivemaaden Trelling, OeconJourn.1758.
302). flt. -er. {ænyd., sv., no. d. s., vistnok

assimileret form af et ord svarende til no.

dial. trinnling, afl. af oldn. J)rennr, tredobbelt

(se IL trende^; sml. Tvilling; jf. ty. drilling

(dannet efter zwilling^ og ældre dreiling, holl.

drieling) hver(t) af tre af samme moder
samtidig fødte børn ell, unger; især i

flt. (om alle tre børn, unger). Moth.T155.
10 Oehl.XVI.94. faae Trillinger. F<SO. Sal.VI.

695.
II

billedl. Bagges. III. 187. 6 Fodpost-
breve . . ligge hos mig . . de 3 ere Tril-

linger, thi de kom paa eengang og ere fra

een Fabrik. Cit.1855. (HCAnd.BCÆ.II.125).
Store Værker, mest Trillinger (o: trilogier)^

fulgte Slag i S\ag.Anesen.(Pol.*%1937.13.
sp.6).

II. Trilling, en. flt. -er. {jf. sv. dial.

trilling, smørklump, der er trillet ægformet;
20 til V trille ; sml. Trimling) egl. (1. br.) vbs. til

V trille (jf. Udtrilling. VSO.VII.387); nu
især (dial.): hvad der er trillet sammen
til en (mere ell. mindre) kompakt masse, fx.

om dejklump, der er trillet langagtig, brugt

som føde for smaa gæslinger (Thorsen.184),
om udrullet lermasse (Folkeskolen.1922.479.

UfF.) og om sammentrillet uldmasse, trille

(ILl.s) (HuldaLutk.L.II.27).
III. t Trilling, en. flt. -er. {fra ty.

30 trilling (og drilling^, til ty. trillen, driUen,

dreje rundt (se II. drille^) vandret liggende

stokkedrev i mølle. PhysBibl.XXIII.93.
VSO.

II
om drev i en kernemaskine. Trondh

SelskSkr.V,2.44.

Trilling-, i ssgr. (ogs. Trillingre-j

almindeligst i ssgr. som Trillinge-fødsel,

-svangerskab. — dial. Trillings-, se Feilb.).

af I. Trilling, fx. (til den egl. bet.) Trilling-

barn, -broder (Oehl.XVI.89), -søskende, -so-

40 ster samt Trilling(e)-fodsel, -svangerskab

II
til den uegl. bet. af I. Trilling kan nævnes:

1. (især højtid.) betegnelser for hvad der hører

til en samling (et broderskab) af tre personer

ell. riger (spec. de 3 nordiske riger), fx. Tril-

linge-banner (FOuldb.1.114) , Trilling(e)-

blad (o: kløverblad (2). Rahb.E.III.222. Blich.

(1920).XXIV.118), Trilling-krone (Brandt.

CP.210), -navn f'*Jeg døber, Kristjan-

Frode!
|
Dig i Guds Trillingnavn. Grund/«;.

5Q PS. IV 443), -rige (Zetlitz.II.186. Bagges.

Ungd.II.222). 2. (fagl.) betegnelser for ting,

der er sammensat af ell. en sammenvoksning

af tre af de ved sidste led betegnede dele,

fx. Trilling-hus (TroelsL.HII.51), -krystal

(VSO.), -lys (Krist.Ordspr.396), -nerve (o:

den store hjernenerve Nervus trigeminus, der

deler sig i tre grene. HKrabbe.HestensAnatomi.

(1885).150. Landbo.111.685), -nød (VSO.
MO.), -træ (o: træ, hvis stamme lidt over

60 jorden deler sig i tre. HimmerlKjær.1935.466),
-æble (VSO. MO.). 3. ^ betegnelser for ap-

parat, maskine, der indeholder tre cylindere

olgn., fx. Trilling-lokomotiv (DampLok.58.

143), -maskine (Blt&T.), -pumpe (smst.).
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Trillion, en. [tpli'o?n, ogs. tye-] flt.

-er. (fra fr. trillion, dannet i 16. aarh. af

lat. tri-, tre (efter Millionj; sml. Billion) egl.

(endnu i Frankrig og U.S.A.): tusind
milliarder; nu: en million i 3die potens;

en iillion millioner; uegl., om et umaade-
lig stort antal. Kraft.(KSelskSkr.III.293).
*jeg Trillioner Folianter . . |

Med Møie
havde giennemhleiåTet. Biehl. DQ.IV 27. Ti-
tusind Timionei. Bagges. 1.26. LSal.XI.710. \o

Trillo, en. se I. Trille.

Trilogi, en. [tfilo'gi-] flt. -er. (fra gr.

trilogia, af tri-, tre, og logos (se u. Logik^;
æstet.) cyklus af tre skuespil, egl. af tre

tragedier, der opførtes ved Dionysosfesten i

Oldtidens Athen; ogs. om sammenhørende
gruppe, trehed af andre digtninge (af samme
forfatter). Sørgecantaterne (af Ewald) ere

tre; den første , . er ustridig den svageste

Deel af denne Tnlogie.NyerupRahi.VI.49. 20

Et stort dramatisk Pust gennemfarer . .

den hele Trilogi (s: Schillers „Wallenstein").

Brandes. XIY 369. Orestias, en Trilogi af

Æachylos. HSchwanenfl.OK.95. || om enhed

af tre (andre) led. den Trilogie: det Skjønne,

det Gode, det sande.Kierk.IY379 (jf. smst.

XV 752). den under „Aandens Fuldendelse"
hørende Trilogie: Æsthetik, Religionslære og
Thilosophie.RasmNiels.G.I.xxx.

I. trilre, v. ['tjilra, ogs. 'tfelra] -ede. 30

(afl. af lY trille ell. efter ty. trillern (af,, af
triller, se I. Trille^; i rigsspr. nu oftest spøg.

ell. nedsæt.) d. s. s. lY trille (dog ofte m. Miet.

af, at tonerne er stærkt vibrerende). \) d.s. s.

lY. trille 1. Han trilrer en Opera-Arie. £«;.

(1914).II.73. Diskantsangeren . . trilrede fint

og sadt. SophClauss.RB.65. Hendes Stemme
synes ikke noget særligt . . og alligevel lig-

ger den og trilrer gT\Jdigt.Pol.*/al928.6.sp.6.

jf.: Jeg . . trilrede noget frem af Klaveret 40— en galen Potpourri — af Mikadomotiver
og „Morgen paa AlTpeTne'\SMich.S.201.

||

billedl. Heller ikke Augusta Liitken (o: en
lyriker) var nogen Aarsunge, da hun trilrede

saa yndefuldt til Vaarens Pris.PoZ.*Vii94i.

lO.sp.l.
II

om toner, sang, musikstykke ell.

(musik) instrument. Meyerbeers trilrende Naa-
dedine.PoU*/tl902.2.sp.3. (han) lar Somme-
rens sidste Melodier trilre hen over Tan-
genterne. ThBarfod. VillaTangloppen. (1918).
146. spec. om fløjtetoner: Fjærnt gennem Mur
og Træ hørte han trilrende Fløjtesignaler,

Hovslag og ?,kiidt.SMich.Æh.25. saa trilrer

Baadsmandspiberne.Bcrjrid.»'/,i906.yl/<.2.sp.

1. 2) d. 8. s. IV trille 2. *d\x min muntre Fugl,
som . . snart din Rede bygger,

| Saa trilrende
iglen ophøyer Gud og mig. Ew.(1914). 1.160.
Nattergalene trilrede oppe mellem Bøgene.
RSchmidt.MD.139. høre den første Lærke
trilre over de vinterbundne Marker.Pon^ 60

DR.UI.297. Aakj.SD.II.280. \\ m. indholds-
obj. Bogfinken trilrede sin korte Strofe. A^a-
turensV.1916.191. 3) d. s. s. lY trille 3. En
trilrende Klingren, skarp, som et Bor gen-

XXIV. Eentrykt V« 1M7

nem det tunge Klokkebrus. Zidde.B. 252.

Utrættelig trilrer Vinden
|

i Skorstensrøret.

EStokkebye.Avalon.(1916).31. \\ især om ly-

den af høj, vibrerende (tale)stemme ell. latter.

en evig trilrende Ldittei.ZakNiels.Saml.Skrif-

ter.V (1905). 219. et trilrende Skrig. Kidde.
Luftslotte. (1904). 38. i det samme trilrede

Idas bjældeagtige Latter ham imøde. ThBar-
fod.EnHjærtefejl.(1924).81.

II. trilre, v. ['tyilra, ogs. 'treira] -ede.

(afl,. af V trille; dagl., især dial.) I) d. s. s.

V trille 1. Feilb. trilre noget Tøj sammen.
UfF. 2) d. s. s. V trille 2;d.s.s.Y. trille 2.i

:

de to forhjul trillede travlt frejdigt foran,

det lille, vakkelvorne baghjul trilrede bag-
eiter.Grønb.SY222. om person: (barnet) rul-

lede frem og tilbage, saa Skørterne stod

hende om Ørerne . . „Lig dog ikke der

og triller. Dine Bukser ku' gaa itn." Alba
Schwartz.Overlægen.(1932).86.

I. Trimle ell. Trimmel, en. flt.

trimler (YSO. Feilb.). (til II. trimle; dial.)

I) hvad man han trimle rundt, ell.

hvad der dannes ved trilning, rulning.
Trimle , . Er noget mand trilder med.Moth.
T172. Dejgen blev trillet ud til en langstrakt

Pølse, saa fik Trimlen et Tryk paa Midten.
Bregend.HH.il.96. Feilb. (u. 2. trimle;, om
langt halmbaand: UfF. 2) det at være lige

ved at trimle om ell. ned (af svaghed); svag-
hedstilstand. Feilb. jf.: Mor dig godt med
de to . . kvinder . . Jeg er rørt over, at du i

din trimmel har stunder til denne her lille

gentagelse (0: denne erotiske oplevelse).

Hjortø.HH.176.
II. trimle, v. ['tfemla] (sj. skrevet trem-

le. JFibiger.(Diod.)MS.326. — dial. trømle.
Cit.1848. (Breve fra da.Krigsmænd. (1873). 19).

Feilb.). -ede. vbs. -Ing (s. d.). (ænyd. d. s.

(og trømle. Kalk.IV.457); vel aflydsform til

II. trumle og dial. og ænyd. tramle (Kalk.
IV431. Feilb. Esp.494. Staun.UD.45.74.113)

II
ordet er først blevet alm. i rigsspr. i løbet

af 19. aarh., endnu ikke i vAph.'s ordbøger,

Amberg. og Molb.HO., jf.: „Ordet er alm. i

Jylland og Sydsjelland, ukjendt i Nordsjell.,

bruges ogsaa jevnligt i Kbhvn." Levin.
||

især talespr., jf.: „Dagl. Tale." MO.)
\) d. s. s. N. trille 1. I.l) (især dial.) i al

alm., m. h. t. (rundagtige) genstande, trimle

et Anker 01 ned i Kieldeien. Levin.(jy.).

Feilb. 1.2) m. h. t. levende væsen: lade rulle

rundt paa jorden, gulvet osv. de skulde trimles

ihjel i ¥igtøndeT.SvOrundtv.FÆ.I.20. Mor-
dersken nærmede sig . . sit Offer (0: en hug-

orm) og trimlede det rundt med Foden.
Aakj.VF.196. den ene af dem var saa ud-

mattet, at han maatte bjerges op i en forbi-

sejlende Fiskerbaad og trimles og dunkes i

tre Kvarter, i/i/.//.56. Han trimlede mig
ned ad TTa])]pen.DagNyh.*/tl927.2.sp.l.

||

refl. *En smuck Lyst-Hafve du og seer (0:

ved Frederiksberg slot)
|
Huor de smaa Fugle

vrimle,
|
Huor de smaa Diur og andet meer

31
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I

Sig udi Mulden trimle. Wingard.Amagers
Fryde-Sang.(1704).[l]. (grævlingen) trimler

sig i Kornmarkerne. fiogfan./.7. begge to trim-

lede (vi) os lidt i Sofaen af L&tter. KLars.
UR.209. 1.3) (dial.) d. s. s. Y. trille 1.4.

Trimle . , Er at vinde op i nøgel Moth.T172.
m. h. t. dej: trimle Dei til Kringler. Lewn.

(jy.). »Véd du, hvordan din mor har dannet
dem (o: bollerne)?"' „Ja, hun har trimlet

dem." Krist.Ordspr.538. Feilb. || rulle det i'o

høstede korn sammen til neg (ofte brugt obs.

(uden obj.)). Optagersken havde gode Dage
i de Tider. Herregud, hvor skulde der trimles

langt med det (o: kornet), inden der blev

Neg af det.Aakj.HY90. Sejer hjalp Pigen
med at trimle Negene, som hun bandt og
væltede ud af Skaaret, det ene efter det

andet, i lange Hækker. Elkjær.Sejer.(1921).

24. han var ene om Arbejdet og maatte til-

bage for at trimle og binde for hvert Skaar, 20

han høstede. NJeppesen.DS.183. Feilb. || i

forb. trimle noget op, dels: sammenrulle til

et nøgle olgn. (Moth.T173); dels: udbrede,

aabne noget sammenrullet (Aakj.VB.82).

2) d. s. s. Y. trille 2. 2.1) rulle hen ad et

underlag, især jorden ell. gulvet, ell. falde om-
(kuld) (og rulle et stykke hen ad jorden, gul-

vet) (i reglen m. bibet. af at faldet sker for-

holdsvis blidt, er temmelig ufarligt); især i

forb. m. adv. ell. præp.-led.
|| (1. br. i rigsspr.) 30

om ting. Pakken . . trimlede henad Gulvet.

ChrEngelst.LD.il. Han klippede, saa Ulden
trimlede ned i store Tjavser. Elkjær.MH.94.

Røgen trimlede hen ad Agrene. HansPovls.
HF.176.

II
især om levende væsen, (jeg gik)

hen til Træet, klavrede op, giorde mig et

Sæde tilrette, paa det jeg i Søvne skulde

ikke trimle ned. Robinson.1.75. (hun) faldt,

bultrede og trimlede lige ned til Foden af

Skrænten. Blich.(1920).XX.17. baade den 40

ene og den anden drattede omkuld i Geled-

det, som trimlede de over deres Ben. Søiberg.

KK.II.23. jf. u. Y. trille 2.i: nu skal hun
snart trimle om (a: hun gaar paa faldende

fode).Moth.T173. Feilb. \\ i udtr. for, at et

slag, en oplevelse, en latter (næsten) faar en

til at falde omkuld. *(han) var saa Hovet-
svimlet

I

Af saadan selsomt Syn, at hånd
nær havde trimlet. Holb.Paars.242. (han)
fik en Lussing, saa han trimlede. Hrz.JJ. I. 50

323. *(han) lo og holdt sig paa sin Vom,
|

indtil han næsten trimled om. Kaalund.125.
Nogle (køer) blir bange og bisser rundt i

Tøjret, hvad der faar hele Kupeen til at

trimle af Grin. TDitlevsen.BG.78.
\\ (jf. u.

bet. 1.2J om forsætlig rullen. De trimlede

i det . . bløde Mos og dansede i det

. . grønne Græs.BlichCl.FarbrorFrans.(1902).
230. (børnene) trimlede rundt i noget Hø.
Elkjær.MH.75.

|| (1. br.) i forb. som trim- eo

lende fuld, tyk, saa beruset ell. tyk, at

man er ved at falde om (jf. trimmeltykj.
i dette Aar var hun bleven dobbelt saa trim-
lende tyk som Aaret i Forvejen. ^s/ai^en.^Va

1898.4.sp.l. Soldet hos Basse, der til sidst

var blevet trimlende iuld.AaseHans.Vr.81.

2.2) (sj.) om vædske (partikler): d. s. s.

Y. trille 2.2. *hvor trimled paa hans Kinder

I

Een Angstes Usbgle-Sveed.PoulPed.DP.
(1937).36. 2.3) (jf. Y. trille 2.4; dagl.) om
(især: smaa, tykke) levende væsner: gaa,

bevæge sig som med en rullende bevægelse,

som om man triller hen ad jorden ell. ikke har
fuldt herredømme over sine bevægelser, paa
en viljesløs maade. (han) endte med pludselig

at komme klar af Tæppet og derpaa , .

trimle langs med Væggen, indtil han dejsede

over mod den nærmest staaende Herre.

CMøll.PF.259. det begyndte allerede saa
smaat at trimle ind med ældre Damer fra

Sidestuerne. Leop.J^T.J. Bag ham trimlede
(den lille dreng) efter paa korte, tykke Ben.
LeckFischer.Ka.69. uegl. (m. h. t. levevilkaar)

:

(hun) trimlede . . fortrykt rundt i sit evige

Sxangerskah. Bang.SE.306. Pigebarnet trim-

ler rundt og bliver haard under den Mangel
paa Menneskelighed hun maa igennem. Beri

Tid.^%2l920.Aft.2.sp.l.

Trimling, en. flt. -er. (egl. vbs. til

II. trimle 1; dial.) d. s. s. II. Trilling, de
(maa) kradse Ulden til Gavns . . og tillige

giøre smaa Trimlinger eller saa kaldede
Teyer. OeconJourn. 1758.199. rev han mig
ikke min bedste Effectskye ned af den blaae

Luft, saa den nu ligger i smaa Trimlinger

paa Gulvet. JThLundbye.(LFrølich.Optegnel-
serogBreve.(udg.1920-21).86). MDL. Feilb.

Det gjorde mig ondt for Kalkunerne, naar
de blev stoppede med Dejg-Trimlinger,
hvilket voldte dem uafladelige Kvælnings-
anfald. Dengl.By.1936-37. 68.

I. Trimme, en. se I. Tremme.
II. trimme, v. ['trema] -ede. vbs. -ing

(EkstrabU'U 1933. 10. sp. 4. TelefB. 1946. sp.

6398) ell. -ning (FoltmannsFlyvebog.(1941).

25. DJagtleks.1312). {fra eng. trim, jf. oeng.

trymman, trym(m)ian, styrke, ordne; af uvis

oprindelse; fagl.) bringe i passende stand,

orden; især i flg. anv.: i) (især ^) m. h. t.

genstand, især apparat, (del af) skib olgn.:

gøre i (behørig, rette) stand, orden.
Han var i Færd med at trimme Vægen i

Hængelampen. KnudAnd.H.6. Prins Knud
. . er straks gaaet i Gang med at trimme
Kong Christians nye Yacht „Dan", saa den
er parat til den kongelige Regatta i Dag.

BerlTid.^/il932.Aft.7.sp.5. Olieforbruget er

for en velpasset og veltrimmet (motor-)

Cykle minimalt. B.T.^aO34.24.sp. 2. \\ ^
indstille, ordne sejlene (paa fordelagtigste

maade). man (gør) bedst i, saa snart man
har sat af, at lægge sig bidevind og „trimme"
Fartøjet ved passende Fordeling af Besæt-

ningen saaledes, at det med vel halte Skøder,

og uden at man benytter Roret, er i Besid-

delse af den fornødne Luvgerrighed til at

dreje langsomt op i Yinden. Bardenfl.Søm.I.

157. Tarmsejlet (o: paa en eskimoisk baad)
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er udspændt, trimmet til at fange den
mindste Brise. EMikkels.N.65.

\\ 4>- fordele

et skibs last (og ballast) saaledes, at skibet

kommer til at ligge rigtigt paa vandet, ell.

give skibet en passende styrlastighed (v. hj.

af ballasttankene); ogs. (flyv.): afbalancere

en flyvemaskine i luften, saa den faar lige

stort tryk paa begge sider af hver rorflade

(FoltmannsFlyvebog. (1941). 23). IdrætsB. I.

I) bevægelse, hvorved foden føres
frem og sættes til jorden (gulvet osv.)

som led i en gangbevægelse ell. dans,
især (jf. 1. Fjed 2.i; mods. Skridt l.i^ med
tanke paa fodens (bevægelse mod og) berøring
med jorden ell. den maade, hvorpaa dette sker,

ell. den hermed forbundne lyd; ogs. (mods.
I. Fjed 2.1, Skridt l.i^ alm. brugt om fodens
flytning under op- og nedstigning (jf. bet. 2.\);

380. Der er . . indrettet Trimtanke, saaledes lo endvidere (især i flt.) om en persons gang ell

at Færgen kan trimmes saavel i langskibs
som i tværskibs Retning. JernbaneT.^/il939.
2.sp.2. ogs. intr., om skib: Saafremt Dyb-
gangen er større agter end for, f. Eks. Is-

brydere, siger man, at Skibet trimmer
agterover. (Soi.'ZZ/.^^^. 2) m. h. t. levende

væsener (og planter): ordne ved soignering,

klipning olgn. 2.1) m. h. t. person: soignere
ens ydre, gøre ens haar i stand olgn.

maade at gaa paa. l.\) i al alm., m. h. t. gang
(nu næsten kun menneskers gang, jf. dog
Hane-, Heste-, Myre-, Spurvetrin). Sæde-
manden bør, efter Sæde-Arten og Jordens
Natur, afpasse sine Trin og Sædens Udkast-
ning for Yinden. JPPrahl.AC.54. *op ad
Vindeltrappen . . |

Halv svimlende jeg van-
ked

I

Med usikre Trin. Winth.HF.144. *da i

Sandet
I Jeg første Gang saae Sporet af dit

(hufi rejste til Stockholm) for at gøre indkøb, 20 Trin,
|
Og tænkte: hvilke nydelige Fødder

se teater og blive tnmmet. NisPet.EB.83.
Lad to unge Mænd søge Plads . . den mest
velklædte og veltrimmede faar med ca.

100 pCt.s Sandsynlighed Pladsen. Berl Tid.

*/nl936.Aft.7.sp.2. PoV^/il943.16.sp.3. 2.2)

m. h. t. (hus)dyr, især (ru- og langhaarede)
hunde: ordne haarlaget hos (bl. a. ved at

fjerne overflødige underhaar; se nærmere Berl
Konv.XXI.492). Pol."hl930.3.sp.5. smaa

PalM.III.48. Pauline havde kjendt hans
Trin paa Trai^Tpen. Goldschm.ni.220. i dette
Øjeblik lød der Trin udenfor paa Gangen.
Pont.LP.VII.86. Med rungende Trin fore

Skarer af halvvilde Heste hen over Slet-

ten. DanmRigHist. 1.836. spanske trin, se

spansk 2.i. || m. særlig tanke paa afstanden
ml. to berøringer af jorden under gang ell.

(tidligere) om skridtlængde, brugt som maal
hunde fra pæne hjem er blevet trimmet. 30 (svarende til Skridt 2). de, som bare Herrens

Trimle.

(til II. trimle 2.i

;

„I daglig Tale."

i videre anv.: tyk-

MKlitgaard.MS.40. || hertil bl. a. Trimme-
anstalt, -kam, -kniv ofl. 2.3) m. h. t.

plante (vækst): beskære, klippe i pas-
sende form. Den nødvendige Beskæring og
Trimning af unge Træer. Poi.»%i955.i2.sp.6.
Buksbommens tætte, trimmede Grønhed.
AaseHans.DG.23.
Trimmel, en. se I

trimmel-tyk, adj.

jf. tromletyk; dial., jf.

VSO.) højfrugtsommelig;
mavet; meget fyldig. MDL. Sukkertønderne
. . laa trimmeltykke og tomme. KMich.HE.
105. Han var saa trimmeltyk, at En slet

ikke kunde forestille sig det. Kirk.D.51. Feilb.

billedl.: (han) gaar trimeltyk med Projecter.

Cit.l760.(./7jSaml.4R.III.102).

Trimalant, en. se Tremulant.
Trin, et. (sj. m. attrib. ord i fk.: hver

Trin. Moth.T211. den næste Æres Trin.

Holb.Kandst.IV3. *med modig Triin. Clitau.
PT.80. se ogs. u. bet. 3.2 slutn.). [tyin] Høysg.
AG. 13. jf. Holb.Orthogr.102; sjældnere [tjen];
kbh. (og dial. sml. Feilb. Esp. 360. Brende-
rup.§15) oqs. [tfiJn] JBaden.OrtO. jf. skrive-

maaden Triin. Pflug.DP.196. Clitau.PT.80;
bent.

f. -net ['tfin';)<, sjældnere 'tfen'o<j ell.

(især kbh.) -et ['tri'n*><] flt. trin eU. \ -er
fI'oulPed.DP.(1937).84); best. f. -nene

Ark, vare gaaede sex Trin (1931: Skridt^.
2Sam.6.13. der (er) ikkun . . 6000. Trin imel-
lem (øerne). Pflug.DP.977. * Herrens Præst
ej veg et Trin,

|
Han var ej at forfærde.

Grundtv.PS.111.198. (han) tog Trappen i

tre Tnn.Festskr.VilhAnd.(1944).25. jf.: der
er ikkun et Trin (1931: Skridt^ imellem mig
og imellem Bøden. lSam.20. 3. Da gaaer
han bort i lange Txin.Ew.(1914).1.134.

40 Han kom med lange Trin. Gravl.EP.14.
||

i billedl. udtr. »Hist glider Skyen bort igjen
med lette Hrin.FGuldb.il. 66. Bogen træder
med faste, selvstændige Trin i Goldschmidts
og Topsøes Sipor. EChristians.LH.28.

\\
(ogs.

(jf. foreg, grupper og bet. 3.1^ delvis i billedl.

anv.) i forb. som gaa, tage, (nu 1. br.)

gøre, (sj.:) trine (Moth.T212. Brors.214)
ell. (højtid.) træde et trin. giører sikkre
Trin (1907: træder lige Spor^ med Eders

50 ¥ødder. Hebr.l2. 13. Hånd gior et par Trin,

og kommer hver gang tilbage igien. ^om
Grønneg. 11.235. (han) havde det Vanheld,
at snuble og saaledes at forvride sit ene
Been, at han ikke kunde gaae et Trin
meer. Ew.(1914).lV37. ved hvert Trin jeg

tog, krøb (bukserne) op over Knæerne.
Blich.(1920).X111.146. Hun sansede ikke,

at hun tog to Trin og var ved at falde.

ErlKrist.DH.230. Hvor er der dødt paa
'tfin'^jna, sjældnere 'tfen'ana] ell. (især kbh.) 60 Gaden,

|
kun Lyd af Trin jeg selv har traadt.

-ene ["tfi'n.)no] (jf. Glahder.Retskr.). (glda. KBecker.S.111.71. styre ens trin, styre
trin (Suso.4.70), treen (Sydrak.85. Mand. sine trin et sted hen, se IV styre 2.4. (nu
169), træn (smsl.168), sv. dial. trin, tren, næppe br.:) Hånd teller sine trin (0: gaar
fsv. tri(i)n, thrcn, no. trin(n); til trine) langsomt og værdigt). Moth.T211. VSO. 1.2)

31^
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m. h. t. dans. FrHorn.PM.14. Dumt er det

egentligt, at jeg reent har lagt det af at

dandse . . Men de fordømte nye Toure!

Trinnene kan jeg — troer jeg i det mindste,

Hrz.V.43. Mazurka bør kun danses med to

Trin med hver ¥od. PaulPet.Dans.lO. I dan-

sende Trin bevæger de sig hen imod Døden

(jf. B&nsetTin). O Friis. Litt. 274. 1.3) (sml.

Føltrin^ om aftryk, spor af foden, efterladt af

dyr ell. (nu næsten kun) mennesker; fodspor, lo

Høysg.2Pr.6. Sneeveiret tog til, de gamle
Trin blev mere og mere utydelige. jBogfaw./.

163. Ilderen har . . sat sine Trin . . i den
nyfaldne Sne.Fleuron.J.28. || iilledl. *Gud
Helligaand! oplys vort Sind,

|
Saa Aander

vi kan prøve . .
|
Ej blændes af det tomme

Skin,
I

Saa vi i falske Mestres Trin
|
Dig,

Sandheds Aand, hedTøye.Grundtv.SS.III.9.

2) hvad der er beregnet, indrettet til

at træde paa. 2.1) afsats, tremme olgn. paa 20

trappe, stige osv., paa hvilken man træder

under op- og nedstigning; ogs. om dørtrin

ell. om enkelt afsats ml. to rum, af hvilke

det enes gulv ligger lidt højere end det andet,

ell. om afsats paa fodstykker af monument,

døbefont olgn. (Maekeprang.D.35) ; endvidere

om afsatser ell. støttepunkter for foden, ind-

hugget i klippe olgn., om jærnbøjler olgn.,

indmuret med visse mellemrum i skorsten

olgn. (jf. Stangtrinj. I denne Pille gaar en 30

Vindel-Trappe med 192. Tum.Pflug.DP.196.
Ved at hugge Trin i den faste Snee blev

det muligt at komme op . . til Biergets

loTp.Schouw.N.79. *Langsomt forsvindende,

I

maalende Trinene,
|
plumper han (0: en

badende) paalangs i den grønlige Sø.Rich.I.

42. Thronen havde sex Trin (Chr.VI: Trap-

TpeT).lKg.l0.19. J. rejste sig og gik hen i

Døren, hvor han blev staaende paa Trinet.

Stuck.1.75. Ingen Fortifikationer markerede 40

Skellet imellem de to Verdener (0: bevidst-

heden og underbevidstheden) , bare en „Tær-
skel", forsynet af Høffding med den venlige

Advarsel „Pas paa Trinet". Friis-Møll.

Et Narreskib. (1935). 19. jf. Vogel- Jørg. BO.
451. opsadlet, skævt trin, se opsadle

2, V skæv 2.1. || i forb. som (gaa, stige,

tage) et, flere trin op (ell. ned^.- Brude-
kammeret var i en Krog, man steg nogle

Trin op til det. Suhm.(SkVid.X.87). Han 50

ligesom kunde ikke bekvemme sig til at

tage de to, tre Trin ned (o: ad en trappe).

Drachm.F.II.246. Oppe i den høje Stue, den
var et Trin op, saa der noget lignende ud.

Gravl.EP.9. 3 trin ned \ alm. skilteindskrift

(i kælderbutikker olgn.). tage to osv. trin

ad gangen, gaa op (ned) ad en trappe, idet

man kun træder paa hvert andet trin. Den
gamle Herre tog to Trin ad Gangen paa
sin Txa,Y)ipe.Schand.BS.268. *Jeg tog en ha- eo

stig Afsked med Fruen
|
Og sprang nedad

Trappen, tre Trin ad Gangen. Drachm.D.lll.
Bl&T.

II
om et paa siden af køretøj (vogn,

sporvogn osv.) anbragt bræt, paa hvilket man

træder under ind- og udstigning; vogntrin; ogs.

om lakajbræt (jf. Lakajtrinj. PWBalle.K.33.
en Dag bliver der spændt for og Vogndøren
lukket op, Jørgen Tjener slaaer Trinnet ned
. . og saa ager Abigael til Kjøbenhavn.
CKMolb.Amb.92.

\\ (foræld.) en paa cykels

bagstel anbragt vandret jærnpind olgn., v. hj.

af hvilken man bagfra kan stige op i sadlen.

Cyclehb.l.tvl. 2.2) (især fagl.) bræt paa red-

skaber som rok, vævestol, drejebænk, der be-

væges ved tryk af foden, og hvis bevægelse

holder redskabet i gang; traad. Moth.T211.
Manufact.(1872).157. Haandgern.204. 2.3)

(1. br.) i videre anv., om hver af en række
afsatser, indskæringer i apparatdele
olgn. (der minder om en trappes trin). Time-
sneglen . . er dannet ligesom Stueuhrets
Snegl . . og Armen . . trænger saaledes,

eftersom hvilken Indskæring eller Trin den
træffer, mere eller mindre dybt ind. Ursin.

Uhre.(1843).126.

3) overf. anv. af bet. 1 og 2.i. 3.1) (til bet. 1)
i tilfælde, hvor billedet af en gang, vandring er

mer ell. mindre tydeligt; dels (højtid.) m. h. t.

livsvandring, livsførelse, hvad man foretager

sig; skridt (1.3); dels (undertiden m. over-

gang til bet. 3.2; CP^ m. h. t. tænkt (fremad-
skridende) bevægelse, udvikling, handlings-

forløb; tidligere ogs. spec.: fremskridt, han
merkede, at deslige Folk giorde store Trin

i Verden, og havde mest Lykke. Holb.MTkr.
280. et saa vigtigt Trin staaer dig for, som
det at gaae ind i den store Verden, og at

vise dig ved Kongens Jloi.Suhm.(SkVid.
XI.135). (min tragedie) har mange betyde-

lige Feil, imidlertid fortryder det mig ikke

at have skrevet den, det er dog altid et Trin

til det Bedre. PalM.(Kuhle.Paludan-Miiller.

1.(1941).52). Han mindedes . . at hans Trin

ikke bøiede af fra Retfærdighedens Vei.

Kierk.IV15. fra yndest til had er der tit kun
et trin osv., se u. Langeled. I Naturens Rige

seer vi, at Gud gaaer frem Trin for Trin
i Tingenes Fuldkommengiørelse.iEwgfe.FT,
177. Saaledes nærmer vi os. Trin for Trin,

det, som skiller Nutid fra Fremtid. Tilsk.

1898.1016. det er mig selv ikke anstændigt

at giøre det første Trin. Eolb.MFbl.191.
en vis anstændig Alvorlighed . . som er ofte

det første Trin til Viisdom, ligesom den altid

er en Følge derai.Ew.(1914).IV.15. „Første

Trin til Galskab er at indbilde sig selv at

være viis, det andet at giøre sig selv til

Giæk." (Tankespr.). F/SO. f staa paa trin-

net til, være lige ved; staa paa nippet til.

jeg staar paa Trinnet at giøre en stoor

Lykke.Holb.HP.1.3. sa.HAmb.III.2. jf.:
*Jeg

som en ung Person paa Trinet kom til Ære
(0: tog det første skridt opad ærens stige),

|

Og udi Tallet blant de trende Stadens Mænd.
Falst.Ovid.106. 3.2) (til bet. 2.\) grad i en
inddeling, skala ell. stadium i en ud-
vikling, et arbejdes gang \\ i billedl. udtr.

i forb. TO. ord som Stige, Trappe. *Der



489 Trin- trind 490

findes andre, som . . attraae, |
Paa Ran-

gens Trappe høit fra Trin til Trin at stige.

Bagges.Sy.77. *jeg var en Softa — en mun-
ter Student som Du!

|
Jeg stod alt paa

Embedsstigen — da traadte jeg Trinet itu.

Drachm.DD.12. det sidste Trin paa Embeds-
stigen, Konsulatet. Høeg.Cicero.(1942).98.

\\

i videre anv. I er jo icke Jomfrue meere,

saa maa I jo være Froiken. Det er jo den

nævnes (fagl.) ssgr. som Trin-areal, -beskyt-
telsesjærn, -bredde, -flade, -forkant, -højde
og tilTnn 3.2 slutn, (fys.) ssgr. som trin-løs,

-omskifter, -regulering, -stempel, -bræt,
et. [2] flt. (i bet. 1:) -ter ell. -brædder,
(i bet. 2:) -ter. I) bræt, trin (2) til at træde
(op) paa, sætte foden paa. Dødens Betvinger
staar kraftig og rank paa sit Kors, oftest

med et Trinbrædt under Fødderne. VVed.
næste Æres Trin, man stiger op, naar man lo BK.156. (drengen) huggede (hendes) Tysk-
skiller sig ved sin Jomfruedom. Uolb.Kandst.
IV.3. dog et Trin endnu høiere i Lykke
kunde de løftes. HCAnd.(1919).IV.52. de syv
Trin i et Menneskeliv, de syv Skridt, som
forer et Menneske fra Vuggen til Graven.
Jørg.Liv.1.7. Tre er Livets Trin (jf. Livstrin^.

Hvad der er ud over det, er af det onde.
Roos.Vi.l67. dette ældste Trin af vort Sprog

(jf. SpiogtTin). 0Friis.Litt.15. Tidens Præster

bøger og lagde dem ned under sit Trin-
brædt (alm.: Fodbræt (1)). KNordent.JL.I.
199. jf.: det var saaledes mit Sygdoms-
forfald, der for ham blev Trinbrættet over
paa den omhandlede Skude (o: Kgl. Teater).

EChristians.NT.410. om trin (2.2) paa rok:

CFMortens.RY 7. || især om bræt, trin paa
siden af jærnbanevogn, sporvogn, automobil,

vogn, brugt ved ind- og udstigning (ell.

og Toldere, som dog vel stod et Trin over 20 som løbebræi {!)); ogs. om lakajtrin (Sal.*

de fineste Skippere. ThAMiill.Afhandlinger.
(1945).43. ofte efter præp. paa: i det til-

kommende Liv begynde (vi) paa det Trin
af moralsk Udvikling, hvorpaa vi her ende.
Horreb. II.IV. hvor ikke Ulykken, Elendig-
heden og Skarnet har bragt Mennesket paa
Dyrets Tiin.Drachm.VD.SlO. Vor Journali-
stik staaer paa et ynkeligt Tiin. Brøchner.
(Brandes.Br.1.190). Paa dette Trin af For-

XIII.567). snepudrede . . bevæge Conduc-
teurerne sig henad det glatte Trinbrædt.
Baud.H.368. (han) byder en Dreng tage
Plads paa Trinbrædtet af vort Automobil for

at lodse os til Moskeen. Jørg.JF.1.133. en
Sporvogn kommer slingrende frem med en
ung Pige paa Trinbrættet, hun staar parat
til at hoppe &i. Branner. OL.90. 2) (jæ,rnb.)

et ml. to stationer indskudt, primitivt indrettet

handlingerne tynder Telegrammerne ud. 30 standsningssted (uden betjening) for person-
HarNiels.TT.V.159. \\ i spec. (fagl.) anv.

(astr.:) Staar (stjernen) i Klarhed imellem
to Stjerner, sammenligner man den først

med den klareste og skønner Forskellen i de
saakaldte „Trin". Hvis . . den ene er en lille

Smule klarere end den anden, siges Klar-

hedsforskellen at være et Trin. Er der en lille

Forskel, som man næsten lige straks ser,

sættes Klarhedsforskellen til 2 Trin. LuplauJ.

førende tog (i sin simpleste form blot bestaaende

af en perronlignende forhøjning, der sammen-
lignes med løbebrættet paa jærnbanevogn).
Rørd.GD.'69. vi gik til Trinbrædtet ved
Gribsø for at vente Toget. Jørg.Liv.1. 175.

nedlægge Færgefarten Masnedø-Orehoved og
de nuværende Stationer i . , Masnedø og
Orehoved tilligemed Nyskole Trinbræt. Lov
Nr.ll5'U1932.§l. \\ hertil Trinbræt-billet

S.129. J" (jf. Node-, Tonetrin^; et Trin (er) 40 (0: særlig billet, der løses i toget af pas-

Benævnelsen paa en Afstand mellem to

Toner, hvilken ikke maa overskride en hel

Tones Omfang; fremdeles Benævnelsen paa
den Plads, en Node indtager i Scalaen
(f. Ex.: d er andet Trin i C-durs Scala).

Oeb.MusK.ll. (fys., ^:) at sammentrykke
Luften i to eller flere Tnn.SkibsMask.175.
Krystalmodtager med to Trins Forstærk-
ning. ^ar6Æadio.2926.32. I Cellulosefabrikker

sagerer, som er steget ind ved et trinbræt.

DSB.OrdreM.90). -bøjning, en. (jf. u.

Trin 3.2 slutn.; gram., sj.) gradbøjning;

komparation. HjælpeO. JLauritsen. Vort bog-

mål.(1887).25. -bøn, en. [2.i] (katolsk-

kirk.) første afsnit af (for)messen, der bedes

af præsten paa vej til alteret. Schindler.

Liturqi.(1928).242.

trin<l, adj. [tyen', ogs. tyin'] Høysg.AG.
bleges ofte i to Trin med en mellemlig- 50 13. (glda. t(h)rind, æda. trynd (Harp.Kr.
gende Vaskning. Hannover&Smith.Papir. 161
en to Trins K&\)sel^nmjie. ActaJutl.XV,1.34.
jf.: flertrins k'ks\a\hldisexe.IngBygn.l939.153.
sp.2. (jf. Trinbøjning; gram., sj.) i forb.

andet, tredje ell. højere, højeste trin,
komparativ, henh. superlativ. (DGrammat.
II.:mf.III.172). PSchul2.DS.63. Iste grad
(grundtrin) . . 2den grad (mellemtrin) , .

Sdje grad (højeste trin). EBroby. Modersmålets

181), SV. trind, no. trinn; fra mnt. trint,

hvortil subst. trent, hvorfra ænyd. trent, tids-

rum (se omtrent^- besl. m. oeng. trinde, rund
klump, og videre m. Trindel, I. trante

|| jf.:

„Ordet er aldeles forældet, men bruges i

Diall., samt undert. i høiere Stiil." Levin.
||

det nord. ord er æda. siwol (Harp.Kr. 94),
oldn. sfvalr

|| jf. 1. trinde)

I) rund; rundagtig; afrundet; uden kanter.

sproglære.(1864).44. (man dannede tidligere eo l.l) (nu ikke i rigsspr.) om (om)kreds, figur.

ofte) anden og tredje trin ved endelser, hvor
vi nu bruger mere og mest. JLauritsen.Vort
bogmål.(1887).25. D&H.
Trin-, i ssgr. af Trin; til Trin 2.i kan

flad genstand: (nogenlunde) kreds-, cir-

kelrund, en styw trind Plade som et Tal-

lerckcn.Pflug.DP.355. *Kirkcns trinde Hvæl-
vinger. OeAi./Fi33. det lille trinde Hul (0:
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kighul), der er boret gjennem Stenen. fiiic/i.

(1920).XI. 186. II
om mønt. For Eders Umag

lover jeg, som billigt er, at give Eder en
trind Cron-Daler (o: mods. en klipping (2)).

Nysted.Rhetor.23. jf. u. Penge 3 og Plovhjul

1 : *Mynter er . . ey uden Aarsag trind
; |

Naar den behøves meest, er den ey der; den
lober

I
Ræt som et Hiul omkring. Ciitou.

IR.20.
II (jf. Trindel; delvis til let. I.2) om

holm, rev. Kalløholmen . . er trind.Jews/Sør.

11.66. et lille trindt Rex.Gravl.VF.35. I.2)

(nu 1. ir. i rigsspr.) om ting (legeme): af
rundagtig form som en kugle ell. (nu
især) cylinder, ell. tyk, fyldig og rund-
agtig af form. \\

(især (g) i al alm. de to

støtter, og de trinde (1871: rundej kroner,

som vare paa hovedet af de to støtter. IKg.
7.41(Chr.VI). at karte i trinde Tøier. i^asA;.

FynskeBS.63. Ringe, som dannes af en trind

Guldtraad, der er lagt dobbelt og oprullet i

SipiTa,UoTm.SophMim.VO.230. om taarn: By-
ens . . Stenport . . med fremspringende, trinde

Taarne. ZLars.MZ.39. *Dit (0: Chr.IV.s)
Stjernetaarn, det trinde. Friis-Møll.Ind.93.

om hvad der er udspilet: (de) havde stoppet
mig en Pose ganske trind og fuld af Penge.
Biehl.Cerv.LF.I.181. *trinde Seil ham langt

fra Kysten hær.CFrim.Poet.88. en Tegne-
bog . . der var trind og fed af mange
Sedler. Bang. SG. 74. \\ om plantedel; uden
for dial. spec. (jf. halvtrind; bot.): hvis tvær-

snit er kredsrundt (Nemnich. Drejer.BotTerm.
166. Rostr. Flora. 1.^^(1925). 460). En trind

rod.Moth.T174. jf.: *her den trinde Grøde
staaer.Æew.47. 1.3) om legemsdel ell. levende

væsen: med runde, fyldige legemsfor-
mer; fyldig; buttet; især om en passende
ell. klædelig fyldighed, der vidner om velnæret-

hed og sundhed (spec. hos kvinder; om brugen
hos JVJens. se HarryAnd.JL.226) ; dog ogs.

brugt som et mildere udtryk for en høj grad af

fedme ell. fyldighed: tyk. *Er det vel nogen
Lyde,

|
At være trind og ieed? HeU.Poet.59.

*0m hendes trinde Bryster
|

Sig hvælved
blanken Staal Oehl.ND.17. *Han er lidt

trind, men det er brav,
|
De fede Folk er

hlide.Winth.I.lO. *de trinde Barnekinder.
Boye.PS.IV132. *Den (o: en hundehvalp)
var saa buttet, saa trind og blød,

|
dens lille

Snude var rosenrød. Kaalund.223. du (d:

Marie Grubbe) er hvid og trind og hvid og
glat. JPJac.1.87. Trinde Køer i Massevis

drives ind til Malkning.KMunk.Chr11.14.
(saa) trind som en pølse, se Pølse l.i.

||
(nu

især dial.) som udtr. for frugtsommelighed.

Feilb. hun er højt trillende trind. LollO.

gaa med to trinde sider, (nu næppe
br.) være frugtsommelig. Moth.S173. Holb.

DH.II.685.

2) (især højtid.) trindt brugt som adv.

2.1) i en kreds, ring (omkring); paa alle
sider; rundt omkring. *En Kyst, hvor
Sandet strækker sig i Havet.

|
Man seer ei

Andet trindt end Sand og Yand.Oehl.XI.

283. *om dit Nadver-Bord
|
Trindt og tæt

vi tage Sside.Grundtv.SS.1.648. *Trindt true
Dig Klipper og blinde Skiær.Blich.(1920).
XV.221. Jerslev Mark er trindt omgivet af

K?emT^ehø\e.SvGrundtv.DF.I.222. 2.2) om
spredt forekomst inden for et omraade: paa
mange forsk, steder (nærmere ell. (især)

fjernere, jf. trindt og nær u. I. nær l.ij;

rundt omkring. *Hvor vi end mødes trindt

10 paa Jord,
|

Frelserens Navn vi paakalde.
Grundtv.SS.I.70. *den lille By,

|
Hvor det

høres trindt , naar Barnet græder, sa. PS.
VI. 580. de have seet Guds Spor trindt i

Yerden.Mynst.Betr.il.266. en siberisk Dal
efter Oversvømmelse: mørktfuret af Vand-
strømme, trindt bestrøet med Tuer, Stene
og nedvæltede Træer. Blich.(1920). VI1. 42.

jf.: *Nu lider Dagen saa jevnt, saa trindt,

I
Alt Maanen staaer over Stevens Klint.

20 Heib.Poet.III.444. 2.3) i forb. trindt om-
(kring) || brugt som præp.: i en kreds,

ring om ell. omgivende paa alle sider; ogs.:

paa mange spredte steder uden om ell. (i

forb. som trindt om land, se Land 4.3) over

et vist omraade. de skulle lejre sig trindt

omkring (1931: rundt omj Tabernaklet.
4Mos.l.50. * Lærkens Slag, der trindtom
Engen lød. FGuldb.11. 116. *fiux af sin Hals
tog Kongen en Kiæde . .

|
Hængte den trindt

30 om Heltens E.als.Ochl.XIX.143. jeg saae
dem trindt omkring sig at udbrede . . Glæde.
Mynst.Betr.I.15. \\ som adv.: (i en kreds,

ring) udenom ell. paa mange forsk, steder,

allevegne, han giver Eder Rolighed for Eders
Fjender trindt omkring. 5Mos. 12. 10. *denne
trindtom steile Muur.Oehl.PSkr.I.186. (flo-

den) udsender Strømme til at frugtbargjøre

Egnen trindtom.Goldschm.NSU.VII.16. Vend
om! — lød det med stærke Røster trindt-

40 omkring ha.Rowel.Br.378. I dette Øjeblik
hørte de Vandene sukke trindt omkring.
IsakDin.FF.239.

3) (nu næppe br.) trindt brugt som præp.:
rundt om; paa alle sider af. *Trindt
os Tvivlens Skygger vrimle. Thaar. ES.234.
Trindt ham knæler en Flok. Grundtv.PS. I.

157. *Her sadde muntre Gjæster . . |
Trindt

Egebord. /n^.D./.24i. *Hver feier omhygge-
ligt trint sin Dør. Meisling.SK.9.
trind-, i ssgr. ['tyen-, ogs. 'trin-] af trind

1. -botte, en. (^-butte. Krøyer.11.407.426. AJ
Smidth.Fiskeriernes Tilstand.(1860).30. -but.

Moth.T174. -byt. Gram.Nucleus.1487. -bøt-

te. Handels-ogIndustrie-Tid.1806.406. VSO.).
(ænyd. trindbut(te), -byt; jf. Botte, IL Bøtte;

dial.) \ navn paa flynderfisk, især pighvar,

Rhombus maximus, og slethvar, R. lævis. Cit.

slutn. 18. aarh. (Griiner-Nielsen. FV26). Han-
dels- og Industrie-Tid.1806.394. Feilb.

I. trinde, v. ['tyena] -ede. (ænyd. d. s.;

afl. af trind; næsten kun dial.) \) gøre trind.

Moth.T174. Feilb. jf.: *Her trinder bedst

den danske Bøg sin Krone. KMunk.E.13.
2) intr. (jf. Moth.T174) ell. refl. ell. (især)
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i pass.: blive trind; ogs. som udtr. for at

være frugtsommelig. *Da ønsker jeg (at) hun
ret som en Fæste-moe

|
Kand trundes, trin-

des, trives. Sort. (SamlDanskeVers}V1.206).
*Den Glæde han nyde til sildigste Gisp,

|

Ved stedse sig trindende Mave !T5ntun.F/.
632. *indefra hun (o: en græssende ko) trindes

om Lænder og Lysk. Aakj.SVI.286. Knop-
perne, der trindes (o: om foraaret).Knud
Pouls.BE.73. Feilb. UfF. lo

II. trinde^ v. se trine.

Trindel, en. [itfen'(d)(3)l] {ænyd.

(propr.) Trindal (PSyv.II.228) , Trindelen

o/?. (Kane Brevb.1560. 390.410.1566.29.1569.

471.1570.554), mnt. (by der) Trendele (Han-
sisches Urkundenbuch. VI. (1905) . 109), jf. u.

Trille sp.470^''^; sv. dial. trinnel, kreds, fsv.

trindhel, kreds, runding; fra mnt. trendel,

rund skive, mht. trindel, trendel, oeng. tren-

del og (som stednavn) trindel (se MASO.III. 20

69); til oeng. trinde, rund klump, trendan,

(ai) rulle, og besl. m. trind) I) som (del af)

stednavn: betegnelse for en mindre, rund-
agtig, afrundet grund i havet. Trindelen

. . er en lille trind Stenhympel. Jens S'ør./.

200. Annal. 1863.287. Trap.*111.547.IV 464.

V277. SøkortStedn.25. Læsø TTmdelsmst.82.

2) (dial.) blandt fiskere paa havet betegnelse

(noa-navn) for mølle, der ikke maa nævnes
p. gr. af overtro (er tabu). MDL.606 (Trin- 30

tel). Feilb. Søkort Stedn.312. jf. Esp.363.

03 Trin-deling, en, (jf. -delt^ ind-

deling i trin (3.2). Krigen befordrer overalt

social Ulighed og Trindeling. VVed.H.53. de
store Skolevæseners stærke Trindeling. Vor
Ungdom.1944/45.67. tU -delt, part. adj. (jf.

-deling^ delt i trin (3.2). Logetanken inde-

slutter Begrebet stigende Grader af Ind-

vielse og trindelt Styrelse. Roos.Goethe.(1932).
113. de store Bysamfunds højt organiserede«
og stærkt trindelte Skolevæsen. VorUngdom.
1944145.63.

trind-fodet, adj. {jf. ænyd. have faaet
trinde fødder, være beruset (Kalk. V.260 b*^);

nu næppe br.) beruset og usikker paa benene.

vi maatte gaae ad en smal Fodsti paa Skræn-
ten, jeg, der maaskee den Aften vel var
noget trindfodet, var gledet ud, og tril-

let ned i Kiøreveiens Uføre. Rahb.E.11.232.
-hed, en. (glda. trinheet, trindhedh, kreds, 50

ring olgn. (2Mos.25.31ff. og lKg.7.35 (Glda
Bib.)); CJ, 1. br.) det at være trind. Amberg.
især til trind I.3: *Glat og trind var Armen,
men . .

|
Muskler dog dens Trindhed dulgte.

Hnb.Poet.X.135. de manglede den evigt
kvindelige Trindhed. JJUrg. Opfylder Jorden!
(1910). 122. -lavet, adj. se u. suffiks -laden
sp.lSi)^*. -mavet, adj. (nu næppe br.) som
har en temmelig tyk mave; (noget) rund-,
tykmavet, en trind mavet Mø er et af de eo

almindeligste Syner paa vore G&der. Kbh
Skild. 1813. 1651. MO. -orm, en. (zool,
1. br.) trind indvoldsorm; rundorm. Panum.
354. -ryjjget, adj. (1. br.) som har en trind,

kødfuld ryg. *(den hest)
\
Paa hvis trind-

rygged Bag min skaberak skal bindis. (Sori,

Poet.73. den høje, trindryggede Jordemoder.
Gigas.LH.I.112. -økse, en. (arkæol.) pølse-

formet stenalderøkse med tyk, but nakke og
skraatsleben æg. Aarb.1937.104. JohsBrøndst.
DO.I.105.110.

trine, v. ['tri'na] (nu kun dial. trinne.
Holb.Masc.II.3. LTid.1727.774. Anti-Spec-
tator.64. FrGrundtv.LK.286. Korch.Godtfolk.

(1920).121. sj. skrevet trinde. JRPaulli.SB.
26), præs. -er ^['tpi'nar] ell. ['tjiJn9r] (Høysg.
AG.96. jf. Feilb.)) ell. (nu kun dial.) trin
(Kyhn.PE.53. Rask.FynskeBS.85. Flemløse.

174. Feilb.); præt. trinede (jf. Moth.T212.
Høysg. AG. 96. VS O. Olahder.Retskr. samt
Mikkels.Sprogl.218) ell. (nu næppe i rigsspr.)

trinte (CCRothe.WaldemarLøwendahl.(1750).
2. at. 1770. (Personalhist T. 1943. 57). CRei-
mer.NB.350. jf. Moth.T212. Levin, samt
Feilb.), ogs. (skrevet) trinde (Mall.SgH.
282), ell. tren [tpe^n] (Høysg.AG.96) ell.

(dial.) tran (FrHorn.PM.76.100. Prahl.BJ.
41. JHSmidth.Ords.163. LollGr.67. jf. JBa-
den.OrtO. Rask.FynskeBS.63); part. trinet

ell. (nu kun dial.) trint (SBloch. Sprogl.

218. Rask. Da.Sprogbere. (overs. 1837). 38. jf.

Moth.T212. Rask.FynskeBS.63 samt Feilb.)

ell. (sj.) trenet (JBaden.OrtO.) ell. (dial.)

trannet olgn. (

J

HSmidth.Ords.163. LollGr.

67). vbs. (sj.) -ing (OeconJourn.1757.248),

-else (jf. u. fremtrinej, jf. Trin. (ænyd.
trine, trene, træne, glda. (præt.) tre(e)n

(Brandt.RD.II.16.49. GldaKrøn.lOO), sv. dial.

trina, trena, fsv. trina, no. trine, eng. (laan

fra nord.) trine)

I) (nu i rigsspr. kun arkais. ell. spøg., jf.:

„Begynder at tabe sig." Levin.) sætte foden
til jorden (underlaget) ell. gøre et ell. flere
trin ved op-, ned-, ind-, udstigning ell.

som del af gang- ell. (sjældnere) danse-
bevægelse olgn.; træde; gaa i skridtgang,

nu ofte spec: med faste, langsomme, afmaalte,

værdige ell. sirlige skridt. I.l) i abs. anv. ell.

i forb. m. adv., der angiver maaden at gaa
paa, trinnenes art. det (hændte) jeg een

Dag paa dend tredie Etage . . ville see til

Folkets Arbeide og trinnede teil.Æreboe.233.

statelig treen Spydenes Konge. Blich.(1920).

11.128. *Hun slumrer — sagte lad os trine.

Aarestr.SS.V174. *Hun . . brugte sine unge
Been,

|
Der meer i Luften fløi, end treen.

Bødt.180. trine spansk, paa spansk, se

spansk 2.1, 3.8. 1.2) i forb. m. retningsangi-

vende adv. ell. præp.-led. Den Havmand han
ind ad Kirkedøren tren,

|
alle de smaa Bil-

leder de vendte sig omkring. DFU.nr.l 1.23.

vær saa god at trine lidt til Side. Holb.LSk.

V3. At trekke ud sit Sverd
|
Med modig

Mine,
| Og under Øyne nær

|
Sin Fiende

trine, | Er vel begyndt. Brors.220. han har
Paraply.

|
Jeg under den vil trine. Heib.

Poet. V1.455. „Vær saa god, at trine herind!"
— „God Aften i Stuen!" Oversk.Com.II.105.
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De trinede over Dørtræet med dvælende
Skudt. ErlKrist.K.150. to Adelsmænd triner

ind i Stuen. KMunk.Chr11. 9. jf.: *hun (o:

en frugtsommelig kvinde) og paa nippet

staar |
Og snart til Sengen triner (o: lægger

sig til sengs). Sort.Poet.15. \\ trine op, (jf.

optrine samt u. Optrin^ stige, træde op; gaa

frem, ep til et sted; ogs.: møde op, vise sig;

tidligere: gaa op i et hus til en; se op til en.

obj. *om du aander kun i Piben — om du
triner

|
Kun usædvanlig haardt (o: i teatret)

. .
I

Saa skal ti tusind' Prygl nedregne paa
din Hundl Eiv.(1914).II.132. *Gnisterne føge

hvor Gangeren treen. Schaldem.CN.80. Da
hørtes der et Bukkebræg:

|
„Hæ hæ!" Og

hårde Klove tnned.Blaum.St8.234.
\\

(se

ogs. u. het. 2.2) i forb. m. paa til angivelse af

underlaget. *Den Luft hvori vi gaae, |
Den

Vil hun ikke tilstede mig at jeg maa trine lo Jord vi trine paa. firors. 74. (han) brugte

op til hende.Holb.Usynl.il. 6. En Vandrings-
mand triner op paa en gammel Gravhøi.

Oehl.Digte.(1803).215. Det er en Indbydelse,

en Anmodning om at trine derop (o: op
paa en gaard) engang id&g.Hrz.II.ll. Det
gjorde mig virkelig ondt at se hende igen,

som hun der trinede op med al den forlorne

Krigsmaling paa sig. Pont.HK.lOl. Se, vi

kommer jo frem i Kirkedøren . . deretter

hannem som en Fodskammel at trine paa.

Borrebye.TF.836. *Hingstene hvine,
|
I Støv

og Blod de paa Ligene trine. Ing.VSt.238.
*Stat af din Ganger,

|
Guders Behersker!

|

Trin paa den faste, grønnende Jord. Hrz.D.
IY200. Jeg regner ham ikke for mere end
det Skidt, jeg triner paa. UfF. 2.2) m. obj.

||

i forb. som trine noget ned, under fod, trine

en over tæerne, trine en paa foden, trine

triner vi (o: et daabsfølge) op til Daaben. 20 sig en torn i foden. Er Gud for mig, saa

Gravl.0en.20. 1.3) m. indholds-obj. (sædeman-
den) triner ordentlige Skridt, først frem med
den høyre Fod, da Sæden saaes til venstre

Side i Sædekastet, siden frem med den ven-

stre Fod og kaster Sæden til den høyre Side.

JPPrahl.AC.54. Vindenes Alfer Dansen
tren. ThøgLars.DN.50. trine et trin, se Trin

1.1. 1.4) i billedl. anv. Jeg skal i Graf-

ven trine. Kingo.SS.Y89. han vilde trine

træde
|
Mig hvad der vil imod,

|
Jeg kand i

Bønnens Glæde
|

Det trine under Fod.
Brors.127. den, som færdig har sin Hykler-
Rulle lært,

I
Kuns smiler ved sig selv, og sig

om Munden slikker,
|
Naar andre trinner

ham paa sin Fuchsvandser-Stiært.J.nii-5'pec-

tator.64. JHSmidth.Ords.163. Koen triner

Kornet ned. LollO. UfF. \\ i udtr. for at træde

paa en patient med lændeværk, hold, brugt

Til Sagen selv. JJeppesen.ReisentilHelicon. 30 (især af kloge koner) som lægemiddel. En
(1782).74. Kvinden, det herligste Væsen,
der er trinet frem paa vor grønne Klode for

at forskønne Jorden.Skjoldb.MM.il.19. Den
ene (aandstype) gaar sin Gang, mørk og
alvorlig . . triner tungt og bestemt . . Æschy-
los, Michel-Angelo . . Rembrandt. CarlNiels.

LM.IO. jf.: *(savnet) ej fyldes af dem, der

hans Fodspor vil trine. Ploug.11.78. i udtr.

for tiltræden ell. fratræden (af stilling olgn.):

gammel Kone i Bjørup gav sig af med at

„trine for Eold'\FrGrundtv.LK.89. Feilb.

11.496 (u. lændeonde/ LollO. || om hane,

andrik: parre sig med, „træde" hønen, anden.

Feilb.
II

træde rundt i en masse, fx. af ler,

tørvejord, for at ælte den olgn. Leeret . . er

som det bør at være, naar det i Triningen

falder vel for Hestenes og Studenes Been,

som det trine. OeconJourn.l757.248. de Klæ-
Endnu beder jeg, at min store Konge vil 4o der . . han havde paa, naar han tren Tørv
tilstede mig, at gribe det fat igien, og trine

til mit første B.a,a,ndyerk. Kyhn.PE.48. han
blev Capitain ved den blaae Garde, dog
forlod han samme igien hastig, og trinte i

Keyser Leopolds Tieneste. CCRothe. Walde-
marLøwendahl.(1750).2. det forstyrrer hele

Skolen med Lotte og Sofie . . saa de maa
hellere trine ha.OldemorsErindringer.(1908).

46.
II

m. tings-subj. Om Lyset endskiønt

eller læssede Mærgel eller Møg. RasmHans.
M.238. CReimer.NB.350. Hver Gang Kvæ-
get vandedes, blev det drevet frem og til-

bage over Møddingsstedet for at trine og
blande Gødningen og Tangen sammen. *S'?/d-

fynskeS.90. trine tørv, ogs. (dial.) navn paa
en leg: trisse tørv af. Krist.BRL.598. \\ danne
rende, gang olgn. ved at træde haardt i jorden.

man triner da med Fødderne mindre Ren-
var i Stand at kunne skinne,

|
Saa havde 50 der i Klæget. Aagaard.TL. 219. \\ holde en

Straalerne dog ingen Kraft at trinne
|

Igiennem Luften irem.NKBred.Metam.6.
Dette Skrift triner da ind for den talrigeste

Ret, det er den Ofientlige. 0Guldb.Br.b8^.

Hvi treen Foragt og Trædskhed mig imøde.
Boye.PS.II.87.

2) (i bet. 2.1 undertiden m. overgang til

bet. 1; sj. i rigsspr.) træde paa noget (et

underlag) som støtte for foden under gang.

maskine i gang v. hj. af fodbræt olgn., hvor-

paa der trædes. UfF.
Triner, en. flt. -e. (fagl., foræld.) ar-

bejder i et teglværk, der æltede leret til tag-

sten ell. haandstrøgne sten (opr. ved at træde

rundt i det). FlensbA."/il912.4.sp.2. -tri-

net, adj. se -trinnet. Trine-tørv, en.

(til trine 2.2; dial.) æltet tørv (mods. Skære-

tørv;. Iris.l800.II.175. FStiftstid.''hl806.4.

opstigning osv. ell. sætte, støde foden 60 sp.l. Kværnd. jf. DF.XIY.54
haardt, tungt mod underlaget (især saa-

ledes at det sammenpresses, nedtrykkes, øde-

lægges ell. som udtr. for foragt, for at frem-
kalde larm olgn.); træde; trampe. 2.1) uden

Trin-fod, en. [1] (zool., foræld.) fugle-

fod med tre tæer fortil, af hvilke de to yderste

er forbundet med en hinde, og en bagtil.

Nemnich. Kielsen.NHM. 7. -formig, adj.
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[2] (sj.) trappe-, terrasseformet. Skrænterne
(er) kronede med Haver, som trinformig

hæve sig. Cantii.1.540. CP -følge, en. (jf.

-række, -stigeJ række af paa hinanden følgende

trin; rækkefølge af trin; til Trin (l-)2: den
Rækkefølge, hvori Trædningen (af væven)
skeer {TnnMgen). Manufact.(1872).176. dob-
belte Pindstolper (d. v. s. de forsynes paa to

modsatte Sider med en Trinfølge af Tvær-
træer, der rage 20 cm. ud til hver Side, saa

at de danne en Art Ribbevæg).6rt/»in./.56.

især til Trin 3.2: Kirken (har) en naturlig

« Forbundsfælle i Samfundets Autoritetstro,

i Agtelsen for dets overleverede Trinfølge,

der samler sig i Thronen. -Sc^nd. Z7M.25.
Opgaven (var) ikke løst med at erkende
Ideerne i deres indbyrdes Artsforhold og
Triniølge. TroelsL. BS. 111. 122. -gavl, en.

[2.1] (1. hr.) trappegavl. D&E.
Trinitatis, subst. [tfini'ta'tis] {ænyd.

d. s. (NJesperssøn.Gradual. (1573). 286), jf.

glda. sancte trinitatis søndagh (Mariagerleg.

358), oldn. trinitatisdagr; fra lat. trinitatis,

gen. af trinitas, treenighed, afl,. af trinus,

tredobbelt; især kirk.) I) (kirkefest for den
hellige treenighed, afholdt) søndagen efter
pinse; (hellig)trefoldighedsfest; egl. i forb.

ell. ssgr. som Trinitatis-fest, -søndag;
som forkortelse heraf, især i forb. som før-
ste, anden osv. søndag efter trinitatis.
1. S. e. Tri. UniversitetetsAlmanak.1701.fl3J.
NordConvLex.V. 588. \\ ogs. i ssgr. som Tri-
nitatis-søndage, -tiden, om (søndagene
i ) den del af kirkeaaret, der gaar fra Trini-

latis søndag og kirkeaaret ud (til advent).

*0m Somren . . i Trinitatis-Tiden. Oe/iLZZ.
176. NordConvLex.V 588. nu kommer den
lange trinitatistid. C7/F. 2) i forb. Trini-
tatis kirke, navn paa kirke ved Runde-
taarn i Kbh. (jf. runde kirke u. III. rund
1.2); ogs. forkortet Trinitatis. ^Trinitates kir-

cke. at. 1668. (KbhDipl. VI. 479)). Trinitatis,

af sit Taarn gemeenligen kaldet den Runde-
Kircke. EPont. Atlas. II. 131. Kierk. VI. 281.
*En sølet Udsigt saa grim som gratis,

| et

Blink af Taget paa TxinitSiixs. Bergstedi.11.17

.

trinne, v. se trine.

CP -trinnet, adj. [-itfin'af, ogs. -|tfen'a<]

(ogs. -trinet, [-itfi^niji] (afl. af Trin) som
2. led af ssgr. m. adj., num. olgn. som 1. led:

med trin af en vis (ved 1. led angiven) art

'II. i et vist antal; fx. til Trin 1: sjæle-

ligt blufærdige (er) disse store, haardtrinede
MiimUolk.JPJac.(1924).II.227. han . . tog
hele Gulvlængden i en tvetrinnet Mazurka-
Vending. G;eJ.0L.9(?. se ogs. sraaatrinnet.

||

til Trin 2.1. En mægtig, mangetrinnet Trappe
forer op til Vomkirken.Jørg.RNS.lll. Hen-
des Frisyre var en tretrinet Pyramide. 6'oj/a.

FH.92.
II

til Trin 3.2. en syvtrinnet løn-
skala

J
Trin-planke, en. [2.i] (tøm.) hver

af de over stødtrinnene liggende vandrette fla-

der paa en trætrappe; trin (2.1 ). Herh.Husb.

95. TeknLeks.1.553. -pyramide, en. [2.i]

(arkæol.) pyramide, hvis sider danner et

vist antal afsatser; trappepyramide. Sal.XIV
778. de mærkelige Trinpyramider i Mek-
siko. JVJens. (Pol."/»1942. 11. sp. 6). billedl.:

den organiske Sammenhæng af alt Liv paa
Trinpyramiden fra Støv til Aand. floos.Fi.

181. jf. sa. Faustproblemer. (1941). 46. 117. Qp

-række, en. (jf. -følge, -stige^ række af

10 paa hinanden følgende trin (3.2). de skønne
Kunsters Trinrække. Brandes./.5<?5. jeg har
løbet den hele Tonernes . . Trinrække igen-

nem. Z)rac/im.ZTF.25(?. (Augustin) indord-
nede Kulturgoderne . . i en stigende Trin-

række op mod det højeste Gode. OFms.
Utt.202.

I. Trinse, en. se I. Trense.

II. trinse, v. -ede. {jf. ty. dial. trensen
(trantschen, trunschen), være langsom, traske,

20 no. dial. trensa, trinsa, trans.: rulle, vælte,

samt ænyd. trindse (?), (en) trisse (Kalk.IV.

444); vel lydord ell. sideform til Y trisse;

sj.) d. s. s. Y. trisse 3. nu maa jeg (o: en
gammel mand) nok se at trindse hjem efter!

Wied.MB.II.117.
Trin-skive, en. [2.3] d. s. s. Trappe-

skive. NordConvLex.*V358. SaVXXIII.763.
-slidt, part. adj. [2.i] (1. br.) om trappe:

hvis trin er slidt, (de) gik ned ad den steile,

30 trinslidte Stentrappe.Battd.ZZ.ii/. EErichs.

TM.141. -stempel, et. stempel i en
pumpe med flere trin (3.2). SkibsMask.175.
-sten, en. [1, 2.i] sten, der danner trin i

en stentrappe, ell. enkelt flad sten anbragt

uden for indgangsdør; trappesten; ogs. (1. br.

i rigsspr.) om sten til at træde paa ved over-

gang over gade (HMygind. Pompeji. (1923).

20), vandløb, sumpet terræn (BornhOS.).
Gnudtzm.Husb.99. Døden sad . . grum paa

40 hver Mands Trinsten. KrJens. DF. 153. QJ

-stige, en. [3.2] trinfølge, -række; stige (1.3).

sprogenes trinstige . Jesp. Eng. kasus. (1 891)

.

60. (den) stilling de (o: farverne) har i

naturens trinstigc fra lys til mørke. Grønft.

Goethe.I. (1935). 173. -støj, en. [1] (især

bygn.) støj, frembragt af gaaendes trin (i et

hus). Gulvtæpper . . udsletter Trinstøj. »Sieen

Eiler Rasmussen. I DanmarksHave. (1941). 104.

IngBygn.l942.228i>. -vis, adv. og adj. (ænyd.

sotrænviiss; ;'/. skridt-, trappevis; især Qp) i

trin; trin efter trin. I) (nu sj.) til Trin 1:

skridt for skridt. Leth.(1800). 2) til Trin 2.1.

BDiderichsøn. Friderichs-Berg. (1705). B4f. I

den brede . . Arnodal, med Bjerghøjdcr løf-

tende sig jævnt og trinvis mod Nord og
Syd, ligger Florens. VVed.BB.lO. 3) til Trin

3. hendes forrige Venners Medlidenhed (var)

triinviis . . gaaen over i Lunkenhed. Tode.

X.IOO. et Digt,
I
der stiger trinvis frem

60 fra en Begyndelse |
af Utilhugget, Simpelt,

Primitivt, | og svulmer op, storstilet og
n&ivt. Drachm.UD.77 . faglig Uddannelse, ret-

færdig Løn, sikret trinvis opstigende Stil-

ling. HPHan8s.(DTidsskr. 1898.705).
II

som

XXIV. Kentrykt '/i. 1947
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adj. man kunde tænkt sig hendes Liv i dets

trinvise Udfoldelse endog lykkeligt. ZierA;.

1.133. Skabningens trinvise Overgang til

Evigheden. Mart. Dogm. 148. Blandingen af

trinvis og springende InteTVSil. EAbrah.T.33.
-oveise, en. [1] (nu næppe Ir.) indøvelse

af dansetrin; danseøvelse. Hrz.X.98.
Trio, en, sj. et (se 1.31). ['tp(-)o] fit.

-er ['tyi(-)|0J8r] (allr. Amberg.) ell. (l.br.) -s

(POBrøndst.(Oehl.Br.III.204)). {ty., eng., fr.

d. s.; fra ital. trio, dannet til lat. tri-, tre;

især j^) komposition for tre instru-
menter, i reglen klaver, violin og cello

(Klavertrio) ell. violin, bratsch og cello ell.

to violiner og cello (Strygetrio); i ældre tid

ogs. om komposition for tre koncerterende

instrumenter ell. for to koncerterende stem-

mer og en becifret generalbas; ogs. om tre-

stemmigt orgelstykke for to manualer og pedal,

ell. om en (tidligere trestemmig komponeret)
mellemsats ved musikstykker som scherzo, me-
nuet, march; endvidere om tre sammensyn-
gende ell. -spillende personer, hyppigst om
(ensemble af) tre musikere (m. forsk, in-

strumenter). Thielo. M. 84. HPanumB. ML."
681. Trio antages straks (i varieté). Pol.^'/i

1946.12.sp.2. jf.: De fleste Huse var mørke,
men hos denne Lokomotivfører var der som
sædvanlig fuldt Blus og Trio for Klaver,
Basun og Sangstemme. fiwcM. £/JE?.24. || bil-

ledl. vi (o: tre personer) lo et hjerteligt trio.

ADJørg.GZ.115. (Ewalds „Balders Død") er

et lyrisk Stemningsspil, en Trio mellem Bal-

der, Hother og Nanna. NMøll.VLitt.III.468.
om trehed af personer: der (synes) indenfor

Regeringen at have været en ledende Trio,

som nær forbunden i Slægtskab og Venskab
holdt sammen. Linvald.KF.79. Den midterste
Trio (o: paa et fodboldhold) var ikke daarlig.

DagNyh.l'M933.14.sp.5.
I. Trip, et ell. (undertiden (1. br.) i bet.

2) en (Bang.SE.262. Wied.Silh.115. PoV*U
1934.Sønd.4.sp.4. SydfynskeS.185). [tyeJ, ogs.

tyift] flt. d. s. (ænyd. d. s. (i bet. 1), sv. tripp,

no. trip, eng. trip; til trippe)

1) (1. br. i rigsspr.) til trippe 1: det at

trippe; trippende bevægelse; især om
det enkelte lette, korte trin ell. lyden
heraf. Trip . . kaldes et stakkedt trin som
skeer på tæerne. Moth.T212. *De andre Da-
mer (gik) nok saa brav

|
Med hver sin Skat

i Trip og Trav. Winth.111.278. (artisterne)

gjorde . . deres indeksercerede Trip, tæl-

lende Takten. Bang. Les quatre diables. (1890).

28. Assessoren (løb) med smaa Trip frem
og tilbage gjennem Yadielseine. EChristians.

Hj.79.
II

kort i trippet, om hest: som
tager korte trin. Husdyr -Voldgift.(1942).276.

2) (videre anv. af bet. 1) det at vandre,
sejle, rejse ell. (især) den enkelte van-
dring, tur. 2.1) (dagl.) om gang, van-
dring ell. spadseretur; ogs. om den di-

stance, der tilbagelægges. Hun maatte have
været et hastigt Trip til Urtekræmmer og

Spækhøker. AGnudtzm.G.88. Alle regner sig

her (o: paa Randbøl hede) for at være Vest-
jyder, skønt man kun befinder sig et lille

Trip fra Bunden af Vejlefjord. J.c/i<onFms.
JL.I.134.

II ofte i forb. gaa, gøre, tage
(sig) et trip. *stig tilvejrs med din Zoolog
(o: en nygift ægtemand, der studerer i Heidel-

berg), gjør et Trip i SlotsTXiinen.Rich.III.

214. saa tog jeg et Trip op ad Kultorvet
10 for at naa til min Søster i Tornebuskegade.

Bergs.PS.Y252. Fru Berg vilde gerne gaa et

Trip i det dejlige Vejr. fiawg.T.62.
|| (fagl.)

blandt vognmænd: den distance, en vare bæres

fra ell. til vognen ved af- ell. paalæsning.Cit.

1931.(OrdbS.). 2.2) {i S&B. betegnet som
no.; delvis efter eng. trip; dagl.) rejse; ud-
flugt; tur; især om rejse i eet stræk ell. om
hurtig, kortvarig tur; ofte i forb. gøre ell.

tage et trip. kommer Du ikke snart et

20 lille Trip her til Byen. Cit.1874. (Brandes.
Br.I.319). jeg skal først besøge et Par Byer
i Westfalen — saa til Paris — maaske
et Trip til London. Drachm.F.L478. han og
en af hans Studiekammerater havde be-

sluttet at gøre et lille Trip til Udlandet
sammen. SvLa.HjG.412. jeg har været en
lille Trip hjemme (i tankerne). OseJens.IN.
31. jf.: (snepperne) er fede og holder for

Hunden, hvilket tyder paa, at de har gjort

30 et langt Trip om Natten. Bogan.1.75.
\\ (jf.

bet. 2.z) om sejltur, rejse pr. skib. Vi havde
haabet, senere ved Leilighed at kunne gjøre

et kort Trip hertil. JHolm.KorvettenHeim-
dalsTogt.(1863) .29 . Her er . . ganske smaa,
aabne Baade, lige til et Søndagstrip ud i

Sundet. DagNyh.Vi 1912.1.sp.5. 2.3) (vel efter

eng. trip; 4>> '''^(^^ dial.) slag (L8.i). det

hændte ogsaa tit, at „Vinden skralede" (blev

imod). Det hed da f. Eks. „Vi kunde ikke

40 pege Pynten op og maatte derfor gøre en
Trip eller slaa en Bovt" (vende og krydse).

Sydfynskes.185.

3) (tQ, sj.) til trippe 2, om lyden af
draabers fald. *Jeg troede, jeg hørte Drå-
bernes Trip

I

rundt om det mørke Hus.
SSwane.Skyer.(1912).66. Regnens Trip eller

Vindens Hvisk lød i Stilheden. iVJeppesen.

R.82.

II. Trip, et. (f (maaske dog flt.) Trip-

so per. Alle Uldene Vahre, som Klæde, Bay
. . Tripper, Bommersie, Olmeidng. Placat

om Renselse [efter pesten].''/a 1712. §7). (ænyd.

trip, eng. f tripe, fra cenht., mnt. trip, fr.,

oldfr. tripe; af uvis oprindelse; foræld.) en

slags uld fløjl. Cit. 1700. (Aarb Vejle. 1937.

49) . JBeckmann. Technologie.(overs.l798).91.
DanmKirker.XII.1028.

\\
gen. trip(pe)s brugt

som adj. ell. 1. led af ssgr. en Trøye af sort

Fifskafft med røde Trippis-Ærmer. Wadsk.

60 Skuepl.329. en Bommesids-Trøye og Trippes

Buxer. EPont.Men.lII.549.
III. trip, interj. [txeb, ogs. tfi6] {sv. tripp-

trapp, ty. tripp-trapp, om lyden af skridt,

ogs. om lyd af faldende draaber; lydord ell.
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dannet til trippe) I) (1. ir.) gengivelse af
lyden af trippende trin, lette skridt ell.

hovslag. Benene gik saa flinke paa hende

fo: elverpigen) \ trip, trip! hille den, hvor hun
kunde trippe og det lige ned i Mosen til l<i&t-

ravnen. HCAnd.(1919).II.166. *Se, Morgen-
stund har Vand i Mund.

|
Til Skole løber

trip trip trip
|
omkap med deres Næsetip

|

de Smaa.KMunk.DS. 47. jf.: trippe, trippe,

trip dansede Kamilla let, aah saa let, paa
Taa henover ^maZ<-^ Køllens ^ht. Rønberg.

GK.86. 2) i forb. m. III. trap. 2.1) egl. som
gengivelse af trin, der lyder afvekslende højere

og lavere, ell. af trin af person, der stiger op
ad trappe, det gik trip trap efter fiolen. i^etZi.

111.849. jf.: *at sligt et Venus-noér sig

skulde saa forfære
|
For mit trip-trappe-

rid t.6'or<.Poe<. 75. *Nu vaagner Byen, travle

Døre smælder,
|
det triptraptripper gen-

nem alle Gader. AsgerDam.FlammendeMørke.
(1945). 18. 2.2) (nu næppe br.) i udtr. for, at

noget gaar af sig selv, fungerer med lethed.

Naar man blot er fornuftig saa gaaer hele

Maskinen (o: iidgivelsen af de falske penge)

Trip i Tra]?. JHugo. HM. lY 178. 2.3) som
udtr. for opstilling ell. rækkefølge, hvis enheder

staar paa linie, den ene over ell. ved siden

af den anden (med lige mellemrum); ogs.

i udtr. for, at noget kommer i smaapartier,

lidt efter lidt, i flere tempi. Børnene (er paa
maleriet) anbragte i et Slags Trip-Trap Stil-

ling. fieHTtd."/4iS«2.^/<.i.sp.6. „Vel roet!"

kommanderede Erik. „Tag mod Stød!" Aare-

bladene fløj i Vejret — trip trap — og for-

oHex.OscJens.KH.142. de kommer trip-trap.

VfF. jf.: Skrænten klædt i Trip og Trap
med Lam og Geder graa.Aakj.RS.124. \\ især

i forb. trip, trap, træsko (ell. trul. Hj
Legeh.113) (jf. i lign. bet. sv., nt. tripp trapp
trull, eng. tip-tap-toe) om opstilling ell.

rækkefølge af tre enheder (paa den angivne
maade); ogs. som udtr. for tre dele, enheder

af forsk., stigende (ell. faldende) størrelse,

antal, værdi olgn., om forhold, der bestaar af
tre led, om tre paa hinanden følgende stadier

olgn., ell. (jf. bet. 2.2) som udtr. for, at noget

gaar af sig selv, er ganske selvfølgeligt, for

(systematikerne) gaaer jo Alt trip, trap.

Træsko. Kierk.V48. Granit og Sandsten og
Sand — det er hele Jordklodens Historie

Trip, Trap, Træsko\AndNx.BN.163. lappede
Drengebukser og Pigekjoler, hængt op til

Tørring efter Størrelse, først de største, saa
de mindre og allersidst de bittesmaa. Trip—
Trap — Træsko. KnudPouls.U. 99. fire Læg
Grise i fire Baase, det ene Læg større end
det andet, li'esaa pænt Trip — Trap — Træ-
sko. Skjoldb.Sl.51. jf.: Det hele var ligesom
Trip, Trap, Træskohæl. Elkjær.NT.l 51. spec.

som navn paa et brætspil ell. en tavleleg for
to deltagere, der hver raader over tre brikker
ell. kryds, som det gælder om at faa anbragt
paa række (egl. dét udraab, hvormed den
sejrende forkynder, at dette er lykkedes ham).

RSchmidt.MD.232. Schand.TF.1.38. Krist.

BRL.329. HjLegeb.113. Feilb.III.849.

trip-, i ssgr. (jf. Trippe-^ af trippe 1, se

tripløbe; desuden i (sj.) ssgr. som: gammel-
mandsagtigt og tripforsigtigt. iVa^Ttd.**/,

1910.M.Till.l.sp.2. Bag ham stod et spæd-
lemmet Pigebarn og tri]^r y stede. ErlKrist.

DH.17.
Tripel, en. se Trippel.

Tripel-, i ssgr. [itfib(3)l-] (ogs. (skrevet)

Trippel-, Triple-. se ndf.). (ty. tripelallianz

osv.; fra ty. tripel, eng. triple, treble, fr. triple,

af lat. triplus, tredobbelt) -alliance, en.

(hist.) alliance ml. tre stater. Leth.(1800).

(Italiens) store Hovedulykke . . Indtrædelsen

(1887) i Tripelalliancen (med Tyskland og
Østrig). JLHeib.It.21. Triple-: Estrup.Ver-

dens-Historie.(1826) .434. jf.: de Engelske, og
Hollandske . . havde giort Forbund . . med

20 Sverrig (1668), hvilket blef kaldet triple

Alliance. Holb.Intr.1.428. || billedl. Dette vel-

fornemme Ægtepar havde . . tre fuldvoxne
Børn: to Sønner og en Datter. Ridder Kre-
sten havde samtidigt en Søn og to Døttre,

saa her meget nemt kunde være stiftet en
Tripelalliance. Blich.(1920).XXVIII.13. Jeg
seer ikke, at jeg har noget at forrette udi
alt dette, med mindre du ogsaa vil gifte

mig med det samme, og paa eengang have
30 den Ære at slutte en Triple- Alliance eller

3 Gifte-Tractater.Holb.Stu.1.9.

Tripel8(e), en. se Trippelse.

Tripel-takt, en. J^ en af tre rytmiske

enheder sammensat takt. *(en musikus)
\
Lær

at tilbede Gud i form af Menueter,
|
Han

meener Bønnen er hos Gud i større agt,
|

Naar den frembaaret er i Simpel Tripel Tact.

Holb.Sat.I.Bl^. HPanumB.ML.*682. »Hånd
hug med Sporene og vilde Hesten lære

|
At

40 gaae i Trippel -Tagt. PraW.B7.3<5. *En
faldt i Søvn, et Par gav sig til at lege, mens
Andre

|
Dansed i Trippeltakt, over den gyn-

gende Grund. Høeg&Rubow.Overs.afOvidsFa-
sti.(1945).154. vi Fruentimmer ere ikke for

Adagio, men meest for triple-Tact. //oift.

Skiemt.E6f. *For nogle Prækener allene zir-

lig klinger,
|
Som efter Noder og i triple-

Tacten sytr'mger. FrHorn.SomnPoet.119.
|| f

om vers(linie) med to rimende ord inde i linien

50 foruden enderimet. Trippel-: Reenb.II.120.

I. triple, V. (fra ty. trippeln, til trippe

ell. aflydsform til ty. trappeln, trippe, trampe;

sdjy.) d. s. s. trippe 1. *Nu triple de (o:

lammene). Ew.(1914).II.23. *lær den lille

Yndling | At triple klynkende omkring sin

Fader.smst.V86. Feilb.

II. triple, t;. ['tyeblo] -ede. (ty. tripeln;

afi. af Trippel; tnst kun dial.) pudse, po-
lere med trippelse; ogs.: skure (gulv) med

60 en teglsten. EHHagerup.98. Feilb. Saaby.''

Sydslesvig. 11.(1945).118.

Triple-, t ssgr. se Tripel-.

trip-løbe, v. (sj. i rigsspr.) løbe trip-

pende, en halvgammel Kvinde, der tripløb

82»
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foToverhøiet. AllDam.B.SlS. En Mus tripløb

over Loitet.ErlKrist.MM.151. KBecJcer.TK.

11.243. -madam, en. (sv., eng., ty. d. s.;

fra fr. tripe-madame, vist af ældre trique-

madame (jf. eng. trick-, prickmadamj; af

uvis oprindelse; nu kun dial.) S? navn paa

forsk, arter stenurt, Sedum L. (tidligere brugt

til tilberedelse af salater), især arterne bjerg-

stenurt, S. rupestre L., hvid stenurt, S. al-

bum L., og bidende stenurt, S. acre L. JTusch.
222.340. Callisen.BK.I.421. HavebrL.'II.958.

Tripol, en. se Trippel.

trippe, v. ['tjeba, ogs. 'tfiba] -ede. vbs.

jf. I. Trip, Tripperi. (ænyd. d. s., sv. trippa,

no. trippe, eng. trip (meng. trippen^; fra

holl., mnt. trippen; i aflydsforhold til III.

trappe; jf. I. triple og Hippentrip)

I) bevæge fødderne i smaa, lette og

hurtige trin, især under gang, men ogs.

under dans ell. ved bevægelse paa stedet, fx.

som udslag af uro, utaalmodighed efter at

komme bort ell. for at holde varmen; ogs.:

gaa med smaa, lette trin. I.l) i al alm.

Holb.Metam.45. *Eya, hvi tripper du saa

fast,
I

Hvad stikker dig, du pene Pige.

Stub.73. *Alt som de saadan talte,
|
Den

Møllerdatter stod
|
Nyfigen i den aabne Dør

I
Og tripped med sin Fod.Winth.HF.28.

HCAnd.(1919).II.166. jeg kan ikke holde

ud at gaa med de lange Skridt, (kan) jeg

ikke nok . , bede om Lov til at trippe.

KMich.LM.72. Det første kvarte minut var

der god plads paa (danse-)gulvet; siden

kunde de kun tn]^pe.Linnemann.NF.100.

II
i forb. m. ord af lign. bet. (se ogs. u. III.

strippe 1.2^. Nede fra Fortovet lyder en
Trippen og Trappen af mange smaa Fødder.

JVJens.S0.98. Abort, ved hvilken Dyrene
kan vise Uro, Trippen og Sparken i et Døgn
eller mere, inden Fødselen finder Sted.

MdsskrDyrl.LYII.91. 1.2) i forb. m. ret-

ningsangivende adv. ell. præp.-led. springen,

løben, frem og tilbage tuTppen. LTid.1740.84.

Hvor herligt . . at skue
|
De muntre Lam

at trippe (Oehl.XIX.82: hoppe^ hiem.Oehl.

Digte.II.(1823).86. at see Damerne trippe

over de sølede Steder. Bogan.1.95. (damerne)

trippede a,f. Hjort.KritLit.II.XLix. Saa kys-

ser hun mig og tripper aÅ..CEw.(Pol.*^'il904.

l.sp.7). trippe om(kring): *det muntre
Faar og Lam

|
Tripper om, nipper Løv,

NordBrun.D.244. Du har . . trippet hele

Eftermiddagen omkring i Haugen med Din
Faster. TBruun.(Sku€sp. 1, 1.4). Hanen trip-

per vigtig omkring. Pol.'/i»1941.3.sp.6. „Lav
mig nu først en stærk og god Kop Kaffe,

|

Min lille Frigge!" . . |
Gudinden tripped

Md.Bagges.I.17. 1.3) (1. br.) m. indholds-obj.

ell. obj., der betegner vej, distance, hvor nett en
Kaarse-Dantz hun kand trip]^e.Holb.UHH.
11.5. trippe en Menuet. VSO. Saa snart de
smaa kunde begynde at trippe et Ærinde,
maatte de være med til at bidrage deres til

Familiens Underhold. Bornholms Tidende. */*

1927.4.sp.7. billedl.: stille og fredelig trippede

(han) en kortere eller længere Vei til sin

Gra,y.Goldschm.AN.16. 1.4) (1. br.) refl., i

forb. som trippe sig frem. den tætte Sne
. . faststampedes og slebes under de. mange
Fødder til et Speil, henover hvilket Folk
og Heste trippede sig frem som en Høne
paa Ærter. AKielberg.FraKrigenl864.(1913).

27. man tripper sig frem med smaa Skridt

10 mod den bidende Blæst. MLorent2en.(Pol.^/t

1940.11.sp.2). 1.5) i talem. olgn. trippe hæ-
lene af sig, se u. I. Hæl 3.1. trippe i spinaten,

se Spinat 3. hun er saa nipper, at hun trip-

per med tre skridt over et dørtrin, se nip-

per.
II

(især dial.) i faste sammenligninger
som trippe som en høne i en vandpyt
(Wied.Kna.76), som en høne paa ærter

(Krist.Ordspr.nr.9509. Feilb. se ogs. ovf. 1. 7),

som en mus i en flødebøtte (Moth.T212).
20 1.6) part. trippende, især som præd. ell.

i forb. komme trippende. En trippende gang.

Moth.T212. *Saa vevre, saa lette, saa trip-

pende smaa
|
han hørte dem (o: nisserne)

hen over Broen gadi.Kaalund.113. Ind kom
Kammerpigen trippendes galant,

|
Spurgte:

„Hvad heha,ver?''ARecke.ll4. hans Gang
(er) trippende som en Sippenilles.Offans.

BK.66.
II
gaa paa trippende taa, (dial.)

dels: være utaalmodig (Feilb.); dels: væ.re

30 (høj)frugtsommelig. Krist.Ordspr.nr.9510. Den
største Ulykke, der kunde times en Kvinde,
„som gik paa trippende Taa", var dog sik-

kert den at møde en \}lv.BerLiisb.(Dan-
mark.Almanak 1905.28. sp.2). Feilb.111.849.

UfF. sml. u. III. tumpe.

2) (sj.) overf., om bevægelse af ting,

der minder om fødders trippen (1) ell.

er ledsaget af svage, regelmæssigt kommende
lyde. Alle Dagningens spæde Lyde kom trip-

lo pende imod \\.ende.ErlKrist.S.262. jf.: med
halv Kraft trippe vi (o: et sejlskib) afsted

ud paa 'Kheden.VKorfitsen.TO.1.7. \\ om
regndraabers fald. De første vædeduflende
Regndraaber trippede over Vandet. ErlKrist.

MM.185. Kærnerne sprang for Plejlene og

faldt dryssende over Straaene som en mild,

trippende 'Regn.sa.S.30.

Trippe-, i ssgr. (jf. trip-j af trippe 1.

-dans, en. (jf. ænyd. tripperdantz ; sml.

50 -vals; 1. br.) dans med trippende trin. Har-

monikaerne slog ind i en Trippedans. .Bangr.

T.153. -gang, en. (sj. i rigsspr.) gang

med trippende skridt. MDL.407. GyrLemche.
BD.135.
Trippel, en. ['tj'eb(a)l] (undertiden skre-

vet Tripel. Funke.(1801).III.69. jf. VSO.
MO. t TripoL Holb. DNB. 43). (ænyd. tri-

pel; fra ty. tripel, jf. eng., fr. tripoli, egl.

provins- og bynavnet Tripolis, der er findested

60 for jordarten; nu sj.) d. s. s. Trippelse. Briin-

nich.M.77. Tychsen.A.l. 14. VSO. MO. Sal.

XVII.669.
II

hertil betegnelser for forsk, for-

mer af jordarten som Trippel-jord (Amberg.

VSO.), -ler (Brunnich.M.76. Saaby.'), -ski-
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fer (Funke.(1801).III.69. VareL.(1807).IIL

258), -sten (Funke.(1801).III.70. jf. Trip-

pelsestenj.

Trippel-, i ssgr. se Tripel- og u. Trippel,

Trippelse, en. ['tpebolsa] (tidligere ogs.

(skrevet) Tripelse. LTid.1720.Nr.8. 6. Pap-
arbeideren.(1835).183. — nu ikke i rigsspr.

Trip(p)els, en, ogs. et (Moth.T174. jf. Feilb.).

LTid. 1755.67. EPont.Atlas.I. 461. VareL.
(1807).III.258). (vist egl. (i formen Trip-

(p)els) af Tripolis (se u. Trippelj, men op-

fattet som et ord m. afledningsendelsen -else

ell. omdannet efter ord med denne endelse (som
Dyppelse (2), Røgelse, Smørelse (1.2)j; jf.

Rottonsten; især fagl.) løs jordart, der

bestaar af sammenhobede skaller af kiselalger;

infusoriejord; bjergmel; diatomit; især om en

skifret art, der knuses til pulver og bruges som
pudse-, poleremiddel (jf. Polerskifer); ogfs.

om andre lignende poleremidler, fx. om for-

vitret pimpsten, pulveriseret lerskifer m. m.
(Thaulow.M.1.387); spec. („I daglig Tale".

VSO.) om pulveriseret mursten. vAph.Nath.
VIII.225. De gik hen over en mager, rødlig

Jord; Muldvarpeskuddene der saae ud som
Tnppelse. HCAnd.AV34. Han . . polerede

Seletøjets Beslag i Wienerkalk og Trippelse.

Drachm.III.288. Uss. AlmGeol. 74. Feilb.

Stevns Bjev.119. 150. || billedl. „mens denne
' r skal pudses" . . han viste paa Afholds-

Mjærnen, „saa straaler den anden (o: næsen)
ganske af sig selv, uagtet den ikke har faaet

noget som helst Trippelse de sidste ti Aar."
AndNx.D.35. De fattiges forhutlede, men
jiure bravhed blev pudset extra blank med
overklassens laster som trippelse. GrønJ.STT

128.
II

hertil bl. a. (jf. Trippelsten; Trip-
pelse-sten (o: rottensten. vAph.Nath. VIII.
226. TeknMarO.).
Tripper, subst. se II. Trip.

Tripperi, et. flt. -er. (dagl., især

nedsæt.) vbs. til trippe 1 : det at trippe; trippen.

de negerfarvede Tripperier (o: jazz) virker

ubehageligt paa ældre Mennesker, der er

opdraget i Menuettens og Valsens hvide
Ynde. DagNyh.'*/il923.2.sp.2. Hvorfor kunde
hun dog ikke holde op med det Tripperi.

Det saa ud, som om hun trængte til at gaa
\s\des.LeckFischer.HM.33. jf.: Nogle Ture

nik de jo nok sammen . . men Inge holdt
ikke af at fjerne sig saa langt fra Gaarden;
derfor blev det mest til noget Smaatrip-
peri i F&rkcn. LBirke.DT.43. Trippe-
trin, et. (1. br.). med smaae Trippetrin nær-
mede (den lille pige) Hig.RU8S.ME.III.123.
ThiUens.Ørkenvandring.(1907).21 4. -vals,

'1. (jf. Klinkevals; især foræld.) (melodi til)

'ils, der danses med smaa trippende trin.

Poika-Mazurka nærmer sig altfor meget til

den paa Danseboder saa almindelige Klinke-
'Hcr Trippevals, at den helst maa stryges
ra de bedre B&Wer. PaulPet.Dans.lO. Inde
;i;ia Gulvet stampede de Trippevals. jBangi,

^E.280. Melodien (var) en af de rigtige

københavnske Trippe-Valse til at „skære
den toikeTt''\ChKjerulf.(ArbejderensAlmanak.
1918.48). jf.: *Solen plejer første Pinsedag

|

At ta' sig en Trippevals.Sganarei.///.^/.
||

(vulg.) i forb. som faa en trippevals,
blive skældt dygtig ud; faa en omgang, „vals".

PoUyiol946.4.sp.4.
trip-trap, interj. se u. III. trip 2.

Tris, en. se I. Tresse.-

Triset, en. se Treset.

t Trisklinger, en. ('Triskling. VSO.).

(af ukendt oprindelse) 2( en art pile urt,
Polygonum persicaria L. Viborg. PI. (1793).

79. Hornemann.OP.^385.
I. Trisse, en. ['tfisa] (tidligere olm.

(skrevet) Tridse;. fit. -r. (ænyd. tridtse olgn.

(Kalk.III.371a**s:)^ sv. trissa, yngre fsv. (best.

f. flt.) tridzorna, no. trisse; fra mnt. trisse,

tritze, jf. holl. trijs, nht. trieze (trisse); maa-
20 ske sammenhørende m. oldn. triza, skrue (?),

der vistnok er laant fra mlat. tric(i)a, jf. ogs.

mlat. trix, trisse (?); om en anden forklaring

se Neophilologus.1943.296f.) cirkelrund skive,

i hvis rand der er en rille, fure til snor,

tov olgn., og som kan dreje sig om sin akse;

skive (1.2.1); især om skive, der er anbragt

i en blok (4); uden for fagl. spr. ogs. under-

tiden om blok med skive ell. om talje, hejse-

værk med trisse (r). vAph.(1759). *med Trid-

30 sen opdrog (hun) den drybbende Vand-
spand af Brønden (jf. Brøndtrisse^. ÆiJcr.

11.115. *(en) Skueplads
|
Med scenisk Pomp,

med Tæpper og med Trisser. Bagger.(Bog-

vennen.1926.75). Blok eUer Tridse. MilTeknO.
29. Inde hos Bageren . . var de i Færd med
at hejse Melsække op. Trissen peb ynkeligt.

AndNx.PE.II.9. blind trisse, ^ d. s. s.

Blindetrisse. Harboe.MarO.49. fast trisse,

se I. fast sp.794^''. løs trisse, trisse, der

40 drejer sig om en akse, som hæves og sænkes

sammen med byrden (idet trissen hænger i

snoren, der løber omkring den). Kraft.M. II.

116. PSchrøder.Maskinlære.*I.(1922).280.
||

billedl. jeg beder Dig (a: Drachmanns fader)

nu at være med til at hale i Tridserne (o:

gøre din indflydelse gældende ved en legat-

uddeling). Drachm.BF. 125. der (blev) danset,

saa det peb i Tridserne. Fra det gi. Gilleleje.

1934.44. smøre sin (egen) trisse, (dial.)

50 sørge for sin egen fordel; mele sin egen kage.

vilde de sige deres Mening, saa maa de til-

staa, at de kun gaa ud paa at smøre deres

egen Tridse.Thyreg.UdvFort.1.160. Feilb. det
gaar med lodder og trisser, (dagl.) det

gaar med lodder og drejeværk (se u. Droje-

værk i;. Socialdem.^^htl94G.6. || om rokke-,

tentrisse. VSO. FrGrundtv.LK.180. Stevns

Bjev. 91. 150.
II

om den (træ)ruUe, hvorom
garn, traad oprulles og bringes i handelen.

60 ægte gammel Sytraad med Bukkehoved paa
Trissen. Pol.y*1942. 7. 8p.2. ogs. om den op-

rullede mængde: en trisse garn, traad
i ||

(sr. trissa, d. s.; sj.) rulle urider møbel; møbel-

rulle; trille (II. 1.2). Meublerno med Tridser



507 Trisse trist 608

under Benene, de løb af sig selv ved et lille

FuilHCAnd.SS.XI.7. \\
(anat., sj.) brusket

halvring ell. rulleagtig flade, langs hvilken

visse musklers sener glider (Trochlea). Sal.*

XXY807.
II. Trisse, en. ['trisa] (ogs. skrevet

Tridse^. flt. -r. (sv. dial. buktrissa, tykt

kvindfolk, flinetrissa, meget lattermild kvinde;

maaske opr. I. Trisse brugt som skældsord,

men nu vist alm. m. tilknytning til Y. trisse lo

3; dagl.) nedsæt, ell. spøg. betegnelse for en
gammel kvinde, den gamle Tridse af Huus-
holderske, jeg ha,!. Ploug.Sylv.88. Hans gamle
Trisse derhjemme. ZakNiels. Saml. Skrifter. V.

(1905).117. (man kalder) en gammel pige

for en æske, en dåse eller en tridse. JS^^or^ø.

OS.77. UfF. jf. Esp.360.

III. Trisse, en. se I. Tresse.

IV. trisse, v. ['tyisa] (tidligere alm.

(skrevet) tridsej. -ede. vbs. (1. br.) -ning 20

(Amberg. VSO.). {ænyd. tridse, (ind)tridze,

jf. mnt. tritzen, trissen; til I. Trisse; jf.

Y. trisse; nu især dial.) hejse, flytte (en

byrde) v. hj. af et trisseværk; især i forb.

m. adv. som ind, ned, op. Moth.T172. *Den
Oxe slagtet i Snor han bandt,

|
Og trid-

sed den op i Træets Gieen.Oehl.XXIX.142.
(det) er bedre, at have en deilig Prindsesse

til Kone . . end at lade sig tridse op i

en G&l^e.Ing.EF.II.35. Spanden, der tridses 30

ned. H(JAnd.(1919).Y 64. et Staalhejseværk

. . trisser (sporvognene) o^.KM.ich.(Pol.^ho

1940. 13. sp. 4). Feilb. jf. ind- (VSO. 111.

136), ned- (Moth.N48. lng.EM.II.191), op-
t ris se (s. d.). \\ m. h. t. sejl. *Hand giver

Signaler, hånd tridtzer op Seyl.Sort.HS.ES^.

Tridse Blindei&aen. Harboe.MarO.
V. trisse, v. ['trisa] (tidligere alm. (skre-

vet) tridsej. -ede. (jf. nt. (Angel) aftriezen,

drage af sted (med en byrde), sv. dial. trissa, 40

rulle m. m.; vist udviklet af lY trisse, jf. ogs.

nt. triseln, gaa usikkert, drizeln, løbe rundt,

gaa langsomt, gaa og drive, mnt. triselen,

rulle, trille) 1) (dial.) i forb. trisse tørv
af, navn paa leg, hvor det gælder om at springe

fra tørv til tørv (ell. mærke til mærke), der i

et antal af 9 er anbragt med stadig større

afstand imellem hinanden; trine tørv. Hj
Legeb.71. 2) (nu ikke i rigsspr.) køre i ell.

med et køretøj; rulle (IY2.2). (han) satte sig 50

. . paa en Kildevogn, og trissede ud til mig.

Pram.III.434. saa trissede (kulsvieren) af

til Kjøbenhavn med sit Læs. JHelms.G.229.

jf.: tridse afsted, Talespr., kjøre afsted.

Levin. 3) (sml. lY tasse; dagl., jf.: „i gemeen
Tale." VSO.I.472. „I daglig Tale." VSO.
VI1.257) gaa med smaa skridt ell. (og)

roligt, sindigt, langsomt, skødesløst
ell. tungt; sjokke, et Par halvgamle Cou-
siner . . gjorde Beslag paa mig, til at . .

tridse om med dem. Rahb.Tilsk.1794.240.
din gamle Mutter Grimiane, som tridser bag-
efter. CjBern^./Y247. op og ned ad Gulvet
tridser h&n.HCAnd.(1919).I.162. den lille

Dagny, der . . nu trissede alene omkring paa
Gulvet. Pont.FL.401. Professoren trissede ind
i Stuen, sød og rundrygget. Soya.FH. 303.

(1. br.) om dyr: Værtens Pudel . . tridsede

rundt paa sin podagristiske Maade. Cl/øW.
BB.152. jf.: Hun slog ud efter en Sværm
Myg, der trissede op og ned i den lune Luft.

ErlKrist.BT.223. (sj.) om tings bevægelse:

(flyvemaskinen), der ellers trissede rundt med
85—90 km i Timen, aad sig op paa over 110.

FlyvningHær.207. jf.: Ingeborg har rejst sig

halvt op, og Nødderne trisser ned over hen-
des Kjole, som de ksin.AlbDam.TS.123.

\\

ofte i forb. trisse af; ogs. i videre anv.: dø.

*De tridse af, og Sveden drypper ned
|
Af

Peer, som bær sin Bylt. Storm.FF.96. Rask.
FynskeBS.63. Kaj trissede af med Tøjrrink-

ningen daskende ned ad de smaa Ben.
JVJens.HF.54. saa trisser vi to gamle af.

PEBenzon.SB.294.
Trisse-, i ssgr. af I. Trisse, -appa-

rat, et. (sj.) d. s. s. -værk. Drachm.KK.
140. -blok, en. (fagl.) blok (4) med en ell.

flere trisser. Kraft.M.lI.123. UfF. -brusk,
en. (anat.) bruskskive i øjet, hvorigennem
trissemusklens sener glider. HKrabbe.Hestens
Anatomi. (1885). 125. -masket, en. (jf.

-brusk; anat.) om en øjemuskel (Musculus
oUiquus superior). HKrabbe.HestensAnatomi.

(1885J.125.
LandbO.IV849.

trisset, se tresset.

Trisse-værk, et. (jf. -apparat^ hejse-

indretning bestaaende af en ell. flere trisser

ell. blokke med tilhørende tove, snoreværk.

Kraft. M. II. 119. Gjel.M.135. Trisseværket

i ^eeneloitet.ErlKrist.DH.202. det gaar
med lodder og trisseværk, (dagl.) det

gaar med lodder og trisser (se u. I. Trisse^.

Socialdem.''yil947.3.sp.5.

I. Trist, en. se Trest.

II. trist, adj. [trisd] ff triste. Primon.
Lexicon.(1807). Hvor Veiret er triste og
fælt \dÅten.Gylb.(Heib.Fam.l20). der saa

triste ud i vor hyggelige Havestue, sa.f'smsf.

178). jf. Meyer.^). {laant ca. 1800 fra fr.

triste, af lat. tristis; af uvis oprindelse; jf.

melantrist u. melankolsk) som er i ell.

vidner om ell. bringer en i daarligt
humør, sørgmodig sindsstemning; m.
afsvækket bet.: som er uden oplivende mo-
menter, virker kedelig, glædesløs, temmelig

elendig, ell. som man beklager, er ked af,

sørgelig. JBaden.FrO.^ * Underlig trist er det

fugtige Skuur,
|
Sparsomt belyst af en eneste

Lygte. Hrz.D.1.183. Det var mig trist at jeg

ikke . . fik sagt Lev vel til Bem.HCAnd.
BH.70. *To hele Timer sad ved Ruden vist

I
Saadan han maalløs, tankeløs og trist.

PalM.V79. *Hans Endeligt var trist,
|

Han
aad sig selv tilsidst.Rantzau.Humoristiske

Sange.[1864-68].Nr.37. Et Sygeværelse uden
en Blomst er saa trist. EGad.TT.134. Det var

jo trist, at den Dame ikke kunde komme.
LeckFischer.Ka.l72. triste, rynkede Jule-
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æhleT.PoV/iol942.3.sp.5.
\\ (1. Ir.) i fori. som:

det er sgu da ellers ikke saadan no'et aa

være trist i Koløren over. Wied.MB.11.131.

hun laa og var trist til Sinds. EBertels.MH.
142. Jeg synes, du er saa trist i Humøret i

Mten. KSech.MV 204. \\ hertil: Tristhed.
ABerg. Retskrivningsordbog. (1868). 473. Han
har arbejdet saa rasende paa det Billede i

disse Par Maaneder — og naar han ikke

arbejdede, kom der saadan en dump Trist-

hed over ham. Rode.Dg.l33. en graa Decem-
bers Tristhed. KnudAnd.HH. 103.

Trit, et (jf. dog Svej trit;, [tpd] flt. d. s.

(sml. dog u. Svejtrit^. {jj. ænyd. afftrit,

-triid, det at træde til side, afstaaelse af noget,

samt t Tiltrjt, adgang (Slange.ChrIY144);
som usammensat ord først laant omkr. 1800
(først i bet. Q) fra ty. tritt, vbs. til treten

(se træde); jf.: „(Tydsk.) Bruges undertiden
i daglig Tale." VSO.)

1) (jf. bet. 6; fagl., især væv.) tryk med
foden nedad paa et redskabs (især: en

vævs) trin, trædebræt; traad (1 1.3). Heib.

Poet.XI.22. Man maa . . passe godt paa . .

at Trittet, Omskiftningen af Redskabet,
kommer . . lige bestemt og sikkert for hvert
enkelt Skud, især naar dette væves med et

Slag paa Haandvæven. VæverB.56.

2) (jf. Fejltrit; nu sj.) den enkelte bevægelse

(fremføring) af foden under gang, dans;
skridt; trin. *Hist vandre de svenske Hu-
sarer . .

I
Med kraftige Trit. Meisling.B.17.

Sneen er blød og Stenen er glat,
|
Trit for

Trit bliver Foden s&t.Drachm.UD.175. Hun
tager uregelmæssige Trit. Nathans.DanasHa-
ve.(1908).4. jf. bet. 3: nei, Gaardhanen, det

er en Hane ! see ham gjøre Trit, det er Dands

!

HCAnd.(1919).IV37.
3) (jf. Fod-, Hanetrit; nu 1. br.) det at

bevæge fødderne ved gang ell. dans; gang ell.

dans(e-bevægelse); ogs. (jf. bet. 4); maade
at gaa paa; gangart. Jeg har det som de

famle Øg; de have det lidt trangt med at

omme i Trit.HCAnd.SS.^XXXI.185. *Trit-

tet var let, saa tyveaarsungt,
|
da det gik

mod de dejlige B3ige.Drachm.RR.82. 1 et

langsomt, spejdende Tridt, ud og ind mellem
alle de døde gik der mange Mennesker.
KLars.LF.119. Din Faster fortalte, at I

holdt Dans og Kommers saa tit, at I havde
Benene i Trit fra den ene Gang til den anden.
Eriksholm.JS.159. jf. u. bet. 4: *til Dækkets
Slingring vante,

|
Holdt paa Jord hans

(a: en sømands) Been ei Tridt. Kaalund.
HS.40. jf. u. bet. 6.2: Hesten begynder at
blive søvnig ved at træde i det bløde, tunge
Jordsmon; det er paa Tiden at sætte den i

Trit igjen og gallopere henover de golde Bak-
ker. 5<MHp.G'ai.///.iii.

II (jf. bet. 6 og Gang
8.8; billedl., om rytme, versemaal olgn. Ver-
aene fik ogsaa nu deres afmaalte Trin;
skulde de være i højere Stil, gik de alle i

samme Trit: Alexandrinerne blev det rette

ycrsemA&l RichPet.Kingo.(1887).126. jf.: det

falder (vanskeligt) for denne fødte Reflexions-

lyriker at træffe det rette Prosatrit.
Vodskov.SS.229.

4) den nøjagtige indbyrdes afpasning
m. h. t. længde, tempo, rytme af (danse)trin,
skridt hos personer, der gaar ell. danser
sammen; især om samtidige (og lige lange)

bevægelser af samme fod hos gaaende, mar-
cherende: fodslag (2); oftest i forb. som

10 gaa, være i trit, ud(e) af trit, holde
trit (jf. holde skridt (med) u. Skridt 3;.

4.1) (især dans. og X, gym.) i egl. bet. Drenge,
der marschere sammen i een Trop, (skal)

vænnes til, alle i eet og samme Øieblik at

løfte og nedsætte den eensnævnte Fod, eller,

som det kaldes, holde Tridt eller Fodslag.

Gymn.(1828).71. De to af dem marscherede
i Trit . . den Tredje gik mere uregelmæssig.

Goldschm.II.117 . Marchen — de holdt næppe
20 Trit engang — Aa, der var mange Ting at

ærgre sig over. Rist.ER.21. Naar Geværet er

ladt og Magasinet fyldt, føres Delingen med
Gevær i Hvil frem i Løb uden Trit. SJcyderegl.

27. (han) traadte om for at komme i Trit

med de andre to. Stuck.1.38. træde ud af

Trit. Scheller.MarO. holde kæft, trit og ret-

ning, se Kæft 2.2. s laa en af (se u. III.

slaa 13.2; ell. (især) ud af trit, bringe en
dansende ell. (især) marcherende ud af takt,

30 fodslag; ogs. billedl. (jf. bet. 4.3^. Viljen til at

slaa vor Fagbevægelse ud af Trit har det

ikke skortet '^a.a,. Jernbane T.^U 1938.1. sp. 2.
4.2) i udtr. for at gaa lige saa hurtigt som en
anden, kunne følge med ham ell. (i videre anv.)

holde sig paa højde med en (andre) i arbejde,

uddannelse, udvikling olgn., kunne hamle op
med (i konkurrence olgn.); i forb. følge ell.

holde trit (med), han var ikke tilfreds

med at følge Trit, han vilde overflyve ham,
40 Tandr.K.13. Vi skal følge Trit med Udlandet.

JernbaneT.^/tl934.8.sp.l. (ukrudt) kommer
. . ofte i saadanne Mængder, at selv den
flittigste . . Havedyrker ikke altid kan holde

Trit med det. Pol.*/il943.4.sp.3. || m. tings-

subj. de menneskelige Livs- og Samfunds-
forhold, som Retten skal holde Trit med
under deres rivende Udvikling. VBentzon.

Retslære.(1904).19. et Jernbanenet, der følger

Trit med Forøgelsen af Indbyggerantallet.

50 LokomotivT.1946.29.sp.l. 4.3) i udtr. for at

komme, være i overensstemmelse, samklang
med, finde sig til rette i noget, kunne arbejde

sammen med noget (ell. det modsatte); i forb.

i trit, henh. (ud) af trit, han er radikalt

ude af Trittet (som man siger i Militair-

Sproget) med denne Verden. Kierk.P.XI,2.
181. Resultatet af de langvarige . . Debatter
(var) negativt. Regeringen og Landdagen
var absolut ude af Trit. AFriis.B. 148. *Tung-

60 sind og Spot faldt i ypperligt Trit. Rørd.Den
gamlePræstegård.(1916).51. Før havde han
ikke rigtig været i Trit med Tonen i denne
. . forholdsvis fremmede Familie. £/j!ode.

LivetsEkko.(1944).12.
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5) (dagl.) videre udvikling af let. 3 (og 4).

5.1) det at noget gaar, forløber paa en vis

maade; især om det sædvanlige forløb,
den vante gænge, ell. om en persons til-

vante levevis, livsvaner; især i fori. som
gaa, være i ell. komme i, ud af sit

gamle trit. Man kan let komme ud af sit

gode, gamle Trit (ved pludselig at hlive rig).

Hrz.VII.211. Alt var efter Kongens Død
igjen i sit gamle Tridt, Selskaber og Ko- lo

medier i fuld G&ng.HCAnd.SS.Y222. de

vexlende Ministre (havde) ladet Alt gaa i

det tilvante Trit. WScharling.Handelspolitik.

(1905).655. 5.2) det at være i (rask) akti-
vitet, arbejde, virken; gang; ogs.: fart,

hvormed arbejde olgn. foregaar. det lang-

sommere trit, hvormed gudsdyrkelsen . .

i regelen breder sig. AOlrE.NG.143. der var
rigtig Trit i Arbejdet. UfF. || især i forb.

som komme, sætte, være i trit, komme 20

osv. i gang. at sætte Folkene (paa en land-

ejendom) i Trit efter deres Vinterdvale.

CBernh.VIII.182. Samtalen vilde dog ikke

komme rigtig i Trit. Bang.S.387. snart (er)

Dagens Gerning med Vaaddene energisk i

Trit. MylErich.S.93. Den københavnske Pro-

duktion af Kloakgas er nu kommet i Trit.

Pol.^y»1942.3.sp.3.
II

det at være i vigueur,

ved fuld arbejdskraft. Jeg svor paa, at hun
skulde blive min . . For du maa huske 30

paa , at jeg var i Trit den Dag. Robert

Hansen.Slaaetud.(1917).17. Han var uden
Tvivl overanstrengt og ude af Trit. ikfade-

lung.EH.298.

6) (jf. bet. 1; fagl.) et paa visse redskaber,

maskiner anbragt bræt, trin, hvorpaa der

trædes, naar en bevægelse skal udløses ell.

maskinen holdes i gang; trædebræt. JBeck-
mann.Technologie. (overs. 1798). 59. (snoren)

slynges to, tre Gange (om spindelen) og gaar 40

derfra ned til Trittet, som den bindes fast

•p3i3i,.GutsMuths.(1802).18. (glasmassen) stik-

kes nu ned i Formen . . der ved Hjælp af

et Trit klappes sammen med Foden. 5'aZ.*

IX.768.
Triton, en. ['tritOTn] ell. (1. br.) [tri-

•to?n] flt. -er [tji'toJnar] ell. f -es (vAph.
Nath.VIII.227). (eng., ty., fr. d. s.; fra lat.

Triton, gr. Triton) I) (mytol.) græsk hav-
gud, søn af Poseidon; navnlig i flt., om 50

guddomme af lavere art i andre havguders

følge, ofte i kunsten fremstillet som mennesker
med fiskehale ell. -krop, i senere tid blæsende

paa et slags konkylie (jf. Tritonshornj. vAph.
Nath.VIII.227. Bagges. L. II. 283. Winth.S
Bloch. Overs, af Moritz: Gudelære.* (1866). 108.

Najader og Tritoner dansede i Bølgerne.

IsakDin.FF.489.
\\

(sj.) billedl.; om en sø-

mand: ChKjerulf.FE.lOl. 2) (zool.) om
forsk, havdyr; især: 2.1) ældre betegnelse for eo

den alm. vandsalamander (jf. Salamander 1).

Meyer. jf. Sal.*XXIII.768. 2.2) d. s. s. Tri-

tonshorn. Brehm.Krybd.805. BMøll.DyL.III.
309. Tritons-horn, et. egl. om horn,

hvori tritoner (1) tænkes at blæse; især (zool.):

havsnegl af slægten Triton med kegledannet

konkylie; ogs. (jf. Kinkhornj om selve kon-
kylien. Sal.XVII.674.
trittet, adj. ['tyidai] (afl. af Trit 6 i

bet.: trampe (I); væv., 1. br.) i ssgr. som
to-, tretrittet, d. s. s. to-, treskaftet (se

u. skaftet 3/ VæverB.2.
Triumf, en. [tjiiom'f] (^ Triumpf,

Ew.(1914). 1.207.210.362). flt. -er ell. f Tri-

umphs (se bet. i), {ænyd. d. s. og triump,

eng. ty. triumph, fr. triomphe; fra lat. tri-

umphus (triumpus), jf. gr. thriambos, hymne
til Bacchus; egl. sa. ord som I. Trumf)

1) egl. (hist.) om det festlige indtog i

Rom (med musikkorps, offertyre, bytte, fan-

ger m. m. og med feltherren i særlig iklædning

og med laurbærkrans) , der af senatet bevil-

gedes en feltherre og hans soldater efter

en (vigtig) sejr; derefter i al alm. om en sejr-

herres festlige indtog, hjemkomst, ell. om op-

tog, der fører en person, man vil ære, et sted

hen, ell. om de æresbevisninger, den hyldest,

der vises ham under turen. Cæsar (begav) sig

til Rom, hvor hånd holdt tre mægtige Tri-

umpher. 7/oi6.7n<r./.i22. (admiralen) ankrede
paa Kiøbenhafns Reed . . med Seyer og
Triumph. Slange. ChrIV.300. Bojesen. Romer-
ske Antiquiteter.(1839). 102. jf.: Guds-Fre-
den . .

I

Kan med Sejers-Kranse bolde
|

Med Triumf sit Indtog holde ! Grundtv.SS.

III. 145. Sicilien blev derefter atter helt

erobret tilbage af Romerne, og det var med
god Grund, at Marcellus kunde fejre en

prægtig 'YTivimi.VerdenGD.1.417. \\ efter

præp. i; især i forb. føre en i triumf. Per-

sens . . blev ført tillige med sine 3 Søn-

ner udi Triumph for Borgemesterens Vogn.
Holb.Intr.1.74. det er jo afgjort, at hun
skal trækkes i Triumf herhjem fra Temp-
let? Kaalund.F.8. præ-kandidaten førtes af

kammeraterne i triumf til kollegiet
j

2) (især CPj sejr, succes, resultat,

som man kan være stolt af ell. hovere over,

ell. som giver sig udslag i store glædesytringer,

æresbevisninger, lovprisninger (fra publikums
side); ofte i forb. fejre en triumf og (især

i bet. 2.1^ høste triumfer (VKorfitsen.

GM.13), nyde sin triumf (Ew.(1914).IV
305). 2.1) om persons (personers) sejr, succes.

*I Ord- Krig du maa skee Triumphen føre

ka.iid.FrHorn.SomnPoet.21. Triumph over

sine FieTideT.Høysg.S.198. *Ulla skal feire
|

Ny Triumf i Mm\iet.Heib.Poet.VII.407. Han
skulde nok forstaa at rive en Forsamling

med sig. Og Triumfer som Taler, hvor de

maatte være skiønne. Tops.111.101. Studiet

efter den gamle Sømand gjaldt for (Købkes)

alleihedsteTrmTni.KMads.(KunstmusA.1914.
51). 2.2) om sejr, succes for ting ell. forhold,

især indretninger, metoder, ideer; ogs. under-

tiden m. overgang til bet.: højdepunkt; top-

punkt; kulmination. Det er en Triumpf for

Lasterne, naar en dydig døei.Ew.(1914).I.
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362. Hr. de la Piaces ganske fortreflige Af-

handling er den eeneste og sidste Triumph,
som endnu manglede Newtons Systeme.
PSøeborg.SC.xx. i Svend Trøst-Episoden

fejrer denne Idé sin fineste Triumf. OFms.
LiU.109. især i forh. m. foregaaende gen.:

Jeg tager ikke i Betænkning, at kalde dette

Sørgespil Vittighedens Tiium'ph.NyerupRahb.
VI.303. Ørst.1.59. Birkens Triumf i Ordrup
(hiet) som Følge af de første Agerbrugeres
Skovsvidninger kun . . kortvarig. Johs
Brm4st.RU.82.

3) (især f3) (som udiryk for) en persons

glæde, jubel, stolthed ell. hoveren over

en sejr, et opnaaet resultat, en glædelig efter-

retning olgn.; det at triumfere. 3.1) i al

alm. FrSneed.1.61. Vreden, der et Øieblik

kom til Udbrud i hendes Aasyn, gav Plads

for en haanende Triumph. Kofoed- Hansen.
KA.II.287. Sølver . . strakte bydende Haan-
den ud, og Falken plantede sig lydigt paa
Handskens tykke Tommel . . Junkerens
stærke Øjne luede af Triumf. SMich.Æb.ll.
(Carl Gustavs) Soldater bredte sig i deres

ust)Tlige Triumf ud over de velnærede Øer.

Rist.LM.2. (nu sj.) sætte en triumf i

noget: Denne Grille, i hvis Udførelse Frø-

ken Ub-ikke satte en TriumtIng.EF.Y13.
desto større Triumph satte (toldbetjenten) i

at kunne gjøre sin Magt . . gj ældende. Bai^/i

Bang.S.106. 3.2) (delvis til bet. 2; nu sj.)

brugt som udradb. Hey Triumph Hr, Von
Tyboe. Nu har I den Rival af Halsen. Hoii.

Tyb.III.6. Triumph — Han lever Menni-
skets Forsoner I Ew.(1914). 1. 143. Triumf!
Victoria! De ere allerede løbet bort med
hinanden. Heib.Poet.VII. 108. 3.3) (jf. bet. 2

og 3.2; nu 1. br.) i forb. som blæse, drikke,
raabe, synge triumf, lad os vel vogte os

for ikke at give Stympere Lov til at raabe
Triumf over de Mænd, som kraftigen have
vakt en desværre slumrende Aa.nd.0rst.Br.

1.214. Jeg sang Triumf, thi Alt var gaaet
saa godt. Ueib.Poet.VII.273. jeg er bestandig

ængstelig for at blæse Triumf for tidlig.

JLange.Breve.195. (de svenske soldater) drak
Triumf og raabte hoverende kongelig Maje-
stæts Kong Carl Gustafs stolte N&\n.Rist.
LM.14.

4) ^ trumf (i kortspil), en favorable Aand
(til) blande Kortet saa, at hans Favorit be-

kommer lutter Triumnhi.Uolb.Ep.l.200. sa.

MTkr.307.
Triamfant, et. [tfiomifan'c^] flt. (om

forsk, slags ell. stykker) -er (Forordn.(Kvart-
udg.)*/x,1736.§6. PEdvFrii8.S.188). (fra fr.

triomphant, egl. præs. part. til triompher, se

triumfere; foræld.) en slags svært, blom-
stret silketøj. Wess.147. Skulde vi vel om-
bytte disse Moder med . . Klæder af Filt

eller Triumfant, der ved Tykkelse og Mængde
betage Qvinden Virksomhed og Ynde? Pema.
im6. 370. Cil. 1815. (FynskHjemstavn. 1939.
171).

II
gen. triumfant(e)8 brugt som adj.

ell. 1. led af ssgr. en Triumphantes Adriene.
Blich.(1920).IV35. kan du faae Lyst til en
Hex med . . en barbenet Fod med en ud-
trædt Triumphants Tønel?Aarestr.SS.Y357.
Triamfator, en. [tyiomifa-tmr] flt. -er

[tfiomfa'toTar, -ito-(r)j] (fra lat. triumpha-
tor, til triumphare, se triumfere; især hist.)

romersk feltherre, der fejrer (har fejret)

triumf (1); i videre anv.: sejrherre; per-
10 son, der fejrer en triumf (2). Blich.(1920).

XX1V.154. Hærenes og Slagets Gud (o: Na-
poleon),

I
Triumphator mellem Grave. PalM.

(1909).1.177. en romersk Triumfator paa sin

Stridsvogn. OFriis.Litt.524. Triami-bne,
en. {ænyd. triumphboge i bet. 1; især hist.)

i) (jf. Sejrsbue^ et til ære for en triumfator

ell. sejrherre opført portlignende bygningsværk
i Rom ell. andre romerske byer i oldtiden;

ogs. om efterligning heraf fra senere tid;

20 undertiden i videre anv. om æresport, de
Rommerske Triumph-Buer. LTid. 1736. 512.

Vi kørte ind under en Triumfbue af Blom-
ster. Schand.O.II.112. den store Triumfbue,
L'Arc de Triomphe, det mægtige Sejrsmonu-
ment for Napoleons-Krigene (i Paris). Sal.*

XVIII.892. BerlTid.ynl940.Aft.8.sp.2ff. bil-

ledl.: den Triumfbue af Embeds- og Æres-
hverv , . der i Statskalenderen for 1739,

Højers Dødsaar, er opført over hans Navn.
30 VilhAnd.Litt. 11.301. 2) (jf. -kors, -mur;

bygn., kirk.) den høje bue, der adskiller kor-

partiet fra det egentlige kirkerum (og paa
hvis væg (triumfvæggen) der var et billede ell.

krucifiks af Kristus som triumfator); korbue.

Aarb. 1871.253. Mackeprang.L.44.
\\ hertil

Triumfbue-krucifiks, d. s. s. Lægmandskru-
cifiks. jf. Triumfkrucifiks, -dag, en. (hist.)

dag, da en triumf (1) holdes. Pflug.DP.
1097. Bojesen. Romerske Antiquiteter.* (1863).

40 128. triamfere, v. [tfiom'fe'ra] -ede ell.

(nu sj.) -te (Nyerup.LitlM.428. jf. Moth.
T177). vbs. -ing. {ænyd. d. s., ty. triumphie-
ren, fr. triompher, eng. triumph osv.; fra lat.

triumphare, til triumphus, se Triumf) i)

(hist.) holde triumf (tog) (egl. i oldtidens

Rom). Cæsar (rejste) tilbage til Rom, og
triumpheredo udi 4 Dage effter hin anden,
fordi hånd hafde tvunget Gallien, Ægypten,
Pontum og Airica,m. Holb.Intr. 1.104. den

50 Vogn, hvori Fældt-Herren triumpherer. Falst.

Ovid.89. Brandes.Cæs.1.8. 2) sejre; blive

sejrherre; vinde (sejr); nu især m. bibet.

af at sejren ledsages af æresbevisninger, lov-

prisninger, festligheder ell. (m. overgang til

bet. 3) fremkalder jubel, stor glæde og stolthed

hos den sejrende; ofte i forb. m. over. An-
tonii Krigs-Hær (overgav sig) til Seyer-Her-
ren (j: Octavian), saa at hånd derofver

fuldkommelig triumpherede ofver sin Fiende

60 baade tii Lands og Vands. Holb.Intr.I.lll.

Overfor dette Stivsind fra Kammerherrens
Side maatte der skrides ind, thi sejrede han
i dette Spørgsmaal, vilde han triumfere i

ilere.SvLa.AB.16. || m. tings-subj. Guds fred

XXIV, Bentrykt »/i 1M8 88
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triumphere (1819: seire^ i eders hierter. CoZ.

3.15(Chr.VI). *To stridig Ting i mig paa
engang fører Krig: | Nu Elskov, nu Fornuft

i Hiertet tnvLmpheTeT. Holb.Mel.II.6. Dyden
triumferede i sin allermindst hyggelige Skik-

kelse (o: over for Struensee og Caroline Ma-
thilde). lsakDin.FF.442. den triumferende
kirke, se Kirke 3. 3) give udtryk for sin
(store) glæde, stolthed i anledning af en

vunden sejr, en succes, et lykkeligt resultat

ell. optræde paa overmodig, skadefro,
hoverende maade over for den besejrede,

distancerede; ofte i forb. m. over. *Lad ey
Lucilia u-hævnet mig fixere,

|
Lad hende

over mig ey længe ixmm-^h&xQ.Holb.Mel.lI.S.

Ew.(1914).1.143. den Glæde, jeg nu føler,

det er den, jeg aldrig har kendt. Herre-

gud — jeg vil jo ikke noget med den, —
ikke triumfere eller lege med den. SvLa.K.
104. „Hvad er der i den Kurv?" — „Brød!"
V. vendte sig triumferende . . „i Morges
. . kunde (vi) ingen Brød faa, og nu sen-

der han . . en stor Kurv." ErlKrist.DH.231.
Triumf-kors, et. (kirk.) krucifiks, der

fremstiller Kristus som sejrende over døden,

som triumfator (jf.Aarb.1920.67); ogs.: kruci-

fiks over triumfbuen; lægmandskrucifiks. Aarb.

1901.16. DanmKirker.XIl.24. -krucifiks,
et. (kirk.) d. s. s. Triumfbuekrucifiks. Syd-
slesvig.11.(1945).167. -mur, en. (jf. -bue 2,

-kors, -væg; bygn.) muren ml. koret og skibet

i en kirke. Mackeprang.L.44. -port, en. (f
Triumfs-. Eolb.Ep.lli.283). (nu næppe br.)

triumfbue (1) ell. æresport. Moth.T177. VSO.
MO. -sang, en. {ænyd. triumphssang; især

hist.) sang, digt, hvori en triumfator ell. sejr-

herre hyldes; sang, digt i anl. af en sejr, et

heldigt udfald olgn.; ogs.: sang, der udtrykker

triumferen (3). Moth.T177. Bojesen.Romerske
Antiquiteter.^(1852).128. Havde Nogen lyttet

til hans Foredrag, kunde denne Tilhører

maaske have skjønnet noget af en Triumf-

sang åei\.Schand.VY.302. -søjle, en. (1. br.)

søjle, rejst til minde om en sejr. S&B. -tog,
et. egl. om indtog af en triumfator ell. sejr-

herre, optoget ved en triumf (1); i videre anv.:

det, at en person drager ell. føres ad en vis

rute, hvor han faar en festlig modtagelse, hyl-

dest; ofte spøg., i udtr. for at hente en per-

son, man er stolt af, vil ære, og føre ham et

sted hen. ConvLex.XVII.573. Kongens Tog
igennem Byen igaar (o: *''/» 1848) var et

sandt Triumftog. Ploug. (HPloug. CP. 307).
Agenten drejede op ad Havnegade (o: hoved-

gaden). „Naa saadan," mumlede Kamilla.

„Triumftog gennem Byen.'' Rønberg.GK.lOl.

jf.: (naar den klassiske dannelse) gaar under,

har vi Barbariet, Bondebestialiteten i fuldt

Tnnmftog.Schand.BS.225. -vogn, en. (ænyd.
triumph(s)vog(e)n) den vogn, forspændt med
hvide heste, hvori en romersk triumfator holdt

sit indtog; vogn, hvori en sejrherre holder sit

indtog; sejrsvogn. Cæsar Octavius havde havt
det Forsæt at føre hende med Haanhed for

sin Tnnmj)h-Yogn.Holb.Heltind.I.234. Opf
B.*II.298.

II
billedl., især med henblik paa

det forhold, at fanger ofte spændtes for ell.

blev bundet til den vogn, hvori sejrherren holdt

sit indtog. Physiken og Mathematiken ere

nu paa Thronen. De see alle deres Søstre

nedslagne for dem, og bundne med Læn-
ker til deres Triumphvogn. J/Sneed. /Tf 89.

Da „Kun en Spillemand" vinder sin over-

10 ordentlige Anerkendelse i Tyskland, har An-
dersen som sædvanligt selv skubbet lidt bag
paa sin Tunmiyogn. KLars.HCA.99. i forb.

m. trække: jeg saae hende . . og det gik

mig som Alle, jeg endte med at trække hen-
des Triumphvogn. Hrø.Z///.5(S. *For Nyt-
tens Triumfvogn trækker vor Slægt. Kaalund.
320. i forb. som spænde sig for ens triumf-
vogn, spænde en for sin triumfvogn: Jeg
paastaaer intet mindre, end at spænde

20 Lykken selv for min Triumph-Vogn. /SA-ttesp.

V.llO. der var endogsaa en Overstaldmester,

der havde spændt sig selv for hendes (o: en

feteret dames) Triumphvogn. VKorfitsen.KF.
19. I „Lovtalen over Daarskaben" . . lod

(Erasmus) nok saa lystig sine Medmenne-
skers Uforstandighed spænde for Daarskabs-
gudindens Tnnmtvogn.VVed.HR.108. -væg,
en. (jf. -mur osv.; kirk.) den væg, der skiller

koret fra skibet, og som er gennembrudt af

30 triumfbuen (2). Trap.*VI1. 700. Mackeprang.
L.28.

Triumvir, en. [tyiom'viJr] flt. -er; f
m. lat. bøjning, fx. nom. flt. triumviri. Holb.

Intr.1.94. {fra lat. triumvir; dannet til trium
virorum, gen. flt. af tres viri, tre mænd) egl.

(hist.) om forhold i oldtidens Rom: hver af

de tre embedsmænd, der dannede et admini-
strativt kollegium; især om medlem af Pom-t

pejus^s, Cæsars og Crassus^s regering (første

40 triumvirat, 60 f. Chr.) og af Antoniuses, Oc-
tavians og Lepidus's regering (2. triumvirat,

43 f. Chr.); i videre anv., om medlem af andre
tremandsregeringer ell. om personer (ell. ting),

der i et antal af tre tilsammen har en vis

indflydelse, danner en gruppe. Holb. Intr.1.94.

(Leibnitz) var . . den beste Verdens første

Triumuir — Wolf og Pope var de to andre.

Ew.(1914).IV.72. de jyske Digtertriumvirer

Aakjær, Johs. V. Jensen og Skjoldborg. PoZ.

50 ^^/il921.5.sp.4. Triumvirat, et. [tpom-
vi'ra'd] flt. -er. (fra lat. triumviratus, til lat.

triumvir) egl. (hist.) om de romerske trium-

virers embede ell. funktion ell. om de tre trium-

virer som en enhed; ogs. overf. Holb.Intr.1.94.

105. Schrøder, Nørregaard og Trier, det var
jo Triumviratet, der gav Tonen an i den
grundtvigske Folkehøjskole. MPont.MO.106.
trivelig, adj. ['tji'vali] (nu dial. triv-

lig. Viborg.HY.il. jf. LollO.). {jf. ænyd.
60 vantreffvelig, vantreven, sv. treviig, hyggelig,

fsv. (adv.) priflika, med kraft, hurtigt, oldn.

prifligr, som ser godt ud, adv. Jjrifliga og

J)rifuliga; til trives; //. treven) I) (nu ikke

i rigsspr.) om føde, foder: som indeholder god
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næring; nærende, (noget) Græs, som . . er

meget triveligt for Qvæg og Y&ar.PEdv
Friis.S.211. I Batavia kan vore Europæiske
Fruentimre ikke skaffe deres Børn en trive-

lig Melk.vAph.Nath.VII.64L OrdbS.(1869;
sjæll.). billedl,: *Mit Ønske var især, man
vilde det udrydde,

|
Som giver Overtroe den

triveligste Føde.CFrim.AS.12. 2) som har

god livs-, grokraft og udvikler sig sundt og

kraftigt; sund og livskraftig; som trives lo

godt. 2.1) (nu kun gart.) om plante (vækst).

Sideskuddene (af grønkaal) give ligesaa

triveligt og godt Frø, som hiint (o: hjerte-

skuddet).Fleischer.EB.107. det skovløse Svan-
holm (har) dog faaet en trivelig Plantage
frem ved StTmden.Rist.FT.212. Solbær . .

er en af de triveligste Frugtbuske. LandftO.

IY.313. billedl.: alle Lyster og Uvaner, alt

Selvbehag og al Ærgjærrighed, voxede fro-

digt, frit og triveligt op.Sibb.I.172. 2.2)20
(landbr. ell. dial.) om levende væsen. *Han
(0: kronprinsen) er munter, frisk og sund og
tn\eÅig.ChrFlensb.DM.II.68. Det er et Norsk
og Jydsk Folkesagn, at en snever Eaævekule
er et Kiendetegn paa, at Hesten er ikke
trivelig. yt60r3.flF.44. De Dyr, der kan om-
sætte en stor Mængde Næringsstoffer paa
fordelagtig Maade, kalder vi trivelige Dyr.
Landbo.IV.600. billedl.: den (indirekte skat)

har avlet Consumption, Tallotterier, Told- 30

ruller, og flere trivelige Børn. PAHeib.(For
Sandhed.11.203). m. overgang til bet. 3: Jeg
seer jo frisk og trivelig ud; jeg er jo bleven
fed, siden du saae mig, sidst. fleife.Poei.F//.

114. de sloge Moabiterne . . hver trivelig

(Chr.VI: stærk^ og hver kraftig Mand
(1931: lutter stærke og dygtige Mændj,
Dom.3.29. 2.3) (1. br.) om forhold: præget af
livskraft, sundhed, velvære; ogs. (vel efter sv.

treviig/- hyggelig; behagelig; rar. han faaer 40

ikke den positive trivelige Glæde af Livet.

Kierk.VII.66. De har ligget paa Landet og
havt det triveligt. Cit.l853.(LFrølich.Opteg-
nelserogBreve.(udg.1920-21).245). disse her-

sens Smaakyllinger (o: kvinder), som . . saa
triveligt nok kan lægge Hovedet paa Siden
og smidske med Øjnene som en kælen Spæde-
kalv, se de er de værste! VFied.AfJ3./.2i3. 3)
velnæret; ved godt huld; (temmelig) fyldig,
tyk. Det eenc Parti har . . sammenlignet den 50

trivelige Skiødehund med Betlerens nøgne
BviTn.PAHeib.R.I.219. »Den trivelige Fran-
chc&neT.Bødt.l20. en Landsby med store,

rige Gaarde og glade, trivelige Bønder. Pon<.
SM. 3. jf. (spøg.): paa hendes Overlæbe sad
en trivelig Vorte, hvorfra et Par Stikkelhaar
strittede ud i Yarden. Reumert.Skøn-Jomfru.
(1908).178.

II
om frugtsommelig kvinde. Hun

er i trivelige Omstændigheder (o: med barn).
VSO. Hun havde engang kysset en Ma- 60
tros i Tivoli

| et halvt Aars Tid derefter
var hun rund og trivelV. Sommerrevyen 1911.
10. -hed, en. det at være trivelig. I) (nu
ikke i rigsspr.) til trivelig 1. Komets alt for

tidlige Afhøstning inden det har opnaaet
sin fulde Grad af Modenhed, hvorved det
mister meget af sin Trivelighed. CAMouner.
Brød.(1821).38. 2) til trivelig 2. vAph.(1764).

2.1) (gart.) til trivelig 2.i. (urter kan ikke)

voxe derunder (o: under høje frugttræer) eller

komme til nogen Trivelighed. Fleischer.HB.

278. om der til denne større Frodighed hos
nogle Træarter maaske har svaret en mindre
Trivelighed hos andre, som muligvis nu ere i

Skuddet. TroeisL./.23. 2.2) (nu kun landbr.)

til trivelig 2.2. O, John BuU! tænkte jeg, kun
at du ikke i al denne Trivelighed bliver syg
af lutter Sundhed. Thiele.Breve.292. Hygge-
ligt er Præsten indrettet i sin landlige Bolig

. . hans Hustrue Triveligheden selv, og hans
Børn ikke mindre. Kierk.XIV335. Der var
intet, der tydede paa, at Triveligheden (hos

svinene) var svækket ved Opholdet i Skoven.
Landbo.III. 733. 3) til trivelig 3. i den sidste

Tid var han tiltaget i Trivelighed . . da han
spiste for To. CBernh.XI.116. Kom nu med
ned i Kahytten. Jeg maa gaae lidt paa-
skønds for min Smule Trivelighed.HGAnd.
SS.IV92. Trivelse, en. (ænyd. d. s.; jf.

Trivsel) I) vbs. til trives. I.l) (nu kun dial.).

til trives 1; ogs.: god sundhedstilstand ell. vel-

nærethed. det gandske Legeme bekommer
igien en god Trivelse. LTtd.i73S.26S. hvor
hastigen et Menneske kommer til Kræfter
og Triwehe.Tode.VI.94. alle Plantningerne
her have havt en saa god Fremgang og Tri-

velse. Ørs<.///.i(?i. Det fornøier mig at høre
om din lille Drengs Trivelse. CKMolb.(Brøch-
ner.Br.383). Feilb. 1,2) (nu næppe br.) til

trives 2. jf.: ved Guds Naade tage megen
Kraft til Trivelse og Styrke i deres Christen-

dom. Lrtd.i754.i64,
II

hvad der bringer en
velvære, tilfredsstillelse olgn, den sædvanlige
Oprører . . holder det for en Trivelse for sig

at narre et dumt, maliciøst Borgerskab til

at bryde mig (0: byfogden) . . med overflødig

Læsen og Skriven. Cit. 1761. (Sundbo.FS. I.

258). 1.3) til trives 3, t den foræld, talem.

uret gods har ingen trivelse, formerer sig

ikke, ødes hurtigt ell. (jf. bet. I.2) bliver ikke

til fremgang, lykke for besidderen (jf. u. tri-

ves 2 03 3 slutn.). Mau.11054. VSO. 2) (vel

omdannelse af det lat. navn trifolium m. til-

knytning til Trivelse l.i, trivelig 1 osv. m.
henblik paa planternes anv. som foderplanter;

nu kun dial.) 2( navn paa kløverarterne Tri-

folium agrarium L., humlekløver, og T. ar-

vense L., harekløver. JTusch.245. JFBergs.G.
91. Skattegraveren.l886.1.70. tidligere ogs. om
mark-stenkløver, Melilotus officinalis Desr.

Moth.T177. Trivclne(8)-bid, en. (jf.

Trivsbid; dial.) den sidste bid brød, som er

vanskelig at faa ned, og som børn gerne

vil levne. MartinP:nNilsson. PrimitivKultur,

(overs. 1925). 106. Ellekilde. (Danmarks Folke-
minder.XL1V(1938).94). jf. Rietz.753.

trives« t;. ['tfi'vas] ell. (især dial.)

[tfiuOs] (Thorsen.l7. Feilb. CReimer.NB.

88*
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605. Gravl.BysensBedste.(1929).40. jf. trifs.

Moth.T177); præt. trivedes (smst. VSO. osv.)

ell. (nu ikke i rigsspr.) trivtes, trivdes olgn.

(Moth.T177 (triftes). *De Drenge trivdes,

voxte o^.Mall.(Fasting.P. 1.138). Flemhse.

183) ell. (nu ikke i rigsspr.) treves (Høysg.

AG.97. Grundtv. Snorre.II.57. jf. JBaden.
Gram.145. samt Feilb.), trevedes (SprKult.

X1V.121. jf. Feilb.); part. trivedes (Hostr.

FF.4. Brandes.MB.168. SophClauss.Foraars- lo

taler. (1927). 114. jf. Mikkels. Ordf. 346) ell.

(ikke i rigsspr.) trivets (JBaden.Gram.145.

jf. trivts. Flemløse.183) ell. (dial.) trives

(EHHagerup.152. OrdbS.(sjæll.)) ell. (nu
næppe Ir.) trivet (Moth.T177. *Han dyrket

har sin Have og sin Gud,
|

saa ved en

dobbelt Frugt han her er trivet (PalM.UV
264: oplivet). PalM.AdamH. 1.278. jf. trift.

Moth.T177); om flere part.-former se Feilb.;

imp. (1. br., jf. Mikkels. Sprogl. 212) trives 20

(Rein.278). vbs. -en (se u. bet. I.2), -else

(s. d.) ell. (nu vist kun dial.) -ning (Fleischer.

AK. 72. FrPoulsen.(PoUViol937.14.sp.4).
Feilb. sml. Vantrivningj, jf. Trivsel. || som
hjælpeverbum bruges i reglen have, sjældnere

være (jf. ovf. 1. 17). {glda. triues (Suso.42),

tryfues (GldaKrøn.216), thrifas (SjT.5; om
perf. part. se treven^, sv. trivas, no. trives,

oldn. prifast, eng. (laant fra nord.) thrive,

jf. oldn. J)rif, lykke, velfærd, J)rifna5r, d. s.; 30

maaske egl. sa. ord som oldn. J)rifa, gribe,

tage, m. sideformerne J)rifa, d. s., og J)reifa,

føle paa noget (glda. thræwæj; jf. TV. trave,

treve; m. h. t. bet.- udvikling sml. tage sig

u. II. tage I8.3)

I) om levende væsen ell. plante: være i

sund og god vækst; tiltage i vækst paa
tilfredsstillende maade; vokse sig kraf-
tig, stor og stærk; ogs.: (være i stand til

at) gro ell. leve (paa et sted, under visse 40

betingelser). I.l) i al olm. dit haar er, som
en gedde hiords, som vel trives. Højs.4.1

(Chr.VI). Der fortælles . . at alle de, som
han lagde Haand paa, bortvisnede, og kunde
ikke trives meeTe.Holb.DH.il.920. *Lykkes
og trives,

|
Styrkes, oplives,

|
Skal dine

Smaa.. Grundtv.SS.1.141. Den lille Ært trives

saa godt! og jeg (o: en syg lille pige) vil

ogsaa nok trives og komme op og ud i Sol-

skinnet I HC^wd.^iPlP;.///. 72. *En Aand-sp
righed i Katalogen har Ret:

|
„I Fangen-

skab trives Kondoren slet." KaiHolb.ZH.41.
trives i skygge, se I. Skygge 1.3. (spøg.)

om frugtsommelig kvinde: Sort.(SamlDanske
Vers.^V1.206). Hun ser op og ned ad Fru H.
(0: der er frugtsommelig): „Hi-hi . . De tri-

ves goåtV'lJDahlerup.GT. 7. I.2) (sj.) som
vbs. i formen Triven. Imidlertid er dog
dette ikke tilstrækkeligt til at befordre Ig-

lernes Væxt og Triven, hvorfor de endnu 60

særskilt maa iodTes.BiblLæg.XXI.163. 1.3)

(nu ikke i rigsspr.) part. triven de brugt
som adj.: som vokser, trives et sted, ell. (især)

som trives godt; trivelig (2). *I Fior jeg

trivend var, saa feed som en Forpagter.

Holb.MpS.273. man mærkede ikke, at en
Qvinde fødde fleere Børn, og en Ko fleere

og bedre trivende Kalve paa eengang. sa.

Ep.III.7. Dette er Sædstøvet af een i mos-
rige Skove paa Jorden vidt og bredt trivende

Mos. Tode.NH.34. væ den Urtegaardsmand,
der opriver den trivende Plante, som han
nyelig selv satte. [Lyche.] Mine Hændelser.

(1786).89. jf.: en triven hest o: en der . .

bliver fed af lidt. UfF. ||
(sj.) nærende;

trivelig (1). gule Rødder . . ere meget trivende

og sunde for Heste. Fleischer.HB.143.

2) føle sig veltilpas, føle velvære,
finde sig godt til rette under visse forhold

ell. betingelser ell. (nu 1. br.) blive lykke-
lig, have fremgang i livet, leve lykke-
ligt, i gode kaar. Heller sulte og kre-

pere som en ærlig Mand, end trives som
en Kieltring. rod!e.<9.77. *den, som ei

|
Kan

trives i sit eget Fædreland,
|
Han trives

slettere blandt Fremmede. Oehl.X.211. in-
gensteds trives man dog, som her

|
mellem

de brune Banker. fl^os^r.r.25(?. Selvfølgelig

har han Bekymringer, men i Øjeblikket trives

han. Han har ligefrem Lyst til at ræbe sig.

LeckFischer. Festen i Skelsted. (1936). 28. Jeg
haaber, vi (0: en patient og en sygeplejerske)

trives sammen (o: kan komme godt ud af det

med hinanden). sa.Ka.25. talem. (jf. u. bet. 3

slutn., samt u. Trivelse l.s): Ingen trives af

uretfærdigt Gods. F^O. en skovhader trives

ej gerne, se Skovhader.

3) m. tings-subj., især om foretagender,

egenskaber, aandelige fænomener: udvikle
sig godt; faa god fremgang, vækst;
udfolde sig; ogs. (fx. om samling): for-
øges; formeres, hånd forblænder hans
Øyen ved tusinde hyckelske Forstillinger,

og hans Pung trives derved mærckelig Dag
for Da.g. KomGrønneg.II.207. *Mon Sandhed
mange Døgne

|
Med Falskhed vel kan trives?

Oehl.XXIX.259. der var Plads i Byen for en
driftig ung Mand. Livet syntes derfor inden
kort Tid at trives for de unge Folk. Goldschm.

VIII.151. baade før og efter det store Is-

landsophold trivedes hans Samlinger godt.

CSPet.Litt.785. kun entreprenørforretningen

tiivedes. Linnemann.NF.195. talem. (jf. u.

bet. 2 slutn. og u. Trivelse 1.3J.' uretfærdigt

Gods trives ikkel PJensen.Snesere.(1883).439.

trivial, adj. [tfivi'a^] {ænyd. i ssg. tri-

vialskole (Hofman. Fundationer. VII. (1761).

557), eng., ty., fr. d. s.; fra lat. trivialis, til

trivium, sted, hvor tre veje mødes, af tri-,

tre, og via, vej; egl.: tilgængelig for alle; jf.

Trevej samt triviel. Trivialitet) I) (fagl.;

uden nedsæt, bet.) som er i olm. brug bl. folk

(især mods. brugen hos en snævrere kreds af

fagfolk, videnskabstruend) ; folkelig; især i

ssgr. som Trivial-benævnelse (Krøyer.III.

204), -navn (smst.402. Meyer.*), om folkelige

betegnelser i modsætn. til de faglige, viden-

skabelige (i reglen latinske). 2) (nu sj.)
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d. s. s. triviel 2. man seer heele Nationers

Smag ved triviale Bøger at være bleven

. . depraveret. Holh. MTkr. 260. Handlingen
(i et skuespil) er yderst trivial, hele Fa-

belen til Ækkelhed forslidt i Romaner og
Skuespil. Bagges.DVIX.170. Scharling.Jøvik.

»^ (1901). 17. 3) (hist.) som angaar, behandler,

H| omfatter tre af de syv frie kunster (jf. u.

^B|Kunst 2.1 slutn.) i middelalderens skoler,

^Kffiemlig grammatik, dialektik og retorik (til-

^^sammen kaldt Trivium); især i ssg. Trivial-

gkole, om elementær skole, der kun under-

liste i de tre fag; m. h. t. danske forhold

om latinskole af lavere rang. Trivialskole . .

kaldes den skole, hvori skolerne (o: eleverne)

lærer de tre Hovedsprog, Ebraiske, Gre-

kosk og L&tm. Moth.T155. Borrehye.TF.636.
VorUngdom.1944/45.52. Trivialitet, en.

[tfiviali'te^d] flt. -er. (ty. trivialitåt, eng. tri-

viality, fr. trivialité; afl,. af trivial) det at

være triviel (2); hverdagsagtighed; ba-
nalitet. Primon.Lexieon.(1807). Kierk.VI.
22. dette Thema kan (let) glide ned i Tri-

vialitet (Brandes.II. 36: det Forslidte^ og
'Vulg&iitet. Brandes.DD.201. (højskolen) skal

løfte den unge Bondestand udover Hver-
dagens Trivialitet. KAabye.Vi,der elskerLivet.

(1944). 30.
II

hvad der er trivielt; trivielt
forhold; ofte spec. om triviel vending,
bemærkning (jf. Forslidthed 2). jeg sva-

rede: „Deres Excellence! Om ti Aar vil,

hvad jeg siger, ansees for en Trivialitet."

Oehl.Er.III.12. Den Slags Trivialiteter (o:

forlovelse) kan man jo tidsnok faa ord-

net. OMads. Frøken VandasRoman. (1896). 35.

I triviel, adj. [tfivi'æl'; i folkeligt sprog

il ogs. m. former som triv(i)ijær, -'jæ^i, tfe-]

{no. triviell; omdannelse af trivial; jf. SoS.
XIII.194) I) (nu næppe br.) d. s. s. trivial 1.

Ved trivielle danske Navne (paa planter)

forstaaer man dem, som den almindelige
Mand her i Dannemark pleier at bruge, naar
han taler om de vildvoxende Planter.

Wendt.(1810). 161. jf. Trivielnavn. Zteisen.

KF.Forord. 2) af den almindelige, sædvanlig
forekommende art; især: som er saa almindelig,

hyppigt forekommende ell. helt uden origina-

litet, at det virker trættende, kedeligt, flovt;

hverdagsagtig; banal. JBaden.FrO.^ det
Flaue og Trivielle (i poesien) foragtede han.
Oehl.Er.1.171. det (er) Fandens trivielt at
sidde tilbords med . . Theodor Collin, An-
dersen og et Par af Drewsens Sønner. Hetft.

Hjem.223. (verden) fordrer Mirakler i de
trivielleste Tm%.Kofoed-Hansen.LD.216. et

trivielt kongenavn som Harald. -dOJr.D^.
11.196. de udvendige oplevelser betyder sgu
ikke saa meget, jeg har haft rigeligt af dem
og alligevel har min tilværelse været ørkesløs
og tnviel. MKlitgaard.GM.182. om person:
I sine Prækner er han , . saa gyseligt tri-

viel og kedsommelig. Pont.LP.VII.68. Hvor
han kendte disse forædte trivielle Hoveder.
KAahye.FruentilKejsergaarden.(1943).146.

trivlig^, adj. se trivelig.

Trivs-bid, en. (til trives; dial.) d.s.s.

Trivelse(s)bid. Éllekilde.(DanmarksFolkemin-
der.XLIY.(1938).94). jf. Læsøfolk.219. Triv-
sel, en. [itjiu's(9)l] (no. d. s. (no. dial. ogs.

trivslaj; vbs. til trives; jf. Trivelse samt u.

Drivelse; nu især O, jf. dog Feilb. (u. tri-

velse^ samt: „undert. i Talespr., og vel

uædelt." Levin.) I) det, at et levende væ-
10 sen ell. en plante trives (1) godt, faar

god og sund vækst; ogs.: sundhed; livs-

kraft. *Den hulde Søvn, den skiænker hor-

lig Tiiwsel.Oehl.Tieck.il.195. et Stykke ind
i den næste Maaned var den Lille allerede

i kjendelig Trivsel. Schand.F.205. Træets ual-

mindelige Trivsel, Haardførhed og Rigt-
hæTenhed.CMatthi€S.DF.III.153. der er in-
gen trivsel i ell. ved (JVJens.HF.5) en,

(1. br. i rigsspr.) han (hun) trives ikke. (hun
20 troede) at der ingen Trivsel var i hende,

men at hun maatte dø en tidlig Død.
Livets Lygtemænd. (1902). 61. AndNx. DM. I.

10. jf. bet. 3: *Det gaaer saa ilde med
hans (o: Harald Gilles) Afkom nu

|
At der

er intet Held og ingen Trivsel
|
Med al

den gilske Slægt i hvad den virker. Oe/ii.

IV.159. 2) (til trives 2 ell. videre anv. af
bet. 1) om menneskers ell. et samfunds ud-
vikling, fremgang m. h. t. lykke, vel-

so være, velstand, aandelige værdier olgn.,

ell. om tilstand, i hvilken mennesker
befinder sig godt, lever lykkeligt, i

gode kaar. et muntert Billede af landlig

Lykke og Trivsel. Brandes. IX. 208. Dom-
kirken og Raadhuset var overalt Symbo-
lerne for Borgernes Storhed og Trivsel. FFed.
BB.320. uselvisk Tjeneste for vort Lands
Trivsel og YeliæTd.UnivProgr.'/tl945.6. 3)
(til trives 3^ det, at noget faar god ud-

40 vikling, fremgang, vækst ell. er i fuld
kraft, flor. *Den hemmelige Livskraft:

Lys og Lykke,
|
Som virker alt hvad der

er Daad og TTi\sel.Oehl.(1844).VI.280. Ty-
ranniet (er) endnu . . i fuld Tlivsel. BerlTid.

**/tl845.3.sp.2. Fremskridt, der kunde tjene

Næringslivets Trivsel. Pon^.LP. 7/77.76. Mo-
dersmaalets Røgt og Triwsel. CSPet.Litt.882.

trivsom, adj. ['tjiuisom', 'tfiusom] (afl.

af trives; jf. sv. dial. trivsam, hyggelig,

50 oldn. prifsamr, i gode, lykkelige forhold, til

J)rif, lykke, velfærd; O (1. br.) ell. dial.)

som trives godt; trivelig (2). I) i egl. bet.,

om levende væseners ell. planters vækst. *De
Kiøkken-Urter af det Beed,

|
Som ved min

Omsorg trivsom groede. Luxd.(SkVid.VII.
181). *ei lettelig findes

|
Nogen, som eier

saa trivsom en Drivt bredpandede Oxer.

Wil8t.Od.XX.v.212. en Gris vokser 609 Gram
daglig. . . Det er dog ikke alle Grise, der er

60 saa trivsomme. BerlTid.*/il944.Aft.8.sp.2. 2)

i videre anv. : som er i god udvikling, fremgang
ell. præget af velvære, lykke ell. fremdrift, de

mere trivsorame Øster8øprovinser.Tii.?fc.2909.

1.461. Manden trivsom er, og ferm hans
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Kone. KMunk.E.13. jf.: *o Fædreland! (du)

tryg og trivsom drage
|
Hver Dag ny 'i^æ-

nngssait.SkVid.X.246.
I. Tro, en. [tyo?] gen. -s, tidligere ogs.

skrevet -es og undertiden skanderet som to

stavelser (Første Prøve af DanskeVers.(1738).
24. *Det er min Troes knker. Brors.267.

Grundtv.SS.IV21). flt. (i bet. (4-) 5; ikke i

alm. spr.) d. s. ^Bedsk er Sindelaget mellem
de to Tro's F&TtieT.ThitJens.SK.II.153) ell.

-er (Grundtv.UVK.524. alle de . . Over-
bevisninger og Tro'er (s. v. v. (d. v. s. sit

venia verboj!), Hr. G. har h&yt. Brøchner.

(Brandes.Br.I.176). jf. u. Overtro^ ell. -e

(jf. Feilb.). {æda. d. s. (Brøndum-Nielsen.
GG.I.306), SV. no. d. s., oldn. tru(a), mnt.

truwe, jf. oeng. truwa samt ty. treue, oeng.

treow, got. triggwa, overenskomst; besl. m.
tryg, I. Trøst; jf. II-III. tro || spec. i bet. 5.2

svarende til got. galaubeins, ty. glaube (besl.

m. III. love;,- se NTS.XIU.344ff.)
I) om det forhold, at en person i tale ell.

adfærd er (fuldtud) at lide paa; (løfte, tilsagn

om) oprigtighed, ordholdenhed, (af pligt-

følelse, lydighed, hengivenhed bestemt) tro-

skab ell. trofasthed. Moth.T179. svensk
tro, se III. svensk 1.2. spec. m. flg. anv.:

I.l) (jf. bet. 1.2-3; nu sj.) i visse præp.-forb.

(hospitalforstanderen skal) i alle Maader tiene

de Fattige med Tio. DL.2—19—1. *Med
Haandtryk jeg paa gammel ærlig Tro

(

min vakte Nabo mit „Godmorgen" byder.

FGuldb.II.246. jf. bet. 1.4: *Du rekker mig

(p: havmanden) kun din sneehvide Arm,
|

Paa Søemands TToe.Ew.(1914).ni.205. 1.2)

(især højtid., poet., emb.) i forb. m. II. Love 2:

(paa) tro og love. bryde tro og love. Moth.
T179. hans Gesandter . . vare af Russerne,
imod ald Troe og Love, grummeligen ihiel-

Blagne. Schousbølle.8axo.28. Paa Sømands Tro
og Love. Drachm.(bogtiteU878). jf. Moth.I24.
se videre u. II. Love 2. 1.3) (jf. tilsvarende

udtryk u. I. Sand (1-2), Sandten, Ære ofl.) i

(ellipt.) udtr. m. anv. som en forsikring, en be-

dyrende (mild) ed: paa (min) ære; sandelig;

min sandten; virkelig; skam.
\\

paa (min)
tro {glda. pa mina tro (SjT.50.72), sv. på
tro (och ara), jf. ty. bei meiner treu; nu ikke

i alm. rigsspr.) *Her er jeg! Paa min Tro,
|

Jeg kan aldrig faae Ro,
|
Hvordan jeg det

ender
| Og vender. Heib.KH. 7. Jeg kunde

misunde ham at falde for saa smuk en
Haand . . Paa Tro, jeg ønsker mig ingen

bedre B&ne.CBernh.NF.IX.79. MO. \\ min
tro (ofte sammenskrevet: mintro^, (tidligere)

ogs. saa min tro (Moth.S6. Holb.Kandst.
IV.8. KomGrønneg.II.181. Skuesp.YlOS. Ko-
foed-Hansen. LD. 70) ell. (m. overgang til

(imp. af) III. tro; sj.) tro (KomGrønneg.
1.99) (jf. fr. ma foi; nu især o ell. gldgs.)

Reenb.1.75 (se u. I. Nu 3;. „Hør Elsebet!
kiender du denne Person?" — „Nej, jeg
giør, min Troe, icke Papa!" — „Jo du giør

saa min Troe." Holb.Jean.IY8. *I slummer?

ja min Troe! John Blund har Eder giestet.

KomGrønneg.1.28. Gylb.11.177. Skomager-
konen er oppe, min 1xo\Hr2.FN.94. *Vidi-

vit! der er Svalen, min Tioel Blich.Træk.40.

Vejen gaaer, min Tro,
|

over Vesterbro.

Hostr.G.66. *Ja, sortere de blev, min Tro!
|

End Negeren af hvem de loe. Bastian.nr.1.4.

Aanden skal have sin Part, men Legemet
skal mintro ogsaa have sin. Drachm.E0.181.

10 flyve som en Ravn kan jeg, min Tro, ikke.

SMich.Dommeren.(1921).150. hille min tro,
se hille 2.8. ;/. sande tro u. III. sand 2.2.

1.4) ^G), især poet., arkais.) med særlig fore-

stilling om følelsesbestemt, varigt for-
hold, præget af pligtfølelse, lydighed,
hengivenhed: (løfte om) troskab, tro-

fasthed i et (varigt) fællesskab (for-
bund, pagt); bl. a. i forb. evig (Wess.
257. Ing.RSE.VlI.44), ubrødelig (s. d.)

20 tro, i sideordnings-forb. som tro og huld
(se I. Huld 2), kærlighed (Oehl.ND.296),
ære (se ogs. I. Mand l.i) olgn., spec. som
obj. i udtr. bryde (Oehl.PSkr.II.348. MO.),
fæste (jf. IL fæste 4.2^, give (Moth.T179.
Hauch. SR. 1. 27. Gjel.HS.103. jf. trogive;,

holde (Grundtv.PS.VII.171. Hauch.SR.I.
167), love (PHFrim.(PoetSaml.I.8). jf. tro-

love), skænke (Oversk.Com.11.79. Hauch.
SR.1.167. Winth.HF.21) sin tro, sværge

30 (en) tro (vAph.(1764).681. Wess.257) ofl.

*Han var Kong Halfdans gode Mand,
I

Han svor ham Tro i Døden. Oehl.Helge.

(1814).4. *Hans (o: Jesu) Naade har mig
kronet,

|
Han skjenked mig sin Tio. Hauch.

(Psalmerudv.afPHjort. (1843). 223). || om
mand ell. kvinde, der knytter trolovelses- ell.

ægtepagt. AbrahNyerRahb.lV123. den Tøite

var alt forhastig med at give mig sin Troe.

Holb.Usynl.1.3. *Kunde du, ved Guld og
40 Sølv at love,

|
Kjøbe dig en nordisk Qvindes

TrolPMøll.ES.1.48. * Helleliden gav ham
|

Sin Ære og sin Hxo.Hrz.SvD.40. Sejrherren

vil opnaa en dobbelt Belønning . . en materiel

. . og en immateriel . . en Piges Tio. HBrix.
AP.11.289. give, skænke (en) tro og love
olgn., se II. Love 2.

2) (jf. III. tro 1 (og 2)) en (tryg) forvis-

ning om, at en ell. noget svarer til, hvad man
venter sig (vil vise sig at svare til ens for-

så ventninger, i henseende til duelighed, paa-
lidelighed olgn.); (til) lid; fortrøstning;
ogs.: tillidsfuldhed ell. (med overgang til

bet. 3) tiltro (mods. I. Mistro Ij. 2.r) (1. br.)

i al alm. (uden skarp adskillelse fra bet. 3
og 5(2)^. Moth.T179. *vi (o: Fenja og Menja)
maler dig Føl og fimrende Hundehvalpe og
Søndenvind, vi maler dig Løvspring og Tro.

JVJens.Di.l2. jf. bet. 3 og 6.2: *Abraham
tog det Ord med Tro,

|
Hans Haab ham

60 ei hesMsemmed'\Grundtv.SS.II.46. 2.2) m.
præp. til, især i forb. have ell. (nu især ts)

fæste ell. nære (EllenJørg.HH.122. CSPet.
Utt.906), sætte (Moth.T180. LThura.Poet.

272. Thiele.II.269) tro til ell. (tidligere)



525 Tro Tro 626

sætte tro og love til (se II. Love I.2J

en ell. (med overgang til bet. 3) noget olgn.

jeg har ingen tro til hsim. Moth.T179. de

have fæstet for stærk Troe til de gamle Hi-

storier, sora mælde om Oraclerne.fioZ6.iBp.

111.129. Naar man i Sværmen begynder at

tabe sin Troe til Menneskedyd. EaftJ.Tt'Zsfc.

1791.212. Jomfru Inge fæstede ingen Tro
til den listige Rsme.lng.EM.111.37. See du
ogsaa efter, Fa'er. Holgers har især Tro til

dig. Hrz.IV187. jeg har ikke rigtig Tro til

de Læger herovre. 4aZ)ons.«S'.25. denne Tro
til Kvindemælken (som virksom mod svind-

sot) holdt sig langt op i Tiden. Pol."U1944.9.
sp.3. jf. bet. 6.2: *Ofte jeg roste hos Alle den
Tro til en Fader i Rimlen.FGuldb.l.Sé.

||

(jf. bet. 4.3;haveenslet (Moth.T179) ell.

(nu især) (en) god tro til (en) (se u. god
6.4^. 2.3) (med overgang til bet. S) m. præp.

paa. Paa Mennesker jeg tabte hist min
Tro. FGuldb.l1.232. Troen paa den frie

Forsknings Ret og paa den frie Tankes
endelige Seii. Brandes.E.7. *ElskteI vi to

|

paa Vaaren har Tro. ThøgLars.(ChrNBro-
dersen.ThøgerLarsen.l. (1942). 229). det var
denne ulykkelige Adelsmands Skæbne . . be-

standig at rystes i sin Tro paa Menneskene.
lsakDin.FF.42. Holberg . . har (ikke) for-

nægtet sin Tro paa Kvindekønnets Skøn-
somhed. BilleskovJ.H.l1.105. jf. Selvtro: Det
gav ham SelvtilUd, en voksende Tro paa sig

selv. JohsWulff.T.41. (bæres af) tro(en) paa
sin stjerne, se I. Stjerne 3.2.

3) (jf. III. tro 2) subjektiv, men fast
(sikker) mening ell. overbevisning om
sandheden ell. rigtigheden af noget. 3.1)

faa ell. (ville) have troen i hænderne
ell. i hænde (Blich.(1920).X.89. PHans.ll.

17) olgn., (ænyd. d. s. (PSyv.11.225), jf. ty.

mir koramt die glaube in die hånde olgn.;

sml. gribe med hænderne u. gribe 2.i, faa,

tage (noget) i haanden, i hænde u. Haand
12.5 ; ofte (jf. PSyv.11.225) opfattet med til-

knytning til den bibelske beretning om den
vantro Thomas (Joh.20.24-29; jf. Thomas 2))
faa ell. kræve et haandgribeligt, uomtvisteligt

vidnesbyrd (gennem erfaring, selvoplevelse) for

(rigtigheden af) noget. Kand I nu see Mon-
sieur, af mit Skiæg, at jeg har været et heelt

Aar borte. I er saa forbandet vantroe. I vil

endelig have Troen i Hænderne. fioiJ. f/i./.

14. sa.Arab.2sc. lng.EF.111.11. Da skal du
snart faa Troen i llgsndeTne.Heib.Poet.il.

29. Han havde . . ikke rigtig villet troe sine

egne Øine og Øren, men nu fik han Troen
i llddnderne. UFEw.JF. 1.230. Hørup. 11.8.
Peilb. 3.2) (jf. bet. 2; nu næppe br.) om det

forhold, at en persons ytring bliver antaget

for rigtig (overensstemmende med sandhed,
virkelighed), godkendes som troværdig, bliver

troet: tiltro; spec. m. flg. anv.: finde tro,

(jf. Kredit l.i^ finde tiltro. Moth.T179. Leth.

(1800). Beskrivelsen af en Skolediscipels Liv
i det forrige Aarhundrede i en Provindsbye

vil vanskelig finde Troe. JJPaludan.Er.12.
II
staa til tro, (jf. III. tro 1.4 og 2.2) staa

til troende (I). *I)en Mund, som Sandhed
dølger,

I
Staaer ey til Troe. Reenb.ll.235.

Cit.l821.(AarbPræstø.l945.324).

4) (jf. III. tro 4j en paa en subjektiv viden,

paa eget skøn ell. paa andres dom (jf. Autori-
tetstro^ hvilende overbevisning, mening,
antagelse ell. formodning vedrørende et

10 vist (sag)forhold, især med forestilling om
dennes subjektive karakter, om dens
subjektive sikkerhed (jf. Klippetroj og
den dertil knyttede forventning om et

vist begivenhedsforløb. 4.1) i al alm.

Moth.T179. Deres politiske Troe er hos dem
forbunden med en Art af Sværmerie. fiircÆ-

ner.Tr.l78. (en) Mand (0: Baggesen) træder
ud af et Lysthuus . . Vi troede begge at

kjende hans Ryg, men torde ikke troe vor
20 egen Troe. CLStrøm.U.63. hun havde den

Tro, at der er Sorger, der skal dø i Løndora.
JPJac.11.394. Jeg har den Tro, at Mette
efterhaanden retter sig. Elkjær.NT.54. 4.2) i

særlige præp.-forb. (se ogs. u. bet. 4.3J. (min
moder) var død under en glad Tro om min
Lykke. HCAnd.ML.163. \\ især (jf. bet. 4.8^

m. præp. i, i udtryk for, at en har (handler

ud fra) en vis mening (formodning, antagelse),

spec: som viser sig ell. af andre vides at være
30 urigtig, (gøre noget) i den tro fat osv.),

gaa (Korch.LL.57), leve, være ell. (især

tidligere) staa (Hjort.KritLit.1.18. Hrz.V.39)

i den tro (&i osv.), lade en blive i den
tro fat osv.) ell. i troen (Hauch.MfU.104.
Store Bededagsaften.(1864).27. HBrix.DD.38.
KAbell.E.22) olgn. Han troede, jeg var gift

med Generalen . . | Og skrabed' ud, og jeg

lod Fyren blive
|

I Ixoen. Bredahl.V1.121.
store Glas med Præparater i Spiritus. Jeg

40 tog et ned i den Tro at finde en Hugorm
eller en Fisk deri . . det var et Øje. Buchh.
UH.30. 2Sam.4.10(1931). De fleste Have-
ejere lever tydeligt i den lykkelige Tro, at

deres Jord . . gaar til Foden af Skovdiget.
SøllerødB.1944.20. 4.3) m. attrib. adj. i ud-

tryk for antagelsens rigtighed, enkelte troede,

at det var en falsk Bankerot; men . . det

var en feil TToe.Cit.ca.l860.(AarbThisted.

1922.319). Han skulde ikke triumfere over

50 hendes Dumhed i falsk Tro paa, at hun ikke

havde opdaget (noget). AaHermann.PH.46.

II
navnlig (spec. jur.) i forb. i god tro (se u.

god 6.2; jf. God-tro, -troende^, mods. (jur.):

i slet (VortHj.l11,3.22) ell. (alm.) ond
tro. 0Rung.SS.115. VindingKruse.E.2067.

det (er ikke) godtgjort, at Indstævnte har
været i ond Tro, da han erhvervede Parcellen.

Ugeskr.fRetsv.l944.A.906.

5) (jf. III. tro b) spec. m. h. t. hvad der

60 ligger uden for objektiv erkendelse, om reli-

giøse forestillinger: forvisning, over-
bevisning om visse (oversanselige) forholds

realitet, visse (overnaturlige) væseners eksi-

stens.
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5.1) (jf. Aande-, Afguds-, Drømme-, Folke-,

Heden-, Over-, Skæbne-, Vantro^ * al olm.

*For gamle Troe
|

I Fædreboe
|
De møder

(kong) Olaf med tapper Æie. Oehl. Digte.

(1803).17. den mohamedanske txo.Cit.1882.

(Mand.viii). man tør ikke fælde (tjørnen),

for man har den tro, at så vil alle gårdens

kreaturer åø.AOlrE.NG.239. (hun var) prop-
fuld af Sagn og gammel Tro. Rørd.DBU.113.

jf. Tyrketro: være en tyrk i sin tro, se u.

Tyrk.
|| (oftest til bet. 6.2) set i forhold til

Viden(skab), spec. ved den i aarene 1865-68

førte filosofisTce diskussion („striden om tro

og viden"). *Min Mening (er) at Viden
|

Til Tro . . slaaer S]^BLito.PalM.AdamH.I.37.
Striden mellem Tro og Viden (hos Kierk.).

RasmNiéls.G.I.XXIII, det (er) en Selvmod-
sigelse at lade Tro og Viden , . forenes i

samme Bevidsthed. Brandes.Dualismenivor
nyestePhilosophie.(1866).32. PHans.III.860.

5.2) spec. om de til bibelens (den kristne

kirkes) lære knyttede (følelsesbetonede) fore-

stillinger (jf. Bibel-, Kirke-, Kristentro^;

forvisning om sandheden af bibelens
(spec. det nye testamentes) lære (om
gud), kristendommens sandhed og dens

betydning (i livet og evigheden), især: forenet

med tillidsfuld hengivelse i en saadan religiøs

overbevisning og med en deraf bestemt (kriste-

lig) livsførelse; ogs. (med overgang til bet. Q)
om hertU svarende lære ell. forkyndelse, end
ikke i Israel haver jeg fundet saadan Tro.

Matth.8.10. (jf. Wess.VotreServiteurotiosis.

[1784J.Nr.21.8. Erz.XVIlI.133). o Qvinde,
din Tro er stor, dig skee, som du viWMatth.
15.28. Jac.2.18 (se u. Gerning 2.i;. Troen er

en Bestandighed i det, som haabes, en fast

Overbeviisning om det, som ikke sees. Hebr.

11.1. *Vor Tro er reen og puur. Holb.Paars.36.

(han) førdte en ny Troe ind her i Jylland, og
derfor efter Stikt-Amptmandens Ordre blev
halshugget, sa. GW.I.l. *Vor Troe er den
Forvisning paa,

|
At vi Guds Naade have,

I

Som ingen af sig selv kand faae. Brors.122.

Saalænge Troen ikke virker paa Hiertet til

Forbedring, eller viser sin Kraft i et gudeligt

Levnet, er den død og ufrugtbar. Balle.Lære-
bog.45. *Alt mere den christne Troe sig uå-
hiedei. Oehl.Digte.(1803).17. annammer den
sande Troe! Grundtv.Prøver af Snorro og Saxo.

(1815).5. *Min Barndoms Tro, den gik mig
ei af Minde. Hauch.LDR.47. den sande kriste-

lige Tro (er) Hjertets frivillige Modtagelse
af Guds Ord til os. SkatRørd.Denkristelige
Lære.(1868).10. I Hedninger lever altid i

Frygt. Det gør ikke den, som har Troen!
Drachm.HV.45. (han) havde studeret Teo-
logi, og alligevel ikke . . haft den rette Tro.

AaDons.MVlll. den romerske tro, se ro-

mersk 4. have tro som et sennepskorn, se u.

Sennepskorn, jf. sande tro, se III. sand 2.2.

II med objektiv gen. ell. (i olm.) præp., nu
(jf. bet. 2.B) præp. paa. jeg vidnede . . om
Omvendelse til Gud, og Tro til (1907: Troen

paa^ vor Herre Jesum Chnstnm.ApG.20.21.
Ofte fuld af stor Uroo,

|
Altid fuld af Jesu

TTOo\Kingo.SS.III.188. *(jeg) mindes én

med Tro paa Livets Gud,
|
men med en Sjæl

bedrøvet indtil Døden (jf. Matth.26.38).
Stuck.S.22.

II
(især bibl., højtid.) i særlige

gen.-forb. (ofte svarende til ssgr. med Tros-^.

han havde opladt Hedningerne Troens Dør.

ApG.14.27. *vi paa Gudsfrygt lægge Vind
|

10 Og Troens Frugter hæTe.SalmHus.370. *0
Jesu! Troens dyre Ska,t. Brors.124. Troens
rare Klenodie. sa.(bogtitel.l752). *aldrig (vi)

fra Troens Grund
|
Et Haarsbred vige nogen

StvindlGrundtv.SS.III.ll. Troens Verden.
HBegtr.DF.lV.279. Troens Fader ('a; Abra-

ham; alm.: de troendes fader, se u. Fader 2).

Kierk.III. 70. troens ord, ord, der rummer
kristendommens lære; guds ord; bibelens ord;

trosbekendelsen, det Troens Ord, som vi

20 -prædike. Rom.10.8. *Den Døve, som endnu
ei hørte Troens Oid. Oehl.XII.312. Grundtv.

SS.II.395. troens artikler, helt(e) (n.2),

kamp (IV3), lys (I.4.i), skjold (I.2),

(gode) strid (I.4), sværd (II.2.i), se u. Ar-
tikel (I.2) osv.

II
i sideordnet forb. m. andre

subst. een Herre, een Tro, een 'D&a.h.Ephes.

4.5. *Med Hiertens Troe, med Bøn og Bood

I
Jeg knæler for Guds søde Lam. Kingo.SS.

IV.19. *Jeg veed et lille Himmerig,
|
Det er

30 saa nemt at finde,
|
Hvor Tro og Daab ei

fuldelig
I
Gik Hjerterne af Mindel Grundtv.

SS.I.301. *Vort Løsen er vor Tro og Daab.
smst.IV.152. Spænding mellem Tro og Tvivl.

Roos.(UnivProgr.l941.11.45). tro og viden,

se bet. 6.1 slutn. spec. i forb. tro, haab og
kærlighed, efter lCor.l3.13(se u. Kærlig-

hed 1.2J som udtryk for, hvad der karakteri-

serer en sand gudfrygtig (kristen), ofte sym-
bolsk betegnet ved figurerne kors, anker og

40 hjerte. SalmHj.521.1. *I Tro og Haab og
Kiærlighed

|
Det Maal opnaaes, hvortil der

løbes. Grundtv.SS. 1.320. „Troen er det hele,"

sagde Doktor Luther. „Tro indadtil kaldes

Fred, Tro udadtil kaldes Haab, og om det

hele bliver virkeligt og aabenbart, da er det

KiæTUghed.''JakKnu. Mod. (1914). 297. \\ i

præp.-forb., i udtryk for forskellige grader af

tro, for omvendelse, frafald olgn. Stephanus,
en Mand fuld af Troe og den hellig Aand.

50 ApG.6.5. hvad vil vore Naboer tænke om
os, naar vi ingen Juulestue faar i Aar; de
vil tænke at vi ere kommen af Troen og
see os an som Tyrker og RedningeT.Holb.
Jul.7sc. Jeg troer, det var lettere at bringe

en Varulv udi Troen end \ex.sa.UHH.I.2.
mange af Korinterne . . kom til Troen. ^pCr.

18.8(SkatRørd.). især i forb. som være fast
(Holb.Ep.1.236. uegl: Rørd.P.271), ny (II.3),

stiv (4.8), stærk (4,i), svag (4.i) i troen
60 (se ny osv.), vakle (s. d.) i troen, lide

skibbrud (s. d.) paa troen, (nu 1. br.:)

falde fra (Schousbølle. Saxo. 269. Nyerup
Rahb.I.150) ell. (sj.) ud af troen (Chievitz

ARecke.Lodsen.(1851).20), (relig.,hist.:) tage
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ved troen (GruncUv.OptrJI.26. Hauch.TY
357. Birkedal.F.21. Aakj.HÆ.125), bekende
sig til troen (Birkedal.0.1.112), styrke
en i troen (se II. styrke Za) ofl. j| i forsk,

(andre) talem. tage fornuften fangen
under troens lydighed, se u. fangen.

;/. Præst 1.2: Vi har alle den samme
Troe

I
Som Præsten i vor Kiike.Stub.

119. troen kan flytte bjerge, se u.

Bjerg 1.2. troen kan ikke inddrives lo

med hammerslag, se I. Hammerslag 1

sluin. troen gør salig, enhver bliver
salig ved sin tro, se salig l.i.

6) (jf. let. 5.2) om ord, (kirkelig) tekst, der

er tidtryk for den kristne tro. 6.1) (;'/. lat.

credo, egl. trosbekendelsens begyndelsesord

(„jeg tror''); i rigsspr. især relig.) den
apostoliske trosbekendelse. *Selv den,

som ei tilgavns kan vogte Svin,
| Kan lære

hele Troen paa Latin. Bagges.Ungd.1.44. Han 20

kender hverken troen eller fadervor. HjcelpeO.

den kristelige Børnelærdom: de ti Bud,
Troen, Fadervor og Ave M.a.na. Brandt.CP.
225. Troen og Fadervor ere blevne fremsagte
hver Søndag . . for at præge dem i Menig-
hedens Hukommelse.FrNiels.KH.II.448. be-
kende troen, se bekende 2. 6.2) salme, der

er en omskrivning af trosbekendelsen (jf. bet.

Q.i); (den gamle) trossalme. (Kalk.'V1082).

Naar Liiget er ført ind . . bliver der opført 30

en Aria . . derpaa begyndes Troen. Cit.1772.

(Frlleide. Midtsjælland. (1919). 68). især i

talem. tage troen fra syv (Mau.II.395.
Gjel.T.34) ell. ti (Holb.Er.1.4) ell. tolv
degne, (jf. tilsvarende udtryk u. I. Tone 1.5^

synge (trossalmen) med kraftigere stemme (og

mere langtrukne toner) end andre (7 osv.

degne; jf. Nutzhorn. Salmesang. I. (1913).50),
overgaa dem i (kraftig) sang (kunst); ogs. (i

udtr. tage troen fra en) med videre anv.: 40

overgaa (en); gøre det af med (en); tage

tonen, luven fra (en). Hånd tog Troen over
fra tolv Degne i sin Tid, saadan Stemme
havde hanå.Holb.Jep.1.3. Jeg har synget i

Kap med 10 Degne, som alle have maat give
sig tabt, thi jeg har taget Troen fra dem
alle lO.sa.Er.1.4. jeg gad se den, der kunde
tage Troen fra ham i det Stykke. Valløe.D.
105. (Hostrup) har til „den gamle Melodi"
skrevet en Studentersang: „Nu for de danske 50

Studenter vi — vil synge lystigt i Kor", der
Eom Soldevise har taget Troen fra Plougs
Viser til samme Meloåi.VilhAnd.Studcnter-
sangen.(1922).33.

jf.: Troen skiøtter ieg ey
om han (o: en degn) skal tage over alle de
andre raabende 'Rø8teT.Cit.l737.(DMaq.6R.
V.270).

II. tro, adj. [tro'] intk. d. s. (Holb.Bars.
11.7. Grundtv.SS.IV315. HCAnd.Breve.1.311.
Lunde.HG.71. Mikkel8.Sprogl.175) ell. (nu to
ikke i rigsspr.) -t (Prahl.ST.1.74. UnivBl.I.
382. Esp.S152. LollOr.56. Feilb.); best. f. og
flt. tro.

II
(arkais.) gi. bøjningsform troer,

t forb. til troer haand ell. hænde (ænyd.

d. s. (ASVedel.Saxo.(1575).9); efter ty. zu
treuer handj, se ndf. bet. l.i slutn. |j O
komp. troere. Moth.T178. KomGrønneg.I.
101. Ew.(1914).1.287. CBernh.GM.II.lS2.
Hauch.Lyr.71. i bet. 2: Sandvig.Edda.il.2^.

RMøller.(Grundtv.B.I.132). BiogrL.^VII.276.
superl. troest. Moth.T178. Dumetius.III.38.
Blich.(1920).XI.28. Hrz.II.253. JPJac.II.
163. KMunk.EI.22. i bet. 2: Holst.UH.73.
JLange.BM.II.95. (glda. d. s. (SjT.42. Glda
Krøn.202. Mand. 56. Rimkr. intk. tro(o)t:

SjT.94. GldaKrøn.117), sv. no. d. s., oldn.

triir, trofast, troende, mnt. truwe; sideform

til tryg; jf. I. Tro (1-2); (uden for enkelte

(faste) udtryk) nu i rigsspr. (p, til dels

højtid.)

I) som er (fuldt ud) til at stole (lide) paa,

i sin adfærd viser sig paalidelig, ærlig;
spec. med særlig forestilling dels om følelses-

mæssig bundenhed, lydighed, hengivenhed,

dels om egenskabens varighed: trofast; hen-
given; pligtopfyldende; aldrig svig-
tende; standhaftig pligttro, hengiven.
1.1) i al alm., især m. h. t. underordnings-

forhold (over for en fyrste (jf. fyrste-, konge-
tro^^ en (hus)herre olgn.) ell. et (jævnbyrdigt)

kammeratskabs- ell. venskabsforhold, i forb,

som en tro undersaat, tjener (Matth.

25.21. Hauch.VZ.258), kammerat (Moth.
T178), staldbroder, ven (Sir.6.15. Hjort.

KritLit.II.iv. Bergs. GF. 1. 264) , veninde
(Ew.(1914).Y94. Hrz.D. 11.234) olgn. (se

videre u. vedk. subst.), være tro som guld
(Moth.T179. Biehl.DQ.IV.9. se videre u. I.

Guld 2.2^, som en hund (Goldschm.Hjl.I.

23. Røse.Bygevejr.(1892).168. Feilb. jf. hun-
detroj, som en ravn (se I. Ravn 2.ij, QJ tro
(ind)til døden (Aab.2.10. Bredahl.Y233.
Gjel.HS.241. se videre u. I. Død l.s) ell. til

graven (se u. Grav 6.1), være tro i ell.

over noget (Brors. 222. HN Claus. N. 12),
spec. i (eU. over) det lidet, det mindste,
det smaa (se u. liden 8.1, mindst 4.i, smaa
9.3^, ofte m. hensobj.: være, (for)blive, tjene

en tro olgn. Onesimus, den troe og elskelige

Bioåei. Col.4.9. Iland har tient mig tro.

RasmWinth.S 121. Ikke har du troere Kiem-
pe i din Gaard, end ma\te.Ew.(1914).I.287.
Han døde Kongen, hun sin Beilcr tro. Oehl.

AY(1810). 172. Herren, han er dog Sine tro.

Grundtv.SS.II.396. Hun er bleven ham tro,

ikke blot i sin Opførsel, men i sit Hjerte.

Gylb.X.211. Karlen er rap, og Pigen er tro.

Hostr.T.150. Han er Verdens paalideligste

og troeste M&nd.KMunk.EI.22. mistro er

aldrig selv tro, se II. mistro, et tro slæb, se

Slæb 8.
II

i forb. m. propr. (anv. m. appella-

tivisk bet.). Man ogsaa hendis Kat, den tro

Achates saae, |
Med stor Væmodighed bag

Øret sig at kl&Sie.Holb.Paars.195 (egl. om
Æneas' ledsager; se Arlaud.92). Den troe
Johannes (i et eventyr: kongens tro tje-

ner). Grimm.Folke-Eventyr.(over8.1821).26.
||

i forb. m. lign. ord. Tro og agtsom (staar

XXIV. Bentrykt »/i 1M8 34
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der paa) Dansk Postforbunds Banner. Dei
kgl.Postvæsen.(1924).394. huld og tro, se

III. huld 1.2. ædru og tro, se «. ædru.

Il
om (paalideligt, trofast) dyr, sjældnere

(natur) ting. Far vel Feierfax, min troe Hund
og DøTVOgteT. Holb.Jep.IY6. *I graae og troe

Kameler
|
Ørkenens Skibe. Hrz.XI.225. jf.:

Herren klappede (hunden). „Du har været
mig en tro Swend.'' Blich.(1920). VII. 31.

ordspr. (sj. i rigsspr.): Sjælden finder man
tro Kat over sød Mælk. ikfaM.2(?-502. Aarh
Holbæk.1923.181. || om en (tro) persons virk-

somhed, følelser olgn., ogs. ((Q, især højtid.)

om hjerte olgn. (som sæde for trofaste følelser).

troe Tieneste.IIolb.Tyb.III.2. et troe, op-

rigtigt og uforfalsket Venskabs Kiærligheds

og Amours Baand . . har sammenknyttet
. . vore Huuse. sa.Bars.//.7. *aldrig et troere

Hierte slog | I en Qvindes Bryst. Hauch.Ijyr.

71. jeg (kan ikke) give Dronningen i bedre
og troere Hænder. CBernh.NF.X.391. i forsk,

(nu især dial.) talem. m. Haand: en tro

haand og en ren, sand, stille ell. tæt mund
^kan gaa verden igennem, bringer en vidt

olgn.), om trofasthed i gerning og oprigtighed

ell. tiliageholdenhed (diskretion) i tale. Mau.
10496. Æreboe.21. VSO.II.H477. Feilb.1.764.

Krist. Ordspr. 358. Aarb Skive. 1946. 87. spec.

(jf. ovf. sp.529"; nu (arkais.) 1. br.): give

olgn. en noget til (ell. i. Grundtv.RS.84)
troer haand ell. hænde, som udtryk for

(tillidsfuld) overdragelse af noget, som vedk.

skal staa til ansvar for. jeg giver dig min
daatter til troer hænde (1871: som et be-

troet Gods). Tob.lO. 17 (Chr.VI). ChrFlensb.

DM. 1. 74. Grundtv. Prøver af Snorro og Saxo.

(1815).16. (han havde) sagt til sin For-

trolige: at der var Penge i Kisten, anbe-
falet ham den til troer Ila,SLnd.Blich.(1920).

XXVI11.22. 1.2) (med overgang til bet. 2)
aldrig svigtende, standhaftig, urokke-
lig i forhold til (hvad der føles som) et

bud: en pligt, et idealt krav, en (sund)
naturlig drift (jf. lov-, overbevisnings-,

pligt-, regel-, sandhedstro ofl,.).
*Husker du

det Æbletræ ved Huset,
|

over hvilket

Bjørnestjernen funkled,
|

troest, fastest

mellem alle Stieiaer. Schand.SD.74. jf. (om
trofast kirkegænger): *hun kommer tro til

Kiike. EMunk.C.*46. især i forb. (blive,

være) sin beslutning (Cit.l840.(HCAnd.
BCÆ.I.154)), sit forsæt (BalthBang.S.126),

sine grundsætninger (Leth.(1800)), sin
natur (JørgenNiels.D.50), sin overbevis-
ning, sit princip (AaDons.(Pol.''U1942.
Sønd.24.sp.3)), sin sædvane (s. d.), sin

tilbøjelighed (FC0ls.PM.71), sin vane
(Duelund.N.187) tro ell. (mindre br.) tro
mod sin overbevisning (EBertels.MH.
144), sin vane (Duelund.N.118) olgn. ell.

t tro til sin natur (se II. til 15 slutn.).

Oprigtigheden tro maa jeg bekjende, at jeg

kun har bladet i (bogen). Bille.(Personal-
MstT.1908.33). den (som dame) forklædte

Ungersvend . . slog (sin spøgefuldt nær-
gaaende medspillende) haardt over Haan-
den, men (denne), sin Rolle tro, udbrød:— Føj, Susanne, den var s^ydsl Schand.TF.
11.81. Vallak'en reagerede ikke, sin Natur
tTO. JørgenNiels.D.103. Enkedronning Marie
. . levede tilbagetrukkent og jævnt, tro mod
Kongeparrets sparsommelige Fortid.iVt/s<rør».

Frederiksberg.11.(1946).19. sandheden tro
10 (i kærlighed), se u. Sandhed (sp.734** og

735**). traditionen tro, se Tradition 2.

2) som nøje svarer til (et forbillede i) virke-

ligheden, er en nøjagtig (præcis, rigtig) gen-

givelse heraf; nøjagtig; (fuldt) korrekt;
naturtro; virkelighedstro; især (jf. bil-

led-, lyd-, portræt-, spejltro ofl.) i forb.

et tro billede (Brandes.Br.1.69), en tro
gengivelse, kopi (MøllKrist.DF.88. Ver-

den GD. 1. 44), oversættelse (Brandt. CP.
20 66. Borchsen.HT.116) olgn. Oversættelsen er

blevet bedre, troere og mere overeensstem-
mende med Forfædrenes Tænkemaade. »Sanrf-

vig.Edda.II.2f. *lave Hytte . . | I klare Bæk
afbilder sig saa tro. Rein.226. under visse

Omstændigheder kan Billedet i et Speil eller

et tro Maleri skuffe Øiet, som om det var
en legemlig Ting. Ørst.1.5. Hvad jeg har op-

levet og hørt, jeg vil fortælle Dig det saa
tro, jeg kan. Sibb.I.l14. min Opfatten af

30 Livet omkring mig . . er tro og i en tro Op-
fatning kan man jo see Menneske-Kjend-
sk&h. HCAnd.BC.II.35. (brevet var) det troe-

ste Speilbillede af Brevskriveren selv. Holst.

UH.66. en Orden, der var en tro Efter-

gjørelse af Æreslegionens Kors. Watt.PP.
148. jf. (fagl.) ssgr. som areal-, længde-,

vinkeltro (om (kort)projektioner). Sal.*XY
349.

II (jf. bet. 1.2 og trofast 1.3 slutn.. Tro-

hed slutn.) om hukommelse, der fastholder

40 erindringsstoffet med (fuld) sikkerhed, varigt

og uden forvanskning. Rahb.S Sander.(Riber.
I.vi). (skotterne) gjemte (Ossians digte) i en
troe linkommelse.Blich.(1920).I.8. Saa tro

en Hukommelse havde han at han kunde
Kvadet af at høre det denne ene Gang og
huskede det Ord til andet, siden Aar efter.

JVJens.CT.122.

3) (jf. let- (II), mis- (II), ret-, vantro og

(som fingeret personnavn) Godtro^ f *om
50 tror (paa noget); troende, de hellige Apostle

og alle troe Christne. DL. Fidneed. || spec. i

forb. gøre (en) tro, gøre (en) tryg, tillids-

fuld, godtroende, umistænksom (og derved

narre vedk.). „Jeg er kun alleene bange, at

min Datter derover geraader udi Despera-
tion og giør en U-lykke paa sig self." —
„Ha ha kand hun kun giøre sin Far saa

troe . . Min Søn stiller sig lige saa syg an."

Holb.M.asc.III.4. I har ikke handlet ærlig

60 med os . . Saaledes at giøre os troe for at

faae vore Tancker at viide. JRPaulliSB.20.
III. tro, V. [tyo'] præs. -r (tidligere olm.

skrevet tro er og undertiden skanderet i to

stavelser, jf. Reenb. 1.132. TBruun. 11.114.
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Grundtv.PS.Y443); præt. -ede [itjo-(9)53]

((tidligere) undertiden skrevet trode. Moth.T
181. Rask.Br.1.9. Hjort.KritLit.il.LXiz. jf.

SvGrundtv.) ; perf. part. -et ['troJ(a)<] ((tid-

ligere) undertiden skrevet trot. Hjort.KritLit.

II.LXZ. Høffd.(Brandes. Br. 1. 340. 362). jf.

SvGrundtv.); præs. part. -ende ['tyo'ana.

1. br. itpJana] (jf. Arkiv.XXIX.15f. AaHans.
S.51). vbs. Troen (uden skarp adskillelse fra

i/best. f. af) I. Tro ell. fra I. Troende; til bet.

[3.2: Ingemanns sygelige Troen sig forfulgt.

\Galster. Ingemanns hist. Romaner. (1922). 127.

(dial.) til bet. 1.5 (og 2): Sjællænderen siger:

„de' har je' ingen Troen pL''FDyrlund.
(Antiquarisk Tidsskr. 1846-48. 257). se videre

staa til troen u. bet. 1.4 slutn. og 2.2), jf.

1. Tro, I. Troende, (æda. tro (Brøndum-
Nielsen.GG.I.306), sv. no. d. s., oldn. triia,

oeng. truwian, ty. tranen, got. trauan, //.

mnt. trouwen, holl. trouwen, gifte sig; til

I. Tro ; efter sin anv. (i de nordiske spr.) især

svarende til got. galaubjan, ty. glauben (besl.

m. III. love;; se NTS.XIII.344ff.)
I ) (til I. Tro (l-)2 ; se ogs. bet. b) med sær-

lig forestilling om tillid, tillidsfuld, for-
trøstningsfuld sikkerhed.

1.1) t d. s. s. betro, fortro. || d. s. s. betro 1,

fortro 1. da Hr. Schirak nu engang havde
reddet vore Arbeids-Bier fra den Vanære at
være et Neutrum, og opsat dem blant Hun-
kiønnet, saa begyndte man først at troe dem
til disse Dronen-Æg. Fleischer.B.222. Vinden
blef mod Aften saa stærk, at mand ey
troede sig (o: vovede) at gaa dermed ofver.

Klevenf.RJ.185. jf.: (en baad) holdt et

Stykke ned ad Dragøe til, saa nær Grunden
som den troede sig.ACHansen.Kbh.^sLeir-
krands.(1807).29.

\\
part. troet brugt som

adj.: som nyder tillid; betroet. Moth.T185.
(Krøsus) blev . . tilsidst Cyri ligesaa oprigtige

Ven som meest troede RsL&dgiyer.OGuldb.
VH.I.704.

II
d. s. s. betro 2.1 (fortro 2.i).

han var istand til at bevise sin Adgang til

at forrette dette Skifte, man havde troet
h&m. Stampe. 1.445. Jeg troede mig ey til

denne rustne Fiil, tenckendis paa Fader
Holberg: Han døde det er vist, men Feberen
etc.Klevenf.RJ.149.

\\ d. s. s. betro 2.2 (for-

tro 2.2). Lisette . . har troet mig hendes
Anslag. Sku£sp.X.325.

1.2) abs.: være tillidsfuld; forholde
sig tillidsfuldt.

\\ (jæg.) om vildt: blive

liggende (ell. staaende). til jægeren kommer
paa nært hold; „holde' (se II. holde 26.2^.
I den første Snee, som falder, troer Haren
endnu temmelig godt. Blich.(1920).XVII.30.
(før) Rotiden . . er ^ur-^ Hanen urolig, endog
midt paa Dagen troer han sjeldent. »msi.
XV1. 161. VigMøll.HJ.185. jf. Blich.(1920).
X.73. (sj.) m. præp. paa (jf. bet. l.i): der
Qaa) en stor Bjørn, som var blevet hase-
bundet i Tjørnen, og han maatte nu troe
paa (o: blev dræbt af) Bjarkes Spyd. Grund^v.
Saxo. 1.103.

II
i alm. spr. kun (især Q})

med overgang til bet. 2 og 5: være fuld af
tillid, fortrøstning, uden (foruroligende) tvivl,

skepsis, jf. I. Hast og haste l.i: *viger ej

ud af Spor,
|
for vi kender det Ord : |

det har
slet ingen Hast for den, som tror. Ottosen.S.

35. spec. som præs. part.: Man læste Inge-
manns Romaner og læste dem troende.
Bøgh.UF.1.25. en lidenskabeligt troende
O'p&ndeTsiæl. PHans.KK.209. 1 gamle Dage

10 var Granskeren gerne paa Forhaand troende.

GBang.EK.II.359.
1.3) m. obj., i al alm. (jf. bet. l.i), som ud-

tryk for tillid, tillidsfuldhed, tillidsfuld for-

ventning, m. h. t. en tings værdi, paalidelighed

ell. virkelighed ell. især m. h. t. en person (s
karakter, trofasthed olgn. ell. (jf. bet. 1.4^

ærlighed, sandfærdighed): have tillid til;

fæste lid til; stole paa. Jeg forlanger . .

ikke, at hånd skal troe mig meer end en
20 anden, førend hånd seer Viøven. Holb.Arab.

2sc. Jeg havde besluttet, ikke at forandre
mig (o: gifte mig); man kan ikke troe de
Mandfolk. Tode.IX.457. jeg var Barn, jeg

troede alle Mennesker. HCAnd.BCÆ.1.23.
tro en Pige eller tro hende ikke. Du vil

fortryde begge I>ele.Kierk.I.23. jf. I. Tand
1.10 : ikke tro en længere end tU Tænderne.
D&H. tro en paa hans glatte ell. ærlige
ansigt, se glat 1 slutn., ærlig, tro en paa

30 det halve, se u. halv B.i. ikke tro en
over et dørtrin, en dørtærskel, se u.

Dørtrin, Dørtærskel, fanden ell. pokker
tro ham, se u. Fanden 4.1, Pokker 4.i.

kvindfolk er ej at tro, se Kvindfolk 1.

tro ingen, før du har spist en skæppe
salt med ham, se I. Salt 1.2.

||
(nu ikke

i alm. spr.) m. h. t. ting, forhold (til dels med
personifikation). *Er her og sikkert, tør jeg

troe
I

Den Hvilebænk, der byder mig sin

40 B,o? Hr2.AG.8. ikke tro freden ell. lande-

freden, se u. Fred 1.8, Landefred, tro ej det

stille vand og tiende mand! se II. stille 1.2.

II (jf. bet. 3.3 og godtroende^ i forb. tro (en)

godt ell. (nu mindre br.) vel ell. ilde
(Moth.T182. se videre u. III. ilde l.i^ have

(fuld) tillid, resp. ikke have tillid til (en),

(han) tog Gisler af dem, som han ikke troede

ve\.Schousbolle.Saxo.394. ofte saae vi Den,
vi trode bedst, at svigelFGuldb. 1.175. De

50 tro Folk for godt og blive bedragne. HCAnd.
BCÆ.II.157. KMunk.EI.23. talem. (nu især

dial.): tro alle ell. andre godt, men sig selv

bedst. Mau.10465. Feilb.
\\

(med overgang

til bet. 2) m. h. t. sansning, fornemmelse, fø-

lelse, erfaring olgn,, med særlig forestilling

om dennes (formentlige) overensstemmelse

med virkeligheden, dens rigtighed. Ikke altid

er det sikkert at troe sin egen Følelse.

Rahb.PoetF.II.viii. Troe . . ikke Deres egen

60 ErfsiTingl Hjort.KritLit.1.128. om hvad der

fremkalder et vist (sanse)indtryk: Ilun gjorde

intet . . for at se yngre ud, og kunde man tro

hendes Ansigt, sagde det halvfjerds. 4oZ)ons.

MV.106. tro ej din egen skygge, naar den er

84»
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stor, se I. Skygge 2.1. især m. h. t. sanseevne,

i udtryk som tro sine egne sanser (Ew.

(1914). Y.52) ell. (navnlig) (ikke) tro sine
egne øjne (Schousbølle.Saxo.123. Vodskov.

SS.114. AaDons.MYlOS) ell. øren (Hauch.
VZ.42. ChievitzARecke.D. 14. AaDons.MY.
142), (ikke) (turde) stole paa rigtigheden af,

hvad man ser ell. hører; især anv. som udtryk

for forundring (over for noget overraskende,

næsten usandsynligt). *„Jeg neppe
|
Kan troe

mit Øre." — »Dog jeg Sandhed taler."

Heil.Poet.IY292. *Min Axel, see, hvad siger

du? Kan vi
|
Vort eget Øie tioe? Hauch.SK.

49. Filippa sad ubevægelig — hun troede

neppe sine egne Øine og 0ien.PalM.IL.il.
751. „Har Du ikke seet feil. Broder?" . .

„Nei, intet mindre . . jeg maa dog troe mine
egne Øme.''NPWiwel.NS.86. Vil du ikke

tro mig, saa tro dine egne Øjne og Øren!
KMunk.EI.56.

1.4) (jf. let. 1.5 og 2) bet. 1.8 anv. med særlig

forestilling om en persons ytring. (Josefs

brødre) sagde: „Joseph lever endnu" . . Men
(faderens) Hjerte blev koldt, thi han troede

dem ikke.lMos.45.26. jeg troer ham ej saa

let paa hans Eed en anden gang.Holb.llJ.

I.l. *Jeg veed, at du er sanddru, og jeg

troer åig.Hrz.Svh.139. vilde man tro Jensen

. . havde han ikke taget saa ringe Del i hin

Tids Begivenheder. JifelIms.(T.3. Skal man
tro den nyeste Videnskab er der ikke saa

meget der staar fast, som man en Gang
bildte sig ind. JVJens.RP.123. hun (føjtede)

vel om i Udlandet, paa Bryllupsrejse, hvis

man kunde tro Aviserne. AaDons.DU. 7. tro

en paa hans ord, se Ord 2.3. jf. bet. 2: *Det
tror jeg eder gærne. Gjel.HS.23.

|| (jf. bet.

S.ij spec. i forb. tro mig, ogs. (cp) tro du
mig (Heib.April.15. Hauch.LDR.17) olgn.,

(i forb. m. en hovedsætning) anv. som for-

sikring. Troe mig go Karl, jeg lar mig icke

saaledes tage ved 'Næsen. Holb.Jep.II1. 2.
Hrz.Y13. (affæren) vil ikke gaa stille af.

Tro mig, KAaiye.KA.122. jf.: *Nei, nei, min
ædle Herre! I tro mig, om I kan!

j Sin

Henrik ene elsker hun i hele Danmarks
Lmå.Winth.D.(1828).107.

|| (jf. bet. 2.2 og

I. Tro 3.2 samt II. staa 3.6 og I. Troende; nu
1. br.) om person: staa til at tro ell. (nu
næppe br.) til troen (Reenb.II.193). *Gid
kun jeg havde flere slige Svende (o: som
Karker) . , |

De andre med de skarpe Blik,

og med
I
De kloge Ord, de staae ei til at tro.

Oehl.ND.345.

1.5) (jf. bet. b.2) m. præp. paa (se ogs.

sp.533^*'*'').
II

svarende til bet.l.s. *Hvorfra
han kan være . .

|
Der troer paa Troe i disse

vantroe Tider? Rahb.Tilsk. 1798.769. *tænk
kun ei, at taabelig jeg troer

|
Paa dine fal-

ske Dyder. Oehl.Y11.47. da troer jeg ikke

paa mig selv, paa min egen . . Kraft.

Mynst.Betr.II.189. *Stol ei paa Konge-Løf-
ter,

I

Før Du kan see din Løn;
|
Troe ei

paa QYinde-Øine.Winth.HF.128. jeg har al-

tid troet blindt paa iprotektion.MKlitgaard.

GM.124. jf. bet. 2: En Dag vil Skibet dog
komme — Dersom du vilde tro det eller tro

paa mig — Moder, jeg er Bigter.JPJac.il.
112.

II
svarende til bet. 1.4 og 2: stole paa;

fæste lid til; ogs.: være vis paa (rigtigheden,

sandheden af noget). *Hand bad ham icke

troe paa saadan Kierling-Sladder. fl'oZJ.Paars.
144. jeg har intet andet Beviis at give Dem

10 end mit Ord. Vil De troe paa det, og række
mig Deres B.a,Sind? Heib.Poet. XI. 256. Man
håner ofte Socialdemokratiet, fordi vi før

1914 ikke troede på Verdenskrigen (o: for-

udsigelserne om den). Steincke. Tegnestifter.

(1938).103. jf. bet. 5.2: *Jeg tror paa, at der

findes
I

en Gud etsteds — i dig, i mig. Stuek.

S. 123. (jf. stole 2.3 slutn.; talespr.) som for-

stærkelse af en ytring: et Kvindfolk er et

Kvindfolk, hva' enten hun saa skrider frem
20 i Silke eller Vadmel ! tro De paa det ! Wied.

MB.I.115. (dagl.) talem.: (ja) saa tror vi

paa den (og paa en til), men kom saa ikke

med flere, anv. som (spøg.) udtryk for tvivl

om en ytrings (beretnings) sandhed. GJørg.

GF.IO. jf. AndNx.DM.Y184.
2) (til 1. Tro S) m. h. t. tanke (mening) ell.

især ytring (beretning), ogs. (jf. bet. l.s-i)

forhold, der er genstand for omtale: være
overbevist om sandheden ell. rigtig-

30 heden (den virkelige eksistens) af noget;

anse for overensstemmende med sand-
heden, virkeligheden; anse for sand,
rigtig, (om særlige forb. m. nægtelse ell. modal-
verbum se u. bet. å). 2.1) i al alm. Den Uer-

farne troer Alting (1931: Den tankeløse tror

hvert Ord). Ords.14.15. *Jeg sielden noget
troer, som troes af for mange. Wess.244. *du
tør . . forlange,

|
At jeg paa dine Ord skal

slig Beskyldning troe? NordBrun.Zar.26. *0
40 flye for Amors Snare,

|
Hør ei hans Smiger-

Ord!
I
Hvert af dem bringer Fare,

|
Hvis

deres Lyd du troer. Heib.April.9. *tidt man
klart begriber med Forstanden

|
Hvad man

. . dog ikke troer.PalM.AdamH.il.318. Der
skal en . . sælsom Psyke til at tro, at ube-

grænsede Dollarsmængder kan faa en Efter-

ligning til at overtræffe en Original, men det

tros, det txosl JacPaludan.FJ.21. Man skal

ikke tro alt, hvad der bliver fortalt, hedder

50 det. Steincke.Tegnestifter.(1938).74. jf. bet. 1.8

og 5.1 : *Hvorhen jeg i Verden foer, |
Jeg

fegted med aaben Pande
|
For hvad jeg for

Alvor troer. Ing.HD.108. 2.2) i særlige (faste)

udtryk (talem.). det er (FønixteatretsRevy.

1934.9) ell. (jf. bet. 1.3 og II. staa 13.3 samt
I. Troende; især Q)) staar (ikke) til at

tro ell. (nu næppe br.) til troen (LTid.

1745.649). (hun) skal være smuk, ifald

hendes Moders Udsagn staaer til at troe.

60 Heib.DP.34. Hrz.SvD.64. jf.: Staaer det til,

at troes? Bredahl.111.56. det tror jeg
(saamænd) gerne (se gerne 2.2 slutn.) ell.

nok (se V nok l.e) olgn. ell. O det tror

'jeg, det er (næsten for) selvfølgeligt; ok ja,
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ok nej (jf. ok 2); det vil jeg (bedst) tro (jf.

bet. i.s). „Har du kjendt Carl, førend han
kom tU at tjene her?" — „Det troer jeg.

Vi ere Byes Børn:' PAHeib.Sk.II.44. *„Jeg
lider uden egen Skyld og Brøde !"

. . Saringo

(ironisk:) „Ja, det troer jeg! Ja vist er I

uskyldigV'Bredahl.II.51. Vi rose . . vor Tid,

at Christendommen ikke mere forfølges. Det
troer jeg: den er slet ikke til. Kierk.XII.417.
Hostr.FG.lsc. Nans.LL.171. jf. bet. 4.8: jeg
tror det godt, se u. god 10.2. det, man
ønsker, (det) tror man let ell. gerne
(Vogel-J»rg.B0.615). Moth.T183. Mau.10475.
det tror fanden ell. pokker, fanden
ell. pokker tro det, se u. Fanden 1.2 og

4.1, Pokker 2.2 og 4.1. man kan gentage
en løgn, indtil man tror den selv, se

Logn 1.2 (jf. lyve sp.301*^). det vil jeg
se, før jeg tror det, se se 3.1.

3) (jf. I. Tro 4:) have en vis subjektiv
overbevisning, mening, antagelse ell.

formodning (en vis tro) vedrørende et vist

(sag)forhold, navnlig med forestilling om en

forventning om et vist forløb, (om særlige

forb. m. nægtelse ell. modalverbum se u. bet. 4).

3.1) i al alm., især i forb. m. (at-) scefn. ell.

el til en saadan henvisende det (som under-

tiden kan udelades). * Forhærdelsen er stor,

I
Og Dommen har os fat i Snaren før vi

troer (o: tror det, tænker, aner det).Brors.320.

„Er det sandt, at Hofjunkeren altid har
Arbeide til mig for din Skyld?" — „Jeg
troer ikke," sagde Lisette med qvalt Stemme.
CBernh.GM.II.15. *Jeg troer der er skjøn-

nest i 'Ddinmjir\i.ECAnd.Digte.(1847).29. *„Er
Mu Du glad?" — „Ja det troer jeg! — |

Dog
-lad? — nei ikke ngtigV Holst.LHbU70.
* Verden er saa stor, saa stor . . | Meget
større, end du tiorlMLønborgJensen.Min
førsteBog.(1907).102. nu maa man da haabe
og tro, at det bliver hadie.Rode.EM.SS. „der
kommer nok snart brev fra din broder" —
„tror du?" I

jf.: Blir vi rodet ind i Krigen,
du tioT? AndNx.MR.175. nu tror jeg ikke,

verden staar til paaske, se Paaske 1.
||

(især
d'igl.) i forb. m. tænke (brugt m. omtr. sa.

>' i.). Hvo skulde vel nogen Tid have tænkt
i Iler troet, at han . . skulde kommet i

Haand og Yding%e\.Schousbølle.Saxo.297 . Bre-
dthl.III.76. Fuldmandssnak, javel. Og dog,
hvad skulde man tro og tænke? Bregerid.

ini.II.116. mods. tænke: Pont.SM.97. || mods.
vide olgn. Jeg troer, at I er min Far, men
jeg veed, at hun er min MocT.Holb.Er.III.6.
*Var det den fine Skabnings Ungdomsynde
. .

I

Der fængsled' Alles Hjerter, Alles Blikke?
—

I
Jeg troer det vel, men vist jeg veed det

ikku. PalM.D.44. at den tunge Lidelse er
lig, det maa troes, sees kan det ikke.
I .VII 1.321. Du veed jo slet ikke om

Hesten feiler noget: Du troer det jo kun.
FrilzJurg.nr.7. „Troer Du virkelig, den (o:
en rosenbusk) er saa gammel?" . , „Om jeg
troer — nei, jeg er vis paa detV Baud.OI.

196.
li

i udtryk for en højere ell. ringere grad

af vished (sikkerhed), navnlig i forb. som
jeg tror bestemt (1.3), fuldt (3.2) og
fast, knap (IV2), nok (V7.6), næppe (2),

næsten (1), skinbarlig (1.2) ofl. (se u.

bestemt osv.) ell. for sikkert (se IV for

15.3 slutn.), for vist (se u. visj, at olgn.

Jeg er ved at tro, at vi selv bliver nødt til

at købe Mad til (hende). ErlKrist.DH.150.

10
II (jf. bet. 4.1^ spec. i udtryk for en urigtig

(urimelig) mening ell. antagelse. *Troer du
da, jeg er en Tyv? PMøll.ES.1.77. *Da man
troede, Danmarks Drot

|
Slumred alt i Gra-

ven rolig . .
I

Rygtet sagde: „Kongen jager

I
End ved Nat paa Sjællands 0." Hauch.

LDR.260. *hver en Gang, at Døren gik,
|

Jeg troede, det var Dig\BoisensViser.296.
Stjæler — hvor kan Du faae saadanne af-

skyelige Ord i Din Mund! Troer Du Herr
20 Sommerfelt bryder sig om et Par Fyrrepinde?

FritzJiXrg. nr. 2. Ottosen. S. 34 (se u. Hjerte-

baand^. „du har jo aldrig hat noen Far! —

"

„— Ikke det? Fler end dig — heldigvis! —

"

„— Det troer du da."CHans.BK.20. Jeg
troede, vi to var Yenner. ErlKrist.DH.149.
tro, at verden hænger i et flynderskind, et

kalveskind, en slynge, se u. Flynderskind
osv. tro, at man har slugt al verdens vis-

dom, se sluge 2.3. tyv tror, hvermand stjæ-

30 ler, se u. Tyv. 3.2) (især ig) i forb. med (obj.

og) inf., (obj.-)præd. olgn. Ew.(1914).V.33
(se u. Klynkerj. *Jeg troer det Velanstæn-
dighed og Pligt,

I
At springe (disse smaa-

begivenheder) ioxh\.Bagges.TJngd.I.25. førend

jeg begynder paa Fortællingen om vor Ud-
flugt . . troer jeg at borde give et Skygge-
rids af disse mine M.Qd\dåxexQ.Blich.(1920).

XIX.46. *Mange blandt dem troede jeg at

kiende.Boye.PS.IV133. *Jeg troede mig
40 halvt en Kjæmpe

|
Og var kun heelt en

Dverg. Winth.ED 31. hele Hoffet troede ham
(o: kejseren) død. HCAnd.(1919).11.44. jeg

lærte Meget der, langt mere end jeg havde
troet muligt. Brandes. Br. 1.91. *IIr. Mikkel
troer sig i Paradiis,

|
Det kriller ham i Bugen.

Rich.SD.85. Øjnene var alle Vegne og næ-
sten aldrig der, hvor man troede dem.
Stuck.1.36. jf. II. forvare 1.2 : Tro den hellige

Grav velforvaret. Vogel-Jørg.BO.572. jf. bet.

50 3.3: tro en i stand til (at gøre) noget, se u.

Stand 8.3. ;/. bet. 3.3 slutn.: Herredsfogden
skranter bestandig, og troes ikke at leve

(o: at kunne leve). Blich.(1920).XIV195. 3.3)

som udtryk for at gøre sig visse (gunstige ell.

ugunstige) forestillinger om en person (s ad-

færd ell. karakter); især i forb. m. præp.
\\

tro (noget) om en, iscer m. h. t. en for vedk.

person ufordelagtig forestilling (knyttet til en

vis situation). *Hr. Kansler! hvorfor gør I

60 — hvad betyder (det, at jeg bindes som en
forbryder) ? . . |

Hvad tror lom mig? KMunk.
C.67. Se, se, hvor frimodig. Det havde jeg

ikke troet om Dem . , Det er reelt, lille De.
ErlKrist.DH.15. vi har endnu ikke svaret
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paa hans brev— hvad tror han dog om os? >

II
spec. (jf. bet. 1.3 og godtroende^ i forb.

tro godt, ondt osv. om (en). *Valdemar
|

Troer ilde om os, Esheml Boye.PS.II.106.
„T.s Ægteskab (bliver) nok ifykkeligt . .

Byens første Don Juan har foretrukket hans
Kone" . . „De tror meget slet om Mændene,
Grevinde Vine." Bang.F.132. Den gamle
tror godt om alle Mei\neslieT.ErlKrist.DH.53.

Jeg havde troet bedre om Dig, LeckFischer. lo

HM.131. jf.: I er saa godtroende, at man
tror godt ligesom I. AHennmgsen.LGJ.127.

II
tro noget til ens nachdel, se Nachdel.

||

tro en til noget ell. tro en noget 'til,

(nu især dial.) tro (3.i), at en har visse egen-

skaber, en vis evne, vilje ell. mulighed, spec:
er i stand til at gøre ell. have gjort noget (nu
navnlig: noget dadelvoerdigt, slet); tiltro en

(noget); tro (noget) om en. „Jeg skulde ikke

formode, at en ældgammel Borgermand 20

skulde falde til den Daarlighed (0: rang-

syge)''' . . „jeg kand dog ikke troe ham til

saadant."HoZ6.i?J.w&./.2. (med sit krav om
at ægte kejseren) troede hun sig dog ikke til

at kunde trænge igiennem, saalænge som
Agrippina endda havde noget at sige. sa.

Heltind.1.151. dersom I tiener mig, som jeg

troer jer til, saa (skal jeg) ogsaa lønne jer

derfor som en ærlig Msknd.KomGrønneg.II.
168. *Kan du troe mig til, at hade

|
Den, 30

som har skienket dig et Glimt af Glæde.
Ew.(1914).III.78. Blich.(1920).Y69. Tops.

J.IS. Hun vidste, at Faderen kunde ikke

vurdere en Gaard til Salg, langtmindre
troede hun Barnet, Broderen, til det. Graf

L

T.128. Er der nogen du tror til det (o: brand-

stiftelsen)? GGregersen.KS.46. Feilb. UfF. \\

spec. i udtr. tro en til livet ell. (jf. bet. 3.2

slutn.) til at leve (Blich.(1920).XXVIII.
101), (nu næppe br. i rigsspr.) tro, at en 40

(syg) vil kunne leve (overvinde sygdommen).
Alexander (blev) angreben saa sterk af een
Sygdom, at ingen troede ham meere til

Livet. Holb.Intr.1.26. Falst.Ovid.55. Agerbech.

FA.II.79. ingen troede ham til Livet, og saa

livede han dog o^.Gravl.S.7.

4) bet. (2-)3 i særlige (faste) udtryk. 4.f)

(jf. bet. 3.1 slutn.) i særlige udtryk for (afvis-

ning af) en urigtig mening. \\ tro om
-igen, (jf. lY om 14.2; talespr.) (blive nødt 50

til at) ændre sin mening, opgive en (urigtig)

mening. De, der tror, at Dyrtiden vil være
forbi med Fredens Indtræden . . vil ganske
sikkert blive tvunget til at tro om igen, Pol.

*''U1919.7.sp.l. især (jf. bet. 4.5^ i forb.: saa
maa du tro om igen olgn., saa tager du
fejl. Hvis du troer, jeg er af den Kaliber,

må du tro om igen. TomKrist.LA.166. CHans.
F.260.

II
tro fejl (se IIL fejl 1), galt

(Moth.T182), jo (jf. jo 2,4;, nej (se IIL ep

nej 1.1^ olgn., navnlig (især talespr.) som af-

visning i forb. (jf. bet. 4.4j.- du kan tro
nej olgn. Lader det maaskee sig heller ikke
sætte i Forbindelse med den Gage . . jeg har

af Landet? Jeg troer jo. HCAnd.BCÆ.1.228.
Ah, hun er undløbet, og troer formodentlig,
at jeg vil gaae paa Jagt efter hende . . Men
det troer De feil, skjøn Flora,. Arthur.Novel-
letter.(1848).22. om vi alligevel havde taget
fejl, det kunde jo dog være . . kunde det
ikke? du tror nej; men det er dog underligt,

om alle (andre) Mennesker tog fejl. JP</ac.

(1924).II.280. du kan tro løgn, se Løgn
2.2. jf.: hvis I tror, han kigger til den Side,

I er, tror I Lyv. BechNygaard.G0.233. Nat
Tid.*/al946.9.sp.3. 4.2) i visse opfordrende

(imperativiske, konjunktiviske), spørgende ell.

især (tillige) nægtende udtryk.
\\
(man) tro

ikke ^at osv.). (poesien) skyer . . alle viden-

skabelige Former . . Dog tro man derfor

ikke, at den ganske mangler det Under-
visende. /J^or^.ZniZÆ^./.PO. Tro ikke, jeg

savner Blik for jer Storhed. KMunk.El.88.
IsakDin.FF.208. ogs. uden nægtelse: tro!

som udtryk for noget (formentlig) sikkert ell.

sandsynligt (i alm. spr.: du kan tro olgn.; se

bet. 4.3J. det lader som (rektor) nu har faaet

bedre Tanker om mig, og tro det giver

mig meget Mod. HCAnd.BCÆ.1.29. Tro, den
(o: jorden) har ligget og grint godt, mens
den sejlede sin Bane i Himmelrummet.
ThitJens.J.175. jf.: Død og Kritte, som han
saa gal ud af Øjnene; tro om Napoleon (o:

mon N.) skulde være stjrtetlThEiv.FD.I.

335.
II
jeg tror ikke fat osv.) ell. (især, nu

dog 1. br.) tror jeg ikke f'at osv.), anv. som
undrende spørgsmaal, resp. som forundrings-

udbrud. Gid jeg er aldrig ærlig, troer jeg

ikke, at det er Henrich forklædt. Holb.Mase.
III. 9. God Morgen, Naboe! jeg troer ikke

at I gaaer paa Frierie? sa.Perø./.2. troer jeg

icke at I raser begge to. KomGrønneg.11.236.
*ØiesteenI Nei hvor klar!

|
Troer jeg ikke,

to Du h&rl HCAnd.SS.XII.247. || du (I,

De) ell. man (Brandes.XI.255) tror ikke,
i forb. m. spørgende bisætn., (nu sj.) ved

udtryk for noget forunderligt, mærkeligt, over-

raskende: du (osv.) aner ikke, kan ikke

tænke dig (ikke tro). *Du troer ei, Kiartan,

hvad det er et yndigt Qvad,
|
Som hun har

digtet. Oehl. KG. (1848). 15. De troer ikke,

hvormange Steder jeg har været idag. Heib.

April.23. O, Balthasar! Du troer ikke, hvad
jeg er bedrøvet !sa.(S'?/vs.5(?. Hrz.11.44.265.

Y44.67. „Skal jeg blive ved (0: med at læse

op)?" . . „Ak, bliv ved! Du troer ikke, hvor
det interesserer mig." FruHeib.EtLiv.III.247.
Tops.(Studenterkom.211). || tror du vel?
se «. vel. 4.3) jeg tror ell. (efterstillet) tror
jeg med særlig (betydningssvækket) anv. (sva-

rende til bet. d.i).
II

indledende et undrende

(vredes)udbrud, en afvisning olgn., med ud-

tryk for, at den tiltalte (ell. omtalte) handler

ell. taler ufornuftigt, urimeligt; i forb. som
jeg tror, du /han osv.) er gal, primer
(se III. prime^, raser (se rase 3.2J, spøger
(se II. spøge I.2j, jeg tror, fanden ell.

pokker plager ell. rider ham (se Fanden
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1.2, Pokker 2,2j, jeg tror, du vil (se u.

villej ofi. jeg troer hånd er ikke ved sin fulde

I

loxstai.iia.Moth.T182. \\ i udtryk for en (tviv-

I
lende) beslutning, der hviler paa en vis for-

nemmelse, tilbøjelighed olgn. *Jeg troer, jeg

venter lidt . . | Det haster ikke med min
egen 1)3.31.]). Recke.KL.86. Jeg tror, jeg vil

gaa op og sove. Rode.Dg.3. || som indskud ell.

efterstillet, med bet. af et forbehold, i forb.

tror jeg ell. (jf. som I.3; især o) som jeg
tror ell. (nu især dial.; jf. Feilb.) det jeg
tror (se u. det 6; jf. Rosenkrantz.Densjette

Sans.(1911).85). *Nær ved Slottet boer en
Bonde

|
Han har Heste, som jeg troer.

Heib.Poet.IY53. ARecke.lll. *Jeg er Havren,
Jeg har Bjælder paa;

|
mer end tyve, tror

jeg, paa hvert ^tx&?k.Aakj.VVF.136. 4.4) i

forb. m. kunne. || du kan tro f'at osv.)

ell. (efterstillet) kan du tro olgn., anv. som
forsikring. *Kom ned til vor Vigne,

|
Hvor

Rankerne groe,
|
Der hænger en Drue

|
Saa

sod, kan du troe. Winth.SS.47. „Du kan troe,

at det er sandt hvert Ord jeg siger 1" sagde
Ki&gen. HCAnd.(1919). II. 106. (jf. Anker
Jensen.HCAndersens sprog.(1929).75). Holst.

LHbl.169. KLars.GHF.I.107. det kan De
lige tro, han er.ErlKrist.DH.lSl. hun ved,
hvad hun gør, kan I tro. smst.150. \\ kan
jeg tro, (1. br. i alm. rigsspr.) som efter-

stillet udtryk for en forsikring ell. en (sikker)

formodning, (han) bad mig selv ret ind-

stændig derom — hun med, kan jeg troe.

Blich.(1920).X.168. Pintselørdag gik Sejer

l{

over til Ibs — som han gjorde saa tidt, kan

'I
jeg troe. smst.XXV1. 4. hun er da vel din
Søster, kan jeg troe. Hauch.SR.1.27. UfF.
ogs. (dial.) ellipt.: kan tro (kantro) m. lign.

anv. men de har jo deres Betaling for'et,

k&ntTo.AndNx.FF.155. Esp.158. Feilb.IY
253.

II
hvor kan du tro ^at osv.), anv. som

undrende spørgsmaal ell. som afvisning af en
urimelig mening ell. formodning. Heib.Poet.
VI 1.46 (se u. gennemskuelig 2). Oversk.EV.
83. ogs. ellipt.: (nej) hvor kan du tro
olgn., vist ikke nej. *„Bare vi dog ej gene'er
Dem!" —

|
„Nej, hvor kan De troe?"' Hostr.

G.159. „I har vel ikke tændt O'u'e-;Træet?"— „Nej, nej, hvor kan du troV Wied.LO.
305. Buchh.Su.II.242.

|| du kan ikke tro,
i forb. m, spørgende bisætn., (i alm. spr. nu
ofU-re:) du aner ikke; du kan ikke tænke dig.

jeg var mocrsom. Ja, De kan ikke troe, hvor
,i<'g har taget mig op. HCAnd.Breve. 1.278.
l'NJørg.S.81. Søstrene talte med hinanden
fra Sfue til Stue. Generalinden talte om
I-«ndstedet: Hun (o: søsteren) kunde ikke
tro, hvor der var friskt og saadanne om Mor-
genen. Bang. L. 158. Bergstrøm. L. 22 (se u. I.

ruske 3.i;. jf. bet. 4.6: I skal ikke kunde
trop, hvilke brave Folk Studenstrups For-
Tid re ere, og hvilket Navn de har indlagt
sig.Holb.llJ.IV6. UfF. II

du kan tro nej
olgn., se u. bet. 4.i. 4.8) t forb. m. maatte,
især

(jf. III. maatte 6.2) i forsikrende ud-

tryk: du maa tro (at osv.), efterstillet:

maa du tro, olgn. Holb.Tyb.III.7 (se I, Mø
3.2 slutn.). PFaber.SK.46 (se u. I. Skotsk;,
det var en sunken Skude, ladet med Byg;
den trak Fisk til sig, maa De tio. MylErich.
S.73.

II
det maa jeg tro, se III. maatte

3.3.
II

saa maa du tro om igen, se bet.

4.1. 4.6) i forb. m. skulle. || til III. skulle

3.1, * spørgende, hypotetiske ell. nægtende

10 forb. som hvad skal man tro ^om osv.),

du skal ikke tro ^at osv.) olgn. Hun
sad lige midt i Sofaen, Damen, og sad og
læste, du skal ette tro, hun saa meget som
svarede mig. Korch.LL.68. Ærlig talt ved
jeg ikke mer', hvad jeg skal tro om dig.

ErlKrist.DH.148. mon jeg skal tro, at,

se lY mon l.i (jf. monstro), spec. (nu min-
dre br.): skal jeg tro, som efterstillet til-

føjelse til et spørgsmaal, en formodning:
20 monstro; formentlig; vel. Winth.V1.264 (se u.

kløtre 1). *Hvor lang er vel Veien (0: til

Amerika), skal jeg troe? sa.ND. 77. Vi ere

dog Venner endnu, skal jeg troe? HCAnd.
Imp.II.249.

II
til skulle 6.3 i forb. jeg ell.

man skulde ^ikke, knap, næppe, næsten
(Heib.Pros.IY334.SvGrundtv.(DgF.III.603)),
snart (se II. snart 4.2^ olgn.) tro ^at osv.),

i udtryk for, hvad man finder sandsynligt,

rimeligt, resp. usandsynligt, urimeligt. Ja,

30 hvis jeg aldrig før har havt en Klemme paa
en saadan Kegle, saa skulde jeg troe, at

jeg nu har ået.Hrz.XVI.255. „hver Dag har
nok i sin egen Plage" , . Man skulde jo troe,

at et Evangelium maatte forkynde, at hver
Dag var fri for Flage. Kierk.X.76. JPJac.I.
161. (om denne fugl) forekommer i Dan-
mark, er mig ubekendt. Dog skulde jeg ikke

tro det. ThorLa.MF.158. Det bliver det vel

ogsaa nærmest hans Sag at hævne, skulde
40 jeg tro. KMunk.El.30. jf. II, føje 2 slutn.:

Saa langt man kunde se frem og bagud var

der Køretøjer; én skulde føje tro der fandtes

saa meget Koreværk i hele Verden, ^ndiVæ,
PE.I.230. jf. III, skulle 8: *siden talte han
saa sandt,

| At Ingen skulde troet om Hans,

I

Han havde været udenlands, Wilst.D.III.

13. Goldschm.Hjl.I.161. \\
(nu næppe br.) til

III, skulle 6,3 i forb. du skulde ikke tro
(sjældnere: du skal ikke tro. Moth.T183.

50 IIolb.Mel.III.2) ell. (spørgende) skulde du
tro, i forb. m. at-sætn. ell. det ell. (tidligere)

spørgende bisætn., i udtryk for, at man finder

noget usandsynligt, urimeligt (og paakalder

den tiltaltes tilslutning til en saadan opfat-

telse). I skulde ikke troe, hvor riig dend Pige

er paa Oid.IIolb.Bars.11 .3. Du skulde ikke

troe det, men det er virkelig sandt, du har

faaet et ganske andet Udseende siden sidst.

Ileib.Poet.1.242. 8a.Pro8.X.417. Skulde du
60 troe det, naar jeg staaer her om Morgenen i

Vinduet, og drikker den velsignede Kaffe,

saa begynder jeg tit at sværme. PMøll.ES.
III.112. Ing.EM.III.il. Gylb.X1.133. 4.7) i

forb. m. turde: jeg tør tro olgn., se u.
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turde. 4.8) i forh. m. ville, (hun) befinder

sig (ikke) vel. Jeg vil ikke troe (o: tænker,

haaber da ikke), at det skulde være af nogen
'BfityåQTv\vGå.PAEeih.Sk.U.93. *Langt kjøn-

nere Egne, vil gjærne vi tro,
|
Kan fremmede

udenlands fixvå^.Orundtv.PS.V.Gé. Saae Du,
Caroline? han lod skuldre! Vil Du nu troe

at han mener det alvorligt ?i^nteJur^.nr.20.

(rullehanen) er af 3 mm Staal. Men vil De
tro (o: kan De tænke Dem det næsten utrolige), lo

at en af Granatsplinterne var gaaet lukt

igennem Staalet. Pol.'y6l942.3.sp.l. || spec.

(talespr.) i fori. detviljegtro, som udtryk

for (fuld) tilslutning til en andens ytring, god-

kendelse af den (s troværdighed); ofte (navn-

lig i fori. det vil jeg (saamænd) bedst
troj anv. iron., m. h. t. hvad der absolut ikke

er grund til at tvivle om: (nej) det tror jeg

(jf. let. 2.2). „Det er et stort Tab for mig, et

Tab, jeg aldrig forvinder." — „Det vil jeg 20

troe, min kjære Madam Qvist. Men De maa
fatte Bern.'' Hrz.IY137. „Det har jeg aldrig

spekuleret over." — W. lo: — „Næ, det vil

jeg bedst tro."AaDons.MYBO. jf. bet. 2.2 og

god 10.2: „drengen er slet ikke videre vel-

begavet" — »nej, det vil jeg (saamænd)
godt tro"

i

5) (bet. 1-3^ m. h. t. noget oversanseligt:
have en vis tro (1.5). 5.1) m. obj. \\ m. h. t.

et overnaturligt væsen (s eksistens, magt olgn.). 30

Troer da Herren endnu Giengangere, Nisser

og Underjordiske? Ho?6.J.&mc.//.3. af deres

Ord skulle man snarest meene, at de troe

en Dievel i Steden for Gud. EPont. Men.
III. 503. en Bonde . . som troede ingen

8TpøgeheT.ACHviid.Dagbog.I.(1787).20. Græ-
kerne . . troede det guddommelige Væsens
besynderlige Indyiiknmg.IIorreb.il.200. nu
næsten kun (relig.; dog mindre br.) svarende

til I. Tro 6.2: Vi erkiende og troe kun een 40

eeneste sand Gnd. Lodde.NT.)(!'». Troe en
Gud, troe at der er en Gud til. Leth.(1800).

Vrede kom op mod Israel, fordi de ikke

troede Gud (1871: troede paa Gud). Ps.78.

22(1931). jf. bet. I.3: *Din Fader kand du
altid sikker tioe. Brors.204. || m. h. t. over-

sanselig tilstand olgn., især (relig.) svarende

til I. Tro 5.2 (i alm.: tro paa, se bet. 6.2).

I taber jo intet derved, at I troer et

tilkommende Liv. Holb.UHH.1.2. Kong G. 50

troer Siælenes JJdødelighed. Schousbølle.Saxo.

250. Troer du ikke Udødeligheden? Oehl.HrS.

(1817).169. *Salige de, som ei har seet
|
Men

dog Opstandelsen tioetl Grundtv.Festps.179.

(Jesu) Liv var nok som en lille i Tids-

havet . . men i det aner og troer vi det fulde

Lys og den store Eyighed.CKoch.ModLivets
Land.(1924).123. \\ m. h. t. religiøs forestil-

ling, især m. at-sætn., pron. det ell. hvad
olgn. som obj. de skulle troe, at Herren . . eo

har aabenbaret sig for dig.2Mos.4.5. Car-
dinaler og Bisper troer hvad Paven troer . .

Bønder, hvad Fogder troer, og Fogden igien,

hvad Herren paa Hovedgaarden troer. ^oi&.

UHH.II. 8. *Hvad du har troet, skal synlig

for dig sta.di,e. Brors.204. *Herrens Røst, som
aldrig brister,

|
Lært mig har, hvad og jeg

troer:
|
Alt hvad for hans Skyld jeg mister

|

Faaer igjen jeg paa hans Oxd.Grundtv.
Festps.78. *hun (siger), at Gud kan ikke
nænne at sige nej . . |

og smiler jeg . . saa
siger hun: det tror \eg\ Holstein.D.10. spec.

(jf. bet. 6.2) m. h. t. guds ord: *Hvordan det

(0: nadver-underet) skeer det veed jeg ey . .
|

Min Sands saa høyt sig ey bør snoe,
|
Det

er mig nok, hans Ord at troe. Kingo.SS.IV.21.
den himmelske Fader giver os sin Hellig

Aand, saa at vi ved hans Naade troe hans
hellige Oid.Katek.§99. tro evangelium, se u.

Evangelium l.i. 5.2) (jf. bet. I.5J m. præp.

paa: have tro paa (overbevisning om reali-

teten, sandheden af noget), den nulevende
Slægt troer hverken paa Alfer eller paa
BieTgtTolde.Heib.Poet.II.49. *Jeg veed, paa
Drømme troer I)u.Winth.Digtn.l2. *Jeg tror

paa onde kundeT.Duru&Chivot.Lykkebarnet,
(overs. 1882). 8. tro paa varsler, se u. Varsel.

II
især (relig.) svarende til 1. Tro 5.2. *alle

de Gode,
|
Som her paa hans (o: guds)

Miskundhed troede. Grundtv.(Till.t.evange-

lisk-christeligPsalmebog.(1857).380) . naar man
seer Teten af Fjendens Colonner og hører

de første Skud, maa man troe paa Noget.
Goldschm.R.355. Hvorfor ikke nyde Livet?

. . Religionen . . troer jeg jo ikke læn-

ger ]^a,a.OlfRicard.K.129. tro paa evangeliet

olgn., se u. Evangelium 1.1-2. spec. i udtryk

for tro paa gud: de troede paa Herren. 2i)fos.

14.31. jeg er Opstandelsen og Livet; hvo som
troer paa mig, om han end døer, skal han dog
leYe.Joh.11.25. *Vi tro, vi alle tro paa Gud.
SalmHj.1.1. *Hver den som troer paa Gud
I

Den hielper han i 'Nøden.Oehl.Digte.(1803).

258. Vi troe, at han er, men vi troe ogsaa
paa ham, al vor Tillid hviler i ham. Mynst.
Taler.(1840).II.191. Jeg troer paa Gud, det

er: jeg er ikke alene forvisset om, at Gud
er til, men jeg hengiver mig til ham med
Tillid, og venter alt Godt af ham. Katek.§55.
5.3) (især relig., svarende til 1. Tro 6.2^ m.
obs. anv.: have tro (paa gud), frygt ikke,

troe ikknn. Marc.5.36. Hvo som troer og
bliver døbt, skal blive salig; men hvo som
ikke troer, skal blive fordømt. smst.16.16.

*Frit at tænke, tro og tale,
|
Det er Folkets

gamle Ret.Grundtv.PS.VIII.88. jf. bet. I.2:

hvo som tror, haster ikke, se u. haste l.i.

II
part. troende brugt som adj. ell. subst.:

som har (har antaget og lever efter) en vis tro

(l.b{2)); rettroende; ortodoks; ogs. (talespr.)

om tilhænger af en strengere religiøs retning:

hellig (n.2), (indre)missionsk olgn. vær ikke

vantro, men troende. Joh.20.27. *Gud Hel-

lig-Aand! opfyld med Lyst
|
Din troende

Forsamlings Bryst ! Grundtv.SS.1.255. de „tro-

ende" Soldaters M.od. Bang. T. 69. nu skulde

Tabita til Byen og være Stuepige hos en

troende M.anxdakt\irhandler. Kirk.F.145. (en)
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troende Kristen. OFrus.Litt.236. jf. (1. br.):

Skjønne og troende Salmer læser jeg sta-

dig. Schand.AE.322. anv. som subst.: *sande
Troende forlænges (o: længes) efter Døden.
Clitau.IR.44. En Troendes Bønner ere Gud
behagelige. ^ø!/ssf.<S'.i56. *Hvad Troende i

Speilet saae,
|
Skal Salige erkjende. GrMnd^y.

SS.11.400. kan det end . . være tvivlsomt,

hvorvidt jeg . . er en Troende, det er vist,

at jeg er en Rettroende, der afskyer Bap-
tisterne. ZierA;.F//. 424. JohsWulff.T.18. de
troendes fader (2), menighed (2.i), samfund
(6.2) ofl., se u. Fader (jf. I. Tro 6.2) osv.

svarende til I. Tro 5.1 : (Euripides staar) i

„Bakchai" overfor religiøsiteten mere . . som
tilskuer end som troende. NMøll.B.10. Mi-
thrasreligionen . . dyrkes af henved 100,000
Troende i Nordindien. Pol.^*/nl942.11.sp.6.

de troendes behersker, se u. Behersker.
Tro-, i ssgr. ['tyo-] (ogs. m. hovedtryk

paa 2. ssg.-led, se tro-hjertet, -hjertelig,

-hjertig, -love, -skyldig, -værdig ofl.) ell.

['tfO"] (i visse (i rigsspr.) 1. br. ssgr., som
tro-gemme, -give, -huld, -kende ofl.). især

af 1. Tro (ell. II. troj.

Troccodille, subst. se Toccadille.

Trochæus, en. se Trokæ.
Trod, et. se II. Traad.
I. Trods, en ell. \ et (Høysg.AG.34).

[tfcos] tidligere ogs. [tycods] (jf.: på theatret
horer (man) trods, trodse udtalt trots, trotse.

Lyngbyibrev*%1858.(NkS4°3038). jf. Bøgh.
DD.1866. 57. RNeiiendam. JohanneLuise Hei-
berg.(1937). 17). (tidligere ogs. skrevet Trotz.
LTid. 1733. 343. — nu kun dial. Tra(d)s,
Moth.T194. Cit.l8.aarh.(AarbSkive.l920.113).

Esp. 359. 494. Thorsen.8. Feilb. se videre u.

bet. 3.3). (amyd. trotz, tratz ofl., sv. trots (og

t tross), no. tross, trass; fra mnt. trotz (tros),

tratz (tras), hly. trotz (trutz, f tratz), jf. hall.

trots; sml. II-III. trods, I. trodse, trodsig)

I) tilstand (følelse, holdning, adfærd), der

er præget af fasthed, urokkelighed, fast (ved-

varende) modstand imod angreb, paavirkning
olgn., især med forestilling om sejg, stejl,

ofte: ubetimelig, overdreven fastholden ell.

vcdhængen; urokkelig, ikke eftergivende
fasthed (over for en ell. noget); haard-
nakkethed; halsstarrighed; genstridig-
hed, (om særlige udtryk som obj. ell. styret

af præp. se u. bet. 2-6). I.l) i al olm., ofte

med attrib. adj. til bestemmelse af følelsens

ell. holdningens forsk, art, fra rolig fasthed,

uforsagthed til overmod, (formaalsløs) stædig-
hed olgn. Moth.T194. den afmægtige Trods
hvori Barnet . . modstaaer din Befaling.

Mynsl.Betr.1.238. *(kongen) svinger Trodsens
Skjold (0: mod paven) og har omgjordet

|
Sit

Hjerte med Ulydighedens Harnisk. £fouc/».

DVIII.22. der er en Trods, der byder Gud
selv Spidsen. Kierk. 11.212. Hvad hjælper
Dig Din stolte Trods? Kaalund.FD.123. At
vise Trods mod Øvrigheden. VSO. han (vilde)

møde dem med Trods paa Panden og Foragt

i Øjet. Schand.TF.1.154. *rank som Skam-
lings - Obelisken

|
er „Kærlighedens stille

Trods". ZakNiels. (SprogforeningensAlmanak.
1894.1). Jeg vil bryde eders hovmodige
Trods (1871: Styrkes Hovmodj. 5ilfos.26.i9

(1931). stejltrods,seY stejl 2.i. jf. bet. 2
og II. sætte 9.i: sætte trods mod trods.
Heib.Poet.IY359. PNJørg.S.58. jf.: *Mod
Trusel kjækt vi sætte Trods. Ploug.VY11. 37.

10 1.2) (nu sj.) især i forb. m. præp. paa, om
tillidsfuld (urokkelig) tro ell. stolen
paa noget; dels relig.: gud er min tråds.

Moth.T194. *Udrust dem (0: de vordende
præster) med din Sandheds-Aand . . |

Ja,

giv dem Trods paa dine Ord
| Og Lyst til

dine lyse Spor. Grundtv.SS.IV.333. dels om
overmodig, selvsikker adfærd, overmodig stolen

paa ell. (jf. trodse 3.3^ pukken paa noget

(sin ret, sin magt). Grev Henrik havde, i

20 overmodig Trods paa sin Krigslykke . .

ladet Yttringer falde, som lode befrygte
det Grueligste. /ngf.F^.///.277. den politiske

Strid, der holdtes gaaende ved Estrups
Trods paa M.sigten.VilhAnd.Litt.IY552.

2) i forb. sige (Moth.S187. Grundtv. Dansk.
1.432) ell. (i alm.) byde trods, (efter ty.

trotz bieten; ;/. II. byde 6(3); især CD)

trodse (1-2). 2.1) især i forb. m. hensobj.:

med fasthed imødegaa en angriber, mod-
30 stander, uforsagt tage kampen (forsvaret) op

(uden at vige, give efter); byde en spidsen;

(med fasthed) træde op imod en (fjende,

modpart); ikke give efter for, vige for en;

trodse (1) en. Moth.T194. *var det ey Ly-
sets Kiæmpe,

|
Som bod Eloah Trods? Ew.

(1914). 1.155. * Herren kommer. Gud med
os,

I

Troen paa Ham bier,
|
Byde vil Han

Fienden Trods,
|
Som sit Folks Befrier,

Grundtv.SS. 1.293. *Vi byde Fjenden Trods,

40
I
Naar Kongen er med os. PFaber.VY 4.

Gjel.KH.233(se u. III. stille l.i;. den gamle
Kartograf . . Jens Sørensen (var) en stejl

og vanskelig Mand, der . . end ikke gik af

Vejen for at byde Ole Rømer Trods. CSPet.
Litt.736.

II
uegl., m. h. t. (angribende) magt,

fare, krav olgn. *Er Gud med os: —
|
Vi byde

Faren Trodsl JSneed.

I

II. 242. Og aldrig

uddøe Hvidtfeldts Roes,
|
Hans kiække Søe-

mænds Minde . . |
Naar Fædrelandet kalder

50 os,
I

Som de, hver byde Døden Trodsl
Ilahb.PoetF.1.188. Byder kun Mørket Trodsl

I

Sent (o: engang) opfyldes Eders lyse Drøm-
mel Ploug. VV.1. 129.

II
om naturkraft olgn.:

modstaa; ikke lade sig anfægte, svække af.

Vor Tro skal byde Frygten Trods. PalM.
TreD.305. dette Slags Møller kan , . langt

sikkrere byde Stormen Trods. Hauch.RF.I.

104. 2.2) (nu vist kun i udtryk, der ogs. kan
opfattes som hørende til bet. 2.\) som udtryk

60 for en (udæskende) opfordring til en kappestrid

(en jævnførelse m. h. t. dygtighed olgn.) ell.

for en (overlegen) afvisning af en anden part

som den underlegne. Jeg Trods dog byder
Jer i Mod og Kræfter;

|
Thi Jer i ingen Daad

XXIV. Eentrykt »/i 1948 35



647 Trod« Trods 648

jeg stander etteT.Hauch.Lyr.114. \\ med en

personietegnelse (som hensohj.) og en nær-

mere bestemmelse ved en (betingelses)hisætn.

ell. en inf.: trodse (2.(i-)2). vi (vil) ikke

misunde de . . høyeste Stands-Personer; vi

vil meget meere byde dem Trods, om de

kan fremstille saadan en Daatter, som vores.

Pamela.1.392. Biehl.(Skuesp.VI.353). Da by-
de vi Sygdom . . Fraskillelse, Døden selv

Trods, at kunne i mindste Maade forandre

eller formindske vor Kieiligheå. Suhm.1.115.

jf.: Jeg tør byde trods til, om nogen kan
sige, min Mand og jeg . . har havt eet ondt
Ord sammen.Rahb.Tilsk.1799. 737. \\ om ting;

m. hensobj. ell. præp. til: kunne maale
sig med; være (langt) overlegen; trodse

(2.8). det siger tråds til det. Moth.S187.
Fruentimmer har spillet saadanne Roller i

Verden, som byder trods til de klogeste

MmdMkes.Argus.l771.Nr.51.1.
3) i forb. af, i ell. paa trods (uden skarp

bet.-adskillelse ml. de forsk, udtryk). 3.1) af
trods, (jf. af k.l.i) med (en følelse af) trods

(1) som bevæggrund (til en vis adfærd); dre-

ven, tilskyndet af (en følelse af, en trang til

at vise) trods. vAph.(1764). Han giorde det

alene af Trods. F/SO. MO. 3.2) i trods,

(jf. III. i 11 og 13.2J som udtryk for, at (en

følelse af) trods (1) (i en vis situation) præger
en persons sindstilstand (og bestemmer hans
adfærd). vAph.(1759).209. han svarede, hand-
lede i trods (og vrede)

j (jf. bet. 4.i^ m. præp.
(i)mod til angivelse af den (ell. det), som ens

(følelse af) trods er rettet imod: jeg tror, at

det bare var i Trods mod sin Far, at han
meldte sig ind. AaDons.BU.171. \\ i trods
for, (jf. bet. 4.2; nu næppe br.) dels til an-
givelse af et forhold, der fremkalder (som
modtræk) en vis (handling i) trods. Kong
Albert af Sverrige lod sig skrive Konge til

Dannemarck og Norge, i Traads for at

Dronning Margareta lod sig skrive Dronning
af Sxerrige.Holb.Intr. 1.643. dels til angivelse

af et forhold, der, imod hvad man kunde
vente, ikke afholder en fra en vis (trodsende)

adfærd: paa trods (3.3) af; til trods (4.2) for.

paa det I icke skal tvile meere om mit op-

rigtige Hierte-Lag, see da! saa vil jeg, i

Trods for mine Brødre, Søstre, Venner og
heele Verden, forbinde mig udi Ægteskab
med jer Dotter. sa.UHH.IY2. Jeg bliver ved
min eenfoldige Levemaade i trods for den
heele Stad. sa.Plut.1.3. Jeg vil giøre det (ell.)

Det skal skee i Trods for Eder. vAph.(1764).
335. jf.: Saa vil jeg ey heller tage Livet af

mig selv. Nu skal jeg leve i Trods (o: paa
trods af, til trods for, hvad der er sket).Holb.

UI.1V.14. 3.3) m. præp. paa (II.7.i).
||
paa

trods ell. (nu kun dial.) paa tråds (paa-
trads) (Gadeordb.^375. Ploug.NS.lll. Esp.
359. se videre ndf.; jf.: I daglig Tale bru-
ges ofte: paa Tras. CollO.), paa en saadan
maade, at man viser trods; især: med den be-

stemte hensigt at vise (udæskende) trods; (tidli-

gere) spec. m. bibet. af urimelighed, (ungdom-
melig, ufornuftig) friskfyragtighed olgn. *Det
kan man kalde at leve paatrads.

|
Hocus,

Pocus , Filias ! Rahb. (Fader Evans Stambog.*
(1824).366). *Kan det jer undre,

|
Naar I

paa Trods min Kjærlighed gav Afsked, | At
jeg paa Trods den (o: afskeden) modtog?
Heib.Poet.IV302. at ville være en ulykkelig

Elsker, uagtet han maaskee end ikke er det,

10 ja at sætte en Ære deri, det er jo ligefrem

i Galskab at ville tage Verden paatrads.

Kierk.VI.375. „Længes Du aldrig . . efter

Gudstjenesten i den Landsby, hvor Du er

kommen fra?" — „Nej" . . — „Du siger det

vist paa Trods.'' Schand.TF.II.141. Feilb.

LollO.
II
paa trods af, i bestemt modstrid

med; stik imod. på trods af al historie lader

(folkevisen) marsken . . udføre drabet. JLD
Jørg.(HistTidsskr.6R.III.71). *på Trods af

20 al FoTxentning. Blaum.Sib. 178. Stik imod
vore egne Ønsker og Forhaabninger, ja

mangen Gang paa Trods af den sejgeste . .

Vilje, narres eller nødes vi . . til at op-

fylde vort Livs Bestemmelse. Pon^.D. 122.

paa trods af al fornuft startede han en

forretning 1

4) (jf. bet. 3) m. præp. til (II.13.4); (tid-

ligere) ofte sammenskrevet: tiltrods. 4.1) (nu
sj.) anv. adverbielt: til trods, som udtryk

30 for, at en vis adfærd er ell. ønskes opfattet

som et udslag af (en følelse af) trods (l.i).

Naar Degnen skulde samle Øens Ungdom
paa Kirkegulvet (gik den unge mand) til

trods ud af Kiiken.Cit.l767.(AGarboe.Agersø.

(1938).87). (den fortvivlede) forarges paa hele

Tilværelsen; han vil saa tiltrods være sig

selv . . Thi haabe paa Mulighed af Hjælp
. . det vil han ikke. Kierk.XI.182. et Øieblik

havde han følt Uvillie imod den hele indiske

40 Literatur, fordi den var bragt i Forbindelse

med hans Uheld; men derpaa tog han til-

trods fat paa den. Goldschm.Hjl.il.442. (jf.

bet. 3.2^ m. præp. (i)mod: mange Steder lød

der . . Sang og Lystighed . . til Trods mod
Bispens . . strenge Anordninger. /ngf.Zi^.//.

147. 4.2) (svarende til II. trodse 1) med for-

ansat hensobj. (ell. som efterstillet præp.-led;

dette til trods olgn.) ell. (jf. bet. 4.3 ; i talespr.

næsten kun) i forb. til trods for, som ud-

50 tryk for, at en vis adfærd (holdning, handling)

er fremkaldt af (en følelse af) trods (l.i), ell.

at et vist forhold ell. hensyn, imod hvad man
kunde vente, ikke afholder en fra denne (trod-

sende) adfærd (jf. bet. 3.2^. ligesom til Trods
for mit Uheld (o: et skuespils forkastelse),

skrev jeg nu et af mine mest overgivne

Lysts]pi\.BalthBang. (Figaro, "/s 1868. 2. sp. 3).

II
m. h. t. en person(s forbud, modstand).

vAph.(1764). *Den, der, sin Læge til Trods,

60 valtser med Tæring i Bijst.FGuldb.S.93.
*lad os fælde Vildt,

|
Faae Sul til Brødet —

Lad os friste Livet
|
Tiltrods for vore Fien-

dei\Bredahl.I.44. *Er Du den Qvinde, som
Ridder Bengt | Har ægtet nylig til Trods
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for mig? Hauch.LDR.132. jf. let. 4.3: *(han)

til Trods for hver en kronet Frier
|
Prind-

sessen vandt. »Sander.Farp. 7. || nu næsten

kun (jf. bet. 3.3 slutn.) tn. h. t. et (imod for-

ventning) ikke hindrende forhold: trods (II. 1).

Du kan ikke troe, hvad det kildrer, naar
man, alle Efterstræbelser til trods, kan er-

holde en Fordeel efter en anden over sine

FiendeT.Skuesp.il1,2.63. *Til Templen gaaer

jeg op . . til Trods for alle mørke Tanker,
| i'o

Der lukkes engang op for den, som ofte

h&nkeT\NordBrun.ES.19. *Saligheden, Tvivl

til Trods,
|
Giør indlysende for os. Grundtv.

SS.I.622. *Tidens Draaber ile,
|
Tiltrods for

Ønskets BUw. Heib.Poet.IX.297. tiltrods for

sine mange fortræffelige Egenskaber (Pont.

F.1.186: Hans mange fortræffelige Egen-
skaber tiltrods^ . . led (præsten) af en bekla-

gelig Svaghed, en sørgelig Svækkelse. Pon<.

Isbj.89. (han) eksploderede i Latter . Frø- 20

ken F. fuldendte alligevel sin Bekendelse
dette tiltrods, og endskønt henrivende Und-
seelse næsten kvalte hendes Stemme. JF
Jens.D.187. om ham stod (der) en Glans af

Eventyr og Romantik, som tiltrods for alt

aldrig havde omgivet de unge Piger. /saA;

Din.FF.278. (jf. II. trods I.2 og III. trodsj

til trods for m. flg. bisætn. (at-sætn.): Vor-
herre . .

I

giv Træerne Blomster og Frugt.
|

Men skaan dog min lille Kone,
|

tiltrods 30

for hun knoppes saa smukt. SigfrPed.NSV
41. Louis Philippe . . valgtes til Frankrigs

Konge . . „ikke fordi men tiltrods for, at

han var en Bourbon". Vogel-Jørg. BO. 280.

4.3) (jf. bet. 2.2; svarende til II. trodse 2;

nu 1. br.) i udtryk for et konkurrence- ell.

jævnførelsesforhold: til trods for (nogen),

(mindst) saa godt som (nogen); bedre ell.

mere end (nogen); trods (II. 2). ihvor ube-
tydelig jeg er, kan jeg dog bevare en Hem- 40

melighed tiltrods for Enhver. Heib.Poet.V84.
Du kan være hjerteløs tiltrods for Nogen,
Du kan spøge med Alt.Kierk.II.208. man-
gen en dygtig håndværker, der til trods

for nogen fører en smidig pen. Verner.120.

5) (fra ty. trotz i lign. anv.; rimeligvis

(dlipt.) af bet. 2: jeg byder dig trods olgn.;

jf. bet. 6; nu kun i tilfælde, der ogs. kan op-
fattes som hørende til II. ell. III. trods; jf.

Dania.III.81ff.) anv. som (en art) interj., 50
m. bet. af en udfordring (af en formentlig
underlegen modpart), en (overlegen, haanlig)
afvisning (af en andens mulighed for at

maale sig med en, gøre sig gældende, magte ell.

opnaa noget): hvem tør vove ell. prøve
paa (om); prøv (kun) paa (om); lad os
se (om); jeg vil se (den, der —); jo pyt
(om); (der er) ikke tale om (at); i forb.

som trods du tør, kan osv. ell. (senere især)
m. flg. bisætn. (indledt med om, sjældnere at^ 60
olgn. *Yel maa hånd (o: djævelen) biide i

min Hæl,
|
Men Trods (SalmHj.543.7: Trods

om^ hånd skade kand min Siæll Kingo.SS.
V25. tråds du tør røre dem. Moth.T194. *Hør

I Vinde! . . | Jeg (0: Neptun) viise eder skal,

at jeg har endnu Mod!
| Trotz I tør, uden

mig, oprøre mindste Flod. Holb.Paars.21. *Af
saadant blef hun dog af Gunnild strax cu-

reret,
|

Trods Blok kand giøre sligt, hvor
sterkt han har studeret. sms<.275. *dine Faar
skal ingen fra dig slide, | Ja trods at een vil

krumme dem et Haar.Brors.224. *End med
Sang vi dig (0: døden) tør møde,

|
Trods, du

kan vor Trøst omst0de.CFrim.SE.il. *Jeg
har Nøglen!

|
Men trods, I faaer den af mig

heller, B.enelRahb.Skuesp.1.154. *som jeg

hugger
I
I denne Eg, saa skal jeg hugge til

|

Paa Linges Isse, trods om den kan holde.

Grundtv. Optr. 1. 51. Bredahl. VI. 89 f. Trods,

om Du tør røre DiglF^SO. Trods den, som
kan giøre det bedre !M0. //. bet. 6.2: trods
for din næse! se I. Næse IO.2. || med over-

gang til II. trods 1: *Vi døbe dem i Jesu
Navn,

I
Trods hvem det vil forhindre.

Grundtv.SS.IV146. smst.III.103,

6) (uden skarp adskillelse fra bet. b) f anv.

som (en art) adv. 6.1) anv. m. bet. af en for-

sikring, som forstærkelse til et adj. ell. adv.:

(ja) endnu mere (bedre); i forb. (lige saa
god) ja trods (saa god) olgn. jeg bilder mig
ind, at være lige saa vel Madame, som hun,

ja trods saa god.Holb.Bars.il. 5. jeg (er)

med Permission . . ligesaa god som hun, ja

trods, trods: thi er hun en fornemme Borger-

Kone, saa er jeg ligeledes. sa.Fgs./..?. Suhm.
TS.VIOO. det (land) blev regiert ligesaagodt

. . som Dannemark i de gode Dage, og trods

kanskee tilRahb.Tilsk.1799.387. 6.2) (jf. bet.

5 slutn.) i forb. trods for, til trods (4.2) for.

Piigen skal strax paa Døren, og I skal trods

for hende, og den heele Verden blive min
Svigersøn. Holb.LSk.1. 6. min Datter skal

blive Grevinde, trotz for heele Verden. £^om
Grønneg.11.371.

II. trods, præp. [tfos] tidligere ogs.

[tfcnds] (se u. I. Trods. jf. ældre skriftform

trotz. Hummer.JS.11. 73). (ænyd. d. s., sv.

trots, no. tross; efter ty. trotz, jf. holl. trots;

af I. Trods (2-4); ;/. III. trods og skønt 3 )
I) som udtryk for, at noget (en modpart

ell. især en hindring, et hensyn), imod hvad
man skulde ell. kunde vente, ikke hindrer en

vis adfærd (handling, beslutning) ell. udvik-

ling; til trods (I.4.2) for; uagtet; uanset.
I.l) i al olm. *jeg vovede, |

At trænge mig
herind, trods Vagt og STpeydere.Ew.(1914).

V.5. jeg det fremmer,
|
Trods dig, trods al

din Sjiot. Wess.56. Grundtv. SS. I. 401 (se u.

klingre 2.b). Trods Hendes kolde Blikke,
|

Trods Hendes bittre Ord,
|
Jeg Hende for-

lader ikke. Winth.Digtn.310. Men trods Vee
og Vaande,

|
Trods hver bitter Skaal,

|
Hol-

der fast i Haabet | Jeg (o: Danmark) mit
Fremtidsmaal.PaIilf.*///.355. Trods Blæsten
var det trykkende hedt. JPJac. 1. 56. Han
var . . robust trods sine firsindstyve Aar.

JVJen8.RF.89. (jf. bet. 4.2; sj.) efterstillet:

Trods Rigdom, ja Forældre trods,
|
Taer

86*
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vittig Pige ingen Klods. Wess.260. (jf. I.

Trods 3.3 sluin.; sj.) med særlig forestilling

om direkte modsætningsforhold: *Her skal du
(o: en fugl) ikke længer trøstløs sukke,

|

Og holdes bunden trods din frie Natur ! Bødt.

D.(1856). 7.
II sfec. i forb. trods alt, ofte

(svarende til fr. malgré tout ell. quand méme^
med særlig forestilling om urokkelighed, ubøje-

lighed til det sidste, det yderste (uden hensyn

til rimelighed). Tænk Du saa ogsaa lidt paa
os, tænk ikke mindst paa din Fader, som
trods alt elsker Dig saa usigeligt. iVaws.FE.
178. De ser altsaa, at jeg arbejder trods alt.

Wied.PS.315. *Vort Løsen er: Trods Alt!
|

Når Danmark har os kaldt,
|
så står vi eller

falder, som Dybbøls Kæmper faldt. J?ørfl!.

GK.221. paa højre Haand (tatoveret:) „Hilma
trods &W\PolitiE."U1923.1. !.2) (jf. I.

Trods 4.2 slutn. (og b) samt III. trods og ty.

trotzdem dass; i omhyggeligt skriftspr. min-
dre br. (jf. NatTid.^*/7l943.8.sp.3)) styrende

(pron. det og) en bisætn. (a,t-sætn.). Men
trods, at han maatte være død for lang Tid
siden . . viste (den døde arbejder) ingen af de
„absolutte Dødstegn'\Bergs.GF.II.390. Tak
. . for Indbydelsen, jeg haaber sikkert jeg

skal komme — trods at Din „Ugudelighed"
virkelig kunde gjøre mig betænkelig. Rich.

(Brandes.Br.1.274). trøg og langsom . . be-

vægede (han) sig . . og det trods, at det

hsiglede.8chand.BS.340. (pletten var) hæslig,

grumsetbrun trods det den kaldtes en Skøn-
hedsplet. KAabye.PT.lO. LeckFischer.A.155.

2) (jf. I. Trods 4.3; især (s) i udtryk

for et konkurrence- ell. jævnførelsesforhold:

(mindst) lige saa godt som (nogen);

om kap med; fremfor; bedre end ell.

mere end (nogen); i udtryk som trods en
konge, en mester, trods dig (Høysg.S.211.

VSO.; ogs. som en slags sammenlignende
konj. („bedre end") m. flg. nom.: *Hand saa-

dant vel forstaar trotz I og nogen anden I

Holb. Paars. 271), især i forb. trods den
bedste (Olufs.GD.71. VKorfitsen.EV.75)
ell. (nu næsten kun) trods nogen fno-

gen anden, nogen af os olgn.). *En Times
Tid jeg skrive kand

|
Et hundred' Vers til-

lige,
I

Trods Kingo selvl Reenb.n.l21. jeg

forstaar mine Politica, og min Juram trods

nogen Minister her i Landet. Holb.L8k.V4.
(klippens) Spidse truede Skyer, trods de
Ægyptiske Pyramider. (S'm/jw.//.226. jeg var
formastelig nok til ikke ret at ville erkiende

det gisselfeldtes Hofs vidtberømte Fortræffe-

lighed . . skiøndt De har priset den gisse-

feldtske Fortræffelighed trods nogen. KM
Rahb.l3. Mod Østen lukkes Forgaarden ved
en Mur, trods den chinesiske. Grundtv.VK.
(1814).10. *0m lydhør, trods Andre,

|
Jeg

var, eller døv,
| Det dages med Tiden. sa.

NM.3. Lidelsernes Kors adler et Menneske
trods Noget. Kierk.V88. han . . forstaaer det
Slags Arbeide trods nogen Anden. NPWiwel.
R.267. hun var urolig trods nogen. SKoch.

Digteren.(1907).151. (hun) kunde forløse en
So trods nogen Dyrlæge. Rosenkrantz.Fruen
paa Havreholm. (1899). 20. jf. (overflødigt) i

forb. m. saa vel som olgn.: Hummer.JS. II.
73. jeg har Forfædre at slægte paa, som
havde par dieu saa stor Ambition som trods

nogen af Borgerstanden her i Byen.Holb.
Vgs.1.3.

III. trods, konj. [tfos] tidligere ogs.

10 [tjcods] (se u. I. Trodsj. {jf. ty. trotz (dass),

trotzdem (dass) m. lign. anv.; af I. Trods 6

og II. trods 1.2; mindre br. i omhyggeligt

(skrift)spr. (jf. Dania.III.82. Wiwel.229)) med
(hypotetisk ell. især) konstaterende bet.: skønt
(2(2)); uagtet. Nu skal (den landsforviste

dronning Carolitie Mathilde) reise ganske
alene, trods hun er Moder til to Børn og har
kunnet befale over os Allesammen. CBernft.

GM.II.381. *Men trods min Viden — trods

20 jeg veed,
|
Med bedre Grund end dem i

Skolen,
|
At Intet Nyt er under Solen. PaZM.

TreD.294. *man maa prise vore Folk, der,

trods
I
De er saa faa, dog holde Stand saa

godt. Hrz.XI11.129. Foraar var det, trods

Dagen tog af. Tolderl.F. 11.49. Køligheden
faldt ikke paa, trods Mørket brød ind.

Drachm.F.II.lOl. *de Stjerner spille
|

og
taler Livets Sprog,

|
trods alt er tavst og

stille. Stuck.S.44. Trods han var fyldt af

30 Harme, bevarede han et roligt Yæsen.Søi-
berg.KK.1.23. trods de litterære Folk aldrig

kom til at se andet i ham end en Nar, vandt
han Tonson jun.'s Tillid. Rubow.KK.67

.

Trods-alder, en. [I.l.i] (fagl.) alder

(periode), i hvilken et barn har særlig til-

bøjelighed til at vise trods (over for sine op-

dragere), dels 2-4 aars alderen, dels pubertets-

alderen. Tordrup. Børnepsykologi. (1937). 258.

Socialdem."hl946.2.sp.l.

40 I. Trodse, en. se Traadse.
II. trodse, v. ['tymsa] tidligere ogs.

['trmdso] (se u. I. Trods^. selv på det Kgl.

teater hører man trodse . . udtalt som trotze.

FBeyer.Modersmålets opdyrkning.(1865).12. jf.

OrdbS.). (tidligere ogs. (skrevet) traadse.

Holb.EP.II.7. JSneed.1.151. trotze. Slange.

ChrIV297. — nu kun dial. tra(d)se. Moth.
T194. Skjoldb.PerHolt.(1912).66. Thorsen.8.

FrGrundtv.LK.202. Feilb.). -ede. vbs. jf.

50 I. Trods. (ænyd. trodse, trotze, tradze, sv.

trotsa, no. trosse (og trasse^, ty. trotzen

(mht. ogs. tratzen, trutzenj, holl. trotsen;

til I. Trods; jf. VI. trisse)

I) forholde sig paa en maade, der er udtryk

for reaktion (mod en paavirkning), urokkelig,

ikke eftergivende fasthed, haardnakkethed, hals-

starrighed, genstridighed; vise trods (I.l.i)

(imod); byde trods (I.2.i); spotte (2); for-

holde sig urokkelig (handle, virke, gennem-

60 føre noget) paa trods (1.3.3) af en modstand,

hindring olgn. I.l) om levende væsen, især

person, (om særlige forb. m. præp., adv. olgn.

se bet. 3). Lader os ikke have Lyst til forfæn-

gelig Ære, saa at vi trodse (1907: udæske^
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iverandre og bære Avind imod hverandre.

lal.5.26. „Adieu udkaarne Junker I prosit die

[ahlzeit" . . „Hvilket uforskammet Qvinde-
[enniske, langt fra at skamme sig ved sin

isgierning. Hun traadser oven i kiøbet."

Iolb.HP.II.7. *0p en hver!
|
Drager Sværd!

Fienden trodser Herrens Rær. Brors.206.

(hun) saae mig ret trodsende ind i Øinene,
lallhBang.8.45. *Han (o: Kaianus) efter

line (o: Alexanders) Ønsker har sig føiet?"

I

„Nei, fast ved sin Beslutning han for-

bliver." —
I

„Hvordan! Han trodser end?"
„Han trodser ei;

|
Det er hans Villie kun,

»om ei kan rokkes." PaiM.TreZ).2(?3. Et Men-
leske kan trodse Gud, kan tvivle, fornegte,

spotte, haane h.a,m.Monrad.BV12. *„aldrig

»enoptager jeg | den Sag" . .
|
„Jasaa . .

longen (har givet) mig Fuldmagt til . . | at

landlo af mig selv" . .
|
„Jeg trodser jer."

iMunJc.C.*74. \\ m. h. t. fare, anstrengelse,

$kæbne(ns magt) olgn., ogs. (lov)hud, fordring

(som man ikke vil respektere, bøje sig for,

mderordne sig under). * Vandfalde traadsedes

Elvens stærke Lax. JSneed.I.lSl. *Er han
egent kun for at trodse Loven? Fasting.

.11. *Han (o: Luther) trodsed' Band og
Jtaal og 'Bai3i\.Grtindtv.Kvædl.351. *mangen
lang har du (o: Christiane Oehlenschldger)

rodset |
Den faldende Regn

|
Og den iis-

toldtstormende Østwind. Uauch.Lyr.69. Det
lytter ikke at trodse Sk']«ibnen.NPWiwel.
1S.218. Brevduens Mod til at trodse alle

?&TeT. MeddRytt.141. 1.2) (især o) uegl., om
\ing, tilstand, evne, følelse osv., der ikke lader

tig paavirke af, kan modstaa en angribende

raft, paavirkning. *Det Indtryk, som min
)røm har gjort udi mit Brost,

|
Desværre

'trodser din og hele Verdens Trøst. Wess.5.
*Min Hielm har ingen Skrammer,

|
den

trodser Jernets Yold.Oehl.NO.(1819).7. god
Constitution og ordentligt Levnet . . trod-

ser Javas TestMt. PMøll.ES.JII.157. *Den
tykke lodne Kofte trodsede Veir og Vind.
Åarestr.D.31. De store Revner i Huden paa
de indvendige Haandflader var endnu brune
af Tjære og trodsede al Uddhev&sk.Schand.BS.
318. spec. i udtryk for varighed (gennem ti-

derne), som trodse aarhundreder (Kierk.

1.153), evigheden (Oehl.ND.265), tiden
(VSO.), tidens (æde)tand (se u. I. Tand
1.12, Tid 1.2) olgn. || spec. m. h. t. regel,

krav olgn. (som noget ikke lader sig indordne
under, afpasse efter), en gammel kjøben-
liavnsk Gaard af den Slags, som trodse alle

V')i!Z<\love.LBruun.SF.3. jf.: (forf.s) Stil er
(ilt ttft af smagløse og konsttrodsende
liinciieT.IIjort.KritLit.nl. 195. især (jf. Be-
skrivelse 2) i udlr. det trodser al ell.

enhver beskrivelse. Overhovedet er hele
det kommunale Væsen i en Uorden, der
trodser al Besknvche.Cavling.A.II.n. Ludv.

il (jf. bet. 2) om vare, (arbejds)tilbud, (vare)-
pris olgn.: trodse enhver konkurrence,
(især Y dl. avis-syr.) være overlegen i for-

hold til (bedre, gunstigere, billigere end) noget

andet (som kunde tænkes at konkurrere der-

med). 200 Møblementer til Priser, der trod-

ser enhver Konkurrence. PoZ.*Vii9^0.22.sp.5.

2) (jf. I. Trods 2.2, II. trods 2; nu ikke

i olm. spr.) som udtryk for (en forsikring om)
en (følt) overlegenhed (i et konkurrence- ell.

jævnførelsesforhold). 2.1) om person; med
(personbetegnelse som) hensobj. og (inf. ell.

10 pron. det som) obj.: (forsikre, hævde at være
i stand til at) hindre en i at gennemføre et

vist forehavende, virkeliggøre en vis tanke
(plan); (love at ville) gøre noget til

intet (for en), sørge for, at noget ikke
lykkes (en), (med overgang til bet. 2.2).^

paa den Maade trodser jeg dem, at binde os

noget paa Ærmet. »SÆttesp. ¥22. „Dersom han
kommer jer i Tale, saa binder han jer igien

noget paa Ærmet."— „Det trodser jeg ham."
20 smst.59. Luxd.FS.30. 2.2) om person; i forb.

m. ((hens)obj. og) nærmere bestemmelse ved

en bisætn. (betingelses-sætn., at-sætn., relat.-

sætn.) ell. en inf.; m. bet. af en (overlegen,

haanlig) afvisning: (egl.) udfordre en (til en
kappestrid, en jævnførelse) i overbevisningen

om vedk.s underlegenhed (i en vis henseende);

hævde en anden parts (en persons, en
tings) underlegenhed (i en vis henseende);

ønske at (ell. gerne ville, (nok) gide)
30 se, om en ell. noget er i stand til noget,

kan taale sammenligning med vedk.

(person ell. ting). Kunde man giøre saadanne
Anstalter, at det aldrig skulde regne, da
vilde jeg trodse nogen Bye at være saa reen
som voTes.Holb.Ul.il.2. Jeg trodser jer og
alle Mennisker at siige mig noget paa mit
Navn og Rygte. sa.HP.III.10. Nu trodser

jeg Skiæbnen, om den kan tilføye mig noget
v3STTe\Wand.Stedm.73. Jeg trodser denne

40 Eraste, at han nogen Tid har elsket hende
mecre end \eg.Skuesp.IV.450. Vi trodser

begge to den hele Verden, om der er nogen
gladere end vi.PAHeib.Sk.II.300. Jeg trod-

ser den, der tør sige, at der gives nogen
objektiv Lykke. Kofoed- Hansen. KA. 1. 360.

ChievitzARecke.Lodsen.(1851).11. jf.: *Hans
Underhandlinger ey let sig lade røbe,

|
Jeg

trodser (o: gad nok se, om), man med dem
skal om i Byen løhe\ChrFlensb.DM.I.40.

50 2.3) om (person ell.) ting: (kunne) maale
sig med, staa maal med en ell. noget;

være en ell. noget (langt) overlegen, jeg

(vil) vise, hvorledes man kunde . . indføre

saadan en læthed og accuratessc i Sprogets

Læsning og Orthographie, at det deri kunde
trodse alle udenlandsko tungemaahZ/øt/sgi.

2Pr.5. (han) bar en god sort Hat af vore

egne, der trodser baade do Engelske og
YTZ,T\9\ie.Argus.l771.Nr.29.2. (han er) saa

60 retskaffen en Karl, at han kan trodse man-
gen een, der er hundrede Gange høiere paa
Straaet end \\n.T\.PAHeib.Sk.II.305. jf.: Al-

tid havde han været den ydmygste Tjener.

Der skulde nogen vove at trodse hans Yd-
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myghed (o: søge at overgaa ham i ydmyghed).
Gravl.Voksebro.(1923).28.

3) i særlige forb. m. præp., adv. olgn. 3.1)

(nu næppe br.) m. præp. med. || med an-

givelse af det forhold, der fremkalder trods

(I.l), spec. (til I. Trods I.2) en tillidsfuld,

urokkelig, overlegen tro ell. stolen paa noget

(sin magt olgn.): i handling ell. ord give
udtryk for trods (1.1(2)); trodse (3.3) p^aa

noget, hånd . . trodsede (1871: pralede stor- 10

ligen^ med sin hoimod.Sir.48.25 (Chr.VI).

lad os ikke trodse formeget med vore Dyder.
Holb.llJ.IY2. sa.Hh.1.49. jf. bet. 2.2: Ca-

macha spillede hende (en streg), fordi din

Moder havde trodset hende med, at hun
vidste ligesaa meget som \\\m.Biehl.Cerv.

LF.II.371.
II (jf. bet. 2.s) i udtryk for et kon-

kurrence- ell. jævnførelsesforhold: (hævde at)

kunne maale sig med. han trodsede med
Apolline (o: med Apollo, i digtekunst olgn.). 20

vAph.(1759). Æblenes Saft (giver en) Most,

som ofte traadser med Viin i Smagen.
JPaulli.Urte-Bog.(1761).342. 3.2) (nu 1. br.)

m. præp. (i)mod: vise trods (I.l.i) imod;
trodse (1). Kand . . saven trodse imod
(1871: trodse; 1931: gør Saven sig til mod^
den, som drager den? Es.l0.15(Chr.VI).
Dyden . . er som en Klippe midt i Havet,
der trodser imod de rasende Bølger. Specta-

tor.156. hvo tør lade sig forlede,
|

Til at 30

fortørne mig, og trodse mod min Vrede?
Ew.(1914).1.261. 3.3) (jf. bet. 3.1 ; nu CP,

mindre br.) m. præp. paa: stole tillids-

fuldt, stolt, overmodigt paa; være stolt,

overmodig af; pukke paa. han trodsede

saa meget paa sin Ca^^&citet. Holb.DH.II.20.
trods ikke længere paa Kongens Godhed
for Dem. Sams.II.13. Oprørernes overmodige
Trodsen paa, at de havde Kongen paa deres

Side.Ing.KE.II.169. den ædle Ganger . .

stampede med Foden trodsende paa sin

Kiatt.Kierk.V1.270. hvad end nogen trod-

ser paa . . derpaa trodser ogsaa jeg (1819: i

det, hvori Nogen er dristig . . er ogsaa jeg

dristig). 2Cor. 11. 21 (1907). (den) massive
Selvfølelse, hvormed (digterens) Person træ-

der i Forgrunden og . . trodser paa sin Ufejl-

barlighed. i/Bnx.DD.i 77.
II
med overgang til

bet. 2.2: Jeg trodser paa, om Nogen kan give

noget Usædvanligere end jeg. Kofoed-Hansen. 50

KA.L350.
II (1. br.) med forestilling om

(tankemæssig) fremhævelse: beraabe sig paa;
lægge særlig vægt paa; fremhæve (med efter-

tryk). Jeg trodser paa en vis Oprigtighed,

der forbyder mig at eftersnakke hvad jeg

ikke kan ioTstSia.e.Kierk.VII.541. hvorfor

har jeg nødvendigt maattet komme til dette

Punkt? Jeg trodser paa dette Ord: nød-
vendigt. Zo/oed-I?ansen,Z^.//.i6. I 30'erne

fremtraadte saa den enevældige Hersker i eo

historisk Klædebon og trodsede paa Mæng-
dens notoriske Vanmagt til at raade. 06reis-

mar.KajMunk.(1945).38.
\\ (jf. II. pukke

2.1 slutn.; 1. br.) gøre krav paa, kræve, fordre

(som sin selvfølgelige ret, med pukken paa
sin ret), onde og lastefulde Børn begyndte
at trodse paa mine Penge. Spectator. 329.

*Hvor du var fri, der følte du dig bunden,

I
hvor du var bunden, trodsed du paa Fri-

hed. RSchmidt.FK.74. 3.4) til bet. 1(1), m.
obj. og nærmere bestemmelse af den ved den
trodsende adfærd fremkaldte tilstand. *han er

stor, jeg er lille,
|
jeg skal trodse ham større,

til helt han har trodset mig stille.ERode.
Digte.(1920).50. || især (jf. af-, paa-, til-

trodsen i forb. m. adv. Skibet trodser sig op
mod Yinden. Mall.HG.16. han vilde trodse

de Ord ned, som lød i hans Indre: „Der er

dog noget V&nt". Schand.VY322. Dejligt var
det . . at brydes med denne balstyrige Blæst

. . trodse sig frem, skønt det kneh. MylErich.
S.29. *Maaske han trodser det (0: projektet)

igennem. KMunk.C.36.
4) (efter ty. trotzen i sa. bet. (ved paavirkn.

fra strotzen, strutte)) f strutte (II.3.2).

Bonden er indtagen af alt det, som trodser

af Styrke. Junge.33.

trodselig, adj. ['tfrnsali] adv. d. s. ell.

-en. {cenyd. trodselig, tradz(e)lig, ty. (f ) trotz-

lich, tratzlich; til I. Trods (l.i), II. trodse,

trodsig; nu næppe br.) trodsig, (især som
adv.). hånd handler trodseligen med (1871:
trodserj alle sine åender.Ps.10.5 (Chr.VI).
Skaaningerne vegrede sig trodseligen derfor

(0: at betale (plovpenge)skat).Holb.DH.I.308.

*vi trodselig os viste. OversatPoesie forPoeter.

(1762).22. *Svend Jarl, hvem end saa mange
Trønder

|
Blev trodseligen ved at stole paa.

Grundtv.PS.11.483. han svarte med spodske

og trodselige Ord. PVJac.Trold.7. Trod-
ser, en, flt. -e. (af trodse (l.i); jf. Trods-

hans, -hoved; især Qp) person, der trodser
(viser trods) ell. er tilbøjelig til at trodse (vise

trods); trodsig person. Herrmann, Jord-

despotens (0: kejser Augustus') Trodser, Ro-
mernes Skræk. Bagges.L.I.368. den lille Trod-
ser mod den forrige Tidsdidind.Grundtv.MM.
10. Embedsmændene . . ville blive de værste

Trodsere for den nærværende Regjering at

faae Bugt med.Cit.l848.(PLaurids.S.VIII.

212). Sigtede er utvivlsomt en Undermaaler
og uforbederlig Trodser. MartinAHans.JR.
33. Trods-hans, en. (til I. Trods l.i ell.

trodse l.i; jf. -hoved; talespr., 1. br.) om en

(stædig) trodser. *skønt hun tiggede, trued

og tvang —
I

den stygge, genstridige Trods-

Hans
I

knapped den (o: frakken) ej engang.
Blaum.AH.163. -hoved, et. (ty. trotzkopf

;

nu 1. br.) d. s. „Vil I love mig at opsætte eders

strenge Dom om mig, hvad enten I lider

min Adfærd eller ei?" — „Det faaer jeg vel,

naar du saa vil det, Trodshoved!" /n^.PO.*
11.(1835).78. jeg er bleven et Trodshoved:
jeg gjør nu aldrig mere, hvad Folk vente

og torlange.HCAnd. Breve. 1.275. sa.Imp.I.

217. BerlTid.*'/iol925.M.4.sp.2. trodsig,
adj. ['tfcosi] (tidligere ogs. (skrevet) trotzig.

Pflug.DP.416.607. Slange.ChrIY266. — nu
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kun dial. tra(d)sig. Moth.T194. Oehl.Hugo
von Rheinierg. (1813). 84. Oversk. Com.1.116.

jf. Feilb. samt: I daglig Tale bruges ofte:

trassig. CollO.). adv. -t ell. (1. br.) d. s. ell.

(t) -en (vAph.(1759)). (ænyd. tradsig, traat-

zig ofl., SV. trotsig, no. trossig, trassig; fra

ty. trotzig (trutzig), f tratzig; til I. Trods

(1) ;
;'/. trodselig) især om en personfs adfærd,

væsen olgn.J: som viser ell. vidner om
trods (I.l(i)), navnlig (nedsæt.) med forestil- lo

Ung om egensindighed, stædighed, man-
gel paa føjelighed (spec. (jf. Trodsalder^
hos et egensindigt, genstridigt barn); tidligere

ogs. (jf. I. Trods 1.2/- (tillidsfuldt) urokke-

lig; stolt; overmodig, (han) gaf trotzige og
onde Ord. Pflug.DP.863. See engang, hvor
trodsig hun er oven i Kiøbet, og foragter

sine FoTældve. Holb.DR.III.4. jeg (o: en ung
kvinde) var saa traadsig og u-regierlig, at det
ikke var at fordrage. Pa?neia./.455. Den Søn 20

. . som eiede selv Formue, kunde let forledes

til at blive trodsig imod sin Fader. Schytte.

IR.Y197. *indtil sidste Mand
| . . vi trodsig

holde Stand. NordBrun.Jon.40. *hisset den
trodsige Hane,

|
Med sine Koner vented paa

(føden). Riber.11.46. du havde intet Taal-
mod, du var hidsig, og hun (o : Marie Grubbe
som barn) blev trodsig, I var jo ved at splitte

hinanden levende ad. JPJac.1.10. (hendes)
trodsige Øjne. BechNygaard.G0.273.

\\ (jf. 30

trodse I.2) uegl. * Trodsige og vilde
| Brøle

Bølgerne. Ew.(1914).111. 148. Kierk.VI.136.
Bjærge og Klipper taarner sig trodsigere med
deres æventyrlige Borgruiner. Soph Clauss.

RB. 13. -hed, en. {ænyd. tradzighed) den
egenskab, det forhold at være (ell. vise sig)

trodsig; ogs.: trods (I.l(i)). den Person, som
gjør noget af Trodsighed (Chr.VI: traadsig-

hed; 1931: med Forsæt). 4Mos.l5.30. *Det
som imellem dem har yppet denne Trette,

| 40

Det er en liden Ting, som let stod til at rette,

I
Hvis Trotzighed ey var hos begge alt for

stor. Holb.Paars.40. Selv torde han ikke lade
sig indfinde, endskiøndt han af Keyseren
dertil var invitered, hvilket af hans Fiender
ogsaa blev forklared som en Traadsighed.
sa.Kh.229. denne uforsagte Trodsighed , .

udartede snart til . . Overmod. Rahb.E.I.llO.
Jeg stod ude ved Kjøkkentrappen og vilde
af Trodsighed ikke, at I skulde see, jeg græd. 50
Hrz.Lyr.L321. det uopdragne, eller forvil-

dede, stivsindede Barn viser Trodsighed mod
Forældre og Lærere. 3fO. S&B. Saaby.''

troelig;, adj. se trolig.

I. Troen, en. vbs. til III. tro, s. d.

(sp.533*).

II. troen, adj. se u. II. trunde.
I. Troende, subst. ['tp'ana] (ænyd.

glda. d. s.; vbs. til III. tro; om mulig sammen-
blanding med vbs. Troen se u. III. tro) i forb. eo

være (JPJac. 1. 110. KBirk Orønb. SF. 141)
ell. (olm.) staa til troende ell. (nu ikke i

alm. rigsspr.) troendes (DL.6—2—1. jf.

VSO.), (jf. tilsvarende udtryk u. I. Tro 3.2

og III. tro 1.4 og 2.2) (skønnes, findes at)

fortjene tiltro, være troværdig; fortjene at blive

troet.
II (jf. III. tro 1.4^ om person. Intet

Udædisk Menniske . . skal staa til troende
i Yidmshjrd.DL.1—13—19. Jeg kand nok
erindre det, men jeg staar ikke til Troende.
Holb.HP.III.9. Herudi kand Scribenten
gierne staae til troende. sa.Hh.1.181. han
staaer kun lidt til troende hos Folk, hvor
meget han end sværger. Tullin.II.46. Molb.
DH.I.102.jf.: J)n stander ikke for Troende.
Rist.LM.153.

II
nu næsten kun (jf. III. tro

2.2) om ytring olgn. jeg (er) en brav Mand,
hvis Ord har altid staaet til troende. Holb.
Er.IV2. om ellers hans . . Ord kan staae til

Troende. Grundtv.Snorre.III.267. en upar-
tisk Iagttager, hvis Udsagn bør staae til

Troende ved enhver Politi-Protocol.ZierÆ.
III.193. jo, jo, det er nok til Troende, at
Elskov er kuns Forgiit. JPJac. 1.110. HBrix.
AP.II.279. II. troende, præs. part. af
III. tro (se spec. u. III. tro 1.2 og 6.3^.

Troens-, i ssgr. se Tros-.

trofast, adj. ['tyoifasd] (arkais., sj.)

gi. bøjningsform (egl. akk. m. ent.) -en (Oehl.

XXIV 340). (ænyd. glda. d. s. (Kvinders
Rosengaard.(1930).l. Sydrak.134), sv. d. s.,

no. tro-, trufast, oldn. trufastr ; af I. Tro (1)

;

;"/. I. fast 4.1 og trolig)

I ) som er præget af en af etisk følelse (ret-

sindighed, pligtfølelse) ell. hengivenhed be-

stemt urokkelig fastholden ved et vist forhold

(en tilknytning) og derfor varigt (under
vekslende vilkaar) er (fuldt ud) til at lide paa;
som (i et pligt- ell. hengivenhedsforhold)
aldrig svigter; varigt tro (II.l). Jeg vil

som en trofast Svigersøn hielpe ham til

rætte med mine Midler, saa længe jeg har
noget tilhage. Holb.LSk.IY6. Hans egen Fa-
der . . var ham trofast nok for tillige at blive

hans Ungdoms Lærer. Mall.G.lO. *I Nøden
en trofast Ven var ham nær. Ing.DM.112.
ingen Broder kan trofastere tænke paa dem.
HCAnd.BCÆ.I.104. *Trofast Broderforbund

!

I

Det er Danmarks Maal.PalM.'III.356. *Da
trykke vi skal til trofast Bryst

|
Det trofaste

Folk paa Norges Kyst. Ploug.VVII.18. (hun
havde) et Par trofaste blaa Øjne. P//ons.

KK.16. Auerbach var en af de trofasteste

Naturer. Han slap aldrig Pieteten for dem,
han engang havde elsket. Brandes.VI1.312.

*vi med trofast Sind
|
sætter al vor Gerning

ind,
I

Danmark, paa dit klter\Rode.SH.103.
en trofast svend, se Svend 3.2. || m. h. t.

(kærligheds)forhold ml. mand og kvinde. Til
Døden han (o: den elskede) mig trofast er.

Rein.277. *Dog deler gierne Q vinden trofast

Mandens Ka&r. Oehl.ND.225. Min Else er

saa trofast som den ranke Lilievand,
|
Der

sætter eders Hjerte i en evig Elskovsbrandl
Winth.D.(1828). 107. jeg elskede trofast,

trofastere maaskee end hun. Kierk.V1.358.
Naar trofast, varm og redelig

|
jeg bejle

vil til Dig. Drachm.RR.128. jf.: Mit Tung-
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sind er den trofasteste Elskerinde jeg har

kiendt.Kierk.1.5. \\ om hjælper, tjener, vogter.

min tiener Mose . . er trofast (1871: troj i

mit gandske huus. 4Mos.l2.7 (Chr.VI). hvil-

ken er . . iblandt alle dine Tjenere trofast

(1931: betroet; som David? lSam.22. 14.
*den, som . . over lidet trofast var,

|
Sin

Naadeløn i Himlen ha,T.SalmHj.89.4. *alle

de Skjalde . . |
de blev om hendes (o: moders-

maalets) Sæde en stærk og trofast Vagt.

Lernb.DS.73. spec. om dyr (hund): *En tro-

fast Hund er Hyrdens Lyst. Rahh.PoetF.I.

53. *foran dem sad Murad
|
Den trofaste

\a,gt. Winth.Digtn.181. ofte anv. som propr.

(hundenavn): *„Trofast" — en Pudelhund

I

Hvis Navn har staaet sin Trøve. Holst.

FraminUngdom.(1873).9. LCNiels.BH.43.
\\

(relig.) dels om den troendes (tillidsfulde)

forhold til gud, spec. med tilknytning til I.

Tro 2 og (udtr. fast i troen u.) I. Tro 6.2.

du fandt hans Hjerte trofast (1931: fast

i Troen). Neh. 9. 8. de trofastes forsamling

(1871: en Forsamling af T!Toeiide).lMakk.

3.13(Chr.VI). *Gud . . sender sin Engel til

de Fromme,
|
Der trofast bygge paa ham,

Winth.II.163. dels (med overgang til bet. 2)
om gud: Herren din Gud (er) den trofaste

Gud, som holder Pagten og Miskundheden
mod dem, som elske ham. 5Mos.7.9. lCor.1.9.

*vor Frelser god . . |
Din Naades Ord du

gaar ei fra,
|
Dit Løfte er et trofast Ja.

Grundtv.SS.17.417. Katek.§1.5. jf. bet. 3: Be-
fal du dine Veje

| Og al din Hjertesorg
|

Til hans trofaste Pleje, |
Som bor i Himlens

Box^lSalmHj.Sl.l.

2) (nu ikke i alm. spr.) om en person(s ud-
sagn, vidnesbyrd): som fortjener at blive
troet; troværdig, da bør sligt med trofaste

Vidner at bevisis. DL.5

—

2—31. det trofaste

(1907: troværdige; og sanddru Vidne. ^a&.
3.14. Herrens Vidnesbyrd er trofast (1931:
holder;, det gjor den Vankundige viis. Ps.

19.8. de vare trofaste i Løfter. Mall.SgH.163.

jf. VSO. MO. jf. II. tro 2: hun viser sig

som . . et trofast Genbillede af sin Moder.
0Thyreg.B.211.

3) (bet. 1) med afsvækket (følelses)bet., som
udtryk for uafbrudt, usvækket virksomhed:
udholdende; vedholdende; ikke svig-
tende; ogs. (jf. bet. 4): ihærdig, (især som
adv.). han kunde høre . . hvor trofast Rit-

mesteren sov og hvor uforstyrret hans
Hvile \ax.CBernh.NF.XIII.355. E. vilde . .

ikke vende sig . . han saa' trofast forbi H.
hen paa de to Damer. JVJens.MD.57. Den
fremmede spiste lige saa trofast som Hax-
Jens.Elkjær.HF.53. jf. bet. 1: Vagtparaden
(svinger) ud gennem Porten. Derudenfor
staar allerede en Stab af Trofaste og venter.

JesperEw.K.24. med personifikation (besjæ-

ling): Roserne . . havde saamæn blomstret
trofast iaar — hele Tiden. Bang.SE.182.
*Vort Hjem, du danske Jord,

|
hvor Bonde-

brødet trofast gror. LCNiels.U.15.
|| jf. IL

tro 2 slutn.: er Din Bevidsthed altid saa

usvigelig og Din Hukommelse saa trofast,

saa lad det \sire.Kierk.II.178. Her (kan vi)

studere Shakespeares Arbejdsmetode, naar
han trofastest fulgte sin Kilde. Brandes.

VIII.358.

4) (nu ikke i alm. spr.) om ting, som
(fuldt ud) svarer til sit formaal (og til for-

ventningerne m. h. t. brugelighed); af den
10 rette slags; fuldgod; spec: solid; hold-

bar, en trofast sæd (1871: ægte Planter;

1931: en fuldgod Stikling). Jer.2.21(Chr.VI).

*En Aristophanes, som trofast var indbun-
den,

I
Blev efter slaget paa en halvdød

Rector funden. Holb.Paars.54. Kand vel no-

gen Laas være troefastere end disse? sa.

Abrae.II.6. Han har omkring Gaardens Mar-
ker (ladet sætte) over 600 Favne trofaste

Steengierder. MalisgH.526. En god, trofast

20 Kiødret. VSO.III.K107. *med et gyldent og

trofast
I

Baand dine Hænder jeg bandt.

Wilst.Il.XYv.19. Det Bord er trofast giort.

MO. vi faar os en god, trofast Lanter.

JPJac.(1924).I.175.

Trofast-hed, en. (cenyd. d. s.; især tj})

den egenskab at være (ell. det forhold at vise

sig) trofast, (især til trofast 1). Aandens
Frugt er Kierlighed . . Godhed, Trofasthed.

Gal.5.22. Kongen stolede paa sin Ven, fordi

30 hans Trofasthed var ]^røyet. Jacobi.Skr.64.

Trofasthed i Venskab, i Kiærlighed, ilfO.

Trofasthed det er en Uundedyd.LCNiels.
BH.43. (relig.) jf. trofast 1 slutn.: jeg er

ringere end al den Miskundhed og al den
Trofasthed, som du (o: gud) haver beviist

mod din Tiener.lMos.32.10. *Til Himlene
rækker din Miskundhed, Gud ! |

Din Trofast-

hed naaer dine Skyer.Ing.RSE.VII.167.
\\

jf. trofast 2: mit Vidnesbyrd . . har een

40 Egenskab . .: Trofasthed, Du kan trygt

bygge derjyaa. Kierk. 11.291.
||

(nu ikke i

alm. spr.) til trofast 4. Bygningens Troe-

fasthed. Hoife.JSp./.SO^.

Trofæ, en (Riber.1.58. PalM.TreD.336.
VKorfitsen.TO.1.58. Drachm.A.119. Saaby.^'^)

ell. (mindre br.) et (Gjel.EnarkadiskLegende.

(1887).44). [tfoifæJ] (f Trofé (Trophee).

Wiedewelt.T.lO. Skuesp.VII.134. Leth.(1800).

jf. JBaden.FrO. f Tropæ. JBaden.Horatius.
50 1.163. Lund.Æ.1.28. jf. Meyer.^-' f Trope

(Tropee). Junge. 62). flt. -er ell. (m. lat.

ell. gr. bøjning) f trophæa (SthenJacobsen.

Nord.KriigsKrønicke.(udg.l897).32 (slutn. af

17. aarh.). Trofhea.Holb.DH.III.623). (sv.

trofé, ty. trophåe, fr. trophé; til dels gennem
lat. trophæum, trofeum, tropæum fra gr.

tropaion, sejrstegn, til gr. trope, sejr (det at

slaa fjenden paa flugt), egl.: (om)venden; se

Trope) I) (især CD, hist.) sejrstegn (jf.

60 Sejrstrofæ;, spec. om de fra fjenden erobrede

fatter, vaaben olgn.; ogs. (og opr.) om ei hermed
smykket (sejrs) mindesmærke, (ofte anv.

i flt.). Til en Erindring af denne store Seier

(o: Sullas sejr over Mithridates) bleve opreiste
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3 Trophæer, hvorpaa (Sulla) lod grave,

Mars, Victoria og Yenm. Holb.Hh.IL328.
reis mine Vaaben op her, som Trophæer.
Biem.DQJY.305. Paa Landet gaaer Rygtet
fra Mand til Mand,

| Og Bautastene reises

paastand (o: i anledning af sejren 1801j, |

Og rundt Trophæerne TpTange.Hrs.FN.lSG.

den gennemskudte Fane, der hang under
Loftet . . var en hertugelig Trofæ fra Tredive-

BSLTslangen. Bang.SE.146. (mindre ir.) om de

i kampen faldne ell. tilfangetagne: *Tredive

i Dødens Dvale
|
Blev Turneringens Tro-

ihæ'r. Bødt.D.(1856).3L Galsch.(Tilsk.l928.I.

i78). jf.: *det gyselige Sted (o: galgebakken),

Hvor Dievle vogte . . |
Trofæen for Ret-

[færdighed (o: den hængte). Bagges.Ungd.1.180.

jjl om æresstøtte. PalM.TreD.336. (Frihedssiøt-

en paa Vesterbro) er en Trofæ for Fysiokra-

[tiet. VilhAnd.Litt.il.645. || med videre anv.;

\jf.: Mit Værelse er , . udstyret med Jagt-
itrophæer: Gemsehoveder o. desl. Brøchner.

\(BTandes.Br.I.61). Pont.Sk.180. jf. Erobring
[2.2 slutn.: skulle jeg kunde samle alle de
jHierter tilhobe som jeg har emporteret i

|ininc blomstrende Aar, saa kunde deraf

lopreises Trophæer, som skulle have noget
it UtydG.JRPaulU.SB.9. JVJens.RF.191.

[II (^J-) overf., om hvad der tjener som tegn,

leksempel, billede paa noget. Heste (Dyr som
laltid vare Tropee paa Ædedygtighed). Jtingre.

t62. 2) (bygn. olgn.) prydelse, der bestaar
\af gengivelser af vaaben, redskaber
9lgn. samlede i et bundt. JBaden.FrO. en

ig Bygning vel fra ca. 1700, der blev

eet op med Rokokobalustrader og Trofæer
1763. Elling.PP.lO. jf.: Kommode .. I Fi-

beren indlagt . . Musiktrofæ. Mit bedsteKunst-

Tk.(1941).105.

\ tro-gemme, v. (af L Tro ell. IL troj

gemme (noget) med tro (Ll.i); gemme, bevare

(noget) trofast. Hans Ord trogiemmes i Ol-

dingens IlieTte.JMHertz.Isr.283. -give, v.

(ænyd. d. s.; til 1. Tro 1(4); nu næppe br.)

give (en ell. sig selv til en anden) i et tro-

skabsforhold, spec. som en andens trolovede,

(vordende) ægtefælle; forlove (2.1 ); trolove

(med), d. 20de Maj trogivet Christen Søren-
sen og Anne Marie Sørens Daatter. Ci<. i7S3
ffra kirkebog, se NkS 4° 2964.1,6.70). NBlich.
VP.174. Datteren . . havde været trogi-

vet til lUTTcdBiogden.Blich.(1920).XIV193.
MDL.

II
part. trogiven brugt som adj.: som

har g-ivet en sin tro (LI.4); tro (ILl.i). alle

troegivne og ærlige Undersaatter. De dansfce

Skriveres ulyksaligeSkiæbne.(1771). 7. -hed,
nn. {ænyd. d. s., glda. trohet, sv. trohet; af
IL tro; sj. i rigsspr.) den egenskab at være
tro; troskab; ogs.: trohjertighed. Feilb. || til

IL tro 2 slutn. her er jeg i Tvivl om min
Hukommelses Trohed. Soya.FH.54. -hjer-
telig, adv. og adj. ['troiJBrdaii, tfoiJBydoli]

(æuyd. d. s. (adv.), ænht. treuherzlich (adv.);

af II. tro (1.1 ), egl. som adv. til trohjertig;
nu sj.) trohjertig (1-2); tidligere ogs. (m. h. t.

ytring, raad, bøn): indstændig. *Hand skrev
trohiertelig til hulde Egte-Mage. LTMtra.
(Falst.0vid.a6^). dertil (maatte) trohierte-

ligen . . raades og ioimanes. Slange.ChrIV
1457. *Han tør dig vel endda troehiertelig

indbilde,
j
At som hans gode Ven han dig

vil ikke Mde.FrHorn.SomnPoet.lW. Vedels
trohjertelige Forklaring af Grunden til Fre-
derik II's Død, Kongens Repræsentations-

10 pligt i Drukkenskab. TroelsL.XlV.206. GI

-hjertet, adj. ['tpiJBrdai; ogs. tjo'j'Bi'dof]

(si', trohjårtad, no. truhjerta, jf. eng. true-

hearted; af II. tro (l.i)) d. s. s. trohjertig 1,

dog til dels m. bibet. af naivitet olgn. (og til-

nærmelse til trohjertig 2). Den trohjertede

Dreng fattede snart Tillid til sin god-
modige Vert, og besvarede hans Spørgsmaal
med Aabenhjertighed. Gylb.NoveVI.(1833).
261. Foredraget frit og trohiertet. Mynsi.

20 Vis.1.274. jeg (har) lagt Mærke til, med
hvilken trohjertet naiv Modtagelighed . ,

det simple Menneske lader sig paavirke.

Markman.Fort.47. Befolkningen er . . naivt
elskværdig og tTohjertet. JLHeib.It.20. Væ-
veren, hvis . . indesluttede Væsen var saa
forskelligt fra hans egen aabne og tro-

hjertede (Pont.FL.(1892).267: ligefremme;
Natur. Pont. FL. 364. Blichers trohjertede

Landsbydegns Dagbog. EBrix.GT.119. O
30 -hjertet-hed, en. den egenskab at være

trohjertet; trohjertet karakter, væsen, ytrings-

form. Albrecht Diirer . . med sin folkelige

Tyskhed og sin uskyldige Trohjertethed,
Brandes.IV171. En vis gemytlig Trohjertet-

hed var fremherskende hos dera. Bergs.EU.
70. -hjertig, adj. ['tfOij'Bfdi ell. olm. (spec.

i bet. 2) tfo'j'Bfdi] adv. d. s. ell. -t ell. (f) -©n
(vAph.(1759)). {ænyd. d. s., no. d. s., jf. ty.

treuherzig, holl. trouwhartig ; af II. tro (l.i);

40 jf. -hjertelig, -hjertet) I) (nu især GJ ell. med
overgang til bet. 2) i al alm.: som har ell. (om
adfærd olgn.) vidner om et tro (og ærligt)

hjerte; især med forestilling om ærlighed (op-

rigtighed) og (tryg) tillid til andre(s ærlighed)

med deraf følgende aabenhed (aabenhjertig-

hed), fortrolighed: tillidsfuldt ærlig, oprigtig,

fortrolig; (aabenhjertig og) uden mistro; tid-

ligere ogs. (m. h. t. ytring, raad, bøn): ind-

stændig; indtrængende. Folkene . . ere op-

50 rigtige, venlige, høflige og tro-hiertige. P^ug^.

DP.997. Eders Majestets Allerunderdanigste

Tienere, og Trohiertig, ydmygste Forbedere
hos Gud. Uummer.JS.I.a4^. Christi trohier-

tige Formaninger kunde (ikke) bevæge de
Haardnackede Jøder til Voenitentze. Uolb.

Intr.I.126. „Meer forlanger jeg ikke, Fa'erl"
— svarede Mester Jacob trohjertig. /ngf.PO.

11.197. „Lad mig saa takke Dem," sagde
han og rakte mig med et trohjertigt Udtryk

60 H&&ndcn.Goldschm.Fort.III.181. hun (fæster)

sine . . Øjne paa mig med et straalendo, tro-

hjærtigt Blik. Drachm.F. 1.180. 2) med særlig

bibetydning. 2.1) (mere ell. mindre nedsæt.)

som udtryk for en i det givne tilfælde frem-

XXIV. Rentrykt '/i 1M8 86
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trædende ell. (nu:) af vedk. persons hele natur

bestemt mangel paa (skarp, gennemskuende)
kløgt: (paa grund af egen hravhed) over-

drevent tillidsfuld, godtroende ell. (nu især)

enfoldig, naiv, indskrænket; troskyldig. „For
mig var hun melancholisk, sad og sukkede
og græd over Taare-Persen." — „For mig
var hun aaben-mundet, troehiertig, ødsel,

Satynsk.''Holb.Vgs.(1731).III.3. Oran Zebs
idelige Løfter og Forsikringer forblindede lo

den troehiertige Phnds.sa.Hh.1.106. du roste

hendes Fromhed og Føielighed; min For-

trolighed til dig giorde mig troehiertig.

Skuesp.II,3.4. Oehl.Digte.(1803).268. en Her-
skabskusk førte mest Ordet; han var pud-
serlig, paa en Gang ydmyg og trohjertig.

Brandes.XI.55. 2.2) med forestilling om pri-

mitivitet olgn.: (trohjertig (1) og) ukunstlet,

kunstløs, simpel (2.i), primitiv, naiv; tro-

skyldig. Villigen lader jeg mig . . tvinge til 20

. . i den konstfri, trohjertige Sagastil at

fremtælle de gamle Sagn.Grundtv.Udv.1.378.

de trohjertige Træsnit paa de gamle Bøger.

Ing.EF.II.97. *Gammeldags trohjertig staaer

endnu
|
Huset. sa.RSE.VI.118. ved den tro-

hjertige Maade, hvorpaa de blev foredragne,

fik (dansemelodierne) udtrykt . . det glade

Arbejde ved Bamsen. JPJac.II.141. -hjer-
tig-hed, en. {ænyd. d. s.; især o) den
egenskab at være trohjertig; trohjertigt væsen, 30

udtryk olgn. vAph.(1759). et Udtryk af Tro-

hjertighed, som ganske forjog al Spøg fra

hans STpøTgsma.a\.CBernh.NF.IX.81. jf. tro-

hjertig 2.1 : i sin Trohiertighed fortalte (han)
mig, at hans Hænder endnu vare ømme af,

at han havde . . klappet for mit Stykke.

Rahb.E.1.316. VKorfitsen.EV.8. -hnld, adj.

{ænyd. d. s.; af I. Tro 1(4) ell. II. tro (l.i);

jf. -lydig; nu næppe br.) tro (II. l.i) og huld;

(meget) tro, trofast. * Tro-hulde lilde Hund. 40

LThura.Poet.152. *troehulde Yen\LTid.l757.
248.

Troja-borg, en. ['tyoia-] (ogs. Troj-,

Trøj-, se ndf.). (ænyd. trojborg ofl,. (jf. glda.

Troyæborg, (borgen) Troja), sv. no. troje-

borg, ty. trojaburg; ;/. Troldborg; nu ar-

kæd.) en (forsk, steder i Nordeuropa fore-

kommende) af sten dannet fortidslevning med
kunstig snoede gange (fra gammel tid sammen-
lignet med borgen i Troja); (sten)labyrint. 50

Sal.XVII.681. Troiborg. Moth.T187. MR
Ursin.Viborg.(1849).6. jf. VSO. jf. Laby-
rint 3: *Den første Mand der saae med
skjærpet Øie

|
I Tidens Trøiborg skjulte

LedetTa,a,d. Grundtv.Kvædl.372. om Trøjborg
som stednavn se Stedn.V284f. Trojaner,
en. [tj(o(i)'ja'n9r, tfo'ja'nar] flt. -e ell. (især

tidligere) d. s. (Holb.Ul.1.5. Wiwet.EL.39.
PalM.T.124). {af lat. Trojanus, adj. til

Troja; jf. trojansk; hist.) person hjemme- 60

hørende i Troja. Holb.Ul.II.2. PalM.T.
124. Munch.Verdenshistorie.I.(1907).64. (æl-

dre) talem., anv. som udtryk for overlegen-

hed i (terning)spil: Revisor, (kaster.): „Sex

Trojaner slog en Græker. Jeg taer dem."
(Han tager 'Peiigene.).Wiwet.EL.39. tro-
jansk, adj. [tj;(i)(i)'ja'ns^, tfo'ja'nsg'] (a/

lat. Trojanus, adj. til Troja; jf. Trojaner;

hist.) adj. til Troja ell. Trojaner; spec. i

udtr.: *den Trojanske Krig.Holb.Paars.
52. Mariager. Helleniske Sagn. (1888). 120. i

sammenligning ell. uegl., om langvarig, haard
kamp, tvist olgn.: Et Frierie maae ingen tro-

jansk Belejring \ddxe.Tode.IX.289. Lykke-
ligviis kjender jeg det hemmelige Ord, der

efter al Rimelighed kan gjøre Ende paa denne
store, trojanske Kri%.Hrz.XlV.136. trojansk
hest, efter fortællingen om den hest af træ,

hvori nogle græske krigere skjulte sig, og som
trojanerne antog for en offergave og førte ind

i staden, hvorefter denne faldt (jf. JBaden.
FrO.408). Kommunismen er en trojansk

Hest indenfor det parlamentariske Demo-
krati. iV^a<Tid."/7i9é?6. 7. sp. 6. Troj-borg,
en. se Trojaborg.

Trojedus, en. se Trøjedus.

trok, præt. af trække.

trokaisk, adj. se trokæisk.

tro-kende, v. (af I. Tro (1) ell. II. tro;

nu næppe br.) godkende. vAph.(1764). Tre

Chymister . . ere blevne udnævnte til at

bestemme og fastsette ved trokiendte For-

søg . . alt hvad der angaaer Guldets og Søl-

vets VTmnmg.sa.Chym.II.578. Leth.(1800).

trokken, trokket, perf. part. af

trække.

trokle, V. [<tj(ogb] -ede. vbs. -ing

(VortHj.III,1.104). isv. trockla; fra nt.

trakeln; haandarb.) udtryk for forskellige for-

mer for syning ell. stopning: sy løseligt

sammen; spec: trække en traad (sy)

med (smaa) forsting for at udbedre et

tyndslidt sted (et hul paa en strømpe olgn.),

hæfte to stykker stof sammen, underlægge et

broderi, en tunge olgn. Moth.T166. JHSmidth.
Ords.163. Stregerne, der angive Tungens
Form, trokles med Forsting. Forfi/^'.Z//,2.

104. (hun) begyndte at trokle, Naalen over

den ene Traad, under den næste og saa over

igen (0: paa hullet i en strømpe). Raae.TT.
109. Feilb.III.886.

Trokæ, en. [tyo'kæ-] (tidligere ogs. (m.

lat. form) Trochæus. Reenb.II.24. JBaden.
Gram.270. Hjort.KritUt.il.13). flt. -er. (gen-

nem lat. trochæus fra gr. trochaios, egl.:

løbende (fod); jf. Skridefod; metr.) verse-

fod, der i antikke sprog bestaar af een lang

og een kort stavelse (Madv.LatSprogl.463.469)

,

i moderne sprog af een trykstærk og een tryk-

svag stavelse. Trochæernes Overvægt (0: i

dansk).Cit.l817.(Hjort.B.I.43). *den lette
|

. . den hurtige TTOchæ.Heib.Poet.n.205.
Recke.Verslære. 11.92. \\ om verseform ell.

(i flt.) digtning i trokæer (trokæisk verse-

form). den firefodede Trokæ (er) Oehlen-

schlågers egentlige romantiske Versemaal.

VilhAnd.0.98. se videre u. Jambe slutn.

trokæisk, adj. [tjo'kæ'isgf] (ogs. tro-
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kaisk [tjo"kaJis(/] LTid.1751.19. Recke.Vers-

lære.lOl. AOlr.DH.II.213). (metr.) adj. til

Trokæ, trochæiske \eis. CAThortsen.Metrik.
I.(1833).292. Madv.LatSprogl.468. Mikkels.

SproglS.135.

Trold, en ell. (nu ikke i alm. rigsspr.)

et {Holb.Paars.178. sa.UHH.1.6. (men: en.

sa.Usynl.III.5). Ew.(1914).III.82. Bagges.V.

64. PNSkovgaard.B.235. Eørup.I.194. Thit

Jens.G.ll. Esp.360. jf. SBloch.Sprogl.91. se ip

ogs. u. Bjerg-, Havtrold, spec. i bet. 2.2:

Cit.l724.(Bruun.FR.II.233). ZakNiels.K.121.

OrdbS.(sjæll.)). [tjml'] flt. -e ell. (nu kun
dial.) d. s. (Holb.Paars.112. sa.UHH.1.6.
Rein.430. PNSkovgaard.B.lll. Esp.§124,l)

heil. -er (Waldemar.H.17. Thorsen.74). {ænyd.

l^/da. d. s. (n. ell. m., se Brøndum-Nielsen.
'iG.Ul.275), æda. d. s. (i flt. troUæ. Harp.
1r.l75.180 ofl.), SV. (ett) troU, no. (et) troll,

oldn. troll (n.), jf. mht. trol(le), spøgelse- 20

*agtigt væsen, stor klodset person, ty. truUe,

trolle, uordentlig kvinde, tøs; af usikker op-

rindelse; jf. trolde, troldelig, Trolderi, troldsk,

trylle)

I) if. folketroen: et mod menneskene
fjendtligt (farligt) overnaturligt væsen
(af mere ell. mindre menneskelignende skik-

kelse), især af overnaturlig størrelse og styrke,

stygt (uhyggeligt) udseende, tænkt boende i

bakker (bjerge), skove olgn. (jf. Bakke-, 30

Bjerg-, Hav-, Skovtrold og underjordisk^;
ogs. om mindre væsener som dværge ell.

nisser (Junge.308. NPWiwel.NS.22. Feilb.

jf. Smaatrold^ ell. (nu dial.) om djævel(en),

fanden (Kok.Da.Ordsprog.(1870).nr.22. Feilb.

jf. Holb.GW.1.3). I.l) i al alm. *Alle de
Trolde i Bjerget vare,

|
De letted sig i en

Dands . . |
De vare syv og Hundrede Trolde,

!
De vare baade grumme og lede. Abrah

NyerRahb.I.176. Hvad heedte det Trold, 40

som bygde Lunde Domkircke? var det et

Trold eller Underiordsk? Holb.UHH. 1. 6. Der
fortælles udi de gamle Eventyr om Trold,
at saa snart de see Solen, blive de forvand-
lende til Steen. sa.MTkr.57l(jf. Feilb.). »Af
Trolde fuldt er Bicrget der. Oehl.Regn.(1849).
29. Veien var usikker formedelst Trolde og
Underjordiske. r/neie.//.225. strax kom der
en Trold farende med ikke mindre end tolv
llaveder. SvGrundtv.FÆ.1.40. Nær ved Bue- 50
rup var der en Høj, hvor der boede Trolde.
Halleby.193. om en havfrue: *Leed er din
Sang, du giftige Trold!

|
Altidens du spaaer

om Ulykker. Storm.SD.143. jf. bet. 2.2: Dan-
sken seired en Sommerdag,

i
Og jog af Mar-

ken de lede Trolde. Grundtv.Udv.X.76. *hver
By har sin Heks, og hvert Sogn sine Trolde,

I
dem vil vi fra Livet ved Glædesblus holde.

Drachm.DVE.148. la) i særlige forb. \\ (jf.
bet. 2.2) i sammenligninger. Stykker som 60
Jean de France . , ere for dem ligesaa ube-
liagelig, som Torden er for Trold og Lyset
for ^tii-\]gle.Holb.Ep.lV.496(jf. Torden I.2
slutn.). Hother . . forklædt som en Norsk

Bonde . . *„Jeg ligner meer en lodden Trold,

end B.ot\iex.'' Ew.(1914).UI.32. *Han skyede
disse Blikke;

|
Med Rædselens Hast

|
Han

flyede dem, som Trolden
|
Flyer Solens Øie-

kfi,%t.Winth.HF.312. Tankerne . . mylre
frem paany

|
som Trolde af en EUehøi.

Ploug.NS.207. »Svenske Børn ham (0: Tor-
denskjold) holdt for Trold,

|
De blev kyst

med Tordenskjold. Gii;ode.Ff7.77. *(blæsten)

hviner som Sav, og den puster som Trold.
Aakj.RS.16. *lykken, hun er en underlig
trold,

I

hun leger med folk saa mangefold,
se 1. Lykke 3. (jf. Skælm 2.2^ uegl.: I hver
(øjen-)KTOg mellem de utallige smaa Ryn-
ker sad der en Trold, som fyldt med Lune,
Elskværdighed og stort Humør saa ud paa
sine Omgivelser. BerlTid.^*/al945.Sønd.l.sp.4.

II
i (andre) talem. hver trold regerer til sin

tid, se regere 1.2.

2) om menneske. 2.1) (med tilslutning til

den gamle forestilling, at den, som en trold

rører ved, forvandles til sten) om fanger(en)
i forsk, lege, især staatagfat (staatrold); ogs.

som navn paa en saadan leg. Gymn.II.14.
Halleby.147. FynskeAarb.1940.209. Feilb. 2.2)

især i ent., om menneske, der minder
om en trold (1); om en ond, fjendtlig, farlig

person ell. (især talespr.) en egensindig, arrig

(jf. Arrig-, Hidsigtrold^, urimelig, genstridig,

vrangvillig, troldet person ell. (til dels uden
nedsæt, bet., med overgang til kæleord) om
en underlig, pudsig, vilter, (i sin lunefulde

væremaade) indtagende, sød (yngre) person

(ofte om ung kvinde ell. barn); ogs. (med fore-

stilling om ydre egenskaber) om en grim, styg

(Feilb.) ell. (i talespr. nu spec.) en (pudsig
og) lille person, især et barn (jf. Buksetroldj.

II
om mandsperson. Holb. Paars. 209. Jeres

smukke Greve, er han intet den hesligste

Trold paa Jorden. Jacobi.(Skuesp.IV94). Fy!
saadan en vranten Trold. MCBruun.JSR.
282. Bang.T.6 (se u. arrig 2). Ungen . . var
en hel Trold til at sætte Humør.AndNx.PE.
111.60. Madam Olsen gik hjem med sin

Trold (0: lille dreng). sa.tJ.120. jf.: »Maanen
er en gammel Mand,

|
en Trold, som . .

smiler lige huld og blid
|

. . til Elskovs
helligsagte Fied

|
og til det skumle Retter-

sted. OeRDi3te.(iS03;.2S4.
II

om voksen

kvinde ell. om pige (barn). Holb. Paars. 209.

hun (var) den arrigste Trold, som nogentid
har gaaet med Skløiter.Ew.(1914).IV105.
„jeg har altid tænkt mig Dem som saadan
en ægte Kvinde, stille og blid" . . „Aa nej,

jeg er tvertimod en Trold." Hostr. E. 1. 3.

(hun) var en lille korthalset og rødhaaret
Trold med '^m^eklemmex. Pont. EV. 38. som
kælenavn: som jeg (0: moderen) altid sagde
til din (0: datterens) Far . . lad Trold
komme til Telegrafen (o: telegrafvæsenet).

Det ved man, hvad eT.KMich.Mor.(1935).6.

jf.: Trold kan tæmmes, (fra 1893) titel

paa overs, af Shakespeares lystspil „Taming
of a Shrew"; se Vogel-Jørg.BO.573. 2.3) (jf.

86*



667 Trold- Trolddom 668

Trold-kone, -kælling, -mand ; nu næppe uden

for tilfælde, der ogsaa kan opfattes som hø-

rende til let. 2.2) om person, der giver
sig af med (øver) trolddom. *Saa snart

hånd Gunnild saae, hånd raabte pulver
Hexe!

|
Jeg skal dit leede Trold nu lære

anden Lexe.Holb.Paars.lSl.

3) med videre anv., om hvad der ligner,

minder om en trold (1). 3.1) om (underligt,

grimt) dyr. Feilb. især i ssgr., se Kors-,

Rumpe-, Skrukke- (1), Springtrold. 3.2) 2(

som (folkeligt) plantenavn (jf. Engtrold og

Troldurt ofl.); om ager-kohvede, Melampyrum
arvense L. JTusch.143. jf. AxLange.FP.70.
trold og jomfru, gøgeurt (med haandfor-
mede knolde), Orchis L. JTusch.155. 3.3) om
ting.

II (jf. Trold-daase, -djævel 2) om lege-

tøj; en i en æske anbragt figur, der forestiller

en trold (1), og som af sig selv springer op,

naar æskens laag adbnes. der var (i æsken)
en lille, sort Trold, det var saadan et Kunst-
stykke. lfC4nÉiY29i9;./.2(?5. hertil talem.

fare op som en trold af en æske olgn.,

fare op (i vejret) paa en pludselig, ligesom

mekanisk maade. Duelund.N.129 . GGregersen.

KS.153. trold i æske, (gyrn.) navn paa en
gym.nastisk øvelse; se Sportsleks.II.615.

|| (jf.

Ovntrold; nu 1. hr. i alm. spr.) om noget

underligt, ubetydeligt, ubehageligt olgn. en lille

Trold af en Iskodse, der laa i Spænd mellem
to store (is-)MaTkeT.BerlTid.^yi2l921.Aft.3.

sp.3. (no.) om (ondartet) byld: Tullin.II.126.

vAph.(1759).

Trold-, i ssgr. ['tj(ol-] (ogs. Trolde-, se

ndf.). (især hist., i folkloristisk spr., eventyr

olgn.) af Trold 1 (og 2.^), ofte svarende til

ssgr. m. Trolddoms- ell. Trylle-. || side-

formen Trolde- er navnlig alm. (til dels den
eneste forekommende) i mindre faste ssgr.,

spec. naar disse betegner, hvad der hører til

ell. vedrører flere trolde ell. trolde i alm.;

se ndf. u. trold-agtig, -barn, -grød, -ham,
-hoved, -kamp, -lygte, -mand, -mælk, -ride,

-rid(t), -rose, -skov, -slot, -spejl, -spy, -spyt,

-stue, -tage, -vid. || saaledes ogs. (med
vekslende form af 1. ssg.-led) talrige mere til-

fældige og let forstaaelige ssgr. som Trold(e)-

bryllup, -datter, -fader, -flok, -gilde, -konge,

-krop, -latter, -maner, -moder, -mø, -navn,

-pige, -prinsesse, -skare, -slægt, -vaand (jf.

Tryllevaand^, -verden, -æt; desuden (jf.

u. Trold-skov, -stue^ i talrige stednavne:

Trold(e)-bjerg, -dal, -høj osv., se Trap.*X.
317 f.; om forsk, ikke ndf. anførte folkelige

plantenavne se JTusch.reg.lll, \\ som mindre
br. ssgr. anføres flg.; til Trold 1: *Det trold-

bygte Field. Pram.Stærk.216. her brænde
Troldlys over sjunkne Sk&tte. HCAnd.TB.
1.36. uegl. (jf. Trold 2(2) og Jætte-j, om
noget (uforholdsmæssigt) stort, uhyggeligt

olgn.; fx.: *(Stærkodders) troldstærke Arme.
Pram.Stærk.228. *I Midvinters troldskumle
Nat. Grundtv.NM.12. (krøblingens) lange
Troldarme. JVJens.NH.112. Cp -agtig:, adj.

(jf. trolddomsagtig, troldelig, troldet, troldsk

j

som hører til, er knyttet til ell. særegen for

trolde(s slægt, væsen), (myterne) maatte synes
ham at ligge som noget Urent, Troldagtigt.

Goldschm.L.II.57. det troldeagtige væsen
(0: Skulds moder).AOlr.DH.1.161. OSchutte.
UD.IO. -and, en. (jf. Krik-, Top-, Vibe-
and^ \. andefuglen Fuligula cristata (navnet
skyldes rimeligvis fuglens sorte fjerdragt).

10 EPont.Atlas.1.620. Kjærbøll.670. Bogan.II.
84. Lieberkind.DYVIII.143. -barn, et.

(jf. -unge;. Trolde-: PMøll.ES.I.71. JS
Møll.MB.239.243(om skifting {!)). i sam-
menligning: HMatthiess.KG.8. GJ -binde,
^'^ (jf' -gøre, -slaa, -tage^ binde (ligesom)

ved trolddom; tryllebinde, (at vore sig) ind
i Prinsesse Torneroses fortryllede Slot (og
blive) en troldbunden Dejligheds befriende

mdåer. Pont. GA. 63. Hørlyk.UT.130. Ødets
20 poetiske Magt formaar stadig at troldbinde

Sindet. HMatthiess.H. 92. -blomme ell.

-blomst, en. (jf. -UTt) ^ folkeligt navn
paa forsk, planter, især løvetand (2.i), sjæld-

nere om alm. brandbæger, Senecio vulgaris L.
Paa Grøftekanten stod . . de gule Troldblom-
ster .Skovrøy. LM. 128. -blomme: JTusch.
125.224.313. Feilb. jf. Troldblomstrod,
d. s. s. Engelsød (rod). FolkLægem.1.65 (jf.

smst.III.lll). Gartner-Tidende.l925.198.sp'.l.

30 -borg, en. {ænyd. troldeborg) en trolds ell.

troldes borg; uegl. (muligvis ved paavirkning

fra Trojaborg; 1. br.) om en (tegnet) labyrint.

tvende Bomærker sees paa (stenkorset ved

Julskov) samt en Labyrinth eller Troldborg
paa Fodstykket. CTEngelst. (Fynske Saml. Y
259). jf.: At tegne Troldborg Slot. Ill.Familie

JournaUyil938.27. -buks, en. (jf. Bukse-
trold; 1. br.) anv. som (spøg.) Icæleord: trold

(2.2); om en ung pige: *Tror du, du Trold-

40 buks, at jeg,
|
bare fordi jeg er fed . .

skal være til Grin. TomKrist.P.53. -bær,
et, en. ('Trolde-. Apot.(1791).25). folkelig be-

tegnelse for (bær af) forsk, planter, som bitter-

søde, Solanum dulcamara L. (smst. VareL.
(1807).III.259. jf. JTusch.228), hønsebær,

Cornus suecica L. (smst.66. Feilb.), (no.) om
druemunke, Actæa spicata L. (vAph.Nath.
VIII.227. jf. JTusch.5.278), ofl. -daasc,
en. (1. br.) legetøj, der bestaar af en æske med

^ en trold (3.3) i. SSB. -djævel, en. {ænyd.

d. s. (bet. 1); nu 1. br.) spec: I) nedsæt,

personbetegnelse: trold (2.2); tidligere spec.:

irolddomskyndig person; heks, heksemester.

Moth.T187. Eolb.Hex.III.9. 2) om legetøj:

trold (3.3) i en æske. S&B.
Trolddom, en. ['ty{i)l|d(om'] (især tid-

ligere ofte skrevet Troldomj. flt. (om handling,

trolddomsgerninger olgn.; nu næppe br.) -me
(2Kg.9.22 og Visd.l2.4(Chr.VI; 1871: Trold-

60 domskunster, -gjerningerj;. (æda. trul-, trol-

dom (Brøndum-Nielsen. GG. 1. 1 04) , SV. no.

troUdom, oldn. troUdomr; af Trold 1; jf.

Trolderi, Troldskab)
I) (overnaturlig) evne, kraft, kunst, virk-
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somhed, der er særegen for trolde ell. (jf. Trold

2.3^ personer, som tænkes at staa i forbund
med saadanne væsener, spec. (ved en særlig

pagt) at have bundet sig til djævelen ell. andre

onde aander og derved faaet visse overnatur-

lige (navnlig skadevoldende) evner; ogs. (med
mere ell. mindre afsvækket bet.) om (evne til)

udnyttelse af overnaturlige kræfter, noget (re-

ligiøst) helligt olgn., til en vis (hemmelig,

magisk) virksomhed; (primitiv, folkelig form
for) magi; hekseri; ogs. om den derved frem-

kaldte virkning, tilstand, ell. derved anvendt
(trylle) middel (Heib.Syvs.130) ell. (trylle)

-

formular, (trylle) ord (Oehl.F.(1816). 147);
spec. i forb. som bruge (ApG.8.9(Chr.VI)),

drive (smst.1819 og 1907. se ogs. u. II. drive

l.s), gøre (Katek.§20), øve (Eolb.Hex.1.8.

5Mos.l8.10(1931)) trolddom, afværge
(Thiele.

I

II.35), døve (Ing.DeUnderjordiske.
(1817).74) trolddom ell, i præp.-forb.: ved
trolddom olgn. DL.6—1. Nørreg.Privatr.IY
114 ff. Troldom . . er en overtroisk og ufor-

nuftig Misbrug af Guds Navn eller Guds
Ord, til at signe og maale, vise igien, eller

til andre saadanne daarlige Konster.BaWe.
Lærebog.58. Den meste Troldom (o: hos de

gamle nordboer) skete ved Uuner.Grundtv.
Udv.1.364. Da galede Hanen i fjerne By,

|

Og Trolddommen var forswinden. Heib.Elv.6.

(af) Nelderne . . skal Du . . binde elleve

Pantserskjorter . . kast disse over de elleve

vilde Svaner, saa er Trolddommen løst.

ECAnd.(1919).1.225. 'Yio\ååom.PVJac.(bog-
Htel.1848). (adskillige) Straffebestemmelser
im Trolddom (blev) ophævede ved Fdg.
1 1. April 1840 . . Men allerede forhen maattc
ilisse Bud . . anses for bortfaldne. Goos./.557.

hvid, sort trolddora, (1. br.) hvid, sort

magi. TroelsL.SN.31.
\\ (jf. bet. 2) i sammen-

ligning. »Det var, som om en Trolddom
|

Drog ham hende ns:T.Winth.UF.278. Gylb.

EA.199.

2) (især (S) uegl., om en (navnlig ved en
følelsespaavirkning udtrykt) stærk, (næsten)
ubegribelig, mystisk magt ell. virkning; tryl-
leri. Forunderlig er den Trolddom, som lig-

:,'er i Folkepoesien og i Folkemusiken. //ei6,

Pros.IV173. *Ba skal! — i disse tvende Ord
i

Er større Trolddom, end du troer,
|
Naar

de fra disse (o: dronningens) Læber kom.
Winth.ND.163. *Han kjendte den Trolddom,
han øved,

|
Han vidste, hvorved

|
Han

(laared mit ll'](iTte.sa.Haandt.l7. *Der er en
Trolddom paa din Læbe,

| Der er en Af-
;,'rund i dit B\ik.Aarestr.D.74. Vi vendte os
»m og stirrede paa Morgengryets Troldom.
Poulliansen.MedKajMunkpaaJagt.(1942).34.
Trolddoms-, i ssgr. (jf. Trold(e)-,

Trylle-; især Qi) i udtryk for hvad der hører
til, vidner om, minder om trolddom (1). ||

saaledes (foruden de ndf. anførte) forsk, mere
tilfældige og let forstaaelige ssgr. som Trold-
doms-evne (jf. -kunst^, -formular, -gerning

(jf. ovf. sp.568**), -rune (jf. Trold-, Trylle-

rune^, -sag, -synd, -værk ofi. -ajg^tig;, adj.

(jf. troldagtig^. uegl.: han (var) en dygtig
Officer . . og havde et trolddomsagtigt sikkert

Blik for Terrænet. i?isf.Fr.23S. Nathans.GB.
340. -baand, et. (jf. troldbinde, Trylle-

baand og Trolddom 2). Wadsk.Skuepl.89.
uegl.: Forbandede gamle Slange, du skiller

mig ved den største Lykke i Verden! Naar
skal jeg eengang bryde dine Troldomsbaand?

10 Tode.S.lOl. -bog:, en. {penyd. d. s.; 1. br.)

(formular)bog med anvisning paa udøvelse af
trolddom; hekse-, tryllebog. VSO. -drik, en.

(jf.Tiylleåiik). Ew.(1914).Y37. -kraft, en.

(jf. -magt og Tryllekraft). vAph.(1764). Tom
Krist.P.92. (jf. Trolddom 2) uegl: »Guldets
Troldoms KT&ft.Ew.(1914).Y199. hans Stil

havde Illusionens Trolddomskraft. MNeiien-
dam.KajMunk.(1945).56. -kunst, en. (penyd.

d. s.; jf. Trold-, Tryllekunst) den kunst (evne)

20 at kunne øve trolddom; ogs. om den enkelte

(magiske) handling, (især i flt.). hvad ont
har jeg giordt dig, at du saaledes skulde øve
dine Troldoms Konster mod mine kiære troe

Staldhiødie? Holb.Ul.IY3. meget forfaren i

Troldoms Konst.Clitau.PT.50. min Huus-
kapellan (troede) det var ved Trolddoms-
kunster hun (o: Berengaria) havde forblindet

mine og alle Riddernes Øine.Ing.VS.I.137.
(præsten) lagde sig efter Trolddoms Kunster,

30 og skal derfor være bleven brændt paa en
Høi udenfor Odden. Thiele.1.333. KNyrop.
TS.144. -lygte, en. (1. br.) d. s. s. Trold-

lygte. Amberg. -magt, en. (jf. -kraft og
Tryllemagt;. Oehl.F.(1816).358. (jf. Trold-

dom 2) uegl.: *Hun følte Hjertet banke
|

Ved Sangens TTo\ddom^xaa,gi.Winth.RF.31.
-middel, et. (jf. Tryllemiddel; middel
(ting), der tjener til udøvelse af trolddom.

Junge. 273. -mælk, en. (jf. Troldmælk;
40 1. br.) S( vortemælk, Euphorbia L. YSO. VII.

271. -ord, et. (jf. Trylleord;. Schousbølle.

Saxo.66. Ing.DD.Y51. hedenske Trolddoms-
ord. FO;ir^.Tri/iieord.('i922;.<S<?. (jf. Trolddom
2) uegl., om elskovsord: *0, hvidsk igjen do
sode Trolddomsord,

|
Der oplod Valdemar

hans Himmelrige !Boi/e.P»S.//.2i. -sang, en.

(jf. -ord og Tryllesang;. Ing.VS.III.227. *Vi
(o: elverpigerne) sanked den Drik af Maane-
dugg

I
alt under Trolddomssange. Oto///ans.

50 IHøstnatten.(1914).9. -slag, et. (sj.) slag

med en trolddomsstav; trylleslag; i udtryk for

et pludseligt, overraskende fænomen: som om
Helvede ved et Troldomsslag havde aabnet
Big.Blich.(1920).XY45. -stav, en. (y/. Trold-

stav; tryllestav, »han som en afsindig Trold-

mand ender
|
Med selv at dandso midt

iblandt det Chor,
|
Hans Trolddomsstav be-

avocr.Hrz.FN.179. -urt, en. (jf. Troldurt;.

En Løve lig, ved Trolddomsurter tæmmet;
M

I

saa føler han sit Mod. O vStaffeldt.Denpoeti-

skeKonst.(1826).13. jf. Amberg.
trolde, V. ['tfO)la| -ede. vbs. jf. Trolderi.

(ænyd. d. s., sv. trolla, no. trolle; til Trold

(1); jf. troldet, fortrolde og trylle; i rigsspr.
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nu især spøg., uegl.) I) (jf. II. galdre, II.

kogle^ øve trolddom, trolddomskunster;
m. olj.: frembringe ved trolddom, trold-
domskunster, ell. (jf. trold-binde, -gøre ofl.

samt fortrolde^; paavirke (sjæleligt ell.

legemligt) ved trolddom, trolddomskun-
ster; (for)hekse; (for)trylle. *De ti Guds
Bud han mener sig

|
At have rigtig holdet,

I

Fordi han ikke falskelig
|
Har svoret, eller

troldet. Falst.150. Galre var egentlig at trolde

eller hexe med Oid.Rahb.LB.I.lTS. Somme
, . mene: at Boer havde troldet Sørøveren
med noget af det her gamle hedenske Kog-
\ene.Blich.(1920).XXIII.141. en ond Trold
var hun ikke, hun troldede bare lidt for sin

egen FoTnøielse.HCAnd.(1919).n.99. Bøgh.
DA.I.27. (elverpigen) kaster det troldende
Slør, naar Ungersvenden først er lokket ud
paa Gnngen. DagNyh.'Vd920.13.sp.6. Hus-
folk havde dengang kun een Gris; ingen
maatte se den, naar den blev hentet, for at
vedkommende ikke skulde „trolde den".
FynskHjemstavn.1939.91. Esp.360. Thorsen.

184. LollO. Feilb. \\ m. obj. og adv. olgn. til

angivelse af den fremkaldte tilstand: (nord-
mændene) paastaae . . ved Ord at kunne
troUe til sig de største Hvalfiske af Havet
op paa 8tTa,nden. Suhm.(KSelskSkr.IX.141).
de troede de kunde trolde sig lykke til.

Grønb.H.II.224. om taskenspiller: (han) trol-

dede nylagte Æg . . op af en Hat, som alle

havde set var tom. Jørg.DB.45. 2) i videre

(uegl.) anv.: hekse (2); trylle (2). (han)
havde Demanten fremme og troldede med
den (o: skar glas med diamanten). JVJens.

HH.56.
II

især (jf. Trolddom 2) som udtryk

for stærk, levende (omformende) følelses- ell.

fantasipaavirkning, navnlig m. obj. og adv.

olgn. til angivelse af den fremkaldte tilstand.

VilhAnd.AD.159. En Tvangsforestilling trol-

dede Billeder frem i hans Hjerne. ErlKrist.S.

33. Jeg ved . . at jeg bør skynde mig at
bryde op, men jeg føler mig troldet fast paa
min Fldiås.AaseHans.EK.79. 3) (jf. Trold

2.1 ; dial.) lege (staa)trold olgn.; lege

støjende; gøre kunster og løjer. MDL. Esp.
360. Feilb, \\ spec. om en leg med haartrækning

og forsk, vildskab. Moth.T188. JHSmidth.
Ords.164. MDL. FrGrundtv.LK.239.
Trolde-, i ssgr. se u. Trold-.

troldelis, adj. ['tfcolali] (&, 1. br.) adj.

til Trold (1). *Af troldelig Afkom
|

. .

var Gnmla. Bagges.Danf.1.531. AOlr.Nordens
trylleviser.(1934).63.
Trolderi, et. flt. -er. {ænyd. d. s.; dan-

net til Trold ell. vbs. til trolde; især talespr.,

ofte spøg.) I) det at trolde (1); trolddom; hek-

seri; ogs. om resultat heraf ell. (med overgang
til konkr. bet.) om (optræden af) overnaturlige

væsener (spøgeri) ell. (især spøg.) om trylle-

kunster olgn. „Trolderi Altsammen." Samling
af mærkelige Taskenspiller- Konster.6o^<t7e?.
1860. fra den Aften ansaa' de mig for den
skindbarlige Troldmand. Det var nu ellers

meget ligefrem med det Trolderi. Dmcfem.
STL.IOO. det er rimeligt nok, at „Trolderiet"
dersteds kan være ophørt i hendes Barndom.
PJensen.Snesere.(1883).426. CMøll.PF.476.
AlfrLehm.Overtro.I.(1893).17. det er jo ikke
det magiske som saadant, der er poetisk
Tiltrækning: Trolderi er ikke uden vi-

dere Trylleri. BilleskovJ.(Orbislitterarum.III.

(1945).212). 2) (jf. trolde 2) uegl. laften vil

10 Maanen staa op og lave noget gyldent
Trolderi ude paa Y&ndet.Hoffmann.Blaa-
nendeDanmark.(1919).43. \\ spec. (jf. Trold

2.2) om (udtryk for ell. udslag af) lunefuldhed,

uberegnelighed, (troldet) uartighed olgn. „Jeg
har aldrig været saa oplagt til Uartighed
som her" skriver du, — ja, det kan jeg . .

mærke af dit Brev, det kribler og krabler
formelig af Trolden. SvLa.FruG.41. nu kan
vi ikke længer finde os i det barns trolde-

20 ri(er) I

troldet, adj. [^trmht] {no. troUet; (perf.

part. af trolde ell.) afl. af Trold; jf. troldsk)

I) (1. br.) til Trold 1 (og 2.3): troldagtig;
trold-, alt Menneskeligt, der ligesaavel maa
adskilles fra det TroUede, som fra det Dy-
nske. Grundtv.H'Vin.180. de, der har gaaet
i den sorte Skole og lært om ikke at hexe,

saa dog at være tToilede.sa.BrS.190. *Hørte
jeg den Trussel

|
før af troldet Kvind (o:

30 troldkvinde) ! Stuck.SD.54. 2) (jf. Trold 2.2,

Trolderi 2; især talespr.) om en person (s
væsen, adfærd): urimelig, genstridig,
lunefuld(t uartig) olgn. (barnet har) et vist

troldet og modsigende Væsen og en ustyr-

lig Egenvillie. MarstYand.Breve.(udg.l880).70
(aar 1854). et troldet Barn, der i sit afmæg-
tige Raseri hævner sig paa sine Omgivelser
ved at gøre sig uren i sine Bukser. Pont.HK.
12. Hidsig og troldet kunde hun være.Schar-

40 Ung.Livsminder.(1919).367. SvLa.FK.51.
Trold-flagermus, en. (zool.) flager-

musen Vesperugo abramis (den største danske
art). DanmFauna.V.41. -folk, et ell. pi.

{ænyd. d. s.) I) fællesbetegnelse for trolde (1)

med forestilling om en særlig art af overnatur-

lige (fjendtlige, farlige) væsener (af forsk, al-

der og køn), til dels (med videre bet. end Trold

1^ ogs. om (farlige) væsener uden menneskelig

skikkelse, som helhest, kirkelam, gravso ofl.

50 (se Thiele.II.viiiff.). Troldfolket . . nedrev
hver Nat, hvad der var bygget om Dagen.
smst.I.192. Trap.*II.565. \\ især som pi. tre

Slags Troldiolk. Grundtv.Saxo.1.29. en dei-

lig Eventyrprindsesse, som af Troldfolk var
forvandlet til en Tiggerpige. Ing.EF.XIII.

195. HCAnd.(1919).II.171f. Goldschm.SF.
204. Feilb. 2) (nu sj.) som pi., om personer,

der giver sig af med at øve trolddom. Trold-

folkis . . Straf. DL.(1683).Yyyyyy4r>. Aab.21.8

60 (Chr.VI; 1819: Troldkarle^. Udi Henrici 4.

Tiid bleve ved Parlementet udi Bourdeaux
brændte meer end 600 Troldiolk.Holb.Ep.il.

66. Brors.129. Rask.FynskeBS.78. jf. Sal'
XXIII.782. -frue, en. (sj.) kvindelig trold
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(1); troldkvinde (l.i). Thiele.II.179. -ffrød,
en. % (slim)alge, der danner et slimet (spansk-

grønt) dække paa stillestaaende fersk vand;

Anahæna flos aquæ (Lyngb.). Trolde-.
Rostr.BP.98. Hag.*1.97. -gold, et. egl. om
guld, som tilhører (gives mennesker af) trolde

(jf. Feilb.I.512); (1. br.) uegl., om noget skin-

nende, der ligner guld: Solen skinnede, og de

brune Blade i Veisporet saae ud som det

pure Guld, „Troldguld", som de kalder det.

Baud.GK.77. O -gøref v. [-igo'ra] (jf. trolde

1; nu 1. br.) paavirke (især: en persons sind)

ved trolddom; troldbinde. HFEw.VT.I.123.
Min Datter, hvis Hu du har troldgjort.

CEw.C.213. Woldiderich.T.96. -barn, en. en

trolds ham (1.3) ell. skikkelse; især i eventyr

olgn. ell. (overf.) Qp, i forb. som miste tabe
trold(e)hammen, som udtryk for forvandling

fra trold til menneske. *Da misted' han den
lede Trolleham

|
Og blev en Ridder saa

skiøTi.AbrahNyerRahb.I.179. Elkjær.HA.15.
0Friis.Litt.116. Trold-: HCAnd.TB.L46.
jf. Feilb. -hare) en. if. gi. folketro: en (tre-

benet) hare, der kun kunde skydes med en
sølvknap. CReimer.NB.489. UfF. -hat, en.

spec: I) S( som (folkeligt) plantenavn. I.l)

(halv)kugleformet svamp (bladhat, paddehat).

MDL. Fabricius.Drejø.(1882).104. AxLange.
FP.119. Feilb. \\ spec. om rød fluesvamp,
Amanita muscaria (L.). Viborg.Pl.(1793).
260. Rostr.BP.35. Frem.DN.252. || ogs. (dial.)

om støvbold, Lycoperdon Tournef. JKamp.Da.
Folkeminder.(1877).175. 1.2) f stormhat (2),

Aconitum L. Funke.(1801).II.433. jf. Viborg.

Pl.(1793).110. JTusch.4. 2) (muligvis overf.

anv. af bet. l.i
; jf. dog -buks og bornh. trojl-

håtta, anv. om (trold)heks, „klog kone"; sj.)

som nedsæt, personbetegnelse, om en genstridig

(foragtelig) (mands)person (en trold (2.2)/
Hjortø.FH.273. -heks, en. 1) (nu ikke i

alm. rigsspr.) om en kvinde. I.l) troldkone

(l.(i-)2); heks. Moth.T187. Bredahl. III. 94.

paa de fyenske Marker ligge Stene, store

som Huse; de ere af Troldhexe kastede fra

Taasinges høie Banke hen over Sundet. J?C
And.TB.1.36. SvGrundtv.FÆ.II.118. CRei-
mer.NB.510. Uhrskov.Højtid.(1924).45. Feilb.

1.2) led, grim (gammel) kone. din slemme
Troldhex, din Rufferske, som søger at for-

fere Unge MenniskGT.Holb.LSk.III.lO. Ant
NieU.FL.1.96. UfF. 2) (dial.) med videre

(uegl.) anv. 2.1) (stor, graa) skrubtudse (1).

8kaUegraveren.l885.I.142. 2.2) (jf. -urt; ^
folkeligt plantenavn: løvetand (2.1 ) ell. valmue.
Papaver. hun piller Hovedet af en Fandens
Mælkebøtte: — Uh de Troldhekse 1 Det Pakl
KMieh.Mor.(1935).95. den forkrænkelige
Troldheks, afblomstret. HansPovls. RF. 246.
Peilb. UfF. -horn, et. (jf. Trolddomsbæger^
t folkesagn olgn. : et drikkehorn, der indeholder
en trolddomsdrik. Efterretninger om Trold-
hornet . . paa Liungbyegaard. Coj/c^.fover«.

hogtHel.1774). Thiele.1.54. D&H. -hoved,
et. (ænyd. troldehoved, som plantenavn (jf.

JTusch.173)) spec. i børneleg: en paa jor-

den tegnet cirkel, som man ikke maa træde

ind i. Trolde-: HjLegeb.79. -hummer,
en. (fra no. troUhummer; jf. -krabbe; zool.)

det til storkrebsene hørende krebsdyr Gaia-
thea Fabr. BøvP.III.429. DanmFauna.IX.80.
-hval, en. (ænyd. trold(e)hval, no. troU-

hval; zool., nu næppe br.) (uhyre) stor hval;

kaskelot. Moth.Conv.T120. vAph.Nath.III.

10 597. Holten.Fauna.167. -inde, en. {ænyd.
d. s.; nu næppe br.) kvindelig trold (1);
troldkvinde. LThura.Poet.288. Pram. Stærk.

242.276. -kamp, en. kamp mellem trolde

ell. med en ell. flere trolde. Pram. Stærk.
286. Trolde-: AOlr.DH.II.166. -karl, en.

{ænyd. glda. d. s. (SjT.20. GldaKrøn.Suppl.
24. Postil. 139), oldn. troUkarl, (mandlig)
trold; i rigsspr. nu især bibl., arkais.) trold-

mand (2). ApG.13.6. har da denne forbandede

20 Troldkarl døvet alle eders Sværd. Ew.(1914).
1.332. Oehl.NG.(1819).260. Man brændte
Hexe og TToldksnh. Drachm.VD.339. -ke-
del, en. (1. br.) m. lign. anv. som Hekse-
kedel, (blæsten) hvirvler det fygende Sand
rundt i Klitternes Trolåkedlei. Skjoldb.EF.9.

-klog, adj. (1. br.) troldkyndig. Odin . . var
fremsynet og troldklog. Grundtv.Snorre.1.8.

smst.68. jf. Troldkløgt. D&H. -knude,
en. (jf. Hekseknude; 1. br.) knude med for-

30 mentlig trolddomsmagt, overnaturlig virkning.

Thiele.II.344. || navlestreng, som har slynget

sig to gange omkring fosteret, -knud: LTid.
1749.373. -kone, en. {ænyd. glda. d. s.

(GldaKrøn.22. Dyrerim.23), oldn. trollkona,

kvindelig trold; jf. -heks, -kvinde, -kælling og
Troldinde) 1) omen kvinde, (om anv. i plante-

navne se u. bet. 2). I.l) kvindelig trold (1);

en (mandlig) trolds kone. Thiele.11.177. 1.2)

troldkyndig Jcvinde (kone); heks. Du skal ikke

40 lade en troldkone (1871: Troldkvindej leve.

2Mos.22.18(Chr.VI). Troldkoner, der skulde

ride til BloksheTg.Gram.(KSelskSkr.II.161).
*Troldkonen sidder med sølvgraat Haar.
Oehl.Helge.(1814).24. AOlr.DH.I.291. 2) (jf.

-urt; 2( som folkeligt plantenavn, især om
løvetand (2.i) ell. vortemælk, Euphorbia L.

JTusch.106.125.313. Feilb. \\ i sa. anv.

ssgr. ell. forb. som Troldkone-ko (-køer)
(Moth.T187), -mælk (smst. VSO.), -plante

50 (Raff.(1784).156) ofl. ell. (jf. tilsvarende forb.

u. Fanden 2) troldkone(n)s ell. troldko-
ners (kerne)mælk, kernestav ofl. vAph.
Nath. VII1.228. SMBeyer.Bringstrup og Siger-

stedSogne.(1791).113. JTusch.85.113.125.301.

313. Feilb. Mælkebøtterne (hed) i gamle Dage
.. Troldkoners Køer . BerlTid."/7 1922.

Aft.2.sp.3. -kone-smør, et. (nu næppe
br.) I) d. s. s. Troldsmør 1. Cit.l735.(Jy

Saml.4R.II.420). 2) om klæbrigt (smøragtigt)

60 stof , fx. udsvedning af gamle træer olgn.

Moth.S547. JySaml.4R.II.420. -kost, en.

(fagl., dial.) d. s. s. Heksekost 2 (ell. 1 : Aarb
Præstø. 1945.301). Rask.FynskeBS. 63. JTusch.
289. ForstO. HavebrL.*II.959. AxLange.FP.
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13.125. Feilb. LollO. UfF. -krabbe, en.

(jf. -hummer, -krebs; zool.) stort (langhalet,

tornet) krebsdyr (nu:) af familien Ldthodidæ,

især af slægten Lithodes (jf. Kongekrabbe/
vAvh.Nath.IY.455. Boas. Zool* 308. Danm
Fauna.IX.78. -krebs, en, (zool., 1. br.)

d. s. D&H. -kunst, en. {ænyd. trolds-

konst; (i rigsspr.) nu mindre br.) især i ftt.,

om magisk kunst, trolddomskunst (er), erfaren

udi Tioldkonst. Holb.Ul. IV 9. Pram. Stærk, lo

178.201. HGAnd.(1919).I.101. AOlr.DH.I.
167. Feilb. -kvinde, en. (nu 1. br. i rigsspr.

-krind. Thiele.1.15. VSO. Feilb. jf. Kvind;.

{ænyd. d. s.) I) (især Q)) om en kvinde.

I.l) kvindelig trold (1); troldkone (l.i). //.

n'rold 1.2 og) I. Lykke 3: Lykken er en

Troldkvinde; selv naar man har opgivet

Alt, kan hun bedaare med et Smil. Goldschm.

EJ.369. jf. bet. 1.2: Engang fik Holger Dan-
ske af en Troldqvinde et Par Briller, med 20

hvilke han skulde kunne see ned igiennem
Jorden. Thiele. 1.21. 1.2) d. s. s. -kone 1.2.

Befindis nogen Troldmand, eller Troldqvinde,

at have forsoret Gud og sin hellige Daab og
Christendom. DL. 6—1—9. (Jeanne d'Arc)

blev omsider fangen, af de Engelske, hvilcke

lod hende brænde som en Troldqvinde. Holb.

Intr. 1.382. Hauch. LDR.213. IsakDin.FF.
435. 2) (jf. -urt; dial) ^ løvetand (2.i).

JTusch.125. Feilb. -kyndig, adj. (jf. -klog 30

og tryllekyndig; især (3) kyndig i (at øve)

trolddom, en gammel, troldkyndig Kone.
Thiele.^ 1,1.125. Oehl.Regn.(1849).93. Hun
ansaaes for troldkyndig, dog gav hun sig

aldrig af med i store Forsamlinger at sige

Fremtiden iomd. Hauch.TYlS. VSO. MO.
S&B. jf. Troldkyndighed. D&E. -kæl-
ling, en. (nu sj. -kærling. Holb. Paars.
129. Kierk.VI.385. VSO. MO. spec. i bet.

2.1 : Politivennen. 1801. 2454. Goldschm. Hjl. 40

III. 211. CLuth.FA.211. — sj. (efter no.)

-kærring, i bet. 2.i : Zahrtmann.(Tilsk.l908.

192)). iglda. trolkiærling (SjT.30), sv. troU-
kåring, no. trollkjerring, oldn. troUkerling) I

)

(gammel, hæslig) troldkone (1). I.l) svarende
til -kone l.i. Trolden og Troldkællingen.
SvGrundtv. Da. Folkeæventyr. (1884). 90. 1.2)

svarende til -kone 1.2. *De som Troldkiærlin-
ger paa Vandet . . kand ga,Sie. Holb.Paars.129.
Jeg veed nok, at det er syndigt at bruge disse 50

gamle Trold-Kiellinger, men jeg vil heller

døe end dette skal gaae u-hevned af . . men
der seer jeg Spaa-Qvinden. sa.Bars.Y2. VSO.
MO. Feilb. UfF. 1.3) (jf. -kone 1.3 ; især
dial.) som (nedsæt.) personbetegnelse, om en
gammel (hæslig) kone. Esp.361. 2) om ting,

der minder om ell. (af folketroen) knyttes itl

troldkællinger (1). 2.1) om ting, spec. legetøj

olgn., dels (med tilknytning til den gamle
forestilling, at en heks (troldkælling) ikke éo
kunde drukne; sj. i rigsspr.) om en lille

flydende dukke, spec. bestaaende af en (kort)
i begge ender opsplidset pind, med en tynd
tværpind (som udstrakte arme) i den øverste

splids, en lille (flad) sten i den nederste,

beregnet til at sættes ud at flyde i vand (i

en aa olgn.; jf. ogs. kartesiansk dukke u.

kartesiansk^. WesenbL.Ins.290. dels (med til-

knytning til forestillingen om heksébaal som
straf for troldkællinger ell. heksefart gennem
luften) om en slags legetøjsfyrværkeri, skrub-

tudse (3.1) olgn. (jf. Krudtkælling^. Amberg.
Han satte en Troldkjærling i Pigens Kam-
mer, da hendes Kjæreste var hos hende.
Hrz. Lyr. 1.228. Gadedrengene skød med
Troldkjællinger. HCAnd.(1919). 11.252. han
(laa) i Vinduet og smed Skruptudser og
Troldkællinger ned foran Hestene som en
Salut til Bi\ideipaTTet.AndNx.PE.III.156. i

sammenligning: Dampskibet saae ud fra

Toldboden som en slukt Troldkjærling. /n^.

L.II.162. (han viklede) Telegrammet . .

sammen og sammen, saa det lignede en
Tioldkælling. Bang.DuF.435. || ogs. (dial.)

om en lysepraas (i brød, der bages) (Hedebo.

39), en lysekælling (2) (UfF.) ell. trækasse

til tranlampe (BornhHaandvEr.201). 2.2) (jf.

-Mit) 2( som folkeligt plantenavn, om gul

okseøje, Chrysanthemum segetum L. (JTusch.

59), løvetand (2.i) ofl. smst.113.313. Feilb.

-kæmpe, en. (ænyd. d. s.; nu 1. ir.)

(kæmpe)stor trold (1); spec: jætte. Ew.(1914).
V35. *Troldkiempen Suttung. Bagges. Ungd.
1.99. jf.: *Droge de Kæmper ranke |

Da
mod Tioldkæmipeland. Oehl.NG.(1819).13.

om jættekvinde: Fenris Ulv var avlet af

Loke med Troldkæmpinden Angerbode.
Ew.(1914).III.82. -kæp, en. (1. br.) d. s. s.

-stav. Han stod der stiv og marmorhvid i

Ansigtet, som rørt af en Troldkjep. Win<ft.

N0V.4. Trold-Kæppen.Hans Rasmussen.(bog-
iitel.1926). -lygte, en. ('Trolde-. Achton
Friis.JL.1.375). (jf. Hekse-, Trolddomslygte

;

nu mindre br.) laterna magica (se u. Lan-
terne 2); tryllelygte. En stor Laterna Magica
eller Trold-Lygte. LTid.1727.679. AWHauch.
(1799).345. VSO. MO. || især i sammen-
ligninger. Rahb.LB. 1.518. Alle (de fore-

gaaende dages) Situationer . . foere ham forbi

som en Troldlygtes Billeder paa Væggen.
PMøll.ES.III.127. Pont.DR.IV13. -mand,
en. (ænyd., glda. d. s. (5Mos.l8.11(GldaBib.)

;

jf. oldn. troUmenni, et til trold forvandlet

menneske) I) (1. br.) mandlig trold (1). *den
lede Tro\dem&nd.PMøll.ES.I.71. 2) (jf.

-karl^ troldkyndig mand; magiker; hekse-

mester; ogs. (især spøg.) om tryllekunstner,

taskenspiller olgn. DL.

6

—1—9 (se u. -kvinde^,

førend vi skrider til Beleyring, synes mig det

er best at raadfore os med en Troldmand,
der . . kand ved sine Konsters Sorthed ud-
kalde af Plutarchi mørcke Boelig en eller

anden Geist, som kand siige os Beleyringens
Udgang. Ho/6. Z7i.///.i. Thiele.I.331. Laust
Glavind. Vestjyllands sidste Troldmand. Johs
Bech.(bogtitel.l939). 3) (bet. 2) anv. negl. om
en person med særlige (mærkelige, fremra-
gende, spec. kunstneriske) evner; heksemester
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(2). Blich.(1920).XX,20. Disse to Trold-

mænd (o: Heine og Byron). Hjort. KritLit.

III.191. hvor flink han end har været til at

„explicere sig" paa Tysk har han absolut

ikke været nogen Troldmand i det Dan-
ske. ^aA;/. ^5. 629. Troldmanden fra Norge
(o: Henrik Ibsen).OGeismar.E.26. 4) (nu
næppe Ir.) ^ troldurt, Pedicularis. Viborg.

Pl.(1793).126. Tychsen.A.I.508. -mands-
arty en. (jf. Troldurt; 1. br.) ^ løvetand lo

(2.1). Hornemann.OP.*718. VSO. -m»lk,
en. (jf. -MTt) 2( som folkeligt plantenavn, om
løvetand (2.1 ) (Feilb.) ell. vortemælk, Euphor-
bia L. (jf. Trolddomsmælk, Troldkonemælkj,
Amberg. Trolde-: VSO. -nisse, en. (sj.)

om smaatrold(e), nisse(r). Pram.Stærk.206.

-nymfe y en. (sj.) ung troldkvinde; fe.

vAph.(1759). Eventyret om Prinds Neg-
liama, som af en Troldnymfe havde faaet en
Ring. Hauch.MfB.47. -nød, en. (efter eng. 2_o

witch hazel; jf. Tryllenød) 2( plante (busk) af

slægten Hamamelis (i Europa som prydbusk,

i Amerika brugt som lægeplante). JHSmidth.
Arboret.no. BerlHaveL. 1.298. -pak, et.

iænijd. d. s., sv. trollpack, no. trollpakk)

I) nedsæt, betegnelse for troldfolk (1), trold-

tøj. Huler,
I
Hvor Nattens Troldpak sig

for Dagens Konge ski\ihT.Bagges.Ungd.I.90.

Thiele.II.38. Julenat saa maatte dette Trold-

pak irem. Korch.LL.148. Feilb. 2) (mindre 30

br.) uegl., som nedsæt, betegnelse for personer.

*trolle pack. Cit.ca.l700.(GkS2407.396).
* Hårdt betrængt er Svanevangen |

End af

TydsklandsTroldepak.Grund<v,I)ansA;.//.434.

-i*ide» V. ^trolde-: *trolle-reeden. /Sorf.

(SamWanskeVers.^V1.178)). (jf. oldn. troU-

riSa, troldreden, samt Troldridt og mareride;

fagl. (foræld.) ell. (uegl., 1. br.) Qj) I) om
overnaturlige væsener (trolde), der if. gi.

folketro bragte fordærvelse over dyr ell. men- 40

nesker ved at ride paa dem: besætte, ride

(1 1.2.4), plage, fordærve olgn. han (o: en hængt
træl) kan blive brændt og Asken kastet i

Limfjorden . . Kan hænde, det vil blive

nødvendigt, for at han ikke skal troldride

Heste og Kvæg. PVHammer.AleLangskægs
Saga.(1900).12. jf. Feilb.

\\ (jf. mareride;
uegl. denne mareagtige Plageaand . . trold-

red hele min Fiitid. Bøgh.JT.257. 2) part.

troldreden brugt som adj.: fordærvet, syg 50

af at være reden af en trold ell. trolde. Feilb.

il
(jf. -skudt; foræld.) spec. om dyr: som

ider af Iroldrid(t) (2). Trol-reden . . siger

bønder deres kvég og heste at være, når de
bliver vanføre i lenderne.Mo</i.T257. Flei-

8cher.AK.193(se u. Rygblod;. SaUXVII.51.
jl

uegl.: besat (I.2 og 2). Han stormede om-
kring i Høet som om han var troldreden.
Thyreg.BB.IV234. „Beethoven var som trold-

reden", skrev en Ven om \\d,m. AErslev.Tone- 60

kunstensMestre.f1914). 127. -rid(t), et, (;/.

no. dial. trollrida, om (heste)sygdom, oldn.

trollrida, overruUurligt væsen, der troldrider

dyr ell. mennesker) I) (1. br.) en trolds ell.

troldes ridt; ridende trold(e). han sagde, at

Hildiglum havde seet Troldrid (oldn. orig.:

gandreiS;; og er det bestandig, inden noget
stort spørges (o: et saadant syn varsler store

begivenheder). Rahb. NF. 1. 259. 2) (foræld.)
sygdom (smitsom, ofte blodig tarmbetændelse
(med lammelse), lænde-, rygblod) hos et dyr, if.

folketroen fremkaldt af, at en trold havde redet

det. (denne) Sygdom . . er uden Tviil den
samme som Trolle Rid i Dannemark. Ton-
ning.NorskFlora.(1773).64. Troldrid. Boers.

VetF.136. Trold(e)rid(t). smst.219. OrdbS.
-ring:, en. I) (1. br.) en (paa jorden tegnet)

ring ell. kreds med særlig magisk virkning;
tryllekreds. (uegl.:) saa snart En først var
kommen ind i den Troldring (0: den teolo-

giske tankekreds), saa fandt han sig vel

åer. Brandes.II1.456. 2) (jf. Ring sp.l079";
gart.) ringformet indsnit (med barkafskræl-

ning) rundt om et træs stamme ell. en gren

(anv. som middel til at fremkalde større frugt-

barhed); tryllering (3). Have-Tidende.1837.
126. -rod, en. folkelig betegnelse for roden

af djævelsbid ell. løvetand (2.i), anv. som
lægemiddel (jf. Tryllerod;. FolkLægem.1.65.

111.112. -rose, en. (jf. -urt; dial.) 2( løve-

tand (2.1 (-2)). JTusch.123.125. Feilb. UfF.
Trolde-: Skattegraveren.1887.II.44. -rane,
en. (1. br.) rune med magisk betydning;

tryllerune. APhS.IV.181. overf.: *Sees paa en
Mund, som din, saa sød,

|
Troldrunen, som

behersked raig. Aarestr.SS. V.207.

troldsk, adj. [tymrs^/] best. f. og flt.

-e ['tfcol'sga] (efter sv. ell. no. trolsk (jf.

oldn. trylskr;, af Trold; < S<&B.; især o)
I) som er knyttet til, beslægtet med, særegen

for trolde(s art, slægt, væsen), ofte m. bibet.

af uhygge; troldagtig; ogs.: trolddomsagtig.

I de senere „fornaldarsagaer" (har) motivet

. . en bismag af det onde, ulveagtige, trold-

ske. 40ir.Z)ir./.ii9. Dette Digt . . opnaar
sin Hensigt: at virke ved den troldske, ram-
me Uhygge. HUSS. Heltekvadene i ældre Edda.

(1910).59. de (trylle-) FoTmler Kirken reg-

nede for troldske eller djævelske. FOhrt.

Trylleord.(1922).39. \\ om person: som øver

trolddom; troldkyndig, (han) anses . . af den
omboende Bondebefolkning for lægekyndig,

kanske endda lidt iTo\ås\ii.Aakj.VB.73. Thit

Jens.SK.II.54. 2) med videre anv. 2.1) om
naturforhold olgn.: som minder om troldes

opholdssteder; vild (forreven), uhyggelig
olgn. 'Det lune Landskab var saa længe

vort,
I
nu (0: efter solnedgang) truer troldske

Tjørn og tyste ^texve.SophClauss.F.8. Born-

holms Klipper skal ses en Efteraarsnat . .

Da faar de et eget troldsk Udseende. Da^
Nyh."/*1921.8.sp.3. *Hvor troldsk end Dy-
bet jog forbi —

|
Herr Villemands Guldharpe

klang deri. Rørd.JH.1.43. 2.2) (jf. Trold 2.2,

Trolderi 2) om en pcrson(s væsen, adfærd):

egensindig, troldet, (lunefuldt) drilsk,

ofte med særlia forestilling om uberegnelighed

ell. (jf. Troldmand 3) ualmindelighed. Et

XXIV. lUntiykt '/i 1»*8 37
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lille troldsk Kvindevæsen, som Livet har

tirret og som nu tirrer og plager ham,
Rimest.(Pol.*/itl906.7.sp.4). (værket) har han
givet Liv og Omrids ved sin troldske Fan-

tasi, ved sit desperate Greb i StoQet.HBrix.
fsmst."/io 1908.8). *Kære, sære, stundom
svære, |

drilske troldske Sprogfortryller (o:

Sophus Claussen). Rode.VR.93. jf. bet. 1: den
troldske Frøken (o: det forbyttede barn i bal-

letten „Et Folkesagn").Dagbl.*Vil894.1.sp.4.

Trold-skab) et, ogs. en (D&H. Læsø-

folk.231). (ænyd. d. s., glda. troiskap (Postil.

139), oldn. trollskapr; (i rigsspr.) 1. br.) I)

(til dels med særlig nedsæt, bet.) om trold-

dom (1), trolderi (1); ogs. (med overgang til

konkr. bet.; jf. bet. 2.2^: troldtøj, troldpak.

Moth.T188. naar Kirkeklokken klinger . . saa
har Troldskabet ikke længer nogen Magt
over os.Hostr.NF.62. Troldskab og Papisteri

. . det skal ingen ærlig Karl bemænge sig

med. sa.ML.225. VSO. De Pølkær var jo

bundløse — og lumske af Troldskab.ZrJens.
DF.102. 2) med videre (uegl.) anv. 2.1)

troldsk (2.2) væsen, adfærd; trolderi (2).

Troldskab, Tulle, — det smitteil Recke.

VoresegenTulle.(1894).10. det lede Troldskab
i deres Sind vredes op med Rode. Breum.
HH.155. 2.2) (dial.) som nedsæt, person-
betegnelse: (arrig) trold (2.2). UfF. -skov,
en. (gammel, tæt) skov, der if. folketroen har
været opholdsted for trolde (ofte som sted-

navn); ogs. (spec. forst.): skov med gamle,
forvredne, knudrede træer. Trolde-: Lande og
Folk.L(1910).589. SaUXXIII.783. AarbTu-
rist.1934.30. -skudt, part. adj. (jf. -re-

den (u. -ride^, -slaa(et) og skyde 10.4 samt
no. dial. trollskott, pludselig paakommende
sygdom) if. folketroen (om kreatur): ramt
af en pludselig paakommen (af trolde frem-
kaldt) sygdom (som foraarsager lamhed, død
olgn.); jordskudt. JHSmidth.Ords.136. MDL.
-slaa, V. (1. br.) slaa, ramme (ligesom) med
trolddom; troldbinde. Der troldslog noget
hans Yilie. Thit Jens. PN. 51. et af Æven-
tyrets troldslaaede Mennesker. Sundhedstid.
1909.252. -slot, et. (jf. Trold 2.i; i fangeleg:
en (som et slot tegnet) plads, hvortil fangeren
fører de fangne deltagere i legen. Trolde-:
FrKnu.LB.80. -smør, et. I) (jf. Troldkone-
smørj if. folketroen: (en klat) smør, som er
tabt af hekse, der stjæler mælk. Feilb. DF.IV.5.
2) om (geléagtig masse, dannet af) forsk, alger
ell. svampe (jf. Troldsmørsvamp^, som No-
stoc (commune Vauch.) (JTusch.244. Andres.
Klitf.141. Rostr.BP.98.

jf. Skyfald 2.i;, skim-
melsvamp), Mucor (Wilse.R.11.202. JTusch.
320), slimsvampen Fuligo septica (L.) (Sal.
VIL259).

jf. Feilb. -smør-svamp, en. ^
(jf. -smør 2) især om slimsvampen Fuligo
septica (L.). Rostr.BP.24. KoldRo.Sporepl.37.
HavebrL.*II.773.

jf. JKamp.Da.Folkeminder.
(1877).175. -spejl, et. ^Trolde-. GyrLem-
ehe. T.1. 154. AchtonFriis. JL. L 110). (trold-
agttgt) forvrængende spejl; tryllespejl. en ond

Trold . . havde gjort et Speil . . Troldspeilet

. . det fæle Glas, som gjorde at alt Stort og
Godt, der afspeilede sig deri, blev Smaat og
Hæsligt, men det Onde og Slette traadte
ordenlig frem, og hver Feil ved en Ting
blev strax til at hem.æTke.HCAnd.(1919).n.
90. (jf. smst.383 og sa.Breve.IL94).

||
(med

hentydning til HCAnd.s eventyr) anv. i ud-
tryk som have (faaet) en splint ell. en stump

10 af trold(e)spejlet i øjet, ogs.: holde, sætte
en et trold(e)spejl for ansigtet olgn. NJeppe-
sen. ON. 17. Letterst.tidskr. 1941. 600. -spy,
et. (sv. dial. troUspy; s;'.) om troldes spy
(spyt) ell. spec. om cikadeskum (jf. -spyt^,

med særlig forestilling om dertil knyttede

skadelige, farlige egenskaber (om skadelig

virkning af hekses, troldes spyt se Feilb.III.

515 f.; om lign. virkning af cikadeskum se

DF.IY.4f.); spec. om herved forvoldt sygdom:
20 *Saa tegner jeg mig paa Ledemod,

| Hvor
Herrens hellige Vunder stod,

|
Da bliver for

Elverskud jeg fri,
|
For Mareridt og for

Troldespi.JPJac./.322. -spyt, et. (jf.

-spy samt Heksespytj spec. (dial.) om cikade-

skum (if. folketroen: troldes spyt); gøgespyt.

OFMull.ZoolPr.102. VSO. DF.IV3. Trol-
de-: Skattegraveren.l885.1.142.232. trolde-

spyt får skyld for at ødelægge græsset på
engena. smst.1886.L40. DF.lV.2ff. UfF. \\ (jf.

30 -sraør(svamp); dial.) ^ om svampen Nostoc
(commune Vauch.). JTusch.345. -stav, en.

(jf. -kæp og Trolddomsstav; 1. br.) stav

(stok), der anvendes i magisk øjemed (ved
tryllekunst olgn.); tryllestav, jeg blev staaende
taus og som berørt af en Troldstav. Oi/ZJ.

(1849).IX.104. om en musikdirigents takt-

stok: HCAnd.LP.21. -sten, en. I) (især i

hest. f.) som navn paa en stor sten(blok), der

if. folketroen er bolig for en trold ell. troldfolk

40 (jf. Thiele.I.44f.II.236f.) ell. er kastet af en
trold (imod en kirke olgn.). Thiele.11.43.

AugFSchmidt.DanmarksKæmpesten.(1932-33)

.

142.189.203 ofl. 2) (nu mindre br.) sten med
mærkelig (magisk) kraft. LTid.1731.526. Som
en Troldsten (1871: yndig Steenj er Gave
i Giverens Øjne; hvorhen den end vender
sig, gør den' sin Yirkmng. Ords.17.8 (1931).
-stue, en. f'TroIde-. JHLars.HA.L96. Aarb
Holbæk.1923.217). stue (1.4.2), der if. folke-

50 troen tjener som opholdssted for en trold

ell. trolde; spec. (jf. I. Stue 4.3; især ar-

kæol., dial., til dels (i best. f.) som propr.)

d. s. s. Jættestue, ell. Stendysse, en Høi med
nogle store Steene paa, kaldet Troldstuen.
EPont. Atlas. V. 557. Both. Danmark. I. (1868)

.

710. SophMull.VO.lll. det fredede mindes-
mærke Stenstrup Tioldestuer.HVClaus.H.
301. UfF. -tage, v. [-jta^qa] (1. br.) paa-
virke (overvælde) ved trolddom; troldbinde;

60 troldslaa. Han tabte Sværdet af Haanden og
blev staaende som tToldt&gen. GSchiiite.B.

17. uegl.: en gysende Fornemmelse, som
rørte han ved kølig Hud, troldtog den
gamle Mand. PWestergaard.ProfessorErotikus.



681 Troldtromme trolig 682

(1912).139. med Skoler og Nazistorganisa-

tioner som Udgangspunkt skabes en Kamp-
psykose, der ganske troldtager Folket, først

og fremmest Ungdommen. ErikMøll.FA.123.
trolde-: Grønh.Eellas.l.(1942). 180. -trom-
me, en. (jj. Gand-, Hekse-, Soltromme samt
Runebomme; især etnogr.) en (med magiske

tegn udstyret og) i magisk øjemed anvendt

tromme (hos eskimoer, lapper ofl.). Knud
Rasm.Snehytt€nsSange.(1930).139. National-

musA.1933.26. -toj, et. 1) (sv. trolltyg,

no. trolltøi; især dial. (jf. VSO.) ell. spøg.)

(ofte nedsæt.) fællesbetegnelse for trolde (1),

troldfolk, navnlig i videre forstand om trold-

agtige (ved nattetider optrædende, farlige)

væsener; troldpak; ogs. mere ubest. (uper-

sonligt): trolderi; spøgeri (jf. VSO.). ECAnd.
(1919).IY222. Troldtøi kommer hurtigere

frem, end KenneskeT.smst.309. SvGrundtv.

FÆ. II. 82. Troldtøj. Drachm. (bogtitel. 1889-

90). Havmand og Aamand, og hvad ellers

det Troldtøj heddeT.GyrLemche.S.1.41. Fr
Grundtv.LK.147. Esp.360. Feilb. 2) (kog.)

ret (dessert), bestaaende af (stegte) æbler ell.

jordbær olgn. med sukker og piskede ægge-
hvider. DagNyh.^'/tl910.3.sp.l. ERode.JM.
28. -unget en. (jf. -barn^. I) i egl. bet.

Thiele.1.353. hun var ingen født Troldunge,

men et rigtigt Menneskebarn. SvGrundtv.
FÆ.II.82. FrGrundtv.LK.135. Feilb. 2) (jf.

Trold 2.2) uegl., om menneske, især barn ell.

(ung) kvinde, som viser sig lunefuld, gen-

stridig, troldet (2), vilter, ogs.: er mærkelig,

styg af ydre (ansigt), (ofte spøg., som kæleord).

(moderen fik) Taarer i Øinene, naar En eller

Anden kaldte (barnet) en løierlig Abekat
eller Troldunge. Kaalund.MB.1.72. Hun blev

et Vidunder af Baby-Skønhed, en egensindig

lille Troldunge. Rosenkrantz.E.36. -urt, en.

(ænyd. d. s.; jf. -blomme, -blomst, -hat,

-heks 2.2, -kone 2, -kvinde 2, -kælling 2.2,

-mand 4, -mands-urt, -mælk, -rose) I) (1. br.)

i al alm.: plante med formentlig magisk
kraft; trylleurt. * Hvilken Troldurt har Du
blandet

| . . i denne Drik? Rosenhoff . Bisse-

kræmmeren.(1848).65. 2) % som plantenavn,

nu spec. (jf. Kattehale 2.4, Luseurt 1) om
Pedicularis, navnlig P. palustris L. (JTusch.
162. Lange.Flora.514. Rostr.Flora.I.'*(1925).

337. spec: Stor Troldurt (d. s. s. Konge-
spir 2).Bek.Nr.212'/il934), (tidligere ell.

dial.) ogs. løvetand (2.i) (JTusch.125.313.
SkaUegraveren.1885.1.234. FrGrundtv.LK.55),
vortemælk, Euphorbia L. (JTusch.86), val-

mue, Papaver (argcmone) L. (smst.356),

mælde, Atriplex L. (8mgt.30), alant, Inula L.

(Moth.T187. vAph.Nath.VIII.231. FolklM-
gem.III.112), ell. (i forb. biaa troldurt^ om
bakkestjerne, Erigeron acris L. (JTusch.82).
nede i Eng og Mose, der groer Troldurt og
\ihefedt.Baud.H.413. CEw.Æ.IV37. -vid,
et. (sj.) kendskab til trolddom; troldkyndighed.

*hun har en Moder
|

I Troldevid og Kun-
ster mdkgela'i.Orundiv.Optr.1.102. -vwstte.

en. (1. br.) (stor) trold (1), (du) bloter til

Diser og andre afgudiske Troldvætter.
Hauch.FH.ll. -æg:, et. I) if. folketroen: et

(af en 7 aar gammel hane lagt) æg med
særlig magisk kraft. SvGrundtv.GlM.il.184.
Skattegraveren.l885.II.156. JKamp.DF.204.
2) (sv. trollågg; dial.) om (frugtlegemet af)
en svamp, fx. Phallus impudicus L. Moth.
T187. Rietz.754. jf. JTusch.164.
trolig:, adj. ['tjo'li] (tidligere ofte skrevet

troelig; i bet. 1-2: Holb.Mel.III.3. Brors.

17. Sku€sp.III,1.86. FrSneed.1.28. i bet. 3:

Holb.UHH.1.6. Høysg.S.324. Bagges.DVX.
194. spec. modsætningsvis: trolig i bet. 1-2,

troelig i bet. 3: MO.^ MO. Levin.), adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (Moth.T185. Holb.
HP. II. 6. Gylb.IVei. i bet. 3.2: CPRothe.
Mq.II.566. vAph.(1759). Molb.DH.II.38).
{ænyd. d. s., glda. d. s. (som adv. (bet. 1.2)

20 trolige, trolike (Mand.3. Brøndum-Nielsen.
GG.II.91), troligh (Bønneb.I.209); i bet. 3.1

(adj. n.) trolicht, troligt (DGL.II.170)), sv.

no, d. s., oldn. truligr, paalidelig, trofast, til-

forladelig, (sen. ogs.:) troværdig (jf. Arkiv.

XLVI.190), jf. mnt. truwelik(en), (adv.)

trofast, tillidsfuldt; til I. Tro (1) ell. (spec,

som adv.) II. tro, (i bet. S) med tilknytning

til III. tro 2(-3), med støtte af utrolig og ty.

(un)glaublich, lat. (in)credibilis)

I) ved udtryk for (tilsagn om) støtte, hjælp,

forbund, følgeskab, følelsestilknytning olgn.:

fuldt og varigt tro (11(1)), til at lide
paa; præget af troskab; trofast, (med
overgang til bet. 2). I.i) (1. br. i rigsspr.)

som adj. (attrib. ell. præd.). der er megen
Glæde at søge i vore Pligters trolige Opfyl-

delse. CBernh.NF.III.243. Plejeforældres tro-

lige Omsorg. OGeismar.KajMunk.(1945). 8.
||

(især dial.) om levende væsen (person), til

40 dels m. bibet. af bravhed, troskyldighed olgn.

De to Røde (o: forspandet) daskede afsted,

som de vilde . . saa trolige, at Per kunde
lade Tankerne gaa ganske frit. Skjoldb.NM,
68. du er saa trolig og god til at passe

vore S&ger. smst.90. (hundens) gode trolige

0']ne.GGregersen.KS.54. uegl. (med besjæ-

ling, personifikation): *(den hvide villa) Med
dens Vagt af høje, dunkle,

|
Høje, trolige

Cypresser. JPJac. 1.340. Fjorden viste sig i

50 Vest, hjemlig, uomskiftelig . . Højdedragene
. . strakte sig ganske paa samme trolige

Maade ind under Himlens pure Blaa, som
da han var her sidst. JVJens.SS. 17. \\

(dial.)

som ikke foruroliges (af noget) ell. (om for-

hold) ikke volder uro (utryghed); tryg. Dot
var saa trygt og troligt at sidde her ene med
Hans.O ravl.AB.33. jf. bet. 2.2: Hun gaaer

ret roelig, |
Nynner saa troelig. Skuesp.111

,

1.86. 1.2) (i rigsspr. nu 1. br. uden for til-

60 fælde, der ogs. kan opfattes som hørende til

bet. 2.2) som adv.: med trofasthed (ærlig-

hed, bravhed, pligtfølelse); paa en tro ell,

trofast maade; med troskab. I . . have
handlet troligt (Chr.VI: troligen; 1931:

3V
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ærligt^ og ledeligt. Dom.9.16. Jeg har dog

tient Eders Naade saa troelig og reedelig,

og været saa flittig i mit Embede. Holb.Jep.
III.2. *0p I Christne! . .

|
Elsker trolig

eders Næste. i?roJs.i65, hvad man dierve-

ligen lover skal man troligen holde. ilfaW.

SgH.464. Oehl.(1844).I.92(se u. blysom^.

naar han havde passet sin Dont ærligt og

troligt, (fik han) en bedre . . Stilling.BUch.

(1920).XXX.238. *l . .
\
Stod Last og Brast

tilsammen |
Og deelte troligt Alt. Winth.

HF.266. Jeg lover Mette ligesaa trolig, at

hun skal ingen Ulejlighed komme i for den
Sags Skyld. JakKnu.R.244. 1.3) (nu næppe
hr.) spec. ved udtryk for overensstemmelse

med et forbillede, med virkeligheden: paa
en tro (II.2) maade; nøjagtigt; korrekt,
(han) oversetter Skrifftens Steder . , troe-

ligen. LTid.1730.734. nogle (skulde) maaskee
overtale sig til at troe, at jeg maler et Ideal,

da jeg troligen afbilder min Yen.RosenstG.
PHAagaard.(1791).4L Troeligen . . skal jeg

fortælle Dig Opfindelsen, som jeg hørte den.

Rahh.Tilsk.1794.214. ordret oversat . . taber
(digtet) Alt . . og Indholden er i det mind-
ste trolig giyet.Grundtv.Heimd.240. Øiesynet
bekræfter troligen dette S&gn.JHLars.HA.
1.97.

2) (let. 1) uden tydelig forestilling om et

(troskal)s)forhold til en anden person, med
forestilling om pligtfølelse, samvittighedsfuld-

hed, taalmodig udholdenhed, stadig vedholden
ved ell. fortsættelse af en virksomhed olgn.:

aldrig svigtende (sin pligt, andres forvent-

ninger); ufortrøden; vedholdende; tro
(II.1.2); trofast (1.3). 2.1) (1. Ir. i rigsspr.)

som adj. (være) trolig i et Aiheide.JBaden.
DaL. Kongssø Kirke, hvor han engang
havde været en trolig Gæst, skulde eje hans
ÆTeaminde.GyrLemche.S.II.lGl. Køernes tro-

lige Græsrusken, Kidde.Denanden.(1909).41.
2.2) som adv. (ell. appos.): trofast og ved-
holdende; ufortrødent; ogs.: uden af-
ladelse; uafladelig; stadig; støt. den
rare dyrebare Naadens Tid (bliver) ikke saa
troelig iagttaget som den hurde. Brors.(Aarb
Hards.1915.107). *Det lille Nor . .

|
Reed

paa sin lille Kiephest nok saa tiolig. Bagges.
Ungd.1.14. Adalbert . . var fængslet til Syge-
leiet. Leontine forelæste ham . . trolig enhver
Beretning fra Krigsskuepladsen, Ifawc/i.Pi^.

11.306. Kunde vi faa Lejlighed til at chika-
nere (rektor) ved Smaating, gjorde vi det
tioligt.Schand.FrProv.24. Anders' Øjne fulgte
trolig alle hans Bey3SgelseT.Wied.3IB.II.109.
*de har ogsaa trolig slidt,

|
Jens og hans

Viv,
I
og Torn og Tidsler høsted tidt. Aakj.

RS.26. Feilb.

3) til in. tro 2(-3). 3.1) om ytring olgn.:
som (med grund, efter et skøn) kan tros, for-
tjener at blive troet; troværdig; sandsyn-
lig; rimelig; især (nu næsten kun) som
præd., navnlig i forb. det er (meget, nok)
troligt ell. troligt nok (VSO. LollO.)

olgn., nu ofte m. bet. af en indrømmelse, et

forbehold. Enten blir hånd da ophidset mod
dig , , eller hånd slaar Haanden af sin

Datter, og lar hende løbe, hvilket er troe-

ligst. nolb.HP.III.3. Egen Bekiendelse (er)

meest troelig, naar den skeer af den Døende,
Schytte.IR.V.406, *Han kom, det er en trolig

Sag, Wess.117. Jeg troer gierne . . alle troe-

lige Ting; men endnu heller alle utroelige.

1^0 Bagges.DV.X.194. Det siger vor Præst, og
det er da ogsaa troligt i sig selv. Dracfewi,

STL.104. Sagnet er troligt nok. Wied.HC
And.3. B. (fandt) det troligt nok, hvad den
gamle Klostergartner havde fortalt ham.
IsakDin.FF.124. det er gerne troligt, se

gerne 4.i slutn. 3.2) Qj som adv., i udtryk

for, at en ytring fremsættes med forbehold,

som en formodning: rimeligvis; sandsyn-
ligvis; troligvis, en Opdragelsesmaade,

20 der, om den var bleven anvendt paa
den ældre Broder, troligt vilde itide have
tæmmet (hans) Letsindighed. Blich.(1920).
XXVIII.14. Drachm.EO.28. det falder tro-

lig ud til Torden, om Blæsten stiller af.

JPJac.1.59. Trolig er det Danerne, der har
gjort sig til Apostle for Masseofringsskikken.
GSchutte.HD.43.

O trolig-gøre^ v. [-igo^ra] (sj.) gøre

trolig (3.i); sandsynliggøre, nogenledes trolig-

30 giøre, at et Legeme nogen Tid kunde leve

uden Næring. Ruge.FT.280. QJ -hed, en.

(jf. ænyd. glda. trolighed, troskab; 1. br.}

den egenskab, det forhold at være trolig

(3.i); troværdighed; sandsynlighed. Moth.T
185. S&B. *Jeg véd, hvad man i Reglen
véd

I

om slige Sandsagns Trolighed. DmcAm.
FÆ.7. jf. VSO. MO. m -vis, adv. (sj. tro-
ligt-. Rask.Br.1.383. AnkerLars.OlsensDaar-
skab.(1941).127). (sv. troligtvis; først mere

40 alm. anv. fra slutn. af 19. aarh.; ikke i VSO.
MO. S&B.) d. s. s. trolig(t) 3.2. Troligvis

maa der (paa Det kgl. bibliotek) findes et

og andet om Danskernes gamle Forbin-
delse med de østersøiske Provinser af Rvlb-

l&nd. Rask.Br. 1.358. *„Gid hver Ungmø var
hendes Lige!"

|

— „Det var at ønske!"
— „TToligyiisV'Recke.FJ.lO. Hørup. 111. 81.
Drachm.M.121. Han kom troligvis fra Kroen.
JacPaludan.F.91.
Trolje, en, ['tymlja] flt. -r. ijf. sv.

tralla, no. tralle; fra eng. troll(e)y (se Trol-

ley^; jf.: TroUy . . urigtig Skrivemaade:
Trollie. ikfe?/er.*) I) (jf. Draisine 2; især

jærnb.) lille firhjulet, flad (transport)-
vogn med ell. uden side- og endestykker,

som (ved haandkraft) føres frem ad et

(jærnbane)skinnespor. CollO. NordConv
Lex.*VI.740. DSB.Togregl.29. Jeg holder af

Troljens Skrig, der minder om Søfuglens.

60 Buchh.UH.53. \\ hertil Trolje-fører ofl. 2)

(jf. Trolley^ en paa en trolleyvogns (kon-
takt)stang siddende rulle, hvorved der dan-
nes (lednings)forbindelse med luftledningen.

OpfB.*11.221. TeknO. \\ hertil ssgr. som



685 iroUe trolove 586

Trolje-hoved (kontaktstangens øverste del,

hvor troljen sidder), -ledning, -stang (o:

kontaktstang) ofl.

trolle, V. se II. tniUe,

Trolley, en. ['tfrnli] flt. -er. {fra eng.

troll(e)y, d. s. s. Trolje 2, afl. af eng. troll,

rulle, trille rundt; især talespr.) egl. d. s. s.

Trolje 2 (jf. ssgr. ndf.); ogs. (som forkortelse

af Trolley-(omiii)bus, -vogn^ om elektrisk

dreven omnibus (uden skinnespor) med
strømtilførsel fra en luftledning gen-
nem to fra vogntaget udgaaende, med trolje

(2) forsynede kontaktstænger. BerlTid.

'*.U1939.Aft.2.sp.l. *I Sporvogn, Tog og
Trolley

| er Stemningen mildest talt blaalig.

Blækspr.1940.50. || alm. i ssgr. Trolley-bus

(jf. Trolleybus - linie , -rute. Kbh.s Sporveje.

(1936).129.136), -forbindelse, -omnibus (jf.

Trolleyomnibusrute. smst.45), -rute, -snor
(smst.94), -stang, -traad (Suenson.B.I.240),

-vogn (I 1927 indførte vi . . Trolleyvognene
i Banmank. Pol.yil945.7.sp.5) ofl.

trolove, V. [tp'lå'va] -ede. vis. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ning (Rørd.H.117). (ænyd.

d. s., glda. trolova olgn. (SjT.22. 5Mos.
22.23 (GldaBib). Bønneb. 1.121), sr. trolova,

no. trolove, oldn. triilofa, love højtideligt

(paa tro og love), sen. ogs.: forlove (trolove);

jf. mnt. truwelovede (-lofte), trolovelse, hty.

treugelobnis ; af I. Tro 1, med spec. tilknyt-

ning til 1. Tro 1.4; jf. trogive og III. love

4(i) samt forlove 2; især foræld., arkais.,

højtid, ell. (jf. HjælpeO.; i bet. (3-)5.2^ hos

sprogrensere) egl.: love højtideligt, paa tro

og love (jf. Trolovelse 1); i alm. spr. kun
som udtryk for, at der (ved faderens, vær-

gens tilsagn, i vidners nærværelse, ved en
kirkelig ceremoni ell. ved privat indbyrdes

aftale, afgivelse af (troskabs)løfte) afsluttes

en pagt mellem en (bejlende) mand og en
kvinde, som indledning til et (senere fuld-

byrdet) ægteskab; forlove (2); fæste (II.4.2).

I) (nu 1. br.) trans., om den person (fader,

værge, præst), der (paa ceremoniel maade)
sluiter pagten ml. de to parter: forlove (2.i);

fæste f'II.4.2 slutn.). Hver Præst skal have
een Bog at tegne ved Dag og Tid deris

Navne udj, som hånd trolover og vier til-

sammen. I>L.2

—

8— 7.
II

især med frem-
hævelse af (pagten mellem) de to parter, dels

i ucUryk med (den mandlige part som) hensobj.

og (den kvindelige som) obj.: (kongen) tro-

lovede hannem gin Systei.Schousbølle.Saxo.

119. Grundtv.SS.II.52. dels i tedtryk med
obj. og præp. til ell. (i alm.) med: Tænk , .

om jeg nu lod trolove Leander med min
DoiteT.IIolb.HAmb.il. 6. Han har trolovet
hende til en Ma,nå.Høysg.S.72. Røgnvald
Jarl trolovede Kong Oluf Svenskers Datter
Astrid med Kong Olav i Norge. Orundiv.
Snorre.II.134. DanmRigHist.1.752. uegl: giv
ham den tilbage, denne falske, glimrende
Ring, som trolover dig med en af Mørkets
listigste Sønner. Ing.EF.II.73. jeg har givet

Hadet
|

Mit Hjerte, har trolovet denne
Haand

|
Med Bøden. Boye.PS.1.247.

2) (nu 1. br.) i udtryk for pagt (ell. løfte)

ml. de to parter, især med den mandlige part

som subj.: fæste; forlove sig med. *For
hun har trolovet den 'Riååer. DFU.nr.3.1.

DL.3—16—14—4. *Den Jomfru, der mig
kiærest var, en Anden vil trolove. jETomcA.

PF.I.141. *I)u være skal min Hustru,
|
Med

10 denne Ring trolover jeg min Elskte. sa.Tfi.

39. ved denne tid trolovede han (o: Schu-
macher) den fjortenårige Karen Nansen.
ADJørg.G.I.308. Scharling.IÅvsminder.(1919),

128. jf.: Naar man fester sin Brud, trolover
man ikke blot hende, men ogsaa hendes Fa-
milie. sms<.37'. uegl.: *Kom, mig, som du (o:

Jesus) trolovet har,
| I Brude-Sal at lede.

Brors.237.

3) refl. 3.1) (nu sj.) m. obj. og hensobj.:

20 knytte forlovelse (trolovelse) med; for-
love sig med. Dersom nogen trolover sig

een. DL.3—16—14—4. er der en Mand, som
haver trolovet sig (1931: trolovet sig med^
en Hustru og ikke haver taget hende til

Ægte.5Mos.20.7. *0 Gudrun! hvis
|
Du

kiærligt dig trolover mig, da horer mig
|

Selv Munden til Oehl. KG. (1848). 100. 3.2)

uden hensobj.: forlove sig. \\ abs., om begge

parter ell. den ene part. At En trolover sig.

30 Nørreg.Privatr.III.273. Vi kan lige saa vel

trolove os. Saga.Nr.51.(1943).17.sp.l. \\ om
den ene part, i forb. m. præp. med. jeg har
trolovet mig med VLora,tio.Gylb.I.76. *Han
vil med mig trolove | Sig ved sin Moders
Ring.mnaX.33S. 5Mos.20.7 (1931; se u.

bet. B.i). overf.: Bag mig reise sig Meilleries

med Himlen sig trolovende Klipper. Ba^^es.

DVX.249.
4) troloves, dels (jf. bet. 5) som pass.

40 af bet. 1-2, dels reciprokt: d. s. s. bet. 3(2).

De Personer, som . . agte at indgaa Egte-

skab, skulle først trolovis. Z)L.3

—

16—10.

*Jeg drømte . . jeg skulde bytte
|
Min Ring,

troloves med den rige Gubbe. Oehl. Tord.

(1821).20. uegl.: endnu troloves Nonner med
Klosterne.-5u;tm.¥29. Boye.AD.111.51.

5) (pass.-forb. m.) part. trolovet. 5.1) (jf.

forlove 2,2^ i forb. blive ell. være trolovet,
dels (jf. bet. i) som pass. af bet. 1-2, dels m.

io bet. svarende til bet. 3 (forlove sig, have for-

lovet sig).
II

(nu sj.) m. hensobj. Der Maria
. . var Joseph trolovet (1907: var trolovet

med Josef^, befandtes hun, forend de kom
sammen, at være frugtsommelig af den
Hellig A&nd.Matth.l.l8. Hun er trolovet

en Herre f;od. Grundtv.Dansk.il.402. PalM.
Myth. Digte.* (1857). 37. \\ abs. (om begge

parter ell. den ene part) ell. (om den ene
pari) i forb. m. præp. med ell. f til (Holb.

60 IIeUind.1.28). De, som . . trolovede ero eller

hin anden Egteskab have tilsagt. Z)L.3

—

16—12. naar Nogen lokker en Jomfru, som
ikke er trolovet . . da skal han visseligen give

Morgengave for hende og tage sig hende til
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llustiu.2Mos.22.16. Blev nu saaledes Her-

dis trolovet med lluni&ud.Hauch.TYI.227.

Min Datter er trolovet, hun er en Her-

tugs BTud.Hrz.D.II.SO. Naar Pigerne bli-

ver trolovede . . er det Skik . , at Karlene

tager deres ^et.AnnaKoch Schiøler.Land for-

ude.(1943).187. 5.2) af bet. 6.1 : trolovet
som part. adj. (ell. subst.): som har indgaaet

trolovelse (er bleven trolovet, har trolovet sig);

forlovet. Præsterne skulle alvorligen forbyde

de trolovede Personer at søge Seng sammen,
før end de i Kirken i Egteskab retteligen

blive samlede. DL.2—8—6. Joseph gik ogsaa

op fra Galilæa . . at lade sig indskrive tillige-

med Maria, sin trolovede Hustru (1907:

sin trolovedej, som var frugtsommelig.Ltic.

2.5. *Hist en troelovet Møe sin unge Helt

hegrædeT.NordBrun.ET.28. sin trolovede

kæreste, se I. Kæreste 1. jf.: Et ny-tro-
lovet ?&T. ZakNiels.K.^(1893).225. \\ anv.

som subst., især i forb. m. foss. pron. Holb.

Ep.III.190. For din Elskers, din Trolovedes
Øine kaster du dig i en gift Mands Arme.
Tode.S.94. Canc. Prom. . . ang. Trolovede,

der efter Lysning ei ville ægte hinanden.
KancProm.''/il804. den unge Pige, der fem
Aar efter skulde blive hans (o: Esaias Teg-
ners) Trolovede og efter fire Aars Forlovelse

. . hans Hustru.Brandes.111.486. De to tro-

lovede stod . . og talte en Stund sammen
om deres forestaaende Bryllup. ZafciV^ieis.Z.*

(1893).301. Ordet Forlovede kendtes ikke.

I Brudehilsenen, som Bedemanden udtalte,

naar han bad til Bryllup, brugtes endnu
omkring 1860'erne at sige Trolovede om den
vordende BTud.Hedebo.128.
Trolovelse, en. flt. -r. (ænyd. d. s.)

I) t i al alm.: højtideligt løfte; for-
skrivning; kontrakt, (købmanden gik) til

Cassie, hvilken alle Trolovelser og Kiøb-
mands Breve og Contracter underskriver.

Pflug.DP.773. 2) (især foræld., arkais., højtid,

ell. hos sprogrensere; i forordninger olgn. kort

efter 1800 afløst af Forlovelse, se fx. Reskr.
^*/il807, KancProm.'*/»1811) det at trolove(s),

forlove(s), forlove sig; forlovelse; ogs. spec.

om den hertil knyttede (kirkelige) ceremoni,

festlighed (jf. Feilb. og Jaord 3j. Hemmelig
Trolovelse skal ej holdis, som er skeet uden
Forældris, eller deris Villie, som ere rette

Værge efter Loven. DL.3—16—3. Ingen Tro-
lovelse skal skee, uden at Præsten og fem
andre Vidnisbyrd i det minste ere der over-
værende. sms<.3—26—li. Paa Landet kan
Bryllupper, Trolovelser og Barselgilder hos
Bønderne alene paa Søn- og Helligdagene for
saavidt tillades, at enhver entholder sig fra
al Uskikkelighed. Forordn. "/s i735. ^6. For-
ordning, hvorved Trolovelser (o: som (obli-
gatorisk) kirkelig ceremoni) afskaffes, og det
tillades enhver at indgaae Egteskab, uden
denne foregaaende Ceremonie. smst.*/il799.
i et Skudaar er der altid flere Trolovelser,
fordi Pigerne saa have Lov til selv at frie.

Thiele.IU.28. TroelsL.IX.30ff. ZakNiels.K."-

(1893).301. Prinsesse Thyras Trolovelse med
Hertugen af Cumberland. 7?osendai.Z).//.2S.

JurO.(1934).151. || hertil (jf. Forlovelse(s)-;

ssgr. som Trolovelse- (se ndf. u. -brev,

-penge, -ring^ ell. (nu) Trolovelses-brev
(skriftlig erklæring om indgaaet trolovelse.

Trolovelse-: DL.3—16—6), -dag, -fest

(spec. (katolsk-kirk.) om en kirkelig fest-

10 (dag), 23. febr.: Maria's Trolovelsesfest.<S'ai.*

XVI.602), -gilde (Forordn.'*/,»1736. Eriks-

holm.JS.183), -penge (en til præsten for

den kirkelige trolovelse ydet afgift. Trolo-
velse-: DL.2—13—11), -ring ((ænyd. tro-

lovelse(s)ring^ fæstensring; forlovelsesring.

Ing.VS.II.206. Etlar.GH. 11.246. TroelsL.*

IX.182ff. Trolovelse-: Moth.TUl), -sag,
-stand (Amberg. Blich.(1920).XXX.114. Jer.

2.2(Chr.VI og 1931 afvig.), jf. Ægtestand;,
20 -tegn ofl.

tro-lydig, adj. (ænyd. d. s.; efter ty.

treugehorsam; af I. Tro 1(4) ell. IL tro (l.i);

jf. -huld; nu næppe br.) tro og lydig Eders
Kongl. Majesteets . . trolydigste Undersaat.
LThura.Poet.Dedic.f5J.

troløs, adj. ['tjOjIø^s] (undertiden (i

visse forb., som præd. ell. adv.) anv. ubøjet;

saaledes i flt.: *Saa Alle blev ei deres Konge
tToløs?Oehl.SO.(1812).122. i intk.: *Guul

30 er den Falskes Kind,
|

Troløs og trædsk
hans Sind.HIrgens.(NyesteHarmonia.*(1825).

246). som adv.: hvorfor handle vi troløs

(1871: troløstj, den ene imod den an-

den? Mal.2.10 (Chr.VI). Es.24.16 (Chr.VI)).
(ænyd. d. s. (ogs. i bet. 2), sv. trolos, no. tro-

løs, oldn. triilauss (i bet. 2))
I) til I. Tro 1. I.l) om person (s karakter,

adfærd): som ikke har (viser, vidner om) tro;

utro; især (jf. Levin.KS.94ff.) som udtryk

40 for en karakterbestemt egenskab (mangel paa
trofasthed): paa dadelværdig (nedrig, ussel)

maade svigtende (i et troskabsforhold) ; svige-

fuld; forræderisk; bedragerisk; falsk;

ofte (som præd.) i forb. m. præp. (i) mod
ell. (nu sj.) hensobj. alle hendes (o: Jerusa-

lems) Venner ere troløse imod (1931: svegj

hende. Begr.1.2. Gack troeløse Menniske,
Forræder, Meen-Eeder, gack hoxt.Holb.UHH.
IV.3. Disse Folck (er) troeløse og under-

so iundi^e.KomGrønneg.lI.213. Han . . beviste

mig . . hvor troeløs man havde hildet og
skuffet det . . elskeligste af alle . . Mennesker.
Bagges.L.L336. *Fortiente Axel denne Lilie-

vand
I

. . hvis han blev sin Konge troløs?

Oehl.AY(1810).139. Den . . som viser Eet
og mener et Andet er falsk og troløs. Mt/nsf.

Betr.1.125. jf. II. tro 1.2: hvorfor er han da
saadan en Poltron, saa lunken, ja saa troe-

løs imod sin Videnskab, at han ikke paataler

60 Sandheds helUge Ret? Tode.ST.II.96. || om
forhold ml. mand og kvinde, ægtefæller olgn.

din Ungdoms Hustru, som du haver handlet
troløst imod (1931: mod hvem du har været
troløs). Mal.2.14. mine Indvolde (brænder) af
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Hevn og Forbittrelse mod min troeløse Ge-
mahl Holb.Ul.V4. *Min Trine troløs, hvilke

Helvedpiner! . . | Troløs! og det for et

Par revne BvLxeT?PMøll.ES.I.87f. Det var
interessant nok, hvis man kunde . . tælle

op i Eventyr, Sagn . . om det oftere er en
Pige der er troløs eller en Mand. Kierk.1.348.

II (jf. bet. 2; relig.) om menneskets forhold

lu gud. hvorfor er de Ugudeliges Vei lykke-

lig? hvorfor ere alle de Troløse saare trygge?
Jer.12.1. *0 Skræk og Rædsel da for hver,

|

Som troløs havde Synden kiei.VKHjort.F.
11.130.

II
om (en persons) sind, følelse,

ytring, forhold olgn. *Hvert daarligt Ønske
og hvert troløst Éaskå.Rein.249. *med et tro-

løst Hierte, vendte han (o: sultan Soliman)
sin Villie, lumsk.Oehl.PSkr.il.189. skjøndt
ingen troløs Følelse nogensinde opkom i hans

Siæl. Gylb.EA.319. jf. bet. 1.2 og 2: *han mod
Venner

| Var trofast i en troløs Tid. Heib.

Poet.VIII.399. 1.2) O uegl, om ting, for-

hold olgn.: som ikke er til at stole (lide)

paa; upaalidelig; svigefuld; ufyldest-
gørende, et voldsomt og troløst Bræk-
middel. t;^p;».C/»i/»».///J2i. »Troløst Silke-

floer bedækkede Halsen og Barmen, Eifeer.

11.53. *vante Kaas han vove tør
|
paa tro-

løst U&y. Haste.BD. 105. Ovenpaa en troløs

Sommer faaer man gjerne et smukt Efter-

aar. Watt.PF. 14. vege troløse Moseflader.

JohsBrøndst.VK.59.

2) (sj.) til I. Tro (S.2 ell) 6(2): som er

uden tro (paa noget, paa gud); vantro.
I slig en troløs Tid, hvor kan man vente,

|

At Homo . .
I

I noget Fast sig kunde slaae

til Ilo?PalM.AdamH.III.225. jf. Blaum.
AH.125.
Troløs-hed, en. flt. (om handlinger)

-er (se ndf.). (ænyd. d. s.; især O) til troløs

1(1): den egenskab ell. det forhold at være

(vise sig) troløs; ogs. om handling, der er

udtryk herfor, med troløshed handle de tro-

løse troløs. Es.24.16(Chr.VI). Der er en
Troløshed i Livet. Lumske Magter drive et

rænkefuldt, formasteligt Spil med os. Ko-
foed-Hansen. KA. 1. 181. Chlodovech havde
hævet sig til hele Frankerfolkets konge ved
en række troløsheder. -40ir.D//. 7.32. i for-

hold ml. mand og kvinde: din Troeløshed
mod en Jomfrue, der har elsket dig høyere
end sin egen SixlHolb.UHH.IV3. *0 Tro-
løshed!

I

Der sprang hun af mit Skjød, den
Lokkfidac.PalM.TreD.117.

I-II. Trom, en. se I-H. Tromme.
III. trom, iyiterj. [tfom] betegnelse for

lyden af trommeslag. „Trom! trom! trom!"
Brandtrommen gik, alle Trommerne gik.

Der var KTis.HCAnd.(1919).IV354. \\ især
i den til III. tromme (efter bummelum olgn.)

dannede udvidede form trommelom [tfoma-
'lomj. Trommestikkerne »loge: „Trommelom 1

Alle Mand op\" smst. 355. Trommen gik.

Brandtrommen gik: „Røde Ilaar! Ungen
har røde Haarl . . trommelom! trommeloml"

smst.352. substantivisk, til III. tromme 2.2:

Saa meget mere nedersachsisk Trommelom
er der af Motorcyklisterne.iS^ZocA.^Poi.'Vg

1934.11.sp.l).

Trom-, i ssgr. se Tromme-.
Tro-maal, et ell. (sj.) en (LTid.1755.

124). {ænyd. d. s., sv. dial. tromål, fortrolig-

hed, no. trumål, tillid, oprigtighed, fortrolig-

hed; af I. Tro 1-2 ell. II. tro 1 og II. Maal 6;

10 nu næppe br. (jf. MO.)) fortrolighed; oprig-

tighed; ogs.: hemmelighed (Moth.T181); i

forb. m. præp. i: sige, meddele i (rette)
tro maal olgn. Skolemesterne skulle . . give
Forældrene . . i rette Troemaal tilkiende,

hvilke (skoledisciple) af deris Studering intet

synis at blive forbedrede.Z)L.2

—

18—7. Mig
blev i troemaal berættet, at ingen her (0: i

Rusland) udvaldtis til Skrifftefader . . som
var Munck.JJuel.264. sig mig da i troe

20 Maal, Mester Jacob, hvad Folk siger om
vaig.KomGrønneg.1.101. man lader det staae
derhen, hvorvit Kong Augustus har giordt

ret derudi, at han fremgav et saadant Brev,
som var skrevet hannem til i god Troemaal.
LTid.l755.124.
Tromet(e), en. se Trompet.
Tromf , en. se L Trumf.
I. Tromle, en. ['tfomla] (tidligere ofte

skrevet Trumle, spec. i bet. 3.i : DL.6—14—10.

30 JPPrahl.AC.12. Sibb.ll.203. — (i rigsspr.)

1. br. Trommel. LTid.1727.662. vAph.(1759).

Sal.*V504. i bet. 3.i: CFrim.AS.30. Drachm.
DS.44{c^ Toramel), jf. Feilb.). flt. -r. (ænyd.
trumle, trommel, no. tromle, trommel(t);

fra ty. trommel (trummel), tromme (musik-
instrument), valseformet redskab olgn., jf. hall.

trommel; afl. af II. Tromme)
1) t ow musikinstrument: tromme (II.l).

Billederne paa Trommelen (o: lappernes

40 heksetromme). LTid.1727. 662. v Aph. (1759).
500. Naar disse kiedsommelige Mariner kom-
mer frem med deres fæle tromle, ærgrer jeg

mig dag\ig.Cit.l807.(PersonalhistT.1940.194).

jf. Trommeldue u. Trommedue.
2) (jf. bet. 3 0^ II. Tromme 2) om hulrum,

beholder olgn., der ved sin (i alm. cylindriske)

form minder om en tromme (II.l). 2.1) (jf.

Øretromle; nu næppe br.) trommehule.
Trommel i Øret. vAph.(1759). 2.2) (for-

50 æld.) d. 8. 8. Kakkelovnstromle. Vindovne
med TTom\eT.Adr.*/»1762.sp.ll. den øverste

Tromle paa Kakkelovnen. Tauber. Dagb. 50.

saa havde de fyret saadan i Kakkelovnen,
at den var rød i Tromlen.HCAnd.(1919).III.
134. paa Kakkelovnens Tromle staar Kaffe-

kedlen og holdes i Kog. Norman-Hans.MA.
111. Paa Ovnrøret er anbragt en Tromle
af Jernplader for at udnytte Overvarmen.
KaiUldall. Den gamle Landsby. (1944). 16. jf.

:

60 en stor Jernkakkelovn med blanke Messing-

kugler og Massingir om\e.HCAnd.(1919).
11.207. Bergs. Hvh.60. 2.3) (især fagl.) om
(cylindrisk del af) et (drejeligt, roterende)

redskab (jf. ssgr. som Gryn-, Malt-, Rasle-,
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Rense-, Sigte-, Sorter(e)tromlej. Sigtekiste,

med Fransk Tromble af Genuesisk Floer,

som gaaer i Metalpander med Kobbertud.
Adr^*/il762.sp.l5. Bryg. (1941). om haffe-

tromle olgn.: LTid.1724.103. HCLund.Sam-
ler.I.(1803).411. Først blive Cacaobønnerne
ristede i en Jernkjedel eller i en Tromle over

sagte I\d.Green.UR.193. jf. Tromlerevolver

og Omdrejningstromle: Tromle paa Revol-

veren. Foi/A.Mar0.3(?2. PolitiE.Kosterbl.'*/io lo

1925.4.sp.l. jf. Drejetromle: det nuværende
Billetvindue (vil) blive erstattet med et Vin-

due med Tromle o^ Sidel\ige.VorStand.l944.

183.sp.l.
II
om cylindrisk bur, der kan drejes

om sin akse. (de) vare som Mus i en Tromle.
HKaarsb.F.60. det maskiniserede Menneske
(drejer) sig rundt og rundt i sit central-

opvarmede . . Bur som et Egern i sin Tromle.
Jørg.DB.llS. Branner. OL. 28. \\ større be-

holder til (forsendelse af) flydende varer, en 20

Tromle Petroleum paa 200 Liter. PoL"/io
1939.7.sp.3. (vaskeriet) modtager Sæbeluden
i store Tromler med 5—6(X) kg. Ugeskr. f

Retsv.l944.A.938. \\ stor rulle med lednings-

traad, avispapir olgn. Ledningerne leveres i

Tromler med 2 km paa lixex. IngBygn.1943.

271.SP.2. Vingehjulet.l945l46.190.sp.2.

3) (jf. bet. 2 og IL Tromme 2) et (med sin

yderflade virkende, især massivt) cylindrisk

legeme. 3.J) (jf. IIL tromle 1; især landbr. 30

eU. 0) et til jævning af jordoverfladen
(en (pløjet, harvet) mark, en græsplæne, en
vejbane olgn.) anvendt (ved heste-, haand-,
dampkraft olgn. drevet) redskab med en
ell. flere tunge cylindre (en tildannet

træstamme, en cylinder af sten ell. metal, spec.

meget brede cylindriske hjul ell. et system
af tætsiddende metalringe; jf. Glat-, Kam-,
Ring-, Slet-, Sten-, Stjernetromle, Have-,
Vejtromle ofl.). DL.6—14—10. Olufs. Ny w
Oec.1.90. LandmB.1.433. *To hvide Stude
trægt for Tromlen gaar,

|
hist hvor en Hus-

mand stejlt med Lyngen stndeT.Aakj.RS.
126. HavebrL.*II.960. Rietz.754. Feilb. LollO.

II
t sammenligning ell. uegl., navnlig i udtryk

for noget paa voldsom maade udjævnende,
nivellerende, tilintetgørende, to Gange (gik
et) Tyranni som en Tromle over Frankrig:
først Konventets saa Kejserdømmets Dikta-
t\tt.Brandes.IY17. Almindelighedens Tromle 50
er gaaet med . . Grundighed over Jorden.
KSecher.EnMandfinderVej.(1936).30.

jf. Vo-
gel-Jørg.BO.65.

jf. tromletyk: hun (var) saa
tyk som en TTomU.Skjoldb.ML.72. Nis
Pet.Stynede popler.(1943).81.

\\
(især dial.)

som (nedsæt.) personbetegnelse: tyk person;
tyksak. Feilb. LollO. 3.2) (fagl.) om (del af)
andre redskaber: (roterende) cylindrisk
legeme, valse, med særlig anvendelse, især
tjenende til (ved sin rotation) at føre noget eo
med stg, fx. (landbr.) i en tærskemaskine
(Molb.Reise.II.71. MaskinbogLandm.538.

jf.
Pig- (2), Slagle-, Stifttromle;, (0, 4^) ved
remtræk, gang-, dampspil (Scheller.MarO.

TeknMarO. jf. Rem-, Snor-, Spiltromle ofl.),

ogs. om roterende aksel olgn. (jf. Mølle-, Rat-
tromle^, om (kæde)bom i væv (JVJens.HH.
194), om det valseformede legeme, hvorpaa skov-

lene i en (damp) turbine (jf. Tromleturbine^
er fæstede (TTomme\.Sal.*V504), om roterende

redskab til afslibning, opkradsning olgn. (jf.
Ru-, Slibetromle/ 3.3) om cylindrisk del

af forsk, andre legemer, spec. (bygn.) af en
søjle, de nederste to Tromler af Søjlerne.
StSprO.Nr.175.12. VerdenGD.1.228.

II. Tromle, en. se L Tromme.
III. tromle, v. ['tpmla] (tidligere ofte

skrevet trumle. Moth.T174. Borreby.PA.46.
VareL.(1807).1.544. Molb.BfS.I.167). -ede.
vbs. -ing (VSO. LandbO.IV604. HavebrL.*
11.960). {ænyd. d. s., no. d. s., nt. trummeln,

jf. hty. trommeln (trummeln), tromme; af
1. Tromle; (i uegl. anv.) uden skarp adskillelse

fra II. trumle) som udtryk for en tromles

bevægelse ell. virksomhed; især: I) (navnlig
landbr., 0) til I. Tromle 3.i : bringe en tromle

i bevægelse (virksomhed); arbejde med en
tromle; bearbejde (jordoverfladen, en mark,
en vej osv.) med en tromle (for at jævne,
sammenpresse jorden). Trumle . . Er at
knuse de hårde j6rdklimper med en trumle.
Moth.T173. Græsset var grønt . . det blev
ogsaa tromlet, klippet, pleiet og passet.

HCAnd.(1919).Y21. *vi pløjer og harver
og tTomlei. Drachm.FÆ.196. Efter Saanin-
gen trædes eller tromles Plænen, for at Jor-
den kan blive saa fast som muligt. For<^;.
111,4.98. *Se dig ud en Sommerdag,

|
naar

de Bønder tiomleT.Aakj.FriFelt.(1905).3.
Det falder faa ind at saa uden ogsaa at
tromle. LandJO./ ¥604. tromle en Vej.TefcnO.

jf. Bladebyg: tromle Bygget, efterat det er

kommet op. VSO. MO. ;/. tiltromle: tromle
Jorden til. MøllH.V1.62. \\ uegl., om bevæ-
gelse ell. virksomhed, der minder om en trom-
les (virker udjævnende, tilintetgørende). Jeg
savner de Volde i København, som blev
tromlet ud længe før min FødselBuchh.(Pol.
^*/7l934.10.sp.3). tyske Tanks, som tromler
hen over Minefelterne. BornholmsTidende.^"/*
1945.5.sp.4. overf.: han var igen Chefen . ,

med Forretningssiden vendt ud, tromlende
en Mængde Arbejde ned.JVJens.G.140. (Na-
poleon) som hidtil havde tromlet alt over
ende. NKrarup.Danmarkl801-1814.(1940).40.

2) (især fagl.) til I. Tromle (2 ell.) 3.2:

bringe en tromle i bevægelse, i virksomhed;
(be) arbejde med en tromle. Randstrup.
Slibebogen.(1935).reg. (jf. bet. 1 og trumle,^

om (cylindrisk, roterende) redskabsdel: Skrue-
akslen . . tromler rundt og rundt om sin

Længdeakse. JVJens.RF.68.
rv. tromle, v. se II. trumle.

Tromle-, i ssgr. (nu sj. i rigsspr.

Trommel-, se Feilb. samt ndf. u. Tromle-
anker, -ovn, -snorj. især (fagl.) af I. Tromle
2-3; foruden de ndf. medtagne ssgr. fx. Tromle-
arbejde, -bevægelse, -fører (paa en damp-
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tromle), -hest; endvidere ssgr., der betegner

noget, som hører til (udgør en del af) en tromle

(bl. a. Tromle-aksel, -ring (jf. Ringtromle^,

-stang, -tand (jf. Tandtromle^, -tap ofl.),

en med en tromle (en tromleformet redskabs-

del) forsynet ting (bl. a. Tromle-aabner (jf.

Aabner^, -hakkelseraaskine, -roeskærema-
skine, -roeskærer, -trækkebænk, -tørre- ell.

-tørringsapparat, -vandmaaler^, ell. om hvad
der har form som en tromle, bevæger sig lo

(roterende) som en tromle (sadledes ogs.

Tromle-bevægelse, -dannet, -form, -formet

ofl.). -anker, et. ^Trommel-. Sal.V.632).

[I.3.2] anker (1.5.2), bestaaende af en hul

cylinder med traadviklinger paa langs ad cy-

linderen. OpfB.*III.386. EHolstein-Rathlou.

S. 1. 190. -baaren, part. adj. (fagl.) om
ledning, kabel olgn.: opviklet om (ell. som)
en tromle (1.2.3, 3.2). MeddRytt.45. -blok,
en. (jf. -knub ; landbr.) tromlestok (i en mark- 20

tromle). M0llH.VI.6O. LandbO.UI.582. Feilb.

-bremse^ en. bremse(apparat), hvorved

bremsningen virker paa en (paa hjulet sid-

dende) tromle (1.3.2). JernbaneT.^/tl935.4.sp.l.

•daemnins, en. (fagl.) stæmmeværk, hvis

lukke drejer sig i et i gennemstrømsaabningen
indrettet halvcylindrisk rum. Sal.'XXII.239.
-fUter, et. [1.2.3] (jf. -si; fagl). Ke-
misk-t€kniskHaandbog.(1938) .839. -hjul, et.

(fagl.) et bredt, tromleformet hjul; fx. tand- 3_o

hjul paa en drejebænk: OpfB.*III.66. -kak-
kelovn, en. (jf. -ovn 1; foræld.) kakkel-

ovn med tromle (1.2.2). Schand.TF.I.ll.
Drachm.KO.56. -knab, en. (landbr.) d. s. s.

-blok. Moth.T173. HauchOpperm.Haandb.
562. Univ Bl. 1.356. -kæbe (Feilb.) ell.

-kæft, en. (jf. Kæft 4.3; landbr.) side-

stykke i en tromleramme. Moth.T173. VSO.
MO. HauchOpperm.Haandb. 563. -mal-
teri, et. [1.2.8] (bryg.) malteri, hvor malt- 40

ningen foregaar i store liggende jærntromler.

LandbO.III.502. Bryg.(1941). -ovn, en. I)

[ 1.2.2] (foræld.) d. s. s. -kakkelovn. Trom-
mel-: Wied.Silh.61. 2) [1.2.3] en om sin

(vandrette) længdeakse drejelig (cylindrisk)

smelteovn. Thaulow.MO.287.324. -padse-
maskine, en. (fagl.) pudsemaskine med
roterende tromle (1.2.3), hvori smaagenstande
afpudses (ell. poleres) ved indbyrdes gnidning;
polertromle. Thaulow.Træ.(1912).155. FagO 50

Snedk. -ramme, en. (jf. -kæbe, -kæft,

-række; landbr.) den ramme, i hvis side-

stykker tromleblokkens tapper gaar. Amberg.
VSO. Landbo.* II. 582. -revolver, en.

[l.2.»] revolver med (omdrejnings)tromlc. JV
Jen8.RF.139. -rund, adj. (nu 1. br.) rund
som en tromle(8tok); valseformet; cylindrisk.

vAph.Nath.VII.604. -række, en. (jf. I.

Dække l.a; landbr.) om (hvert af) de tvær-

træer, der forbinder sidestykkerne i en tromle- to
ramme. Moth.T173. VSO. MO. -sadel-
taske, en. [1.2.8] ^ især i flt., om (hver

af) de to ved et sankelæder forenede og som
sadeltasker (1) anbragte tromletasker. Medd

Rytt.39. -si, en. [1.2.8] (jf. -filter, -sigte;

fagl.). Kemisk-teknisk Haandbog.(1938).49.
-sigte, en. (fagl.) sigte, der bestaar af en
roterende tromle (1.2.3); sigtetromle. NordConv
Lex.V591. SprKult.1.118. -ske, en. [I.2.3]

en ved staalstøberi anvendt (cylinderformet)

kranske. Støberibogen.(1938).337. f -snor,
en. [I.2.1] d. s. s. Trommestreng 2. Trom-
mel-: Bøtcher.B.33. -stok, en. (jf. -blok;

især landbr.) den tunge, arbejdende valse i en
tromle (I.3.i). KlBerntsen.Æ.II.186. Havebr
L.UI.960. Feilb. UfF. -stol, en. [1.3.2]

(væv.) vævestol med en cylinder (tromle), som
bærer et system af udstaaende stifter, der

frembringer mønsteret i det vævede tøj. Nord
ConvLex.V591. Sal.*XXIII.792. -taske,
en. [I.3.3] ^ lædertaske til transport af

de ved felttelefonen anvendte kabeltromler (jf.

-sadeltaske^. MeddRytt.l8. -tog^, et. (fagl.)

damp- ell. motortromle, som trækker et ell.

flere køretøjer. LovNr.336"/»1946.§63. -tur-
bine, en. (jf. I. Tromle 3.2 slutn.)

Scheller.MarO. -tyk, adj. (jf. ænyd. trum-
meltyk; til dels ogs. til trumle, jf. Feilb.

(u. trimmeltykj; sml. trimmeltyk ; især spøg.,

mindre br.) (rund og) tyk (lige)som en tromle

(tromlestok); meget (trind og) tyk. En tromle-

tyk Haciendaejer. ^5^eedor/.TT.237'. (neger)-

Børnenes smaa, sorte, tromletykke Maver.
VorStand.l939.148.sp.l. -vægt, en. (skaal)-

vægt (til butiksbrug) forsynet med en tromle

(II.3.2) med vægtskala. JernbanemandensJul.
1922.20. DaEngTeknO.

I. Tromme, en. ['tpma] (ogs. skrevet

Trumme; i flt. trummer: Rostgaard.Lex.

T68c. vAph.(1759).500. PhysBibl.XIV65.
Aakj.FJ.115. — Trom. MDL. Larsen. —
Tromle. JySaml.V111.276. Feilb. UfF.(jy.)).

flt. -r. (sandsynligvis fra ty. trumm, stump,

traadende ofl. (flt. triimmer brudstykker,

ruiner; nt. drora, drum, se II. Drømmer^,

jf. eng. thrum, traadende, sv. dial. trum(me),
(afhugget) træstykke, klods; sml. II. Trumf;
sideform til oldn. {)r9mr, rand, kant; væv.,

dial.) især i flt., om (afskaarne) traad-
ender, navnlig kædetraadenes (rendin-

gens) ender, spec. de traadender (af ren-

dingen), som bliver tilbage, naar det vævede

tøj skæres af vceven (jf. Moth.T189). Blich.

(1920).XXV1.225. Feilb.BL.130. Feilb. UfF.

(jy.). jf.: hun tog en Dusk gule Uldtrom-
mer ud (af sybordet). ThitJens.M.22.

II. Tromme, en. ['tfoma] (undertiden

skrevet Trumme. LTid.1727.662. se ogs. u.

Heksetromme. — nu ikke i rigsspr. Trom,
se u. bet. 2.8, ;/. ogs. Trom- u. Tromme-^.

flt. -r. (ænyd. tromme, trumme, glda. trombe
(Brandt.RD.II.43), sv. trumma, no. tromme,
oldn. trumba, trompet; fra mnt. trumme,
mht. trumme, trumbe (nht. tromme), se I.

Tromle (1)^, ;/. holl. trom, eng. drum,
tromme, trump, trompet, fr. trompe, trompet,

ital. tromba; muligvis opr. lydord (ligesom

I. Bomme^; ;/. Trompet)

XXIV. Beutrykt '/. 1M8 38
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I) (jf. Tambur 1 og I. Tromle 1; sfec. J^)
slaginstrument, bestaaende af en ramme
(i alm. en hul cylinder af træ ell. metal),

dækket (ved begge ender) af et udspændt
skind (jf. Kalveskind 2.i^, hvorpaa der
slaas (paa den store tromme) med en kølle

ell. (paa den lille tromme) med to træstokke
(trommestikker), anvendt som orkesterinstru-

ment (spec. ved militærmusik), som alarm-

ell. signalapparat olgn.; (i ssgr.) ogs. om lo

forsk, andre musikinstrumenter (jf. Haand-,
Mundtrommej; med nærmere bestemmelse i

forb. som den lille (HPanumB.ML.*682.

jf. Lilletromme^, den store (HCAnd.DB.
423. Orchesterinstr.21. Scheller.MarO. jf. Stor-

troramej ell. den tyrkiske tromme (Opf
B.UII.477. jf. Draehm.SF.54). l,\) i al alm.

Maria . . tog en tromme (1871: Pauke^ i sin

ha&nd.2Mos.l5.20(Chr.VI). MilTeknO. Pe-
ter har den Gren saa kjær,

|
Hvorpaa Trom- 20

men hænger. PFaber.VY117. *Aa, at gen-

opleve Soldatens Glæder! . . | At gaa i Slag
— at høre Hornsignalerne og Trommernes
Skia.ldlJVJens.Di.90. MusikL. 11.407.

\\

(med) piber og trommer, se I. Pibe l.i

(jf. bet. 3). II (jf. bet. I.2-3; især foræld.)

anvendt af en (offentlig) udraaber, der i en
bys gader bringer meddelelser om auktioner

olgn. Eolb.Vgs.lY2. Reskr.*^/,1771. Engang
havde han været Øvrighedens Udraaber og 30

gaaet med Trommen, naar noget skulde for-

kyndes for BoTgeTska.het.Søiberg.KK.1.117.
uegl. (jf. bet. l.a^; *Hver eneste Tomme (0:

af en grund)
\
drives op til den allerhøjeste

Pris
I
med den store Tromme ! J^ToaiMnd.

EE.115.
II

(især etnogr., arkæol.) anvendt
som magisk (musik) instrument; se Gand-,
Hekse-, Sol-, Troldtromme. 1.2) (jf. bet.

1.3J med særlig forestilling dels om den ved
en tromme (l.i) frembragte lyd (musik, sig- 40

nal; jf. Trommeslag^, foran dem skal være
Psalter og Tromme (1931: Paukers . . Klang^.
lSam.10.5. *Hand vilde falde an, saa snart
hånd hørte Tiommen.Holb.Paars.112. jf.

Tromme-lyd, -skind 1 og Kalveskind 2.1

:

*Jeg fulgte, naar jeg lysted
|
Trommens

Skind. Drachm.D.81. dels (især J") om den
musiker, der (i et orkester) bruger dette instru-

ment, en Dirigent (skal) holde (baade) den
store Tromme og den lille Piccolo i Ørerne. 50

VilhAnd.(DagNyh.yil935.35.sp.3). 1.3) i sær-
lige udtryk for frembringelse af lyd (musik)
med en tromme (l.i); ogs. (spec. med hen-
tydning til en offentlig udraabers tromme)
uegl. i udtryk for at forkynde, udraabe noget,
slaa (kraftigt, agitatorisk, markskrigerisk) til

lyd for noget (jf. tilsvarende udtryk u. Basun
1, Trompet I.3J. || trommen gaar (se u.
gaa 4.2;. uegl.: Hvor Mange har faaet at
vide, at Hr. Richard Pokker (er) Kristian eo
fra Skovfogedhuset? Har Trommen gaaet?
Er Borgerskabet traadt i GeyderlTolderlH.
57. (hun) gjorde meget godt i Stilhed, hvor
andre først havde ladet Trommen gaa I

Leop.FL.I.178. \\ gaa med (Søiberg.KK.I.
117. Elkjær.NT.13) ell. (sj.) i trommen,
om trommeslager: lade trommen gaa (rundt

i en bys gader, i et (militær) orkester). Mau.
n.337(se u. 1. Spil Q.s). \\ røre trommen,
se u. III. røre 1.3. || slaa paa tromme
ell. (nu 1. br.) slaa tromme (JBaden.DaL.;

jf. ndf.). En kommer ind og slaaer paa
Tromme (og oplæser:) Borgemestere og Raad
udi Tiisted giøre vitterligt, at (osv.).Holb.

Hex.IV.8. *Hoffourerer slog paa Tromme,
|

Volden rundt Kartover hmmme. Chievitz

ARecke.Lodsen.(1851).ll. *Bomme lomme
lomme!

| Ole slaaer paa Tromme. HCFrede-

riksen. Da. Læsebog. (1867). 74. Ugeskr.fRetsv.
1946.A.920. jf.: Byens Trommeslager . . slog

paa Tromme . . „Han slaaer en god Trom-
me (o: er en dygtig trommeslager) I" sagde
Kammerjunkeren. ECAnd. OT. II. 152. uegl.,

som udtryk for (især: agitatorisk, reklame-
rende) meddelelse: *Min Pen den svatsig

Snakke-Giæk
|
Den slog en anden Tromme.

Tychon.Vers.57. Alt hvad den Larsen (0:

gartneren) gjør . . slaaer man paa Tromme
for. ECAnd.(1919).V279. *Da slog Du lydt

paa Tromme om Folkenes Forbindelser.

Drachm.D.105. Jeg har indtil for faa Dage
siden altid slaaet paa Tromme for Dem i

min Ayis.Wied.BSt.136. jf.: *den lille Frø
i Kjæret |

Strækker Halsen op iværet
| Og

med Tungen slaaer paa Trommen:
|
„Nu

er tykke Frømand kommenV Bagger.ØB.81.

II
trommen slaar (se III. slaa 36.ij ell.

(spec. om offentlig udraabers tromme) f
slaar om. Moth.S452. f overf., som udtryk

for (skæbne) omskiftelse: trommen slog om
for ham. smsf. *Slaaer Trommen om, og
Manden døer,

|
Poeten er tilrede.Reenb.il.

109. smst.1.259. \\ tranen træ(de)r paa trom-
men, se u. I. Trane 1. 1.4) i sammenligninger
og (andre) talem. *De Jern beshlagne hiul,

der buldret som en tromme. Jernskæg.D.75.

Er da virkelig Selskabet saa huult som en
Tromme? SEeegaard.ØF. 18. \\ især, med hen-

blik paa det stramt udspændte trommeskind,

i talem. min ^hans osv.) mave er ell. staar

(jf. II. staa 10.5j ell. er spændt (jf. II.

spænde 1.3) ell. (nu ikke i alm. rigsspr.)

er (saa) stind (se stind 3.2J som en
tromme olgn., især om den, der har spist

ell. drukket meget rigeligt. *den Mand hvis

Bug som Tromme staar,
(
Jeg aldrig troer,

hånd goed i Digte-Kunsten war.Holb.Paars.

291. naar man kommer ligefra Bordet, og
eens Mave staaer som en Tromme. RudBay.
EP.II.62. glubsk sætter (han rundtenom-
merne) til Livs, til Maven føles spændt som
en Tromme. CEans.BK.181. jf.: *Der er

Folk, som gaar rundt med Ischias
|
og Folk

med en Mave-Tromme.Bønweii/c&e.ZP,
67.

II
(især tidligere) i talem., som udtryk

for trommens alarmerende, skræmmende lyd.

der hør lykke til at tage en hare med en
tromme.Moth.E95. jf. Mau.3493. staa (ved
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sit ord) som haren ved trommen, (jf.

ty. (bei seinen worten) bleiben wie ein hase

bei der trommel) være uden standhaftighed,

ordholdenhed. Mau.II.109. de lider ingen

Modsigelse, hør de det mindste af Sandhed,

saa staar de som Haren ved Trommen, og

folger aldrig Forren (o: furen), naar mand
leder dem paa Yeyen.KomGrønneg.I.SS.
PalM.IL.II.719. 1.5) O med videre (uegl.)

anv., om (hvad der frembringer) en lyd,

som ligner en trommes. Rørdrummens
Tromme, Solsortens Smægten, du rige, rige

Livl KMunk.BF.68. *vi (lyttede) til de tord-

nende smaa Trommer, | vore hurtige Hjerter

\&T.BentNielsen.MørkBy.(1943).47. jf.: *Bek-
kasinen Dagen lang | haandterer Elskovs-
trommen. Aakj.SD.II.130.

2) med videre (fagl.) anv., om hvad der (i

form) minder om en tromme (1). 2.1) (jf. I.

Tromle 2.\) om et med en (delvis) lukkende

hinde forsynet rum (organ) ell. om en saadan
(udspændt) hinde (membran).

\\
(zool.) den

nederste ende af fuglenes luftrør, der

gør tjeneste ved stemmedannelsen; Syrinx,

Boas. Zool.*579.
||

(tidligere) om tromme-
hulen (Bøtcher.B.33. Tode.M.37) ell. (nu
vist kun dial.) om trommehinden (Moth.
T189. UfF.(sdjy.)). \\ (1. br.) om membran
i et (eksperimerUalfonetisk) apparat, der gen-

giver lydsvingninger. In memoriam Kr.Sand-
feld.(1943).25. 2.2) (jf. I. Tromle 2.3) om

I

hul, cylindrisk ting (jf. Kaffetromme u.

Kaffetromle^ spec. (bygn.) om cylindrisk

j murværk (under en kuppel); tambur (3.i).

1 Onudt2m.Husb.55. DSH.II.637. 2.3) (jf. I.

i Tromle 3) om et (med sin yderflade virkende)

' cylindrisk legeme.
|| f ^- ^- *• I- Tromle

i' 3.1. (ageren) pløyes, harres og med en
' Trom overfares og giøres jevn og slet. PJuei.

GB.3.
II

en med knive forsynet valse
(tromle) i en høvlemaskine. Tømrerarb.31.

II
(^ygf^-, sj-) en søjles tromle (1.3.3).

D&H. 11.637.

3) (jf. Trommer 3) ^ i flt., om melding i

kortspil (seksogtres), i forb. (med) piber og
trommer, se u. I. Pibe 6.

III. tromme, v. ['tpmal (ogs. (talespr.,

spøg.) med lydmalende forstærkelse: tromme-
romme [tfomairomol, se u. bet. 2.i-2^. -ede.

vbs. 03 -ning (D&H.II.449. NationalmusA.
1946.29), jf. Trommelom og Trommerl.
{ænyd. trumrae, sv. trumraa, no. tromme,
oldn. trumba, blæse i trompet; jf. ty. trum-
mcln, holl. trommelcn, trommen, eng. drum;
af II. Tromme (1); jf. Trommer)

I) frembringe lyd med en tromme (II.l);

ilaa paa tromme. l.t)ialalm. Moth.TWO.
saa forsamle (negrene) sig tilsammen ved en
Ild, tromme, skrige og synge til Dagbrek-
ningen. Reiser. IV.66. Det er . . et godt Mid-
del til at fordrive (trolde), dagligt at tromme
stærkt i Nærheden af deres WaiQ.Thiele.II.
246. »blot . . Du ei vil tromme,

| Før min
Sang er omme. PFaber.W117. Alle Tam-

burerne ved Borgerkompagnierne . . gik . .

omkring og trommede . . for at indsamle
Penge. BornhHaandvEr.119. (nu mindre br.)

upers.: det trommer o: Trommen gaaer.

VSO.
II

m. obj., der betegner de frembragte

lyd (signaler), spec. (jf. III. slaa 6.1 ; ^)
retræte (3) ell. reveille (se ogs. u. Reveille^.

Naar Reveillen og Retraiten trommisz.
JJuel.82. at blæse eller tromme Signal.

10 LSal.XI.493. tromme tappenstreg, se u.

Tappenstreg 1. 1.2) i forb. m. præp. ell. adv.,

med overgang til uegl. anv. vore Byemænd
trommede tiJ Stevne om mig, og beskyldte
mig for, at have pløyet en Fure fra min
Naboes k%er.Argus.l771.Nr.33.2. Enkelte
Detaschementer Infanterie trommede forbi

(o: drog forbi under trommemusik). PolPhys
Mag.X.465. \\ tromme for ell. med (no-

get), om offentlig udraaber. (trommeslageren)

20 har i Dag travet Byen rundt og trommet
med (o: med trommeslag udraabt til salg)

Kalvekød paa Toryet. BornholmsTidende.'^i

1931.2.sp.6. uegl., som udtryk for (agitatorisk,

reklamerende) meddelelse, udraaben olgn.:

(en) Chirurgus (har) opvarmet en gammel
Lægemethode . . Lad os . . høre hvad det

er som han trommer iox.Tode.ST.I.149. den
anden Paastand, Tyskerne trommer med:
„Slesvig kan kun trives i Forbindelse med

30 Tyskland !" Eskildsen. Da. Grænselære. (1936).
125.

II
tromme 'om (Feilb.) ell. om byen

olgn., (foræld.) d. s. s. omtromme; spec. som
udtryk for den ældre skik at føre et slagtedyr

(med trommeslag) gennem byens gader (for

at kalde kunder til). I Dag blef med stor

Ceremonie den Oxe trommet om Byen, som
skulde slagtis til forestaaende Keyser-Kro-
nmg.Klevenf.RJ.43. Feilb. \\ tromme ind,
m. h. t. fest, marked olgn.: højtideligt ind-

40 varsle med trommeslag. VSO. MO. spec:
tromme nytaar ind (jf.: Det er en gam-
mel Skik at indtromme Nytaar. F^SO.///.

136). Man trommer Nytaar ind. Syv, otte

smaa Trommeslagere og Pibere gaae fra

Dør til Dør, ledsaget af Børn og gamle
Kjærlinger, saa trommes her baade Tappen-
streg og Reveille. Det faae de Penge for.

Er saa Nytaar vel indtrommet i Byen, drage
de ud paa Landet og tromme for Flesk og

50 Gryn. HCAnd.OT. II. 152 f. Trommeslagerne
trække omkring for at tromme Nyaar ind

hos de Øverstbefalende. W^att. P/'. i6S.
||

tromme ud, 1. m. h. t. en person: (ved

trommeslag) give (en) signal til at gaa ell.

komme ud (udkalde, udkommandere). En af

mine Fornøjelser i Paris bestaaer i at lade

mig tromme ud af Tuileriernes Have.Ooid-
schm.FVII.241. Alle Vælgere blev trommede
ud. Tandr.K.301. 2. m. h. t. meddelelse: ud-

60 raabe, meddele (højlydt, offentligt, egl.: med
trommeslag). Mikkels Ord skal trommes ud
paa Torvet. Bredahl.1. 107. Levin. 3. m. h. t.

(offentlig) virksomhed: ved trommeslag be-

kendtgøre, at noget er afsluttet (forbi, til ende).

38^
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VSO. MO. II
i olm. spr. især i forb. tromme

sammen, d. s. s. sammentromme. *Vi

trænge netop til en Trommeslager,
j
Som os

kan tromme sa,mmen.Oehl.XIL73. jf.: *(en)

Idealist, | der trommer Pøblen sammen om
sin Fa.ne.Schand.UD.190. især (ofte spøg.)

m. uegl. anv.: Hjort.KritLit.1.48. „hvorfor

skulde jeg ikke gifte mig!" . . siger (prin-

sessen). Nu lod hun alle Hofdamerne tromme
s3^mmen.HCAnd.(1919).II.106. Onkel og

Tante komme strax herned, og saa skal den
høitidelige Gratulation gaa for sig. Jeg er

ifærd med at tromme hele Menigheden
sammen. ^r2./X.3i. Hvorfor trommer man
os sammen? Kunde det ikke have ventet

til et almindeligt Læiermøde?JMagnus.SU.
98. AndNx.PE.III.in.

2) som udtryk for en lyd ell. bevægelse (en

banken), der minder om trommeslag. 2.1) om
levende væsen, især en person: udføre en

række hurtige bevægelser, frembringe en række
hurtige (taktbestemte) lyd, der minder om
trommeslag; slaa, banke kraftigt, hur-
tigt, i takt. „Hillemend jeg troer, de vil

bryde ind; hør hvor de trommer paa Dør-
ren." . . „Hvem hsmckei?" Holb.Kandst.Y3.

Jeg er (ikke) rigtig rask . . Det rabler . .

(trommer sig paa Fainden).Bøgh.DA.II.221.

hun sad paa en . . Fyrretræs Kiste (og)

trommede . . med Tøffelhælene Takten af
en Hamborger-Skotsk paa Kisten. Schand.
Fort.58. m. subj.-skifte, om saaledes frem-
bragt lyd: Ude fra Cellegangen trommede
den rappe Tappenstreg af Knoer i Skabs-
\ægge.ORung.SS.107. \\ især om en persons

bevægelse med fingrene (mod et bord olgn.)

under sindsbevægelse, nervøs uro ell. som
(ubevidst) vanebevægelse olgn. Joseph smilte,

og trommede med Fingrene paa Bordet.
BUch.(1920).XI.197. Man taug. Wilhelm
trommede paa Ruden; Damerne satte sig

mismodige til deres Sytøi.Goldschm.EJ.298.
Fru B. havde ikke lét med, hun sad og
gjorde Trutmund og trommede med Fing-

Tene.KGBrøndst.Fu.180. Nu havde C. Hel-
det med sig (o: i kortspil), han trommede
i Bordet og nynnede smaa Visestumper.
Kirk.D.74. (han) sad med Haanden under
Kinden og trommede. ErlKrist.MM.196.

\\

tromme bier ud olgn., (jf. Trommesværm;
biavl.) ved trommeslagning ell. banken mod
kuben faa bierne til at forlade den (og søge
over i en anden). Fleischer.B.782. Uhrskov.
DagligtLiv.(1924).125. Feilb. || om dyr, især
fugle. Flagspætten trommer med Næbbet
paa Trødsken. NPWiwel.JL.54. Den ameri-
kanske Skovhane . . trommer om For-
aaret : ved smaa raske Slag med Vin-
gerne ind mod Kroppen frembringer den
en skrattende Lyd, der høres temmelig
langt hoTt.Bogan.I.139. Over et Kjær . .

hørtes Bekassinerne tromme (o: ved sving-
fjerenes dirrende bevægelse). AchtonFriis.DØ.
II1.259. ogs.: (med stemmeredskaberne) frem-

bringe en række brummende, kurrende lyd.

Den gaffelhalede (due) trommer udmærket
(jf. I. Trommer 2.i).KRDahl.Raceduen.(1923).
219. *Med Lyren fuldstrænget

| vi mød-
tes da paany,

|
hvor Horsgummen trommer

I
sin Elskov mod en Sky.Aakj.SD.III.113.

*1 Lunden (en) Hærpop staar
|
og tromme-

rommer, lissom naar en Rørdrum slaar.

VilhAnd.SF.119. || trommende karriere,
10 (fagl.) hurtig galop, hvorved en hest skiftevis

sætter begge forben og begge bagben (næsten)
samtidig til jorden. Sal.VII.457. 2.2) om ting

(i bevægelse), som hagl, regn(draaber), pro-

jektiler olgn.: komme (falde, ramme noget)

i hurtig rækkefølge ell. (om luft, vind-

(stød) olgn.) stødvis og derved frem-
bringe en (bankende, brummende) lyd,
der minder om trommeslag; ogs. uden (tydelig)

forestilling om (tromme)lyd; i udtryk som
20 regnen trommer (paa paraplyen) ell. (upers.)

(hør, hvor) det trommer olgn. *Her, hvor
Sydens Blæst paa Seilet trommer.PMøW.
ES.I.47. Der var allerede faldet et Par store

Draaber, og ikke længe efter trommede
Regnen lystig paa hans Hattepuld.Powi.
LP.VII.175. (de) hørte . . Vandet fra Vand-
hanen tromme i Kedlen.TomKrist.SE.77.
(han) hørte Regnen tromme hult mod Ha-
vens brede Ra,h&i]3eihla,de.ErlKrist.MM.193.

30 Een Dag var det stærk Regn. „Hør hvor det
tromme-romme-rommer paa Skræppe-
bladene!" sagde Snegleteidei. HCAnd.(1919).
11.289. jf. Trommeild: nu faldt der netop
den sidste Dag overraskende tæt med Shrap-
nells og Granater, engelsk Artilleri, som
stadig trommede mod vor Stilling. TomKrist.
IN.8. om bankende puls: *Det slaar mod
min Haand, under Huden det trommer,

|

det varsler saa langt mig et Liv.Drachm.
40 RR.90.

3) ^ til n. Tromme 3, i seksogtres, om
melding ell. spil med trommer. De kan jo

baade „tromme" og „pibe" med de Kort.

Drachm.0.163. Staun.P.208. GlSpil.32.

Tromme-, i ssgr. (sj. Trom-, se u.

Tromme-slaaer, -stok. — tidligere ogs. Trom-
mel-, se u. Tromme-due, -hinde, -hulhed^.

især af IL Tromme 1 (ell. III. tromme 1);
saaledes (foruden de ndf. anførte) forsk, min-

50 dre br. ell. let forstaaelige (O ell. fagl., spec.

Xj ssgr., der betegner dele af ell. tilbehør til

en tromme, en trommes lyd (musik) olgn.,

som Tromme-bandoler, -bærerera, -klang,

-musik, -rejf (jf. -gjord og Rejf 1 slutn.),

-rem, -signal, -slagning (jf. -slag, -slager),

-tone o/?, -bas, en. J^ ved klavermusik: bas

af en enkelt tone, der gentages i hurtig række-

følge. MusikL.(1801).272. HPanumB.ML.*
682. -ben, et. [II.2.i] (anat.) ben (knogle),

60 der (hos pattedyrene) omfatter trommehinden

og danner den benede øregang; Tympanicvm.
Littken.Dyr.^8. Lieberkind.DYX.39. -blik,
et. (fagl., nu 1. br.) (messing)blik, hvoraf der

gøres trommer. Funke.(1801).III.401. VSO.
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-buk, en. ^ buk (1.3.2), der tjener som
underlag for en tromme. MR.1850.58. -celle,
en. [II.2.1] (anat.) især i flt., om de mindre

hulrum, hvori den nederste del af trommehulen
(hos visse dyr) afdeles ved tynde benblade.

Landbo.IV.853. -dans, en. (etnogr.) en

(hos eskimoerne anvendt) højtidelig, ceremo-

niel dans til trommemusik. Det grønlandske

SelskabsAarsskrift. 1930/31. 62. Tilsk. 1937. 1.

379. -dne, en. ^f Trommel-. EPont.Atlas.

1.626. Raff.(1784).344). (jf. I. Trommer 2.1,

Trompeterdue og ty. trommeltaube) \ (hus)-

due af dueracen Columba dasypus, der (efter

sin kurren) frembringer en dyb, hul lyd (som
en trommehvirvel). Amberg. VSO. CGram.
Husduen. (1910). 90. Lieberkind.DYVII.251.

'tinlif en. (jf. -slager 2 og I. Trommer 2.i)

\ fisken Pogonias (chromis), der (med et

lydorgan i svømmeblæren) kan frembringe en
dyb (tromme)lyd. Brehm.Krybd.248. Lieber-

kind.DV.V407. •fo(de)r, et. {ænyd. d. s.;

nu næppe br.) (læder)hylster, foderal, til op-

bevaring af en tromme. Moth.T189. jf. VSO.
MO. -gjord, en. (fagl.) gjord, rejf (1), der

omslutter en tromme(s cylinder) og fastholder

trommeskindet. VSO. -hinde, en. (f Trom-
mel-, vAph.(1759). Bøtcher.B.33). (jf. -hud,
-skind 2 og II. Tromme 2.i ; anat.) tynd
hinde, som afgrænser trommehulen udad (mod
øregangen); Membrana tympani. Moth.T189.
AWHauch.(1799).485. LiXtken.DyrJ'xii1.148.

210. AKrogh.Fysiol.103. I| i udtryk for

(voldsomme) høreindtryk, beskadigelse af denne
hinde olgn. Der var . . Bulder og Skrald . .

han stak Fingeren dybere i begge sine Øren
. . og saa sprang Trommehinden, nu hørte
han lngenting.UCAnd.(1919).III.177. Urets
smaa Tiktak slaar smerteligt imod min
Trommehinde.BmcM. C/H. 76. ;/..• (lokomotiv-

fløjtens) Lyd (er) en af de mest hjerteskjæ-
rende og trommehindesønderrivende
Nvdelser, som et Menneske kan blive for-

frisket med. VKorfitsen.KF.235. -had, en.

(mindre br.) d. s. s. -hinde. Lutken.Dyr.^210.
220. -hule, en. (jf. -hulhed og I. Pauke 2.i

samt II. Tromme 2.1 ; anat.) det (udadtil af
trommehinden lukkede) hulrum, der udgør den
væsentligste del af mellemøret; Cavium tym-
pani. Saxtorph.0.72. VoreSygd.L133. \\ her-

til ssgr. som Trommehule-neryc, -streng
(d. s. s. Trommestreng 2. Anat.(1840).II.106).
-halhed, en. ^Troramcl-, Bøtcher.B.26).
(anat., nu næppe br.) d. s. s. -hule. AWHauch.
(1799).485. VSO. MO. -hvirvel, en. (spec.

f^) hvirvel (l.e) paa en tromme, et lille Tog
(gik) ud af Byen med Trommehvirvler og
flyvende Famer. Holst.Napol.131. Trompet-
skraldet og Trommehvirvlen, som kalder
Soldaterne op.JLange.11.282. slaa en Trom-
mehvirvel. .S'cAci/er.MarO. Midt om Natten
blev jeg vækket ved Brandraab. Derpaa
TTommehyiTvel.BornhHaandvEr.164.

|| (jf.
III. tromme 2) uegl. Hun løb op ad Trappen— en Trommehvirvel af lyse Hæle op ad

en Trappe. Branner.DX.SS. jf. III. Tromme
1.2: sproglige Trommehvirvler og anden
Reklamestøj. 0(?eis»ior.MM.i23. -ild, en.

{efter ty. trommelfeuer; //. III. tromme 2.2)

^ en under den første verdenskrig (1915) op-
staaet betegnelse for meget voldsom skydning
(artilleriild), navnlig anvendt til forberedelse

(ell. afværgelse) af et angreb. JVJens.A.1.64.
Angrebet begyndte , . med en yderst heftig

10 Artilleriforberedelse, der steg til en Tromme-
ild af største Heftighed. iBerZTid."/, 2976. 5.

sp.2. det svære Skyts (tordnede) med en
ukendt Heftighed, „Trommeilden" larmede
Dag og Na.t.SMich.T.19. uegl.: en sand
Trommeild (o: af regn) satte ind mod Som-
merens tabte Pragt (o: de visne blade). Carlo
And.TA.5. Ved folketingsvalget i April 1939
holdt man hærskue. En propagandisk trom-
meild blev iscenesat i Nordslesvig.LeWers^.

20 tidskr.1946.114. -kedel, en. (jf. Kedel 2.i

;

fagl.) cylinderen i en tromme. Musikkat.112.
I-III. Trommel, en. se I. Tromle,

I-II. Tromme. Trommel-, i ssgr. se u.

Tromle- og Tromme-.
trommelom, interj. se III. trom.
Tromme-lyd, en. (ænyd. d. s.; især O)

Wess.129. Hauch.ÆA.173.
\\ (jf. III. tromme

2) om lyd, der ligner en trommes lyd. Ved
Bankning paa Bugvæggen (paa et kreatur,

30 der lider af trommesyge) fremkommer Trom-
melyd. Lo«d60.*//.5S4. -paryk, en. (jf.

Paryk 2.5 ; fagl.) due af en blandingsrace ml.

trommedue og parykdue. CGram.Husduen.
(1910).114.

I. Trommer, en. ['tyomar] flt. -e. {af
III. tromme) I) (især dial.) til III. tromme
1: trommeslager (1). Trommere og Pibere

(ved militsen).PNSkovgaard.B.163. Esp.361.

2) til III. tromme 2; spec: 2.1) (jf. Tromme-
40 due, -paryk; fagl.) due, der kan tromme

(frembringe en trommelyd). Bucharerne er

middelmaadige Trommere. iiCJ?Z)aAZ./iacedMen.

(1923).216. 2.2) \ d. s. s. Trommefisk.
BøvP.III.523. 3) (af III. tromme 3 ell. egl.

flt. af II. Tromme 3; ;/. I. Pibe 6) ^ i seks-

ogtres: (melding, hvorved man forpligter sig

til et) spil, hvori man opnaar 66 points, før

modspillerne faar stik. GI Spil. 31. Charles

spillede og vandt sin Trommer i Tavshed.
50 Staun.P.208.

II. Trommer, pi. se I. Tromme.
Trommeri, et. (især nedsæt.) vbs. til

III. tromme, (trommeslageren) vækker én
om Morgenen med sit Trommeri. ^aZ)ons.

MV.15. I] ^7 III. tromme 2. Foraarsregnen
trommede paa Ruden og i Trommeriet var
der en hel Fortælling. TJaj/iVy/i."/« 2925. i.

sp.l. hold op med det Trommeri (o: trom-

men med fingrene). KAbell.M. 47.

Tronimerom(me) (olgn.), en, et.

se Tummerum.
trommeromme, t;. se III. tromme.
Tromme-Hal, en. (jf. nt. trommel-,

trummelsaal, dansebod med trommemusik)
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egl. (foræld.) om auktionsrum ell. markeds-

plads (torv), hvor handelen indvarsledes med
trommeslag, de Trommesale, hvor unge Piger

idXhyåQs.Kierk.1.300. jf.: hvilke Skæbner
rummer ikke en saadan svømmende Tromme-
sal (o: en emigrantdamper)] Drachm.Rejse-

billeder.(1882). 146. || spec. (i hest. f.) om
det uden for Klh.s Vesterport i 1671 opret-

tede, i 1879 nedlagte kvægtorv (jf. OlufNiels.

Kbh.Y152), hvis navn er ievaret i gadenavnet lo

Trommesalen (Krak.1946.1.627). MR.1846.
148. Hostr.FG.16 se. Kjærlighed fra Tromme-
salen. /S'c^and.A'^ot;eWe<<erYi^S2j.2ii. hun hav-

de sammen med Jørgen været ude paa Trom-
mesalen og set paa et Par blanke, femaars
NaWskkGT.EChristians.O.I.lld. hertil (især

jarg.) ssgr. som Trommesals-kunst, -maleri
olgn., om daarlige, godtkøbs malerier (som de

forhandles i visse forretninger i den midler-

tidige bebyggelse ved Trommesalen). BerlTid. 20

'Vul946.Aft.8.sp.6. -skind, et. i) (kalve)-

skind, der spændes over en tromme. Moth.T
189. MR.1839.63. i sammenligning: Opera-
sangeren knejsede heroisk og strammede sig,

saa hans stive Skjortebryst klang som et

Trommeskind, der berøres af en Kno. Schand.
TF.II.169. Hales . . Givtovene op først,

(vil) Sejlet . . staa som et Trommeskind,
indtil det gaar i Stykker. KuskJens.Søm.251.

II (jf. II. Tromme I.2 og Kalveskind 2.ij 30

især tidligere anv. i udtryk for trommens lyd,

navnlig som militært alarmsignal, spec. i forb.

lyde (Spectator.95. HCAnd.(1919).IY.356)
ell. lystre (Grundtv.Dansk.il.30.44. HCAnd.
(1919). lY 354) trommeskindet, (skulle)

gøre soldatertjeneste; springe soldat. LTid.
1728.614. Winth.IV53(se w. III. hytj. 2)
[II.2.1] (anat., nu næppe br.) d. s. s. -hinde.

Agerbech.FA.il.110. -slaaer, en. ('Trom-,
Leth.(1800).179.

jf. Moth.TWO. Feilb.). (ænyd. 40

trom(me)slaaer; nu næppe i rigsspr.) d. s. s.

-slager 1. JJuel.82. Bredahl.1.7. Rich.KD.
109. Krist.Ordspr.455. FrGrundtv.LK.219.
UfF. -slag, et. (ænyd. d. s.) (tromme-
slagers) slag paa en tromme; især (i flt.)

om række af saadanne slag (trommehvirvel,
-musik, -signal); trommeslagning. Denne For-
ordning skal ved offentlig Trommeslag 2de
Gange om Aaret og for de ordinaire Flytte-
Tider Tpuhliceies. Forordn.^y»1725.§20. Gud 50

skee lov, at dette Trommeslag og denne
Aliarm hade intet andet at hetyde. Holb.
Mel.1.3. det var en Begivenhed, Byen vidste
det uden Tiommesl&g. HCAnd.(1919).lY41.
Schand.Fort.69. Bekendtgørelse (sker) ved
Opslag paa offentlige Steder eller ved
Trommeslag eller ved Læsning til Kirke-
stævne. Loi;iVr.90"/« 7916.^599. Samling (af
borgervæbningen) ved Tiommesla,g. Rockstroh.
(HistMKbh.SR.Y 304). i sammenligning: to
*(han) ei i Gavmildheden fandt Behag,

|

Undtagen den blev udraabt, som ved
Trommeslag. CftrjBorup.PM.7«. Blodet ban-
kede som Trommeslag for hans Øren.

Skjoldb.SM.32. -slager, en. ('Trom-, Holb.
Mel.1.2). (ænyd. trum-, trom(me)slager(e);

jf. Slager 1 og I. Trommer 1, Trommeslaaer)
I) (særlig uddannet, øvet, med særligt hverv
udstyret) person, der slaar paa tromme (i alm.
bærende trommen foran sig i en rem over

skulderen); tambour (2). Peer Tromme-
slager. fioZ6.Paars.325. Oehl.X11.73(seu. III.

tromme I.2J. efter Trommeslagerne mar-
scherede Borgervæbningen. Goldschm.EJ.7.
Trommeslageren (gik) rundt i Byen og for-

kyndte paa Torvene og de større Gade-
hjørner, at „N*s Amtsjournal" vilde begynde
at udkomme den 1ste i næste Maaned. VKor-
fitsen.ES.92. det faste Brandkorps (i Slagelse

bestaar 1920 af) 20 Brandmænd og 1 Tromme-
slager. Trap.*III.67. i sammenligning: Svend
Trøst . . stak Maven frem som en Tromme-
slager. J.ndA^x.PJ5./Tri35. i talem., se u. I.

Spil 6.3. 2) \ d. s. s. -fisk. Sal.XYlI.1018.
-snor, en. spec. om snor, der (i siksak) for-

binder de to (tromme) gjorde paa en tromme.
vAph.(1764). YSO. f -sot, en. (jf. ty.

trommelsucht; især med.) trommesyge (hos

mennesker). Trommesot . . Er en slags

Vatersot. Moih.Conv.T121. Saxtorph.FYI.38.
Undertiden er Underlivet meget udspændt
. . af Vind, som kaldes Trommesot . . Under-
livet er . . saa udspændt, at det giver en
Lyd fra sig, naar man rører derved. Apot.

(1791).471. YSO. MO. -spil, et. (1. br.)

trommeslag(ning). Besætningen maatte med
Sæk og Pak udrykke . . og med Trompette
og Tromme-Si^iX. Slange.ChrlY.607. Feilb.BL.

32. -sprog, et. (jf. -telegraf; etnogr.) et

hos forsk, stammer (paa de indiske og austral-

ske øer, i Afrika og Sydamerika) udviklet

signalsystem, hvorved meddelelser (om fjendt-

lige angreb olgn.) v. hj. af trommer (et system

af trommelyd) kan spredes (hurtigt) over store

afstande. Sal.XYIL688. NationalmusA.1945.
23. -spyd, et. (jf. Spyd 3.1 slutn.; vet.,

landbr.) et ved trommesyge (hos dyr) anvendt

tappespyd (trokart). CollO. LandbO.IY600.
BornholmsLandbrug.l931.373.sp.l. Feilb. UfF.
-stag, et. (nu næppe br.) ^ tov (stag) fra

toppen af en trommestok (2). YSO. -stik,
en. se -stikke. || hertil Trommestik-finger,
(med.) i flt., om fingre, der hos en patient

med alvorlige hjertesygdomme misdannes ved

opsvulmen af fingerspidserne. KliniskOrdbog.

(1921).248. YoreSygd.IIl.39. -stikke, en.

(ogs. -stik. Rubow.BB.62. jf. S&B. saml
Trommestikfinger ovf. (med flt. -stikke: Blich.

(1920). XIY 220. Woel.DG.18. jf. Feilb.). —
sj. -stikker. SophClauss.AT.132) . (no. d. s.;

jf. I. Stikke 1.8; tidligere mindre alm. end
-stok 1 (jf. Levin.), (mods. -stok^ ikke i

JBaden.DaL., Molb.HO., MO.^ ofl.) (træ)-

stok, hvormed man slaar paa en tromme;
især (i flt.) om (hver af) de to smaa (slanke,

i den yderste ende kugleformet fortykkede)

træstokke, hvormed man slaar paa (den lille)

tromme. Moth.TWO. Thiele. 11. 247. YSO.
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MO. *Da taug Trompetens hoverende Klang,

I
Men Trommestikkerne lysteligt sprang.

Drachm.DM.152. MusikL.II.407.
|| (jf. -stok

1^ i sammenligning, som udtryk for hurtig,

rap (ofte: lydelig) bevægelse (imod noget)

med hænder (fingre) ell. (især) hen (fødder);

navnlig i forb. fingrene (Korch.PalleJar-

mer.(1925).121), armene (PEBenzon.P.81)
ell. især (som udtryk for hurtigt løb, rask

(og let) dans olgn.) benene (fødderne) lo

gaar som (et par) trommestikker. Da-
mens Fødder løb som Trommestikke og
ramte (under dansen) Leergulvet med rappe
B&sk.Blich.(1920).XIY220. *Lones Fødder
. .

I

De gik som TrommestikkeT. Winth.D.
(1832).279. (bagerens) Hænder foer som
Trommestikker løs paa det fugtige Flormel.

nKaarsb.F.112. (hun) sad . . og strikkede

. . og lod Fingrene gaa som Trommestik-
ker. JohanneKorch. Lindegaarden.(1939). 143. 20

-8tok, en, fTrom-. Holb.Masc.1.3). (jf.

Stok 2.1 og ty. trommelstock (i bet. 1-2^

samt (i bet. 2) sv. trumstake) i) (nu mindre
br.; se videre u. -stikkej d. s. s. -stikke.

Moth.T190. *Peer Trommeslager . . Tromme-
stockene mod Luften stundum slog,

| Og
dennem strax igien alt efter Tagten tog.

Holb.Paars.315. MilTeknO. den gamle An-
gekkok syntes at pege med sin Trommestok,
som med en bydende Tryllestav. /n^.ÆJiP'. 30

IY47. VSO. MO. S&B. || i sammenligning,
m. lign. anv. som -stikke. Magdelone . . syn-

ger og dantzer . . „Hillemendl Fruens Fød-
der gaaer som Trom-Stokker." Holb.Masc.1.3.
* Jeg saae to Fødder, som to Tromme Stokke
gaa.e.Prahl.BJ.31. CFrim.AS.159. 2) 4>. kort

bramstang (uden top); ogs. om fløjstang

(Moth.Conv.T121) ell. en lille stang paa en
(galeases) mesanmast (VSO.). PGUnthelberg.

Søe-KrigsHaand-Bog.II.(1768).10. Harboe. 40

MarO. Scheller.MarO. 3) (væv., nu næppe
br.) d. s. 8. Syllestok. vAph.(1759).500.
-strenjf, en. I) (fagl.) en tyk tarmstreng,

der er udspændt over en trommes (nederste)

skind og ved vibration frembringer en skral-

dende, raslende klang. MilTeknO. de grebe
ogsaa hendes Tjenestekvinde, og lagde en
Trommestreng om hendes Hoved, og skruede
den gammen, indtil hun . . opgav Aanden.
Etlar.an. 1.159. 2) [II.2.i] (jf. Tromlesnor; 50

anat.) (høre) nerven Chorda lympani. Sax-
torph.0.58. HKrabbe.He8tensAnatomi.(1885).
155. -Hvserm, en. (til III. tromme 2.i;

biavl.) bisværm, som trommes ud af en kube
(og over i en anden). Biavl. 105. -syjc«
adj. (vet., landbr.) (om kreatur:) som lider

af trommesyge. BornholmsLandhrug.1931 .373.

sp.2. ErlKrist.Sl.90. -Mysdom, en. (især

med., nu næppe br.) trommesyge (hos men-
nesker). Aaskow.A.183. -1*7(0* en. (jf. -sot, m
-syg, -sygdom og -spyd samt Eddervold
»lutn.; med. ell. (nu især) vet., landbr.) fælles-

betegnelse for sygelige tilstande, hvorved bug-
parliet udspiles stærkt (saa al bugvæggen er

spændt som en tromme; jf. II. Tromme 1a);
Tympanitis. || h^s mennesker. Moth.Conv.
T121. Det følger ei heller, at Enhver, der
har et bespændt Underliv derfor er en Fø-
dende, det kunde jo ogsaa være Tromme-
syge. ZterA;. 77.458. Schand.SB.46. jf.: (han)
læste alle Dagens tre Hold Aviser, hvad der
tilsidst gav ham en Fornemmelse af aandelig
Trommesyge. JacPaZurfan. £7/2.220. || hos dyr,

især kvæg. Funke.(1801).1.39. LandbO.IY.
605. Boers. VetF.165 f. Feilb. LollO. i sam-
menligning: Børsen vil bugne som en Ko
med TTommesyge\ORung.PS.149.
Troin]net(e), en. se Trompet.
Tromme-telegraf, en. (etnogr.) aku-

stisk telegraf med anvendelse af tromme-
sprog. Sal.*XXni.l84. -trappe, en. [II.2.1]

(anat.) den nedre del af sneglegangen i det

menneskelige øre, Scala tympani (mods. For-

gaardstrappe^. Anat.(1840).II.315. Panum.
662.

Trompe, en. se u. II. Trumf.
Trompet, en. [tfom'pe'd] (tidligere

ogs. m. hovedtryk paa 1. stavelse, jf.: *Da
skal Fiolen gaae foran lystig med Trom-
pet og Yaldhorn. Riber. II. 178. *saalænge
Trompet klang og Tromme hvirvled'.Poer-

som& Wulff.Overs.af Shakespeare. V(1818).32).

(tidligere m. forsk, afvigende former: Trom-
pete. LTid. 1720. Nr. 13.6. Reiser.IY 465.

Thielo.M.76. JPJac.1.42. Trompette. Slange.

ChrIY280. Klevenf.RJ.2. m. flt.: Trompetter.

Pflug.DP.610. Holb.Paars.316{co Menueter).

sa.Bars.1.2. LTid.1741.446. Trom(in)et(e).
Moth.T188. *Man blæser i Trommet, man
slaaer her stærk paa Tromme. /^eW.Poe(.56.

(arkais., sj.:) Dromet(e). Krigsdrometens
Skmld.Oehl.EA.(1820).55. smst.78). flt. -er.

{ænyd. trompete, trom(m)et(e), trumraet(e),

dromede, glda. (flt.) trumpitter, sv. trumpet,

no. trompet; gennem ty. trompete ff dro-

mete; mht. trumpet, trumet, mnt. trumpit,

trummit; jf. holl. trompet, eng. trumpet^

fra fr. trompette, ital. trombetta, dim. til fr.

trompe, ital. tromba (se u. II. Tromme^;
;/. trompete, Trompeter, trompetere)

I) (spec. J^) et med et mundstykke og en

lydtragt forsynet, nu alm. i flere snoninger

slynget (messing)blæseinstrument, især

anvendt i orkestre og som militært signalinstru-

ment (jf. Trompeter og Krigs-, Marine-,

Signal-, Stridstrompetj. I.l) t al alm. syv
præster skal bære syv trompeter af væder-

horne (1871: Basuner^ for arken. Jos.6.4

(Chr.VI). MusikL.(1801).272. Orchesterinstr.

17. Trompeten (blev) sammen med Pauken
. . Fyrstemagtens tonende ^ymhol.KaiAage
Bruun.Mu8ikordbog.(1943).133. stoppe en

trompet, stoppet trompet, se 1. stoppe 3.8.

1.2) (jf. bet. 1.8) med sa^rlig forestilling om
den ved en trompet (l.i) frembragte lyd (mu-
sik, signal), ogs. (jf. bet. l.i) om den musiker,

der bruger dette instrument, i Alexanders
Armee blev giort saadan Aliarm og Bulder,
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at mand ey kunde høre Trompeterne. LTid.

1725.565. Grundtv.PS. III. 501 (se u. gale

2.i;. Blich.(1920).X.82(seu. III. skratte 1).

Winth.III.44(se skingre l.i slutn.). Til-

bage! lød Trompetens Skrald,
|
Bort gik det

i Galo^.CKMolb.SD.292 (jf. Trompetskrald;.

II
i fori. m. betegnelse for lign. instrument,

spec. Pauke. Lovsynger Herren . . med Ba-
suner og Lyden af Trompeter (1931 afvig.).

Ps.98.6. kommer mand til en Skrædders lo

eller Skomagers Bryllup, bliver mand mod-
tagen med Trompetter og YedthorneT. Holb.

Bars.1.2. Poukerne og Trompetterne hafde

ophørt. (Stongfe. C/lr/TT 263. se videre u. I.

Pauke 1. 1.3) i særlige udtryk for dette instru-

ments brug, frembringelse af lyd (musik,

signaler), spec. (jf. bet. l.i) uegl., som ud-

tryk for at udraabe noget, slaa (kraftigt,

agitatorisk, reklamerende) til lyd for noget

(jf. tilsvarende udtryk u. Basun 1, II. Tromme 20

1.3 samt trompete 3, trompetere^. Den Gra-
tulation har Degnen jo beredt sig paa i et

heelt Aar . . Har man først sat Trompeten
for Munden, maa man ogsaa have Lov til

at gi'e l.yå.CKM.olb.Amb.U9. \\ blæse i

ell. (i egl. bet.) paa trompet (vAph.(1759).
ChrBorup.PM.507. VSO. TroelsL.WI.134)
ell. (i egl. bet., nu mindre br.) blæse trom-
pet (Heib.ND.117. VSO. OldemorsErindrin-
ger.(1908).122) olgn. Opløfter Banner i Lan- 30

det, blæser i Trompeten (1931: stød i Horn^
iblandt Folkene, vier Folkene til Kamp.
Jer.51.27. „Det er en god Viin: Skraaler alle."

Hver gang hånd dricker, blæses i Trompetter.
Holb.Jep.III.l. *„Hvorfor blæser de i Trom-
peten der?"

I

— „Nu begynde nok deres

ComedieT.''Oehl.Digte.(1803).238. LollO. jf.:

*Paa Rivejern og paa Spækkebræt
|
De (0:

nisserne) spilled til Dandsen nok saa net
|
og

blæste Trompet i Tragten. Kaalund.EF. 118. 40

uegl.: Jeg bievaaner Messen hver Dag, deeler
min Formue med den Fattige, uden at blæse
i Trompeter ved (Biehl.DQ.III.133: giøre

Skryd af^ mine gode Gierninger.Lte5.Z)§.//.

109. Nogle Blade vilde have blæst i Trom-
pet for hans hidsige Talent. Rimest.DF.il.

\\

støde i trompet(en) (jf. II. støde 6.5J ell.

(sj.) støde trompeten (se II. støde G.s)

ell. (give) et stød i trompeten (se II.

Stød 3.5; olgn. Moth.S905. Bagger.ØB.138. 50

VSO. S&B. uegl: Et Par Skræderdrenge i

Aalborg behøve kun at finde paa nogle
Løier for at faae vore periodiske Skribenter
til at støde i Trompeten. Kbh8kild.1804.337.
Min Sektionschef . . mente, at man vilde
støde i den store Trompet — „Kieler Korre-
spondenzblatt" —, naar en dansk Kandidat
blev Kontorchef i den tydske Afdeling.
HAMall.E.39. Overløberne bliver de første
og ivrigste til at støde i den provisoriske eo
Trom^iet. H0rup.III.lO8. (jeg) havde be-
tragtet det som min største Glæde at kunne
støde i Trompeten for hans Ry.NJBerend-
sen.Erindringer.(1918).243. \\ spille trom-

pet, se III. spille 9.1. hælde spyttet (ud)
af trompeterne, se Spyt 1.

||
(nu næppe

br.) i (eufem.) ed, forundringsudbrud olgn.

Ret nu kommer Engelskmanden og ta'er it

Tag med Tysken . . Hille den fløitende
Trompet! hvor det er in Lyst . , at tænke
]^aa\ PNJørg.ER.6. sa.S.42. 1.4) i sammen-
ligninger, uegl. og i (andre) talem. olgn.

Schack.l26(se u. Krigshingst^, da (drengen)

kom til Versene af Per Paars, løftede han
Stemmen, saa det skingrede som en Postil-

lons Trom]^et. Schand.Fort.7O .
|| (1. br.) om

lyd, der minder om et trompetstød, en Trom-
pet (0: en svanes skrig) forkyndte Kurs-
ændringen, og Signalet blev lystret øje-

hlikkelig.PoulHansen.MedKajMunkpaaJagt.
(1942).17.

II (jf. Dydstrompet; O om en
persons forkyndelse, ansporende, opflammende
tale. *jeg har før fulgt din Trompet. Clitau.

PT.34. *Med din Trompet . . |
Du Stridens

Folk med Mod Viårmteå\CFrim.AS.192.

jf.: Rygtets Trompete. Lodde. iVT. 267. jf.

ovf. sp. 607^'^ og flg. gruppe: (bladet) „Lyna",
denne slesv.-holst. Trompet. PLaunds.»S.F//.
108.

II (jf. Dydstrompet og Basun sp.12^*«-)

som personbetegnelse, især om højttalende, iv-

rig forkæmper, agitator. Senere falder han (0:

Kipling) tilbage til sine Kæpheste igen, sin

Virksomhed som Englands Trompet. JFJens.
RK.88. (sj.) som (parodisk) æresbetegnelse

for en (ung) kvinde: Holb.Tyh.II.2 (se Hær-
pauke slutn.).

2) med videre (især fagl.) anv., om hvad
der (m. h. t. lyd ell. form) minder om en

trompet (1). 2.1) (jf. Trompetregistery J^
orgelstemme med trompetagtig tone. Sal.

XVII.689. 2.2) om (andre) lydgivende ting,

legemsdele ell. dyr. (røret) ender sig i en
Trompet (der giver signal ved for højt damp-
tryk). Ursin.D.25.

\\
(zool., nu næppe br.) \

d. s. s. Trompetfisk. vAph.Nath.VIII.237.
\\

(dagl., nærmest vulg.) om næse („snude"),

(krambodsvenden) „tørrede dem (0: bøn-

derne) ordentlig om Trompeten" (0: narrede,

„snød" dem) paa deres Kornpriser, naar de
selv vare fugtige af Spiritussen. JBer^s.(?F./.

255. *Nu skal I faa et Par paa Snuden,
|

en i Trompeten, to paa Tuden. VBarfoed.
Ærbødigst—!V (1925).90. 2.3) om forsk, ting
ell. dyr af en (snoet) form, der kan minde
om en trompet, jf. Trompet -blomst, -nar-

cis: en hel Blok Kæmpenarcisser . . med
deres lange, gule Trompeter. HeeAnd.AH.63.

BerlHaveL.II.169.
\\ (jf. Øretrompet; anat.)

det eustachiske rør (i øret), Tuba Eu-
stachii. Tode.M.38. Oehl. Øen. (1824). 1.219.

den Eustachiske Trompet. Anat. (1840). II.

295. Panum.599.
||

(anat.) d. s. s. Moder-
trompet. Tode.M.38. Panum.599.

\\ 4>- d. s. s.

Trompetstik. SøLex.(1808). KuskJens.Søm.
16. brække trompet, se brække 2.2 slutn.

II (ili, foræld.) den øverste rørken. Mil
Tekn0.239(se u. Rørken^. Funch. MarO. II.

113.
II

(zool., nu næppe br.) d. s. s. Trom-r
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petsnegl. vAph.Nath.VIII.232. \\ t d. s. s.

Skypumpe. PolPhysMag.1,2.347.
Trompet-, i ssgr. (tidligere ogs. Trom-

pete-, Trompette-, Tromete-, fx. Trom-
pete-Lyd. LTid. 1725. 564. Trompette-Lyd.
vAph.Nath. VIII. 236. Tromete-lyd. Moth.T
189. t Trompeten-, Slange.ChrIV.38). især

af Trompet 1; saaledes (foruden de ndf. an-

førte) i forsk, mere tilfældige ell. let for-

staaelige (især (Q) ssgr., med henblik paa en lo

trompets form ell. (navnlig) lyd, som trompet-
agtig, -klang, -lignende, -lyd (jf. ovf. 1. 5f.),
-musik, -signal, -solo, -tone; om hvad der

lyder med en klang som en trompet: Trompet-
røst, -skingrende ^røst; jf. -skrald slutn.),

-skrig, -stemme ofl. -blomst, en. [2.3] (jf.

-kaktus, -krone, -lilje, -narcis, -tunge samt
-træ) ^ navn paa forsk, (pryd)planter med
klokke- ell. tragtformede (trompetformede)

blomster, som Bignonia, Salpiglossis ofl. 20

Schaldem.HB.I.lOl. BerlHaveL.III.113.196.

-blæser, en, {ænyd. trompetblæser(e)
; jf.

Trompeter 1) denne ædelhiertede Herre
vilde gaae aabenbare til Verks, og derfore

befoel Trompet-Blæseren at blæse Aliarm.

Holb.DH.1.822. Trompetblæserne (1871: Ba-
sunerne;. g/iCgf.ii.i^f'iSJi;.

II (jf. Trompet
1.4 og Dydstrompet; uegl. Mon ikke Verden
blir den samme, enten I eller andre Sand-
heds Trompæt-Blæsere ere til eller ey? Holb. 3o

LSk.II.3. saadanne Berømmere og Dyders
TiQTaipet-B\æseie.Overs.afHolbLevned.200.den

„store" Succes, den, der aldrig alene skyldes

kunstneriske Fortrin, men . . trompet-
blæsende Venner (olgn.).EChristians.LH.

18. -dyr, et. [2.3] (zool.) infusionsdyr med
tragtformet legeme, Stentor. NordConvLex.V
592. BøvP.1.569.
trompete, v. [tfom'pe'do] -ede. vbs.

jf. Trompeteri. (ænyd. trommete, sv. trum- 40

peta, ty. trompeten (f trommeten, dromme-
ten), holl. trompetten, fr. trompeter; af
Trompet; ;/. trompetere, trompetre; (i bet. 1)
mindre br. end blæse i trompet olgn. (jf.

VSO.); især CU ell. spøg.) I) frembringe lyd

(musik, signal) v. hj. af en trompet; blæse
i ell. paa trompet; støde i trompeten.
•Holder dog op, godt Folk! med jeres

Trompeten og Piben!
|

Pakker sammen!
Riber.11.175. medens de (o: tidligere tiders 50

dragoner) vare Ryttere uden al Orden, trom-
petedes der, da derimod nu, da det er et

ordentlig indrettet Dragonkorps, trommes
paa TrætTommeT.PNSkovgaard. B. 158. glem
saa ikke at trompete, naar Soldaterne
kommv..IIrz.XV1.358. Maa jeg spørge, om
det er her jeg skal trompete til Bal iaften?

FrIIolst.Iievuen.(1880).53. (han) hørte (dili-

gfence-^ Kusken trompete . . Saa holdt Vog-
nfia.Rist.ED.89. Der trompetes i Gaderne 60

og blæses paa Lur fra de kongelige Altaner.
Wied.Da.46. jf. bet. 2: • Vintren løfter Scep-
tret over Skoven . .

|
Æolus trompeter. Z/r2.

D.I.216. 2) (jf. Trompet 2.2) som udtryk for

frembringelse af en trompetagtig lyd,

II
om dyr, især elefant, svane olgn. naar jeg

engang imellem nyser, saa er det ligesom
man hørte en Elephant trompete. Ifrs.ZZ.

365. en Gang imellem hørte man Sang-
svanen trompete sin ensformige Melodi.
CMøll.PF.147. vrinskende Heste og trom-
petende Eleia,iiteT.Drachm.HI.277. Naar So-
len viser sig, kommer Lærkerne ned fra

Himlen . . Straks efter trompeter alle bryske
lla,neT.JVJens.HF.49. (æslerne) trompetede,
saa det smældede i vore Øien.Buchh.FDK.
99.

II
om person. Onklen . . tudede (drengen)

ind i Ørene, trompetede, trommede og efter-

lignede Hestens Vrinsken, Koens Brølen.

Goldschm.EJ.15. hendes Stemme klang trom-
petagtigt . . „Det kalder jeg et Held!"
trompetede (hun). Brodersen.T.65. jf. ovf.

sp.608**: Pastor C. pudsede sin Næse. Det
gav et Sæt i Fru J., saadan som han trom-
petede. ChrEngelst. (GadsMag. 1921. 519). 3)
med videre (uegl.) anv., som udtryk for at

forkynde, udraabe (paa en højrøstet
pralende maade) , slaa (kraftigt, agi-
tatorisk, reklamerende) til lyd („blæse,

støde i trompet(en)") for noget, (jeg) har
været for storsnudet til at reise Verden
rundt og lade trompete for mig. Ing.L.II.

144. Kierk.X.340. Drachm.F.1.120.
|| (jf. ba-

sune, III. tromme I.2J i forb. m. adv., især

sammen ell. ud. jeg (0: en valgkandidat)

har ikke lagt Hænderne i Skj ødet . . alle

mine 22 Stemmer trompetet sammen og
strax jaget hen i Forsamlingen. Ofersfc.Com.

VI.66. Den ene Dag skal et, den næste Dag
et andet Navn bankes op og trompetes ud,— altsammen af de Herrer Journalisters

^&3ide. Pont.HK.56.
Trompeter, en, [tyomipeJdar] ell. (spec.

X) ['tfomipe'dar, 'tfomipedar] (jf. VSO.
Meyer.* Sal.XV11.690). (tidligere ogs. skrevet

Trompetter. JJuel.135. Holb.DH.III.416.
Slange.ChrIVl228). flt. -e ell. (nu sj.) d. s.

(Pflug.DP.611. Holb.NF.11.162. Slange.Chr

IV.93. jf. (i bet. 2.^): Et Par Parisertrompeter

, , sælges. Pol.**^tl941.17.sp.6). {ænyd. trura-

peter, trom(m)eter, sv. trumpetare, no. trom-
peter, ty. trompeter (f trommeter), ogs. i

bet.: stakkel olgn,, holl. trompetter, eng.

trumpeter, jf. fr. trompette; af Trompet
ell. trompete, men til dels (med hovedtryk

paa 1. led) med tilknytning til Peter 1

{'Dummepeter ofl.); jf. Trompetist)

I) om person. I.l) person (musiker, spille-

mand), der blæser paa trompet; trompet-
blæser; trompetist; tidligere (spec. ^) med
videre bet., om spillemand (l.s) ved rytte-

riet og artilleriet (jf. Stabstrompeter^.

Trompetterne blæser, og de (o: to duellanter)

gaaer løs paa hin&nden. Holb.Mel.V5. Kon-
gens Herolder og Trompetere , , gik foran.

Slange.ChrIV.36. Den ene Trompeter rider

hen til Batterie-Chefen , . for at give ^\g-

na.kine.ExercArlil.(1804).224. en Trompe-

XXIV. Bentrykt '/i 1M8 39



611 Trompeter- trompetre 612

ters Hest (jf. Tiom]^eteTheat). FruHeih. Et

Liv.1.263. Sal.*XXIII.795. jf.: de udskaarne

Trompetere (i husets dør) blæste af alle

KiæiteT.HCAnd.(1919).IL272. 1.2) med vi-

dere (uegl.) anv. || som nedsæt, personheteg-

nelse: stymper; stakkel; klodrian; ogs.: vind-

mager; praler; „skvadderhoved". Rahb.Tilsk.

1800.711. *saa stod jeg ikke nu
|
Imellem

Muserne som en fortabt Trompeter. Bagages.

SkR.123. *hør din Tieners (o: mine, hofnar- lo

rens) Klager I Og, — est Du ei en ynkelig

Trompeter (Oehl.PSkr.II.353: en reen Cu-

jon;, —
I
Saa giv ham Ret\Oehl.(1835).VI.

298. nu bliver den Trompeter hjemme for

at pleie sin Snue.CBernh.NF.il1. 7. PalM.
AdamH.1.263. VSO. MO.(J daglig Tale'V-

II
nu næsten kun (jf. trompete 3; 1. Ir.)

om stortalende forkynder, lovpriser olgn. (jf.

•Dydstrompeterj. PAHeib. (ForSandhed. II.

21). de velbekiendte Trompetere i Litera- 20

tur -Tidenden. Grundtv. LSk. 9. Kierkegaards
norske Trompeter, Hr. Dietrichson. Brandes.

XIII. 9. jf. Trompeter!: *Hvor mange Skrib-

lere har ei
|
Ved slige Recensenters frække

I
Trompetertusch forstaaet at vække . .

|

Et Slags Opmærksomhed. J?rz.GRi7.

2) om dyr. 2.1) \. d. s. s. Trompetfugl.
vAph.Nath.VIII.236.Lieberkind.DYVII.307.
2.2) (jf. Pariser 2 slutn.; fagl.) hollandsk ell.

fransk kanariefugl, hvis buskede skulder- 30

fjer minder om (en trompeters) epauletter.

Wiese.T.I.552(se Pariser slutn.). 2.3) (zool.)

humlebi (arbejder), der paa visse tider (især

om morgenen) sidder foran humleboets ind-

gang og lader vingerne svirre lydeligt (for at

kalde humlebierne ud ell. muligvis snarere

for at fremkalde ventilation i redens gange).

Bergs.MS.'II.élé.

Trompeter-, i ssgr. af Trompeter 1;
sadledes (foruden de ndf. anførte) forsk, min- 40

dre br. ell. let forstaaelige (især fagl., ^) ssgr.

som Trompeter-fane, -musik, -signal ofl,.

-dne; en. (jf. eng. trumpeter i sa. anv.;
sj.) \. d. s. s. Trommedue. Larsen.
trompetere, v. [tpmpe'teJra] (no.

d. s.; af Trompet; 1. br.) d. s. s. trompete;

jf. trompete 2: Og som den (0: en elefant)

kunde trompetere! Det kunde høres mange
Kilometer hort.NatTid.^y*1946.Sønd.2.sp.l.

jf. trompete 3: da man (i det eng. parlament) 50

stærkt var ifærd med at trompetere . .

spurgte (et medlem) hvad det monne være
for en Seier? Thi det ulykkelige Angreb paa
Staden Kiøbenhavn (1801) kunde det da
nok ikke \æie.P0Brøndst.B.15. jf. udbasu-
nere: Betænkningen . . handler kun om , .

dansk Politik . . og den trompetterer ud
over vort lille Land med en skingrende Fan-
fare. PoZ."/« 29(?2.2.sp.2.

Trompeter -fugl, en. \. d. s. s. eo
Trompetfugl. Brehm.FL.552. Lieberkind.DV
V11.305. -gang, en. (foræld., sj.) gang
(omgang), galleri, hvorfra en trompeter blæste
sit signal; vægtergang. S&B. -hest, en. (jf.

-skimmel; især foræld.) en (kavalleri)trom-

peters hest. VSO. S&B.
Trompeteri, et. flt. -er. (vbs. til

trompete ell. afl. af Trompeter; 1. br.) til

trompete 3: (avisen har) ikke opgivet de
over al Maade simple Trompetener om ny-
ankomne Beridere. jyr3.ST.245.

Trompeter-muskel, en. (jf. Trom-
petmuskel; anat.) en af kindens muskler, der

bl. a. er virksom, naar man blæser (i trom-
pet); Buccinator. Anat.(1840).1.339. Frem.
ML.286. -skimmel, en. (jf. -hest; for-

æld.) skimmel (II.l), hvorpaa en (kavalleri)-

trompeter red (i modsætn. til det menige mand-
skab).VSO. -vælling, en. (dial, soldat.)

om (tynd) sødsuppe (bygsuppe). KLars.Sol-
datspr.l2. Feilb. UfF.
Trompet-fanfare, en. spec. (0) t

sammenligning ell. uegl.: (han) raabte noget
med en høj, skarp Stemme, der mindede om
en Trompetfanfare. Drac?iw.FZ).i<?. (skolens)

aarlig skingrende Trompetfanfare: Indbydel-
sessknitet.Markman.PB.41. -fisk, en. [2.3]

(jf. Trompet 2.2J \. fløjtefisk (med rørformet

forlænget snude), spec. af arten Fistularia chi-

nensis. vAph.Nath.VIII.237. Brehm.Krybd.
302. -form, en. især (fagl., Qi) om cylin-

drisk form med afsluttende tragtformet ud-

videlse. Bæger. Trompetform med udvidet
Rmd.MitbedsteKunstværk.(1941).80. jf.: Ta-
lerør (med) trompetformede Mundstyk-
ker. SA^iisMasZi.i^^S. trompet- eller bæger-
formig Svam]^. Rostr.BP.56. -fugl, en.

(jf. Trompet 2.2, Trompeter 2.i, Trompeter-
fugl^ \- fugl af slægten Psophia (med en

kraftig, klangfuld stemme). Cuvier.Dyrhist.I.

275. Lieberkind.DVVI1.492.

Trompetist, en. [tfompe'tisd] flt. -er.

(fagl.) trompetblæser (trompeter). Meyer.
Trompetist i Det kgl. Kapel. NatTid.'V*
1925.M.6.sp.5. Trompetist ved Livgarden.
PoVVia941.9.sp.4.
Trompet-kaktus, en. [2.3] ^ kaktus

af slægten Echinopsis Zucc. (med store tragt-

formede blomster). HTManicus.Kaktus.(1926)

.

49. -knob, en. [2.3] 4> d- ^- *• -stik. Tekn
MarO.84. -krone, en. (sj.) ^ d. s. s. -træ

1. Funke.(1801).II.195. S&B. -lilje, en.

[2.3] (bot., gart.) især i flt., om en gruppe af

liljer med særlig smukt farvet, tragtformet

(trompe tformet) blomst. BerlHaveL. 11.113.

-muskel, en. (anat., nu næppe br.) d. s. s.

Trompetermuskel. Myol.(1791).106. -nar-
cis, en. [2.3] (bot., gart.) narcis med stærkt

udvidet, tragtformet (trompetformet) bikrone.

Haveselsk.1908.17.

trompetre, v. [tfom'peJdra] -ede. (side-

form til trompete, trompetere ; 1. br.) d. s. s.

trompete. der (blev) blæst Trompet . . denne
Trompetren var til stor Forskrækkelse for

Hestene. OldemorsErindringer.(1908).122. jf.

trompete 2: *af højlærde Næsebor sagligt

trompetrende
|
ødslede de Ros på (hende).

Majkatten.1945-46.27.
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Trompet-register, et. [2.i] J^ orgel-

register med trompetagtig tone. vAph.(1759).

Bl&T. -rase, en. [2.3] (fisk.) ruse uden

kalv (1.4). Aarb.1941.143. -ror, et. [2.3]

rør med tragtformet (trompetformet) munding.
DaEngTeknO. spec. d. s. s. Trompetstykke
2: Pol."/il941.1.sp.2. -skrald, et. (ænyd.

tromete skrald; især o) kraftig (skraldende)

trompetlyd (-stød). Luften gjenlød af Trom-
petskrald. Ing. EM. III. 113. JLange. II. 282
(seu. Trommehvirvel^, jf.: denne trompet-
skraldende Stemme, som lød fra Gaar-

dens ene til dens anden Ende. Schand.BS. 6.

-»negl ( Sal. X. 843. BerlKonv.XXII.26)
ell. -snekke, en. (jf. Trompet 2.3 og

Konk, Søhorn; zool.) en (langstrakt) for-

gællesnegl af slægten Buccinum, især om
B. undatum. Brehm.Krybd.802. BMøll.DyL.
III.308.

II
ogs. om forgællesnegl af familien

Tritonidæ, spec. Triton nodiferus, hvis skal

siges af romerne at have været benyttet som
krigstrompet. Brehm. Krybd. 805. BøvP. III.

450. -snor, en. en paa en trompet anbragt

snor, der tjener som prydelse ell. som bære-

snor. VSO. -stik, et. (jf. Trompet 2.3 og

Trompetknob^ 4>- særlig bugt paa et tov,

krænge (stik), ell. en sammenføjning af to

saadanne bugter (til forkortelse af et tov).

MilTeknO. Funch.MarO.1.66. Smaasløjd.298.

-stykke, et. I) (1. br.) J^ musikstykke for

trompet, ud af Taarnets Lyd- Huller (blev)

blæst Trompet-Stykker.Beririd."/i2749./"i37.

Amberg. 2) [2.3] (jf. -ror; jærnb.) trompet-

formet rør, der tjener til at lede vandet fra

tenderen til lokomotivkedlens fødeapparater.

Sal*XXI11. 795. -stod, et. I) J^ stød

(n.3.5) t en trompet. S&B. titelen . . vir-

kede paa samtiden som et trompetstød.
Hohlenberg.Kierkegaard.(1940).27. 2) (jf.

Trompet 2.2 slutn., trompete 2 slutn.) om
kraftig (trompetagtig) næsepudsning olgn. min
Lærer var gammel og snavset, udstødte
Trompetstød, naar han pudsede Næse.iit-

mest.Overs.af France: Pierres Barndom.(1942).
214. 3) (jf. Trompet 1.4, trompete 3) om
højlydt udraaben, slaaen til lyd (for noget),

reklameskrig olgn. de obligate Trompetstød
for N., hvormed Artiklen ender. Brøchner.

(Brandes. Br. 1.54). -svamp, en. [2.3] ^ den
trompet- ell. bægerformede barksvamp Crate-

rellus cornucopioides Fr. Rostr.BP.56. Sal.*

V.290.

Trompette, en. se Trompet. Troni-
petter, en. se Trompeter.
Trompet-træ, et. [2.8] (jf. -blomst,

-kronc^ ^ I) plante (træ, busk) af den til

Bignoniaceæ hørende slægt Catalpa J. (med
klokke- ell. trompetformet blomst). BerlTid.
"/„ 1822. Till. 1. sp. 1. Schaldem. HB. II. 435.
HavebrL.*1.214. 2) træ af slægten Cecropia
L., af hvis hule grene der laves blæseinstru-

menter. ASØrsled. Planterigets Naturhistorie

.

(1839)241. Warm.Fropl.184. -tnnge, en.

[2.8] 2( trompetblomsten Salpiglossis (variabi-

Berl

de

lis). OJNMørch.Blomsterfrø.*(1838).28
HaveL.III.51.
Trompf, en. se I. Trumf.
Tron-, i ssgr. ['tp'n-] (uden for

alm. (faste) ssgr. undertiden Trone-, se u.

Tron -himmel, -værdig; jf. Trone- Omstyr-
ter. MCBruun.JSR.89). især (efter ty. ssgr.

m. thron-; navnlig 03, hist.) af I. Trone
1; saaledes (foruden de ndf. anførte) forsk.

10 mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr., som
Tron-baldakin (jf. -himmelj, -bænk, -for-

højning, -gardin, -gemak, -hal (jf. -salj,

-skammel, -sæde. -afsigelse, en. (jf. -fra-

sigelse og afsige 1.2 slutn.; nu næppe br.).

JGFRæder.Danm.underSvendEstridsen.(1871).
514. uegl., om frivillig afgang fra et embede:
PVJae.Breve. 15. -arving, en. (jf. Kron-
arving^ en (især mandlig) arving til en
(fyrste)trone, Amberg. den fromme . , Dag-

20 mar . . meddeelte ham sit og Danmarks
glædelige Haab om en Thronarving (o: om
at skulle føde kongen en søn).Ing.VS.II.94.

en gammel Konge havde gjort ham til

Thronarving.£rr2.Li/r./.236. Frankrigs Thron-
arving, Ludvig XIV's og Marie Thereses
eneste Søn, var vel en otte Aar gammel.
Schand.IF.105. *(hun er) Tronarving, hvis

I
jeg ikke naar at skænke dig endnu en Søn.

KMunk.C.41. (jf. 1. Trone 2.2^ uegl., om
30 Oehlenschlåger (efter Es. Tegners ord ved O.s

laurbærkroning i Lund 1829): Tronarving i

Digtningens Verden . . thi Tronen er Goethes.
Vogel-Jørg.BO.574. jf. PHans.111.203. -baa-
ren, part. adj. (jf. -byrd og IL bære 6.i;

sj.) som er født til at overtage en trone, er

(født) tronarving. USchwanenfl.H.262. -bej-
ler, en. (jf. Bejler 1.2 ; især hos sprogrensere)

person, der bejler til en trone; tronprætendent.

Rahb.NF.II.182. den tydske Kejser støttede

40 en anden Tronbejler. CantU.Y 902. Ottosen.

VII.II.50. -bestigelse, en. (jf. bestige

slutn.; især i forb. m. gen. ell. poss. pron.).

Amberg. VSO. Først nu foregik Tronbesti-

gelsen. TroeisL.X/YSfiS. (kong) Magnuses
tronbestigelse. ^Oir.Z)//.//.i9i. -byrd, en.

(jf. Byrd 2; sj.) det at være tronbaaren.

PKierkegaard.VitalsKirkehist.II.(1893).432.

I. Trone, en. ['tfo'no] flt. -r. (ænyd. glda.

d. s. (GldaBib.521), glda. ogs. thron (Suso.l2),

50 SV. tron (fsv. tron(a)^, no. trone, ty. thron,

holl. troon, eng. throne, fr. trane, lat. thro-

nus
; fra gr. thronos, stol, trone; jf. Tronstol)

I) om fyrstesæde, fyrsteværdighed. I) op-

højet, fornemt sæde for en højere fyrste (konge,

kejser) i hans embedsfunktion; kejser-,
kongetrone; (kongelig) stol (l.i); ogs. om
en dronnings stol. Kongen lod gjore en stor

Throne af Elfenbeen (1931: Elfenbenstrone^.

lKg.10.18. Paa IIø og Straa du (o: Jesus)

ligger der . . |
Dog straaler ingen Trone

saa,
I
Som her din Armods ringe Straa.

Salmllj.125.6. Efter at Kongen havde satt

sig paa sin Throne, fulde Hertugernes Fuld-
mægtige i Knæ for Hans iia'iestet. Holb.

60

89*
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DH.II.501. *Kong Knud sad stor og mæg-
tig paa sin Throne. Oehl. PSkr. 1. 165. saa

blev Klods-Hans Konge, fik en Kone og

en Krone og sad paa en Throne. HCAnd.
(1919).HI. 136. (hertugen) laante en Trone

af en Teaterdirektør i Kiel, besteg den og

lod sig hylde overalt i Holsten (o: i 1864).

Rosendal.D.1.342. jf.:
* Klintekongen fra sin

hvide Throne (o: Stevns klint)
|

Stirrer

ud, mindes svunden Lyst. Heib.Elv.77. *Byg
af Mos mig (o: Phantasus) op en Trone.

PalM.Dryad.48. 1.2) (jf. bet. 1.3 ; især cp,

højtid.) om trone (l.i) som udtryk for konge-

lig stilling, magt, værdighed, ogs. om konge-

magt som institution, (om forb. m. Scepter
se u. Scepter 1.2 ; jf. I. Krone 2). Herren
(være) med Salomo, og gjøre hans Throne
større end min Herres Kong Davids Throne!
IKg. 1.37. Jo længere (undersaatterne) ere

borte fra Thronen og den høieste Øvrig-

hed, jo mere behøve de denne Beskyttelse

og Sikkerhed (o: lov og ret). Stampe.IY 202.

Bondens Kiærlighed | Er Thronens aller-

første E.oyedstøtte.Oehl.ND.283. *En farlig

Sag, en farlig Tid
|
For Trone og for Hytte,

Grundtv.PS.VI1.117. meget Kirkegods' var
(ved reformationen) gaaet over til Raadig-
hed for TToneine.JohsSteenstr.SU.57. alte-
ret og tronen, se Alter 2 slutn. 1.3) (jf.

bet. 1.2; især (3) i særlige (uegl.) udtryk i

forb. m. verbum (især som obj.) ell. præp.

II
som udtryk for at gøre en til konge, afsætte

en konge olgn. (orientalerne) opreiste . .

Troner for deres Despoter. Schytte.IR.Y297

(jf. II. oprejse 1.2, II. rejse 4.3^. *Styrt
Tyrannen!

|
Omkast Tronenl Trojel.11.106.

i 1830 nedstyrtede (franskmændene) en
Trone, saa at Tronerne vaklede i mange
Miles Omkreds.Borchsen.FF.il.263. *Nu maa
den ledige Throne dog besættes. Gjel.KH.53.
uegl.: *Da (o: ved dommedag) styrter Dødens
Throne. Grundtv.SS.1.690. spec. i forb. sætte
(en) paa tronen (Hjort.KritLit.il.140. MO.
11.1108. D&H.II.391; jf. tronsætte^ ell.

(jf. detronisere^ nedstøde (en) fra (se

nedstøde 2.i), styrte (en) fra (SalmHj.
316.1. Bredahl.V.157. D&H.II.365) ell. (nu
især) støde (en) fra ell. (nu næppe br.) af
(vAph.(1759).456) tronen. Cit.l752.(Schous-
bølle. Saxo.b3^). Riber.I.198. AOlr.DH.1.62.
uegl. (jf. bet. 2-B): med den guddommeligt
begavede Aands hele ophøjede Dristighed
støder Oehlenschlåger Faustfiguren fra Tro-
nen (Brandes.E.21: detroniserer Oehl. Faust-
figuren^. Brandes.ITTP. Jeg har . . min be-
stemte Plads hjemme . . Man vil Skam
ikke saadan lade sig støde fra Tronen!
Wied.TK.126. Nu blev Græsk og Latin stødt
fra Tronen til Fordel for Engelsk og Tysk.
KristelDagbl.y»1946.5.sp.4.

\\ om konge, tron-

prætendent olgn.; navnlig i forb. som bestige
(se bestige slutn.), komme paa (vAph.
(1764). OFriis.UU.23), sidde paa (IKg.lO.
18. 2Mos.ll.5(1931 afvig.). TBruun.Pr.498.

D&H. 11.218. uegl. (jf. II. trone 2.4 slutn.)

om (tidsprægende) tendens, laster, dyder olgn.:

Leth.(1800)), sætte sig paa tronen (PEdv
Friis.S.302) olgn., ogs. (især tidligere): ned-
stige af (se nedstige l.i^, opkomst paa
(se Opkomst l.ij, opsvinge sig paa (se

opsvinge 2.2j, opstige paa (se opstige l.i^,

stige af (vAph.(1764) .663) ell. paa tronen
(JJuel.344. EPont.Atlas.III.531) olgn. gid

10 din (o: kejser Augustus*) Afkom paa din

Throne ævig sts.di.Falst.Ovid.52. allene for et

Syns skyld beklædede (han) Thronen . Schous-
bølle.Saxo.315. bane sig Vej til Tronen.
vAph.(1759). *Ei beiled han til Thronen

(jf. Tronhejler). Boye.PS.II.18. Af Vore For-

fædre paa Thronen er det blevet erkjendt

. . at de Lande, der ere de Danske Kongers
Scepter underkastede, ikke maae deles. Lov

20 2) med videre (uegl.) anv., om ophøjet,
fornemt sæde ell. (jf. bet. I.2) dertil svarende

værdighed, magt olgn. 2.1) (jf. 1. Stol l.i

slutn. og Naadetrone; bibl., relig.) billedl.,

om himmelske forhold, guds sæde olgn. Gud!
din Throne bliver evindelig og altid. Ps.45.7.

Gud sidder paa sin hellige Throne.smst.47.9.

*Den store hvide Flok, vi see . . |
For Thro-

nen, hvo er' åe? Brors.304. *Jeg saae dine

Throner,
| O Almagt! — og stirrede længe.

30 Ew.(1914).III.89. Menneskens Søn skal

sidde paa sin Herligheds Throne (Chr.VI:
stoe\).Matth.l9.28. *Der (d: i himmerig)
stander en Borg saa prud og grand,

|
Med

Throner (Grundtv.SS. 1. 59: Gammen^ og
gyldne Sale. Grundtv.Sang-Værk.I.(1837).66.

Frelseren laae i sorten Jord,
|
Sidder paa

Ærens Throne.sa.SS.il. 397. jf.: Saa siger

Herren: Himlene ere min Throne, og Jor-

den mine Fødders Fodskammel. £s.66.i. de

40 (skal) kalde Jerusalem Herrens Throne. Jer.

3.17. Opbyg en Trone af Lovsang for

Ja.hye. KMunk. DU. 6. 2.2) (især {3) om
menneskelige forhold, værdighedssæde olgn.

Skulde Ondskabens Throne (1931: Fordær-
velsens Domstol^ have Samkvem med dig?

Ps.94.20. Physiken og Mathematiken ere nu
paa Thronen. JSneed.IY89. (hun blev) en

Theatrets Dronning, hvis Throne var selve

den store Opera i Taris. DagNyh.'/»1913.1.

50 sp.2. (digter-)Tronen er Goethes. Vogel-Jørg.

B0.574(se u. Tronarving^, jf. bet. 1.3 : Hei-

berg . . der med sådan Kjækhed satte sig

på Dommer-Tronen. Hjort.KritLdt.il.283.

3) med (uegl.) mere spec. anv.
\\

(katolsk-

kirk.:) Man kan . . ved Udstilling af Sakra-

mentet benytte en „Trone", en søjlebaaren,

overhvælvet lille Baldakin med Straaler

eller Glorie. Schindler. Liturgi. (1928) . 33. \\

(dagl., barnespr.) eufem. om potte (1.1.4),

60 navnlig til et barn. eufemismer (som) „sidde

på tronen''. Jesp.Sproget.(1941).57. (hun)
løftede egenmægtigt Barnet paa dets Trone
ind i Familiekredsen i ^t\xen.Brodersen.S.64.

II. trone, v. ['tp'na] -ede ell. (sj.) -te



617 trone nTronhimmel 618

(jf. Moih.TlQO) . {sv. trona, no. trone, ty.

thronen, holl. tronen, eng. throne, /r. trdner;

(ti I. Trone)

1) (jf. optrone 1) f sætte (en) paa tro-

nen; gøre til konge. Moth.TWO.
2) (jf. af- (2), ned- (2), optrone 2) intr.:

sidde paa tronen ell. en trone; herske
olgn. 2.1) (QJ, mindre ir., jf. MO.) til I.

Trone 1, om fyrste, konge. JBaden.DaL. For
dem i Kongestand |

Som milde og retvise
|

Har tronet i vort L&nå.Grundtv.PS.VI.SdS.
VSO. S&B. om figur (billedlig fremstilling,

skulptur olgn.): paa hver Side af Taarnbuen
(er) malet en tronende Fyrste. DanmKirker.
VI.520. Knælestillingen (paa en bronzealder-

figur) skal sikkert ikke gengive en, der an-

raaber, men en, der troner. JohsBrøndst.RU.
50. 2.2) (især bibl, relig.) til I. Trone 2.i,

om gud (faderen, Jesus). *han lever, vor
Forsoner, | Hos Guds højre Haand han tro-

ner. SalmHj.1.2. Vor Herre, han er en Konge
stor,

I
Og troner i Himmerige. Grundtv.SS.

III.106. om billedlig fremstilling: Romansk
Granitfont med Relieffer paa Kummen, fore-

stillende den tronende Christus. Trap.*IV
515. Mackeprang.L.67. jf.: Den ældre Mid-
delalder havde skabt Billedet af Gud tro-

nende i sin M.a.']estæt.OFriis.Ldtt.l75. 2.3) (jf.

I. Trone 2.2^ om ikke-fyrstelig person: sidde
paa et fornemt (embeds)sæde; beklæde
en høj (fornem) stilling. Martis Søn (o:

en feltherre) en Fæstning hist beleirer,
| Og

throner paa nedbrudte Taames Gruus.
Bagges.ComF. 56. en Biskop er (i middel-

aidsen) en tronende Mand, som man bøjer

sig lor.AarbKbhAmt.1935.14. billedl.: hvor
Regjeringen throner i Skyerne, der vakler

den. Lehm.II.181. || især (talespr.; ofte spøg.,

(let) iron.) om person, der sidder (med værdig
holdning og mine) paa en (forholdsvis) høj

plads (hævet over omgivelserne), paa familie-

moderens plads (paa en forhøjning) ell.

familiefaderens for enden af bordet olgn. Ak,
hvilket Læs (o: paa en vogn) I og paa Top-
pen en Sæk I | Dorsk en Forpagterkarl thro-

ner derover. Urz.FN.94. Fruen . . tronede
midt i en Fløjels Sofa i den store Dagligstue.
Schand.TF.II.132. For Bordenden tronede
Jeppe i K&lot.AndNx.PE.II.205. Der hang
to Kort paa Væggen . . paa hver Side af det
Katheder, hvor Frøken S. tronede. Jørg.JF.
1.151. 2.4) (især to) med videre, uegl. anv.,
om hvad der indtager en høj plads, er vidt

synligt, viser sig paa en fremtrædende, domi-
nerende maade. Vor Frues, og Sanct Peters
Spiire throner (Bagges.Ungd.il.153: opthro-
ncr; se optrone 2) | I Skyen, som to Kcri-
doner.Bagge8.SV92. Jerusalem . . skal hæve
sig høit, og throne paa sit Sted (Chr.VI og
1931 afvig.). Saeh.14.10. paa Spillebordets
Plads . . tronede (Pont.FL.(1892).22: hæ-
vede sig^ nu et papirbelæsset Skrivebord.
Pont.FL.230. (en) Hat, hvori der tronede
to uægte Strudsfjer. Ban^.Z///.737. Paa Top-

pen af en af Markkupleme troner en vejr-

bidt Eg.KMunk.E.79. || om (dominerende)
ansigtsudtryk. Den blege Rædsel throner
paa din Pande. Arentzen.KH.57. Rowel.Br.

524.
II

(især tidligere) om (tidsprægende) ten-

dens olgn.: herske; raade; dominere; sidde i

højsædet, den engelske Reenlighed tronede
overalt. FrSneed.1.503. Lasten throner. TJSa-

den.Suppl.78.

10 III. trone, v. se IL trunde.

Trone-, i ssgr. se u. Tron-.

Troner, en. (sj., poet.) tronende person;

spec. til II. trone 2.2, (relig.) om gud. Bjærge
og Klipper! | Skjuler os dog for Lammets
Vrede og Tronerens Aa,syn. Grundtv.SS.V
591 (jf. Aab.6.16).

Tron -fordrer, en. (1. br.) d. s. s.

-prætendent. DanmRigHist.I.721. -frasi-
gelse, en. (jf. -afsigelse og frasige 2.z) op-

20 givelse af (krav paa) en trone; (en konges)

abdikation. Schand.O.II.126. Sal.U.73. \
-fyldingsmand, en. tronfølger (som skal

(ud)fylde den ledige trone). Ham (o: Hjarne

skjald) kroned . . | De Danske til Thron-
Fyldingsmand. Grundtv.Dansk.IV152. -føl-
ge, en. (lovbestemt orden vedrørende) rege-

rende fyrsters rækkefølge (med særlig fore-

stilling om retten til overtagelse af en ledig

trone); succession (i et monarki); spec: arve-

30 følge (2). JSneed.III.75. Tronfølgen i Sidon.

NKBred.(iogtitel.l771). Svend Estridsen . .

ønskede at see Thronfølgen bestemt før sin

Bød. Molb.DH.11.55. en Arvelov ansees at

være viselig beregnet, jo mere omhyggeligt

den betrygger en uafbrudt Thronfølge. HiV
Claus.Arv.9. Berlin.S.I.reg. || hertil Tron-
følge-lov ^Thronfølgelov for det Danske
Monarkie. Lov*^/il853. DanmRigHist.req.176),

-orden (NordConvLex.V429) ofl. -folger,
40 en. (en regerende fyrstes) efterfølger paa tro-

nen; spec. om den person, der i henhold til

gældende regler for tronfølgen har ret til at

overtage en ledig(blivende) trone; spec.: kron-

prins, (hertugen) udnævnede ham (o: Knud
Lavard) til sin Thronfølger. Mall.SgH.67.

Er der ingen Thronfølger, vælger den for-

enede Rigsdag en Konge og fastsætter den
fremtidige Arveiølge.Grundl.(1849).§15. Er
den regjerende Konge paa Grund af Syg-

50 dom eller Fraværelse forhindret fra selv at

føre Regjeringen, overdrager han dens Fø-

relse til Thronfølgeren, hvis denne er myndig.
LovNr.25'yil871.§l. et Portræt af Kong
Kristian (o: Chr. VIII) som Tronfølger.

Bang.T.12. f -herre, en. tronens indehaver;

suveræn; hersker. Schytte.IR.V.498. -him-
mel, en. fTrone-. vAph.(1759)). himmel

(3.8) over en trone (ell. et lignende fornemt

sæde). LTid.1732.718. to kostbare Lænestole

60 for Kongen og Dronningen, med Thron-
himmel over.CBernh.NF.IX.274. Brock.Ro-

senborgSlot.(1884). 212. En Sultan sad til

Doms under sin gyldne Tronhimmel. /saA;

Din.FF.140. om baldakin (himmel), der bæres
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ved en (kongelig) procession, stilles over en

konges dødsseng (lit de parade) olgn.: Og saa

gik Keiseren i Processionen under den deilige

Thronhimmel. HCAnd. (1919). 1. 148. sa.TB.

111.87. -jæger, en. (ji. Jæger 3.2; nu sj.)

om (gridsk, uretmæssig) tronprætendent. Tysk-

land har . . underfundig beskyttet en

Thronjæger af det meenederske augusten-

borgske Huns. BerlTid.^'/il864.2.sp.5. Bar-

fod.F.I.122. -kamp, en. AOlr.DH.1.331. lo

Sal.*XXII.766. -kandidat, en. (jf. Kan-
didat 1^. et modsat Parti havde opstillet en

svensk Thronkandidat.J.Wen./.6(?. TroelsL.

XII. 158. -krav, et. Kongens skotske

Tronkrav. Ottosen.VH.I.302. SaUXXII.766.
-krig, en. AarbFrborg.1906.55. Tronkrigen

mellem Sven Eriksøn og Knud Magnussøn.
HOlr.Absalon.I.(1908).6. -kræver, en. (jf.

Kræver 1; især hos sprogrensere) d. s. s.

-prætendent. Fædrel.*^/7l868.3.sp.3. Ottosen. 20

VH.I.84. Brandes.NG.108. -ledighed, en.

(jf. Ledighed 3). Lov*'/7l866.§8. DanmRig
Hist.reg.172. -prætendent, en. (jf. -bej-

ler, -fordrer, -jæger, -kandidat, -kræver,

-søger og Kronprætendent^ person, der gør

krav paa, stræber efter tronen. Schytte.IR.Y

582. AOlr.DH.I.40. -ran, et. (jf. -raner,

-rov; især hos sprogrensere). Cantii.1.525.

AOlr.DH.1.331. -raner, en. (jf. -ran, -rø-

ver; især højtid, ell. hos sprogrensere) person, 30

der (med magt, list, paa uretmæssig maade)
tilriver sig en trone; usurpator. OWolff.Hist.
Ordbog.III.(1810).165. Kirkefjenden og Tron-
raneren (Brandes. Ibsen. (1898). 104: Usur-
patoren^ SvevTe. Brandes.III.301. Rubow.T.
48. -rov, et. (1. Ir.) d. s. s. -ran. PEierke-
gaard.VitalsKirkehist. 1.(1889).112. -rover,
en. (1. br.) d. s. s. -raner. VSO. jf.: Fran-
krigs banlyste Thronrøverske (o: hertug-

inden af Berry). Dick.S0.20. -sal, en. sal, 40

hvori en (fyrstes) trone er anbragt (især an-
vendt som kronings- og audienssal). VSO.
Trap.*1.341, billedl.: (pengemagtens) Fyrster
(blev) Eneherskere i det nye Samfunds
Tronsale: Verdensmarkedets Børser i Ber-
lin, Paris, London og New York. Nathans.
GB.50. -seng, en. (foræld.) en med en
himmel (3.3) (spec.: over sengens hovedende)
forsynet seng. grønt Damastes Omhæng til

en Tron - Seng. 4dr.V2 2762. sp. 25. Cit. 1771. 50

(Elling.H.42). Riber.II.199. Thronsenge med
itryndsede Gardiner til begge Sider. Davids.
KK.61. -skifte, et. tronens overgang til en
ny indehaver (konge, kejser). Ved Thronskif-
tet 1848. HNClaus.& Schouw, (bogtitel. 1848).
Grundl.(1849).§8. Tops.IS.73. PoVi\1906.3.
sp.l(se Snirkel 2 slutn.), jf. 1. Trone 2.2:
(et) paveligt TionskiitG. Brandes.MB.64. jf.:
Jubilæums- og Tronskiftetokroner.Po/iii
E.KosterbUVtl924.2.sp.l. \ -stad, en. (en 60
konges, kejsers) residensstad; om Babylon:
Bagges.NblD.320. -stol, en. I) en (under
en tronhimmel anbragt) fornem stol, som en
fyrstes (konges, kejsers), en dronnings vær-

dighedssæde; trone (Ll.i), (under) en fløjls-

betrukken Thronhimmel (staar) Kongens og
Dronningens Thronstole.Brock.RosenborgSlot.

(1884).212. Møbelsnedkeri.[1937].439. 2) til

1. Trone 2. 2.1) (relig., højtid.) om guds trone

(L2,i). de Hellige, som danner Halvkreds
om Guds Thronstol i Himlen, (Sc^o«d./F.S7.

for Guds Tronstol har vi allesammen Til-

givelse heho\.CHans.BK.120. 2.2) om vær-
dighedssæde, trone (L2.2). Bispers og Abbe-
ders Tionstol Schindler. Liturgi.(1928). 57. 3)
(dagl., barnespr.) d. s. s. 1. Trone 3 slutn.

Nu blev der . . skiftet Bleer, sat paa Tron-
stolen og givet Flaske til de helt smaa.
NatTid.^y*1937.10.sp.4. -strid (Schiern.

HS.I.51) ell. -stridighed, en. (jf. Stri-

dighed 2). AOlr.DH. 1. 38. OFriis.Litt.lOO.

-sætte, V. (1. br.) sætte paa tronen. *som en
thronsat Træl,

|
At styre Sceptret efter

Herrevink !Z«g.Z)Z). 7. 53. (jf. I. Trone 2.2^

overf.: Man vil atter have tronsat den
sociale B,omaTL.Bang.UA.21. -søger, en.

(1. br.) d. s. s. -prætendent. JBoesen.Snorre
Sturlesøn.(1879).69. det maatte prøves, om
Tronsøgeren . . gik forud for de andre Å.T-

vmger.DanmRigHist.1.474. -tale, en. (po-

lit.) tale, hvormed et lands overhoved (kongen)
ved visse lejligheder (fx. rigsdagens aabning)
henvender sig til folkerepræsentationen (ved-

rørende udenlandske og vigtige indenlandske

anliggender), de danske Trontaler til Rigs-
|

dagen udtalte jævnlig Haabet om (§ 5's) Ud- '

førelse. Rosendal.D.11.27. Berlin.S.I.287.426.

tront, se u. IL trang 4.

tron-værdig, adj. (nu næppe br.) vær-
,

dig til (at beklæde) en trone; ogs. (jf. I. Trone
\

2.2) overf.: værdig til den højeste pris, ros,

beundring. Deres Kongl. Majest. store og
Thron -værdige Dyder. Eilsch.P.v. *throne-
værdig dyd.SamlDanskeVers.^IX.342. Mali.

(Rahb.Min.1790.IY20).
Trop, en. [tj(o6] flt. (i bet. 1) -pe (MO.'^

Rist.S.209. Skyderegl.lO. jf.: der (er) visse

Ord, som blot forekomme i Plural . . Trop-
per (forskjelligt fra Troppe, af Sing. en '

Trop). SBloch.Sprogl. 110. SvGrundtv. Glah-

der.Retskr.) ell. (nu spec. i bet. 2) -per (Moth. '

Conv.T121. Holb.Tyb.V. 8. MilTeknO. Saa- I

by.^-* Glahder. Retskr. jf. ovf. l.44f.; (tidli- ,

gere) ogs. i bet. 1: Moth.TlOO. ChrBorup.
PM.458. VSO. Saaby.*-'' jf. MO.). (ænyd.

trop, sv. tropp (nu især i bet. 1.2^ og trupp,

no. tropp; fra ænht. tropp (ty. truppj, jf.

nt. trop, glholl. trop (holl. troep^; af oldfr.

trop(e) (jf. fr. troupej, opr. laant fra germ.;

sideform til Trup og (i bet. l.ij uden skarp

adskillelse herfra, sml. Trup og Beridertrop

(u. Beridertrupj; jf. troppe)
I) (samlet) flok, skare. I.l) (nu (uden

for faste forb., hvorom se bet. 1.3^ næsten kun
med overgang til bet. I.2 ell. til Trup^ i al olm.,

især (jf. L Skare 1) om mennesker. For-
lader derfor Mørkheds Trop, |

Og udi Lyvset
y9.ndxex.Kingo.SS.IV.357. en Trop skjært-
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sende , med Roser bekrandste Piger. Ew.
(1914).IV.261. *Du mener muligviis, at jeg

har glemt
|
Den Trop af Medarbeidere, fra

hvilken
|
Oppositionen jo kan komme nemt.

Hrz.GB.59. *Med Hu! og Heil kom farende
|

Do Bønders vilde Tiop.Winth.HF.159. den
sidste Trop (o: af høstfolk) var draget fra

Mosen. Halleby. 32. jf. bet. 1.2: *Trods dine

Pile,
I
Du hele Mørkheds Trop!

|
Der (o: i

graven) kand jeg h.yile.Brors.266. *Guds
Son, vor Soel er oppe, | Og giennem Dødens
Troppe

I
Har kæmpet sig med Ære. Grundtv.

SS. 1.539. jf. Trup (1): de Jongleurs holdte

Selskab med disse . . men siden deelte de

sig i tvende Tropper, af hvilke den eene

beholdte det gamle Navn . . den anden
Troup fordrev Tiden , . med Gøglerie,

Taskenspill.Lrtd.i735.559. (den) Interesse,

hvormed de tidligere i Tivoli . . havde
set paa en Trop Laplændere. Kandarius.
LP.70. jf.: En Linedansertrop. Cit.1841.

(BiogrL.*VII,375). en rejsende Teatei-
tTO^.Bøgh.UF.1.69.

|| (jf. I. Skare 2; nu
sj. i rigsspr.) om dyr. *Marsvinet riider

om paa de Søe-grønne Bølger,
|
En Trop

af alleslags med Brude-Skienk det følger.

Helt.Poet.25. *Storkenes Hær, Vildgiæs, og
en Trop langhalsede Syaner. Bagges. NblD.
188. jf.: Man saae den bidske Ulv ret

midt blant Faare-Troppe.fleZf.Poei.29.
Ribsene er hærgede af Stære. | I Birkelun-

den, allerøverstoppe,
|
støjer just en af disse

Fugle tr oppe. Oia/flans.5'.25.
|| (jf. I. Skare

3; poet.) om ting (med personifikation). Der
paa Pynten staaer Capellet . .

|
Bagved vrim-

ler Graners Tiojt. Winth.ND.63. 1.2) (jf. bet.

1.1 og 2 samt Bag-, Efter-, For-, Stødtrop;
især ^, gym., sport.) om krigerskare ell.

(især) en (selvstændigt optrædende) afdeling
af en militær styrke (fodfolk, rytteri), af
gymnaster, spejdere olgn.; spec. dels (^)
om en mindre styrke soldater (2—20 mand,
formeret til brug for et enkelt foretagende, ell.

6—12 rekrutter under en (trops)lærers ledelse),

dels (sport.) om en af flere (2—6) patrouiller

bestaaende afdeling af spejdere (under en
(trops)førers ledelse), (om hertil hørende faste

forb. se u. bet. l.z). den Trop (1931: Røver-
skarenj, som kom med Araberne til Leiren,

havde ihjelslaaet alle de Første. 2Krøn.22.1.
En trop rytere.Moth.T190. Snart greb os

Mangel, snart en Trop af Fiender an. Bagges.
NblD.27. MilTcknO. Did kom en sildig

Aftenstund
|
Min Fader (o: en fændrik) med

sin 1ro^.Winth.HF.179. Divisionerne ere

inddelte i Troy>Y>e.FrOpffer.BV.10. Scheller.

MarO. I den tidlige Morgenstund marcherer
vi i to Troppe op gennem den sovende, sorte
By til Ek.sercerplad8en.Bønne/?/cA;e.<S'p.6'6. 1.3)

bet. l.(i-)2 i saglige udtryk for samtidig,
mere ell. mindre tæt samlet optræden ell.

(uegl.) for fællesskab, (fuldkommen,
lydig) enighed m. h. t. optræden, meninger
olgn. (ofte med forestilling om, at man (trods

en vis ulyst) ikke bryder ud af sit parti,

svigter en pligt, et program osv.). Childe Ha-
rold er ene. Han har lært, at han mindst
af Alt er skikket til at gaae i Trop med
andre Mennesker. Bråndes.NE.424. || især i

forb. følge (CMøll.PF.275. KLars.PT.21.
SophClauss.P.123. Feilb. LollO.) ell. (navn-
lig tidligere, ogs. spec. ^) holde trop
(med), (jf. ty. beim trupp halten) (under

10 march, ridt) holde sin rette plads i en trop,

et geled; ogs.: holde fodslag, trit (jf. Mil
TeknO. VSO. MO. LollO.); ofte mere ell.

mindre uegl.: ikke sakke bagud; ikke vige

ud; følge (helt, lydigt, trofast) med sine

(parti)fæller olgn.; tidligere ogs.: holde stand.

Moth.T190. Hvor vill hånd løbe hen. Hånd
har jo sit faste Gods. Hånd skal nok holde

TroT^. Holb.HP.III.2. Nu er der intet videre

ved at giøre, jeg maae holde Trop hos ham

;

20 vi ere fra een Bye; jeg har spiist hans Brød;
jeg holder af ham. Biehl.DQ.IV9. Ploug.VY
1.22. Alt, hvad de gjorde for at trække den
sørgelige Afskedsstund ud, hjalp imidlertid

ikke, de maatte følge Trop, da hele det

øvrige Selskab rejste sig. CMøll.PF.275. ind-

til dette Punkt fulgte jeg ganske Trop med
de øvrige, — men her brød jeg nå.SvLa.
KN.5. Nede paa Gaden vilde han tage en
Droske for at spare hende at gaa hurtigt;

30 men hun vilde holde Trop med ham. KLars.
MH.13. jf. Fod sp. 64^*«-: Dannemænd
(skal)

I
Holde i Fare Trop og Yoå. Grundtv.

PS. VI.81. (jf. holde trit u. Trit 4.2; sj.) om
ting: det er ikke rimeligt, at Eders (o:

Holbergs) Comedier . . kunne holde Trop
(o: maale sig) med den artigste Nations
Productioner. flrø.L?/r.i/.223.

f]
slaa trop

(med), (jf. slaa følge med u. II. Følge 1,

III. slaa 18; sj.) følge med, efterfølge (m. h. t.

40 en vis adfærd olgn.). Frøkenen (var) forvirret

. . over, hendes unge Veninde slog Trop med
de andre Grinebidere (der lo ad hendes uheld).

CMøll.F.47.
II
som obj. for slutte (se ogs. fig.

bet.-gruppe), spec: 1. slutte troppen,

(jf. II. slutte 4.2) udgøre den bageste del af,

være den sidste i en trop, en flok, en gruppe;

ogs.: slutte (II.2.5) sig til en vis gruppe (som
den sidste); ofte uegl., som udtryk for fælles-

skab m. h. t. adfærd olgn. Børnene gaar Par

50 for Par og Skole- Mesteren slutter Trop-
pen. //oi6.Jui.72 se. Hans Thomessøn .. slut-

ter Troppen (af reformationssalmister). Nye-
rupRahb.I.192. Om Foråret fik to af mine
mindre Sødskende Tyfus, siden min æld-

ste Søster . , I Midsommeren sluttede jeg

Troppen. Hjort. KritlAt. II.xvill. JTJensen
&MQoldschmidt.Lat.-da.Ordbog.I. (1881). 119.
2. slutte trop (med), (jf. II. slutte 2.5

slutn.) slutte sig til, slaa følge med en ell. flere,

60 ofte spec. til dadelværdig adfaird. den objek-

tive sagkundskab slutter trop med . . den-

ne (kritikertype). Kentaur. 1934. Dec. 30. sp. 2.

GSchuttc.FL.95. \\ i forb. m. attrib. (part.)

adj., som udtryk for tæt (fast) sammenslut-
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ning, ofte m. præp., i forb. som (i) samlet
(EBertel8.MH.178. jf. samle 4.4), sluttet

trop (Schand.SD.122. PoUV»1940.2.sp.6.

jf. foreg. let.-gruppe og II. slutte 9.4j olgn.

(krigerne) rykkede frem i tæt Trop.Æifejær.

RK.207. (1. Ir.) jf. sprede 5.4: I spredt Trop
vandrede man ned til polyteknisk Lære-
anstalt. JFJens.D.lO^.

2) (jf. bet. 1.2; især ^) flt. tropper, som
betegnelse for en (større) organiseret mi- lo

litær styrke, spec. af de kæmpende dele

(mods. stabene olgn.); hærstyrke; krigs-

folk; saaledes i talrige ssgr. som Arbejds-,

Hjælpe-, Ingeniør-, Invasions-, Kerne-, Land-
gangs-, Leje-, Linie-, Okkupations-, Sund-
hedstropper ofl. Sauls Søn havde to Mænd,
som vare Høvedsmænd for Tropperne (1931:
Førere for Strejfskarer^.2(S'am.4.2. Vil Her-
ren have Taalmodighed et Øyeblick, medens
jeg springer hiem efter Mons Viingaards Bog, 20

hvorefter Herren pleyer at rangere sine

Tropper. 5oii.Tt/5.¥S. MilTeknO. Kongen
(o: Fr. VI) er død! Alle Stadens Porte bleve
efter gammel Brug lukkede medens Trop-
perne toges i Eå.HCAnd.TB.III.80. (han)
havde hvervet Tropper til hBnn.Brandt.CP.
170. Scheller.MarO. uegl.: de store Skole-
klokker (har) kaldt deres Tropper ind. PoZ.

*'/sl921.9.sp.2. Det blev meget svært at
hverve Tropper (0: deltagere i dilettant- 30

komedie). ValborgDahl. DeungeDage.(1940).98.

II
med attrib. bestemmelse i forb. som faste

(VSO.; jf. I. fast 4.2J, irregulære, lejede,
lette (III.2.3), nationale (1), regulerede
(1), regulære (I.2), staaende (Holb.Ep.
111.223. Suhm. VIII. 282. VSO. jf. IL staa
25.1j tropper ofl., se irregulær (slutn.), leje

(V3.2) osv.

Trop-, i ssgr. se u. Troppe- og Trops-,
Trope, en. ['tp-fta] flt.^ -r. (no. d. s., 40

ty. tropen (pi.); af gr. trope, vending; besl.

m. Trofæ
; jf. tropisk og Heliotrop ; især (tid-

ligere næsten kun) i flt. (best. /.)) I) (astr.,

geogr., ^) solhvervspunkt ell. (især) dertil

svarende (nordlig, sydlig) vendekreds. Conv
Lex.XVIII.23. der var hele 6 (sømænd om
bord) som ikke før havde passeret Tropen.
LuisBramsen.0.112. SaUXXIII.807. jf. bet.

2: de pragtfulde Blomster under Troperne.
Hauch.ND.251. 2) (især geogr.) de mellem 50
den nordlige og den sydlige vende-
kreds liggende (varme) lande. Meyer.'
*Jeg rejser . .

|
Østerud paa Kloden . .

|

Nu har jeg indviet mig til Troperne og Havet.
JVJens.Di.62. Scheller.MarO. Disse Alger . .

findes saavel i Troperne, som i de arktiske
na\e.NaturensV1922.157. billedl.: »Blom-
ster fra Hjærtets varme Troper. OAfads.FTT
26.

II
(især oj m. sa. anv. i ent. *Søfolk, der

brød med Levanten og Tropen,
|
trygled 60

hos os om en B.a,yn.HSeedorf.DD.42. Ha-
waii-Mændene sveder, men det generer dem
ikke; de er jo Sønner af Sol og Trope. Helge
Kaarsb.HM.12. det Øjeblik, der her i Tro-

pen gaar lige forud for Solopgangen. BerZTtd.

^*U1922.Aft.3.sp.3. billedl.: Slanke Guld-
smede svævede, frit som Zeppelinere, over
Grøftens Tioi^e. ThitJens.G.87. \\ hertil (især

fagl., geogr.) ssgr. som Trope-blomst, -dragt
(Scheller.MarO. JVJens.RF.97. jf. -hjælm;,
-egn, -leber (spec. (med.) om en form af
malaria. Panum.458. VoreSygd.II.154), -flo-

ra, -hjælm (let, hjælmformet (sol)hat, spec.

anvendt (af folk af den hvide race) i troperne;

solhjælm. Scheller.MarO. TomKrist.Vi.25),
-klima, -kuller (en slags sindssygdom (jf.

Kuller 2), der ofte angriber (de hvide) folk i

troperne og ytrer sig som vildskab, grusomhed
olgn. de, der sidder hjemme i Europa . .

kalder ham en ryggesløs Bandit, hans Helte-
mod for Tropekuller. JJttrgi. C/S. 228. JVJens.
A. 11.221), -laks (\ d. s. s. Karpelaks.
Brehm.Krybd.327. Sal.'XIII.630), -land
(især i best. f. flt. ConvLex.XVIII.23. Schel-

ler.MarO.), -luft, -nat (ConvLex.XVIII.24.
* Hindufyrsten ligger vaagen

|
i den sorte

TiopenBit. JVJens.Di.47), -plante (Jørg.BR.

55), -region, -regn, -skov, -sol ^Under tro-

pesol. Hørlyk.(bogtitel.l907)), -sygdom (Vore
Sygd.IL147. jf. Trope-feber, -kuller^, -tøj,

-udrustning, -udstyr, -uniform (Scheller.

MarO.), -varme, -vegetation, -verden ofl.

Trope, en. se Trofæ.

Trop-forer, en. se Tropsfører.

tropisk, adj. ['tyoJJisgr] (sv. no. d. s.,

ty. tropisch; efter lat. tropicus, gr. tropikos;

til Trope) I) (jf. Trope 1; astr.) i forb. som
tropisk &a,T, d.s.s. (sandt) Solaar. JBaden.
FrO. Sal.*1.43. Den periodiske eller tro-
piske Maaned er den Tid, hvori Maanens
Længde vokser Sm°.Sal.XII.124. 2) (især

fagl.) til Trope 2: som hører til, er karak-
teristisk for (ogs. uegl.: minder om ell.

svarer til forhold i) troperne. Goldschm.II.

137 (se u. Himmelegnj. Den tropiske Zone.

Sal.*XIX.219. uegl.: *Aanden selv toer i en
tropisk Sphære, | Hvor Vaar og Sommer
gaar i Eet med il0st.PalM.AdamH.il1.41.

II
om klimaforhold; ofte uegl. tropisk Varme.

HCAnd.BCÆ.II.240. tropisk Klima,. Scheller.

MarO. en helt tropisk (0: meget varm) Dag.
JacPaludan.L.63. || om dyreverden, tropiske

Stuefugle. Sal.*XXII.491. tropiske Insekter.

LSal.XI.725. || om planteverden, ofte med
særlig forestilling om frodighed, hurtig vækst,

farvepragt, ned mod den argentinske Re-
publik og Uruguay . . taber Floraen mere
og mere sit tropiske Præg. Sal.1.693. tro-

pisk Træsort. FagOSnedk. jf.: i Haven, hvor
Ukrudtet groede tropisk. JørgenNiels.D.156.

tro-pligtig:, adj. [LI] (ænyd. d. s., sv.

tropliktig; efter ty. treupflichtig ; nu næppe
br.) d. s. s. -lydig, -skyldig 1. Min aller-

naadigste Arveherres og Konges Allerunder-

danigste tiener og tropligtigste Arve Under-
saat. Langebek.Breve.7.

troppe, V. [itfOTba] -ede. (no. d. s.; af

Trop (1)) i) (nu ikke i rigsspr.) samle (i
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en (ordnet) flok). Moth.TlQl. jf. VSO.
2) t (fast) forb. m. adv. 2.1) troppe af,

JgJ som udiryk for, at en militærafdeling (en

trop soldater, et vagthold olgn.) efter endt

tjeneste gives fri, paa en given kommando
gaar fra hirMnden, opløses (i smaatroppe),

træder af; især m. subj., der betegner befa-

lingsmanden: af troppe. Naar en Vagt træk-

ker op . . lader (vagtkommandøren) slaae

Marche (naar han møder en kongelig per- lo

son). Men tropper han af, da fælder han
alleene Kåsnden. FrVs Krigs Art. §553. Mil
TeknO. Naar Kongevagten træder i Gevær,
skal Lieutenanten . . naar Vagten træder

op og tropper af, stedse staae paa venstre

Fløi. MR.1838.129. „Vi kan troppe af med
det samme," sagde Kompagnichefen . . Lidt

efter marcherede Kompagniet afsted i smaa
Troppe og spredtes ud over Markerne i

store og smaa Hold. Rist. J. 158. Forinden 20

der troppes af, skal Materiellet tælles op og
efterses. MeddRytt.43. 2.2) (< S&B.; talespr.)

uden (tydelig) forestilling om en (paa kom-
mando udført) strengt ordnet bevægelse (mar-
cheren), især i forb. troppe op, (jf. mar-
chere op, frem (u. marchere 2 og B) og tone
op, frem (u. III. tone 3.2)) (an)komme
(i flok, i spredt orden, enkeltvis), indfinde
sig (paa et møde- ell. samlingssted), navnlig

med forestilling om, at et betydeligt antal men- 30

nesker (gæster, tilskuere osv.) efterhaanden
samler sig; ogs. om en enkelt person, især

med forestilling om en vis højtidelig, (ligesom)

ceremoniel optræden: komme anstigende;
med mere afsvækket bet.: komme (paa en
nærmere bestemt maade); vise sig. Der havde
været Audiens ude paa Kongeskibet . . og
Byens Honoratiores var troppet op — alle

som én. EErichs. YL.30. Sogneraadets For-
mand med to Gefreitere tropper op i den40
lille 'Ldijerholig.Blækspr.1914.26. Hvor der
var Modtagelsesdag . . saa' man Baronen
troppe op med sin elegante Silkehat og stil-

fulde Spadserestok. Leop.JB.205. man trop-
pede op til Middag i Kjoler fra Hage til Hæl.
JVJens.RF.131. uegl., om ting olgn.: paa
Bordet . . troppede bredbugede Flasker op.

Jørg.LT.173. Dette ord dyd, som tropper
op i hver og hver anden sdstning. Grønb.H.
II.5.

II (1. br.) i lign. anv. brugt i forb. m. 50
andre adv. under højrøstet Snakken trop-
pede Sraaapigeme ind i Skolestuen. ^Juet
Hans.TK.22. see, hvor han tropper frem
med Hatten i HaLånden. Esm. Livet er—

/

(1904).102. de var troppet sammen her
for at demonstrere deres savn. Linnemann.
NF.49. Anført af Nikolaj troppede de
ud af Wærehet. Roberts.PilgrimsHytten.(overs.
1940)206.
Troppe-, i ssgr. (om sideformen Trop- 60

se u. troppevisj. især fnavnlig ^) af Trop
2 (mods. Trops-^; saaledes (foruden de ndf.
anførte) i talrige mere tilfældige ell. let for-
staaelige ssgr., som Troppe-afdeling, -baad,

-bevægelse, -chef, -enhed, -formation, -for-

stærkning, -kolonne, -kommando (jf. Kom-
mando 1.3J, -koncentration (se Koncentra-
tion 1 slutn.), -kontingent, -kordon, -korps,

-kæde, -linie, -masse, -mønstring, -opbud,
-opstilling, -revy, -sending, -skib, -tog, -trans-

port(skib, -tog), -udskrivning, -øvelse ofl.

-depot, et. samling af (overskydende, ny-

indkaldte) styrker til erstatning af mandskab
for de i krigen værende afdelinger (tropper).

Sal.V134. -forer, en. højere officer, der

fører en troppe- ell. hærafdeling (jf. Trops-

fører^. FlyvningHær.127. -samlings, en.

samling (sammenkaldelse) af tropper (paa et

sted) ell. (konkr.) de (paa et sted) samlede

tropper, til dels med forestilling om hertil

knyttet parade, revy olgn. Hendes Høihed
Prindsessen, der har bivaanet Troppesam-
lmgen.Hr2.II.234. LovNr.46*''/tl892.§29. I

1845 var der Troppesamling ved Kjøben-
havn for de her garnisonerende Tropper.

Rist. OR. 86. -styrke, en. (jf. I. Styrke

4.2). Mæglingen skulde gives Eftertryk ved
Udviklingen af en betydelig Troppestyrke.

Goldschm.BlS.il1. 413. -tal, et. spec. (jf.

-vis; nu næppe i rigsspr.) til I. Trop 1:

i troppetal, i troppe, flokke, skarer; i

hobetal; skarevis, da bedreve de horerie,

og sloge sig sammen i troppe-tal i hore-

huset. Jer.5.7 (Chr.VI). Mich.4.14 (Chr.VI).

For Nachskou lode (svenskerne) sig see
|

I Troppetal heel låekke. Roggert. TvendeStyk-

kerKrigs-Historie.(1775).74. -teg:n, et. tegn

(figur, signatur), der paa et kort angiver

troppeafdelingers art, stillinger og bevægelser.

MR.1821.50. Topographisk Tegnekunst. Til-

lægs - Hefte . Troppetegn . ONOlsen, (bogtitel.

1836). Bestemmelser for Rekognosceringsarbej-

der.(1933).25. -tjeneste, en. (af en officer

forrettet) praktisk tjeneste i de aktive tropper.

Sal.XVII.696. -træn, et. det til stabe og

troppeafdelinger fast knyttede træn. Sal.XVII.
605. -vis, adv. f'trop-. Moth.TWl. Holb.Kh.

294. Bagges.NblD.189. VSO. MO. Saaby.'
— 1. br. trops-. ;/. Glahder.Retskr.). {ænyd.

d. s.; til Trop 1(1-2)) (optrædende, fordelt) i

troppe, flokke (den ene efter ell. ved siden af

den anden), (disse) Værangiar (ønskede at)

tale med den Nordiske Herre (0: Erik Eje-

god), hvilket (tilstedtes) dom, dog saaledes,

at det ikke skulde skee Troppeviis, men at

et maadeligt vist Antal skulde afløse et An-

det. Holb.DH. 1.200. Disse Pillegrime . . van-

drede Troppeviis heva.sa.Ep.lV.llS. Bagges.

Ep.l03.
II (jf. -tal; 1. br.) m. sa. bet., som

subst. efter præp. i. tropper skal i troppe-

viis bekrige ha,m.lMos.49.19(ChrVI). Ussia

havde en hær, som kunde føre kriig, som
uddroge i striid, i troppeviis (1871: trop-

viis; 1931: Deling for Deling;. 2^røn.26.2i

(Chr.VI). jf.: (jeg) deelte Folkene saaledes

ind i Troppeviis, og alle vore Sager saa-

ledes ud imellem dem, at vi kunde faae alle

Ting med os paa eeng&ng. Prahl.AH.IV 86.

Xnv. Bentrykt »/i IM« 40
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Trops-, i ssgr. (ogs. Trop-, se u. Trops-

fører; jf. u. troppevis^. a/ Trop l(i-2), især

(i^, QV^-i sport.) om hvad der hører til en

trop soldater, gymnaster ell. spejdere; fx.

Trops-eksercits (Sal.V.848), -møde, -tur ^et
danske Spejderkorps. Tropsture og Trops-

møder. 5o5i<i<eJ.i543j, -vis (se u. troppevisj,

-øvelse ofl. -forer, en. spec: leder af en

trop soldater (jf. -lærerj, gymnaster ell.

spejdere. Gymn.1.252. BerlKonv.XXII.29. lo

Trop-: Riget.^y»1913.1.sp.4. jf. Troppefører.

-lærer, en, underkorporal, der uddanner og

leder en trop rekrutter. Duelund.N.13. Berl

Konv.XXII.29.
Tropæ, en. se Trofæ.

Troquedille, en. se Toccadille.

I. Tros, en. se II. Trosse.

II. Tros, et. [tf(os] Høysg.AG.35. (ænyd.

d. s., SV. no. tross; fra ty. tross (mnt. mht.

trosse^, der er laant fra fr. trousse, pakke, 20

knippe, jf. eng. truss; oprindelse omstridt)

i) (1. br.; til dels som uegl. anv. af let. 2)

samling af brugsgenstande, som man fører

med sig (paa rejse); (rejse)bagage. Moth.
T191. Laaner du mig din Knortekjep, da
begiver jeg mig strax uden videre Tros paa
Yeien.PMøll.ES.III.46. I den indvendige

Slotsgaard . . holdt de forgyldte kongelige

Kareter . . omgivne af Hofbetjente (osv.)

alt det Tros, der hørte til Christian den 30

Syvendes pragtfulde Hotst&t. CBernh.GM.I.
242. jf.: et stort husligt Tros af Mahogni,
Sølvtøj , Skilderier og Service til 20. Jac
Paludan.UR.334.

2) (jf. Felttros og Hær-følge (2 slutn.),

-gods ; sml. Træn 1 ; især ^) en (marcherende)

hærs ell. hærafdelings bagage, kamp-
ell. vedligeholdelsesmidler, ogs. krigs-

bytte olgn., spec. om hvad der heraf (uden at

henhøre til ammunition og proviant) trans- 40

porteres paa køretøjer efter tropperne (som
en særlig organiseret afdeling; se MilTeknO.),
ell. (nu) om de kamp- og vedligeholdelses-

midler, som ikke haves umiddelbart ved
haanden af hensyn til kamp, men holdes i

reserve til lejlighedsvis ell. periodevis anven-
delse (brotræn, kvægparker, hestedepoter, vogn-

parker, feltbagerier osv.; se Sal.*XXIII.673);
især tidligere ogs. (jf. bet. 3) med forestilling

om det hertil knyttede mandskab (trosknægte, 50

marketendersker olgn.), det med hæren føl-

gende tilløb af løsagtige kvinder olgn. (se

LSal.XI.742). Jonathan bad Nabathæerne
. . om at maatte betroe dem sit Tros. IMakk.
9.35. (de) kastede . . deres Skiolde . . iblant

Trosset. Schousbølle.Saxo.219. *Hans (o: fjen-

dens) hele Skyts og Tros
|
Vi førte hjem

med os,
|
Og viste ham, at saadan kan de

Danske s\di3ies.ARecke.20. (han) var der en
Maaneds Tid, for at samle sin Hærs hele eo
Tros (Chr.VI: tøTsel).Jud.3.12. der var . .

Mænd og Heste og Kanoner og Tros, og
uhyre Vognborge taarnede sig ox). Branner.
DK.290.

3) om (samling af) personer. 3.1) (nu 1. br.

ell. med overgang til bet. S.i) som fællesbeteg-

nelse for de til trosset (2) knyttede (ikke
kæmpende) personer (trosknægte, marke-
tendersker osv.), ogs. mere uorganiserede ska-

rer (løsagtige kvinder, marodører), (sven-

skerne) bleve af nogle Rytter Knægte samt
Trosset saaledes imodtagne, at Veyen (laa)

fuld af 'Døde.Slange.ChrIY289. *„Tit har
det opbragt mig, naar efter Seiren

|
Du altfor

vildt lod dine Bødler hærge."
|
— „Det er

ei let at tvinge Trodset, efter
|
Et Slag, til

Lydighed.'' Oehl.Sk.231. MilTeknO. jf.: han
(sendte) Kvinderne og Børnene og det andet
Tros foran sig.2Makk.l2.21. 3.2) o med
videre anv., som (nedsæt.) betegnelse for en

samling (flok, skare) personer: den store

(almindelige, ringe, foragtelige) hob;
paahæng; slæng; pak; ros. *Det andet
Tross, een Sværm af halve Siæle, |

Som
skilles kuns fra Fæe ved Gang og Mæle.

Ew.(1914).1.125. hvad vil Tylvten (0: Bag-
gesens 12 angribere) og Trodset og Alt, hvad
der har spidset Pen imod Baggesen? Grundtv.

Udv.III.614. *vi (0: de nygifte) (vil) nyde
landlig Eensomhed . . |

Saa sparer man sig

Trossets Morgenbesøg . .
|
Nysgjerrige Blik,

upassende S^pøg. Heib.ND.182. *Det er plebs,

Proletarernes Tros,
|
som slaas |

om Plad-

serne paa Galleriet. Z)roc^m.[7D.i<)S. Bran-
des.I.415(se u. menig 2).

III. Tros, et. [tfos] (ænyd. d. s., sv.

dial. trås(s), no. tros, oldn. tros; ;/. no.

trysja, knuse, knække ofl,.; nu dial.) kvas;
træaffald; gammelt brænde. OecMag.1.46.

MDL.606. VSO. Feilb.

Tros-, i ssgr. [i bet. 1: 'tfo's-; i bet. 2-4:

•tycos-] (i bet. 1 ogs. f Troens- (efter ty. ssgr.

m. glaubens-^; se u. Tros-bekendelse, -bro-

der, -frihed^. I) (hvor intet andet ndf. an-

gives; især relig., &) af I. Tro (3-) 6.2 (ofte

med tilsvarende ssgr. med Religions-^* saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) i talrige let

forstaaelige ell. mindre br. ssgr. som Tros-

afsværgelse, -anliggende, -begejstring, -erfa-

ring, -evne, -fanatisme, -fjende, -fjendskab,

-foragter, -forandring (jf. -skifte^, -forestil-

ling, -forhold, -form, -formular, -forskel,

-frafald, -fællesskab, -grundlag, -kraft, -kraf-

tig, -lidenskab, -lydighed, -martyr, -prøve,

-punkt, -retning (jf. Retning S.s), -sikker-

hed, -skrift, -sporgsmaal, -stade, -strid, -stri-

dig, -stridighed, -tilhænger ofl. 2) (især

^, foræld.) af IL Tros 2; se Tros-bundt,
-dreng, -hest, -karl, -knægt, -kusk, -vogn.

3) (nu dial.) af III. Tros; se Tros-brænde,
-høj, -stikke. 4) af II. Trosse (Tros); se

trosvis. -artikel, en. (ænyd. d. s.) artikel

(I.2) i en troslære (trosbekendelse) ; spec. om
hver af de tre troens artikler (se u. Artikel 1.2

;

jf. Trosbekendelse I.2); ogs. (1. br.) i ent. om
samtlige tre troens artikler, trosbekendelsen

(DanmKirker.XII.1021). (potuanernss) heele

Troesbekiendelse er ikke meget større end
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vore apostoliske TroesdiTtikle. Bagges.NE.82.

Spøgelset (sagde:) „kan du vel læse den
første Troesartikkel for mig?" Thiele.11. 144.

Schand.BS.372. jf. flg. het.-gruppe: Om Kiøb-

mandens tre Troes-Artikle.P^Hei&.ii;.J.i2(?.

Il
i sammenligning ell. uegl., som udtryk for,

hvad der kræver ell. er genstand for (urokkelig)

tro, (for vedk. person) staar fast (som troens

artikler), har urokkelig gyldighed (jf. -sæt-

ning^, min Sviger Papa . . holder for Troes- lo

Artikel at gaa ligeledes i Klæder, som hans

Papa og hans Grand Papa for Yia,m.. Holb.

Jean.IV.5. hvilcken gammel Kielling, der

vil fortælle en Historie for jer, saa blir den
strax til en Troes Artickel. so. C75H./.7. Han
sogte . . at indprente sig disse Lærdomme
som Troesartikler. Ing. EF. II. 124. Det er

i Tyskland Troesartikel, at Napoleon var
Løgner. Bråndes.NG.4. -bekendelse, en.

(f Troens-. LTid.1730.707). (jf. -vedken- 20

delse og Religionsbekendelse^. I) til Beken-
delse 2. I.i) bekendelse af troen (sin tro).

Troesbekiendelse, som En aflegger. JBoden.
DaL. VSO. MO. 1.2) sammenfattende udtryk

for, kort begreb af (enkelte dele ell. hoved-

trækkene af) en tro (s lærdomme); konfession

(2); symbol (3); ogs. om hertil svarende (reli-

giøs) overbevisning, tro. Bagges.NK.82 (se u.

-artikel^. Den augsburgske Troesbekjendelse.

VSO. (jf. Konfession 2). Lad dem sige Tros- 30

bekendelsen (0: muhamedanernes) — og de
er frelste diWe.EBrand.M.198. \\ spec. om de

tre trosartikler („den apostoliske trosbeken-

delse'', „det apostoliske symbol"); troen (L6.1).

den christelige Kirke . . er et Troes-Samfund,
med en Troes-Bekiendelse, som den fore-

lægger alle dem, der vil indlemmes i den.
Grundtv.KO.9. det levende Ord i Kirken,
Troes bekjendelsen (jf. Ord A.\).Kierk.VII.
26. KathOrdb.41. i sammenligning: dette 40

korte Udtog af Ridderloven, som han syntes
at kunne udenad, som sin Trosbekjendelse.
Ing.EM.III.lll.

|| (jf. I. Tro 4) med videre

(uegl.) anv. Om Runernes Oprindelse har
Verelius . . saaledes fremsat sin Troesbekjen-
delse. iVt/erup.LiWM. 27. Bonaventura har i

tidligere Da^e nedlagt sin politiske Troes-
bekiendelse 1 Breve til en Ycn.Hauch.PF.
11.49. IsakDin.FF.443. 2) til Bekendelse 3:

tro (religion), som man bekender sig til. Præ- 50
sterne . . skulle ikke . . lade ilde paa andre,
som have anden Troes Bekiendelse. Z)L.
2—4—10. den mosaiske Troesbekjendelse.
Prom.''/tl813. Ingen kan paa Grund af sin
Troesbekjendelse berøves Adgang til den
fulde Nydelse af borgerlige og politiske Uat-
tighc(l(iT.Orundl.(1849).§84. Børnene skulle

. . opdrages i en Troesbekjendelse, til hvilken
En af Forældrene hører. Lov^*/tl851.§9. jf.
-bekender: fire kristne Troesbekendelser —
Latinere, Grækere, Armeniere, Kopter — . .

hævder hver sin Plads ved Kristi Grav,
Jerg.JF.1.53. -bekender, en. person, der
bekender sig til en (vis) tro (religion); reli-

gionsbekender. PAndræ. ViaAppia. II. (1886).
168. Ægteskab mellem Lutheranere og andre
Troshekendere.Sal.*XXIII.812. spec. i forb.

mosaisk(e) trosbekender(e), om orto-

doks(e) jøde(r). KancSkr.*/,1816. Schack.170.

JurFormularbog.^61. -hog, en. (jf. Reli-

gionsbog; 1. br.) bog, der indeholder en (gæl-

dende) troslære, (antagne) troslærdomme.
VSO. MO. -broder, en. ("f Troens-.
Reiser.11.235). (jf. -søster samt Religions-

broder; især højtid.) om (mandlig) trosfælle.

Blich.(1920).VI.213. En forfærdelig Frygt
for den truende Fare (0: jødeforfølgelse) greb
de Tilstedeværende og en inderlig Medynk
med de Troesbrødre, som allerede befandt
sig i åen.Goldschm.EJ.93. uegl.: Troesbrødre
og politiske Meningsfæller. Pont. LP. VIII.
116. -brænde, et. (dial.) d. s. s. IIL Tros.

FBagger.Bye-Lov.(1773).30. UfF. -bud, et.

spec; {jf. ty. glaubensbote; hos sprogrensere;

sj.) (hedninge) missionær. Meyer. ^349. Bar-
fod.MindreLærebogiDanmarksHistorie.(1861).

29. den romerske Kirke sendte sine Trosbud
til Enghnd.ADJørg.NH.1.25. -bundt, et.

[IL2] bundt fourage, der førtes hjem som en
del af trosset ^mods. Sadelbundt^. MR.1802.
159. -bygning, en. (1. br.) system af tros-

sætninger, troslærdomme. (Homers) Fabellære
om Guderne (blev) en Trosbygning for k\-

ranen.OGuldb.VH.I.1043. -dreng, en. [IL

2] {ænyd. d. s.) (ung) trosknægt. Slange.Chr
IV.312. de Drenge, som ere saa store, at de
kunde følge Regimentet, de skulde følge,

som Tros-Drenge og Vogn-Knegte.OeconT.
IV.75. -ed, en. spec. om en af romersk-katol-

ske gejstlige olgn. (ved embedstiltrædelse) af-

lagt ed paa den romersk-katolske trosbeken-

delse.^ ConvLex.XVII.577. Sal.*XXIII.810.
-enig, adj. (1. br.) enig m. h. t. tro, tros-

bekendelse, der burde være en Erklæring om,
at de, som ønskede sig optagne paa Valg-

listen (til menighedsraadene), ikke blot var
døbte . . i Folkekirken . . men ogsaa, at de
var trosenige med den. SkanderborgAmtsAvis.
*/itl901.1.sp.4. -enighed, en. (jf. -enig^.

den almindelige Troes-Enighed, der vel er

Sjælen i den christelige Kirke, men en
Uting i St&tcn.Grundtv.Udv.V120. -fattig,
adj. (1. br.) fattig (2) paa tro; i ringe grad

troende, en trosfattig tidigt. BiskopFr. Nielsen.

(1911).229. -forbedring, en. (jf. Reli-

gionsforbedring; I, br.) d. s. s. Reforma-
tion 2. Rask.Retskr. Fort. 10. -forbunden,
part. adj. (1. br.) anvendt som subst.: tros-

fælle. Schiller. MariaStuart. (overs. 1836). 14
(Rahb.MSt.65: troesforvandt^. -forvant,
en. (jf. -forbunden, -frænde; nu næppe br.)

religionsforvant; trosfælle, det gik ham tii

Hjertet, at han skulde føre Sværdet imod
sine egne Brødre og Troes-Forvandte.ifoiJ.

IIh.II.222. (han) opmuntrede dem . . til

heller at døe som standhaftige Christne,

end . . at gaae Maurerne tilhaande . . mod
deres Troesforvandte (Ing.EF. 1.126: Troes-

40*
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brødre;. Ing.De TJnderjordiske.(1817).200. Vi

Tre ere troesforvandte.Gt/ift.F/.^S. Gold-

sehm.EJ.288. Fdbricius.D.II.265. uegl., om
meningsfælle: Da Steffens var gaaet, roste

mine Troesforvandte mig, og sagde, at jeg

havde forsvaret den gode Sag godt.Oehl.Er.

1.187. -frihed, en. ^f Troens-. Moth.
T185). (jf. Meningsfrihed; d. s. s. Religions-

frihed, giøre Troes-Friheden til en levende

Sandhed. Grundtv. Dansh Kirkefrihed. (1839).
27. Berlin.S.II.346. -frænde, en. (højtid,

ell. hos sprogrensere) d. s. s. -fælle. Ogsaa for

vore Troesfrænder allevegne ville vi bede.

M.ynst.Præd.(1834).31. (estlænderne) havde
samlet en uhyre stor Hær af deres Troesfræn-

der (Ing.VS.'III.(1826).50: Troesforvandte;

fra Preussen (osv.). Ing.VS.*III.(1855).38.
Haslund-Christensen. Asiatiskestrejftog. (1945).

24. -fælle, en. (jf. -broder, -forbunden,

-forvant, -frænde, -slægtning, -søster; per-

son af samme tro (religionsform) som en
anden (omtalt person). LNHelweg.Kirkehist.
I.(1851).192. de nordiske konger og deres

stammefrænder og trosfæller i Tyskland.
ADJørg.NK.1.79. paa de katolske Festdage
. . tog han fra Morgenstunden af sam-
men med sin Troesfælle og Landsmand et

Slag Kort. Schand.O.II.231. KFabricius.0.22.

-genstand, en. (1. Ir.) om (hvad der er)

genstand (l.i) for tro. om man vilde gjøre

Mythen til en Troes-Gjenstand. ZierÆ.Z///.
193. smst.I.184. -helt, en. (jf. troens helt(e)

u. II. Helt slutn.) person (troende), der i

ell. for sin tro viser sig som en helt, op-
træder modigt, uforfærdet; spec. (jf. -vidne;
om en martyr (1). Troes-Heltene og Sand-
heds-Vidnerne. Zierfc.Z//.3i2. de christelige

Tioeshelte. Hauch.Br.ll7. Karl den Store,

der i Korskampenes Tid tegnede sig som en
ærværdig og overnaturlig Tioshelt.NMøll.

VLitt.II.55. -hest, en. {ænyd. d. s.) vogn-
hest i et tros (II.2); trænhest. Moth.TWl.
MR. 1812.457. Viborg. HY. 162. -hej, en.

(jf. I. Stenkast; dial., nu især i folkloristisk

sprog) dynge af tros (III); især: hob af smaa-
brcende, sten olgn., sammendynget af forbi-

passerende, paa et sted, hvor en person er

bleven dræbt (ved ulykke, overfald olgn.).

Junge.323.410. Dania.VII.224. DSt.1929.46.
tro-sindet, adj. [II.l.i] (jf. -sindig; i

rigsspr. især højtid., 1. br.) tro af sind (sinde-
lag); trofast, de gjenstridige Embedsmænd
afsattes, trosindede indtoge deres Plads.
FrHamm.Det tredie slesvigskeFelttog.(1851).75.

du kan forlade dig paa hvert evigste, eneste
Ord, jeg siger . . for dig elsker jeg . . Du
skal itte tude . . for jeg er trosindet. GrauZ.
Øen.105. HistTidsskr.9R.VI.478. -sindig,
adj. [II.l.i] (især dial.; nu sj.) trosindet;
ordholdende; trohjertig; troskyldig. MDL.607.
han er fæl trosindig med ded, han har gi'et
Btqy T^&a.. PNJørg.ER.7. in Ven, som man
ka' sidde og faae in trosindig Samsnak med.
smst.8.

Tros-iver, en. (jf. Religionsiver; iver

(1.2) i ell. m. h. t. tro, i trossager, ogs. m. bibet.

af overdrivelse, fanatisme. Præsten . . ud-
mærkede sig ikke ved dogmatisk Trosiver.

Goldschm.FVIII.164. det Hang til Troes-

iver (Bråndes.DD.41: Fanatisme;, der . . laa

i (Hauchs) l^Situi.Brandes.I.391. -ivrer,
en. person, der er præget af trosiver. Voltaire

lader her den unge Calas uden at fornegte

10 sin Confession undgaa ethvert Skin af at

være TioesiyreT. Brandes.Volt.II.351. Tros-

ivreren Vgi\ilns.OThyreg.B.39. -ivrig, adj.

om en person (s følelse, adfærd): som er præget

af (fuld af, udtryk for) trosiver. Gustav den
4de Adolf (troede sig) udset til . . at tilintet-

gøre Napoleon, hvem han omfattede med
et troesivrigt (Brandes.Tegnér.(1878).51: fa-

natisk; Kaå. Brandes.III.508. Præsten var
en trosivrig Prædikant af den Mynsterske

20 Skole. Scharling.Livsminder.(1919).149. Vilh

And.Utt.II.535.
Troskab, en. ['tpisga-J] {glda. tro-

skab, -skap (SjT.19.79. GldaKrøn.202. Mand.
128), oldn. truskapr; jf. Trohed; især O (jf.

dog Feilb.)) den egenskab ell. det for-
hold at være ell. vise sig tro (II).

I) til II. tro l(i); olm. i forb. som love,
(til)sværge en troskab, (be)vise tro-
skab imod en olgn. Jakob (sagde til) sin

30 Søn Joseph (:) beviis den Miskundhed og
Troskab (1931: Trofasthed; mod mig, at

du . . ikke begraver mig i Ægypten. 2 ilfos.

47.29. da ville vi vise Miskundhed og Tro-

skab (1931: Trofasthed; imod dig. Jos.2.14.

Holb.Tyb.V.2. Vi To (o: venner) have alle-

rede tilsvoret hinanden Troskab og Bistand.

Heib.Uadsk.71. *Hjerter, der af Troskab lue.

Hauch.LDR.4. svundet er Troskab (1871: de

Trofaste ere blevne faa; blandt Menneskens
40 Børn. Ps.12.2 (1931). \\ spec. (jf. Fyrste-

troskab; m. h. t. undersaat, hirdmand, tjener

olgn. i forhold til kongen, herren. Almuen
opsagde Nicolao (o: kong Niels) Troeskab.

Holb.DH.I.209. Ingen Dyd er stor og ædel,

som Troeskab mod sin rette Konge. Ew.
(1914).1.311. Folkets Troskab støtter Thro-

nen. Mynst.Præd.(1829).13. Hirdmændene . .

knælte for ham og svor ham troskab. -40Jr.

DH.II.136. love, opsige, (til) sværge
50 en huld(skab) og troskab, troskab og
mandskab olgn., se u. I. Huld 2, Huld-

skab, Mandskab, opskrive 2. hjon(et)s,
svendens, tjeneres troskab styrker
bondens boskab, se Hjon slutn., II. styrke

4.2.
II (jf. Kvindetroskab; m. h. t. forhold

mellem to elskende, trolovede, ægtefæller. Jeg
har faaet nogle Griller i Hovedet og tviler

om min Hustrues Troskab (o: mistænker

hende for ægteskabsbrud, utroskab). Holb.Bars.

60 V2. *naar du kommer, da kom troe igien;
|

Min Troeskab kiender du, den dig ei sviger,

I
Med lige Troeskab bør du lønne den!

Rahb.PoetF.11.18. »Misundes maa den Dame
. .

I
Hvem han sin Kjærlighed, sin Troskab
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akiænkte. Heih.Poet.IV48. Romeo sværgede
Julie evig Tiosk&h.Skiiepl.ll7. jf. Troskabs-

ed: *Din (o: digterens) Grav de Elskendes

Pagt skal værge ( . . de sværge
|
der hin-

anden Troskabens Eed.FGuldb.II.e. Her
har jeg , .

I
Den Elskte mødt . . |

Hørt Tro-

skabs Eder af hans falske Mund. Heib.Elv.97.

II
(sj.) til II. tro 1.2. i vor tid, da troskab

mod fortiden bliver så sælsynt.^Z)Jør^./T^5.

2) (jf. Natur-, Oversættertroskab^ til II.

tro 2. Oversættelsens Tioeska.h. NyerupRahb.
11.169. Virker Heiberg ved sine geniale

Overdrivelser . . saa staar Hostrup ene ved
sine Portræters slaaende Troskab, firawdes.

11.226. jf. bet. 1 slutn.: Det er gennem-
gaaende Dialekterne, der med størst Tro-

skab har bevaret de oprindelige Former.
Byskov.M.68.
Troskabs-, i ssgr. ['tyosgabs-] især

(navnlig ^}) af Troskab 1; fx. (foruden de

ndf. opførte) Troskabs-baand, -forhold, -kys,

-ord, -prøve ofl. -brad, et. MO. PalM,
Paradiset.(1862).187. om ægteskabelig utro-

skab: Pont.BH.20. -ed, en. {penyd. d. s.;

jf. ovf. u. Troskab 1) især om ed, hvormed
en undersaat sværger sin herre (konge) tro-

skab; navnlig i forb. som aflægge (Holb.

DNB.242. VlaCour.DH. 11.158), sværge
(Oehl.EA.(1820).101. NMPet.IYéél) tro-
skabsed, ofte i forb. m. hensobj. ell. præp.
til olgn. *det er lutter gamle Tropper,

|
De

har idag fornyet den Troskabsed,
|
De for-

hen svor Kong Ferdinand den Fjerde.

Holst.VI.77. Berlin.S.1.99. -løfte, et. løfte

om troskab. VSO. MO. Pont.GA.104. Poul
And.F.487. -pant, et. (jf. -tegnj. VSO.
Recke.LD.9. -plig;t, en. en paa et troskabs-

forhold hvilende pligt, han opsagde Kongen
sin Troeskabs ?ligt.Holb.DH.I.662. Ing.KE.
1.199. PoulAnd.F.130.165. -ring, en. spec.

(poet.) om trolovelsesring. Oehl.XXII.127.
-stjerne, en. (sj.) i best. f., om stjernen

Sirius (idet if. gr. sagnforestilling Sirius var

Orions hund, der trofast fulgte ham paa hans
jagt efter Pleiaderne; jf. Hundestjerne^. /n^.

RSE.V11.264. -tes:n, et. (jf. -pant; om
trolovelsesring olgn. Oehl.XV.177. Recke.LD.9.
Tros-kamp, en. I) (jf. -kæmpe^ kamp

til forsvar for ell. udbredelse af troen; troskrig.

Carl V ønskede et forenet Europa i Tros-
kamp mod Tyrken. HAPaludan.Sp. 44. 2)
sjælelcamp, fremkaldt af religiøse anfægtelser.

Dannebrog.*'/itl909.3.sp.4. -karl, en. [II.2]

d. 8. 8. -knægt. VSO. MO. Ariostos Lyst
var at sidde hjemme i Fred med sine Vers,
men Ippolito gjorde ham, som han siger,

fra Poet til Troskarl og Postrytter. iVilføH.

VLitt.II.403.

Tro-skifte, et. se Trosskifte.

Tros-k II H*ist^ en. [II.2] (ænyd. d. s.,

ty. trossknecht; jf. -dreng, -karl, -kusk og
Soldaterknægt) (yngre) mandsperson (knægt
(3), menig soldat), tjenstgørende ved trosset.

Moth.Tm. MilTeknO. Vaupell.HH.Il.S.

Drachm.VD.89.330. uegl.: hver den usleste

Trosknægt i den sejrende Hær. JPJac.II.
148. -krig:, en. (jf. -kamp 1). NMøll.VLitt.
111.30. -kusk, en. (II.2] kusk ved en tros-

vogn; trænkusk. HUss.IH.236.
Tro-skyld, en. (dannet af troskyldig

efter Uskyld olgn.; Cp, mindre br.) den egen-

skab ell. det forhold at være ell. vise sig tro-

skyldig; troskyldighed; naivitet, han saa paa
10 hende med kejtet 'TTOskyld.AndNx.D.265.

Marion.HB. 81 . NMøll. (Letterst. tidskr. 1927.

201). -skyldig, adj. [tfo'sgyl'di] adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (LTid.1751.359. vAph.
(1759). Hjort.KritLit.1.49). (ænyd. glda. d. s.

(ibet.l: Kalk.IV448. Cit.l467.(Barner.Fami-
lienRosenkrantz.1,2.(1874).123)), no. d. s., sv.

d. s. (i bet. 2; fra dansk-norsk; se SoS.IVSl;

jf. (i bet. 1) fsv. troskylder, troskyldogher^;

af I. Tro l(-2)) I) (jf. -pligtig; f som skyl-

20 der (ell. føler at skylde) en (sin) tro (I.l(-2));

tro (II.l.i); trofast; trolydig. Min (konges)

hos Gud uafladeligste troe-skyldige Forbeder.

Saml DanskeVers.^XII.523. 2) som viser en
fuldkommen tro (1.1-2) til en anden(s ærlig-

hed, oprigtighed), spec: og saaledes let skuffes

i sin tillid; som (især: paa grund af en
vis uerfarenhed, overdreven tillidsfuldhed, ogs.:

enfoldighed, indskrænkethed) handler ell. tæn-

ker paa en umiddelbar, ureflekteret maade,
30 uden mistillid, skepsis, (mistænksomt) skarp-

syn; naiv; trohjertig; (især tidligere) ogs.:

som er i god tro; lettroende; godtroende (jf.

Feilb. LollO.); ogs. om hertil svarende følelse,

adfærd olgn. han (viser) en besønderlig Dom-
dristighed, i at ville . . bilde de Troskyldige

en pur Usandhed ind. Langebek.SA.36. Ingen
(kan), uden at være en troskyldig Besidder,

tilkomme den ommeldte Besiddelses- Ret.

Nørreg.Privatr.II.398. han lod . . bekiendt-

40 giøre, at hvo der af Tyvene bar det Stiaalne

igien, skulde faae (en belønning). En af dem
var saa troskyldig, at han giorde det. Suhm.
Hist.I.120. MO. (nu) udviklede saa Digteren
for Naturbarnet (o: en ung maler) alle sine

Drømme og Planer . . og hans Følgesvend
var en tavs, troskyldig, behagelig Tilhører.

Tops.N.138. Brandes. 1.410 (se u. naiv;, jeg

saa det paa Deres Øjne . . at De var tro-

skyldig og modig. Stuck.FO. 25. et enkelt

50 Vindu fra en beskeden Kælderbutik (kan)
straale frem i al sin troskyldige Pynt og
bringe Bud om Julen til et taknemligt
Vuh\ikum.BerlTid.*yitl905.M.2.8p.3. -skyl-
dig;-hed, en. I) den egenskab at være tro-

skyldig (2) (jf. -skyld;. vAph.(1759). »ved
hendes |

Troskyldighed han skjulte Ting
erfarer. Heib.Poet.IV270. et Udtryk af Barn-
lighed og Troskyldighed. ThomLa. NL. 180.

den Troskyldighed (Brandes.DD.62: Naivi-

60 tet;, hvormed i Sagaen det Utroligste bo-

rettes, (bliver) i vore Dage søgt og usand.
Brandes. 1.404. i sit Hjærtes Troskyldig-
hod sagde (han) det bedste derom, han
vidste. Brandt.CP.23. Jeg ved, at du har
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eiort det i dit Hjertes Troskyldighed (1871:

af et oprigtigt 'R\extQ).lMos.20.6(1931).

2) (1. Ir.) en (i høj grad) troskyldig person.

Politiet ser ham ikke an for en Troskyl-

dighed. Sdjy.Dagblad.^y7l922.5.sp.5. landlige

Troskyldigheder, Brøndum - Nielsen. PM. 198.

Tros-kæmpe, en. (jf. -helt og -kamp

1) en troens stridsmand. Det var Åndsmen-
nosker, Troeskæmper, der tømrede de før-

ste Hytter paa Ny-Englands vilde Kyster.

KorsogStjærne.1902.52. HBrix.HK.221.-liVy
et. en persons, en menigheds liv (4) i troen

(præget af, opfyldt med tro); ogs.: troens liv

(2.9) hos den ell. de troende; religiøst sjæle-

liv. Kierk.III.136. Meddelelse af Evangeliet

. . er Troens, Troeslivets første Betingelse.

HNClaus.ChristeligTroeslære.(1853).330. en

Række Salmer, der tilsammen giver et Om-
rids af Vidden og Dybden i Brorsons Trosliv.

VilhAnd.Litt.il.237. -lærdom, en. (jf.

-lære) især i flt., om religionens (kristelige)

lærdomme (læresætninger, dogmer). Amberg.

et Digt, der . . behandlede en Gienstand,

som man . . var vant til kun at betragte

som TToes\æTåom.Molb.EL.85. Betragtnin-

ger over de christelige Troeslærdomme.
Mynst.(bogtitel.l833). Den, der driver Spot
med eller forhaaner noget her i Landet be-

staaende Religionssamfunds Troeslærdomme
. . stT&nes.Lov'yil866.§156. JakKnu.LF.99.
-lære, en. (samling, system af) troslær-

dom(me); religionslære; dogmatik. MO.^ hiint

væsentlige Punct i Troeslæren (o: troen paa
vdødelighed). PMøll.ES.II.159. Kierk.XIL
399. Hovedpunkter af den kristne Troslære.

POlsen.(bogtitel.l925). -lærlinge, en. (hos

sprogrensere; 1. br.) d. s. s. Discipel 2.i. Car-

dale.Liturgien.IIL(overs.l902).75. -mod, et.

mod, som troen giver (til at hævde sin tro).

Kierk.XIV.221. Pont. LP. Vil. 180. -næg-
ter, en. (1. br.) person, der stiller sig afvisende

over for troen (ell. enhver form for tro); vantro.

HBrix.HK.224. -ord, et. ord (ytring, sæt-

ning), der er af betydning for, er genstand for

religiøs tro. Troes-Ordet . . i Daabs-Pagten.
Grundtv. Christenhedens Syvstjerne. (1860).xv.

jf.: Det Menneskelige, det blev Troesordet,
hvortil hans Sjæl bekjendte sig.EChristians.

Hj.361. -regel, en. regel (2) for, hvad man
skal tro; troslærdom. den eneste af Gud os

givne Kundskabs-Kilde og Troes-Regel.
Grundtv.KG.15. S&B. -sag, en. sag, anlig-

gende, der vedrører troen, hviler paa tro, har
tro(en) som forudsætning; især dels (jf. Me-
nings-, Religionssag^ i flt.: Tvang i Troes-
Sager (jf. TTOst\sing).Grundtv.Udv.V48. In-

gen menneskelig Forskrift kan gielde i

Troessager. FiSO. MO. dels (i ent.) i forb.

være en trossag, være noget, der (maa,
bør) tros, har tro(en) som forudsætning. Ma-
rias immaculata conceptio . . er en Troessag
og . . tør (ikke) betvivles af nogen Katholik.
Goldschm.BlS.IV.228.

jf.: Det er gjentaget
saa tidt, at det næsten er bleven til en Troes-

sag, at for at skyde skal man lukke det ene
0'\e.Bogan.I.137. -salme, en. salme, der

paa særlig maade giver udtryk for tro (paa
gud). Trossalmen „Jeg gaar i Fare, hvor jeg

ga.dir''. VilhAnd.Litt.il.237. spec. (jf. I. Tro
6.2j; Troespsalmen . . *Vi troe, vi Alle troe

paa Gnå. SalmHus.l. -samfund, et. sam-
fund (6.2) af personer, der er tilhængere af en
vis tro (har samme trosbekendelse) ; religions-

10 samfund, det mosaiske Troessamfund. Prom
'yBl813. Grundtv.KG.9 (se u. -bekendelse 1)
De fra Folkekirken afvigende Troessamfunds
Forhold ordnes nærmere ved Loy.Grundl
(1849). §83. Pont. LP. VII. 45. Berlin. S. II
368. anerkendte trossamfund, se anerkende
1 slutn. -sandhed, en. antagelse, lære

(sætning), der af troen anerkendes som sand
hed (jf. Religionssandhed^. Dogmet er

ingen subjectiv, menneskelig Mening
20 heller ikke . . en reen Fornuftsandhed

det er en Troessandhed, stammende fra

Guds Ords og Aabenbarings Auctoritet

Mart.Dogm.3. Kristendommens Trossand

heder.MKirkegaard.PositivReligion.(1930).25

I. Trosse, en. se I. Traadse.

II. Trosse, en. ['tfwsa] (nu ikke t

rigsspr. Tros. Moth.TWl. Thuborg.KV.87

jf. MO. samt trosvis^. p. -r. (ænyd. tros(se)

SV. tross, no. trosse; fra mnt. trosse, hty

30 tross (e), holl. tros; oprindelse omstridt; især

4>-) sværere (kabelslaaet, af 3 ell. 4

parter (dugter) snoet) tovværk ell. (afskaa-

ret) tov, i alm. af hampegarn ell. hør, ogs.

af staal(traad) (jf. Staaltraadstrossej , an-

vendt ved forhaling, fortøjning olgn. og i før-

lighed spændende fra jagetrosser til kabeltov;

(stykke) varpegods. LTid.1745.819. SøLex.

(1808). Ved Sildegarnets yderste Ende er

fastgjort en 30 Favne lang Trodse, som
40 bindes til Basidene. Rawert&Garlieb. Born-

holm. (1819). 264. en kabelslaaet Trosse.

Funch.MarO.1.46. En heel Trosse holder i

Almindelighed 103, 110 eller 113 Favne i

Længden. 750. en opskudt Trosse. Toideri.

H.135. (jeg) halede ind paa Trossen, der

hang overbord.i)rocAm.ZZ.3. Scheller.MarO.

stikke paa en trosse, stikke en trosse fra

sig olgn., se u. IL stikke 8.2. svaje for trossen,

se II. svaje 1. tage en trosse til spillet olgn.,

50 se IL Spil 2. || i sammenligning ell. billedl.

Han hørte til den gamle Skole af Skippere;

han var knyttet til sin Skude ved Baand,

der var længere end nogen Redningsline,

sværere end nogen Trosse. Draehm.PV147.
En armtyk, levende Trosse (o: en kvæler-

slange). KaiHolb.ZH. 60. jf. Fortøjning 2:

(visse Kierkegaard-dyrkere) har sprængt Tros-

serne og er blevne uforsonede Fjender af

Kristendommen og Kirken. Rubow. BB. 101.

60 Trosse-forer, en. 4f- person (færge-

mand olgn.), der med sin baad hjælper et

skib til at fortøje (ved kaj ell. boje) ved at

føre dets trosser med sig og fastgøre dem.

TeknMarO. Ugeskr.fRetsv.l944.A.560.



637 Trossel Trottoir 638

Trossel, en. se Tras.

tro88e-f«laaet, part. adj. (tidligere ogs.

-slagen. SøLex.(1808).139. VSO.). (jf. tros-

vis (slaaet); reb. ell. ^) om tov(værk): slaaet

(snoet) med solen; højreslaaet; retslaaet. Har-
boe.Mar0. 442. KuskJens.Søm.9.
Tros-skifte, et. (ogs. Tro-. EBrix.

HK.228). en persons ell. (især) et folks, et

samfunds overgang fra den ene tro til den
anden; antagelse af en ny tro (spec: den

kristne tro). ADJørg.NE.1.357. AOlr.DH.II.
51. -»læstningf en. (sj.) d. s. s. -fælle.

Goldschm.BlS.III.397(se u. Slægtning 2).

-stikke, en. flll] pind, tynd gren af

affaldsbrænde, nedfaldne grene olgn. FBagger.
Bye- Lov.(1773).31. -stærk, adj. stærk ved

ell. i troen; (meget, inderligt) religiøs, han
ligger syg . . under sin svage, men troes-

stærke Hustrues V\Q\e.Cit.l870.(Kirkehist

Saml.6R.Y215). den trosstærke Fortrøstning

til Guds faderlige Forsyn. RichPet. Kingo.

(1887).153. -sætning:, en. religiøs lære-

sætning; dogme; troslærdom; trosartikel. VSO.
MO. Schand.AE.263. || uegl., om hvad der

kræver ell. er genstand for (urokkelig) tro,

staar fast (som en trosartikel), har urokkelig

gyldighed (for vedk. person), det (var) en
politisk Troessætning hos alle Partier, at

han . . altid øvede Indflydelse. Tops.iV.263.

for dem alle havde det været en urokkelig
Trossætning, at . . Kvindens Yndighed og
Trylleri . . givetvis udgjorde Livets højeste

Inspiration og Kampens Yiis.IsakDin.FF.
114. -søster, en. (jf. -broder; sj.) kvinde-

lig trosfælle. Pol.*/%1944.5.sp.6.

Trost, en. [tfODsd] CTrast. Pflug.DP.20.
vAph.Nath.lV.478. jf. VSO.). fit. -er. (sv.

trast, no. trost (og (dial.) trast^, oldn.

brostr; besl. m. Drossel (s. d.); jf. Maal-,

Sang-, Taletrost; no.) \. d. s. s. Drossel.

•Guldnebbet Trost i Sang, med spendte
Vinger, heikT.CFrim.FH.69. Hvor er Tro-
stens Fløiten?

| Og hvor min (o: normannens)
BhkeluDd? Rich.TT.39. *Vexelsang af Trost
og Nattergale. VortForsvar.*/il883.A. 4. sp. 4.

Tros -tvang:, en. tvang m. h. t. en
religions bekendelse og udøvelse; mangel paa
tros-, religionsfrihed. ConvLex.XVII.578. Vod-
tkov.SS.91. Pietismen under Krist, VI. tir-

rede (Holberg). Han holdt ikke af Tros-
tvang eller sur Fromheå. NMøll.VLitt.III.
461. -varm, adj. varm (stærk, brændende)
i troen. PEBenzon.P.102. trosvarme Brødre
i herren. EBertels.MH.93. jf.: min Begej-
string, min TT08V&ime.Schand.FrProv.262.
-vedk endelse, en. (især hos sprogren-
sere; 1. br.) d. s. 8. -bekendelse (1). Dania.
VII. 98. Cardale. Liturgien. III. (overs. 1902).
148. DéH. -vej, en. (1. br.) i best. /., om
den tro ell. bekendelse, lære (sætning), der fører

den troende til (er vejen til) guds rige; spec.

om de tre trosartikler. D&H. jf.: (dronning
Sophia) frj-gtede ikke for at binde an med
de, som vare paa de vrange Troes Veye,

for at overbeviise dennem deres Vildfarelser.

Slange.ChrIV.724.

Tro -svend, en. [II.l.i] I) (jf. -tje-

ner; især dial.) tro hjælper, tjener; tidligere

ogs. (dial.) om mandlig kæreste (jf. MDL.).
FlensbA."/»1910.1.8p.3. Feilb. \\ anv. som
en slags propr. (om en tro hjælper, tjener).

SvGrundtv.FÆ.II.190. JOlr.SD.III.73. 2)

(fisk., dial.) træklods, anvendt ved garnbin-

10 ding til sikring af regelmæssig maskeform.
UfF. Arkiv.LVIII.156.
Tros-videnskab, en. videnskab, hvis

emne er troen; spec: dogmatik. Mart.Dogm.ll.

jf.: den Anskuelse . . der vil sætte Tro og
Viden i Enhed og fastholder Muligheden af

en Troesvidenskab. firøc/mer.TTT 26. -vid-
ne, et. (jf. -helt og Sandhedsvidne; især hos

sprogrensere) person, der (uforfærdet) vid-

ner om sin tro; martyr (1), Trosvidnerne.

20 HSchmidt.(bogtitel.l882). D&H. -vis, adv.

(af II. Trosse (Tros); nu næppe br.) om tov-

værk: trosvis slaaet, d. s. s. trosseslaaet.

VSO. MO. -vogn, en. [II.2] vogn til trans-

port af tros; trænvogn. vAph.(1764). den hele

Mængde af Trosvogne . . beladte med
Krigsforraad og Levnetsmidler, ikfoift.DZ.
131. VSO. MO.
Trot, et. [tjCTd] (sj. Trotte. Ew.(1914).

IV382). (fra ty. trott, jf. eng. trot, fr. trot;

30 vbs. til ty. trotten, trave, hvorfra rimeligvis

dial. (fynsk) (gaa og) trotte, gaa langsomt,

sjokke (UfF.); jf. eng. trot, trave (se u.

Globetrotter^, fr. trotter (jf. Trottoirj; mu-
ligvis opr. (ty.) sideform til træde; nu ikke

i alm. rigsspr.) som betegnelse for (en hests)

gangart: trav. JBaden.FrO. Meyer.''
\\ (jf.

I. Trav, Tritj billedl. jeg burde give Dem en

Prøve af det Trott (o: den digtart), som min
Stilling gjør mig best skikked til. Ew.(1914).

40 IV383. min hede, luunefulde Indbildnings-

Kraft kan holde det ud omtrent i to Maa-
neder . . at gaae et jævnt Trotte eller høyt
en kort Gallop under . . Dydens og Sædernes
Tøyle. smst.382.

Tro-tjener, en. [II.l.i] (sv. trotjånare,

veltjent tyende, ogs. (hæderstitel for) lavere

embedsmand med kongelig fuldmagt; (S, min-
dre br.) tro tjener, hjælper, (alm. i jorb. gam-
mel trotjener^. Teaterdirektørernes „højre

50 Haand" har . . i mange Aar været den gamle
Trotjener, der i daglig Tale kaldes „Etats-

raad Valsøe" (o: teaterbudet). Bøgh.DD.1871.
245. En gammel Trotjener som Christian

Ditlev Reventlow var . . for kraftig en
Personlighed til at bøje sig, og Forholdet

mellem ham og hans unge Herre kølnedes

stærkt. Via Cour. DH. II. 255. Grønb. Hellas. I.

(1942).43.

Trotte, et. se Trot.

Trottoir, et. [tfOTto'a-r] flt. -er ell.

(1. br.) -8 (HFB.1945.LXV1II). (fra fr. trot-

toir, af trotter, trave, se Trot; nu mindre
br.) fortov (3). (det) forbydes at ride, trille

med Hiulbøre eller sette Dragter, som de
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hvile med, paa Trottoirerne (eller Flise-

Fortogene). P/.V« 1769. Tode.M.242. Schand.

Novelletter.(1882).228. Sal.*XXIII.812. (sj.)

om perron (2) ved jærnbanestation: Wied.MB.
11.9. jf.: det fashionable Badesteds brede
StT&nd-TiottoiT.Drachm.Sk.lSS. \\ hertil

(jf. Fortovs-; fagl.) Trottoir- flise (HFB.
1936.209), -klinke, -sten (TeknLeks.1.556).

Trotz, trotze ofl., se I. Trods osv.

Troubadour, en. [tjuba'duJr] flt. -er lo

ell. (tidligere, m. fr. form) -s (PoulPed.DP.
(1937).8. JBaden.FrO.). (fra fr. troubadour,

af provencalsk trobador, til trobar (fr. trou-

ver), finde, opfinde, skabe (digterisk), digte

(jf.: *En Troubadour: Opfinder, Minne-
sanger. OeftJ.y/.53^; hist., æstet., poet.) især

m. h. t. (franske) middelalderlige forhold:

(omvandrende) digter og sanger (1.3), der

sang ell. foredrog digte, især kærlighedsdigte

(til en fornem kvinde); minnesanger; ogs. 20

mere alment: elskovssanger ; elskovs-
digter. Riimekunsten (skal) i . . Provence
længe have været hemmelig holden iblant de-

res Tioh&donTS.PoulPed.DP.(1937).8. Ttou-
ha.domen.Staffeldt.Digte.(1804).5. En Trou-
badur! Det er rigtignok lidt antikveret.

Drachm.FÆ.56. Af Stand var Trubadurerne
højst forskellige: Fyrster og store Adels-
mænd, fattige Riddere, Borgere og Kirke-
mænd, Folk af Almuen. NMøll.VLitt.II.122. 30

i sammenligning: Jeg var i denne Periode
saa letforelsket som nogen Trubadur. Bøp/i.

E.348. med videre anv.: Hrz.X.112. (Ty-
roler-Ferdinand) var en guitarspillende og
syngende Troubadour paa Dyrehavsbakken.
AHenriques.TG.170. || hertil ssgr. som Trou-
badour-digtning, -lyrik, -poesi, -sang ofl.

I. Trouble, en. [itrub(8)l] flt. -r. (sv.

dial. trubbel, no. trøbbel; fra fr. trouble,

jf. eng. trouble; af lat. turbula, larm, for- 40

Virring, dim. af turba, larmende skare, uro;

jf. II. trouble; nu ikke i alm. rigsspr. (jf.

bornh. trøbbel (Esp.495)) uro; forvirring;
urolig folkebevægelse; (oprørsk) gæ-
ring, at min Biskop i (denne) Flytnings
Larm og Trouble

| I Evangelio kan finde

Tid at gx\xh\e.Tychon.Vers.94. Nu gik de for-

rige Troubler i Svang igjen; Thi den Province
Tetuan satte sig op imod 'ii&rQ..LTid.l744.

189. JBaden.FrO.il. Meyer.* OrdbS.(Mar- 50
stal), jf.: Disse uskyldige Løier bleve . . af-

brudte ved Krigstroublen (0: 1807-14).
HAMall.E.9. II. trouble, adj. ['trub(8)l]

(ogs. skrevet trubbel (trubel). Moth.Conv.
T122. Sort.Poet.88. Friiorg.EU.39). {fra fr.

trouble; til 1. Trouble; nu næppe br.) om
tidsforhold olgn.: forvirret; urolig; som
volder (uro og) bekymring, i forrige
Seculo i de trouble Tider. PEdvFriis.S.186.
mit Helbred (var) imidlertid ved de truble eo
Forhold atter . . begyndt temmelig at svæk-
kes.TMørch.MitLevnet.I.(1831).117. Gud for-
lade mig, at jeg i disse trouble Dage (a:
under en proces) kan have saadanne for-

fængelige T&nkeT. Gylb.V54. Det første Fjer-

dingaar (i handelsvirksomheden) var temme-
lig trubbelt for mig, da jeg de fleste Dage
ikkun solgte for 6 å 6 Udi. Friborg.EU.39.

II
om person (s sindsstemning): forvirret;

bekymret. Sort.Poet.88.

Troup(e), en. se Trup.

Trousser, pi. se Trusser.

troværdig:, adj. [tfo'vBr'di] adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (CPRothe.MQ.I.163. LTid.
1755.49). {penyd. d. s., sv. trovårdig, no. tro-,

truverdig; af I. Tro (2-3)) I) (jf. trolig 3;
som (fuldt ud) fortjener (til)tro, for-
tjener at blive troet. I.l) om person (der

udtaler sig, beretter, vidner). Det er jo

en troeværdig AvitoT.Holb.UHH.IIL7. Paa
samtlige disse Observationer haves saa vel-

skiønnende, saa troværdige, og saa anseelige

Vidner, som nogensinde kan udfodres. Gram.
(KSelskSkr.III.304). et sandt og trovær-

digt (1871: trofast; Yidne. Jer.42.5 (1931).

1.2) om (mundtlig ell. skriftlig) ytring, me-
ning, antagelse, hvis sandhed ell. rigtighed

fortjener at blive troet (taget for gode). Det er

en troværdig Tale. lTim.1.1 5. Ingen Be-

kiendelse er troeværdigere end den, som een
giør paa sit ydexste.Holb.Pern.il1.2. saa-

danne overilede Domme venter jeg ikke af

vore Lærde, som vide, hvor meget der kan
siges mod de troeværdigste Vidnesbyrd i

Historien. J/S'need.///.252. Drømmen er sand
og Tydningen troværdig (1871: vis). Dan.
2.45(1931). det lyder (ikke) meget trovær-

digt
i II (jf. bet. 2; nu 1. br.) om oversættelse,

gengivelse olgn.: tro (II.2); paalidelig;
nøjagtig; korrekt, en troeværdig Over-

settelse.LTid.1730.330. gamle troeværdige

B.a3indskiiiteT.KofodA.LovHist.I.64. 2) (i

rigsspr. uden skarp adskillelse fra bet. 1,

som særlig nuanceret anv. heraf) om person,

ting olgn.: hvis (hele) karakter man
kan nære (fuld) tillid til, (trygt) lide

paa; trolig (2); trofast. Feilb. jf. bet. 1:

Aage: „Vi er maaske bleven lidt fremmede
for hinanden." Adam: „Det skal vel være
min Skyld." Aage ser troværdigt paa ham:
„Nej — jeg mener ikke, at det er nogens
Skyld. — Saadant er vist ganske naturligt."

Rode. Dg. 39. Jeg elsker den sikre, trygge,

troværdige og sandfærdige Landevej, som
man kun har at følge, for at naa sit

'Uldi.dX.Jørg.A.lO. (H.C.Andersen) skrev den

absolut mest troværdige nationale Sang, vi

Danske ejer: „I Danmark er jeg født, der

har jeg hjemme." ZLars.irCJ..239. -hed,
en. (ænyd. d. s.; især CP) I) den egenskab ell.

det forhold at være troværdig (1). I.l) til tro-

værdig 1.1. ingen (kan) have billig Aarsag
at tvile om saadane Vidners Troværdighed,

naar deres Beretninger indeholde intet an-

stødeligt. Langebek.SA.25. Hauch.Eø.3. of-

fentlig troværdighed, se offentlig 3.4. 1.2) til

troværdig 1.2. han (fortrøster) sig til, at Tro-

værdigheden i hans Fortælling ingenlunde
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af Læserne skal paatviles. LTid. 1744. 495.

denne Skildring af (Staffeldts) Ydre (har)

unægtelig Troværdighedens fulde Præg.
Brandes. 1. 328.

|| (1. br.) til troværdig 1.2

slutn. Kiøbmænds- Bøgers Troeværdighed.
Nørreg.Privatr.VI.71. Maleriet forlanger jo

ikke den Slags Troværdighed, som en Foto-

grafi ha,T.JLange.Breve.76. 2) (nu næppe Ir.)

anerkendelse af (en beretnings) troværdighed

(1); tiltro, von Meterens Fortælling . . for-

tiener (ikke) nogen Troværdighed. jSZan^e.

ChrlV.303. LTid.1725.428.
trr, interj. se prr.

Tra, en (Moth.T193. VSO.; i reglen uden
art.), {penyd. tru(u), truff, glda. t(h)ru(gh),

trow, SV. (ett) trug (fsv. thrugh^; jf. dial.

true i sa. bet. (Feilb.); til true) trusel;
tru en. Jeg intet ham fornær med Ord og
Tru har g&&et.Falst.Ovid.63. De (o: brød-

rene) sagde til mig, ja kommer du nu, | Med
dig saa ville vi spille Tru (o: skræmme dig

med trusler),
|
Deris Had mod mig forøgte.

En HerligNy HistorieOm . . Edvardo afEnge-
land.(1702).B6^. Hakon . . ( Satte Bølge-

Ravne (o: skibe),
\
Imod Sigvalds stærke

Tru,
I

Og hans høie Stavne I Grundtv.Snorre.

1.234.
II

nu kun (dial.) i forb. som ligge
ell. sidde paa tru, være paa nippet, „sidde

paa spring" (til at gøre noget). UfF.(Møn).
trab, adj. {maaske besl. m. sv. trubbig,

stump, vranten, no. dial. trubben, trubbutt,
no., SV. dial. trubb, kort og tyk figur; mulig-
vis dog blot overkorrekt skriveform for trøv (se

trøg; sml. UnivBl.1.357); nu næppe br.) be-
sværlig; vanskelig, mand forgievis ban-
cker paa |

Dend (o: en kile) trub og trudten
findis. Sort.(SamlDanskeVers.'II.115). Dend
(o: dydens vej) er saa saare trub at gaa,

|

Er eng og hvas at træde. sa.Poet.26.

Trubadnr, en. se Troubadour.
trub(b)el, adj. se II. trouble.

Trud(e), en. se u. I. Trut.

tråde, v. -ede. (ænyd. d. s. (og trydej,
oeng. J)rutian, svulme (af stolthed, vrede),

true; vistnok sideform til II. strude; jf. II.

trunde, I. trutte; dial.) blive udspilet, ud-
videt; bulne; svulme; ogs. (om mund, øjne):

træde frem; stikke frem. dend (9: pun-
gen) kom til at trnde. Sort.(SamlDanske
Vers.'VI.lSO). Moth.T192. MDL. Feilb.

\\

i forb. m. med: lade træde frem, stikke frem.
jeg . .

I
Afritzer Eder (hesten)

(
Hans Netto

Hofved maa med vackre Øyen trude.<S'or<.

H0.17. Feilb.
II

t forb. trude ud. Moth.T
192. Blodet (rislede) langsomt til hans
Lemmer og Ansigt. Det trudede ud og fyldte.

Kr.Jens.DF.77. Feilb. f trude-mundet,
adj. {til trude ell. det u. I. Trut nævnte dial.

Trud(e)) trutmundet. Med trude-mundet Læ-
ber

I
Hans Tunge mvimhåo.Sort.Poet.GG.

trndne, v. se II. trunde.
Trudsel, en. se Trusel.

true, V. ['tfu-ol Høysg.AO.MS. -ede.
vbs. t -else (Moth.T193), jf. Tra, TruseL

(glda. truge, t(h)ruvæ, truæ (Mand.9. Mi-
chael.168), sv. truga, no. tru(g)e, sen. oldn.

{)ruga; besl. m. I. Traa, trykke og muligvis
m. ty. drohen, dråuen, tru£, oeng. J)rean,

{)re(a)gan; ;/. høde, undsige og u. tigge 1)
I) tilkendegive ved ord, lader, op-

førsel olgn., at man (eventuelt, i givet fald)

agter at volde en fortræd, skade, over-
last ell. modarbejde hans interesser ell. øn-

10 sker; ogs.: spaa, forudse noget ondt, uønsket.

l.\) i obs. anv. De komme i sterck Skielderie

og . . reiser sig af Stoelene, truer og stoler.

Holb.Kandst.II.3. „Det bU'er til Proces .
."

— „Ja, tru du ha,Te.''Wied.A.229. Paa disse

Socialkontorer maa de faktisk baade true
og trygle for at faa det nødvendigste til

Livets Opretholdelse. ryener/,72S. (1. br.) om
blik: Øjnene truede sygt. ErlKrist.DH.233.

II (jf. høde sp.ll48*'; 1. br. i rigsspr.) i

20 modsætn.-forb. m. slaa: Truer du, saa slaar

ieg.Mau.10525. Den, som truer, slaaer ikke
altid.ilfO. (jf. bet. 3.1j m. tings-subj.: Ulyk-
ken truer ej altid, før den sl&aT.Mau.l0526.

jf.: Den Haand, som længe truer,
|
Dog

slaaer tilsidst et 8lBi,g.Ing.VSt.l41. se ogs.

Krist.Ordspr.359. 1.2) (jf. bet. 1.4^ i forb. m.
med til nærmere angivelse af den maade,
hvorpaa truslen fremsættes, de anvendte ord,

fagter osv. med Ord og Mine du truer.

30 Bagges.NblD.88. \\ især i udtr. for at løfte

haanden (fingeren) ell. et slagvaaben (en
kæp, en pisk osv.) advarende ((som) til slag).

flye mig et Riis, som jeg vil holde bag Ryg-
gen, og siden true hende med, naar jeg seer,

at gode Ord icke vil hielpe.Holb.KR.1.5.

Mellem Dansene sprøjtede (danselærerinden)

med Lavendelvand paa Gulvet og truede

„Fruerne" med Flasken. Bang.UA.120. han
truede spøgende med Pegefingeren. TDtf-

40 levsen.BF.154. 1.3) m. nærmere angivelse af

den (ell. det), hvorimod truslen rettes. |l m.
person-obj. han truer (1931: truer adj dem,
saa de flye langt bort. Es. 17. 13. *(elver-

pigerne) vinked mig først og saa trued de
mig.Heib.Poet.il1.367. Han skreg først, te

(o: at) han meldte mig, fordi jeg saaen
truede ham. Men jeg sagde, at saa vilde jeg

nægte alting. Og derfor skulde han nu lige-

fuldt være baade truet og y&ret. JakKnu.
50 LS.114. Publikum (omringede) Politibilen og

truede do Dømte. Socialdem."/iol946.1.sp.4.

II
(især bibl.) m. tings-obj. Da stod han

(0: Jesus) op, og truede Veirene og Søen.

MaUh.8.26. Éoye.AD.1.63. han hævede vredt

et Par knyttede Hænder til Trusel mod
Lyset: Han truede Dagen og Solen. Ban^.
Udv.47.

II
i forb. m. præp.-led. Dreng, or du

taabelig! — Hun satte sig over Ende og
truede mod ham. ErlKrist.DH.35. Folk . .

60 raabte og truede mod Terroristerne. /Soct'ol-

dem.**h«1946.1.sp.6. den fulde mand truede

efter børnene (med stokken)
J

især i forb.

true ad (ogs. skrevet af: MKlitgaard.OM.
139. TDitlevsen. BF. 181): VSO. Forkarlen

XXIV. B«ntrykt V, 1048 41
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truede ad hende med Kniven.AndNx.MJ.
1.15. se ogs. høde sp.ll48^*. 1.4) m. nærmere
angivelse af, hvad truslen gaar ud paa

\\ f i

forb. m. obj. og hensobj. (jf. Høysg.S.67). den
Ulykke, som man truer dig. Pamela. 1.424.

||

(jf. bet. l.i) i forb. m. præp.-led m. med ell.

(kun i forb. true paa livet, se Liv 2.s) paa,
(haandværkssvendene) true med Desertion.

Holb.Ep.III.354. *Lad en streng Tartuffe

true
I

Med det hede Kelvede. Skuesp.X.15.

Min Onkel truer med at gjøre mig arveløs,

dersom jeg ikke ægter den rige Brygger-Enke,
Heib.Poet.VII.23. I mange Aar havde man
brugt B, til at kyse Børnene med, ogsaa
Marie havde ofte truet med h&m.Søiberg.

KE.I.119. true (en) med døden, fængsel,

galgen, klø, retten, straf, (al landsens) ulyk-

ker osv.; ogs. som spøg. udtr. for at bebude

at ville gøre noget (især: hvad der ikke er vel-

set, noget uventet, overraskende, nyt): De må
endelig ikke, som De i Går truede med,
komme og besøge mine Forelæsninger, Cif,

1879.(Brandes.Br.11.419). (han) arbejder . ,

paa en Digtsamling, som han truer med at

XLdg\\Q.PDrachm.K.153. se ogs. Feilb.
\\
(nu

1. br.) m. inf. ell. &t-sætn. som obj. den Ge-
meene Mand , , truede at forlade h.a,m. Holb.

Intr.II.4. ved en dyr Kiød-Eed truede (præ-

sten), at, hvis han hørte nogen af dem
bande, skulde de exemplariter straffes, sa.

Ep.IV184. (han) truede at slaae tH.Skuesp.
Y187. MO. 1.5) i udtr. for at bevirke ell.

opnaa noget ved trusler
\\

(sj.) m. obj.-præd.

hun truede Hundene stille. Elkjær.RK.81.

II
i forb. true en til noget, ved trusler bevæge,

tvinge en til noget, true dem (o: de ombord-
værende) efter gammel ond Sædvane til at

overslaais med Ya,nd. DL.4—1—20. jeg vil

haabe. De ikke behøver at trues eller kyses
til denne . . Kierligheds Gieining. Rahb^Tilsk.

1797.525. Jeg turde ikke true (drengen) til

at hente Brændsel. Buchh.FDK.il. jf. u. lY
liste 1.5 samt: *lok og true mig ei til Træl!
Ew.(1914).Y.200.

Il (jf. tiltrue; mindre br.)

refl.: true sig til noget (Holb.Stu.III.l.
Socialdem.^/il946.13.sp.5) ell. true sig noget
til, opnaa, skaffe sig ved trusler, det var mere
berømmeligt at true end hykkle sig noget
got til.Schousbølle.Saxo.186. VSO. (røverne)

prøvede paa at true sig Pengene til. Pol.

^*/»1944.1.sp.5. 1.6) (ta, 1. br.) som ytrings-

verbum. Fingrene af Fedtefadet! truede H.
ad hende.PDrachm.K.52. „Hvad siger du.
Unge!" truede C. Elkjær. NT. 73. 1.7) part.

brugt som adj.
\\

præs. part. truende, om
person(s holdning, udseende, ytring osv.).

truende ord. Moth.T193. (her) staaer en
Merkur . . i en truende Stilling med et
draget Sværd. Engelst.(AarbFrborg.l909.38).
Vrede og truende Miner. MO. den unge Mand
(blev) gTo\ og truende. LokomotivT.1944.166.
sp.l. indtage en truende Holdning. BiogfrL.*
IX.337.

II perf. part. truet, jf. bet. 3.4 slutn.:
vedkommende tyske Soldater havde følt

sig truet. Oluf Pedersen.Den politiskeModstand.
(1946).172. spec. i talem.: truet mand kan
længe leve (ogs. m. tilføjelsen: naar han
faar brød nok. Molb.Ordspr. 229. Feilb. jf.

Mau.10523). JPJac.1.276. Aakj.HS.387.

2) (bibl.) spec. anv. af bet. 1: tale haardt
til; irettesætte; skænde paa. Jesus truede
dievelen (1819: tiltalede ham haardeligen^.
Matth.l7.18(Chr.VI). hvorfor haver du da

10 nu ikke truet (Chr.VI: skældt paa; 1931:
skrider du da ikke ind mod^ Jeremias? Jer.

29.27. Da bleve smaa Børn førte til ham
. , men Disciplene truede dem. Matth.19.13.

3) videre (uegl.) anv. af bet. 1, om (farligt)

væsen, folk olgn. ell. om ting, forhold (især:

fare, ulykke olgn.): være en trusel, fare
(for); ogs.: være (umiddelbart) forestaa-
ende, overhængende. 3.1) i abs. anv. *holde
Stand, hvor Dødens Farer tiuer.NordBrun.

20 Jon.51. Regnen, som undertiden truede,

holdt sig h0Tte.BerlTid."/Bl923.Aft.5.sp.4.

Ulykke truer (1871: lader sig see^ fra Nord,
Jer.6.1(1931). 3.2) m. obj., der angiver, hvem
ell. hvad der er i fare. *Bjørnen Folk hver
Sommer truer. Abc.8. man fattes Mod til

(under en ildebrand) at rive den Bygning
ned, som truer de omliggende, S'poron.Mod.

222. Fienden truede vore Grændser, F/SO,

et Felt, der er truet af en fjendtlig Bonde.
30 Skak.(1916).12. en Episode, der truede

Kongens og Dronningens Liv. OFriis.Litt.

427. 3.3) m. nærmere angivelse af, hvad det

farlige kan medføre, fremkalde; ogs. (især

spøg.) m. afsvækket bet. (egl. om noget gene-

rende ell. overraskende): være lige ved, paa
nippet til (at ske). || "f m. (tings) obj. *Da
regned Velstand ned, nu truer Himlen Nød,
Holb.IAgbeg.5sc. en Feber der truer Smitte,

Tode.ST.II.42. true undergang, se Under-

40 gang,
II

i forb. m. med, Hannibal domine-
rede udi Italien, og truede Rom med Be-

leyring. Holb.Ep.III.250. Det følgende Aar
1716, truede Landet med En Stor Fare,

RasmWinth.S.llO. disse graa Haar, som
true med at qvæle de hrune.Gylb.(1849).L
25. Huset har længe truet med at falde.

VSO. jeg staar stille til det røde vaade
Grus truer med at lukke sig om mine Støvler.

Buchh.UH.19. N. og G. (styrter) frem og

50 griber A.; ogsaa Røverne styrter frem; det

truer med E.aa,ndgemæng.KMunk.EI.107.
ofte i forb. som himlen (HCAnd.BC.IV39.
MylErich.S.lOl), skyen (Holb.Didr.1.8) ell.

(især) upers. det truer med regn (ell.

sne, torden olgn.): vAph.(1764). Det truer

. . med Torden.Goldschm.il.160. saa ofte

det om Dagen truer med Regn tages Fisken

i Ens. Tidsskr.f. Fiskeri. 1873. 143. Scheller.

MarO. 3.4) part. brugt som adj.
\\ (jf. fare-

60 truende^ i præs. part. truende, truende

Fare. JÉaden.DaL. Ofte truende Nød ved
(hans bøn) sig vendte fra Byen. FGuldb.1.27.

*Ad Sundet en truende Flaade gik,
|
For

Kiøbenhavn at 'bekrige.0ehl.XXIV9. Jeg
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besluttede . . at fjerne mig saasnart som
muligt, overladende den truende Fremtid til

de raadende Stiemei.Gylb.(1849).I.28. Op-
gangen til Borgen er fra Østsiden, ad en

bred Rampe langs et truende Fæstnings-

t&am.FrPoulsenKM.lOl. som adv.: Ragna-
rok . . er truende næi. AOlrE.NG.182. om
(udseende af) himmel, sky, som bebuder daar-

ligt vejr (nedbør): nogle Regndraaber og

Himlens truende Aasyn skyndte os frem. lo

Engelst. (AarbFrborg.1909.50). »Nattehimlen
hvælver [ Sig truende og graa.Holst.I.léé.

Skyerne blev mere og mere truende, snart

kom et Par Stadnk. AaDons.MY203. det ser

noget truende ud • jf. Feilb. sml. (med af-

svækket bet.): *Med truende (o: tilstundende)

Morgen vor Rædsel ioxsy&ndt.FGuldb.I.Sl.

II
i perf. part. truet. Former og Ord, som

allerede i „Gammeldansk" havde ført en
truet Tilværelse over for Nydannelserne. Dah- 20

lerup.SprH.48. Soldaterne er (under branden)

gaaet i Lag med at rydde Bøger og Manu-
skripter ud fra et eller andet truet Sted.

CEans.BK.146. Ballettens Fremtid er truet.

PoV'U1940.7.sp.6.
Truffel, en. se Trøffel.

truffet, perf. part. af træffe.

Trng, et. [tyu ell. (højtid.) tyuq] (Høysg.
AG.37.138) ell. (nu især dial. (kbh. ell. sjæll.,

jf. AaHans.S.37)) [tfuKq)] (Moth.T 194. 30

UnivBl.1.369. UfF. jf. APhS.V1.107 f.).

best. f. -et ["t|uJ(q)3<] flt. trug (Moth.T194.
Saaby.*' Suenson.B.11.126. LollO.; hertil

best. f. trugene ['tru?(q)8na]^ ell. (i rigsspr.

nu vist især som 2. led i ssgr.) -e (Pflug.

DP. 228. Riber. II. 61. Aarestr.SS.V. 272{oo
Drue). VSO. MO. Saaby.'' Dengl.By.l935.
17. jf. SvGrundtv. Glahder.Retskr. Feilb.

Strange. MS. 102) ell. (nu kun dial.) -er

^Grisse troer. Cit. 1707. (PJensen. Snesere. 40

(1883).88). Magazin f.Patriotiske Skribentere.

1771.Nr.51<&52.2.sp.l. Cit.l823.(Rist.OR.10).

Thorsen.72. UfF. jf. Feilb.). {glda. trwgh
(Kalk. 11. 870b**), truff (Dyrerim. 62), tru

(Lucid.46. Rimkr.343), trow (PLaale.nr.630),

æda. trug (DGL.I.124), tru (AM. 52), sv.

tråg, oldn. trog, eng. trough, ty. holl. trog,

jf. no. trau(g); afl. af roden i gr. drys, træ

(se Dryadej, sanskr. dru-, diru-, træ (se

I. Træ^, og egl. m. bet. „udhulet træstamme") 50

I) (jf. II. Olde^ aaben, i sin alm. form
forholdsvis lang og smal, egl. af eet stykke
træ dannet beholder, i reglen med temmelig
lave, udadbuede sider, hvori noget an-
bringes, opbevares ell. bearbejdes, i.l) i al

alm. Pflug.DP.800. da fløi (ællingen) i Tru-
get, hvor Smørret \&T.HCAnd.(1919).II.66
(jf. Smørtrug^. disse Karle (9: fiskere) kom
tilbage (fra fiskerkvaserne) med store Truge
fulde af Fisk. IJøyen.Breve.115. (jf. I. Kasse 60

1.8, Skuffe sp.l099*'^; foræld.:) paa (vajsen-
husets) Dør (skal) være saa stort et Trug,
at derud i kan ligge et Svøbelsebam.ÆcsAr.*/«
1713.

II (1. br. i rigsspr.) som maalsbestem-

melse, m. direkte tilknyttet angivelse af ind-

holdet, to Trug mullet Brød. Phønixb.FM.
1726.Nr.2.6. Løgn flyver byen rundt som
et trug a,ske. Krist.Ordspr.203. et trug dej.

smst.208. 1.2) (jf. Brønd-, Sten-, Svine- (1),

Vand-, Ædetrug^ om beholder, hvori man
kommer æde ell. vand til (hus)dyr. lMos.24.
20. Han løb ind i Kostalden til Køerne og
gav sig til at fylde deres Truge med Foder.
Goldschm.1.7. det lille hyggelige Paradis

(0: et bur), hvor (rovfuglen) havde tilbragt

saa mange fredelige Dage ved fyldte Truge.
Pol.'yil940.Sønd.l7.sp.2. talem. (nu især

dial.): mange tager soen for trugets
skyld (spec: gifter sig for pengenes skyld).

Mau.9242. PalM.IL.1.282. Feilb. \\ i sær-

lige udtr. for at (ønske ell. give at) æde,

drikke. Svinene var kommet til Truget og
aad løs.JørgenNiels.D.ll. talem. (jf. II. nøde
1.3^ . man kan trække Hesten til Truget,

men man kan ikke nøde den til at drikke.

MartinAHans.JR.278. JernbaneT."/il937.9.

sp.3. ogs. i videre (spøg.) anv., m. h. t. men-
neskers indtagelse af mad- og drikkevarer (ved

bordet): Naa, nu er de (0: pensionærerne)

ved Truget, sagde (kroværten). Bang.SG.89.

jf.: ind til Kaffebordet og tilbage derfra til

Middagstruget.JfLoren<2en.FG.53. spec. (i

forb. som komme, ville til truget ell. sidde,

være ved truget^ i udtr. for (uden hensyn
ell. skrupler) at sætte sig ell. være i besiddelse

af noget fordelagtigt, eftertragtet (stilling, ind-

flydelse, penge olgn.); komme osv. til fadet.

Hvis de (0: stræbere) ligefrem erkjendte, at

de vilde til Tmget.Schand.TF.il.63. Nu var
de (o: nogle udvandrere) kommet til Truget
(0: var kommet til velstand), og saa gnaskede
de til sig. EMortens.H.183. Du har . . ingen-

ting følt (o: af korruption), da du selv sad
ved Truget (o: var ved magten). Howalt.DB.
116. jf.: Nu tror du at staa med alle fire i

Truget og være Ven med mange Høvdinger,
og ræddes ingen Fare, men jeg er ired-

løs.VilhAnd.(IslSagaer.IIL245). 1.3) (jf.

Hærde-, Slibe-, Slæmme-, Stampetrug^
om kar, beholder til forsk, tekniske anven-

delser. De Truge, som man bruger til at

farve Saffianskindene røde i.JFBergs.0.506.

Thaulow.MO.254. Trugtørringsapparatet . .

bestaar af et Trug med en dobbeltvægget
Kappe, IngBygn.l945.2.sp.2.

2) en om et trug (1) mindende beholder tU

at transportere noget i; især: mindre, oftest

noget udhulet bræt olgn,, hvorpaa noget
(kan) bæres. 2.1) (slagt.) trugformet bræt

til at bære paa skulderen, hvorpaa kød(styk-
ker) transporteres; kød-, slagterirug (1). »raan-

fen Moder bærer glad i reenligt Trug
| Paa

lovedet Kiødstykker hi(im.Oehl.VIII.164.

Bang.SO.20. Svendene fik „Kød paa Tru-
get" og gik ud og falbød det i Byan. Aarb
Holbæk.1934.23. 2.2) kalktrug. saadant et

Trug, som Haandlangere bære Kalk udi til

Muurmestere. Æo6inson./.ii6. jf.: de Kjær-

41'



647 Trag:apparat Trumf 64«

linger, der bære Kalken ud (af Davbjærg

haUcbrud) i TT\xge.Oehl.Prom.IY28å. 2.3)

(iisk.) hræt, hvorpaa kroge, liner, garn bæres;

krogtrug; ogs. som maalsbetegnelse, om et

vist antal kroge, som bæres ad gangen paa et

saadant bræt. to Truge eller 1000 Kroge.

Tidsskr.f.Fiskeri.1866.39. Gravl.0en.84. Aarb
Frborg.1944.68.256. Feilb.

3) (jf. Mølle-, Svinetrug 2) billedl., om
ting, der har en vis lighed med et trug

(1). 3.1) som spøg. ell. nedsæt, betegnelse for

ting, i spøg., nedsæt, sammenligninger, en

Byge . . forvandlede . . Dækket til et vand-
fyldt lTUg.OscJens.SL.30. Det bobler af

Fryd og indeklemt Fornøjelse paa Bunden
af hans Trug af en B.ais.KAabye.EA.54. om
tornyster: Gadedrengene laa i uforsonlig

Krig med dem der gik i Betalingsskole,

Grisene kaldtes de efter Truget de bar paa
'Ryggen. AndNx.PE.II.164. jf. næste gruppe:

lige imod dem kom en lang Krigskano . . en
Række Mænd stod op i det smalle Trug og
gravede ned i Søen . . med lange Pagajer.

JVJens.RF.203. \\ spec. (jf. u. Dejtrug; 4>,
nedsæt.) om daarligt, klodset skib, plimsoller.

*Der (o: i slaget paa Reden) faldt for mæg-
tig Fiendes Skud

| . . de gamle Truge.
Pram.IY20. en af de fineste Baade i Landet,
ikke saadan et stort Trug som Neptun, men
en lille [Otte-Meters. Buchh.Su.1.302. 3.2) i

fagl. anv. Naar man (ved mergelgravning) er

kommet 3 til 4 Al. ned, saa at Kasterne
ikke kunne naae længere, da pleier man at

drive Jernstænger ind i Siderne, og lægge
Fjel derpaa (en saadan Afsats kaldes en
Bænk eller et Ting).SAFjelstrup.Jordebrug.

(1820-21).32.
II (jf. Trugdal; geol.) om af-

lejring, som paa midten er bøjet nedad; syn-
klinal (mods. I. Sadel 3.?;. Sal.XI.335.661.

jf. Stedn.IY251(om sænkning i terrænet).

4) (jf. Muletrug (DO.XIY. sp.460**) og
u. Dejtrug; især dial.) anv. som et (ret

godmodigt) skældsord til en vranten, tvær,

dvask ell. uordentlig, sjusket person (især:

kvinde). I (skal) være hjertelig velkomne,
og I skal see, at mit (o: en tidligere sø-

mands) gamle Trug der (o: hans kone; jf.

u. bet. 3.1 slutn.) nok skal dreie bi, naar
hun først mærker, at I er et lystigt . .

¥o\keiæid.Dodt.R.61. Halløj, nu snorker
han, det Tmgl Kay Larsen. Glimt. (1904). 10.

Feilb. LollO.

Trng-apparat, et. (fys., foræld.) ak-
kumulator bestaaende af en række elementer

anbragt i en trugformet beholder. Ørst.Nat.II.
436. NordConvLex.*VL747. -dal, en. (jf. u.

Trug 3.2; geogr.) dal af form som et trug (1);
n-formet dal. Steensby. Geogr. 178. -hvæl-
ving, en. (bygn.) tøndehvælving, som for
enderne afsluttes med konkave kapper, hvor-
ved hele hvælvingen faar form som et om-
vendt trug. ForklMurere.43. TeknLeks.I.270.
-kloset, et. (fagl.) kloset (til benyttelse af
flere personer samtidig) med trugformet be-

holder. Sal.X.643. TeknLeks.1.556. -mus-
ling, en. (zool., nu næppe br.) musling af
slægten Mactra (med kraftigt hvælvet skal).

Cuvier.Dyrhist.il.66. Andres.Klitf.38. -skra-
be, en. (fagl., nu 1. br.) redskab, skrabe

(1.2), hvormed et (dej) trug skrabes rent; dej-

skrabe. JBaden. DaL. VSO. MO. -sluse,
en. {ty. trogschleuse

; fagl.^ skibsfartssluse,

hvor skibet føres ind i et kammer (bassin),

10 hvis vandspejl bringes fra det ene niveau til

det andet, ved at selve kammeret løftes ell.

sænkes. Sal.XVI.250. LandbO.IY.273. -sta-
de, et. (biavl.) trugformet bistade. Biavl.*

(1890).128. AarbFrborg.1939.1.93. -stol, en.

(dial.) stol, stativ til at anbringe et (dej)trug

paa. Moth.T195. YSO. MO. UfF. -va(d)-
skebord, et. (fagl.) trugformet vaskebord

(fx. i et personales toiletrum). Kbh.s Sporveje.

(1936).60.
20 Truk-hals, en. se u. Trykhals 2.2.

trukket, perf. part. af trække.

trnl, interj. se III. trip 2.3.

I. Trulle, en. flt. -r. {vel fra ty. trulle,

tyk, doven ell. løsagtig kvinde, ell. eng. (laant

fra ty.) truU, skøge; vistnok til II. trulle;

nu sj.y (letfærdig) ung kvinde. „(Leonore)

har jo ingen andre (kammerpiger) end (Per-

nille)." — „Det er just ogsaa den samme
lille Trulle (Nyeorig.Skuespil.Y,3.(1790).74:

30 Tulle; jeg mener." TBruun.Pr.268. Årbog f.

nordisk målstræv.IX.f1947).171.

II. trulle, V. (ogs. troUej. -ede. {sv.

dial. trull(a), no. trulle, ty. dial. trullen (trol-

ien, triillen), jf. eng. troll; i aflydsforhold til

Y trille; jf. Trolley, trulte; dial.) rulle;

trille. UfF. ogs.: bevæge sig med smaa ell.

usikre skridt; trisse; stolpre; tulle, de
mindste af (børnene) trulle om og sanke
Stene. JKrohn.Fortællinger. I. (1894). 23. aUe

40 de mange Smaapus, som render dernede
(o: paa jorden) og trolier rundt og banker
hinanden og kysser hinanden. Bergsiedt.A.18.

trulte, V. -ede. {sv. no. dial. trulta, rulle,

vælte, jf. skaansk trylta, gaa tungt, vakle;

af II. trulle; nu næppe br.) gaa usikkert,

besværligt; trisse; sjokke; stolpre, den
mindste (af børnene) kom trultende nede
fra Kilden med en stor Skaal Yand. Rahb.
ProsF.IY23.

50 I. Trumf, en. [tjom'f] (tidligere ogs.

skrevet Tromf olgn. — f m. ty. form Trumpf.
Biehl.DQ.IY311. Tode.S.14. Trompf. Holb.

Stu.1.2. Graah.PT.n.l56). flt. -er ["tfomfar]

{sv. no. trumf, no. dial. trump, sv. dial. og

bornh. trump, tromp; fra ty. trumpf, jf.

eng. trump, holl. troef; af fr. triomphe (se

Triumf^; jf. 1. trumfe)
I) (jf. Stikker 2.2, Triumf 4, Vælt samt u.

I. Farve 3 slutn.. Kulør 3.2, hedde 2.1^ <jk

60 den farve i et kortspil, som stikker de
øvrige; ogs. om et enkelt kort af en saadan
farve. Moth.T195. stikke med Trnvoi. Spille-

bog.(1786).27. Kløverknægt er Trnmt.HC
And.SS.X.384. M. havde „tre Matadorer,
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smaa fjerde" i Ti\imLPont.FL.32. der (er)

den Mulighed, at der er aabnet med en
Single- eller Doubleton, og Udspilleren saa-

ledes maaske kan faa en Trumf hjem (o:

faa stik paa en trumfJ.JWariurg.Melding i

Konirakt-Bridge.(1932).99. || i domino: Til

„Blanke" skal lægges Trumf, d. v. s. en
Brik, hvis sammenlagte Pointtal er 10 eller

en hvilken som helst Dobbeltbrik. PoZ.'Vx

1941.TilU3.sp.l.

2) het. 1 Irugt i særlige forh., delvis med
videre (iilledl.J bet. 2.1) i særlige forb. m. adj.

II
t udtr. for kort, der i visse spil altid er

trumf: bestandige (nu sj.; VSO.VII.58),
faste (GlSpil.41) trumfer. 21 (kort i ta-

rok) ere staaende Tiumi.Spillebog.(1900).

60.
II

i udtr. for trumfstyrke, i forb. som
renonce, stærk, svag i trumf, man
(maa) ikke haste, at gjøre Stik . . Naar
man er stærk i Tivimt. SAJørgensen.Cassino. 20

(1802).30. billedl.: (et) Menneske, som var
renonce i Trumf 0: manglede . . Pengene.
Wied.(Brøndum-Nielsen.GW.138). 2.2) i sær-

lige forb. m. verber \\ i udtr. for at afgøre,

hvilken farve der (i et bestemt spil) skal være

trumf: bestemme (Dania.III.29), f gøre
(JBaden.DaL.), melde, vælge (Skuesp.VI.
46. Spillebog.(1900).20), (nu næppe br.:)

(ud)nævne (Spillebog.(1786).4.41) trumf;
lægge trumf op (se II. lægge 40.3^, slaa, 30

vende (Bl&T.) trumf, bestemme trumf

-

farven ved at vend^ et kort af bunken, jf.: den
opvendte Trumf. Spillebog. (1900). 81. vise
trumf, (under spillet) tilkendegive, hvilken

farve der er trumf. \\ i udtr. for trumfstyrke;

i forb. som have en trumf, mange trum-
fer (paa haanden). Kortet er forgivet

(sagde Bonden), jeg har ingen Trumfer.
Grundlv. Da. Ordsprog. (1845). nr. 62. da alle

trumf(!r var trukket, havde spilleren endnu 40

to paa haanden
j

billedl.: (overraskende,

uventet) være i besiddelse af kraftige midler,

argumenter osv. et Menneske, der har en saa-

dan Trumph som et Tordenveir paa Haan-
den. iCterÅr.///.249. have mange gode Trum-
fer paa Haanden. D&H. blev (blisanden)

skudt, havde den dog en Trumf paa Haan-
den, for den smagte som Levertran. JacPo-
ludan.F.17. i udtr. for (af taktiske grunde)
at tilbageholde noget (et argument, en af- 50

sitrende viden om noget olgn.) til det rette

tidspunki: den tykke . . Forsvarer havde
gemt sin Trumf. MartinAHans.JR.269. ofte

i forb. som have en trumf i baghaan-
den: Som kyndig Kortspiller mærkede han,
at (hun) maatte have Trumfer i Baghaan-
den. Hans Hidsighed veg for hans Snild-
hed. Schand. BS. 151. Feilb. jf.: »jeg (har)
Baehaandstrumfer end tilbage,

| Jeg
ipiUer dem. Drachm.D.6. || slaa trumf til, 60
se III. slaa 59.2. || t forb. som spille
(i) trumf (vAph.(1764). QlSpil.l2), spille
trumf ud (Moth.S661. Krist.VoreFædres
Kirketjen€st€.(1899).66. D&H.) ell. (nu sj.)

udspille trumf (Spillebog.(1786).14), spille

et kort i trumffarven ud; billedl., i udtr.

for paa virkningsfuld maade at anvende sine

magtmidler, argumenter olgn.: Spil ikke dine
Trumfer for tidlig ud\ Grundtv.Da.Ordsprog.
(1845).nr.2754. *(Chr.IV ved Femern) spil-

led' de Trumfer, som ikke
| Modstanderen

mægted' at stikke. Blich.(1920). XXIII. 30.

bi! — jeg skal nok engang spille Trumf
udi Ing.LB.1.86. Da udspillede L. Napoleon
. . den sidste Trumf. Goldschm.BlS.III.315.
spille sin sidste Trumf ud. Mau.II.338.

\\

sætte (en) trumf paa ell. i ell. f for
(Moth.S133. Langebek.SA.44), stikke (over)

med en trumf (jf. u. bet. é.i). Moth.S145.
Spillebog.(1786).14. mellemhaanden undlod
at sætte sin trumf i I billedl.: understrege

sin mening ell. vilje stærkt, med kraftige

midler; ogs.: bruge magtsprog. Dangaards-
konen bander og regerer og sætter haard
Trumf Tpa&.AndNx.FD.35. Han sluttede med
varmt at anbefale, at vi modtog disse Vil-

kaar . . men uden at sætte den Trumf
paa, at han personlig vilde staa eller falde

med denne Sag. Neergaard. Er. 1.312. Esp.
494.

II
tage (et stik) med en trumf, bil-

ledl.: i udtr. for at tvinge en til at bøje

sig, give efter, adlyde ens vilje ved bestemt

optræden, magtsprog olgn. Holb.Stu.1.2. vilde

man have nogen Nytte af ham, maatte han
tages med en Trumf. Grundtv.Saxo.il. 89.

(jeg) tog mig selv med en trumf. FrHamm.
Levn. 1. 258. EllenReumert. ToFruer. (1925).
103. Feilb. \\ trække trumf, se trække 3.io.

2.3) t særlige forb. m. præp., i forb. som spille

med ell. uden trumf, spille et spil, i hvilket

en bestemt farve er trumf, henh. et spil, hvor

alle farver er ligestillet, whist med trumf
j

uden trumf ogs. undertiden brugt substan-

tivisk om spil ell. melding i bridge uden
trumffarve: sans (II). melde 1 Uden Trumf,
JWarburg.MeldingiKontrakt-Bridge.(1932).63.

2.4) i forb. ell. ssgr, m. navn paa kort (i reglen

udtalt m. tryk paa sidste led: [tfomf'æs, -'ni'

ost;.];. Trumf Konge. Spillebog. (1786). 71.

Trumf Syv. Spillebog.(1900).47. \\ trumf es,

es i trumffarven (i reglen spillets højeste kort).

Spillebog.(1786).143. Spillebog.(1900).33. bil-

ledl.: Jeg vil ikke spille mit Trumf-Es ud
endnu.PAHeib.Sk.il1.71. det er godt at

have ham deroppe (0: gud) i Baghaanden;
naar alle de andre med Kongerne og Damerne
og Knægtene tror at have vundet Spillet,

saa sidder vi med Trumf-Es. KMunk.OS. 149.

3) billedl. anv. af bet. 1 som præd., især

som udtr. for hvad der er det afgørende,
bestemmende, dominerende, triumfe-
rende. Jeg holder Hjerterdame, | For mig
er Hjerter Trumf.Winth.il1.282. de Pro-

duktionsredskabcr, der i Gaar var Trumf i

Konkurrencekampen, (er) i Morgen paa
Grund af nye Opfindelser . . værdiløse.

Steincke.FrisindellerLetsind.(1927).91. (litte-

raturen) er fremdeles en Verden, hvor Men-
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nesket og ikke Staten er Trumf. JacPaludan.

(Tils1c.l938.IL351).

4) overf., m. (mere) konkr. bet. 4.1) (jf.

Stikker 2.2 slutn.; dagl.) om kraftudtryk,
ed; egl. i forb. sætte en trumf paa ell.

(dial.) i (Esp.494) (der er videre anv. af sa.

udtr. u. bet. 2.2^. Moth.T195. det sætter jeg

en Trumf paa, Herr Husbond, at De har

faaet d&nåsetl Biehl.DQ.IV271. Du vil vel

ikke bilde mig ind, at han (o: gud) er saa lo

nervøs deroppe, at det gibber i ham, hver-

gang en sætter en lille Trumf paa hernede

paa Jorden. KMunk.E.63. Feilb. UfF. || i

anden anv. *hand sin Hat i Gulvet slog,

I
Og sagde med en TTompi.Graah.PT.il.156.

Da den Forreste treen ind ad Døren, raabte

Kammerraaden med en dygtig Trumf: „jeg

tænkte det nokV Blich.(1920).XIX.72. det

(er) et probat Middel, at anvende oven-

omtalte Trumf (o: en lille ed).PMøll.(1855). 20

III. 16. 4.2) (dial.) fjært; „vind"; i forb.

som sætte trumf paa, give ell. slaa
en trumf. D&E. UfF. jf.(?) JHugo.HM.Y
169. 4.3) (nu næppe br.) løgn(e-historie).

„Du er en rar Sjæl, for at det ikke skal være
Løgn; Du brækker barestens lidt Trumfer
af Dig natyrligvis —". — „Jeg lyver ikke!"

JHugo.HM.iyi25.
II. Trumf, en. (fra ty. (dial.) trumpf,

grov, plump person, egl.: kort, tykt træstykke, 30

klods (jf. Trumfhoved^, svarende til no. dial.

trump, tyk mand, jf. no. sv. dial. trompa,
trumpa, tyk kvinde, der er sa. ord som da.

dial. trompe, trumpe, træstub, brændeknude
olgn. (RasmWinth.S.122. Rask.FynskeBS.64.
MDL.607. UfF.); til sv. dial. trum, trom,
træstamme, ogs.: snude, mule, trutmund, ty.

trumm (flt. triimmer; se I. Tromme^, stump,
stykke (af noget); jf. I. Trunte; dial.) ned-
sæt, betegnelse for person, især (gammel) 40

kvinde, hun er jo min Bedstemoder! Den
gamle Trumf har nu levet længe nok. iforo-

nato denFrygtelige.(overs.l861).73. Lunde.HG.
109.

Trumf-, i ssgr. ['tjomOf-J (om ssgr.

som Trumf-es, -ni se u. I. Trumf 2.i) ^ af

I. Trumf 1 (jf. dog Trumfhoved^; foruden de

ndf. anførte kan nævnes Trumf-farve, -for-

deling, -kulør, -melding, -stik.

I. trumfe, v. ['tromfa] -ede. vbs. -ning 50

(HKoppel. Auktionsbridge. (1923). 121). (sv.

trumfa, no. trumfe, ty. trumpfen, ;/. eng.

trump (sml. sv. dial. trumpa, bornh. tråm-
pa^; af I. Trumf)

I) <Jk spille trumf ud ell. (nu især)

stikke med trumf. Moth.T195. Har man
Damen, Knegten og 2 smaa i Trumf . . saa
spiller man Damen ud, i Haab, at ved anden
Gang at trumfe Tien skal ialde.Spillebog.

(1786).137. Hostr.Int.46. FrGrundtv.LK.223. eo

Elendige! De har trumfet mit Es (o: i bridge) !— Jeg kan ikke — gøre for det — jeg har
13 T:TnmieT.NatTid."/iol926.Sønd.3. trumfe
over, (jf. overtrumfe; nu sj.) stikke over

med trumf. S&B. trumfe ud, (nu næppe
br.) spille trumf (ud). Har man (i whist)

Kongen, Damen og 4 smaa i Trumf . . saa
trumfes ud med Kongen. Spillebog.(1786).
136. billedl.: Kierk.VI.280.

2) (jf. bet. 4; nu 1. br.) spille en trumf
ud paa voldsom, larmende maade;
spille kort med støjende slag i bordet (med
haanden ell. kortet); (tidligere) ogs.: spille et

kortspil, hvori der er trumf. *Jeg . . trumfer
et Slag Kort

|
Med Madame. Cit.ca. 1710.

(NkS 4° 820.91). (disse) Næver, der havde
. . trumfet Kortene i Krostuens Bord man-
gen Aften. PEBenzon.S.3.

3) videre (uegl.) anv. af bet. 1. 3.1) over-
gaa; stikke (11.4.(2)). *En Karl, der trumfer
Møens og Christianshavns

|
Og hele Verdens

Tugthuus-Candidater.Hrø.Z).///.94. jeg vil

ikke saadanne lade mig tinmie. Hrz.XIY37

.

*lille Cohn dem begge trumfer |
med Minder

fra et rødt Gemak. KBecker.S.111. 57. \\ nu
især i forb. trumfe over, (jf. overtrumfe;
1. br.) overgaa; overbyde, jeg vil . . lade Tin-

gen staae ved sit Værd, for at vi ikke skal

blive ved at trumfe hinanden over med
fiere og fiere Feil Heib.Pros.III.274. *Der
var en fattig, stakkels Poet;

|
han var

trumfet over og tidt gjort Bet
|
af Lykkens

Matadoiei. Gjel.Rø.169. D&H. 3.2) optræde
paa en resolut, overrumplende maade
ell. anvende tvang, magtsprog olgn. (over

for en), den godsejerlige Reaktion . . be-

gyndte at trumfe løs med sin Magtpolitik.

EHenrichs.MF.I.197. han (havde) vovet en

Tilnærmelse (men) han var bleven trum-
fet ordentlig af. 6r;e^M.245. Kaper, den, der

havde sagt det, vilde være bleven over-

vældet og trumfet ned. Hørup. 1.159. jf.:

den offentlige Anklager . . søgte at til-

trumfe sig de Anklagedes Fordømmelse
ASØrsted. Belysning af de paa Høiesteret gjorte

Angreb. (1856). 92. D&H. II. 428. \\ nu især

(jf. gennemtrumfe^ i forb. trumfe noget

igennem, gennemtvinge noget ved magtsprog,

magtmidler, overrumpling olgn. efter . . et

Kvarters Forløb havde hun trumfet sin

Villie igjennem. CMøll.M.III.87. Hvad Højre

ikke kunde trumfe igennem, det skal J. C.

Christensen luske igennem. Ekstrabl.*/a 1905.

l.sp.2. hun fik en Skilsmisse trumfet igen

nem. AaDons.DU.19.

4) videre anv. af bet. 2. 4.1) i forb. som
trumfe i bordet, (jf. u. bet. 2; nu 1. br. i

rigsspr.) slaa i bordet for at give sine ord

mere vægt, for at skræmme, true (med anven

delse af voldsommere midler), som udtryk for

vrede, ophidselse olgn. (jf. slaa i bordet u.

\. Bord 2); ogs.: optræde bestemt, med pukken

paa sin myndighed. „Det siger I .. som en

Daare .
." — raabte den gamle Smed hidsig

og trumfede i Disken. /n^.PO./. 75. Poesien

(begejstres) ikke ved Banden og Trumfen 1

Bordet. Kierk.V1.384. Saa vil De gaa op og

gjøre Skandale og trumfe i Bordet for Hans



653 tramfe trnnde 654

Majestæt RedåktøTen.Schand.TF.11.274. 4.2)

(1. ir.) slaa, banke paa noget (egl. paa en

maade, der minder om slag i bordet), hver
Begravelse giver ham tredive Gylden for at

bræge en Brok Latin og trumfe lidt i Orgelet.

Rørd.Va.60.

5) til I. Trumf 4. 5.1) (især talespr., nu
1. Ir.) til I. Trumf 4.i: bande; sværge.
Mille og Line . . trumfe imod hinanden med
deres „ved GndV' Hjort.KritLit.il.198. VSO.
(jeg) trumfer . . indvendig og siger til mig
selv at de skal F. g. m. (o: fanden gale

mig) med Tiden faa ganske andre Ting at

se.JPJac.(Brandes.Br.III.137). Esp.495. 5.2)

(dagl. ell. dial.) til I. Trumf 4.2: slippe en
vind; fjærte. Gadeordb.* de her store Bøn-
der de ligger og snorker og trumfer , . saa

det kan høres fra den ene Byende til den
&nden.HUss.IH.121. Esp.495. Feilb. UfF.

II. trumfe, v. (jf. ty. trumpfen, afkorte,

afstumpe; afl. af ty. trumpf, sv. trumf osv.

(se u. IL Trumf, Trumfhovedø; jf. I. stukke

1; jæg., nu næppe br.) m. h. t. tyndslidt yder-

ende af bøssepibe: banke (sammen) med en
hammer (saa den ikke spreder skuddet for

meget). Blich.(1920).XVI.100.
Trumf-hoved, et. (til sv. trumf,

hoved paa kanon, egl. sa. ord som IL Trumf;

jf. IL trumfe; nu næppe br.) munding af
kanon-, getxsrløb olgn., der er forsynet med
en ophøjet frise ell. kant. Trumpf-: Mil
TeknO.130. -kort, et. kort i trumffarven.

Spillebog.(1786).148. Spillebog.(1900).34. Ul-

ledl.: Vilna er blevet det store Trumfkort i

al lithauisk Politik. Tilsk.1928.1.386. Østrup,

(smst. 1936. 1.77). -spil, et. kortspil med
trumf. Spillebog.(1786).108. L'hombre . . er

et Tmmhpil.VortHj.IV,1.54. -støtte, en.

spec. i kontraktbridge om den støtte i trumf-

farven, som en makkers kort kan yde melde-

ren; ofte om kort i trumffarven, der tillader

makkeren at støtte den meldende ved at sætte

meldingen op. JWarburg. Melding iKontrakt-

Bridge.(1932).63. -whist, en. whist, hvori

der spilles med trumf. Spillebog.(1900).19.
-viser, en. indretning, som ved hvert spil

indstilles, saa at den viser, hvilken farve der

er trumf. Askebæger . . med Trumfviser.
PolitiE.Kosterbl.**/iol923.3.sp.2.

I. Trnmie, en. se I. Tromle.
II. trnmie, v. ['tyomb] (ogs. (delvis ved

tilknytninq til III. tromle) tromle. Biehl.

DQ.III.2dO. UfF. se ogs. ndf.). -ede. (ænyd.
d. «., glda. trumlæ, sv. no. dial. trumla; vel

i aflydsforhold til II. trimle; nu næsten kun
dial.) trille, trimle, falde (paa en klod-

set, støjende maade). en Melke-Spand, som
hun havde paa Hovedet, faldt fra hende
og trumlede ud i Kanalen. Ew.(1914). IV
164. nu trumlede hun ned af Trold-Stolen.
Suhm.Hist.1.277. det lille Skildcrhuus . .

blev revet af Tappen (o: af stormen) og
trumlede hen ad G&den. HCAnd.(1919). IV
368. refl.: trille, vælte sig. hesten tromlede

sig. UfF. II
bevæge sig paa stolprende, klodset

maade ell. trisse rundt uden egentligt maal.

Hun længtes efter de smaa Stuer . . Her
(o: paa landet) trumlede hun rundt hele den
udslagne Dag og saa aldrig et Menneske!
Wied.LO.372. Goda', Goda'! raabte hun og
tromlede dem i Møde hen over det bløde
Græs. Gerdes. De blaaGardiner. (1943). 62. jf.

f: Han kom indtrumlende paa Næsen.
10 Langebek.Lex.I179a. VSO.III.137.

\\ f rulle,

trille (V.l.i) noget mellem hænderne. Cit.beg.

18.aarh.(Thott 4°1524.177).

Trumlerum, en, et. se Tummerum.
Trumme, en. se I-IL Tromme.
Trummelum , Trummerum-

(^me), en, et. se Tummerum.
Trumpe, en. se u. II. Trumf.
Trumpf, en. se I. Trumf.
Trumpf-hoved, et. se Trumfhoved.

20 I. Trunde, en. se I. Trunte.

II. trnnde, v. ['tfong] (ogs. m. former

som trune, trone. Rostgaard.Lex.T68c.
Grundtv.(OrdbS.). Hjortø.SL.41. AHenning-
sen.LGJ.227. Rask. FynskeBS. 64. UfF. jf.

NMPet.IslFærd. IV 328 (fynsk). — trynde
(tryne), trende (trøn(n)e). Moth.T193. vAph.
(1772).III. CThSørensen.Den 2.slesvigskeKrig.

11.(1883).262. FagOSnedk. TeknLeks.1.562.

MDL. 612. Feilb. III. 883 f. UfF. jf. MO.
30 (u. Trutte^ samt u. bet. 1. — nu vist kun

no. (ell. som etymologiserende skriftform)

trudne (trodne, se ndf. 1. 59), trutne. Wing.
Curt. 412. Zetlitz. 1.317. S&B.(no.). jf. NM
Pet.IslFærd.IV328. VSO. MO.(u. Trutte^;.

-ede. (ænyd. trunde, trvnde (og udtrodne,

-trødne, -trønde: Kalk.IV 596.V 1119), glda.

trodne, sv. dial. trutna, trotna (fsv. thrutna^,

no. trutne (dial. ogs. tro(t)na, trøtna^, oldn.

J)rutna; afl. af et part. adj., som foreligger

40 i da. dial. troen, svullen, hoven (MDL. 606.

FrGrundtv.LK.86. LollO.615) , æda. (flt.)

throtnæ (Harp.Kr.l5), sv. dial., no. truten,

troten, oldn. J)rutinn; til (roden i) trude; jf.

trutten; næsten kun dial.) I) udvide sig;

svulme (op); bulne (ud); spec. dels om
legemsdel, der svulmer p. gr. af sygdom,
varme, træthed (idet blodet løber til) olgn.,

dels om træ(værk), frø i støb (Ll.i) olgn., der

udvider sig p. gr. af opsuget fugtighed. Moth.

30 T192. dær de (tørstende soldater) hafde

drucket det skidne Vand, svolnede deres

Bryster strax op . . og deres Lemmer trud-

nede.Wing. Curt. 412. MDL.608.612. VSO.
MO. Hjælpe O. (fynsk). FrGrundtv.LK.86.
Feilb. 111.884. Flemløse.30. TeknLeks.1.562.

jf.: (støvlerne) sad . . trønnet fast om
Benene. Søiberg. SK. 84.

\\
(sj.) om hav:

svulme. Da (o: om vinteren) kan Havet
trodne mod Kysten. JyllP.*/»1940.5.sp.2.

||

60 (sj.) i pass., om en person (s legeme): rundes.

Sort.(SamlDanskeVers.^VI.206; se u. I. trin-

de 2). II
i forb. m. adv.; næsten kun i forb.

trunde ud: hans krumpen hule Vom
|

Skal trunde ud og teediB.sa.Poet.ll. *Bliv
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Modens Love lydige, | Snart løse, snart i

Klemme, | Nu trudner ud paa Siderne,
|
Nu

hovner bag, nu iiemmelZetlitz.I.Sl?. (sø-

folk) levede af Majs og Flæskesvær, men
deraf trundede de ud og bleve fede. KMich.
HE.6. Det er imidlertid en Betingelse for

et godt Resultat, at Vinduerne ogsaa er

tætte og ikke „trønder" ud, som Trævin-

duer kan gøTe.IngBygn.l940.254.sp.l. MDL.
612. Feili.III.884. UfF. \\

part. trundet
brugt som adj. „Han er saa trundet": siges

om den YatteTsottige. MDL. 608 (falstersk).

LollO. jf.: naar man vil . . løse noget
haardt, fordeele noget optrudnet og in-

flammeret. JGErichsen. Medicinsk Underviis-

ning.(1749).58. 2) om legemsdel (fx. finger,

øre): være sæde for en prikkende, smer-
tende fornemmelse foraarsaget af, at blo-

det (p. gr. af en umagelig stilling, et slag,

overgang fra stærk kulde til varme olgn.)

strømmer til og spænder i vedk. lem; prikke
(11.4.2); prime (II.2); snurre (II.2.2).

Grundtv.(OrdbS.). Min Arm trunnede efter

Stødet. JHSmidth.0rds.164. HjælpeO.(fynsk).
Feilb.III.884. CReimer.NB.129. Ørerne sved
lidt først (o: af kulde), og Hænderne trun-
dede, som om baade Fingerender og Hand-
sker skulde STpiænges.Raae. Den andenKind.
(1938). 9. UfF. upers.: Rask.FynskeBS.64.
Jeg bankede haardere paa Døren. Da det
trunede i mine Hænder og Fødder, som vi

sagde paa Fyn, prøvede jeg Døren, den var
aaben. AHenningsen.LGJ.227.
Trunk, en. [tfoq-'gj ell. (i bet. 3(-4)j m.

eng. udtale] (i bet. 2 ogs. Trunke. Moth.T195.
Rostgaard.Lex.T68 c. UfF.). flt. -e (i bet. 3:

se ndf.) ell. -er (i bet. 2.i : Moth.T195. fange-
trunker. Cit.l741.(HistTidsskr.6R. III.687)).
{ænyd. trunk (i bet. 2), eng. trunk, træstamme
m. m. (jf. u. bet. 3-i), fr. trone; af lat. trun-
cus, træstamme; vist besl. m. I. Trunte) I)

t træstamme uden grene; bul (I.l). *Det
Træ, jeg planted, vissent staaer,

j Og Trun-
ken sees aMeene. Reenb. 1.228. jf.: *Hvad
sMøtter band, der er saa riig

| Paa skov . .
|

Om det, at Trunke-bullen mig
|

Følg-
agtig kunde være (o: kunde blive min). Sort.

(SamlDanskeVers.WI.149). 2) om lille rum,
kammer, (del af) bygning olgn. 2.1) {jf. mlat.

truncus, fangeblok (DGL.I.580), „Trunke . .

en blok mand legger fanger i."Moth.T195
samt no. (foræld.) Troongka, om dalhuset i

Trondheim; foræld., jf. dog mønsk trunke,
om skammekrog (UfF.)) fangehul; fæng-
sel, sette én i tiunken.Moth.S138. (jeg vilde

ikke) lade mig regiere af Cupido . . jeg vilde
sætte ham i Truncken og et sort Hul.
JRPaulli.N.5.

\\ spec. (i best. f.) som navn
paa en 1640 paa Bremerholm i Kbh. opført
bygning, der husede de der arbejdende straffe-
fanger. Cit.l706.(HistTidsskr.6R.III.688). de
Svenske Fanger sadde den Tid i et Sted paa
Holmen, som kaites TxMnken.CPRothe.JN.
131. Orlogsværft.16. 2.2) (dial.) lille (mørkt)

kammer, rum uden vinduer olgn. MDL.
HistTidsskr.6R.III.676. Feilb. jf. For trun-
ke, lille forstue. UfF. 3) (fra eng. trunk)

rørformet stempelstang i en vis type
dampmaskiner (trunkmaskiner), pumper olgn.

Skibet har nu 2 . . Lavtryksmaskiner . .

med Trunke for Stempelstængerne paa
Stemplernes Topsider. Zeilau.Fox-Expeditio-
nen.(1861).30. SkibsMask.143. || hertil bl. a.

10 Trunk-bolt, -maskine, -motor, -pande,
-pind, -stempel, se fx. TeknMarO. Skibs
Mask.143.148. 4) (muligvis fra eng. trunk
i bet.: „kuffert" olgn.; tjener-spr.) i forb. som
komme, være i trunk med, om to ell.

fiere tjenere: lægge drikkepengene sammen til

senere deling, de Reservetjenere, som kom
til Esbjerg—Parkeston, kom i Trunk med
de fastansatte Tjenere. T;ener/.9. OrdbS.
trnnnet, perf. part. af trine.

Trunte, en. ['tpnsaj flt. -r. (afl. af
ell. omdannelse af I. Trunte 2, ell. dannet
til II. trunde; jf. ogs. nt. trunsch, (i bårne-

spr.:) mave, trunsel olgn., tyk, klodset per-

son; især dial.) tyk, klodset (og grim, tvær)

kvinde. Wied. GP. 142. Aakj.VF.48. Feilb.

(u. 2. tronse^.

I. Trunte, en. ['tjonda] (især dial.

Trunt. [tyon'd] MWinther. Sanderumgaards
Have.(1824).10. FrPoulsen.R.77. HBrix.(Berl

30 Tid.*/Al941.M.5.sp.6). MDL. UfF.(jy.). jf.

1. 33. — dial. Trunde. Levin.(G.). Krist.JyA.

1.44. jf. Feilb. (u. trunejj. fit. -r ell. (vel til

formen Trunt^ f trunte (Rose.Ovid.I.102;

CO undte^. (ænyd. trunt(e), tronte, (hul)-

trønte ; vist til roden i lat. truncus (se Trunk),
ell. muligvis til roden i IL Trumf m. sa. lyd-

overgang som i hente over for oldn. heimta
(sml. u. II. sunde samt Brøndum -Nielsen.

GG.II.199f.)) i) (jf. Elietrunte; fagl. ell.

40 (især) dial.) (oftest hul, (delvis) udgaaet)

træstamme uden top og grene; bul (I.l);

ogs. om det nederste stykke stamme, der staar

tilbage af et fældet, kappet træ, ell. (nu spec.)

om stub (LI), stød (1.2). Sort.(SamlDanske
Vers.^II.lll). finde gamle Jordstød eller

Trunter i Jorden. PEdvFriis.S.197. De lig-

gende Stokke (i bikuber) ere (gjort) af ud-
hulede Trunter. Fleischer.B.285. saa var den
(o: en elletrunte) ingen Trunte meer, der

50 stak op lange, dyndede Grene. ^C^nd.
(1919).III.272. *(fosforskær) ulmer paa de
raadne Trunter. KLyhne. Lur og Lyre. (1920).

53. Feilb. UfF. i forb. slaa trunter op,
optage stød. PEdvFriis.S.195. Halleby.221.

II
i navne paa børnelege: flække trunter.

Krist.BRL.603. AarbHolbæk.1913.110. SaU
XVIII.1021. trille trunte: S&B.II.499.

2) (jf. II. Drunte; især dial., jf.: „Talespr."

Lexnn.) (lille, undersætsig) tyk, klodset,

60 uformelig person (især: kvinde); ogs. om
gammel, kedelig, sær (og dum) person. *denne
dumme trunte (o: en skoledreng). Sort.(Saml
DanskeVers.^VI.187). Bagved Flokken gik

en gammel Trunte med et Riis i Haanden,
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hun var stor og stærk, men grim som en

Ulykke. Grimms Eventyr. III. (overs. 1855). 39.

de unge Komtesser . . var høje og slanke og

ikke saadan en lille Trunte som hnn. KMich.
LL.243. det er virkelig Synd, at du skal

ofre saa megen Tid paa den skrækkelige

Trunte (o: en kedelig kvinde). Pol.yioWél.23.

sp.3. JHSmidth.Ords.164. MDL. Feilb. LollO.

II
som en art propr., i talem. (nu næppe

br.): Jeg er med, sagde TTuntel HCAnd.H.50.
II. trunte, v. ['tyonda] -ede. (til I. Trunte;

nu især dial., jf.: „Talespr." Levin.) bevæge

sig langsomt, klodset ell. trippende; drunte;
lunte; traske; trisse. Datidens klodsede,

truntende Landsoldater. Ot;ersA:.L.30. ilsomt

truntede han aii.FrHamm.Levn.I.145. en
brunspættet Hund . , kom truntende side-

længs hen ad Yortowet. ASteenbuch.Rektor

Lassen.(1887). 109. hun saae sig foranlediget

til hele Dagen igjennem at trunte nervøst

fra Kjøkken til Butik, eller omvendt. CilføH.

NE.219. man skulde da ikke gaa her og
trunte og ingen Kæreste ha. Bregend.Birgitte

Borg.(1941).323. UfF. Feilb. ucgl: Da saa

vor Fregat . . hæsblæsende . . kom truntende
i hans (o: chefens) Kjølvand, fik vi en ven-
skabelig Hilsen . . under Forbifarten. FZor-
fitsen.GM.108.
Trup, en. [tfu&, tfo&] (især tidligere skre-

vet Troup(e). — f Truppe. Bagges.L. 1.185.

jf. JBaden.FrO.). fil. -per (MR. 1707. 157.

Heib.Pros.VI.221. Saaby.*) ell. (i bet. 1;

1. br.) -pe (Saaby.^ jf. Saaby.*-'' Glahder.

Retskr.) ell. f -8 (MR.1807.206.1817.4). (sv.

no. trupp; fra fr. troupe ell. ty. trupp, m.,

truppe, /., holl. troep, jf. eng. troop; side-

form til Trop) (gruppe, selskab af) per-
soner, der optræder samlet ell. er sam-
menknyttet ved fælles beskæftigelse; næsten
kun i flg. anv. : \) om personer, der giver fore-

stilling for publikum. I.l) (teat., især foræld.)

det til et fast ell. (især) omrejsende teater

knyttede (optrædende) personale; skuespil-
ler-, teatertrup; bande (II). det er van-
skeligere, at holde i Ave en Troupe af

Acteurs, end en Krigshær. Holb.Ep.'V 25.

We88.65. Moliére og hans Troupe er gaaet i

Arv til os ved Traditionen. Zfrz. 7/7.45, P.s

franske TTup.Brøndum-Niel8en.GW.46. 1.2)

(jf. Berider-, Gøglertrup^ flok af (omrej-
sende) artister, der som led i en forestil-

ling udfører et nummer; ogs. om en (omrej-
sende) cirkus' hele personale. LTid.1735.559.
Halvorsens beredne troup. Cit.l860.(IICAnd.
BCÆ. 11.214). (cirkusdirektøren lever) paa
sin Prestige og sine Penge, der tillader ham
at udstyre sin Trups Præstationer, frem for

alt Pantomimerne, med en blændende Pragt.
Reinhard. FC.15. Muusm.Halvfemsernesglade
Kbh.(1921).76. 2) (især H,, nu næppe br.)

om personer, der danner en gruppe under
fremrykning, march, eksercits osv. ell.

en enhed i en militær(lignende) organi-
sation; især i flt.: d. s. s. Tropper (se u.

Trop 2). Holb.Hh.1.36. Mange lade sig . .

antage i de Kongelige Trouper, baade til

Hest og til Fods.rAumft.JS.39. en Trup af

Hornblæsere og unge Møer nærme sig (i et

optog).Sander.Knud.9. et Exerceerhuus, hvori
(jægerkorpset) om Vinteren i ondt Veir kunde
. . exercere enkelte Trups. MR.1817.4. om
undvegne fanger paa flugt: Buntzen.MB.112.

3) (1. br.) i forb. følge, holde trup (med),
10 følge, holde trop (med) (se Trop 1.3^. Hun

bad mig . . kun see hos Lærerne at holde
Trup med de Andre. HCAnd.BCÆ.II.288.
Hun vænnede sig meget hurtig til at følge

Trup med de andre. HomoS.VD. 68. der (var)

ikke andet at gøre end pænt følge Trup.
KMunk.F.8. trup-vis, adv. (nu næppe
br.) d. s. s. troppevis. naar Soldater . . troup-
viis gaae over Callundborg til Aarhuus.
MR.1794.644.

20 Trnsel ell. (nu mindre br.) Trussel,
en. ['tfus(8)l] (tidligere udtalt m. lang vokal,

jf. APhS.V1.139 samt flt. truesler. Holb.

Heltind.Il.148.155.267. sa.Ep.1.286. sml. ogs.

MO.). (især tidligere ogs. skrevet Trudsel.

jf. VSO. MO.). best. f. tru8(8)eleii, truslen;

flt. trusler ell. (nu næppe br.) tru8(s)eler

(Moth.T193. Holb.Stu.1.9. Schousbølle.Saxo.

22. Bagges.Ep.103). {ænyd. tru(g)sel, trudsel

(ChrPed.11.107), trutzel, glda. trusel (Brandt.

30 RD.1.130), thrugsell (Mariagerleg.442), no.

trusel; til true; ;'/. Hødsel, Skræmsel samt
Tru) vbs. til true.

I) til true 1: tilkendegivelse (i lader,

opførsel ell. (især) i ord) af, at man (even-

tuelt, i givet fald) agter at volde en for-
træd, skade, overlast, modvirke en olgn.;

ofte (nu især i flt.) med mere konkr. bet.,

om truende ord, ytring(er). den, som
var overvældet enten med Skændsord, eller

40 Trusel. DL.6—12—6. Vi maae ikke lade os

skrække af Trudse\er.Holb.Hex.II.2. *Truds-
ler uden Magt

|
. . fortiene . . Foragt.

Ew.(1914).1.190. Vær ej for Trusel ræd!
Grundtv.SS.III.439. *deres onde Trudsler

|

Kan ei mit Mod forskrække. ^aresir.S'/S'.//.

79. han har ikke Magt til at udføre sin

Trusel. iIfau./.222. han kunde intet opnaa
hverken ved bøn eller trusler '< tom tru-
sel, se II. tom 4.8. gøre alvor af en

50 trusel: (han) gjorde . . virkelig Alvor af

sin frygtelige Trudsel. AntNiels.FL.111. 124.

Pont. DD. 127 (se u. Alvor l.aj. spøg. (jf. u.

true l.i): Solen (gjorde) Alvor af sin Trus-

sel og forsvandt. Tretow-Loof.PaaJagtiRumæ-
nien.(1904).76. bruge (Moth.T193. Schous-

bølle.Saxo.324), udøse (Holb.IIeltind.il.267)

ell. (nu navnlig) fremsætte (Ugeskr.fRetsv.

1886.833. SorøAmtstid.*/* 1946. 1. sp. 1) , ud-
slynge (D&H.), udstøde (Levin. PoUVn

60 1939.4.sp.4), (frem)komme med (Ugeskr.

fltetsv. 1893. 1266) trusler ((i)mod en). || m.
angivelse af det, hvormed der trues, tilknyttet

V. hj. af præp. (ofte (og i forb. m. præp. af
nu kun) styret af præp. under^. jeg kunde

XXIV. Eentrykt Vi 1M8 42
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nok ladet blive med de Trusler af Næse-
styver. Holb. Philos. III. 8. under Trusel af

haarde Hudflettelser, befalede han ham at

sidde oppe hele Natten, Oehl.XXV.86. ved
Trussel af Band kunde (han ikke) lade sig

bevæge til at sende (sin hustru) fra sig.

Nordlyset. XI. (1829). 311. Ludv. trudsler
med Retten (o: proces).Holb.Mase.11.8. Bag-
ges.Ep.103. under Trussel med Band. Danm
RigHist. 11. 49. under Trusel med Pistoler lo

tvang (røveren) de tilstedeværende tre Per-

soner til at staa med oprakte Arme med
Front mod Yæggen.Ugeskr.fRetsv.l946.A.865.
Vold eller . . Trusel om Yold. LovNr.126
"U1930.§260,1. (han var) blevet sat til at

hyppe Kartoffelstykket under Trusel om
Prygl, hvis det ikke var færdigt før Skole-

tid. Bmwner.OL.75.
II

i ordspr. og talem. (se

ogs. Mau.II.453f.). ingen dør af trusler olgn.

(Moth. T194. Brøndum-Nielsen. Da. Ordsprog. 20

(1942).247) ell. trusel slaar ingen mand ihjel

(Moth.T194. vAph.(1772).III. jf. Mau.10518).
den, som dør af trusel, skal begraves paa
en mødding (ell. i en rendesten^, se Mød-
ding 1, Rendesten I.2; se ogs. u. Rendeskide.
naa naa og ja ja (ell. saa saa^ er fattig

mands trusel, se II. naa 2.3.

2) som vbs. til true 3; især om hvad der
ved sin beskaffenhed, eksistens olgn.

indebærer en fare for noget, kan medføre 30

ubehageligheder, onder olgn. (især om ting

ell. forhold; ofte m. angivelse af det, der trues,

tilknyttet v. hj. af præp. for ell. mod ell.

(1. br.) gen.). Vinden var god, Veiret var
smukt, Bølgerne gunstige . . ingen af Havets
almindelige Trusler drog mit henvendte Øie
fra Frankeriges Kyster. FrSneed.1.420. Sko-
len var der som den onde Trusel og fik alt

andet til at blegne. AndNx.LK. 151. Vegeta-
tionen i Søen er efterhaanden blevet en Tru- 40

sel for Fiskebestanden. PoWio 1937. 13.sp.4.
(dette land) har været Verdensfredens Tru-
sel KMunk.Fugl Fønix. (1939). 33. et Træk,
der parerer Truslen (i en skakopgave). Skak-
opgaven.(1942).10. om person: den sindssyge
var en stadig trusel mod (ell. ioi) sine om-
givelser

j

tra8(8)el-fald, adj. ('trus(8)els-. Oehl.

AV(1810).37). (nu næppe br.) fuld af trusler;

truende. Trudselfuldt er hans Aasyn ; for 50

første gang skielver jeg ved at see ham.
Suhm.(SkVid.X.62). Noget derfra er Synet
(af vandfaldet ved Schaffhausen) venligt og
behageligt, ganske nær ved tragisk og trud-
selMdt.Oehl.\Br.III.183. *truselfulde Øine.
Bredahl.III.169. MO.
Tra8(8)el8-, i ssgr. af Trusel 1. -bil-

lede, et. (nu næppe br.) truende billede;

skrække-, skræmmebillede. *befriet fra (
Din

Frygt . . du smile kan ad Nattens Skræk
| 60

Og Drømmens Trudselsbilled.0eM.A^Z).i7(?.
-brev, et. brev indeholdende trusler (mod
adressaten). S&B. Præsterne modtog Bun-
ker af Truselsbreve, fyldt med grove Skælds-

ord. £Ber(eZs.M£f.729. -fuld) adj. se trusel-

fuld. -ord, et. (7/. ænyd. tru(es)ord (Kalk.
IV456); nu sj.) især i flt., om ord, ytringer

af truende indhold. Cit.l711.(HUbertz.Aarh.

III.57). de Trudselsord, den befriede Bisp
havde udstødt i sin Hettighed. Ing.VS .II.71

.

Du . . bruger Trudselsord mod frie Mænd
og Kvinder. HFEw.SF.231.
Trasser, pi. ['tfusar] (sj. Trussers.

Cit. 1941. (OrdbS.). jf. Pige -Trousers. Social-

dem.^'^/il947.5.sp.6. undertiden skrevet Trous-
ser. PoVyil946.9.sp.l. BerlTid.*yiil946.Aft.

ll.sp.l). (vist efter fr. trousse(s), pagebukser,

jf. eng. trousers, benklæder; dame-spr.) dame-
benklæder med meget korte ell. næsten
ingen ben, anv. som undertøj, del af sports-,

badedragt ell. ved (danse)optræden olgn. (kor-

damerne) faar gule Bukser (at optræde i) . .

Smaa gule Trusser af billigt Stof.PoZ."/4

1937.9.sp.2. Damer i en diminutiv Strand-
badedragt, der egentlig kun bestaar af Trus-

ser og BiystboldeT. smst.''/al939.9.sp.4. Tex-
tilbogen.(1944).448.450. D&metrvisser. Sigfr

Ped.SS.ll. Blaa Silketrusser og en lyse-

rød UoiteholdeT. PoulSør.BS.390. \\ ogs. om
bukser til smaabørn (smaapiger). Børnekjoler,

stribede med Trusser, fra 2—5 Aar. Pol.*'/*

1946. 18. sp. 2.
II

(sj.) om gymnastikbukser

olgn. til mænd. Nøgne (gymnaster), blot med
smaa sorte TrusseT. smst.^/sl938.12.sp.5.

Trnst, en. [tyosd ell. m. eng. udtale;

gldgs. trøsd; i folkeligt spr. tfusd] flt. -er ell.

(nu mindre br.) -s (WScharling.Handels-
politik.(1905).431.688. Lassen.AO.*150). {fra

eng. trust, egl. sa. ord som trust, tillid (der

muligvis er laan fra nordisk (oldn. traust, se

I. Trøst^j; jf. fortruste samt Kartel 2.3, I.

Ring 3.3; T, polit.) sammenslutning af
producenter i en branche med det formaal
at rationalisere produktionen, beher-
ske priserne og hindre konkurrence.
GBang.S.41. Hage.^54. jf.: den projekterede

Trust (o: en sammenslutning af alle Kbh.s
privatteatre) . . vilde lægge alle fire Scener
0de.EChristians.NT.349.

II
i ssg. Hjerne-

trust, {efter eng. brain trust) samarbejdende
gruppe af videnskabsmænd, specialister, som
har til opgave i fællesskab at løse vigtige fag-

lige ell. videnskabelige problemer (betegnelsen

opstaaet i U. S. A. 1933). NatTid.'U 1943.6.

sp.5. Vogel-Jørg.BO.*54. \\ hertil bl. a. trust-

agtig, -dannelse, -lov(givning).

I. Trut, en. [tfud] flt. (1. br. i rigsspr.)

-ter (AKohl.MP.II.24. jf. Feilb.). (sv. dial.

trutt, adbning paa flaskehals, no. dial. trott,

trutmund, jf. da. dial. trud, tud (paa kande,

kar, post; Esp. 362), trude, lille trærende

(MDL.), og SV. no. trut, flab, mund, snude,

oldn. J)rutr; sideform til Strud; ;/. trude,

1. trutte, truttet samt Strut) I) (dial.) tud,

afløbsrende (paa vandpost, vask, pumpe).
MDL. Feilb. (u. 1. trutte^. 2) (m. h. t. bet.-

udviklingen sml. I. Tud 2.2; først kendt fra

2. halvdel af 19. aarh. (jf. dog u. trutmundet
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ndj.); dagl.) mund (egl.: med spidsede, frem-

skudte læber). *Der sad Lise (o: Leonardo da
Vind's „Mona Lisa") hele Dagen pænt i Glas

og Ramme
|
Med et lille nederdrægtigt Smil

omkring sin TTut.Bkekspr.WllAO. Brende-
rup.§100. UfF. i udtr. for at kysse: (sanger-

inden) kvidrer: Kys mig, kys mig, li'e paa
min røde Trut. Cit.ca. 1880. (PoU'/il936. 9.

sp.2). *hun trykked et Trykkys paa Biskop-
pens Tint. Sganarel.Y38. LollO. i udtr. for at lo

slaa en paa munden (i ansigtet): Giv ham en
paa Trutten. Gadeordb.^ Ja, slaa du kuns,
prøv bare, men saa skal jeg ogsaa mærke
din søde lille Trut, saa din egen Mor ikke

kan kende dig igen. Rørd.Va.75. \\ i udtr. for

at forme munden som en trutmund, spidse

læberne, han (mødte) et Par sammenknebne
Øjne og en Mund i en Trut. Schand.BS.366.
„Fa'r, lav en Trut af min Mund, som Du
gjorde, da jeg var lille." — K. gør det og 20

kysser hende. ESkram.UB.71. Gerda (begyn-
der at lave Trut): Ja men, Moder, du sa'

selv .Hjortø.(BerlTid.**/il919.M.17.

sp.2). Feilb.(u. 1. trutte^.

II. Trut, et ell. (dial. ell. i bet. 2) en
(se ndf.). [tfud] fit. d. s. ell. (i bet. 2) -ter.

(af II. trutte ell. substantivering af en (1. br.)

interj. trut (sml. tut u. \. Tut^ gengivende
lyd af horn olgn., jf.: Trutterut! Trutterut!
Til Oppakning! . . Marsch! GoWsc/i»i.y//.587 30

(^smi. trattera^ || dagl.) I) vbs.til II. trutte;

især: enkelt truttende lyd (af horn olgn.).

de bekjendte Trut fra den asthmatiske
Trom^et.CMøll.BB.303. Hvert Øjeblik fik

man et Trut (o: af en barnetrompet) ind i

0Tet.AndNx.PE.in.36. Der lød tre korte

Trut i et Horn. OseJens.SL.27.
\\

(dial.) om
fjært, prut. han slog en lille trut. UfF. 2)
(barnespr.) redskab til at trutte i; truthorn,
tudehorn olgn. (folk) kunde lige saa godt 40

købe en Trut til Ungerne og lade dem tude
hjemme (som tage paa Dyrehavsbakken). Pol.

^h 1920.7.sp.3.

III- IV. trnt, adj. se trutten, truttet.

V. trut, interj. se u. II. Trut.

trate, v. se I. trutte, traten, adj. se

trutten.

Trut-horn, et. (til II. trutte; dagl.,

især spøg.) horn (musikinstrument) til at

trutte i; tudehorn, (bersaglierer) blæser et 50

Par Dansemelodier paa deres . . krigersk

klingende Truthorn. JLHeib.It.l2. Soya.FK.
11.103. en gammel bil med et stort trut-

horn
i
uegl.: Fasaner blæser Truthorn inde i

Tykningerne.AchtonFriis.DSØ.11.353. -ky«,
et. (til I. Trut 2; /. br.) kys givet med
spidsede læber, trutmurui. Hun gav mig et

Trutkys midt paa Giden.JohsWulff.OU.ieO.
-maTe, en. (til I. Trut ell. 1. trutte; især
dial.) strutmave, den overmodne (a: frugt- 60

»ommelige) Kone med Trutmaven. Wied. S.

308. OrdbS.(8Jæll.). jf.: Konen var flad-

brystet og trutm&vet. MylErich. Den jydske
Hede.(1903).446. Bl&T. -mand, en. (1. br.

Trutte-. AWHolm.KD.24. AaBerntsen. Den
kostelige Gave,(1929). 74). (no. trutmunn, jf.

SV. t muntrut; snarest dannet til -mundet)
I) (dagl.) mund med spidsede, fremskudte
læber (som til kys), hun havde faaet en egen
smiskende . . Maner at tale paa, som om
hun altid talte med Trutmund. Bang.T.88.
(børnene) berørte (strømmens) krusede Over-
flade med deres Trutmunde.Aakj.VB.82. en
gulhaaret Krøltop med Trutmund og Op-
stoppernæse. VVed.HR.61.

II
i udtr. for at

spidse sine læber til en trut (fx. som tegn paa
fornærmethed, surmuleri); ofte i forb. som
gøre, lave (en) trutmund, sætte (en)

trutmund (op), (hun) satte den mest for-

tryllende lille Trutmund op, da hun hørte,

han vilde ga,a,.CMøll.PF.228. (hun) satte

Trutmund som et Barn, mens de kyssedes.

Bang.S.209. Hun lagde troskyldig Hovedet
paa Siden og lavede Trutmund. iVa</ians.F.

141. 2) (1. br. i rigsspr.) person med trutmund

(1). Havde de kanske ikke Sraaafolk i Huset?
en liden Trutmund laa derinde og skreg.

AndNx.DM.1.36. Hun er en lille Trutmund
paa 17 A&r. KrJens.DF.46. jf. Feilb. -mun-
det, adj. (ænyd. d. s.; til I. Trut 2 ell.

I. trutte; jf. -mund, trudemundet; mindre
br.) som har ell. laver trutmund. Moth.T192.
*1 lokkende Klynger drager de (o: pigerne)

forbi,
I
trutmundede og lækre som Skovens

Jordbær. SophClauss. N. 69. en Fagforening
paa Skovtur . . med fem diplomatfrakkede,

trutmundede Blæsere. Brodersen.L.36.

trutne, v. se II. trunde.

I. trutte, V. ['tfuda] (-f trute. Moth.
T192. MDL.608). -ede. (afl. af I. Trut ell.

trude, jf. ogs. II. strutte; jf. trutten, truttet;

dagl.) I) staa, stikke frem. Moth.T192. nu
kun om mund, læbe(r): stikke (spidst) frem
(som en trut); danne en trutmund. MDL.
608 (u. Trutt). en Mund, saa rød og trut-

tende, at den syntes at lede i Luften efter

Kys. Wied.(Kbh.''/,1892.2. sp.2). Overlæben
. . truttede lidt. AndNx.U. 166. Munden var
vant til at trutte.AaDons.MV30. jf. Feilb.

II
ofte i forb. m. trykstærkt adv. de stærkt røde

Læber truttede lidt ud. EJuelHans.TK.
231. Ilendes Mund truttede ud mellem Kin-

derne, rød og iy\dig.JVJens.D.81. Scholten.

Dengang.(1921).38. refl.: hendes Mund trut-

tede sig heelt ud som en Tud. IliaFibiger.

Magdalene (1862).53. De skønne Læber . .

truttede sig blødt og kælent frem som
til Kys. Oerdes.SE.65. hans Mund truttede
sig sammen. AaDons.MV 26. 2) om per-

son: spidse munden, læberne; sætte en trut-

mund (op), (ofte i forb. trutte mund(cn)^.
(hun) truttede Mund i Fortrydelse . . naar
Herrerne blev altfor alvorlige. CÆm;. (7.230,

„Aa, Herregud," hun truttede Munden og
saa' moderligt paa ham. Nathans.F.36. Hvis
hun truttede sine smaa, røde Læber og pu-
stede paa ham, saa faldt han paa Jorden . .

Paa Knæ for hende. Buchh.S. 59. Forlegen-

42*
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heden kom atter over hende; hun truttede
Læberne lidt iiem. Drachm.F.1.67. Hun
truttede Munden drilagtigt iiem.Woel.Mit
LivsElvira.(1930).lll. Hun truttede Mun-
den vid.AHenningsen.Byenerobret.(1945).42.

3) (dial.) være mut, gnaven, fortrydelig; sur-
mule. Moth.T192. Thorsen.184.

II. tratte, v. ['tyuda] -ede. vbs. (sj.)

-ning ('Hornorkestrets Trutning. DagNyh^*/-i

1925.7.SP.2), jf. II. Trut. {lydord; dagl.)

Irembringe en høj, kraftig (række af) lyd ved

at støde, tude i et blæseinstrument (signalhorn

olgn.); tutte (III); tratte (II); ogs. i al alm.,

som spøg. udtr. for at spille paa horn; ofte

i forb. som trutte med (SvLa.FruG.32),
paa (Socialdem.*U1946.7.sp.2) ell. (især) i

(OMads.Inga.44. Bregend.BirgitteBorg.(1941)

.

38) et horn. En Omnibuskondukteur trut-

ter . . \idenfoT.FolketsNisse."/sl861.12. Ch
Kjerulf.FE.82. Feilb. jf.: en stakkels Pjalt,

der staar paa Lur efter Tourister for at

trutte sig nogle Skillinger til (o: paa alpe-

horn). Gjel.W.3. (jf. blæse sp.908"; sj.:) (den

drukne) stivede . .sig af, saa han kunde
trutte Byhornet o^. Elkjær.HA.44. uegl.:

*den raske Vind maa nok forstaa | at trutte

løs i Blad og Straa,
|
og blæse os et Stykke.

Rich.I.143. Retsbetjenten sekonderte (san-

gen) ved at trutte med sin Mund som et

Klaphorn. Drachm.STL.75. \\ med de(n) frem-
bragte lyd (melodi, signal) som obj. Tratera,

tra, tra, truttede den røde Postkudsk.
Muusm.PS.107. tre unge Mennesker . . gav
sig til at trutte en Fanfare i Hænderne.
EChristians.Hj.339. Om Morgenen Klokken
4 truttede Hornblæseren Reveillen. BucM.
FD.35. billedl.: moralisterne . . trutter

idealer fra morgengry. Grønb.KM.247. \\ med
lydgiveren (blæseinstrument, (transportmiddel

med) signalhorn) som subj. (han) holdt . .

med truttende Horn og smældende Flag sit

Indtog paa den fædrende Ejendom. TTied.

LO.56. En Bil ixxuttQr.Soya.HF.U.
Tratte-maisd, en. se Trutmund.
tratten, adj. ['tyud(8)n] ff truten. Moth.

T193. — dial. trut/ {til trude, I. trutte, jf.

no. truten osv. (se u. II. trunde^, trutten
(Torp&Falk.Lydhistorie.(Kria.l898).32) samt
truttet) I) (1. br.) som svulmer, strutter
ell. stikker frem. Moth.T192 (Trvit). liden

trutten Fige.vAph.(1759). man (finder) Skal-
dyr . . hvis Snegletræk (o: vindinger) ere

mere talrige , mere langstrakte , og mere
trutne eller hovne. sa.Nath.VII.206. et Barne-
hoved (med) trutne Kinder. EstherNoach.Rek-
torsElev.(1924).157. 2) (dial.) vanskelig;
umedgørlig. *mand forgievis bancker paa
I
Dend (o: en kile) trub og trudten ^n-

dis.Sort.(SamlDanskeVers.'n.ll5). VfF. \\

især om person: fortrædelig; surmulende;
(smaa) fornærmet. Moth.T192.193. Der var
ingen rigtig Kulør paa ham i Aften, han
var trut og tavs lod det til.Breqend.PT.33.
VfF. Feilb.

trattet, adj. ['tyudai] (sj. trut/ (til

I. Trut (Trutmund) ell. I. trutte; jf. trut-

ten) i) (talespr., mindre br.) om mund:
fremskudt i en spids; dannet, formet
som en trut (1.2). Munden (var) lille og lidt

truttet. Vinderup.DensødeDaarskab. (1909). 6.

S. sad med truttet, melancholsk Mund. Tom
Krist.LA.176. han lo kun ved at se hendes
trutte Mund. KMich.H.286. 2) (jf. u. trut-

10 ten 2; sj.) om person: (smaa) fornærmet,
stødt. Johanne (der ikke har forstaaet ham,
truttet): „Jeg er nu Idealist" . Stellan Rye.
Løgnens Ansigter. (1906). 11. NatTid.*/tl925.

M.7.SP.3.
Trav, et. se Trug.
Tryffel, Tryffer, en. se Trøffel.

tryg, adj. [tjø^] ell. (i rigsspr. især høj-

tid.) [tijg] tT^g.Eøysg.AG.136 (jf. Bertels.H.

208). (glda. t(h)ryg, trøgh, æda. tryg (Harp.
20 Kr.70) , SV. no. trygg, oldn. tryggr, got.

triggws (jf. eng. true, ty. txen); besl. m. I.

Tro, II. tro; jf. Trygd, I. Trygge, II. trygge,
tryggelig. Tryghed samt trøg)

1) som man kan stole paa, have tillid til;

som yder sikkerhed; paalidelig; sikker (3).

I.l) (foræld., jf. Levin.) om levende væsner:

paalidelig; uden svig; tro (fast). Moth.T196.
*Hand . . var Kongen tryg og tvøst. Kyhn.
PE.40. * Poeter tryggest er, som gaaer i

30 Baiendom. Holb.Metam.l. tryge vidner. Cit.

1760.(Vider.n.513). ordspr. (jf. Mau.11310):
Bedre faa Venner og trygge, end Mange,
som vende ^ygge. CBernh.III.142.

\\
(sj.)

om dyr. MO. Levin. 1.2) (især G), jf.: „Nu
nærved at forældes." Lewn.j om ting ell. for-

hold: paalidelig; sikker; især: som yder sik-

ker beskyttelse, hjælp; ogs.: fast; solid. Sielens

trygge og faste Anker (1907: der er sikkert

og iast).Hebr.6.19(jf. Brors.283). vi have
40 en tryg Grundvold at bygge paa.Hoift.

Herod.200. flygtige og u-overveyede Indfald

er oftest i saadant (o: sprogvidenskab) ikke

tryggere end Diømme. Høysg.lPr.6. *Egn,
som stolt af trygge Fieide,

|
Roelig trodser

Himlene. Ew.(1914).III.20. *Lærer du Tryg-
hed ei af de (træ-) Sta,mmeT saa trygge?

Oehl.XIX.207. *i den store Stad, bag trygge

I

skjærmende Volde, er godt at bygge.
Kaalund.84. de gamle stuer med trygge

50 møbler fra forfædrene. (?røn&.»S'Y26. tryg
havn: Moih.T196. Mall.SgH.239. I Vigen . .

havde hans Skibe en skjult og tryg Havne-
plads. J^i^7eZsirMp.5orrc&j/.Ci50^J. 5. billedl.:

*Vær altid du (o: Jesus) min trygge Havn!
SalmHj.613.4.

2) som er i sikkerhed, uden fare; garderet;
sikret; sikker (2); ogs.: som er opfyldt ell.

præget af ro, fred. (om person ofte m. over-

gang til bet. 3). Landet var vidt og bredt og

60 roligt og trygt (1931: og der var Fred og
Ho).lKrøn.4.40. *den tryggest er, .| Der
Middelveyen tsigei. Holb.UHH. IV 10. Min
arme Broder! — din Lykke er spildt! — men
min er tryg. Ew.(1914).IV282. *Gid Landet
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være trygt i Fredens Hosenha,a.nd. Heib.Poet.

IX.366. trygt i Kakkelovnskrogen at ramse:

de omnibus dubitandum.ZterA;, 777.224. Un-
der denne uenighed imellem de yngre kil-

der er det tryggest ikke at binde sig tH

nogen af dem.AOlr.DH.1.36. hendes Liv , .

skulde glide trygt og toU^.TDitlevsen.BF.
102. (iron.:) Udvalget sidder endnu trygt

og grubler over Sagen. PoL*/4 794(?.5.sp.5.
||

med angivelse af det, der truer sikkerheden, lo

lilknyttet v. hj. af præp. mod (Molb.DK.
120. MO.) ell. (især) for. Her er vi trygge

for vind og storm. Moth.T196. (bagvaskelsen)

angriber . . helst, hvor den troer sig tryg-

gest for at finde Modværge. Rahb. Sandsig.

518. Løbet er trygt for Grunde. Af0.77.7478.
•Ingen er saa tryg for Fare

|
som Guds

lille Børneskare. Hjemlandstoner. (1895). 249.

3) som tror, føler sig sikker, uden for
fare; ubekymret; spec. (relig.): hvis synds- 20

bevidsthed ikke er levende; sikker (1); ogs.:

som beror paa ell. vidner om tillidsfuldhed,

ubekymrethed. *Da mindre Fiske trygge laae

I
Ved Rov-Fisk Munden kaade.JJoii.Mefaw.

43. Sjæle-Sørger fra det Høie . . | Tugt
de Trygge, trøst de Spage. Grundtv.SS.1.676.

*Meer tryg end en Fyrste mellem sin Vagt
|

Hos min sorte Drabant (0: en hund) jeg gik.

Winth.IY98. (de) kom ind i den trygge
Stad (Chr.VI: kom i staden tryggeligen ; 30

1931: uden at nogen anede Uraad^, og de
sloge alt Mandkjøn ihjel. 7Jfos.34.25. (bør-

nenes) trygge Aandedrag.^ndiVx.Dikf.777.52.
det (er) ikke trygt at vide Kildegård oppe
i vildene Bjærge under et Snefog som dette.

EmilRa8m.MallorcasParadis.(1936).ll. Hun
smilede, og Blikket blev trygt. Znt*d.4nd.

HH.122.
II

t forb. tryg søvn, sove trygt
(jf. u. sove 2.1;. Holb.MTkr.39. de fleste

Folk laa i den tryggeste Søvn.Cit.1731. 40

(RNielsen.Sejerø.(1923).79). »AUe sove trygt,

baade Qvinde og M&nd.Hrz.D.I.181. en tryg
Nattesøvn uden Afhiydelsei.PHans.KK.17.

II
føle sig tryg: kongen . . følte sig (ikke)

ganske tryg ved sin søstersøns jarledømme.
ADJørg.NK.I.502. i Fredens Land føler du
dig vel (1931: er du; tryg (Chr.VI: haver
. . tillid).7er.22.5. Raae.TT.46.

\\
gøre (en)

tryg: Moth.T196. og havde han ladet ud-
brede det Rygte, at han først vilde drage af- 50

Bted til næste Sommer, for at gjøre sine Fjen-
der trygge. Hauch.II.462. JVJens.MD.31.

4) fast, urokkelig i sin tillid, tiltro ell.

meinng, overbetnsning; tillidsfuld; sikker
(4.4) i gin sag; uden risiko for at skuffes
olgn.; som præd. (især i forb. m. p&a): At
han forsætlig skulde have styrtet sig i

Stranden, som Rygtet jo har villet indbilde
os, derfor er jeg fuldkommen tryg.Ing.EF.
11.140. vær Du tryg paa, at det var Dig, to

de vilde iorh&nde.OyrLemche.Anadyomene.
(1910). 133. D&H. \\ især som adv.: uden
risiko; ogs.: fuldt og fast; tillidsfuldt. »Jeg
mig trygt paa dig forlader. .5a/m7/us. 75.2.

(dette) kan man . . trygt antage. W^t/erup

Rahb. VI.224. *al Mørkhed svinder og Sjæle-

vé,
I
blot jeg trygt vil sige: Din VUje ské!

JakKnu.(HøjskBl.l891.379). se ogs. u. stole

2.2 og 3. spec: uden at overdrive ell. sige for

meget, gode Kaar, saa gode, at man trygt
kan tale om Luksus. Ferden(r7).7.744. Saa
har jeg jo lavet meget unyttigt Arbejde.

Ja, det kan du trygt aige. ErlKrist.

MM.175.
Trygd, en. [tfygd] (optaget fra æda.

trygd ell. no. trygd, oldn. (flt.) tryg5ar,

trygbir; afl. af tryg; jf. I. Trygge; 'arkais.

ell. hos sprogrensere) egl. om den sikkerhed,
som efter et sonet drab tilsikredes drabs-
manden og dennes familie af den dræbtes

frænder; i videre anv., om (tilstand af) fred,
sikkerhed, tryghed. HjælpeO. (han) stil-

lede en forespørgsel i folketinget om trygd
mod eftertryk i Norge og Sverrig af dansk
]iter3Ltm.HDahl.(Nord.månedsskr.1882.1.60).
i Kirken . . havde de Fred og Trygd.
Gravl.RansmændomSamsø.(1929).141. sa.Bod.

(1930).280.
II

spec. i forb. svige i trygd:
Wors.DE.352. *De lusked sig did, de lede

Romfolk —
I
sveg os i Trygd, trods svorne

Eder. GSchiitte.B.130. trygelig(en), adv.

se tryggelig. I. Trygge, en. ['tyyga, 'tføga]

{ænyd. d. s. (kun i forb. med trygge^; vel

egl. dativ af tryg (jf. forb. som med alle,

med første, med gode, med rette osv.) ell.

et deraf afl. subst., jf. Trygd og 1. led i fsv.

tryggja-ej)ar, troskabsed, samt oldn. tryggvar,

pi., trygd; nu kun (sj.) arkais.) tryghed;
sikkerhed, (især i forb. med trygge^.
SalmHj.637.2. Hånd lever for sig self i god
trygge. Moth.T196. *Vi då mest søge og el-

ske dend Skygge | I hvilcken vi best med
trygge maa hygge. Fryde-Sang Over Fr. IVs

LyckeligLand-Gang.(1709).V.13. Gud hjælpe
mig min Gaard at Bygge — | at jeg og
hvær maa gaae og boe der med Trygge.
Cit. 1744. (AarbAarh. 1931. 158). Stenen (0:
grundstenen) her til Trygge | Lagt midt
1 Tomtens Grus.Recke.Digte.VII.(1911).55.
II. trygge, v. ['tjyga, 'tføga] -ede ell. (nu
næppe br.) -te (Moth.T196. jf. u. betrygge^.

{ænyd. glda. d. s., sv. trygga, no. trygge,

oldn. tryggja, tryggva; af tryg; især hos

sprogrensere) gøre tryg; betrygge; sikre.

Nu følte han sig nogenlunde trygget.fr
Hamm.Levn.1.17. Lovene skulde trygge den
indre Fred. Rosenb.11.115. Retstilstanden . .

var lidet tryggende. Sech.D.11.179. Piræus'
tryggende Havbugt. Høeg&Rubow. Overs. af
OvidsFasti.f1945).106. refl.: en Tidevands-
bølge kan bryde vort Bo, | hvor vi tænkte
vi trygged os hedat. Hans Henriksen. Dari-

marks- Sange. (1911). 16. trygge for ell.

(i) mod, sikre (i) mod. Moth.T197. dette
Dyr skal dig for Faren trygge. PAHeib.I.
396. urørt (stod) |

den ædle vange (o: Mid-
gaard),

\
mod trængsler trindt om | trygget

fuldgodt,
I

mod hærjende høj vand.Fr77awm.
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EK.77. det er vort . . Haab, at (det tyske

folk) maa virkeliggøre sine Ord om Respekt

for andre Folks Livsret. Kun derved kan
det trygge sig selv mod nye Hjemsøgelser.

FlensbA.*%1939.3.sp.3. \\ forsikre, forvisse

(om noget). * Frejdig jeg fristed Døden,
|

om Frelse var Sjælen trygget. Brøndum-Niel-
sen.(IslSagaer.III.320). jf. vAph.(1772).III.

trjggeligf adv. (ogs. tryggeligen.— 1. Ir.

tryggeligt. Blich.(1920).XIX.192. — t (skre-

vet) trygelig(en). Clitau.IR.23. RasmWinth.
S.76. Cit.l773.(ESchiødie.Gl.kbh.Huse.(1894).

82)). (ænyd. tryg(g)elig(en) , trøgelig, glda.

tryggelighe, thrøggeligh(e) (Mariagerleg.145.

jf. PLaale.nr.ll36), oldn. tryggliga, adv.,

tryggiligr, adj.; af tryg; nu kun arkais., jf.:

„Nu sieldnere." MO.) trygt; sikkert; uden
fare. (du) forlader dig tryggeligen (1907:

trygt^ paa Lowen. Rom. 2. 17. enhver, hvad
Troe han end bekiender, boer tryggelig og
sikker udi de Mahomedanske La,nde.Holb.Hh.

11.99. *Vi sove tryggeligt paa haardest Leie.

Rahb.PoetF.II.76. *Skovduen sidder trygge-

lig i 'RedeJi.Blich.(1920).VI.259. han hvilede

tryggeligen i en tro på ånden eller ideen som
den sande realitet. Grønb. (VidSelskOversigt.

1931/32.69). Tryg-hed, en. (glda. tryghet
(Suso.50); jf. Trygd, I. Trygge; især o) det

at være tryg; især i flg. anv.: I) (1. br.) til

tryg 1.2: det at yde sikkerhed, være solid. *Den
faste Borg endnu med Tryghed kneiser.

Oehl.XIX.253. 2) til tryg 2: det at være be-

trygget, i sikkerhed, uden for fare; ogs.: (til-

stand af) ro, fred. mit Folk boer i Fredens
Hytter og i Trygheds (1931: trygge^ Bo-
ligeT.Es.32.18. besynderlig finder en Fyrste
stor Tryghed udi den Evangeliske Troo.
Holb.NF.II.82. *Folket . . boede | I Fred
og Tryghed gjennem mange Aai.PalM.
AdamH.1.194. den, som rejser til eller fra

(danehoffet), skal have fuld og fast tryghed
fjorten dage før og fjorten dage efter. J5ar-

fod.DH.I.241. slige Taarne (o: krudttaarne)

maatte bygges for Stadens Trygheds Skyld.
Sech.D.1.388. han bor bestandig i Tryghed
(1871: tryggeligen). 5Mos. 33. 12 (1931). ||

med det, hvoraf sikkerheden trues, tilknyttet

V. hj. af præp. for: paa det at de nyplantede
Stammer kand være i Tryghed for Storm-
Vinde. OeconJoum.i757.893. jeg troer mig i

Tryghed for at kjede rråg. Pram.II.316.
\\

(nu 1. br.) om økonomisk sikkerhed, garanti.

stille 100 rd Caution til tryghed. Cit. 1769.
(AarbThisted. 1940. 376). D&H. 3) til tryg
3: det at tro, føle sig sikker; ubekymrethed;
undertiden (spec. relig.) med overgang til bet.:

(for vidtdreven) sorgløshed, skødesløshed. Daa-
rers Tryghed (1931: Sorgløshed; skal øde-
lægge dem selv. Ords. i. 32. en skiødesløs
Tryghed har dysset Mennesker udi Søvn.
Holb.Hh.1.2. Trygheden kan gaa over i en
Slags Sk]ødesløshed.Goldschm.FYI.346. Ru-
sens svulmende Overmod, der har givet ham
en Halvguds Selvtillid og Tryghed. JPJac.

1.132. 4) til tryg 4: tillid; sikker tro, forvis-

ning. Hvad han siger Dig om mig, kan Du
troe, jeg overlader med Tryghed mit Rygte
i hans E3^md.PAHeib.(FruHeib.HG.446).
*det min faste Tro, min Tryghed er:

|
hist

(o: efter døden) jeg savner Ingen af dem Alle,

I

som han saae mig elske her IFGuldb.II.39.
forærer man Vedkommende (o: journalister)

et Exemplar af sine Digte, saa kan man
10 med største Tryghed stole paa, at de støde

i Trompeten. Hrz. Breve. 18. man kan med
tryghed hævde, at (osv.)

j Trygheds-
brev, et. (ænyd. triickesbreff

, fsv. tryghets-

bref ; jf. Lejdebrev; hist., foræld.) brev, doku-
ment, hvorved tryghed (2) tilsiges, (han) ind-

sendte . . et Tryghedsbrev fra den dræbtes
Æt. Sech. D. 1. 295. Villads Christensen. Vedby-
gaard.(1939).19. Cp -fornemmelse (Aa
Dons.S.95) ell. (oftest) -følelse, en. (jf.

20 Tryghed S), med en vis moralsk Trygheds-
følelse forfulgte (han) denne Tanke. /n^.

LB.II.5. HomoS.F.214.
Trygl , et. [tryq'l] flt. d. s. (sj.) vbs.

til trygle. Jeg er mæt af Trygl og Hyl.
KMunk.EI.66.
trygle, v. [itry(-)ql8, 1. br. 'tyyla] (nu

kun dial. trøgle (trøjle). Feilb. Thorsen.l4.

LollO. Rietz.755. jf. tiltrøgle. Sort.PSkan.il
og u. Tryglebrev 1). -ede ell. (nu kun dial.)

30 -te (Oehl.II.151. jf. Feilb. Thorsen.104). vbs.

(1. br.) -ing (VilhAnd.Litt.III.274.509), jf.

Trygl, Trygleri. {ænyd. trygle, trøg(e)le, sv.

dial. try(g)la, no. trygle; fra mnt. truggelen,

betle, bedrage (jf. holl. troggelenj)

I) (uden for bibl. nu kun m. overgang til

bet. 2, jf.: „foræld."Lewn.j (ernære sig (især:

ulovligt) ved at) begære almisse; betle; tigge.

Jeg formaaer ikke at grave, jeg skammer
mig ved at trygle (1907: tigge^. Luc.16.3.

40 *Jeg vUle heller trygle,
|
End hverdag, som

Soldat, mig lade slaa og prygle. Holb.Paars.

339. Du kan negte Dig hjemme for at und-
gaae Tiggerens Tryglen. Kierk. IX. 334. det

er bedre at døe end at trygle (Chr.VI:
hetle). Sir.40.31. || med det, man beder om,
tilknyttet som obj. ell. v. hj. af præp. o m.
virkelig Fattige og Nødlidende (forsynes)

med behørigt Trygle-Pas (som) berettiger

dem til at trygle Uld omkring i Landet
50^9; Færøerne). Forordn.'yi 1777. §12. „Hvor

kan saadan stærk, arbeidsfør Knegt, som
du, vente nogen Almisse" . . „Jeg trygler

Intet af dig."PMøll.(1855).II.70. Han gaaer
omkring og trygler om Almisse. FSO. bil-

ledl.: *Er Aandens Armod her saa stor?
|

Ei mine Børn med Kummer | Skal snige

sig til fremmed Bord
j Og trj'gle fran-

ske Krummer (o: studere i udlandet). PMøll.
(1855).1.72.

60 2) (jf. af-, over-, paatrygle samt PEMull.*
399; i rigsspr. især (g) inderligt, indstæn-
digt (og ydmygt, krybende) anmode, bøn-
falde om noget; ogs.: overhænge, plage med
(idelige) bønner; „tigge"; endvidere om mine,
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gestus, blik olgn.: udtrykke inderlig bøn. 2.1)

uden obj. OeU.III.136. *Trygle, — det gjør

vi ei!
I

Ungdom paa Livets Vei
|
Kraftig sig

Skatten t\\t\mg&r.Winth.I.202. MO. Fattig-

mand beder og tryg\Qr.Ords.l8.23(1931).

jf.: Alt, hvad Jorden eier, staar (damerne)
aabent . . Kunst og Videnskab trygler for

Skabningens ypperste Wddik.Bogan.I.léS.
\\

i forb. m. præp. til til angivelse af den person,

der bønfaldes, ell. den følelse, der appelleres

til. *(hun) trygler, men omsonst, til Man-
dens Uædei.FGuldb.1.251. vi savner ikke en
Gud for at have en at trygle til, men for at

kunne takke. ErlKrist.MM. 180. || i forb. m.
præp. (især: om^ til angivelse af, hvad man
ønsker at opnaa. jeg skulde smigre for den
stolte Lykke . . og trygle om dens ustadige

Yndest.Wand.(Skuesp.IV80). Hil dit Knæ
han knuger sig

|
Og trygler om at følge dig!

Kaalund.HS.133. hendes øjne tryglede om
tUgivelse >

||
part. tryglende brugt som adj.

Stoud.SkrivemaadeniEmbedssager. (1816). 135
(se u. tigge 1). Elsker Du mig? Hun saa

tryglende o]^.LeckFiseher.HM.159. Hør min
tryglende Røst.Ps.28.2(1931). 2.2) m. obj.,

der betegner, hvem bønnen er rettet til. *„I)e

frie for ham! Det har han bedt Dem om?"
|— „Ja meer end bedt — han trygled mig

saalænge,
|
At for at slippe ham jeg sagde

jBL.''Holst.VI.331. Faderen blev „tryglet" til

at fortælle. FrGrundtv.LK.127. jeg maa trygle

ham med min U\ind.Job.l9.16(1931).
|| (jf.

u. bet. 2.\) m. betegnelse (v. hj. af præp.-led)

for, hvad man ønsker at opnaa. *vi (o:

skuespillerne) om Naade trygle
|
Herskabet

først, saa Publikum. Wess. 229. at trygle

|€lud for hendes Liv. JørgenNiels.D.54. Gerne
jad vi trygle dette skønne Nu om at dvæle.
fajkatten.1945-46.46. 2.3) (nu næppe br.)

obj., der betegner det attraaede. i den Tid
^tryglede (jeg) hendes Bifald ved adskillige

imaae VwÅseriex. Ew.(1914).lV.300. »nedrigt

Jtar det, hvis jeg tryglte Li\et.0ehl.II.151.
' O i refl. forb. || m. refl. obj. og præd. ell. adv.

•Vi frygte meest, at nogen tør
|
Sig

vrangelig indbilde,
| Det vi, som Snylte-

giesten giør,
| Os trygle til et Gilåe. Reenb.

1.131. Vejtræerne (staar) med opadrakte,
forvredne Grene, som om de i Fortvivlelse

tryglede sig fri for deres nøgne Skæbne.
BerlTid.**/ul941.Aft.6.8p.5. trygle sig ind,
red bønner opnaa adgang. Moth.T197. I et
Kloster i Bethlehem, hvor vi maatte trygle
08 ind, udaandede hun sit Liv. Rowel.Br.94.

il m. refl. hensobj., i forb. trygle sig noget
til, tiltrygU sig noget. Cit.l740.(CChri8t.H.
172). Hos literære Personligheder . . trygler
(ærgerrigheden) sig . . fuldt saa ofte Ros
og Hæder til, som den høster dem lovligt.

Hrandes.IX.297.

TpyjCle-brev, et. (jf. Bettel-, Tigge-,
Tiggerbrev;. I) (;/. æni/d. tryglerbrev; jur.,

foræld.) til trvgle 1: skriftlig tilladelse til at

gaa om og betle; tryglepas, -aeddel. MO. Præ-

sterne maa ingen Brandstød- eller Trøgle-
Breve give nogen. DL.2

—

11—4. 2) (1. br.)

til trygle 2: brev af bønfaldende, tryglende

indhold; bønskrift. »Ved ydmygt Tryglebrev
. .

I
I vandt en Dronnings Forbøn. Boj/e.P<S'.

1.131. MO. -pas, et. (jur., foræld.) d. s. s.

-brev 1. Forordn.*'/il777.§12(se u. trygle 1).

Trygler, en. flt. -e. (ænyd. trygler(e), trøg-

ler; til trygle ell. laant fra mnt. truggeler)

10 spec. (foræld.) til trygle 1 : person, der begærer

almisse; betler; tigger, løsgengere, tryglere

eller andre løsagtige folk. Cit. 1742. (Vider.

11.42). en omløbende Trygler. DenViborger
Samler. ^*/il824.3.sp. 2. *Ei som en Trygler

jeg træde ham nær, han forbarmer sig al-

drig. Wilst.Il.XXII.v.l23. lev ei en Tryglers

(Chr.VI: betleriesj Levnet, det er bedre at

døe end at trygle. Sir.40.31. om tiggermunk:

de kronragede Trygleres Overhæng. £?Jkfa<-

20 thiess.L.70. Trygleri, et. {ænyd. d. s. og

trøglerie) vbs. til trygle. I) (foræld.) til

trygle 1: betleri; tiggeri (1). de Adelige Fa-
milier geraade udi Fattigdom, og de andre
bringes gandske til Trygleri.Éolb.NF.II.16.

ChrFlensb.DM.il.127. (man) maatte . .

henlede Folks Opmærksomhed paa, at de
ved Skillingsalmisse kun understøtte Trygle-

riet.Fædrel.l846.sp.515. 2) (især dagl.) til

trygle 2: det at overhænge, plage (idelig) med
30 bønner; „tiggeri^' (2). *opreist gaae i Mod-

gangs Dale,
I
uden Trygleri om Trøst. Foer-

som.D.1.8. hun opnaaede ved alt sit tryg-

leri kun at faa et uigenkaldeligt afslag
j jf.

Holb.MTkr.315. Tryi^le- seddel, en.

(jur., foræld.) d. s. s. -brev 1. Forordn.*^/*

1777. §12.

Tryk, et ell. en (nu især i bet. 6.1 og s

(jf. dog: under Trykket. Thorsen.Afh.ilI.

245); tidligere ogs. i bet. 6.4: Moth.T198.

io LTid.1725.200.311. f i bet. l.s: Clitau.PT.

32. i bet. 2.i : EPont.Men.II.84). [tfø^] Høysg.

A0.36. flt. d. s. (ænyd. tryck (fk.), i bet. 1.3

og 4-6, SV. tryck, no. trykk; egl. vbs. til

trykke; i bet. 6 paavirket af ty. druck, m.)
I) svarende til trykke 1 (og 2), om hand-

ling, hvorved man trykker noget, ell. hvorved

noget trykkes. I.l) (jf. bet. l.s) om pres,
trykken, udøvet af et levende væsen.
Moth.T199. Tryk (Hestens, paa Bidsel). -SÆB.

50 II
navnlig om pres med haanden; under-

tiden: haandtryk (2). *du hviler
|
Med

sagte Tryk din Haand paa denne krnx.Rahb.
PoetF.II.78. »Rækker jeg dig Alle (o: mine
fingre) frem,

|
Giver du mig dine Fem:

|

Er et Tryk: Farvel, min Venl^rosstn^.Z).

12. Hun gav hans Haand et forsagt Tryk.

ErlKrist.DU.70.
\\ (jf. bet. 2.2) som udtr.

for, at en handling udføres med særlig kraft

ell. energi. Gine dansede med Fynd og Tryk
M og sang til. FrPoulsen.(Pol.'*/t 1926. Sønd. 2.

8p.2). jf.: »saa tripper hun (o: „Tante Ber-

lingske") en sagte Vals med Tryk til Ven-
stre . .

I
det er Systemskifte, kære 1 6'ow»ier-

revuenl902.14. navnlig i udtr. for, at der
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trykkes stærkere paa tegne- ell. skriveredskab

ved frembringelse af en del af en streg ell.

et bogstav: PERasmussen. Da. Kortskrivning.
(1812).23. en Tegning kan tydeliggjøres ved
en lille Streg her, et lille Tryk hist, og der-

ved springe klarere hem.FruHeib.EtLiv.IY
294. „Der staar da mod?" — „Ja, der er

endogsaa lagt Tryk i O'et. Vor Stations-

forvalter skriver lidt sjnskeV'Hostr.US.III.

15. ORung.P.202. 1.2) (især fys.) et legemes \o

pres paa et andet som følge af dets tyngde;

pres udøvet af en masse; dels om faste

legemers pres, dels om vædskers og luftarters

(jf. Lufttryk samt Atmosfære 1.2^. de fly-

dende Materiers Tryk. Suhm,II.89. det er

ved Trykket just at Ædelstenen skabes.

HCAnd.(1919).IY121. man (skred) til at

opføre svære Tværmure og Støttebuer i de
ydre Sideskibe for at modvirke Hvælvin-
gernes Tryk. Trap.*VIII.415. Smøringen af 20

(bil-jMotoren foregaar fuldstændigt ved
Tryk. Motor.l935.291.sp.2. Dækkenes TU-
stand var saa slet, at de ikke kunde taale at

oppumpes til det Tryk, som var nødvendigt,

for at Vognen kunde køre med den Last,

hvortil den var beregnet. Ugeskr.fRetsv.1946.

A.524. kritisk tryk, se kritisk 2.3. tryk
og modtryk olgn. (ogs. i overf. anv.), se

Modtryk 1. || spec. om damptryk (kedel-

tryk), een Atmosphæres Tryk. Ursin.D.lO. 30

højt Tryk . . lavt Tryk (jf. Høj- (2.i), Lav-
tryk^. Scheller.MarO. Trykket falder, smsf.

Trykket stiger.swsf.
||

(med.) om virkning

af stramme bandager, kompresser olgn. Pa-
num.599.

|| (jf. bet. 2.1 samt Sadel-, Seletrykj

om ubehagelig ell. (især) skadelig indvirkning

af noget trykkende, tyngende. Tryk af Svul-

ster paa Aandedrætsnerverne. OBloch.D.^I.

67. (frugten maa) behandles med Varsom-
hed, da den er let modtagelig for Tryk. 40

CMatthies.DF.I.194. Han mærkede Trykket
af den tunge, indelukkede Lvdt. ErlKrist.

DH.75. 1.3) berøring, pres, der har til

hensigt at bevæge noget, forandre nogets

form olgn.; tidligere ogs. om slag, puf,
stød olgn. (jf. Nævetryk 2). Moth.T199.
give een et Dunk, Slag eller Tryk i Ryggen.
Høysg.S.136. (rækker ham Pistolen.) *Der!
Kun et sagte Tryk

| Med Fingeren — og
al vor Nød er enåtl Bredahl.III.36. (hun) 50

stødte (spaden) ned med et Tryk med Foden.
PHans.KK.270. Huen maatte have et ekstra
Tryk ned i P&nden. PoU'/izl944.10.sp.6.

\\

(1. br.) om herved frembragt mærke ell. for-
dybning (jf. Indtryk S), blød, mørkegrøn
Hat med Tryk i Forpulden.PoZ."/«i920.S.
sp.3. Med en Knivryg sættes nogle Tryk paa
Tværs af (marcipari)Gu\eToåen.ISuhr.Mad.^*
(1923).269.

2) (jf. trykke 3^ billedl. anv. af bet. 1. 60
2.1) (jf. trykke 3.ij det at virke besvæ-
rende, hemmende, nedtrykkende; navn-
lig som udtr. for, at man føler sig besværet, at

noget tynger ens sind, bekymrer en; ogs. som

udtr. for, at der øves en vis tvang mod en.

SalmHj.164.4. at bære Livets Tryk, at lide

Kulde, Hunger, Tørst og alle Slags Savn.
Hauch.VI.225. Nutidens Stater sukke . .

under Trykket af en . . stor Statsgjeld. Mon-
rad.FPB.Nr.4.24. *Vi fik ej under Tidernes
Tryk

|
et bøjet Mod, en ludende B,yg.Hostr.

SD.II.141. D. begyndte at føle Alderens
TTyk.Schand.IF.257. Paa Østrig skulde der
anvendes et stærkt diplomatisk Tryk for at

faa det til at tiltræde Fastlandsspærringen.
Fridericia.NH.1.174. Det ser stærkt ud til,

at Cigar-Rationerne igen vil faa et Tryk
neåaå.PoUyil942.5.sp.3. i forb. m. ord af
sa. ell. lign. bet.: den Tryk og Trængsel, som
Jansenisterne . . leve i, (tjener) til Guds
Riges Befordring iblant dem. EPont.Men.II.
84. *Alle, han (0: Frederik VII) skænked
Menneskeret,

| Alle, han fri'de af Tryk og
Tv&Tig.Ploug.II.61. Overladt til sig selv og
ene om Arbejdet følte han dets Tryk og
TyTige.BiskopFr.Nielsen.(1911).333.

\\
(nu

sj.) i flt. han (var) mismodig over sine hus-

lige Tryk. FruHeib.EtLiv.il.295. Aarsagerne
til Udvandringen her fra Landet maa . .

ikke søges . . i politiske eller religiøse Tryk.
NationaløkonTidsskr.1.279. 2.2) (jf. ovf. sp.

671^' samt bet. 2.3^ om den energi, kraft,
viljestyrke, hvormed noget udføres; ogs. om
anstrengelse, forcering. I Thomas's Sind
var der en stadig brat Vexlen fra det

højeste til det laveste Txyk.Schand.TF.il.
107. (mine børn) skal blot have Tryk paa,

komme ind i Livet for fuld Dam^p.AndNx.
LK.166. Ogsaa for Sporvejene var det en . .

travl Dag . . Lige fra Kl. IB og til Kl. 23V,

kørte man med „Tryk paa". Poi."/« 7943.2.

sp.2. 2.3) (jf. bet. 2.2 samt trykke 3.2; i

fon. anv. vistnok først hos Jesp. efter eng.

stress (jf. Jesp.Fon.351f. 354); sml. 1. Tone
2.1 slutn.) stærk betoning, eftertryk (3),

hvormed ord ell. stavelser fremhæves; spec.

(fon.) om stærkere ell. svagere stemme (ud-

aandingstryk; jf. Stærk-, Svagtryk^, hvormed
et ord ell. en stavelse udtales; dynamisk,
ekspiratorisk accent; trykaccent. Nåar
man distincte læser Vers, som det var
u-bunden stil . . og man då fornemmer,
at en stavelse udsiges og bør udsiges med
trøk og Tone-hold, da bør den ogsaa i Verset

. . kunne udsiges med trøk. Høysg.AG.187.
den skiønne Gradation (i Ew.'s „Balders

Død"): „I Saft af Ruder" . . „Og spraglet

Edder" (med hvormegen Smag har ikke

Ewald her giemt det malende Biord til det

sidste Leed, han vilde give det stærkeste

Tryk). Rahb.Tilsk.1792.726. tegn for tone,

tryk o. åes\.Jesp.(Dania.I.36). Han lagde

Tryk paa Fornaynet. AaHermann.PH.109.
3) (til bet. 1) konkr., om (del af) red-

skab; især (jf. ogs. Modtryk 2.ij i f.g. anv.:

3.1) ^ knap ell. kontakt, som man trykker

paa for at ringe paa en elektrisk klokke ell.

for at tænde elektrisk lys; dør- ell. lystryk;
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trykkontakt. Lands-Priskurant for Da. Elek-

trikerforbund.Majl919.n.l3. TeknLeks.1.556.

3^) rø. foræld.) hæl (1.4.5), talon (l.i)

paa foldekniv. OpfB.'VII.171.

4) til trykke 5, om fremstilling af
mønstre (paa tøj), fremstilling af farve-
tryk, reproduktion af billeder; ogs. om
det fremstillede mønster ell. billede (jf.

fx. Billed-, Blik-, Farve-, Olie-, Stentryk).

Tryk paa Lerred, Kattun.JBaden.DaL. (løj)- lo

Trykkeren . . sætter (trykkeformen) paa
Toiet ved Siden af det første Tryk. Manu-
fact.(1872).296. jf.: En 4 Tryk T&petmBi-

skine. Pol.*yiol943.17.sp.2. || varmt tryk,

(jf. trykke varmt u. trykke 6.i; foræld.)

aftryk af opvarmet kobberstikplade, sml.: jeg

(har) i min Phantasie dette idealske Billede

(af en ung dame) i „varmt Tryk", som Ma-
lerne kalde det.Blich.(1920).XXX.29.

5) (især bogtr.) til trykke 6, om bog- 20

tryk. 5.1) om selve bogtrykkerens virk-
somhed; trykning af bøger; i videre anv.,

om bogtrykkerpressen ell. bogtrykkeriet.
tillade, forbyde Trykken (nu: trykningen^.

JBaden.DaL. Tryk med bevægelige Typer.

OpfB.U.418. Ornamenter, Linier og Titel

trykkes i et Tryk (jf. Tiykgemg). Papir
Haandbog.(1934).21. || navnlig i forb. m.
præp. i udtr. som bringe, give, sende
(Bl&T.), lade gaa i trykken ell. (m. over- 30

gang til bet. b.2) gaa, (ud)komme i, være
i trykken, hvem er Imprimatur til Vers og
Bøger, som gaaer i Trykken?Holb.Er.111. 3.
Forordninger . . som alle ere i Trykken (o:

foreligger trykt) og af alle kan læses. PEdv
Frii8.S.90. Papiret . . kom til Bogtrykkeren,
og der blev Alt, hvad der stod skrevet paa
det, sat i Trykken til en Bog. HCAnd.(1919).
11.310. Satsen gaar i Tryk. PapirHaandbog.

il934).26.
En af de latinske Disputatser paa 40

[ollegiet, som han mundtlig forsvarede

1826, og som udkom i Trykken. Bioj/rL.*

XXI.56. jf. (spøg.): Sancho Panza, er jeg,

saafremt jeg ikke er bleven forbyttet i Vug-
gen (jeg vil sige) i Trykken. Biehl.DQ.III.

273. til trykken olgn.: Jeg læser om en
Mand, hvis Skrivter vare skrevne

|
Ulæse-

lige, og de samme var ey blevne
|
Til Tryk-

ken sændte, før hans Leve-Tid blev endt,
|

Hvorfor de ikke kom for Lys og blev be- 50

kicndt. FrHom.PM.151. det er færdigt til

Trykken. JBaden.DaL. et Bud:
|
„At ingen

. . herefter mere | Til Trykken maatte nogen
Ting levere . . | Før det . . | Var nøie gien-

nembladet, gennemlæst." Bagges. 1.180. be-

fordre, forfærdige til trykken, se befordre

8, forfærdige 2 slutn. under trykken (jf.

under pressen u. L Presse 3.2^; Verket er alt

under trykken og avancerer hråv.Holb.Brv.
53. Nyt Oplag er under Tryk. Pol.**/tl946. eo

8ønd.l2. ved trykken olgn., (nu sj.) som
udtr. for offerUliggørelse gennem trykning, pu-
blicere ved offentlig Tryk. Uolb.Ep.V.115. En-
hver er berettiget til ved Trykken (Orundl.

"/»1920.§84: paa Tryk; at offentliggjøre

sine Tanker, dog under Ansvar for Dom-
stolene. Grundl.(1849).§91. 5.2) t udtr., der

angiver, at noget fremtræder i trykt form, fore-

ligger trykt; især i forb. paa tryk, trykt;

ofte som udtr. for, at noget (er trykt og derfor)

maa være paalideligt ell. sandt, jeg kand viise

hende det paa Tryk udi min Grammær.
Holb.Bars.II.lO. vi haver ikke saa mange
Vocaler i tryk og skrivning, som vi bru-
ger i tale og læsning. Høysg.2Pr.4. ikke Alt,

hvad der staar paa Tryk, er sandt. Goldschm.
VII.554. vil en anden En i Avisen, saa
værsaaartig, min Herre, det er 25 Øre pr.

Petitlinie, — 16 Kroner i det hele, bare for

at se sin Forretning paa Trykl SvLa.SD.
34. Grundl."/»1920.§84 (se u. bet. 5.i). Han
brugte . . ofte djærve Sømandsudtryk, der
imidlertid ikke egner sig for Tryk. PoU*/*
1944.6.sp.l. i forsikringer: Du er li'godt en
Guttermand . . Det kan du faa paa Tryk
— med gotiske Guldbogstaver. GJørgr.3Xi2.
(1933).U. 5.3) hvad der er trykt; aftryk
af sats; ofte i forb. m. adj., om den maade,
hvorpaa noget er trykt, ell. om selve typerne,

skriften. Tryk og Papir er overmaade skiøn.

LTid.1727.236. hvad Slags Tryk, større eller

mindre, hvad Slags Skrifter, Latinske eller

Danske, og hvad Slags Papir dertil skal

bruges, samt hvor mange Exemplarer deraf

skulle trykkes. Langebek.Breve.219. Adresse-
Avisens slette Tryk . . mange Steder ere

nimelige. PAHeib.R.n.89. Saalænge Tryk-
ken er ganske ny, maa en Bog ikke bankes.
MO.^ Latinsk, gothisk Tryk. snis<. Han er en
enestaaende Kender af de gamle . . islandske

Haandskrifter, læser dem, som vi andre læser

Tryk.Bertels.(Pol.*%1928.12.sp.5). der er (i

bogen) udmærket benyttelse af forskelligt

tryk.VorUngdom.1944l45.269. smaa tryk,
se smaa 8.1. spærret tryk, se IIL spærre 3.

5.4) trykt skrift; navnlig: mindre tryk-
sag; smaatryk (2). LTid.1725.200. disse tal

vilde så godt som slet ikke have forøget

trykkets omfang.ADJørg.IIL9. (folke-)Yi-

sen landede i Haandskrifternes og Trykkenes
forholdsvis sikre Havn. CSPet.Litt.138.

Tryk-, i ssgr. til Tryk (ell. trykke^, især

(0) til Tryk 1(2) || ofte vekslende m. Tryk-
ke-, se u. Tryk-apparat, -arbejde, -bogstav,

-farve, -fejl, -form, -færdig, -kys, -patron,

-presse, L -prøve, -pære, -stang, -telegraf,

-valse, -vildelse samt u. Trykke-bord, -bænk,
-maskine, -staal, -sted || af de mange ssgr.

kan (foruden de ndf. behandlede) nævnes:

1. til Tryk 1(2): Tryk-brudstyrke, -cen-

trum, -elasticitet, -energi, -enhed, -fald,

-flade, -forandring, -fordeling, -forhold, -for-

mindskelse, -formindskning, -forskel, -forsøg,

-forøgelse, -haandtag, -kogning, -kraft, -maa-
ling, -paavirkning, -regulator, -slange, -stig-

ning, -svingning, -sænkning, -tab, -udlig-

ning. 2. (bogtr.) til Tryk 6: Tryk-angivelse,

-digel, -flade, -hastighed, -metode, -omkost-

XXrV. B«ntrykt */t IM8 48
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ning, -pris, -sats, -teknik, -accent, en.

[2.8J (fon.) udaandingsstyrke, hvorved et ord

ell. en stavelse fremhæves; dynamisk, ekspira-

torisk accent. Sal*XXI11.830. APhS.XVIII.
20. -afbryder, en. d. s. s. -kontakt.

EHolsiein-Rathlou.S.II.451. TeknLeks.1.556.

•aksel, en. ^^*^ ^^^ ^f ^^ fartøjs aksel-

ledning, der ligger lige agten for maskinen og

sammen med tryklejet overfører trykket fra

skruen til skibet, hvorved dette drives frem gen-

nem vandet. Wolfh.MarO.220. SkiisMask.96.

-apparat, et. (sj.) I) [1] apparat, der vir-

ker ved tryk; fx. om kulsyretrykapparat anv.

ved øludskænkning: OpfB.'VIII.429. \\
(sj.)

ringeapparat med tryk (3.1 ). KMich.SSF.52.

2) [6] apparat, redskab anv. ved bogtrykning.

Trykke-: Bl&T. -arbejde, et. arbejde,

der udføres ved trykning; fx. [4] om
metalarbejde v. hj. af optrykning. Trykke-

ning; dels om farve til trykning af tøj, til

litografiske arbejder, dels om bogtrykkersværte.

OpfB.'VI.536. TypogrOrd.112. Trykke-:
vAph.(1772).III. -fast, adj. (jf. -tæt; især

0) som kan modstaa (ethvert) tryk; ofte om
befiolder olgn. EHolstein - Rathlou. S. II. 108.

TeknLeks.1.556. om bjergart: Trykfast-
hed.KMilthers.Sten€ne.(1941).27. -fejl, en.

[4-6] et Trykke-. Gram.(KSelskSkr.IV262).

10 Slange.ChrlVB^). fejl ved trykning; fx. ved

tøjtrykning: Sterm.Textil.(1937).90. || især

(jf. -forseelse, -vildelse samt Skrivefejl; navn-

lig bogtr.): fejl (i teksten) opstaaet ved en

bogs trykning; ogs.: sætterfejl. Holb.DH.I.
247. Aldeles at undgaae Trykfeil, er næsten
en Uxauelighed. PAHeib.I.xxv. hun rev til-

fældig det sidste Blad (ud af bogen), det med
TTy\deileTie.HCAnd.(1919).Y303. han ret-

tede et Par Trykfeil. Bjarnhof.LE.46. (især

IngBygn.1941.143. || især [6.i] (bogtr.): ar- 20 dagl.) spøg., om fejltagelse, spec. fortalelse:

bejde, der udføres i et bogtrykkeri; typogra

fisk arbejde. Trykarbejdernes Prisansættelse.

BibliotH.*427. Trykke-: vAph.(1772).III.

-ark, et. [6] (bogtr.) trykt ark (som del

af bog ell. tryksag). Katalog, et Arbejde paa
fire Trykark. JLange. II. 359. Korrekturark

eller Trykark af den danske Bibeltekst. LJac.

DanskSprog.(1927).171. -armering, en.

jærn indstøbt i beton for sammen med
denne at optage trykspændinger.

1940.201.sp.l. -balle, en. [6.1] ^i/. Tryk-
kerballe; bogtr., foræld.) balle (I.I.2) til svært-

ning af sats; sværteballe. S&B. TypogrOrd.

244. -bandage, en. (jf. -forbinding; med.)

bandage, der udøver et tryk paa en legemsdel.

Panum.599. -bar, adj. (ty. druckbar; til

trykke 6; jf. trykkelig; bogtr.) om sats, kli-

ché olgn.: som lader sig (af) trykke. Forsøg
paa at gøre Dybtrykket, om ikke lige saa

hurtigt trykbart som Højætsningen var i

Bogtrykpressen, saa dog betydelig hurti-

gere trykt. BibliotH.*457. -beholder, en.

(jf. -tankj beholder med komprimeret luft

ell. vædske. Bl&T. IngBygn. 1939. 128. sp.l.

-bogstaT, et. [6.1] (nu næppe Ir. Trykke-.
Mall.SgH.661). (jf. -skrift, -type; bogtr.) bog-

stavtegn anv. ved bogtryk; type. LTid.1743.
594. Meyer.*1122. \\ om skreven efterligning.

FOhrt.Danmarks Trylleformler.I.(1917).105f.

-bor, et. fØ, foræld.) skruebor (slutn.); 50 tjent

sneglebor; ogs.: drilbor. NordConvLex.V.594.
Wilkens.MT.108. -bord, -bænk, se

Trykke-bord, -bænk. -bærer, en. (skibs-

bygn.) trykleje med trykpande. TeknMarO.
-cylinder, en. [5.i] (jf. -valse; bogtr.)

cylinder i bogtrykkerpresse. OpfB.^ 1.460. Bi-
bliotH.*423. -damp, en. damp, hvis

tryk er højere end atmosfærens. SkibsMask.
47. -dng, en. [6] (jf. -filt; bogtr.) overtræk

(af filt olgn.) paa en trykcylinder. Typogr
Ord.138. -CTne, en. [6.1] (især bogtr.) pa-
pirs modtagelighed for trykfarve. PapirL.392.
-farve, en. [4-5] (jf. -sværte samt Trykker-
farve; fagl.) farvestof, der anvendes ved tryk-

Oraah.PT.I.203. den saakaldte Christenhed

. . er en elendig Udgave af det Christelige,

fuld af meningsforstyrrende Trykfeil. Xter/c.

XI.212.
II

hertil bl. a. (navnlig bogtr.) Tryk-
fejl- ell. (alm.) Trykfejls-djævel (sj.: sætter-

nisse. EhrencrM.F.X.lOl. jf. Sættedjævelj,

-fortegnelse fTrykfejl-: Typogr Ord. 112),

-liste (NyerupRahb.II.236. Selmar.*157.

Trykfejl-: Nyerup.(Rask.Br.I.283)). -fer-
IngBygn. 30 nis, en. [4-6] (fagl.) bindemiddel (navnlig:

~ " linoliefernis) til trykfarve. Amberg. Typogr
Ord. 112. -filt, en ell. et. [51 (jf. -dug;

især bogtr.). TypogrOrd.244. -filter, et.

filtrerapparat, hvor vædsken, der skal filtreres,

føres ind under tryk; filterpresse. OpfB.*IV,2.
37. TeknO. -fjeder, en. (ty. druckfeder)

fjeder (1.3), der ved sin elasticitet udøver

et tryk. Manufact.(1872).211. TeknO. -fod,
en. fodlignende apparat, der kan udøve et

40 vist tryk; spec. (især haandarb.) om del af

symaskine, der holder tøjet paa plads. Hjem-
met.l904.138.sp.3. SyStrikkeB.19. \\

an-

ordning paa høvlemaskine (tykkelsehøvl), der

fastholder arbejdsstykket. FagOSnedk. -for-
binding, en. (jf. -bandage; med.). Panum.
599. 03 -forlæg, et. [6.1] (jf. -manuskript^

kilde, original, forlæg (2), hvorefter noget

trykkes, (artiklen) er med faa Forandringer

gaaet over i Bogens første Del, har endog
til Trykforlæg: to Trykfejl . . er

løbet med. Rubow.BB.212. EBrix.AP.Y284.
-form, en. (i bet. 1 ogs. Trykke-, LTid.

1744.34. OpfB.^VI.536. D&H.). I) (til Tryk
4-6 ell. trykke 6-6; fagl.) redskab, hvormed

der tages aftryk, fx. ved tøjtrykning; spec.

(bogtr.): form (3.1 ). VSO. Manufact.(1872).

296. BibliotH.*399. 2) [2.3] (fon.) trykstærk

form (2.6). Brøndum-Nielsen.GG.I.174. -for-

mindsker, en. ventil, der holder d
60 bestemt, forholdsvis lavt damptryk (lavtryk) i

et rum. Scheller.MarO. SkibsMask.23. -for-

nemmelse, en. (jf. -sans; fysiol.) sanse-

fornemmelse, der skyldes et tryk paa huden (ell.

andre organer); berøringsfornemmelse. Panum.
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323. Sal*XXIII.835. f -forseelse, en.

[6.1] trykfejl. LTid.1723.307. -forøger-an-
tKg, et, -pampe, en. anlæg, pumpe, til

forøgelse af trykket i vandledninger. IngBygn.
1944.324 a.sp.2. HFB.1945.331. -færdig,
adj. [5] (ogs. trykke-. Cit.l788.(Kirkehist

Saml.6R.I.95). VSO. jf. Glahder.Retskr.). (jf.

-klar; især hogtr.) om manuskript olgn,: fær-

dig til at gaa i trykken. Brandes.Br.11. 75. De
fysisk-økonomiske Indberetninger til Rente-
kammeret blev gjort omtrent trykfærdige,

men videre kom de ikke. PoL^'/io 1941. 13.

sp.l. -følelse, en. (jf. -fornemmelse, -sans;

fysiol.). Vor Ungdom. 1946147. 111. -gang,
en. [4-6] (især bogtr.) i forb. m. num. olgn.,

som angivelse af, hvor mange gange noget

skal trykkes. Et uforsigtigt Valg af Kliché

. . kræver maaske endnu en Trykgang, der

fordyrer Arbejdet. Bogtrykkerbladet.1937.149.

TypogrOrd.332. -gas, en, (jf. Sugegas samt
Presgas^ (kraft) gas, som (i en generator, et

irykgasanlæg) dannes under tryk. Sal.'XIY
690. JembaneT.'^/,1934.9.sp.l. || hertil bl. a.

Trykgas-anlæg (OpfB.*IV,1.137), -behol-
der (Kemisk-teknisk Haandbog.(1938). 480),
-værk (Sal.*XIV590). -gryde, en.

trykfast beholder (kar) til sterilisation olgn.;

autoklav. PharmDan.(1933).8. f -haard,
adj. og (i bet. 2) subst. (en), (ogs. -hart. jf.

Moth.T199). (ænyd. d. s., jf. sv. f tryckhortt,

uvillig; vel til Tryk 2.1, trykke l.i ell 3.1

og egl.: som gerne vil trykke (genere, plage)

andre, ell. som er svær at faa bugt med; jf.

-hals sanU haardtrykken) I) som adj.: gen-

stridig; stivsindet. Rostgaard.Lex.T69c. Oram.

INucleus.1075.1867.1952.
2) som subst. 2.1)

genstridig, vanskelig person. Moth.T199. 2.2)

^kalder bonden en hård og måuer osV'.smst.

fkals, en. I) (ænyd. d. s. som adj.: gen-

stridig, stivsindet; jf. -haard; nu dial.) „et

anskeligt og egensindigt menneske". 3foi/i.

T199. Rostgaard.Lex.T69c. om tungnemt barn:

Feilb. 2) om ting. 2.1) f <^- «• »• -haard
a.a. Moih.T199. Rostgaard.Lex.T69c. 2.2)

ifsnyd. d. s.; vel til trykke l.i og egl.: som
fremkalder trykken (i Imlsen ell. maven); jf.

trukhals (Rostgaard.Lex.T68b), bornh. trokk-
halsa (Esp.361); nu især dial.) om forsk,

(halv) vilde æble- ell. pæresorter (jf. Tryk-
pære), der virker snerpende ell. trykkende.

Rostgaard.Lex.T69 c. MDL. gamle . . Most-
trsper, hvis Frugter har en syrlig, sammen-
snerpende Saft — halvvilde Skovæbler og
Pærer — de saakaldte Trykhalse. A^iifasm

Søkilde.Anvendelse af Fruat.(1887).40. CMat-
thie8.DF.n.321. Feilb. -hoved, et. spec.

(bygn.): den del af en bjælke (især: T-bjælke)
i jærnbetonkonsfruktion, der er udsat for
tryk. lngBygn.l943.229.8p.l. -hægte, en.

(haandarb.) lukkeindretning til at holde tøj

sammen; (alm.:) trvklaas. PolitiE.Kostprhl.

**/tl925.1.8p.2. SySlrikkeB.347. -højde,
en. I) (1.2] (fys.) den lodrette højde, hvortil

en vædske hæves (fx. ved en pumpe) ved et

vist tryk. Sal. XIV 755. IngBygn. 1940.237.

sp.l. 2) [2.3] (metr., sj.) prosodisk tryksta-

velse; hævning (2.2). EKaper. Goethe. (1916).

113. -jagt, en. (jæg.) jagtmaade, hvorved

en tykning „trykkes igennem" (se trykke 3.3

slutn.) for at jage vildtet ud. PoulHansen.Med
KajMunkpaaJagt.(1942).96. DJagtleks.1314.

trykke, v. ['tjøga] Eøysg.AG.192. præt.

-ede (især i bet. 1-6, men nu ogs. i bet.

10 6: PLMøll.B.174. PSeverinsen.Da.Salmedigt-
ning.(1904).59) ell. -te (alm. i bet. 6: Cit.

1881.(Brandes.Br.III.337).BibliotH.*263.267.

OGeismar.E.33. uden for dial. nu kun poet.

ell. højtid, i bet. 1-6 (og 1): lMos.40.11 og

Ez.23.3(Chr.VI; 1871: trykkede;. Biehl.DQ.
IV.251. Oehl.VII.182. Dermed trykte (Ing.

EF.U.(1845).86: trykkede; han Brode-
rens Haand. Ing.DeUnderjordiske.(1817).145,

Blich.(1920).VII. 18.79. Oylb.VII.57. JV
20 Jens.JB.69; trykte angives som præt. i

JBaden.Gram.133, medens Moth.T197. VSO.
MO. EJessen.Gram.134. Saaby.^-'' har dob-

beltformer; om forholdene i dial. se især Feilb.

Kort.112. Esp.§188,b), tidligere ogs. skrevet

-de (Mall.SgH.25.98. Trojel.II.93. FOuldb.
1.155.11.274); part. -et (især i bet. 1-4 samt
(navnlig i adjektivisk anv.) i bet. 6; nu
sj. i bet. 6: JRPaulli.(KomGrønneg.IV429).
PAHeib.R.II.41. Rich.VH.7. Stolpe. D. III.

30 37. (komedien) blev trykket og læst.HF
Martensen. 25AariReitzelsBoglade. (1904). 24)
ell. -t (nu især i bet. 6, ;/. Mikkels. Sprogl.

227. Saaby.^-''; i bet. 1-4 navnlig (uden for

dial.) poet., højtid.: Stub.121. OeconT.II.40.

Bagges.DVIX.309. PWBalk.R.89; i bet. 5:

trykt Cattun. Pamela.I.182. trykde Kattu-
ner. Ztøftm/St/s^. 7.293; om dobbeltformer og

dialektformer jf. de ovf. 1. 21 ff. angivne kil-

der), vbs. -ning (s. d.) ell. (nu sj.) -else (i

40 bet. l(i): Moth.T199. LTid.1734.751. en fæl

Trykkelse for Brystet. Wied.Silh.7. i bet. 3.1

:

Almuetrykkelse (o: undertrykkelse af folket).

Bagges. L.II.132), jf. Tryk, Trykkeri, (ænyd.

d. s. (og trucke;, glda. trykke i bet. 1 (Suso.

21.62. Brandt. RD. 1.56.175), ogs. m. h. t.

mærke, tegn (Mand.50. part. trukt. smst.33),

m. h. t. signet (smst.124. Molb&NMPet.
Dipl.lOO), m. h. t. bog (Rimkr.M.258. Da.
Folkebøger. 1.(1915). 105. Michael. 186), sv.

50 trycka (fsv. {)rykkia;, no. trykke, eng. dial.

thrutch, presse, klemme (oeng. brycc(e)an;,

ty. driicken og (i bet. 6-6; drucken; afl. af

true; ;/. I. Traa, traag; i bet. 6 paavirket

af ty.)

I) lade sin kraft ell. vægt virke paa et

legeme ved direkte og (forholdsvis) varig be-

røring; klemme; presse; tynge. 1.1) t egl.

bet. (ofte uden obj., især i forb. m. p&a,);

ofte m. forestilling om, at trykket, presset

60 volder smarte ell. ubehag. Jeg havde i 14 Ti-

mer enten staact trykket eller siddet muret
til eet Ste<i.FrSneed.I.428. *8aa trykker jeg

paa Klinken, og Døren gaaer op. Drachm.D.
70. Atmosfæren trykker alle legemer med

48*
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en vis Ki&lt.D&H. tryk! indskrift paa dør,

der aahnes indad, paa lyskontakt olgn. trykke
en i haanden, ens haand, en paa næ-
ven, se Haand 2.2, I. Næve 2. trykke paa
en knap, se II. Knap 3.2. Mesterl Folket
trykker og trænger dig. Luc.8.45. || m.
reciprok bet.: trykkes, ^H. br.) klemme, presse

hinanden; trænges, hun trykkedes med By-
fogdens Datter om en Plads (i en kirkestol).

Euhertz.Aarh.III.llå. man trykkedes om
at komme først inå.D&E. navnlig som vbs.

Trykken: Amberg. *Jeg giorde mig rede,
|

Paa altfare Vei
|
Efter Lykken at lede.

|

Da saae jeg en Trykken, | Et Jav og en
Vrimmel,

|
En Støien, en Stimmel,

| Men
intet til Lykken. Aarestr.SS.Y268. Feilb.

||

m. overgang til bet. 2. Den, som trykker
(1871: saarer^ et øye, skal faa graad deraf.

Sir.22.22(Chr.VI). der trykkedes (Chr.VI:
tryktes; 1931: krammedesj deres Bryster.

Ez.23.3. trykke (paa) bylden, se Byld.

II
om (fornemmelse af) tryk ell. pres i orga-

nismens indre, (især upers. ell. som vbs., jf.

Mavetrykken^. de Vinde, som enten støde
op eller klemme og trykke saa meget efter

saadanne SpiseT.Tode.ST.II.69. *Det tryk-
ker mig for Hiertet. Har du ei

| Et køligt

Bæger Vand i ^æThedcn? Oehl.VL139. Kval-
men bliver ved med at trykke hende i Hal-
sen. Becfe2Vt/giaord.G0.337. trykken for bry-
stet olgn., se Bryst 3.1. //.; den forfærde-
lige Trykken, som ligger paa min Sjæl.

Goldschm.lV.184. || om tryk foraarsaget af
snæver, strammende, tung beklædning ell. ud-
rustning. * Tornystret har jeg prøvet,

|

Det trykker mig saa sma.&t. PFaber.VY 5.

Den venstre Støvle trykker mig forban-
det. /S'c/iond.^£.244. talem.: skoen, sømmen
trykker, se I. Sko 2.i, I. Søm 2.3. spec.

(vet.) om sadel-, seletryk: PWBalle. R. 89.

det trykkede Hudparti (hos hesten). Feltart.

VII.A.35.
II (jf. bet. 2) m. præd. ell. adv.,

der angiver virkningen af ell. forandringen
ved trykket, en Fod kunde trvkke dem i

Stykker (1931: knuse dem).j6b.39.18. Ka-
gen trykkes Qa,d. Eøysg.S.47. trvkke Tøiets
Traade g\atte.Manuiact.(1872).295. han tryk-
kede tændstikæsken itu

j jf.: kæmpehisto-
rierne . . breder sig på Rolfs bekostning og
. . trykker det gamle sagn om Vigges hævn
helt ih]eLAOlr.DH.I.201. 1.2) især m. adv.
ell. præp.-led, i forb., der betegner, at noget
presses i længere ell. kortere tid mod noget
andet, fastgøres med kraft et sted ell. (sjæld-
nere) flyttes bort fra sin plads ved pres ell.

stød. hans Spyd var trykt (1931: stukket

j

i Jorden ved hans Hovedgjerde.i-S'am.26.7.
Sneen trykker (blomsten) til JoTden.Cit.
1862.(HCAnd.BCÆ.II.226). trykke En mod
Væggen. 750. Blandingen trykkes gennem
Sigte Nr. 16. PharmDan.(1933).547. (jærnb.:)
Toget . . maatte trækkes frem eller tryk-
kes (o: skubbes). LokomotivT. 1923.250. sp. 2.

II trykke en noget i haanden: da han

blev ved, at undskylde sig, trykte jeg ham
fem Ducater i R&mden.Ew.(1914).IV 168.
Buchh.VH.103. jf.: Hvad er det, der tryk-
ker et Menneske Pennen i Haanden og
faar ham til at tale frit ud om sit Liv og
sine Tanker? sa.J'"/). 7. || i udlr. for omfav-
nelse ell. kærtegn. Du skyndte dig . .

|

Din Emma til dit Bryst at trvkke. Bagtes.
Ungd.II.17. Han trykte (Ing.ÉF.'I.(lS45).

10 125: trykkede^ Gubben til sit Hjerte. /n^.
De Underjordiske.(lS17).214. Han trykkede
hendes Ansigt mod sin Kind. ErlKrist.DH.
125. trykke en i sine arme, til sin
barm, trykke noget til sine læber, se
Arm (Ll.a) osv. trykke sine læber (S&B.),
sin mund (Røse.MD.75) mod ell. paa
noget.

II (jf. u. bet. l.\) i forb. trykke løs
ell. t trykke et gevær olgn. løs (Biehl.DQ.
IY251), affyre et skydevaaben ved et tryk paa

20 en hane olgn. jeg trykkede løs, og den knuste
Fugl styrtede ned" for dine Fødder. fiaucA.
1.246. *han griber Pistolen og trykker løs

|

Mod Soldatens medlidende Hjerte. £^f2.Z).

11.120.

2) (med fingrene ell. særlige presser) ud-
øve et tryk, trykke (1), paa noget, saa at

det afgiver vædske, bliver mindre, æn-
drer form olgn. 2.1) (nu især i forsk. fagl.

anv.) m. obj., som betegner det, trykket ud-
30 øves mod. det af mengde Vand blød-giorte

Træe er bleven trykt af dend Mengde der-

paa kommende Steen og Jord. LTid.1724.78.
*(han) tog en dygtig Sne-Boldt og tryk-
ked den ret diøit.Drachm.PT.21. Spinaten
trykkes nu for Væde med Hænderne og
kommes i Gryden. ERode.JM.11. (rufebilert)

slap (fra sammenstødet) med trykket Køler-
parti og et knust Yindapejl. Pol.*h»1940.1.

sp.5. trykke ost(en), se 1. Ost 1. jf.: den,

40 som trykker (Chr.VI: kierner^ Melk, faaer

Ost derudaf (1931: Tryk paa Mælk giver

Ost). Ords. 30. 33.
\\ (jf. bet. 2.2) m. h. t.

frugt, jeg tog Druerne og trykkede (Chr.VI:
trykte; 1931: pressede^ dem i Pharaos Bæ-
ger. 2Mos. 40. 22. Man trykker de modne
Kirsebær igiennem en Sigte eller et Klæde.
Syltebog.(1795).71. \\ i uegl. ell. billedl. anv.

Vor Jord er dannet som en Kugle, der dog
er trykket imod Polerne. (Suftm. 77.57. (et

50 kirsebær) godt middelstort, afstumpet hjerte-

formet, lidt trykket paa Rygsiden. CJ/a^
thies.DF.III.241. især i udtr. for, at noget

(navnlig: (en del af) en bygning) er lavere

end normalt, kommer til at frerntræde mere
uanseligt. Naar man maler Loftet i et Væ-
relse heelt over med Figurer . . saa trykker
et saadant Loft, som Maleren siger; anbrin-

ger man en enkelt Figur let og flygtigt, saa
høiner dette Loitet.Kierk.1.58. (domkirken

60 ligger) frit, ikke indeklemt eller trykket af

grimme Smaahuse.Bog'an.77.220. Kom ind
og sig, hvilken Hat, der klæder mig . .

Se nu her — trykker den ikke mit An-
sigt? Buchh.Su.I.193. trykket bue olgn.,
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(bygn.) d. s. s. fortrykt bue (se fortrykke 1^.

Gnudt2m.Eusb.60. StSprO.Nr.193.24. 2.2) m.
obj.-skifte, især i forb. m. af: udvinde, frem-

bringe ved et pres; presse (II.3). trykke Val-

len af Ost. vAph.f1759). trykke Saften af en
Citron. JtfO.*

||
(nu 1. br.) i billedl. anv.

trykke sandhed af en.Moth.T197. *af min
Herres Bylde

| Jeg . . fik Længsels Røde
(o: raaddenskab, pus) trykt (o: jeg trøstede

min elsker for hans længsel). PoulPed.DP.35. lo

trykke saften af en, se Saft 1.2. især i udtr.

som trykke taarer af ens øjne: han
(holdt) en meget bevægelig Tale, som varede
udi halvanden Stund og trykkede Taare af

manges Oyne.Holb.Anh.225. Robinson. 1. 76.

3) overf. anv. af bet. 1-2. 3.1) øve tvang

mod; trænge; tvinge; tidligere ofte: under-
trykke; underkue; nu især: pine; plage.
han (bad) ham, at han vilde føre et mildt
Regimente, og ikke trvkke Undersaatterne 20

med alt for store Pa,ilegg.Holb.Hh.lI.209.

Naar Ondt kun lykkes
| Naar Landet tryk-

kes ..
| Saa tøm dit Glas. ZetUt2.Poes.282.

Er han en fattig Mand, og trykker (Chr.

VI: fortrænger; 1931: kuer^ han de Ringe.
Ords. 28. 3. Vi (o: mellemstanden) trykkes
fra alle Sider. LindskovHans.G. 7. i forb. m.
trænge: SalmHj.637.1. Bonden maatte af-

skaffe over den halve Del af alle Slags Crea-
turer . . saa det den Dag i Dag trykker og ap

trænger dette fattige Districts Beboere. Ct<.

1736.(JySaml.4R.III.257). Herren rørtes ved
deres Suk, naar de trængtes og tryktes.

Grundtv. EnlidenBibel-Krønike. (1814). 26.
\\

(nu især dial.) faa bugt med; sætte til vægs;
overvinde; overgaa. (Baggesen) kan trykke
jer allesammen som ingen Tin^. Grundtv.Udv.
iJII.606. JakKnu.GP.93. FrGrundtv.LK.241.
(dial.) m. h. t. ting: (byens) Mure var saa
Itærke, at han mistvivlede om at trykke 40

iem.Grundtv.Snorre.il1.64. MDL. \\ i udtr.

for, at noget hindres i at komme til udfol-

'dse, vanskeliggøres, formindskes ell. forringes.

*Grib ey til onde Raad, om Modgang vil

lig trykke. JFrii8.106. man (fristes) til at
fvænne Lammene for tidlig, hvilket tryk-

ker dem meget i Wexten.Abildg.&Viborg.F.
128. »Væk med de Baand, som Aanden
fkkerl Ho8tr.VV127. Det milde Foraars-

rejr i Begyndelsen af Marts trykkede Pri- 50

jrne (paa korn), der dog atter hævede sig

*Ted den senere indtrædende, kortvarige
Vinter. NalionaløkonTidsskr. 1. 161. de store

Skatter . . trykkede Byen til Jorden. (SundJo.
FS. 1.285. (jærnb.:) Saafremt det mødende
(tog ved en krydsning) ikke er inde inden det
andet Togs planmæssige Afgangstid, siger
man, at det forsinkede Tog trykker det
andet. Udtrykket bruges i alle Tilfælde,
hvor et Tog forsinker et &nået. Spectator. 60

1943.121.
II

t udtr. for legemlig ell. aandelig
forpiyilhed, følelse af ubehag. »Hvad er det
eder nu saa meget Hiertet trycker?//o/6.
Paars. 164. De Græske Stæder, som grændse

mod Asien, hvor Kulden ikke trykkede dem,
ansaae Frihed, som det største Klenodie, sa.

Ep.V*.70. Græder du? Jeg var tilfreds, at jeg

ogsaa kunde det. Men her trykker og piner

det, og vil ikke bryde \id.Skuesp.VII.120.
Ham trykker dog Sommerens Uede.Grundtv.
PS. VI.295. Ligesom Ensomheden trykkede
ham, trykkedes han af Stilhed om sit Navn.
Nathans.GB.188.

\\
(dagl.) i udtr. m. næg-

tende mening, som (spøg. ell. iron.) angivelse

af, at et forhold ikke generer en, at man ikke

besidder ret meget af en egenskab, ikke er ud-
styret med noget. Din Latin har vel icke

kunnet hielpe dig meget . . thi det trycker
dig icke foimeget.Holb.Tyb.IV12. Du eier

ikke en eneste Skilling . . og ovenikiøbet
trykker Skjønheden Dig ikke. Heib.TR.nr.
39.4. Dem (0: en 17aarig ung pige) veed jeg

dog at Alderen ikke kan trykke. CEernA.
NF.II.176. Kavalerer, hvem Klædedragten
ikke trykker (0: svømmere). Brandes.XI.84.
det trykkede ham ikke det mindste at tage
mod Hiælji. Pont.HK.107. 3.2) (til bet. l.i;

;'/. Tryk 2.3 ;
gram., nu sj.) udtale med be-

toning; lægge eftertryk (3) paa. dé, som
tåler best dansk, plejer i almindelig tale at
sige ærbare, og saaledes trøkker lidt paa
den stavelse h&.Høysg.AG.192. Soya.FK.II.
112. 3.3) (til bet. I.2) presse, tvinge ell.

nøde til noget; dels (nu sj.): presse til at

modtage noget; paatvinge. Holb.NF.I.120.
Her er nok et Project, som en trykkede
mig ^a.a,.sa.Rpb.II.3. || i videre anv., (jf. u.

bet. 6.i) m. h. t. løgnagtig paastand, i forb.

som trykke en løgn i en: den Løgn tryk-

kede han endog i Absalon. Grundtv. Saxo.
111.367. Molb.Ordspr.358. sml.: han sad og
trykte ham så fuld af løgn. Feilb. \\ dels

(jf. Trykjagt; jæg.) i udtr. for at tvinge

vildt ud af en tykning; i forb. som trykke
en tykning igennem, lade en mand gaa
paa kryds og tværs gennem en tykning for

at jage vildtet ud. Frem.^*/t 1927. omslag. 2.

NatTid."/iol939.8.sp.l. 3.4) (til bet. 3.i)

part. trykkende anv. som adj. (og adv,);

om forhold, tilstand: som virker kuende ell.

lammende, giver legemligt ell. aandeligt ube-

hag; nedslaaende; nedtrykkende ; be-

sværlig; pinefuld; plagsom, den Land-
manden trykkende Befordring ved Sessions-

Rejserne. M/?.i7M624. Om Dagen . . var
Luften trykkende. //aucA.M/C7. 75. Alderens
trykkende hyrde. AOlr.DH.II. 152. Der blev

en trykkende V&\se.Rønberg.GK.85. tryk-
kende 8kat(ter), se IL Skat 2. || som adv.

knyttet til adj. Enten er Luften trykkende
varm,

|
Eller mit Hjerte lider af Hede.

Hr2.D.I.99. der kom stadig intet Ord over
hendes Læber. Der blev trykkende stille i

den lille Stue. GyrLemche. S. 111. 124. Den
lille, uordentlige Garderobe var trykkende
lummer. AaDons.DU.48. 3.5) part. trykket
(nu sj. trykt^ anv. som adj.; dels (og især)

til bet. 3.1 : undertrykt; underkuet; ogs.: hem-
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met i vækst, livsudfoldelse, virksomhed; navn-

lig: forpint ell. hemmet af daarlige vilkaar,

fattigdom, nød, smerter ell. bekymringer.

Triumfens stolte Fryd | Om en Tyran
|

Bedøver Usles Klagelyd
|

I trykte Land.
Riber.1.58. jeg var forpilnt, trykket, sjæle-

syg. ^C^nd.ML.553. „Sidder han ikke lidt

trykket i det?" — „Jo, meget. Han har haft

gamle Forældre at underholde og mange
Børn."KLars.GY28. staar (vintersæden) tryk- lo

ket om Foraaret, er Ajle ligeledes at anbe-
fale til den. LandmB. 1. 501. (jf. ovf. sp.682*)

iron.: disse Kvinder var ikke trykkede af

deres Yiden.Brandes.VIII.244. ofte i forh.

som trykket af ell. ved situationen.
Pont.LP. II. 76. PReumert. Masker og Menne-
sker.(1940).143.

II
om levevilkaar, livsforhold

ell. (især) sindstemning, (jeg) kom i et tryk-

ket Enmeur. HCAnd.BCÆ.II.172. som Tiden
gik, blev (hans) Kaar bestandig mere tryk- 20

kede. Bergs.EU. 189. Stemningen var tryk-

ket ved BoTdet.GyrLemche.T.III.68. \\ dels

(jf. let. 3.3; sj.) om stemmeklang: presset.
Halsklang, der gjør Tonen tyk og trykket.

Dannebrog."/»1898.3.sp.l.

4) refl. og (i bet. 4.i og 4.3-4^ intr. 4.1) (til

bet. 1.1) i udtr. for, at man anstrenger sig,

(ligesom) udøver et pres paa sig selv;
dels (især barnespr.) i udtr. for at forrette

sin nødtørft med anstrengelse: Trykker smaa 30

Børn ved den Leilighed, de have haardt Liv,

eller haarde KnoUer hos sig, stærkt med
Livet , faae de et Slag. JCLange. B. 101.

(gldgs.) refl,.: Naar den Syge gaaer til Stoels,

saa maa han ikke trykke sig, men give
sig Tid, at Ureenligheden kan udtømmes
uden hæftig knstrængehe.Turnbull. Regler

for Brokpatienter, (overs. 1805). 20. D&H. —
{glda. d. s. (KvindersRosengaard.(1930).189))
nu kun abs.: JBaden. DaL. JTJensen&M 4o

Goldschmidt. Lat.-da. Ordbog.II. (1884-86). 16.

Tryk, sagde præsten, han holdt barnet frem.
Krist.Ordspr.460. i gaade: forskel på hund
og bogtrykker er: hunden trykker, førend
han sætter (jf. IL sætte I6.3J, bogtrykker
sætter, førend han trykker. Feiii. || dels

(dagl.) i forb. som sidde og trykke (sig),

som udtr. for, at en person sidder uroligt.

S. K. sad og trykkede sig, som han vilde

have noget sagt, men dog ikke rigtig kunde 50

faa det nd.Skjoldb.KH.llS. 4.2) (til bet. I.2;

nu 1. br.) klynge, knuge, presse sig ind
ell. op (til noget); (alm.:) trykke sig ind ell.

op (til noget), der Aseninden saae Herrens
Engel, da trykkede (Chr.VI: tryktej hun
sig (1931: trykkede det sig op^ til Væggen.
4Mos.22.25. *Du (0: Oehlenschlåger) som med
den sidste Varme

| trykte dig i Danmarks
Arme. JVJens.JB.69. Mørket havde trykket
sig mod Ruderne. EBertels. D.60. 4.3) (til bet. io
2.1^ knuge ell. presse sit legeme sammen,
saaledes at man syner mindre ell. kan
skjule sig; især (jæg.) om harer og visse
fugle: søge at skjule sig i stedet for at flygte.

(ogs. intr.: Fleuron.J.16. KMunk.LGD.9).
Werfel.Jagtb.106. Der kommer Nogen —
tryk dig, stakkels IlaTe\Blich.(1920).XI.205.
Hunden . . kan gaa lige forbi Fuglen, der
trykker sig, uden at tage Færten. Bogan.1. 3.

ofte i forb. som trykke sig i lejet (Aarestr.

SS.11.193. D&H.) ell. (især) i sædet (Sal.

VIII.510).
II

i sammenligninger ell. billedl.

ryst dit forfærdelige Skiold over Levre . .

at den blodgierrige maae trykke sig i Harens
Leye.Ew.(1914).Y316. en drømmeagtig Dis— hvorunder Hus-Gavle og Skibsskrog, Bol-

værker og Pramme synes at trykke sig, gøre
sig smaa. Drachm.H1.111. der var saa stille

(i huset) som naar en Fugl trykker sig paa
Reden og forholder sig urørlig.MLorentzen.

FG.15. 4.4) overf. anv. af bet. 4.3: blive
staaende stille; holde sig tilbage; ogs.:

være uvillig, vægre sig ell. genere sig;

især i forb. trykke sig ved ell. (nu 1. br.)

for (Cit.l762.(JySaml.4R.III.123). Drachm.
SH.66) ell. (sj.) i (Winth.ED.lO). Moth.T
198. Ney, man trykker sig. Endnu vil ingen
s\are.Argus.l770.Nr.7.2. I Kampen gaae
Soldaterne frem, fordi man siger: I kan
ligesaa godt gaae frem som trykke Jer!

Goldschm.BlS.il. 48. Der lød et Øiebliks

Prusten og dansende Stampen af en Hest,
der trykker sig ved at gaa frem. Gjel.R.9.

VilhAnd.Litt.II.260.
|| (jæg.:) Trykke sig

(virke trykket), kaldes en Hønsehund,
naar den mangler Frejdighed i Søget eller

viser uvillig Rejsning. DJagtleks. 1315.
\\

(dial.) i forb. som staa og trykke sig,

om dyr, plante: xwre standset i væksten; ikke

trives. Feilb.
\\

(nu dial.) intr.: holde sig

tilbage; nøle; være uvillig, det var saa ærger-

ligt med Johan: — gaa og trykke saadan,
naar han skulde ud til Valborg !Lunde.Mid-
sommerbarnet.(1898).43. De andre trykkede
i Sæderne og kunde ikke bestemme sig til

at stige ud. ErlKrist.E.180. Vi er jo lidt ud
over Giftealderen, Hansen og a. Men nu har
han gaaet og trykket for det (0: gifter-

maalet) i saa mange Aar, og tho saa kan
han jo da faa hans Yilie.sa.MM.144. Feilb.

part. trykkende (jf. trykken^ anv. som
adj. og adv., som betegnelse for, at en person

er tilbageholdende, uvillig, at noget gaar

besværligt, tungt. Børnene . . kunne læse i

Forhold til deres Alder, men det gaaer saa

trykkende og langsomt, at det falder svært

at faae dem til at lukke Munden oip.Mynst.

Vis.I.122. Feilb.

5) trykke (1) noget (med kraft, styrke) mod
et underlag, saaledes at det gøres fast, ell.

(navnlig) saaledes, at der fremkommer et

aftryk, et mærke; indpresse; paatrykke.
5.1) i al alm. jf. bet. 1.2 : trykke et kys paa
ens mund osv., se IV Kys 1. sml.: *En Rose
jeg trykte i sneehvide Hud

|
Med brændende

Mund. Oehl.XXIY 101.
||

(fagl.) fastlime

(noget) uden spænding. Cit.l902.(OrdbS.).
\\

m. h. t. genstand (prægeredskab, stempel olgn.),



686 trykke trykke 686

der presses ind i noget, ell. (især) aftryk deraf:

tr>-kke Fileter (o: linier, tværhaand) paa et

Bogbind. t;^p;»/2772;.//.263. Det er mest
praktisk at trykke ^ftoj-^Titlen med saa

store Typer, som Ryggens Bredde tillader.

BibliotH.*473. trykke sit segl, sit stem-
pel i, paa ell. under noget (ogs. i billedl.

anv.), se II, Segl 1, Stempel 2.2. trykke i

ler: Leret, hvori Seglet trykkes (1931: Ler
under Segl).Job.38.14. jf.: *hvad jeg her

kun saae som trykt i Ler,
|
Lyslevende i al

sin Glans jeg ser. Grundtv.SS.IY426. talem.:

hvad man trykker i ler, man ej sletter paa
tegl, se Ler 1. i uegl. ell. overf. anv.: *tryk

mig den Vished at arve dit Rige
|
I inderste

Giymd. Brors.59. De har slaaet dybere Rød-
der i den Jord, vi begge To træde paa . .

Min Gang her paa Jorden har ikke trykket

noget Si^OT.Holst.III.225. 5.2) forsyne
(et materiale) med mønster, dekorativ
paategning i en ell. flere farver ved paa-
trykning af mønstret ell. farven; navnlig

m. h. t. tekstilvarer (lærred, katun). trykke
Figurer i T!øi.vAph.(1759). *jeg har faaet

det trykte |
Forklæde ior. Riber.11. 133. (et)

Gulvteppe af trykket Yoxdug. Oylb.(Heib.

Fam.129). Læderhaandtaske . . brun Okse-
hud, der er trykt som Krokodilleskind. Poiiii

E.KosterhU*U1924.1.sp.2. (man) trykte Bil-

leder paa Lærred for at bruge det som
Tapet. BibliotH.*257. trykket katun, se

Katun 2, trykkede varer, manufaktur-
varer med paatrykte mønstre. VareL.^1077.

LovNr.l42**U1933.§l.

6) (spec. anv. af bet. B; bogtr.) om typogra-

fisk virksomhed: fremstille noget læseligt
(en bog) ved at lade sværtede typer
presse (v. hj. af haandpresse ell. trykke-

maskine) mod papir olgn.; prente (1);

nu ogs. om bogfremstilling v. hj. af valser

olgn. ell. om fremstilling af billeder paa lign.

maade. 6.1) om selve bogtrykkerens arbejde,

den haandværksmæssige fremstilling; ofte:

gøre færdig fra trykkeriet, rentrykke (i

modsætn. til sætte^. Ingen Spaa-Calender
raaa her i Riget sammenskrivis og trykkis.

DL.2—21—6. om han endog havde været
Bogtrykker paa Vaisenhuset, hvor de tryk-
ker Bibelen. PAHeib.Sk.II. 150. »Den skade-
lige Kunst, at trykke Bøger. Bagges. 1. 163.

Arket er sat, men endnu ikko trykt. AfO.'
de holmbladske tarokkort er trykte (i Wien).
Kulturminder.1942-43.51. bogen blev trykt
hos Thiele i 600 eksemplarer

j
opslags-

ordene er trykt med fedt i de fleste ordbøger
j

medens dette trykkes (o: under trykningen

af avisen), er flere nyheder indløbne
\
(spøg.:)

maaskee hånd er bleven tryckt (o: avlet)

paa Studengaarden eller Regentzen, men
publiwred (o: født) udi Christen Bernikoovs-
ntTKde.Holb.Tyb.1.4. Almindeligen trykkes
Pladen (til kobberstik) kold. Finere Stik og
Kunstarbeider trykkes i Udlandet ofte

varmt (jf. varmt tryk u. Tryk i), i det

Pladen opvarmes over et Fyrbækken. Ursin.

FK.107.
II
maa (ell. kan> trykkes, paa-

tegning paa ark, at det kan rentrykkes. SébB.
sml. TypogrOrd.32. ogs. (jf. Imprimaturj om
en myndigheds (en censors) trykketilladelse;

spec. om trykketilladelse paa danske censure-

rede boger fra 1797-1849 (if. Porordn."/»1799.

§20). JBaden.FrO.171. \\ uden obj. Hvo
herimod giør, baade den, som trykker og

10 trykke lader, straffis. DL.2

—

21—1. (denne
bogtrykker) trykkede for . . Peder Syv.PL
Møll.B.174. Den, der trykker mad litogra-

fisk Sten, kaldes . . Stentrykker. Sal.*XV911.
trykke paa, være i færd med trykningen af.

Moth.T197. Nu begynde vi snart at trykke
på den meget forsinkede Udgave af Gade-
spvoget.Cit.l903.(Brandes.Br.n.432). tryk-
ke væk, begynde paa rentrykning. Selmar.^

144. Dengl.By.l92S-29.54. — i videre anv.,

20 om type, blok, maskine osv.: Kunstnerens egen
Tegning paa Stenen, der trykker. Bogfyennen.

1926.24. jf.: (bogen) er trykt . . paa et godt
Stykke matkrideret Papir, hvorpaa Bille-

derne trykker sm\ikt.Aarbogf.Bogvenner. 1923.

155. 6.2) (ofte m. overgang til bet. Q.i) om
udgiver ell. forfatter: sørge for, at noget bliver

trykt (6.i); give i trykken; ogs.: lade ud-
komme; publicere. Ingen . . maa lade

noget trykke, før end det tilforn i Kongens
30 Universitet . . er igiennemseet. DL.2—2Z—2.

Hvert et Ord, der gaaer af hans Mund,
fortiente at trykkes. Biehl.(Skuesp.VI.3S2).

Skrifter ubedømte trykte hleye.B%gges.I.

163. trykt i dette aar, se I. Aar 3. trykke
som ell. i manuskript (for venner), se

Manuskript. || m. h. t. forfatter. Snart efter

begynder Magasinerne . . at trykke ham.
JesperEw.JackLondon.(1917).16. 6.3) part.

trykt anv. som adj.: fremstillet ved tryk-
40 ning. den Forklaring paa Eaden og Forma-

ning . . bør paa alle Tinge, og hvor R3t hol-

dis, paa een Tavle trygt at ophengis. DL.
1—13—8. en trykt Bog. nolb.Jean.III.3.

Det er ikke trykte Bogstaver . . jeg kunde
ellers have læst dom.HOAnd.KSJ.91. (bo-

gen) bliver 300 Sider trykt. Brandes.Br.1.74.

forfatteren har kun benyttet trykte kilder,

ingen utrykte
\ (jf. bet. 6.1 ; sj.:) Der gives

Bogtrykkerpresser og trykt Papir (i Rus-

so land), mon en Presso findes ikke. Brandes.

X.395.
II
trykte sager, se Sag 6.1. trykt

skrift, (isvr jur.) skrift (I.4.i), der er frem-

stillet ved trykning; tryksag. Birckner.Tr.llO.

118. Hurwitz.S.737. \\ i substantivisk anv.

Havde der foreligget noget Trykt fra Deres
Haaad i denne Sig. Brandes. Br. 1.55. Trykt
og utrykt af Peter Sørensens Efterladen-

skaber. CAfø».^6o!7/tM.25«4;. det (har) vol

nok kun været de færreste, dor har kunnet
60 læse Trykt, langt mindre Skriit. Halleby. 44.

6.4) i forsk, talem.; dels (jf. u. pronto 1;

1. br.) i udtr. for, at noget findes paa tryk og

derfor maa være sandt ell. sikkert, (eleverne)

erfarer . . selv, at ikko alt or rigtigt, fordi
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det er tiykt.VorUngdom.1940l41.170. jf.

'Vogel-Jørg.BO.304. \\ dels (nu især dial.) i

udtr. for at lyve, udsprede usandhed. Moth.

T197. jf.: trykke en løgn.Feilb. samt: det

(o: at høre historier fortalt) var bedre end

at læse, for alt trykt var Løgn. Jesper

Ew.PF.20. især i forb. som trykke al-

manakker (se Almanakj, aviser (Molb.

Ordspr.538. Di&H.) , historier (CBernh.

XII.168).

7) (jf. u. bet. 1) i særlige forb. m. adv.

(hun de vigtigste forb. og anvendelser er med-
taget). 7.1) trykke af (jf. aftrykke^

||
(sml.

bet. 1.2J m. h. t. (haand)skydevaaben: affyre;
løsne; rykke (I.2.i) af. naar han gjør en

Mine til JFlugt, saa sæt ham Karabinen for

Brystet, og tryk ai.Etlar.GH.il. 46. Tryk
Din Pistol af. Buchh.FDK.147. (sj.) m. h. i.

projektil: (Amor havde) trykket en . . Pil

af mod Elses og Ivars Bryst. Blich.11.554. i

videre (spøg.) anv., om optagelse af fotografi:

Pressefotograferne farer rundt og trykker af

i Tide og i Utide. PoU°/iil939.Sønd.7.sp.l.
||

til bet. 2: afpresse; udpresse; ogs.: fjerne
ved tryk ell. pres. Moth.T198. trykke Saften

vel af. VSO.1.122. Sveden perlede . . paa den
lille tykke Mands Pande, han trykkede den
forsigtigt af med sit Lommetørklæde. ERode.
(BerlTid.'ysl934.Sønd.9.sp.4). Vær saa ven-
lig at trykke af (o: anvende klat-, trækpapir).

Woldiderich.T.99. (jf. u. bet. l.T, foræld.)

presse den sidste kernemælk ud af nykernet

smør inden æltningen; ogs. m. h. t. smør:
presse for kernemælk. MøllH. 7.291. Cit.1889.

(Scharling.IÅvsminder.(1919).386). \\ til bet.

6.1: tage aftryk af; aftrykke (2.i). trykke
noget af i Vox, i Leer.MO.^ m. h. t. stempel:

VSO.I.122. (tolderen) trykkede sit lille . .

Lommestempel af ved (rettelsen paa papiret).

Woldiderich.T.85.
\\

(bogtr.) til bet. 6.i, om
bogtryk olgn.: gengive ved trykning; spec.

m. h. t. noget tidligere trykt: aftrykke (2.2).

trykke et Kobber ai.MO.^ den ældre Ud-
gave, som D. trykkede af efter.PSeverinsen.

Da.Salmedigtning.(1904).59. f om fuldendelse

af trykning: Moth.T198. 7.2) trykke efter;

spec. (boatr., nu næppe br.): eftertrykke
(3). Moth.T198. 7.3) trykke i (jf. itrykkej;

især til bet. l.i: lukke med et tryk. trykke
Døren i.VSO. ErlKrist.DH.77. 7.4) trykke
ind (jf. indtrykkej; til bet. 1: føre, bringe

ind ved tryk; presse, støde ind. Moih.T198.
trykke een ind til Væggen. MO.* især refl.:

MO. Hun trykkede sig ind mod Yiam.Erl
Krist.DH.71. Hun . . trvkkede sig ind til

mig. MKlitgaard.GM.48. \\ til bet. 2.1 : faa
til at synke ind ell. sammen, knuses
ved tryk udefra. VSO. Tyve-Jakob . .

trykkede Ruden ind til Mester Jeppes pæne
St\ie.AndNx.PE.II.245. en tung Ting tryk-
ker (ved sammenstødet) hans Brystkasse ind.

KAabye.PT.162.
||

(bogtr., nu næppe br.) til

bet. 6: indsætte, indføje i noget trykt.
Træsnit, som ere trykte ind i Texten. iVj/e-

rupRahb.1.239. 7.5) trykke ned (jf. ned-
trykkej, udøve et tryk paa noget, saa det

bringes paa en lavere plads ell. synker ned-

efter. Med den høire Haand trvkte han Hat-
ten dybere ned.Blich.(1920).X^II.79. Risene
trykkes ned i skyllede smaa Forme. Bagning.
84. jf.: lidt mere (o: mad) kan man jo altid

trykke ned. MartinAHans.JR.32. m. bibet. af

ødelæggelse: (kragerne) æder Sæden og tryk-

10 ker Axene ned, naar Kornet staar i Hov.
Bogan.1.7.

\\ (jf. bet. 3.i; 1. br.) overf.:

bringe i en ringere tilstand ell. stilling; gøre
ringere; formindske; forringe; m. h, t.

person spec: tale lidt nedsættende om; gøre

til genstand for undervurdering. *Er man for-

bunden til i alle Rime-Breve
| At trykke

Piger ned og give Enker Rang?
| Ney det

gaaer ikke an. Wadsk.106. han trykkede
Biskopper og Prælater ned fra det Herre-

20 og Herskervæsen, de sidste Aarhundre-
ders Udvikling havde medført. CPalM.0.379.
trykke Priserne ned til det billigst mulige.

Manufact.(1872) .321. han roser ham stærkt

. , og faar derigennem Lejlighed til at trykke
en mere nærgaaende Forløber . . lidt ned.

BilleskovJ.H. 1.31. 7.6) trykke om, spec.

(bogtr.): omtrykke. D&H.' 7.7) trykke op

(jf. optrykke^ || til bet. l.i: aabne ved pres
ell. tryk. Moth.T198. (hun) trykkede Gade-

30 døren o^.AaHermann.PH.35. \\ til bet. 1.2

:

føre hen til, i nærheden af noget ved et

tryk; især m. h. t. person: presse ind til

noget. *(hun) trykde ham . . |
op til (sit)

Biyst.Trojel.il.93. se, nu trykkes han op
mod Muren af Stimmelen. KMunk.EI.125.

refl.: *Paa Dørtræet Katten
|
Sig trykked

op i Krog. Winth.HF.285. || til bet. 2.1 : faa
til at synke ind ell. sammen ved tryk ell.

pres nedefra, hele Skibshunden var (ved

40 grundstødningen) trykket o^.Pol.^^/il941.1.

sp.5.
II

til bet. 2.2; dels: opsuge, fjerne
ved tryk. Hun spildte Aske paa Tangen-
terne og fik det trykket op med Ijoraxaetm-

klædet. KMich.H.105. dels (foræld.) m. h. t.

smør: trykke af (se u. bet. l.i). Cit.1889.

(Scharling.Livsminder.(1919).386). \\
(bogtr.

ell. bogh.) til bet. 6: gengive (især: noget tid-

ligere trykt) ved trykning; optrykke (3).

Jeg kunde . . være bleven en ligesaa god

50 Digter, som alle de Andre, som de trykker

Ting op af i de danske Læsebøger. (Scfeond.

TF.II.75. (dagbogen) er trykt op i Sam-
lingerne til hans (o: Staffeldts) Levned.Stan-

gerup.Staffeldt.(1940).77. 7.8) trykke paa

(jf. paatrykke); fx. til bet. 6.i: paatrykke
v. hj. af stempel, med Haandstempler . .

trykkes Ornamenterne paa (o: paa bog-

ryggen) Stykke for Stykke.BihliotH.H73. ||

(jf. u. bet. l.i; 1. br.) intr.: udøve et tryk for

60 at trænge sig hen til et sted. Mængden
trykkede paa for bedre at kunne se.Sien-

kiewicz.FraNerosTid.II.(overs.l899).21. 7.9)

trykke sammen (jf.
sammentrykke^; til bet.

2.1 : presse sammen; komprimere. Moth.
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T198. trykke Luft sammen. F/SO. trykke
Svampen sammen i Haanden. sms<. Papir-

hylstret trykkes fladt sa,mmGn.MeddRytt.
150. (han) trykkede Cigaretstumpen sam-
men i Askebægret, nikkede Farvel og gik.

JVJens.RF.167.
||

(nu sj.) m. h. t. øjnene:

lukke. Han glædede sig ved at see sin sidste

Stund i Møde, og da han følede den, hævede
han sin Arm, trykde sine Øine sammen,
bad og døde.Mall.SgH.25. Riber.IL177. \\ lo

m. h. t. levende væsner: trænge, presse
sammen paa en snæver plads. *Saa vinterlig

hAnde de (o: vintergækkerne) staar . .
|

trykt sammen som frysende Fbl&t. Holstein.

MM.34. jf.: Landsbyernes lave, graa, have-
løse Lerhuse og rødblege Tage trykker sig

sammen om Kirken som Faar om Hyrden.
HAPaludan.Sp.l8.

\\ (jf. bet. S.i ;sj.) billedl:

virke knugende, nedtrykkende paa. denne
Sommers Udflugt . . har (ikke) været nogen 20

. . Oplivelsens Bad, snarere har trykt mig
s&mmen. HCAnd.BC.II.306.

|| f '»' ^et. 6.

*I Engle-Søstere (0: kvinderne) . . | Guds
Giemings sidste Segl, hvorpaa som i et

Drag
I
Hånd trygte sammen af ald Sødhed

og Behag, Lucopp.TB.2^ 7.10) trykke til (jf.

1. tiltrykke^ || til bet. 1: presse ind til;

fastgøre ved tryk. barken trykkes omhygge-
ligt til AOlrE.NG.362. || til bet. l.i og 2.i:

lukke ved pres ell. tryk. trykke en Dør, 30

et Saar . . ti\. VSO. Tyven er . . steget ind
gennem et Vindue, som ikke var haspet,
men kun trykket til PolitiE.*/nl923.5. (nu
sj.) m. h. t. øje; ogs. som udtr. for, at man
ser bort fra, med vilje overser noget. Trykker
saa mine éfine til, naar jeg er åøå. Hauch.
1^423. en Øvrighed, der stiltiende lovede at
trykke et Oje til Brandes. Volt. 1.246. \\ uden
obj.; dels til bet. l.i, som udtr. for, at et tryk,

pres udøves med stor (ell. større) styrke: 40

D&H. Med begge Hænder havde han tryk-
ket til om hendes Hals i tre Minuter. Der-
efter indtraf Døden. Poi.V,7939.7.sp.2. dels

(nu sj.) til bet. 1,2 slutn., om affyring af skyde-
vaaben. Da lagde jeg an paa ham, og trykte
til, og som jeg tog min Riffel fra Kinden,
saae jeg ham slaae Næsen mod Dækket.
Blich.(1920).V11.18. 7.11) trykke tilbage

(jf. tilbagetrykkej, især til bet. 1: bevæge,
skubbe tilbage ved tryk. Moth. T198. han 50

trykkede mig ti\h&ge.AHenningsen.LOJ.236.

II («i-l refl.: d. s. s. bet. 4.4. der er det Pligt
at stride, og vee den Feige! der da tryk-
ker sig ti\h&p;e. Mali. KF. 11. 7.12) trykke
nd (jf. udtrykke^ især til bet. 2: presse
ell. klemme ud; dels: (8ammen)presse
noget for at faa dets indhold ud, for at

formindske ell. knuse del. MO.' II. 581. da
trykkede han Uldskindet ud (Chr.VI: ud-
trykte . . uld-skindet; 1931: vred Skindet; 60
og udkrystede Dug af Uldskindet, Dom.6.38.
Hun pudsede min næse, som om den var
en filipens, der skulde trykkes \id. Hjortø.
Kr.62. (tyven) skaffede sig Adgang ved . ,

XXIV. B«ntrykt •/, 1948

at . . trykke en Rude ud. BerlTid.'Vsl940.M.
4.sp.3. dels: presse noget ud af noget andet.

Moth.T198. (valserne) trykke den største

Deel af Fugtigheden (i tøjet) ud. Manufad.
(1872).236.

II
(nu 1. br.) billedl. Den talrige

Ungdom svarede ret godt, men Svarene
skulde ofte trykkes ud. Mynst. Vis. 1. 272.

Feilb. — (efter lat. exprimere ; nu kun spøg.}

give (mundtligt) udtryk for. *Følelser,

som aldrig trykkes ud.Trojel. 11.97. Blich.

(1920).IV94.
II (jf. bet. 3.3; jæg.) m. h. t.

vildt: jage ud under trykjagt. PoulHan-
sen.MedKajMunkpaaJagt.(1942).100.
Trykke-, i ssgr. især til trykke 6-6;

ofte vekslende m. Tryk- (s. d.) og Trykker-

(jf. Trykke-kunst, -sted samt u. Trykpresse^.

-aar, et. [6] (især bibliot.) aaret for en
bogs trykning; især som angivelse paa (titel-

bladet af) en bog. NyerupRahb.III.178. Bi-

bliotH.*II.418f. -apparat, -arbejde,
-bogstav, se Trykapparat osv. -bord,
et. [5] bord, hvorpaa haandtrykning af
tapeter, voksdug, tøjer foretages; ogs.: støbe-

jærnsftade paa en maskine til trykning af
tøjer. Manufact.(1872).296.363. Tryk-: Wil-

kens.MT.335f. -bænk, en. [5] dreje-

bænk brugt ved optrykning af metalgenstande.

Sal.*XXI11.833. Tryk-: DagNyh.'*/il913.L
sp.2. -dame, en. (bogir.) trykkerske. Social-

dem."/tl947.Sønd.5.sp.4. -farve, -fejl,
-form, se Tryk-farve, -fejl, -form. -fri-
hed, en. [6] (jur., polit.) frihed til, under
ansvar for misbrug, at offentliggøre sine tan-

ker i trykt form ell. paa lign. maade i sæ.r-

skilte skrifter, gennem pressen (aviser) ell.

ved opslag; presse-, skrivefrihed; i Danmark
navnlig om den ved Reskr. ^*/i9 1770 indførte

frihed, atter ophævet ved Forordn."1*1799,
men genindført ved Grundl.(1849). Æesfcr.Vi«

1771. Philonorvagi velmeente Tanker til vel-

tænkende Medborgere. Udgivne i Trykke-
frihedens første kdkX.bogtitel.1771. Trykke-
friheden, eller den Frihed, offentlig at sige

og skrive sine Tanker om Lovene, Regie-

ringen og de borgerlige Indretninger. BircA;-

ner.1.54. Berlin. S. 11. 313. 423. jf.: for det

første er jeg Skandinav, og saa er jeg i

Trykkefriheden (o: medlem af Trykkefriheds-

selskabet). Hostr.G.12.
Ij

hertil bl. a. Trykke-
friheds-anordning (Astræa. I. (1797). 445),
-forordning, -litteratur (om litteraturen

1770-1773. VilhAnd.IJtt.11.648), -lov (fMC
Bruun.]Om Trykkelriheds-Reltigheden.(1795).

8. Sal.*XXIII.833), -lovgivning, -periode
(især om tiden 1770-1773. NMPet.V,1.311.

VilhAnd.Litt. 11.648), -reskript (Birckner.

Tr.8), -selskab (spec. om Selskabet til

Trykkefrihedens rette Brug (stiftet 1835):
Heib. Poet. X. 214. Sal.*XX 111.833), -skrift

(skrift fra penoden 1770-1773. NMPet.V, 1.

314), -tid (VilhAnd.Utt.lI.(i51). -fræk-
hed, en. [6] (jf. Skrivefrækhed; sj.) frækt
misbrug af trykkefrihed. Astræa. I.(1797) .345.

-færdiic, adj. se trykfærdig, -knnst, en.

44
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[6] (jf. Trykkerkunst; sj.) logtryJckerkunst.

Brandt.CP.89. -kys, en se Trykkys.
trykkelig, adj. ['tjøgali] (afl. af

trykke; jf. trykbar samt efter-, sammen-
trykkelig; sj.) som lader sig trykke; spec.

til trykke 6: som kan gengives i tryk.

ett særskilt skriveligt og trykkeligt symbol
på en enkelt lyd. Jesp.Fon.159.

Trykke-løn, en. især: [6] (ænyd. d. s.

(Kingo.SS.V268); jf. Trykkerløn; nu næppe
br.) udgifter til trykning; trykningsomkost-

ninger. NvHaven.Orth.aé". det, som kunde
siges om de 2 første Poster, syntes ikke

saa vigtigt, at det kunde være trykke-

lønnen væid. Høysg.2Pr.4. -maskine, en.

(ogs. Tryk-, i bet. 1, se ndf.; i bet. 2: Pa-
pirL.283. TypogrOrd.il3). I) [1] maskine,

der udøver et vist tryk; fx. om en malke-

maskine: ved Trykmaskinerne har man søgt

at efterligne Haandmalkningen. Maskinbog
Landm.616.

\\
(jærnb.) (ranger)lokomotiv,

der skyder bag paa et tog; skydelokomotiv;

„trykker". OrdbS. 2) [B-6] (især bogtr.) ma-
skine til trykning af tøj olgn. (Manufact.
(1872).293) ell. (især) af bøger; trykpresse.

PLMøll.B.211. (bladets) store Trykkema-
skine. /^riVt/g'aard.ZZ. i 6. -madder, et.

[l.i] (nu næppe br.) trængsel af folk, der

puffes og skubbes; trykken. RudBay.EP.1.129.
trykken, adj. {afl. af trykke 4.4 ell.

forkortelse af part. trykkende (se smst.); jf.

haardtrykken og trykhaard; dial., jf.: „I

daglig Tale og Almuesproget." FiSO.) som
trykker sig ved noget; som holder sig tilbage;

tilbageholdende (jf.: „den som er æi-

ha,T."Moth.T199); uvillig; tvær; ogs. sen;
langsom; tungnem. Karlene ere uvillige

eller trykne hertil (o: at anvende hornkvæg
som trækdyr). Blich.(1920).XXII.24. MDL.
(u. tryk 2 og trykkenj. JMJensen.Vendel-
bomål.(1897-1902).76. jf. Feilb.(u. tryk-

kende^.
II

om ting ell. forhold, som udtr.

for besværlighed ell. langsomhed, det vilde

maaskee falde ham lidt trykkent (at lade

være at ryge); thi han ryger uafladeligt.

Blich.(1920).XXIY90. Han holdt Drengen
i Skole; men med Lærdommen gik det

trykkent. smst. XXX. 44. Han sidder lidt,

som det er trykkent for ham at faa sit

Ærinde hem.Skjoldb.G.107. MDL. jf. Feilb.

(u. trykkende^. Trykken-tør, en. (2. led

er vel adj. tør; dial.) gnaven, kedsommelig,

tør person. Moth.T199. Povel (gik ikke) ind

paa nogen Spøg, eller loe af sin Faders
Vittigheder, eller gjorde Andet end nippe

til det Glas, der blev ham buden. „Povel

er ret en Trykken tør", pleiede den Gamle
at sige om ham . . Hvor tør nu end
Povel syntes, saa viste det sig dog, at han
havde Lidenskaber. HFEw.FamilienNordby.
I.(1862).94. UfF. jf. Trykken(i)tørpind.
CReimer.NB.356. UfF.
Trykke-patron, -presse, -prø-

ve, -pære, se Trykpatron osv.

Trykker, en. ['tføgar] flt. -e. (ænyd.

d. s. i bet. 1.3 og 2.i ; til trykke)

1) om person; især (jf. ogs. Løntrykker^
i flg. anv.: I.l) (jæg.) til trykke 3.3: hjæl-
per ved trykjagt, der jager dyrene ud af en
tykning olgn. PoulHansen.MedKajMunkpaa
Jagt. (1942). 99. 1.2) (dial.) til trykke 4.4:

langsom, sendrægtig person. Feilb. som
skældsord: naa, du vil ud i Verden, din

10 Trykkeri KBecker.B.420. 1.3) til trykke B-6:

person, der er beskæftiget med trykning; fx.

om metaltrykker (SaUXXni.333), tøj-

trykker (VSO. Manufact.(1872).291).
jj

især: bogtrykker; spec. (mods. Sætter l.i;

bogtr.): fagudlært person, der i et trykkeri be-

skæftiger sig med selve trykningen. Moth.T
199. her bleve hverken Presser eller Tryk-
kere nok, dersom alt det skulde trykkes,

som ønskes. Eilsch.P.al^. Bagges.Y116(se u.

20 Sætter l.i^. Det store Overblik over Men-
neskeslægtens Liv blev skrevet, afleveret i

rette Tid til Forlægger og Trykker og udkom
kort før Jnlen. Tops. III. 182. Trykkeren.
Organ for typografiske Trykkere, tidsskrift-

titel.1920-36. Dengl.By.l928-29.52(se u. Sæt-

ter l.i;.

2) om ting. 2.1) (fagl.) om (del af) redskab,

hvorved noget sættes i bevægelse (trykkes op,

aabnes) ved et tryk; fx. om tryk (3.i), tryk-
30 knap. DaEngTeknO.

j| (jf. Klinke-, Laase-

trykker; bygn.) om dørhaandtag ell. del

af laas, klinke. Moth.T199. Skoledøren,

hvis Trykker jeg allerede havde omdreiet.

Blich.(1920).XXIV124. FagOSnedk.
\\

(nu
1. br.) om aftrækker (fjeder) paa skyde-
vaaben. Amberg. Blich.(1920). XVIII. 44.

D&H.
II
(jærnb.) skydelokomotiv; trykke-

maskine. JernbaneT.^^/»1936.7.sp.3. 2.2) om
(del af) redskab, der trykker, presser noget

40 fast ell. sammen (jf. Oblattrykker^; fx. (hat.):

redskab (straafletning) til at give haarene det

første, lette tryk under fakningen. Cit.l92l.

(OrdbS.).
II
blæksuger. LeckFischer.KM.75.

II
stempel i lokkemaskine. Wilkens.

MT.125.
II

(haandarb.) om („overdel" af)

trykhægte, tryklaas. Det er praktisk at sy

Tryklaase paa Vrangen af Gardinerne. Tryk-
kerne forneden og Laasene et Par Meter
o^Tpe.Socialdem.*^/iol946.12.sp.6.

|| 4^ kran-
so trykker. Harboe.MarO. Funch.MarO.II.142.

Trykker-, i ssgr. især (bogtr.) til

Trykker 1.3; fx. (foruden de ndf. anførte):

Trykker-arbejde, -dreng, -faktor, -haand-

værk, -lærling, -strejke, -svend, -balle,
en. (foræld.) trykballe. VSO. -bal: Amberg.
-farve, en. (nu sj.) trykfarve; tryksværte.

vAph.(1764). VSO. D&H.
Trykkeri, et. flt. -er. (ænyd. trøckeri,

redskaber til trykning; vbs. til trykke, //.

60 Tryk, Trykning) I) (nu 1. br. uden for ssgr.

som Bog-, Metal-, Stentrykkeri^ vbs. til

trykke 5-6, dels om trykning af metal,

tøj m. m., dels (og især) om trykning af

bøger, mange Tusinde Mennisker, som for-
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tiente deres Brøod med at skrive Bøger,

skulde derover, om Trykkerie kom paa
Gang, komme i Armod og Fattigdom. Zr/An.

PE.71. Farvestoffer, som have funden . .

Anvendelse i Uldfarveri og Trykkeri. Manu-
fact.(1872).257. 2) sted, hvor noget tryk-
kes; fx. om værksted til tøjtrykning. Manufact.
(1872).291.

II
især: værksted ell. forretnings-

virksomhed, hvor bøger trykkes; bogtrykkeri
(2). Moth.T200. Manuskriptet (er) alt i Tryk-
keriet. HCAnd.BC.IVlOS. Paa ethvert Skrift,

som udleveres fra et Trykkeri . . skal Bog-
trykkerens Navn tilligemed Trykkestedet
være mføTt.Lov'/il851.§l. BibliotH.*11.403.

II (jf. trykke 4.1 ; dagl.) i forb. som være
paa trykkeriet, eufem. for: være paa w.c.

3) videre anv. af bet. 1-2. 3.1) (1. br.) om
redskaber til trykning; fx. om bogtryk-

keri (3) til børn. jf. TfF.4R.VI. 102 samt:
hkndtrykkeTi.smst.III.35. 3.2) (sj.) om
trykte bogstaver, tryk (5.4). en Stump
Papir med noget Trykkeri paa (d: et stykke

af en gammel avis). Drachm.III.164. Tryk-
keri-, i ssgr. ['tføga'ri-] især (bogtr.) til

Trykkeri 2; fx. Trykkeri-arbejder, -bestyrer,

-ejer, -medhjælper, -nisse, en. (nu næppe
br.) sæ'ternisse. UfrivilligKomik.(1894).15.
-seddel, en. skriftlig erklæring fra et bog-

trykkeri med opgivelse af det samlede antal

eksemplarer, der er trykt af en bog. Cit.1937.

(JHartvigJacobsen.Ophavsretten. (1941). 233).
Trykker-knnst, en. (nu næppe br.)

trykkekunst. LTid.1731.567. PLMøll.B.139.
-løn, en. (jf. Trykkeløn; nu sj.) tryknings-

omkostninger. LTid.1754.205. (jeg) havde
ladet flere Ark trykke af min Fortælling

Erik og Roller. Disse kasserede jeg . .

Istedetfor at fortiene nogle Penge, maatte
Éjeg altsaa tilbagebetale halvandethundrede
ibaler i Trykkerløn og for modtaget Honorar.
hhl.Er.I.193. PLMøll.B.211. D&U. -mær-
le, et. (bogtr.) en bogtrykkers ell. et bog-

^^irykkeris (navn som) firmamærke. UBirke-
il. WilliamMorris.(1908).29. TypogrOrd.202.

•presMe, en. (^ -perse. LThura.Poet.359.
^jTid. 1728. 500. 1735. 662). (jf. Trykpresse;

1*1« sj.) presse til trykning; især: bogtrykker-

resse. (han) haver gived Løvte . . om
it indsende . . her til Trykker- Pressen
logle smaa Observationer om Danske merke-

flige Sager. LTid. 1731. 553. Formen bliver

bragt i Trvkkerpressens Fundament.
PLMøll.B.140.

Il
om presse til tøjtrykning.

Drachm.PHK.46. Trykkerske, en. flt.

-r. (jf. Trykkedame; bogtr.) kvindelig tryk-

htr (1^ ell. trykkeriarbejder. Kbh.'Vio 1904.4.
tp.6. Trykker-sted, et. (nu runppe br.)

trykkested. Nyerupltahb.1.249. -sværte, en.

(nu sj.) trykfarve; tryksværte. *det staaer saa-
mænd med Trykkersværte | Stolt i Kjøben-
havns Aåresåvis. Heib.Poet.V1.320. RSchmidt.
Tas8o.(lH94).44.

Trykke-Staal, et. [6] redskab,
hvormed en metalplade formes ved optrykning

(se optrykke 1). Hannover.Tekn.164. Tryk-:
TeknLeks.1.557. -stang, en. se Trykstang.
-sted, et. [6] (sj. Tryk-. OFriis.Litt.206).

(især bibliot.) sted (by), hvor en bog er trykt,

især som angivelse paa (titelbladet af) bogen.

Lov*/il851.§l. BibliotE.*n.418f. -stue, en.

[6] (især foræld.) rum i katun-, tøjtrykkeri

olgn., hvor trykningen foregaar. GyrLemche.K.
259. Dengl.By.1927.49. -teles:raf, en. se

10 Tryktelegraf, -tvang, en. [6] (nu næppe
br.) tvang, der lægges paa trykkefriheden (ved
censur olgn.); pressetvang. Overtrædelser mod
Trykkefrihedens, eller rettere Trykketvan-
gens Love. Birckner.Tr. 29. -valse, -vil-
delse, se Tryk-valse, -vildelse.

tryk-klar, adj. [6] (bogtr.) trykfærdig.

TypogrOrd.244. -klods, en. =i^ I) [l.i] om
pressende del i forsk, maskiner. DaEngTeknO.
2) [4] klodsform til trykning af tapeter, voks-

20 dug m. m. Dengl.By.1927.50. -knap, en.

I) (jf. Riveknap; haandarb.) lukkeindretning

til sammenholdelse af klædedragt olgn., be-

staaende af to dele, der trykkes ind i hinanden;
tryklaas; trykker, (nederdelen) sidder bedst,

naar den er fæstet med Trykknapper til

Blmen. Pol.**/»1908.4. Manufakt.(1942). 114.

jf.: Dameportemonnæ . . med paasyet Tryk-
li n a p 1 a a s. PolitiE.Kosterbl.Vi 1923.2.sp.2. 2)
knap (II. 3.2), der ved et tryk udløser en meka-

30 nisme, slutter ell. afbryder en elektrisk strøm;

især: knap ved ringeapparat. Værkt.54. (han)
gaar frem til Glasdøren . . Omsider sætter

han en Finger paa Trykknappen. Buchh.DE,
52.

II
hertil bl. a. Trykknap-afbryder, -ele-

vator (elevator, der bevæges ved tryk paa en
knap. Sal.*VIL89), -omskifter, -styring,

-tænding, -koldbrand, en. (med.) kold-

brand (gangræn) (i afgrænsede partier af

legemet), der skyldes et stadigt tryk; ofte om
40 liggesaar ell. tryksaar. KliniskOrdhog.(1921)

.

248. -kontakt, en. (jf. -afbryder^

kontakt (2), der udløses ved tryk; ofte: tryk-

knap (2). TeknMarO. TeknLeks.1.556. -kys,
et. (sj. Trykke-. CBernh.NF.'X.(1847).142).
I ) (dagl.) kys, hvorved man trykker sine læber

kraftigt mod en andens; smækkys. Grundtv.

PS.IX.39. Han slog pludselig sine Arme om
hende og kyssede hende paa Munden. „Aa
nej!" sagde hun, „jeg kan ikke godt med

50 dette Klemmeri og disse Trykkys." JakKnu.
G.281. 2) (sj.) en slags flødekage. Pont.SM.
78. -kysse, v. (talespr., 1. br.) give et tryk-

kys (1). KMich.FA.59. (hun) ikke alene

læser (hans) Breve atter og atter, men tryk-

kysser (iem.NatTid.*'/»1923.M.3.8p.3. -laas,
en. laas, der lukkes ved et tryk, fx. om laas

paa taske, pung olgn.; om smæklaas: D&H.
||

navnlig (haandarb.): trykknap (1); trykker.

Hjcmmet.1905.369.sp.2. Manufakl.(1942).114.

60 -lade, V. indblæse luft i en dieselmotor

V. hj. af en stempelpumpe, en roterende blæser

(Trykladeblæaer, Trykladningsblæser); især

som vbs. -ladning (BerlKonv.V1.364) ell.

i perf. part. ftrykladede Motorer. LoA;oniottt;

44*
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T.1943.241.sp.l). -lammelse, en. (med.)

lammelse fremkaldt ved tryk paa en nerve.

KhniskOrdbog.f1921).248. -ledning, en.

(jf. -Tør) rørledning, hvorigennem en væd-

ske, en luftart føres under et vist tryk; ofte

om vand- og gasledninger. OpfB.*IV,2.40.
IngBygn.l942.282.sp.2. -leje, et. 1)0 leje

for en skihsmaskines trykaksel, som optager

trykket i akselens længderetning; ogs. om lig-

nende lejer i andre maskiner, fx. flyvemaskiner.

TeknMarO. IngBygn.l940.70.sp.l. 2) (bygn.)

støtteflade for hue ell. hvælving; vederlag. Sal.

III.841. Aarb.1943.132. jf.: de nederste Sten
i Buen (kaldes) Tryklejestenene.iS'a?.///.
841. -ler, et. ler til store støbeforme,

der trykkes ned i kernekassen ell. mod model-

overfladen. Støberibogen. (1938). 240. -laft,
en. komprimeret (3), sammenpresset luft;

presluft. Tidens Krav. V» 1898. 1. sp. 3. Nitte-

maskiner, hvor Drivkraften enten kan være
Trykluft eller Trykvand. SmedeMaskinarb.
501.

II
hertil bl. a. betegnelser for beholdere m.

trykluft ell. maskiner drevet af trykluft m. m.
som Tryklult(s)- anlæg, -baad (Kbh.*/i

1909.2.sp.7), -bane (jærnbane, der drives ved

trykluft. SaUXXIII.833), -beholder, -bor,

-boreapparat, -boremaskine, -bremse, -fil-

ter, -gasbrænder (jf. Presluftgasbrænder^,

-hammer, -hejsespil, -hejseværk, -lampe,
-ledning, -maskine, -mejsel, -motor, -pres-

se (jf. Luftpresse^, -pumpe, -rør, -sprøjte,

-ventil, -værktøj (jf. Luftværktøj/ -les,
adj. [2.3] (jf. -stærk, -svag; fon.) om ord,

stavelse, lyd: som ikke har trykaccent; uden
tryk. en svag (trykløs) stavelse. Jesp.f'Dam'a.

1.76). Brøndum-Nielsen.GG.I.181. -maa-
ler, en. (jf. -skriver^ redskab, hvormed
tryk maales; især: maaleapparat til maaling

af damptryk i kedler; manometer. Meyer.^496.
En Trykmaaler er et Apparat, der fæstes

paa Ringen eller Ventilen, og som viser,

hvor haardt Ringen er pumpet. Cyclehb.80.

PSchrøder. Maskinlære. II. (1916). 89. -ma-
nuskript, et. [5] (især bogtr.) manuskript,
der benyttes som trykforlæg. FBrandt. SK.
7. LNielsen. Danmarks middelalderlige Haand-
skrifter. (1937). 104. -maskine, en. se

Trykkemaskine.
Trykning, en. flt. -er. (jf. Tryk,

Trykkeri; vbs. til trykke. Moth.T200. især i

flg. anv.: I) som vbs. til trykke 1; fx. (sj.)

om haandtryk: (han) overlod ham sin højre

(o: haand) til TTykmng.Wied.MB.II.40.
\\

t tryk (1.2). LTid.1725.255. Qvæg-Sølvets . .

høyere stiigen end Luftens Trykning kand
iora&TSdige. KSelskSkr.VI.156. flydende Lege-
mers Trykning . . skeer i alle muelige Direc-

tioneT. ÅWHauch.(1799).122. || om ubehage-

ligt, skadeligt tryk. de Knuder, Forhærdelser,
ja Kræft selv, hvortil denne Trykning (o: af
snørliv) kan lægge Grunden. Tode.*S'T.//.22.

Rask.Br.II.259. især (vet. ell. rid.) om sadel-

ell. seletryk: Hesten (skal) være underkastet
stadigt Tilsyn, saaledes at selv de mindste

Tegn til Trykninger, Halthed eller anden
Sygdom ikke kan gaa upaaagtet hen. Feltart.

VII.A.9.
II

(nu sj.) om indre fornemmelse:
trykken, bliver Feberen . . hæftig, Aande-
drættet og Trykning for Brystet meget
besværlig, saa er Aareladning nødvendig.
Metzger.Medicina ruralis.*(overs.1797). 37. jeg

(følte) mig dog i lang Tid svag og led væsent-
ligt af Leveraffectioner og Trykninger i

10 Siden. ViggoRothe.Erindringer.(1888).131. 2)

t til trykke 3.1, om tvang, undertrykkelse.
LTid.1760.263. 3) (fagl.) til trykke 6, om
frembringelse af mønstre olgn.; dels om op-
trykning: Een Machine til at præge Me-
dailler . . med et eeneste Trykning af Pressen.

LTid.1724.11. Trykning paa Drejebænken,
OpfB.HI.240. TeknLeks.1.557. || dels om tøj-

trykning olgn. Kattuners Trykning. FSO.
Manufakt.(1942).114. 4) (især bogtr.) til

20 trykke 6, om bogtryk. vAph.(1759). Bog-
trykningen deler sig i to Hovedoperationer:
Sætning og Trykning.Op/B.'//.520. Arbejdet
er i Trykning i Ugeskr. for Læger. Ugeskr.f.

Læger.1937. 308.sp.l.
\\ (jf. Tryk 5.3; f om

typer, skrift til bogtryk, de Slavonische og
Russische bogstafuer. Saawel de, som udj

forrige tiider i den gamle trykningen, som
de af Tsaren opfundene, og udj den ny
tryk hTngGlige.JJuel.320. \\ hertil bl. a. (jf.

30 Tryk-, Trykke(r)-; ssgr. som Tryknings-aar
(sj.: trykkeaar. PSeverinsen.Da.Salmedigt-
ning.(1904).74), -omkostning (Krøyer.Er.
224. Ludv.), -ret ^Lov om Forfatterret og
Trykningsret. LovNr.33^Viol905)/, -vanske-
lighed (Bl&T.).
Tryk-olie, en. mineralolie, der benyt-

tes som smøremiddel ved boring for at undgaa

for stærkt tryk; boreolie. IngBygn. 1941.104.

sp.2. -pande, en. pande (L3.3) i tryk-

40 leje. Larsen.*(1888). Scheller.MarO. -pap,
en. [4] (jf. 1. Pap 2) tryksværte til paa-

trykning af ufarvet mønster paa bomuld og

hørlærred; paptryksværte. OrdbS. -papir,
et. I) (jf. trykke 2.i; sj.) papir, hvormed
blæk trykkes af; klat-, trækpapir. Etlar.SB.

261. 2) [6] (bogtr.) papir til bogtryk; spec.

(især tidligere) om tarveligere, ulimet papir

(i modsætn. til Skrivepapir;. LTid.1729.100
(se u. Skrivepapir;, brunt Sukker, som han

50 havde i et brunt Stykke Trykpapir og nip-

pede sparsomt til. Bagges. L.1.36. HannoverS
Smith.Papir.220.

|| (1. br.) især nedsæt., i

udtr. for litterær virksomhed ell. trykte bøger.

Hvor man loyalt paa Trykpapir sig fryder,

I
Naar feige Slaver slikke Fyrstens Spyt.

Hauch.IVlOl. det Ugørlige i at omforme
Verden ved Hjælp af Tiykpapir. Brandes.

XI.508. -patron, en. dels om form,

model ved optrykning. Trykke-: Hannover.

60 Tekn.164. || dels om instrument til maaling

af tryksvingninger. Ing Bygn. 1942. Nr. 24. om-
slag.l. -plade, en. i} plade (fx. i mate-

rialprøvemaskine) , hvormed der kan udøves

et vist tryk. SaUXXIII.831. DaEngTeknO.
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2) [4-6] (især bogir.) (metal) plade til plade-

tryk (ning); ogs.: kliché (1). PapirL.258.
TypogrOrd.202. -presse, en. [4-5] (nu sj.

Trykke-. VSO. — nu næppe br. Trykke-
perse. Moth.T199. jf. VSO.). (ænyd. trykke-

perse; ;/. Trykkerpresse) presse til trykning;

dels om presse anv, i farverier (Amberg.),

dels (og især; bogtr.): bogtrykkerpresse. Bi-

bliotH.*401. -propel, en. (flyv.) d. s. s.

-skrue 2. FlyveO. I. -prøve, en. (jf. Prøve- lo

trykj I) [1.2] belastnings- ell. materielprøve,

hvorved en maskine ell. genstand udsættes for

et stærkt tryk; spec: prøve, hvorved en behol-

der (kedel) sættes under tryk. Larsen.* (1888).

Scheller.MarO. SmedeM.askinarb.417. 2) [4-6]

(især bogtr.) foreløbigt aftryk af kliché ell. sats.

TypogrOrd.113. Trykke-: D<&H. II. -prø-
ve, f. vbs. -ning. udsætte for trykprøve

(I.l). Scheller.MarO. IngBygn.l942.282.sp.2.

-pals, en. (jf. nedtrykt, sammensnøret 20

!)uls u. nedtrykke 3.2, sammensnøre; med.)

ille, daarligt fyldt puls. Klinisk Ordbog.*

(1937).501. -pampe, en. pumpe, der

under tryk afgiver den opsugede vædske (jf.

Sugepumpe samt Prespumpe^. AWHauch.
(1799).384. en kombineret Tryk- og Suge-
pumpe. ilfasA;in&ogfLandm.6i7. -punkt, et.

spec. (fysiol.): hvert af de punkter paa hu-

den, hvor tryk (tydeligt) fornemmes. AKrogh.
Fysiol.99. -pære, en. (ogs. Trykke-. Moth. 30

T199. FrGrundtv.LK.53.175). (jf. Trykhals
2.2 ; dial.) pcere (med sammensnerpende smag),
som giver trykken i maven. NRasmSøkilde.
Anvendelse afFrugt.(1887).45. „Endnu bruge-
ligt." A'aiifc./ ¥460. CReimer.NB.279. LollO.

-ralle, en. rulle (I.l.i), valse, der kan
udøve et tryk. TeknLeks. 1.518. || spec.

(landbr.): rulle paa scMmaskine, der trykker

jorden fast om frøet. LandbO. IV. 117.447.

-røTf et. (jf. -ledning^ pumperør, hvor- 40

igennem en vædske forlader en pumpe (mods.

Sugerør 1); stigrør (1). Kraft. M. II. 872.
SkibsMask.93. -saar, et. (jf. -skade; med.)
saar fremkaldt af et stadigt, irriterende tryk;

især om saar ved barulagetryk ell. om ligge-

saar. DJacobson.DP.295. Beduinerne . . lader

Hestene gaa med Sadlen paa om Natten,
saa de faar Tryksåan.GadsMag.1934.616.
•utig, en. [6] (;'/. ty. druck8ache(n) samt
trykte sager (u. Sag 6.1^- isasr bogtr. ell. post.) 50

navnlig i flt., om hvad der er trykt; tryk (6.4)

;

iscer om mindre, trykte ting som korrekturer,

reklamer, foreningsmeddeletser og (post.) om
andre, ad mekanisk vej fremstillede tekster, i

flere ekiemplarer, som befordres til billigere

takst; i ent. ruivnlig om mindre skrift, pjece,

aarsberetning olgn. LovNr.9*^/il871.§3. Litte-

raturen er for ham ikke Tryksager, men Liv.

NMøll.(BiogrUx.XVIII.313). Brevet . .

havde forvildet sig ind i en Tryksag, rime- 60
ligvis nede i PoatksmsGn.PoW/it 1909.3. Tids-
skrifter eller lignende tilbagevendende Tryk-
ati^eT.Bogvenrten.1926.26. omforme et StyKke
ulæseligt Manuskript til en fin og smuk Tryk-

sag. PHansen.Børn a/enBj/. ('i936^.32.
II

her-

til bl. a. Tryksags-forsendelse, -konvolut,
-omslag (Hage.*1010). -sans, en. (jf. -for-

nemmelse, -punkt; fysiol.) en til følesansen

knyttet følsomhed over for og opfattelse af
tryk paa huden. Panum.^(1895).303. Vore
Sygd.IV22. -seksten, en ell. (1. br.) et

(BerlTid.*/itl922.M.7.sp.3. DagNyh.**U1936.
5.sp.3. jf. Feilb.). [trøg'saisd(8)n] (ofte skre-

vet -sejsten;, flt. (1. br.) -er (CMøll.F.183).

{af usikker oprindelse; 1. led er vel trykke 1

(jf. sv. tryckare, slag), 2. led IL seksten;

muligvis egl. et bogtr. ord, om det kraftige tryk,

der krævedes for med en haandpresse at trykke

et oktavark paa 16 sider (?) (jf. NatTid.*/i

1923.Aft.5.sp.5-6); dagl., jf.: „Talespr., plat".

Levin.) kraftigt slag, stød, puf. Rask.Fynske
BS. 64. han (gav) ham en saadan Tryksexten
i Nakken med en Sneeboldt . . at baade
Hørelse og Syn forgik Skrædderen. OeftJ.ZF
34. jeg gav ham nu saadan en Tryksexten
med min Smedenæve imellem Øinene, at han
væltede baglænds over. Raketten. 1832. 326.

Nogle af (smaakagerne) havde faaet en lille

Tiyksexten. CM0ll.BB.2i. Hun var med, da
jeg fik denne her Trykseksten. Hun blev
romantisk ved at se den Bule. TomKrist.
LA.157. jf.: den bevægelige, violetmarmore-
rede Næse med en frygtelig, konstant Tryk-
seksten — formodentlig frembragt ved Sam-
menstødene med LygtepælenelJakSchmidt.
SP.65.

II
billedl., fx. om reprimande, irette-

sættelse, gensvar olgn.; ogs. i udtr. for stærk

forringelse, nedsættelse. Bagges.III.100. vi fik

den Paavirkning, det Tryksejsten, det Præg,
som skiller vor Kunst ud fra anden dansk
Kunst.£ermd.'»/„2922.i!f.7.sp.3. Deflations-

skruen fik en ny Trykseksten 1818, da Ban-
kens Navn ændredes til Nationalbanken.
AarbHards.1934.144. -side, en. I) (fys.) den
side af en ting, hvor trykket er stærkest. Vind-
kedler . . anbringes ofte paa Pumpers Tryk-
side. »9/(;i6sMasA:.9i. Jernbetonbjælkers Træk-
og TTyksidei.IngBygn.l941.117.sp.2. 2) [6]

(bogtr.) side i trykt skrift; side i trykark;

klumme. Avisens tætte Tryksider. GyrLemche.
K.64. Afhandlingen er affattet paa Engelsk
og udsendt i Bogform — et anseeligt Værk
paa ca. 200 TTyksidcr. Vor Stand. 1939. 17.

sp.l. -skade, en. (jf. -saar^ især (vet.):

skade ved tryk. Sal.XVII.708. LandbO.IV606.
-skrift, en. [6] (jf. -bogstav, -stil; bogtr.)

skriftart (2), skriftsnit, der anvendes ved bog-

tryk. JBaden. Fr0. 410. TypogrOrd.113.
||

(sj.) om skrevne bogstaver, der efterligner

trykte. I sin lille Lommebog . . har han . .

prentot (det) mod stor Trykskrift. Cffotw.

BK.181. -skriver, en. sclvrcgistrerende

trykmaaler. TeknLek8.I.657. -skro|p, et. ^
indre, cigarformet, svært skrog i undervands-

baad, beregnet til ai modsUm vandets tryk.

Scheller.MarO. BerlTid.*/, 1943.Sønd.9. sp.l.

-skrae, en. 1)0 skrite (fx. i boreapparat,

kopipresse), der frembringer ell. overfører et
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tryk. Wagn.Tekn.243. TeknO. 2) (jf. -propel;

flyv.) luftskrue til flyvemaskine, anbragt bag

hovedbæreplanerne, sadledes at den virker ved

tryk. Luftfart.29. -slag, et. (mods. Sugeslag^

(pumpe) slag, der ved sit tryk sætter vædske

i bevægelse. Bl&T. -smøre, v. især i perf.

part. brugt som adj. (en 7-cylindret . . tryk-

smurt Trunk-Dieselmotor. VorStand.1940.31.

sp.l) ell. som vbs. -smøring, om den proces,

hvorved olien fra krumtaphuset presses op i i"o

en motor for til sidst at vende tilbage til krum-
taphuset, hvorefter kredsløbet begynder forfra.

SkibsMask.31. BerlKonv.V 222. Tryk- og
Omløbssmøring. Denne Smøremetode bru-

ges nu ved aUe store M.a,skiiieT.ARHolm.

Maskinelementer.(1935).66. -spejl, et. [5]

(bogtr.) aftryk af sats paa papirflade; trykt

del af en bogside. TypogrOrd.245. -spor, et.

spec. (med.): mærke efter tryk, fx. af ban-

dage olgn. (Ugeskr.fRetsv.l942.A.307), efter 20

vanskelig fødsel (EliniskOrdbog.(1921).248).

-spændings, en, (fys.) spænding (2.i) t et

legeme p. gr. af tryk. Sal*XXI11.229. Støberi-

bogen.(1938).382. -staal, et. se Trykke-
staal. -stang, en. (i bet. 1 ogs. Trykke-,
Wilkens.MT.336). I) (enarmet) vægtstang,

hvormed der kan øves et tryk. IngBygn.1943.
138. sp. 2. 2) konstruktionsdel, fx. i bro, der

skal fordele et vist tryk. TeknO. -stavelse,
en. [2.8] (fon. ell. metr.) trykstærk stavelse. 30

Jesp.Fon.353. VilhAnd.Horats.1.94. -sted,
et se Trykkested, -stempel, et. stempel

i trykpumpe. TeknO. -sten, en. [4-5] (jf.

Stentryk; 1. br.) litografisk sten. Bl&T. Tilsk.

1939.11.150. -stil, en. [6] (bogtr., nu næppe
br.) trykskrift. Rask.Retskr.85. -stok, en.

I) [I.3] (arkæol., etnogr.) redskab (af ben,

hjortetak) til at løsne flintflækker med. Knud
Rasm.GS.1.292. JohsBrøndst.DO.I.lll. 2) [5]

(sj.) stok (4.4), hvormed illustrationer (træ- 40

snit) trykkes. TypogrOrd.350. -streg, en.

(fagl.) kraftig, tyk linie (nedstreg) i skrevne

ell. trykte bogstaver. Brøndum-Nielsen.(Bi-
bliotH.*I.76; se u. Haarstregj. -styrke, en.

I) (fys.) et fast stofs (legemes) modstands-
dygtighed over for tryk. Suenson.B.II.43.
Trykstyrken for Granit. JkfurJern&e<on. 75. 2)

[2.3] (jf. -stærk; fon.) den styrkegrad (ho-

vedtryk, bitryk osv.), hvormed et ord, en stavelse

osv. udtales. StSprO.Nr.164.32. -stærk, 50

adj. [2.3] (jf. -løs, -svag samt stærktonet;

fon.) om lyd, stavelse, ord: som har stærkt

(8.2) tryk. D&H.II.637. stærke (trykstærke,

aksentuerede) \yd.Jesp.MFon.*129. Man skel-

ner mellem trykstærke Stavelser (Stavelser

med Hovedtryk (Fortis) eller med stærkt
Bitryk (Semifortis)) og tryksvage Stavelser

(Stavelser med Infortis: svagt Bitryk (Le-

vis) eller Trykløshed (Levissimus)). Brøndum-
Nielsen.GG.1.76. -støbe, V. LSal.XI.273. eo

især som vbs. -støbning, sammenfattende
betegnelse for presse- og sprøjtestøbning. Ing
Bygn.l944.124.sp.2. -svag, adj. [2.3] (jf.
-løs, -stærk samt svagtonet; fon.). D&H.

11.637. svage (tryksvage, uaksentuerede)
lyd. Jesp. MFon.*130. Linjernes tryksvage
og dæmpede Udgange. ChrNBrodersen.Thøger
Larsen. I. (1942). 259. tryksvag stavelse, se

u. trykstærk, -svejsning, en. svejse-

metode, ved hvilken de opvarmede svejseflader

forenes med hinanden i dejagtig tilstand v. hj.

af tryk. ARHolm.Maskinelementer.(1935).45.
TeknLeks.1.557. -sværte, en. [4-5] (jf.

Trykkersværte
; fagl ) trykfarve. MO.^ Typogr

Ord.113.
II

i udtr. for trykning af bøger olgn.

Det stenografiske Referat overbeviste mig
. . om, at det levende Ord ikke altid egner
sig umiddelbart til Tryksværte. EdvLehm.
FremtidensKvindesag.(1914) .5. \\ hele tryk-
sværten, (talespr., 1. br.) det hele; hele svær-

ten (se L Sværte 2.2). Vi fik jo alle Regle-
menterne frem . . hele Tryksværten. ZLars.
GHF.121. -tang, en. spec. (kurv.): tang med
langt, fladt bid, hvormed stifter trykkes ind.

Lundb. -tank, en. (større) trykbeholder

(fx. i flyvemaskine). Lovtid.l920.A.1625. Ing
Bygn.l939.147.sp.2. -telegraf, en. [4]

(jf. Skrivetelegraf ; telegr.) telegrafapparat

,

der V. hj. af et typehjul gengiver meddelelsen

ved trykte tegn. Larsen.*(1888). nage.^1027.

jf. Tryktelegrafapparat. Sal.*XXIII.229.
Trykke-: OpfB.*I.309. -type, en. [5]

(bogtr.) trykbogstav; især om bogstaver, streger,

mindre vignetter olgn. i modsætn. til udslut-

ningsmateriellet. TypogrOrd.245. jf.: Tanken
.. kalder Tryktypernes frygtelige og usaar-

bare Frihedsskarer under Vaaben. Madelung.
Opbrud.(1909).124. -tæt, adj. (jf. -fast;

om beholder olgn.: som er sikret mod, kan ud-

holde et stærkt luft- ell. vædsketryk; hermetisk

tillukket. Bl&T. Trafikflyvemaskine . . med
tryktæt Kabine til Flyvning i store Højder.
PoV*/il946.2.sp.5. -valse, en. [1, 4-6]

(^Trykke-. Manufact.(1872).298. TypogrOrd.
113). (fagl.) valse, hvormed noget kan ud-
sættes for tryk. Manufact.(1872). 117. DaEng
TeknO. || spec. (jf. -cylinder^; valse i trykke-

maskine. Wilkens.MT.336. TypogrOrd. 113.

-vand, et. (jf. -vædskej vand, der ud-

øver ell. er underkastet et vist tryk; især om
vandværksvand ell. vand i hydrauliske appa-
rater. Sal.IX.196. rent, bakteriefrit Tryk-
vand i alle Etager. VortHj.IV,2.185. IngBygn.
1943.288. sp.l.

II
hertil bl. a. Trykvandg-

anlæg, -bremse, -ledning, -presse, -ven-
til, en. ventil i trykrør, navnlig i tryk-

pumpe; stigventil. TeknMarO. AutomobilO.

t -vildelse, en. [5] (ogs. Trykke-. LTid.
1728.357.1751.52). (ænyd. trykkevildelse)

trykfejl. LThura.Poet.Fort.[7J. Her . . mang-
ler ved en Trykvildelse det til Sætningens
Fuldstændighed udforderlige Verbum. Nye-
rup.Morskabslæsn.(1816).33. MO. -viske-
læder, et. (fagl.) knaldviskelæder (der ved

at sammentrykkes giver smaa knald fra sig).

VareL.^1078. -vædske, en. (jf. -vand^
vædske, der underkastes et stærkt tryk. TeknO.
-værk, et. I) (del af) maskine, hvormed der
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kan udøves et vist tryk, ell. hvormed noget kan
sammenpresses; navnlig i flg. anv.: I.l) [I.2]

større trykpumpe, især som del af ældre tiders

(brand)sprøjter og vandværker, det til . . St.

Nicolay Kirkens Trykværk hørende Mand-
skab under Brand-Major Preislers Direction.

MR.1739.672. et Trykværk, hvormed man
kunde bringe virkeligt . . Vand paa Skue-
•pl&dsen.Oehl.Er.II.178. alt Mandskabet (ilev)

commanderet til Slukning af Ilden ved 10

TTykyæTket.PalM.IL.III.448.Nystrøm.S.49.

1.2) [4] (foræld.) en art prægepresse. JBeck-
mann.Technologie. (overs. 1798). 617. 1.3) [6]

(bogtr.) om del af rotationspresse, (bladets)

store Rotationspresse er en 6-Rulle Maskine
med 14 TTyk\æTkeT.FrNygaard.KK.16. Berl

Konv.XV111.285. 2) t overf. 2.1) om indre

drift, tilskyndelse. JBaden. DaL. 2.2) (jf.

Drejeværk 1) vistnok om indviklet, kompli-

ceret fremgangsmaade; machinationer; intri- 20

ger; list; lumskeri, en Skinberømmelse, der

kan erhverves ved Trykværk og ved smaa-
lige KnnsteT.Eauch.SR.1.38. sa.LDR.42. 3)

[6] {efter ty. druckwerk; sj.) trykt bog; tryk

(6.4). gamle og sjældne Trykværker. PLMøK.
B.219. -ømhed, en. (med.) ømhed for tryk.

der kan være Trykømhed paa de allerfleste

Nervestararaer. ^IFt»n.DJ5.235. IJgeskr.f.Læ-
ger.1940.90.sp. 2.

Tryl, et. [tjyl'] (nu især spøg., 1. br.) 30

vbs. til trylle: trylleri; trolddom; for-
gerelse; hekse-, trolddomskunst. Tryld.
Moth.T188. »Hvorfor dog lade Slægter gaa
til Spilde,

I
. . og da først . . aabenbare . .

en Frelses Kilde (0: Kristus)
|
— og ikke

klart, men ved et tvivlsomt Tryl. Morton,
HB.178. Tryl i Tivoli-Teltet . . Tryllekunst-

neren, der optraadte for Kong Gustaf,
kommer til Køherxh&\n. BerlTid.*/»1946.Aft.

8.sp.6.

trylle, v. ['tyyla] -ede. vbs. jf. Tryl,
Trylleri, (glda. tryllæ og troUæ (Sydrak.39),

i$v. trylla, no. trylle, oldn. trylla, mht. triil-

len; afl. af Trold; ;/. trolde; uden for de
1.60 og sp.702^ nævnte anv. især Qj (højlid.

ell. poet.))

I) udøve trolddom; hekse; trolde.
Moth.T188. to Troldkoner, som . . satte sig

paa deres Hexesæder og begyndte at trylle.

Engelst.Qvindekj.103. Oehl.(1844).V.219. nu 50
ruivnlig: udføre taskenspillerkunster; lave

tryllekunster. TelefB.1946.sp.8738. undertiden
gentaget: „nu er pungen borte; trylle-tryllel

nu er den der igen."
[ || m. obj., navnlig i

forb. m. præp.-led ell. (se ogs. bet. 3) adv.:
bringe i en vis tilstand ved trolddom; for-
trylle; ogs.: frembringe, tilvejebringe ved
trolddom olgn. Moth.T188. Det vilde . . ikke
ret ind i Iladdings Hoved, og da hun (a:

Bartarepe) mærkede det, stemmed hun atter 60
op, for saa at sige, med Sang at tylle og
trylle det i ha.m.Grundtv.Saxo.1.32. ulve-
handsken, hvormed stemoderen slår til

kongesønnen for at trylle h&m.AOlr.DII.I.

216. nu især m. h. t. taskenspiller-, trylle-

kunst: trylle Vand i et Gl&s. Legeb.IL27.
||

m. overgang til bet. 2, om hypnose olgn. en
Klapperslange (kan) ved sit Blik . . trylle

Sm&!iåYr.PMøll.ES.III.207. Da han . .

mødte hendes BUk, blev hans Øjne som
tryllede til hendes. Schand.F.447.

2) videre (uegl.) anv. af bet. 1: udøve en

indflydelse, magt, der minder om trolddom;

navnlig (ofte i præs. part.): hensætte i stærk

begejstring ell. beundring; fortrylle (2.2);

henrykke. *Den Dal mig omfavner, hvor
tryllende skiønl Rein.329. * Oldtids Bedrifter

I

anede ixy\\e.Oehl.Digte.(1803).75. *0 hvil-

ken deilig Pige der gik.
|
Hvilken tryllende

N^xt.smst.235. *Modersraaal er de favres

Sprog,
I
Os tryller i Ungdomstide. Grundfv.

PS.V1.186. At trylle det Forbigangne til

sig er ikke saa vanskeligt, som at trylle det

nærmeste fra sig. Kierk.V1.19. *eders Bur,

hvor Skønhed tryller Sind og Sdins. Gjel.HS.

132.
II (1. br.) udføre et vanskeligt, uover-

kommeligt arbejde; hekse (2.2). Han har
Fagstolthed. Han kan sin Metier, men han
kan ikke trylle. LindskovHans.G.159.

3) bet. 1-2 i forb. m. adv. *Hvor levende

du tryller mig tilbage
|
Erindringen af de

hensvundne 'Da.ge\Rein.ND.114. Oehl.L.1.56

(se u. II. hen 2.2^. vi kan ikke trylle Vanske-
lighederne hoxt. Pol.*/il941.13.sp.6. \\ i faste

forb.; i forb. m. frem (jf. fremtrylle^; »det

flygtigste blandt Syner,
|
Jeg (0: Morgana)

tryller frem paa Himlens klare S^eil. Heib.

Poet. 11.121. *(Thorvaldsen) som svundne
Gudeslægter |

Guddommeligt har tryllet

frem i IjeeT.Bødt.128. man mærker aldrig

nogen Sinde, at hun har travlt . . Værket
trylles frem under hendes Rmnder. Skovrøy.

Fort.84. i forb. m. ind (jf. indtrylle^.* Det
Sted, vi førstegang saae med Glæde, gjensee

vi herefter ligesaa; ej allene opvækker og
opfrisker det Mindet om Alt hvad dengang
foregik, men tryller endog Sjelen ind i

samme Stemning. Blich.(1920).XX.16. trol-

den . . begynder at trylle skibet ind i fjæl-

det.AOlr.DH.II.292. »Derpaa den Gud hug-
prude

I
Sig trylled om (Oehl.NG.(1819).

117: Omskabte sig^ til Svend. Oehl.(1835).
VII. 123. tryllekunstneren tryllede kaniner

op (ell. ud^ af sin høje hat
|

Trylle-, i ssgr. (især anv. m. henblik

paa ældre tiders opfattelse ell. folketroens an-

skuelser og da navnlig QP (ofte poet., højtid.),

men ogs., i ssgr. som Trylle-apparat, -lygte,

-stav osv., fagl., m. henblik paa tryllekunst-

neres virksomhed) til trylle (1); jf. Hekse-,

Trold-, Trolddoms- || af de mange ssar. kan,

foruden de ndf. anførte, nævnes: Trylle-blik,

-bud, -dans, -dunst, -evne, -glans, -hand-
ling, -klang, -lyd, -lys, -melodi, -røst, -sagn,

-skær, -slummer, -smil, -stemme, -søvn,

-taage, -tale, -tone, -virkning, -væsen; end-
videre betegnelser for steder, der er fortryllet,

ell. hvor trolddom virker, som: Trylle-borg,
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-egn, -hal, -have, -land(skab), -lund, -rige,

-skov, -ø; betegnelser for ting med magiske
egenskaber som: Trylle-bælte, -garn, -harpe,

-horn, -kedel, -kæde, -lænke, -net, -nøgle,

-pil, -pung, -salve, -skjold, -sko, -sten,

-sværd, -vaaben ; (fagl.) en del ietegnelser for

ting, redskaber, der bruges ved taskenspiller-,

tryllekunster: Trylle-blæk, -bord, -flaske,

-fotografi (jf. Røgfotografi^ -kegle, -kniv,

-kort, -maleri, -mappe, -ris, -snor, -spiral, i"o

-syl, -terning, -tragt, -tromle, -æg, -æske,

se fx. Pris-Courant over Trylle -Apparater fra

R.BebersFabriL[1877J.3ff. Legeb.IL2ff. -ag-
tig, adj. (nu sj.) som virker ligesom trold-

dom; trolddomsagtig, den trylleagtige For-

stenelse, der havde lagt sig over ham.
Goldschm.1.265. de pragtfulde, stærkt op-

lyste Butiker gjorde et trylleagtigt Indtryk.

JLUss.H.33. -apparat, et. (jf. -legetøj;

fagl.) især i fit., om apparater, der bru- 20

ges af taskenspillere, tryllekunstnere. Priis-

Courant over Trylle -Apparater fra R. Be-

bers Fahnk.bogtitel.[1877J. TelefB.1946.sp.

8739. -baand, et. baand ell. snor af ma-
gisk art ell. med magisk kraft; dels (jf.

-binde^ om hvad der binder en (som) med
trolddom; trolddomsbaand. *Briste skal som
Traad og Tvinde

|
Tryllebaand, som Løver

hinåe.Grundtv.PS.VII.26. Sangen slynger sig

som et Tryllebaand om hans Siæl. Molb.Ev. 30

404. LHelweg.Kirkehist. e.Ref. II. (1855). 307.

II
dels (jf. Hekseknude; fagl.) om slynge af

traad ell. snor, der løses ved tryllekunstnerfif.

Legéb.II.7. -billede, et. I) (jf. -syn) bil-

lede, syn, fremkaldt ved trolddom; ogs.: fantasi-

billede. *Der saae han en Jomfru — han
troede knap sit Syn . .

|
Da standsed den

Herre, hans Tanker sig forvilded,
|
Han

troede, han bedaaredes kun af et Trylle-

hilled. Hauch.LDR.149. BalthBang.S.34. 2)40

(jf. Heksebrev, Overføringsbillede
; fagl.) bil-

lede, der fremkaldes ved (haand)varme, paa-

smøring af vand olgn.; forvandlingsbillede.

Pris-Courant overTrylle-ApparaterfraR.Bebers

Fabrik.[1877J.15. Dengl.By.1941.44. -bind,
et. (jf. -baand, -bindej bind med magiske

egenskaber; bind, som gør troldmanden usyn-

lig, ell. som forblinder den forgjorte. Grundtv.

PS.III.275. *0 Maja, Maja! grusomt du
mig spotted I . . |

Hvor lagde tæt om Foden 50

du din Snare I
|
Hvor bandt du fast om Øiet

Tryllebindet ! PalM. (1909). III. 108. FOhrt.

Trylleord.(1922).49. -binde, v. (jf. -baand;

binde (som) ved trolddom; fasttrylle; trold-

binde. Bagges.Ros.17. Dværgkongens Brud
spiller Runeslag paa Guldharpen . . Dyrene
tryUebindes af Toneine.HBrix.AP.Y265.
Sindet . . er tryllebundet af Elskov. OFms.
Litt.198. -bjerg, et. (jf. ty. zauberberg)
bjerg, hvor overnaturlige væsener holder til; to

ogs.: fortryllet bjerg. Oehl.XXIV.181.
|j
billedl;

om Bakkehuset: smst.XIX.266. -blomst,
en. (jf. -urt; blomst, der virker forheksende,

fortryllende, bruges ved trolddom olgn.; trold-

blomst, ubekjendte Trylleblo raster, hvis hen-
rivende Duft bedøvede hver alvorlig Tanke
i hans ^\^\.Ing.EF.I.82. Eeib.Poet.11.131.
-bog, en. (jf. Hekse-, Trolddomsbogj bog
med trylleformularer ell. med anvisninger paa
tryllekunster. Trylle-Bogen. SvenneLangkjer.
(bogtitel. 1839). FOhrt. Danmarks Trylleform-
ler.I.(1917).8. -bæger, et. I) bæger med
trylledrik; ofte billedl. *Ei længe kan man
Tryllebægret tømme,

|
Før Sener slappes.

Øjet lukkes i.Grundtv.PS.III.111. *Letsin-
dig har du drukket dig en Ruus | af dens
(0: verdens) forføreriske Tryllebæger. ^øedf.

Bearb.afBode:Madonna.(1864).139. 2) (jf. u.

Bæger 3.2; fagl.) bæger med dobbelt bund
olgn., der faar indholdet til at forsvinde. Paul-
sen.I.176. -digt, et. (jf. -kvad, -visej.

AOlr.DH. 1. 52. FOhrt.Trylleord. (1922). 105.

-drik, en. drik, der indeholder tryllemidler;

hekse-, trolddomsdrik. Oehl. VII. 329. Man
fortæller om Trylledrikke, som formaae i et

Nu at vende et Menneskes Sind og Tanker.

Gylb.Nf.94. PalM.(1909). 1.36. AarbPræstø.
1944.137. -fløjte, en. fløjte med trolddoms-

magt; fløjte med tryllende toner. Kamelen
hopper let igiennem Dalen

|
Ved Lyden

af sin Førers TTyl\efløite.Oehl.PSkr.II.362.

Tryllefløiten. Syngestykke af Schickaneder.

Oversat til Mozarts Musik ved N. T. Bruun.
bogtitel.1816. kun et lille Stykke paa min
Tryllefløite (0: en vægterpibe) . . strax flyver

man ud af Sengen og aabner mig Vinduer
og I)øTe.HCAnd.F.58. jf.: den magiske Til-

trækningskraft, (Rembrandts) ejendomme-
lige Stil øvede paa alle de Kunstnere, der

kom i hans Nærhed. Unge og Gamle maatte
danse efter denne TTylle&øjte.KMads.BR.
101. -folk, pi. (jf. -kone, -kvinde, -mand
samt Troldfolk; sj.) tryllekyndige personer.

NMPet.IslFærd.II.289. -formel, en. (jf.

-formular, -ord; formular, magiske ord, an-

vendt ved udøvelse af trolddom ell. trylle-

kunster; ofte billedl. ell. i sammenligninger.

Geheimeraadens Navn virkede paa Kunst-
neren som en Trylleformel. Ww<A./Z,233.
Ba,nm&TksT:Ty\hfoTmleT.FOhrt.(bogtitel.l917-

21). -formular, en. d. s. Kierk.P.III.

207. den Trylleformular er ikke funden, der

bringer det Døde til Live igen. VortLand."/7

1905.l.sp.3. jeg tror ikke paa Trylleformu-

larer eller paa Kvaksalveri i økonomiske
Anliggender. Pol.Vt 1938. 10. sp. 1. -forret-
ning, en. forretning, der sælger artikler for

tryllekunstnere. TelefB.1946.sp.8739. -gren,
en. d. s. s. -kvist; billedl.: *(Holbergs) Lunes
Tryllegreen. Blich. (1920).VI. 53. -hassel,
en. I) (sj.) d. s. s. -kvist. S&B. Bl&T.
2) (;'/. -nød; efter amerikansk witch hazel)

^ nordamerikansk træ med hassel-lignende

blade, Hamamelis (virginiana) L. (hvis blade

og bark i Amerika bruges som lægemiddel);

troldnød. Larsen. Bille Gram. Farmakognosi.

(1927).174. -kabinet, et. (nu næppe br.)

en troldmands ell. trylliekunstners værelse.
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Det er næsten stille inde paa Gaardspladsen
. . men desuagtet flyver og farer en Stump
Papir planløst om som i et Tryllekabinet.

Skjoldb.NM.lOO. jf.: Den joviale Hexe-
mesters lille Kunst- og Trylle-Cabinet. En
Samling af . . Trylle- og Kunst-Stykker.
Udg. af . . Zuschlag.feopftteI.i839. -kone,
en. (jf. -folk, -kvinde og Troldkone ; nu næppe
hr.) troldkvinde; heks. Junge.211. -kraft,
en. (jf. -magt^ trolddomskraft; især billedl.

Den kiælne Lyst . . |
End ved din Trylle-

kraft, Erindring! lever. Rein.ND.156. *Deres
Skjønheds Tryllekræfter lod

|
Alt andet

Jordisk for mit Blik ioTsvinåe. Høedt.Lyr.4.

Vægge faldt ned som ved Tryllekraft. VKor-
fUsen.TO.II.73. IsakDin.FF.81. -kraftig,
adj. (1. hr.) som har trolddomskraft, trylle-

kraftige runer. LJac.F,34. -kreds, en. (jf.

-ring 2 samt Heksekreds^ kreds, inden for

hvilken trolddom, fortryllelse virker; magisk
kreds, hvori man er tryllebundet; ofte bil-

ledl.: Ringen med sin Indskrivt blev . .

I

En Tryllekreds, der slutted tæt
|
Om-

kring hans A&nd.Winth.ND.181: (heksene

i Macbeth) række da hverandre Haanden
og dreie sig ni Gange i en Tryllekreds.

Hauch.ÆA.173. (jeg maatte) ud af Lussies

TTyHekreda.Buchh.FDK.llS. -kunst, en.

heksekunst; magi; trolddomskunst; ofte billedl.

Sangen . . var lagt med saadan Tryllekunst,

at Jarlen . . begyndte at skjælve.SaMc/i.

'V252. PalM.IV 334. om taskenspillerkunst:

Det 19. Aarh.'s Tryllekunst forklaret i 65
KxinstatykkeT.bogtiiel.1894. (Kristus var) en
gildesglad mand, der ikke var bange for at

sige en vittighed, og som kunde tillade sig

en kaadhed som tryllekunsten i Kana. Alf
Henriques.KajMunk.(1945).173. || især i fil.,

om en troldmands kogleri, kunster ell. om en
taskenspillers kunststykker; i videre anv., om
kneb, fiksfakserier. Øiet . . slører ei Nat

|

Ved Hexens Tryllekunster. Oe/ii.XXX/.282.
Trylle-, Skæmte- og Kortkunster. Zycpefe.//.

titelblad, -kunstner, en. person (profes-

sionel artist), der kan udføre trylle-, tasken-

spillerkunster. Tryllekunstneren, bogtitel.1874.
alt kom det ud af Chatollet som af en
Tryllekunstners }i&t.Bang.L.258. LovNr.104
'U1922.§1. -kvad, et. (jf. -digt, -sang,

-vers, -vise ; især om forhold i Nordens oldtid)

digt med trolddomskraft; kvad, der virker

forgerende. Hauch. II. 306. FOhrl. Trylleord.

(1922).92. -kvadrat, et. (regn.) magisk
firkant ell. kvadrat (se u. magisk^. Nord
ConvLex.* VI. 748. POPedersen.Barndomsmin-
der.(1937).50. -kvinde, en. (jf. -kone;
sj.) troldkvinde. Recke.OND.34. -kvist, en.

(jf. -stav 08V.) redskab (kvist, stav) som en
troldmand, en mager holder i haanden urider

udøvelse af trolddom; ogs.: ønskekvist. Med
Trylleqvist i llaand at finde røden Guld.
Wil8t.I).I.121. HerlKonv.XXII.40. jf.: hos
(Paracelsus's) Efterføkere rev selve Re-
ceptens „Arkanum" Magten til sig. Den

blev den hemmelighedsfulde Tryllekvist,

hvormed man søgte at fremkalde det For-
ønskede. TroeisL.»9iV.i9i. -kyndig, adj.

troldkyndig. Høyen.(DUgeskr.2R.Y35). i mid-
delalderen . . blev smedene anset for særlig
tryllekyndige. AlfrLehm. Overtro. I. (1893). 16.

-legetøj, et. apparater anv. af børn til

tryllekunster. Legeb.II.l. -lygte, en. (jf.

Hekse-, Trold(doms)lygte samt magisk lygte

10 u. I. Lygte 2.i ; fagl.) laterna magica (se

Lanterne 2). Min Fader . . foreviste os Bil-

leder, som henkastedes i forstørret Skik-
kelse paa Væggen ved Hjelp af en Trylle-

lygte. J?aMc;».M/B.23. Legeb.II.17. billedl.:

Æventyr, som Maanen
|
med sin Trylle-

lygte skaheT.Hostr.SD.il.117. Brandes.VII.
52 (sa. UdenlandskeEgne.(1893).385: Laterna
magicaj. -løg, et. 3( den sydeuropæiske løg-

plante Allium magicum ell. (nu) nigrum
L. Hempel.Flora.(i834).41. HavebrL.*I.44.

-magt, en. tryllekraft; trolddomsmagt; ofte

billedl. Abrah.(SkVid.VII.33). Hun (o:

Tove) har omspundet Kongen med farlig

TTylleiaågt. Hauch.SD.II.242. Den Trylle-

magt, hvormed ethvert ægte Kunstværk . .

henriver et heelt Folk. Heib.Pros. IV 171.

disse Runers Tryllemagt. FOhrt. Danmarks
Trylleformler. II. (1921). 132. -mand, en.

(jf. -folk, -kone, -kvinde samt Tryller; sj.)

30 troldmand ell. tryllekunstner, -middel, et.

middel, der anvendes ved trolddom, magi;
trolddomsmiddel. Knud den Store forbød . .

at omgaaes med Trylleri, eller ved Trylle-

midler at skille Mennesker ved Livet. Moife.

DH.I.484. JSMøll.MB.131. billedl: Den,
der vækker „Øieblikkets Liv"

|
Ved Kun-

stens Tryllemidler til et Bliv. Hrz.D.III.102.

IsakDin.FF.288. -nummer, et. (fagl.) en

tryllekunstners nummer (4.1 ) ell. præstation;

40 illusionsnummer. Partnerske (søges) til et

Tryllenummer. Pol.*yiol945.16.sp.4. -nød,
en. (nu næppe hr.) ^ d. s. s. -hassel 2. OJN
Mørch. AnviisningtilatordneTræer.(1838).110.
-opera, en. (jf. -spil 2; teat.) opera (som
Mozarts „Tryllefløjten"), hvori magi ell. tryl-

leri er et hovedmotiv. Ing.EF.11.247. HCAnd.
BCÆ. 1.149. -ord, et. magisk ord; (ord i en)

trylleformel; trolddomsord; ofte billedl. (han)

troer, at man, ved at læse visse Trylleord

50 over et sygt Dyr, kan helbrede det. Ørst. 1.80.

Om der var et Trylleord, om der var en

Rune, som kunde skaffe mig hende. Kierk.VI.

191. Trylleord, fremmede og danske. i^OM.
(bogtitel.1922). -pind, en. (jf. -kvist osv.)

lille kæp ell. pind brugt ved trolddom; om hvid

pind (se II. hvid 3), der gør usynlig: Saa
har I ventelig ikke ledt paa de rette Steder;

thi jeg havde ingen Tryllepind i Munden,
som gjorde mi^ usynlig.

C

KMolb.Amb.77.
||

60 billedl.: tryllemiddel. Cigaretten blev dot ty-

vende Aarhundredes Tryllepind. iiCnudPouis.

(Pol.*/d941.Sønd.l2.8p2). -pose, en. (l.br.)

en troldmands ell. tryllekunstners pose (hvoraf

forsk, tiryj fremtrylles), (hunden) aabnedo

XXIV. Rentrykt »/, 1M8 46
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Gabet med et Smask, Rundstykket forsvandt

som i en Tryllepose. Nathans. HD. III. 97.

Hele Biologiens Tryllepose blev vendt af

ham lige for Øjnene af Teologerne. Hackett.

Fransl.(overS.1936).365.

Tryller, en. flt. -e. {ænyd. tryller(e);

sj., jf. Tryllerinde, Tryllerske, sml.: „en
Tryller . . høres aldrig." MO. (u. Tryller-

inde^) ferson, som kan trylle; troldmand.
Moth.T188. ogs.: tryllekunstner. BerlTid.

^yil934.M.7.sp.l. Trylleri, et. flt. -er.

(ænyd. d. s.) vbs. til trylle. I) i egl. bet.:

magi; trolddom; trolderi. Moth.T188.
deslige Trylderier (o: om vejrmagi). Schous-

bølle. Saxo. 21. Molb.DH.I.484(se u. Trylle-

middelj. alle Folkeslagene bleve forførte

ved dit Trylleri (1819: Trolddomj.^a&.i8.
23 (1907).

II
om taskenspilleri, tryllekunster.

TelefB.1946.sp.8738. Anviisning til at ud-
føre saakaldet naturligt TiylleiLbogtitel.

1851. 2) i sammenligninger ell. billedl.; især:

fortryllelse; betagelse; ogs. om hvad der

virker fortryllende, betagende. *Hans Naturen
er! Dens Tryllerier

|
Stedse smelted' ham i

skyldfri Lyst. MCBruun.PF.I.30. Frederiks-

berg Have, hiin vidunderlige Have, der for

Barnet var Trylleriets Lsnid. Kierk.VII.154.

næsten som ved Trylleri løjede Vinden af.

Buchh.FD.69. Sommernattens Trylleri. Jac
Paludan.Markernemodnes.(1927). 111. Kvin-
dens Yndighed og Tijllen.IsakDin.FF.115.

jf. BilleskovJ.(Orbis litterarum.III.(1945).212)

(se u. Trolderi 1).

trylle-riff, adj. (nu sj.) fuld af trylleri;

navnlig: betagende; fortryllende. *dit (o: en
ung piges) tryllerige Smiil

(
Ham (o: en for-

elsket yngling) skiænker Kiåft. Rahb.PoetF.
11.74. *Blomsten . . hvis tryllerige Duft

[

Fra Jorden op i Luften liflig stiger. PaJikf.

U.282. Rowel.Høgholt.(1868).59.

Tryller-inde, en. (jf. Tryllerske; nu
sj.) kvinde, som kan udøve trolddom; heks;

troldkvinde; især uegl.: kvinde, som udøver
fortryllelse; navnlig: fortryllende, skøn kvinde.

Kierlighed giør mig rasende. Jeg seer intet,

jer hører intet uden Dem, Tryllerinde.

Olufs. GD. 87. Tryllerinden (o: en klaver-

spillende dame) holdt o^.Blich.(1920).XX.
20. denne gamle Tryllerinde (o: dronning
Gunhild). Hostr.Er. 163. \\ letlevende kvinde;
kurtisane. Tryllerinder. Fruentimmer, der
drive Handel med deres Yndigheder.P^
Heib.(ForSandhed.II.227). Watt.PF.103.
Trylle-rinf, en. I) if. folketroen:

ring med trolddomskraft; ring som talisman.

en Tryllering, hvilken Pigens (o: Toves)
Moder havde sat paa hendes Finger, for . .

at sikkre sig Kongens Gunst. Thiele.1.48.

(ridderne) bare Trylleringe, som de blot
behøvede at dreie, saa kom tusinde Mand
dem til Bjelp. Hauch. MfB. 159. Es. 3. 20
(1931). II (fugl.) ring brugt ved tryllekunster.

Legeb.II.18. 2) (jf. Troldring 1; 1. br.) trylle-

kreds. *skiønne Damer! . . denne Trældom

deler jeg med Alle,
|
Som færdes her i eders

TryWenng. Recke.BB.84. *en Flugt fra Dø-
dens Tryllering. AMatthison- Hansen. Regn-
draaber.(1906).17. 3) (gart.) barkring, der

fjernes paa et frugttræs stamme ell. grene,

hvorved frugtbarheden forøges; troldring (2);

ogs.: stramt baand (papirring), der anvendes
i samme øjemed. Have-Tidende.1838.477. Sal.

T. 1943-44.621.

10 tryllerisk, adj. ['tfylarisgr] (nu sj.

tryllersk. FGuldb. 1. 44. 140.282. ChrJuul.
NogleDigte.(1849).62. jf. VSO.). (vel dannet
til Tryller, Trylleri efter ty. zauberisch; nu
1. br.) som har trolddomskraft; magisk; især:

egnet til at fortrylle; betagende; fortryl-
lende. *Artemis paa Høien løber.

|
Hvor

tryllerisk hun sig i Skyen svøheilOehl.XIX.
167. den Melodi, der opstiger fra din Sjæl,

svævende som en tryllerisk Alf over dine

20 Læhei.Hauch.1.333. *dine (o: Fata Morga-
nas) trylleriske Syner. Heib.Poet.II.122. saa

trylleriske var de (o: dominobrikker), at

jeg samtidigt . . var i Stand til at se dem
som smaa -bitte Benplader og vældige, sky-

høje Kampestensmure. Soya.FH.66.
Trylle-rod, en. (jf. Troldrod; foræld.)

planterod, som brugtes ved trolddom; især:

alrunerod. med stor Livsfare opgravede jeg

. . en mægtig Tryllerod under Galgen . .

30 ved den kom jeg i Forbindelse med de Under-
jordiske. Ing.EF.1.114. MentzO.Pl.310.
tryllersk, adj. se tryllerisk. Tryl-

lerske, en. flt. -r. (nu sj.) tryllerinde.

Pram.Stærk.238. Ing.PO.II.243. jf.: *(skøn-

hed) er en Tryllerske, som Øyet kand for-

blinde. FrHorn.SomnPoet.76. PalM. U.237.

Trylle-rnne, en. (ænyd. d. s.; især

sprogv.) runetegn med trolddomskraft; ma-
gisk runetegn; løn-, troldrune. Drachm.HV.84.

40 Brøndum-Nielsen. (NordiskKultur. VI. (1933).
123). -sang:, en. {ænyd. d. s.; jf. -digt,

-kvad, -vers, -vise) sang med magisk ind-

hold; trolddomssang; ofte: galder (II). Moth.
T188. VSO. FOhrt.Trylleord.(1922).90.

\\ (jf.

trylle 2) fortryllende sang. *I)et Fredens Træ
. .

I

Hvor Haabet med sin Tryllesang
|

Din Aand henvmked.Wilst.D.III.46. VSO.
-slag:, 6t- (jf- Trolddomsslag samt ty. zau-

berschlag) bevægelse med, slag af en trylle-

50 stav, hvorved en forgørelse ell. et trylleri plud-

selig kommer i gang ell. ophører; især uegl.,

navnlig i forb. som som ved et trylle-

slag, som udtr. for, at noget sker pludseligt,

uventet, en guddommelig, gylden Verden
. . oplukkes for os, som ved et pludse-

Ugt Trylleslag. Steffens.^31. Ved et Trylle-

slag kunde (feen Morgana) henflytte sit

gyldne Feeslot til hvad Kant af Verden,

hun vilde. Ing.EF.I.81. pludseligt, som ved

60 et Trylleslag, (fik) Forholdene . . en gan-

ske anden Skikkelse. HNClaus.Ref.56. hans
Navn var nok til med et Trylleslag at

aabne En alle Døre i hans Embedsomraade.
Brandes. V364. Berl Tid. **/» 1946. M. 7. sp. 5.
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-slagen, part. adj. (sj.) ramt, standset som
ved et trylleslag. *Den vilde Skare staaer

som tTy\\esla,gen.Bredahl.Y125. -slot, et.

slot hygget ved trolddom; ogs.: fortryllet slot;

ofte i videre anv.: fantasislot; luftkastel.

Oehl.1.301. (du) flagrer i Phantasiens lystige

Fhigt og bygger brogede Trylleslotte. fiC
And.F.7. AOlr.DH.1.166. -spejl, et. (jf.

Djævle-, Troldspejl^ s-pejl, hvori et hillede ses

paa overnaturlig maade; magisk spejl; især lo

hilledl. ell. i sammenligninger. *jeg (vil)

som i et TrvUespeil paa ny
|
Min Fortids . .

Vandring nyde. Rahh.PoetF.11.188. Alle have
de store Øieblikke, de see sig selv i Mulig-

hedens Tryllespeil, som Haabet holder for

dem medens Ønsket smigrer. Kierk.VIII.
139. I et Tryllespejl opdager (Faust) Bil-

ledet af en skøn Kvinde. (7Zoc7i.GF.66.
||

(fagl.) om spejl, spejllignende apparat hrugt

ved tryllekunster (Pris-Courantover Trylle-Ap- 20

paraterfraR.BehersFahrik.[1877J.4. de japa-

nesiske Tryllespejle. C>p/fi.'//.55i^ ell. ved

spaadomskunster (Sal.*XXIII.836). -spil,
et. I) trolddom; trylleri; koglespil; ofte hil-

ledl., om noget overnaturligt ell. usanseligt,

der driver sit spil med en, virker fortryl-

lende paa en. Saa Mahometh før brugte
Dumheds Vaaben,

|
Sit Tryllespil han stil-

led frem for Hohen. Rein.418. Phantasiens
Tryllespil, ilfO.' *Skal Aand en Gang med 30

sprængte Baand
|
naa frem til Aanders Flok.

I
Jeg ved ej Svar. Mit Liv var Aand.

|
Lad

det da være nok.
|
Kun lidt jeg ved, kun et

jeg ved
I
om Tidens Tryllespil.

|
Mit Liv

var fuldt af E\ighed,
|

saa ske det som
Du \il Rode.SH.113. 2) (jf. -opera; teal,

foræld.) skuespil, hvori trolddom, overnatur-

lige tildragelser spiller en hovedrolle. Oberon.
Tryllespil af Planche. Oversat af Oehlen-
!ich\åger. bogtitel.1831. MO. -stav, en. (jf. 40

-gren, -hassel 1, -kvist, -pind, -stok, -vaand^
stav (Ll.7^, der anvendes ved udøvelse af magi,
trolddom (idet vedk. persons overnaturlige

evner menes koncentreret i staven); trold-,

trolddomsstav; ogs.: stav, som taskenspiller,

tryllekunster anvender ved sine numre (ofte

for at distrahere tilskuerrie). Oehl. 11.222.
Legeb.II.2. jf.: Tryllestaven eller det Nyeste
i Taskenspillerkonsten . . af Prof. Hermanns.
overs.bogtitel.1858.

|| t sammenligninger ell. 50

billedl. Oehl.V.114. »Kunsten sin Tryllestav
svinger. Winth. 1. 192. det er, ligesom de
hengangne Slægter . . igjen bleve manede
frem som Aander af Graven ved Hjælp af

Musikens Tryllestav. //aucA.V/.255. -stok,
en. (sj.) d. s. Oehlll.172. -syn, et. (jf.

-billede 1) syn, der skyldes trylleri; hlænd-
ronrk; illusion; ogs.: betagende, fortryllende

.'l/n. Meisling.B.5. »Så vendte han ryg til

drømmenes slot . .
|

bort tryllesynet var 60
f&ret. Hoslr. SD. 1.253. -urt, en. (ænyd.
d. 8.; jf. -blomst, -løg, -rod »amt Trold-,

Trolddomsurt) urt med magisk kraft. Moth.
T188. her er en Trylleurt, der vil for-

vandle Slangen til det blankeste Guld.
Hauch. III. 104. FOhrt. Trylleord. (1922). 20.

-vaand, en. (jf. Troldvaand u. Trold-^

tryllekvist; tryllestav. RJHolm.Ældre Edda.
(1874). 10. PoUVd907.5.sp.l.

||
(sj.) hekse-

kost (1). JPJac.II.355.
II

i sammenlig-
ninger ell. hilledl. *Vort Fjeld — det er vor
Troskabsaand,

|
Vor Kjærlighed — en

Tryl\e\aa,nd.Winth.I.37. dette Vaaben (o:

uskyld) er hende . . en Tryllevaand, der
usvigeligt siger hende, om en ung Mand vil

hende det vel eller e]. Moderne da.Prosa.
(1930).32. -verden, en. overnaturlig ver-

den; fortryllet verden; ogs.: betagende, skøn
verden, man troer sig, bortrykt fra den vir-

kelige Jord, at flyve ind i Feernes . . Trylle-

verden. Bagges. Skudd. 32. Ing. Reiselyren. I.

(1820).5. Indgangen til den Trylleverden

(0: teatret), jeg fra Barn af havde higet imod.
PJernd.Minder.(1918).86. -vers, et. (jf.

-sangj. Rask.Br.I.406. især om galder (II):

FOhrt.Trylleord.(1922).89.92. -vise, en.

især (æstet.): folkevise, der handler om over-

naturlige væsener, trolddom, forgørelse m. m.
SvGrundtv.(DgF.II.v). CSPet.Litt.157.

Tryn, et. se I. Tryne.

trynde, v. se II. trunde.

I. Tryne, en ell. (nu kun no.) et (vAph.
Nath.VII.427). ['tyyna] (bornh. Tryn, et;

flt. d. s. PNSkovgaard. B. 50. jf. Esp. 362).

flt. -r. (ænyd. d. s. i bet. 1 og 2, sv. tryne,

n., no. tryne, n., oldn. tr;^ni, n., sideform til

oldn. trjona, /.; vist besl. m. mht. triol, snude,

mund; jf. II. tryne, trynet)

1) snude hos forsk, dyr; navnlig: snude,

der er tilpasset til at rode i jorden; især om
den bevægelige snude hos svin, hvis spids

danner en nøgen skive omkring næseborene;

svinetryne (1). LThura.Poet.26. Silhuetten

af en stor Orne, Forparten, Trynen og Ung-
tænderne. JVJens.M.I.133. LandbO.II.661.

\\

(især zool.) bevægelig snude hos insektædere

som muldvarp, pindsvin. Funke.(1801).1.109.

BMøll.DyL.1.39.
|| f elefantsnabel. LTid.

1726.16. *Elephanten (er) grumme klog . .

I

Kan med sin Tryne trække Proppen af
|

p:n Flanke. Oehl.V111.47. sa.Er.II1.192. jf.

VSO.V1.565 (u. Snabel 1). |l f om den forreste

del af hovedet hos visse fisic (jf. Trynefisk^.

Raff.(1784).224.
|j

(sj.) om munddele hos

insekter. *Med Guldstøv paa smaa Tryner
|

gaar Bierne paa Yi&d. Holstein.Æ.lO.

2) (jf. Snabel 2; især vulg. ell. dial.) om
næse (og mund) hos mennesker. Grundtv.

Saxo. 1. 114. ham, der sover med en hængende
Tryne. VilhAnd.HB.99. om Sommeren . .

var der andet at tage i Vare end sidde med
Trynen i en Bog.CFMortens.SVlOO. hele

den lille Tryne (paa et lille barn) var smurt
til med Jord. AndNx.MR.194. || i (mere ell.

mindre) faste forb. du skal nok ha din tryne

i al ting. Feilb. i udlr. for slag over næsen,

ørefigen, prygl, især i forb. som faa, give
paa (ell. over^ trynen: Gadeordb.^ han

46*
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havde fortjent „nogle paa Trynen". AntNiels.

Bondeliv.111.(1869).83. *jeg ramte en „Hel-

lig" paa Trynen. 4s/oKew."/,289S.i.sp.2. Ska'

stikke dig en paa Trynen, Bonde. Elfelt.NB.

201. i opfordringer til at tie, passe sig selv:

Aa hold Tiyne.Wied.MB.lI.SO. Buchh.

SP.162. tag Trynen . . til dig. LollO. faa
noget for trynen (Junge.) ell. faa dyp-
pet trynen (UfF.), (jf. u. Snabel 2) blive

beruset, faa tørret trynen, (jf. II. tryne

2; dial.) tabe penge. UfF. \\ i videre anv.

ogs. som nedsæt, personbetegnelse. Esp. 362.

især i ssgr. som Fylde-, Snorke-, Sove-,

Søvnetryne.

3) om (del af) ting, der paa en ell. anden
maade minder om en tryne (1) (jf. ogs. Rynke-,

Svinetryne 3); især om den forreste,

spidse del af noget: *Jeg skerper pennens
tryne. Sort.(SamlDanskeVers.WI.150). Træ-
sko med store 1xjnex.Lunde.HG.48. Baaden
valker og hugger — og roder rundt med
Trynen i den krappe Sø.AndNx.BN.186.

\\

(arkais.) om (spidsen af en) svinefylking.

Svinefylkets sære Spil
|
Slet kun Fienden

smagte . .
|
Naar tæt hans Flok i Tryne

staaer,
|
Maae tusind Fiender skieelve. Oehl.

XXIV. 195. Bojerik førte Svinfylkingens

Tryne lige mod Q>»,tn\ns.GSchutte.B.83.

II. tryne, v. ['tyyna] -ede ell. -te

(Feilb.). {afl. af I. Tryne, jf. snable som
afl. af Snabel ; mulig (i bet. 1) m. tilknytning

til dryn(n)e ifse drøne^; dial.) I) bevæge,
bruge trynen paa en ell. anden maade.

I.l) i al alm. Han havde en egen Maade at

bevæge Underansigtet paa, — ligesom en

Gris, der txyner. EErichs.Fest.(1923).29. || i

udtr. for at maabe, surmule ell. (jf. bet. I.2)

halvsove. Feilb. Hvad staar du og tryner

ettex?EBertels. US.125. \\ tryne vinden
olgn., undersøge, hvorfra vinden kommer.
Jylland.(1891-92).236. ThøgLars.T.183. Thu-
borg.H.K.17. I.2) sove. Skal I ligge her og

tryne til højt op paa Dagen? Ponf.Z.25.

m. sa. bet.: tryne den. UfF. 1.3) (sj.) i

udtr. for dæmpet ell. utydelig tale, der

minder om grynten. Der blev strax en Fni-

sen og Trynen (i pigernes sovekammer). Pont.

S. 37. 2) (jf. faa tørret trynen u. I. Tryne

2) narre; snyde. Aarhuus Stiftstidende."/i

1938.3.sp.5. Morten vandt, han „trynede"
Stoffer. PoU/iol943.Sønd.ll.sp.3. UfF.

III. tryne, v. se II. trunde.

Tryne-, i ssgr. (dial. Tryn-, se Tryn-
tyrkj. til I. Tryne (1); fx. (foruden de ndf.

anførte): tryne-agtig, -formet, -formig, -lig-

nende, (en) -spids, -brask, en. (jf. -knogle;

især vet.) næseskillevæg hos svin. Rothe.Land-
væsensSystem. I. (1784) . 1 28. FrkJ. Kogeb. 76.

t -fisk, en. \ om forsk, fisk med tryne-

lignende mundparti. vAph. Nath. VIII. 237.

navnlig om sprøjtefisk, spec. snabelfisk. Raff.
(1784).224. Funke.(1801).1.347. -kirtel,
en. (vet.) kirtel i svinets tryneskive. LandbO.
11.661. -knogle, en, (jf. -brusk; vet.)

den forreste, forbenede del af næseskillevæggen

hos svin. Lar^dbO.III.723. -mel, et. [2]

(sv. dial. trynmjol, no. trynemjøl; især dial.

(gldgs.)) spøg. benævnelse for snustobak.

MDL. Sal.XVII.507. Feilb. FrGrundtv.LK.
221. LollO. -skive, en. (vet., zool.) det for-

reste, flade parti af trynen hos svin, muld-
varpe osv. LandmB.II.317. DanmPattedyr.
83. -snoc en. (zool.) nordafrikansk snog

10 med stærkt sammentrykt snude; Heterodon
platyrhinus. Lieberkind.DVVI.313. trynet,
adj. ['tjynaf; som sidste led i ssgr. f'lang-

trynet olgn.): -|tfy(')na<] (til I. Tryne; O
ell. fagl.) forsynet med tryne; ogs.: som i

form minder om en tryne, et stort hornet og
trynet Utyske. JFJens.C36. et bredt, trynet

Ansigt med smaa Griseøjne. VoreHerrer.1921.

Nr. 12.35. jf.: *hun sukker . .
|
hun sænker

Brynet,
|
Munden bliver lidt tvær og trynet.

20 Aarestr.SS.IV43 samt: de jerntrynede
Syiin.Junge.73.

\\ (jf. I. Tryne S) i bot. anv.

Bægerpartiet (o: paa et æble) svagt trynet.

CMatthies.DF. 1. 192. ganske spæde, grønne,

endnu aflange, trynede Bær, der stimler

sammen ned langs Stilken (paa en snebær-

busk) som et Læg diende Smaagrise. Knud
Pouls.BE.154.

Trynge, en. (ogs. skrevet Trønge.
Staun.UD.22. jf. MDL. Feilb.). {cenyd. d.s.;

30 sideform til (ell. omdannet af) I. Trænge;
dial.) I) sammenstimlen paa snæver plads;

trængsel. Moth.T203. *Høyædle Wibe! Var
det mig,

|
Iblant den store Trynge,

|
Tilladt,

at jeg mig dristelig
|

I Skaren torde klynge

(0: for at fremføre jule- og nytaarsønsker) . .

I

Jeg havde med i Flokken rendt. Reenb.1.234.

Rahb.NF.1.325. inde midt i Skaren, hvor
Folk stod i Trynge. JijllP.**/>1946. 7. sp.4.

Feilb. (u. trønge). i forb. m. ord af sa. ell.

40 lign. bet.: (skolelæreren skal lære børnene)

at de sidder eller staar . . iblandt hverandre
uden Trætte og Txynge.Cit.1719.(Himmerl
Kjær.1921.19). Tusinde trippende Fødder
og urolige Menneskekroppe trykket tæt
sammen om ham i Trynge og Trængsel.

Skjoldb.KH.27. 2) om tranghed, forsnæv-
ring; i ssgr. som Hov- (o: hovtrang. Levin,

(jy.)), Klovtrynge (Feilb.II.191).

Tryn-tyrk, en. (no. d. s. (Dania.Il.

50 93); til I. Tryne; jf. Hundetyrk) if. folke-

troen: menneskeædende væsen med et hoved

som et svin. Feilb.

I. Tryske, en. se I. Trøske.

II. Tryske, en. se II. Tørst.

tryv, adj. se trøg.

I. Træ, et. [tyæ?] Høysg.AG.36. flt. -el

['tyæJar, træ'r] (undertiden skrevet trær.

Forordn.(Kvartudg.) ^'/il710.§12. Rode.D.33.

Bergstedt.IV46. jf. EJessen.Gram.50) ell. (nu

60 især dial.) træ (Pflug.DP.lllO. Gravl.E.7.

Pol.'/tl94l.l.sp.4(se u. bet. 3.1). sml. Kort.

125). (æda. træ, sv. trå(d), no. tre, oldn. tré,

oeng. treow (eng. tree), osax. treo, trio,

oldfris. tre, got. triu, svarende til sanskr.

i
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dåru-, dm-, ved, gr. dory, ved, spyd, drys,

træ (1), eg (jf. Dryade^, oldslavisk druva,

ved, litavisk derva, ved af fyrretræ; hesl. m.
I. Tjære, Trug; jf. fortræet, træe, træet)

I) fleraarig vækst (plante), som har en
ell. (sjældnere) flere kraftige og (ret) høje,
forveddede stængler, stammer, hvor-
fra der (som regel) i nogen afstand
over jorden udgaar forveddede grene
(med blade, blomster, frugter); undertiden er

der (især i ssgr,) vaklen ml. opfattelse af

en plante som træ ell. som busk (se fx.

Gyvel-, Rosen- (1), Sneboldtræ), især be-

tegnes i dial. ofte buske, spec. frugtbuske,

som træer (se fx. Hindbær-, Ribs-, Solbær-,

Stikkelsbærtræ. jf. Feilb.1.144. LollO. samt:

(i Midt- og Vestjylland) kaldte man hver en
solle Busk for et Tx^.HMatthiess.SJ.102);
øgs. om potteplanter, der har form som smaa
træer (jf. Paradistræ 2), ell. om visse fler-

aarige urter, der er saa store som træer, fx.

banan-, pisangplanten fPisangen er en „Urt",

paa Vej til et TTæ.JVJens.Pi.lO). \,\) i al

alm. du maa frit æde af alle Træer i Haven.
lMos.2.16. jeg troer, om Træer og Planter

selv kunde tale, de skulde sige: Vi elske

o^sa.a. Holb.Tyb.III.2. *0m levende blev

hvert Træ i Skov,
|
Og var saa hvert Blad

en Tunge,
|
De kunde dog ei Guds Naades

Lov
I

Med værdelig Røst ndsinnge. Grundtv.

SS.1.57. Det gamle Træ, o lad det staae,

I
Indtil det døer af Ælde . .

|
Det gamle

Træ, o lad det staae, | Det maae I ikke

fældel HCAnd.H.19. *Hvor Ploven ei kan
?aae,

|
Og Leen Jubel faae,

|
Der bør et Træ

at staae. Bjerregaard.OpraabtilTræplantning.

(1840). 1. *højt bag de straalende Regn-
gitre

I

udbreder et blomstrende Træ |
sin

røde Kæmpekrone. 7FJcns.Di.*56. jf. u. bet.

1.6: Min Far har selv hentet den (o: en
appelsin), hvor den gror paa Træerne.
Oravl.EP.141. døde træer, se u. IL død 3.

om forb. som (købe, sælge) træer paa roden,
stubben af et træ, se u. I. Rod 1.2, I. Stub 1.

de(t) par træer, spec. (foræld.) brugt m.
henblik paa en udtalelse m. h. t. fældninger
i Dyrehaven ved anlægget af Kbh.s befæst-

ning (i provisorietiden). det er Galimathias
at tale om Rydningen af de Par Træer
(i Dyrehaven). WDinesen. Danmarks militære

Opgave. (1886). 26. »Og saa den Ting, at
jf>p og tusend unge

|
har kysset første

•Ian« bag de Par TTæeT.SophClauss.N.125.

II
hilledl. ell. i sammenligning. Uretfærdig-

hed <n sønderbrydes som et Træ. Job.24.20.
liaiul er ligesom de Træer, der bær ingen
Frugt, men tiener kun til skygge. Holb.Bars.
1.3. Frihandel er et fagert T:Tæ.Pol.**/»1920.
IS.sp.l. den Overklasse (o: krigeradelenj, der
skulde samle og værne Riget (o: det sassa-
nidiske), var ødelagt, og da Stormen kom,
var der ingen høje Træer til at tage Stødet
fif.Tilsk.l937.I.153. 1.2) (især i best. anv.)
i forsk. spec. anv. || om juletræ, eftersom

(julelysene) brændte ned, slukkede man dem,
og saa fik Børnene Lov til at plyndre Træet.
HCAnd.(1919).II.76. *Høit fra Træets grøn-
ne Top

I
Straaler Juleglandsen.PFofter.FY

116. Vi elsker vort Land,
|
naar den signede

Jul
I
tænder Stjærnen i Træet med Glans

i hvert Øie. Drachm.DVE.147. Det grønne,
skønne Træ

|
forjætter Sommerlæ

|
og søde

Skove. JVJens.Di.*85.
||

(dial.) om maj-
10 træ (1). Sydfynskes.110. \\ om livets træ (se

u. Liv 1.1^. Den (o: solen) hilser os endnu
saa smukt

|
Fra Edens Morgenrød,

|
Hvor

Træet stod med evig Fingt.Ing.RSE.VII.
237.

II
(forst.) dels: træ (l.i), hvis ved (senere)

kan anvendes som gavntræ; i koll. anv.:

Hug den (o: en røn) dog og lad os faa plan-

tet noget Træ i Stedet. Fleuron.S.ll. dels

(foræld.): Overskovens Træer erholde for-

skjellige Navne efter deres Alder . . Træer
20 kaldes de efter den fjerde Fældning tilbage-

blevne. OiM/s.Landoecon.356. 1.3) om ell. m.
særlig tanke paa træets øverste parti, træ-

kronen, især i forb. m. i ell. under. Holb.

Hh.II.68. *(han) Stod under Træet. Bre-

dahl.III.18. En Snes Alen oppe i hvert Træ
havde vi indrettet os en god Plads mellem
Grenene. JVJens.Sk.lll. Jeg havde ofte før

set Aber . . i Træerne. sms<.5S. han krøb op
i træet • skygge af, fra, under træerne,

30 træernes skygge olgn., se u. I. Skygge 1.2.

kryb i træ, se krybe 2.2. det er let at krybe
i træ, naar det er fældet, se III. let 5.3. jf.:

det er got at krybe i træet, når det er om-
huggen. ilfo</j.T205.

II
til træs, (jf. træe 1;

jæg.) op i et træ(s krone). Maarens (spor) bli-

ver borte, fordi Dyret er gaaet til Træs og
saa har sprunget et langt Stykke fra Green
til Green. Bogan. 1. 161. Fuglehundene støder

Tjur og Urfugl, sætter dem til Træes. sms<.

40 11.180. 1.4) i mer ell. mindre faste forb. m.
en gen.; ofte i billedl. udtr. de, som gjøre,

hvad ham behager, nyde af Udødeligheds
Træ. Sir.19.19. Lysets Træ med Liv i Løn
I
Er oprundet med Guds Søn. Grundtv.SS.

III.34. Ærens Træ maa gjødes tidt med
Blod,

I
Hvis friske Frugter det skal atter

give. Hauch.SD. II. 51. jf. bet. 6: Grene af

Konstens og Videnskabernes Træ. Hjort.

KritIAt.I.12. et gaflet Skud
|

paa Mythens
50 gamle Træ, der længst er trøsknet ud.

Gjel.Rø.l98.
II

kundskabens træ paa
godt og ondt, se Kundskab 1. || livets ell.

livsens træ, se u. Liv l.i. || de rejsen-
des træ, se rejsende 1.2. 1.5) i talem., ordspr.

olgn. (se ogs. u. fager 1, II. gammel 4.i,

grøn 1.1, IV Hug 1, kroget 1, Kvist l.i,

I. Skov 2 samt (delvis til bet. 2-3) u. I.

Krykke 2, Kvist 1.2/ || naar træet fal-

der (er fældet olgn.), vil alle samle
io (Mau. 10546. jf. 8p.715^) ell. sanke spaa-

ncr, (ænyd. d. s. (Kalk.lV.83V*); nu sj.

(i rigsspr.)) enhver søger at skaffe sig fordele

af en andens ulykke. Moth.S54.633. VSO.VI.
131. UfF. jf.: naar Træet er fældet samle
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alle Veed.Engelst. Tale. (1808). 21. || hvor
træet falder, der skal det ligge. Mau.
10547 (jf.: naar et Træ falder mod Sønden
eller og mod Norden, paa hvilket Sted Træet
vil falde, der falder dGt.Præd.11.3). Ja, det

kan nu ikke hjælpe Noget! Hvor Træet
falder, skal det Pine Død blive liggende . .

Bøssen kan Han beholde; men Dyret (o:

som er skudt paa den talendes grund) bliver

her. LJørgensen. Mine Erindringer. (1891). 38. lo

il
ikke gro (Wied.BSt.56), hænge (Reche.

KM. 31. GyrLemche.S.II.169) ell. (især)

vokse paa træer(ne), (sml. u. I. Gren 1

slutn.; dagl.) ikke høre til det alminde-
lige; ikke være let at faa fat paa; være
sjælden. *En saadan Kock, som jeg, den
voxer ej paa Tiæ.Uolb.Paars.GS. Guld-
sporerne voxe ikke paa Træer; og Ridder
skal du være, før du faaer hende. Ing.EM.
II1. 181. Folk med . . Talent for Musik 20

voksede ikke paa Tiæeiae.AaDons.MYlOd.
om penge (værdier): Penge voxe ikke paa
TTæ.Mau.7385. 20000 Rixdaler voxer ikke

paa Tiæe.Holb.Pern.1.3. Guldet voxer ikke

paa Træer. Gylb.IX.25. Valløe.D.66.
||

(l.br.:)

Fordi ét Træ i Skoven er kroget, der-
for ere de (det) ikke alle (0: man skal

være forsigtig med at generalisere, skære alle

over een kam). Mau. 5091. *der er . . et

Ordsprog,
|
Som siger . .

| At ei fordi 30

eet Træ er skievt i Skoven,
| De derfor er

det SLU.e.Oehl.1.153. Brøndum-Nielsen.Da.Ord-
sprog.(1942).247. \\ store træer vokser
langsomt, store mennesker udvikles lang-

somt. Norges Digtere . . vokser langsomt
som de store Trdiex.Bang.VA.8. (maleren
Stevns) fik sit Gennembrud som Olding.

Stevns er Beviset paa Rigtigheden i en
Maksime, der siger, at de store Træer i

Skoven vokser langsomt. Pol.^yil944.4.sp.5. 40

Il
i udtr. for, at mennesker ikke faar lov at

hovmode sig, blive for store, som: O der er
sørget for, at træerne ikke vokser ind
i himlen olgn. (jf. Yogel-J0rg.BO.88). Eu-
bertz.Aarh.III.290. der er draget Omsorg for,

at Træerne ikke vokser op i Himlen. Rubow.
(Berl Tid.'Vn 1937. Aft. 12. sp. 6). Ilatt. (Tilsk.

1939.11.203). træet bliver vel stækket, før

det vokser til skyerne, se II. stække l.i.
jj

(1. br. i rigsspr.) i udtr. for, at der er overens- 50

stemmelse mellem en persons aandelige ell.

(og) moralske beskaffenhed og hans hand-
linger, ell. at herkomst, forudsætninger olgn.

er bestemmende for arten af noget. Ondt Træ
bær ond Frugt. Mau.10558. Et godt Træ
kan ikke bære onde Frugter, og et raaddent
Træ kan ikke bære gode Frugter. Matth.7.1 8.

„Jeg (0: faderen) forsikrer paa Brudens
Vegne, at hun er en brav forstandig Huus-
holderske." — „Jeg tviler ikke derpaa; thi eo
af saadant got Træe, som min Herre er,

kand ikke komme uden gode Frugter."
Holb.Stu.III.4. Et godt Træ bærer god
Frugt. UfF. jf.: Herrens og Fruens Høyhed

i denne Verden ere Træer, der bære ikkun
slette Frugter. Holb.DR.11. 1. træet ken-
des paa frugten olgn.: Matth.12.33. *I

Gjerning vil Du see min Tro,
|
Paa Frugten

Træet kiendc. Ing.RSE.VII.llO.
2) det haarde stof (cellevæv), der

ligger inden for barken ell. mellem bar-

ken og marven i et træs (1) stamme, (svæ-
rere) grene og rødder ell. i en busks grene
og rødder; ved; ofte om dette stof brugt som
materiale, hvoraf noget forarbejdes, ell. som
brændsel. 2.1) i al alm. du skal gjøre dig
en Ark af Træ.SMos.lO.l. hvad har Træet
af Viinstokken forud for alt andet Træ
(1931: Hvad har Vinstokken forud for alle

andre Træer)? Ez. 15.2. en gammel Mand
og Kone paa (o: malet paa) Træ . . som
menes at være Holger Rosenkrands og hans
Frue. Langebek.Breve.l7. Af Eegene (0: mose-
eg) forarbeides Borde, Drage-Kister (osv.),

hvilke falde sorte-blaa i Træet. Thurah.B.37.
*velfredede . . Skove

| . . Træ til Bygning
og til Skibsbrug Tømmer love. Lous. Pope.lOO.
(kongens) Portrait udskaaren i Træ. Nyerup
Rahb.1.239. (den) ca. 9000 Aar (gamle) Stub
. . var helt frisk i Træet. AFang.IK.51.
(spøg.:) hende var det et fedt, om hun
sad paa Træ eller paa Fløjel (0: paa 3. ell.

2. togklasse). AHenningsen.LGJ.27. \\ om træ

(ved) ell. samling af træstykker, der bruges
til opvarmning olgn.; brænde (I.I.2). præsten
skal tænde træ (1871: Vedj derpaa (0:

paa alteret) hver morgen. 3Mos.6.5(Chr.VI).
Levin. {„Jydsk"). Drengene skønnede paa al

den Venlighed, de mødte, ved at save og
hugge Træ for hende. Folkeskolen. 1927.750.
sp.l. Feilb. vi fyrer med træ I 2.2) i sær-

lige (faste) forb. || et stykke (ell. nogle
stykker^ træ (jf. u. bet. 2.3 og I. Stykke i.2).

Holb.Jean.III.3. de Stykker Træ (Chr.VI:
de træer; 1931: Træstykkerne^, som du
skriver paa, skulle være i din Haand.fe.
37.20.

II
i særlige forb. m. adj. dødt, gult,

langt, plastisk, rent, skært, slankt,
sødt træ, se II. død 3 osv.; i forb. m. adj.

til angivelse af den forskellige haardhedsgrad,

som fx. benhaardt (se benhaardj^ blødt
(VSO. DanmKirker.XII.114), haardt (VSO.
S&B.), stenhaardt (se stenhaardj træ;
se videre Sal.*XXIII.839f. \\ i andre faste

forb. høvle med ell. mod træet, (tøm.,

snedk.) høvle i samme retning som, henh. i

modsat retning af træets aarer. S&B. spærre
træ (af), (tjene, dyrke) træ ogsten, se III.

spærre 2, Sten 1.2. om forb. m. Bark som
billede paa noget tæt sammenhørende se u. 1.

Bark l.i. || i talem., ordspr. olgn. gaa (ell.

stikke sig, se II. stikke 18J mellem barken
og træet olgn., se u. I. Bark l.i. man skal

ikke bære træ i skoven eller mel i møllerens

hus, se Møller 1. grønt træ giver mere røg

end varme, se I. Røg 3.1. 2.3) i sammenligning
ell. billedl., især som udtr. for ubevægelighed,

mangel paa livlighed, følelse olgn. hos et men-
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neske (sml. lign. udtr. u. Sten l.e). (bonden
sagde:) „Vil Mo'er ikke beholde dem begge
(o: to kolerabørn), saa tager Svoger nok den
ene ; han har heller ikke Træ under Trøien."

Fcedrel.l853.718.sp.2. især i forb. som være
af træ. *For Fanden De kan Dem dog
bukke.

I
Jeg veed dog, De er ei af Træ. Heib

Poet.V1.432. *At ikke jeg forlængst har
hængt mig

|
Om hendes Hals, om hendes

Knæ . .
I
Ja, hun maa troe, jeg er af Træ. lo

Aarestr.SS.III.no. Det var dumt at slaa

med Døren . . men hvordan i Alverden lade

være. Man var da ikke af Trsd.ErlKrist.DH.

60. være værre end en af træ, (dagl. ell.

(især) dial.) være meget dum, upaavirkelig

olgn. Krist.Ordspr.nr.9563. man maa jo være
værre end én a Træ, hvis man ikke kan se

(det).CHans.F.233. (jf. u. bet. 2.2^ i forb.

(som) et stykke træ. Han er ligesom et

stykke Træ, har hverken Begreb eller Ihu- 20

kommeise. Éolb.Pants.11. 6. *Du er snart li-

saa klog som det dér Stykke Træ. Bergstedt.

D.34.
II

i forb. som være tvær i træet
ell. tværs (LollO.623. UfF.) ell. tvært
(Kri8t.Ordspr.362. Feilb.III.902) paa træet,
(dial.) være modvillig, tvær, krakilsk, hun
var rask i Tøjet og rap i Kjæften, og han
var tvær i Træet og sindig indtil Stædighed.
Aakj.B.186.

\\ (1. br.) som nedsæt, person-

betegnelse. De to gamle Træer (0: mandfolk) 30

mener, at de med Sagkundskab kan beskue
vore nye Br&gteT? FrPoulsen.MuntreHisto-
rier.(1930).43. jf. ssgr. som Hænge- (3),

Pære- (3), Snorketræ (2).

3) et af- ell. udskaaret stykke af mate-
rialet træ (2), der (især i tildannet, forarbejdet

form) finder anvendelse til et ell. andet for-

maal. 3.1) (1. br. i rigsspr.) i al alm. om
stykke ell. genstand af træ; ofte om pind, fjæl,

bræt olgn. Ez.37.20(Chr.VI; se u. bet. 2.2). 40

Træerne i en \iite.vAph.(1759). En Staffelie

. . bestaaer af tre lange TiBder. OeconH.(1784).
11.33. en Forladning (o: i kanonen) bestaa-
ende . . af et Træe dreiet som en Cylinder,

der haver kun lidet Spillerum. iJfec/iJeniMrg'.

Feldt-Artillerie.(1786).183. hele min Smerte
hidrører fra Træet (o: træstykket), der har
ramt mig i Ryggen. Ooldschm. 1. 182. ingen
kan opleve Vejret saa godt som disse Folk
med glatte Træ under Fødderne (o: ski- 50

løbrre). Pol.*/tl941.1.8p.4. eet, to, tre (osv.)

Kpiuls træ, se II. Spand 1. 3.2) (især fagl.
'' dial.) i forsk. spec. anv. \\ om tømmer-
(»i'jkke) i bygning, skib olgn. (om forb. dødt
træ se u. II. død 3^. (man skal) afbryde
huset, dets stene, og dets træer (1871: Træ-
vs!Tk).3Mos.l4.45(Chr.VI). (køllaskene) sam-
menføie de forskjellige Træer i Kjølen.//ar-
boe.MarO.210. Tømret, et Træ som det hed
paa Jydsk, hvormed man mente en Stolpe, eo
JVJens.V0.119. Træ i Træ. Saaledes kalder
Skibsbyggeren det, naar tvende Stykker
Træ ere fugede saa tæt til hinanden enten
med Enderne olier Kanterne, at Stødet eller

Naadet næsten er ukjendeligt. FuncA.MorO.
11.142.

II ^ om mast; i forb. som lense
af for det bare træ, (jf. III. lense slutn.)

lense uden at føre sejl. EBertels. US.12.
\\
(nu

dial.) om gangtræ. een lille nysselig Fod
efter den anden blev strakt ud paa Træet.
Blich.(1920).XIII.148. Feilb. \\ om banketræ,

tærskel. Pigerne bankede det vaskede Tøj med
TTæeine. Bang.HH.14. Bergstrøm.KD.7.

|j
om

boldtræ. Cricket.l935.45.sp.l. SorøAmtstid.**/i

1944.7.sp.3.
II

(bibl.) om (primitiv) galge.
Om tre Dage skal Pharao . . hænge dig paa
et Træ (1931: en Pæ\).lMos.40.19. lad dem
lave et Træ (1931: en Galge; til, halvtred-
sindstyve Alen høit, og siig i Morgen til

Kongen, at man skal hænge Mardochai der-

T^aa,.Esth.5.14. om kors; isasr om det kors,

hvorpaa Kristus led døden, (de) nedtoge . .

ham af Træet, og lagde ham i en GiSLV.ApO.
13.29. *Min Frelsers Træ paa Golgatha

|
En

evig Krone hdST. Boye.AD.1.89. *Paa Dødens
Træ han naglet hængeT.Ing.RSE.VIL79.
KMunk.EI.128. korsets træ {glda. kors-

sens tree (Brandt.LB.265); relig.) *Aff Kor-
sens Træ min Jesus lod . .

|
Fremklinge

Naadens fulde Røst. Kingo.SS.IY475. *Ved
Korsets Træ i Kristi Død

|
Bli'r Malurt-

Kalken honningsød. Grundtv.SS.IV 382.
\\ t

om brændestykke, der var en enke-qvinde,

som sankede træer (1871: Ved). lKg.17.10
(Chr.VI).

4) om mere kompliceret ell. kunstfærdig

genstand ell. indretning (helt ell. delvis) af

træ; især i flg. anv.: 4.1) i jarg. ell. spøg.

betegnelser for instrument, apparat olgn.

som Jamretræ om musikinstrumenter som har-

monika, violin (OrdbS.), Skydetræ, Snorke-

træ (1). 4.2) (fagl.) (rundt) kar (anker, fu-

stage, tønde) til opbevaring og trans-
port af (flydende ell. faste) varer. Denne
Vin, disse gode Spæge-Sild kand jeg ikke

sælle dig ringere, med mindre du lover at

levere mig Træet tilbage. Ny3ted.Rhetor.38.

Fiskerne (kan) komme i Forlegenhed med
en riig Fangst, naar de . . ikke kan over-

komme Salt og Træer til (fiskenes) Nedlæg-
ning. Aagaard. T%e.('iS(?2;.45. tap tolv Pot-

ter Brændevin paa det store Træ I Bøgh.1.37.

*(bryggervognen) vender træt tilbage
|
med

sine tomme Trær (jf. Øltne). Bergstedt.IV46.

Paa danske Mejerier anvendes nu næsten

altid do saakaldte Træer, der rummer 60,76

kg. (jf. Smørtriii).VareL.*782. ||
komme

paa træer. Halleby.71. Fra Gærkarret kom
Øllet paa „Træer" (Ankere), hvor der foregik

en Elteigæring. Dengl.By.1934.28. slaa i

træ, (jf. III. slaa I6.1; m. h. t. smør: ned-

lægge i et smørtræ (drittel osv.). MUans.U.
162. HimmerlKjær.1921. 100. se ogs. u. III.

slaa 16.1.
II

brugt som maalsbetegnelse i forb.

m. (direkte tilknyttet) flg. angivelse af ind-

holdet, fire store Træer Brændoviin vare

fortærede i tredive D&ge. Marryat.Skrivter.

XXXVI. (overs. 1844). 6. Jaschka og Byg-
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mesteren har væddet et Træ Øl.VilhMøll.

JD.II.95. man tømte det medbragte Træ
01. Studenterbogen.(1896).53.

6) hvad der ligner, minder om et træ

(1); især som 2. led i ssgr., se fx. Bly-, Koral-

(1), Livs- (2), Sø-, Tintræ; spec. om frem-

stilling af et afstamningsforhold under hilledet

af et træ med grene, jf. Stamtræ 2 samt: det

oldnordiske Sprogtræ strakte sine mæg-
tige Grene ud over hele Skandinavien. Le-

vin. Betragtninger over da. Sprog. (1846) . 7. jf. :

(nydannelser) der saa at sige ere friske

Skud, udvoxede af Sprogtræets egen levende
Stamme. MoXb.NTidsskr.IY.679.

II-III. træ, V. se III-IY træde.

Træ-, i ssgr. ['tyg-] af I. Træ 1 og 2;

af de talrige ndf. forhigaaede ssgr. kan næv-
nes fig.; iil I. Træ 1: Træ-allé, -avl, -bark,

-bast, -beplantet, -beplantning, -bestand,

-bevokset, -blad, -blomst, -celle, -dyrkning,

-elsker, -fældning, -hugst, -klatring, -kræft,

-kyndig, -opelskning, -plantage, -plombering,

-rydning, -række, -saft, -vegetation. || til

I. Træ 2: Træ-affald, -arbejde, -bearbejdning,

-beklædning, -benyttelse, -flade, -flage, -for-

brug, -fyring, -industri, -kævle, -lag, -lager,

-mangel, -marked, -materiale, -mosaik, -pla-

de, -planke, -pris, -produkt, -sløjd, -stabel,

-stump, -udbytte; betegnelser for genstande

(især brugsgenstande, møbler, bygningsværker)

fremstillet af træ (1.2) som Træ-aag, -alen,

-alter, -anker, -arkitektur, -baad, -baand,

-bakke, -barak, -bimpel, -bjælke (-lag), -bod,

-bogstav, -bolt, -bolværk, -bom, -brik, -briks,

-bro, -brolægning, -bræt, -bue, -bygning,

-bøje, -bøjle, -bøsse, -daase, -damper, -dæk-
sel, -dør, -fad, -fartøj, -gaffel, -gitter, -hytte,

-kande, -karm, -kile, -knap, -kors, -kram,
-kryds, -kuffert, -kugle, -kæp, -kølle, -laage,

-lade, -lem, -liste, -lænestol, -mast, -møbel,
-naal, -opsats, -panel, -parket, -persienne,

-pibe, -pille, -pumpe, -pæl, -raa, -ramme,
-redskab, -ribbe, -rist, -rulle, -skaal, -ske,

-skelet, -skillerum, -skinne, -skive, -skjold,

-skodde, -skovl, -skralde, -skur, -sluse, -spant,

-sprosse, -stage, -stang, -statue, -stav, -stel,

-stift, -stige, -stikke, -stok, -stolpe, -strikke-

pind, -svelle, -sæde, -søjle, -tag, -ting, -trap-

pe, -tønde, -væg, -æske.
||

(især dial.) i (of-

test spøg. ell. nedsæt.) betegnelser for en slags

familiemedlemmer, slægtninge ell. nære venner,

bekendte, der ikke i egl. forstand er det, andet
led betegner, fx. Træ-broder (s. d.), -farbro-

der, -faster, -fætter, -moster, -oldemoder, -sø-

ster (s. d.); se især Feilb. -aare, en. (jf.

-aaret; nu 1. br.) hver af de linier ell. stri-

ber, som dannes af aarringe ell. marvstraaler
og ses paa et over- ell. gennemskaaret stykke
træ; aare (1.3.2); tidligere maaske ogs. om
karstreng (jf. Moth.T205). vAph.(1772).III.
VSO. MO. -aaret, adj. (jf. aaret 1 samt
-aare^ i forb. træaaret papir, (fagl.)
buntpapir med efterligning af aarerne i træ.
PapirL.393. -agat, en. (mineral.) agat med

tegninger (striber osv.), der minder om træer,

ell. agat, dannet ved forkisling af træ (ved).

Amberg. VSO. Sal.1.308. -agti^;, adj. (ænyd.
d. s.; især CP ell. fagl., jf. dog Feilb.) I) (jf.

-artetj som (i en ell. anden henseende) minder
om et træ (LI). Holb.Metam.il. Træagtige
P'igurer. VSO. \\ om plante; dels (navnlig om
busk): som ved en tydelig udviklet stamme og
krone minder om et træ (LI). ForstO. Peber-

10 træet blomstrede som den første blandt de
tvæagtige.HeeAnd.AH.65. dels (især i forb.

træagtig plante; hot.): hvis stængel er forved-

det. Sal.'XXIII.842. som del af plantenavn:

den træagtige Buksbom (Buxus sempervirens
eller aT\>oiescens).Pol.yil928.13.sp.4. lave,

urankende Buske, der hedder Hedera arborea
eller træagtig Yedhenå. BerlHaveL.1.313. 2)
som minder om træ (L2), ved; ogs.: som be-

staar af træ (L2), ved. 2.1) i egl. bet. de Træ-
20 agtige Sener, som bliver til overs af denne

Marve (o: et træs). Pflug.BP.804. Træeagtig
'T\nmd\m.BriXnnich.M.263. en træagtig Rod.
VSO. Celler med forveddede (træagtige)

Nz&%gQ.Warm.Bot.l85. ForstO. 2.2) (jf. L
Træ 2.z) om person(s holdning, udseende ell.

(især) væsen ell. optræden): ubevægelig, stiv

(og med udtryk af ufølsomhed, manglende liv,

aandslivlighed) ell. tør, kedelig. Det er ret et

træagtigt Menneske. MO. (de unge) kunde
30 føle og forstaa Sligt, men han var for gam-

mel dertil, altfor tør og træagtig. Tops.//.

369. denne træagtige Stivhed i Samtalen
(o: hos en kammerherre). Schand. TF. 1. 33.

Faderens rynkede, træagtige Ansigt. Bccft

Nygaard.G0.298. 2.3) (1. br.) om lyd: haard,

skarp (som den lyd, der opstaar, naar to træ-

stykker slaas sammen), den haarde, klaprende,

træagtige Lyd, som (storkens) lange Næb
hembnngeT. KNyrop.OL.II.23. -aksel, en.

40 (især 0). en lodretstaaende Træaksel (i en
hestegang). Sal.'XI.407. \\ spec. (især dial.)

om vognaksel af træ, hvortil ssg. Træaksel-
vogn (jf. Lundstik(ke)vognj. Halleby.41.

KMKofoed.BornholmskeSærlinge. (1934). 145.

jf.: min Vogn (var) træakslet. J.arfe/roZ&CBA;.

1912.93. -alkohol, en. (kem.) træspiri-

tus; metylalkohol. VareL.*890. -and, en. %
andefugl af gruppen Dendrocygna. (navnet,

fordi de ofte sidder i træer). vAph.(1772).

50 ///. Brehm.FL.597. Lieberkind.DVVIII.132.
•ansig't, et. (jf. L Træ 2.3; sml. Sten-

ansigt ; især Qi) ubevægeligt, tillukket (og alvor-

ligt, strengt ell. tørt, kedeligt) ansigt, istedetfor

de lystige Franskmænds bevægelige Phy-
siognomier, møder jeg nu kun de holsteen-

ske Spadseregængeres Træansigter. CZMoift.

(Brøchner. Br. 140). AaDons.DU.196. -art,
en. en art, slags træ (Ll-2). JPPrahl.AC.98.
Burgsdorfs Anviisning til at opelske inden-

60 landske og udenlandske Træearter i det Frie.

overs.bogtitel.1799. ForstO. -artet, adj. (nu

1. br.) d. s. s. -agtig l(-2). vAph.(1772).III.

Træartede Tlantei.VSO. MO. -asbest, en.

(jf. Bjergtræ; mineral.) en slags asbest, hvis
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masse minder om træ. S&B. -aske; en. (jj.

Sinder 3j aslce, som Uiver tilbage efter for-

brænding af træ (bl. a. brugt som gødnings-

stof og pudsemiddel). vAph.Chym.III.405.
FagOSnedk. -astma, en. (med.) en art

astma, fremkaldt ved indaanding af træstøv.

Bernth & Hagens. Med. Kompendium.* (1944).

252. -bar, adj. (især fagl.) om landstræk-

ning: som ikke er bevokset med træer; træløs.

Larsen. Sal.XVII.951. (fuglen) holder til i

Skov og Jungle, og den kommer kun ud i

træbare Strog for at søge Føde. Naturens
Y 1916. 383. -basse, en. (nu næppe br.)

om oldenborre (1) og visse nærstaaende arter.

vAph.Nath.VI.15. -bejdse, en. (snedk.)

bejdse til behandling af træ. FagOSnedk.
-ben, et. {ænyd. glda. d. s.; om ordets brug

som tilnavn se DOP. 1.1478 f.; sml. -benet)

1) kunstigt ben (1.3) af træ. en Officier,

hvilken havde mistet sit Been udi Krigen,

og igien havde bekommet et Træheen. Holb.

MTkr.519. Brandes.X.25. have træben
j

i

ialem., se Invalid sp.637** (og Krist.Ordspr.

634).
II

(1. br.) meton., om person, der har
træben. PalM.V1.188. 2) ben (1.4.2) af træ

paa en ting (fx. et møbel). 1 Jernkakkel-
ovn med Træ:hen.Cit.l732.(RNielsen.Sejerø.

(1923). 85). PolitiE.KosterbU^U 1924. 2. sp. 1.

-benet, adj. (1. br.) som har træben; næ-
sten kun til -ben 1: Bagges.I.145. Byens . .

træbenede Lirekassemand. Skands. Drømme-
nes Hus. (1926).25. -beskytter, en. (gart.)

indretning (fx. af traadvæv), hvormed træer,

der er udsat for overlast, beskyttes. LandbO.
IV607. -beton, en. en af træuldlignende

spaaner og et bindemiddel fremstillet masse,

der sammenpresset i pladeform anvendes som
isoleringsmateriale. IngBygn. 1939. 114. sp. 2.

Tgmrerarb.102. -bi, en. (jf. -bore-humle,
-borer 4; zool.) om forsk, udenlandske (tro-

piske) bier, der har deres bolig i træer; især
om bi af slægten Xylocopa. vAph.Nath.1.224.
Lieberkind. DV 11.340. f -bider, en. om
smaadyr (af ikke nærmere kendt art; sml.

Bænke-, Skælbiderj, der lever i træ; som
skældsord: Hans Thomsens Kone fik at vide,

at hun var en „Skieldbasse" (o: skælbasse),
og hendes krænkede Bom skældte til Gen-
pæld Oluf Jensen ud for en „Træbider".
Cit.l708.(Westerby.SkamskvindenAnnaMaria.
(1937).207). -bille, en. (zool, nu næppe
br.) billen Lymexylon (navale) (hvis larver

ødelægger skibstømmer). Cuvier. Dyrhist. II.

199. -billede, et. (ænyd. d. s. (i bet. 1);
nu sj.) I) billede fl.i slutn.) ell figur, der er

udskaaret ell. udhugget i træ ( 1.2.1 ). de, som
bære deres udskaame Træbilleder (1931:
•'t Billede af Træj, og som bede til en Gud,
(ler ikke kan {Tehe.Es.45.20. VSO. Feilb.

2) (jf. I. Træ 2.8; sj.) nedsæt., om person.
Mon hun forstaaer hvad jeg siger, dette
Træ-Billede? Kand I hverken tale eller

takke? Pame/a./.727. -bind, et. (bogb.) bog-
hind, hvis sider bestaar af (betrukne) træ-

plader, en gammel . . Bibel i læderbetrukket
Træbind med Sølvspænder og svære Beslag.

EChristians.0.1.66. BibliotH.*I.298. -bis-
mer, en. (ænyd. d. s.; især foræld.) bismer

med fast træklods som lod og forskydeligt

haandtag. Danmarks Folkeminder. IV (1909).
33. UfF. -blaat, et. (fagl.) blaa splint (se

II. Splint;. IngBygn.l943.70.sp.l. -blok,
en. I) (jf. Blok i; større træklods. MR.1835.

10 78. Træblokken forvandledes til et Kunst-
værk. J?CJ[nd.Z)B.36. Feilb. 2) (jf. -klods 2

og I. Træ 2.3 ; især fs) i sammenligning ell.

overf., om person, der er ganske ubevægelig,

tier helt stille ell. er ganske udeltagende, uføl-

som, uinteresseret olgn. Holb.Hh.II.453. Uføl-

somme Træblok! Kan det ene Menneske da
kun hjælpe det andet med Venge? Hrz.XI

.

305. De sad som en Træblok. De var neutral.

Buchh.UH.214. -blok-tryk, et. (bogtr.,

20 foræld.) det at trykke noget paa den maade,
at skriften overføres paa en træblok og ud-

skæres i relief paa denne, som derefter benyt-

tes indsmurt med sværte ved trykningen; ogs.

konkr., om hvad der trykkes paa den anførte

maade. Bogvennen.1926.3. -blæseinstrn-
ment, et. J^ blæseinstrument af træ; træ-

blæser. D&H. HPanumB.ML.57.147. -blæ-
ser, en. J^ især i fit., om (gruppe af) mu-
sikere, der blæser paa træblæseinstrument;

30 ogs. d. s. s. -blæseinstrument. Orchesterinstr.7.

MusikL.II.155. HPanumB.ML.518. billedl:

(Karl Mantzi Ms's^Stemme — denne mærke-
lige Træblæser, en Blanding af en Klarinet

og Oho.Nathans.(Pol."/»1926.9.sp.6). (spøg.:)

*Træ-Blæserne, de Finker smaa,
|

hver
Luftens flinke StTygeT.Rich.il.371. -boa,
en. (zool.) om forsk, arter af kvælerslanger,

som færdes meget i træerne. BøvP.11.598.
Lieberkind.DVVI.294. i sa. bet.: Træboa-

w s 1 a n g e. BøvP. III. 628. Lieberkind. DV VI.
295. -bor, et. bor anvendt til boring i

træ. SkotøjsO.6.53. TeknO. -bord, et. bord

af træ; især om bord af simplere (og kun raat

forarbejdede) materialer. Oehl. Digte. (1803).

287(se u. Pæl sp.l98**). Brede, glathøvlede

Træborde stod paa tværs over Gulvet (o: i

salen), det ene bag det andet ned mod
Talerstolen. Stuck. 1. 77. -borebille, en.

(jf. -borer 2; zool.) borebillen Anobium per-

50 tinax, der gnaver gange i træværk; dødningeur.

D&H. -bore-humle, en. (jf. -bi og

Tømmcrbi; zool., nu næppe br.) humlebi af

slægten Xylocopa, hvis celler anlægges i træ. Cu-
vier. Dyrhist.1 1. 137. Brehm.Krybd.539. -bo-
rer, en. (zool.) om forsk, smaadyr, som
borer i træ; især i flg. anv.: I) (jf. -spinder

samt Borer 2, Pileborer^ sommerfugl af slæg-

ten Cossus (ell. familien Cossidæ). vAph.Nath.

VIII. 196. Boas. Zool* 362. i flt. ogs. som
60 fællesbetegnelse for visse sommerfugle af slæg-

terne Cossus og Sesia. Sal.*XXVI.1036. 2)

(nu næppe br.) især i flt., som fællesbeteg-

nelse for insekter af familierne Ptinidæ og

Anobiidæ (hvortil bl. a. dødningeuret hører).

XXIV. Bentrykt »/, 1M8 46
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Brehm.Krybd.491. D&H. 3) (nu sj.) bille af

familien Tomicidæ; især om Tomicus ty-

pographus , typografen. Kielsen. FLN. 1. 219.

Krøyer.Grundtræk ved naturhist. Underviisning.

(1833).274. 4) (nu næppe br.) d. s. s. -bi,

vAph.Nath.1.224. 5) (jf. -orm 2; nu ikke i

fagl. spr.) pæleorm. Cuvier.Dyrhist.il. 72.

D&H. -brand, en. I) (jf. I. Brand 5.i;

sj.) træstykke, som der er (ell. har været)

ild i. VSO. 2) (jf. I. Brand 4.5 (-6); nu lo

næppe br.) sygdom i træer, som viser sig ved

sorte, rustlignende pletter paa barken. VSO.
MO. jf. Moth.T205. -bregne, en. ^ be-

tegnelse for forsk, (sub) tropiske bregner, der

udvikler en ret høj stamme. vAph.Nath.VIII.
197. Warm.Bot.93. jf. Nemnich. -broder,
en. (jf. u. Træ- i ssgr.; næppe i rigsspr.)

person, der er en slags broder til en (andre);

spec. om broder (ml. sammenbragte børn),

der hverken har fader ell. moder fælles med de 20

andre (Feilb.). Folket blev gjort opmærk-
som paa sit Fædernelands rette Grændser
og fik Lov til at forsvare dem mod vore

holstenske Træbrødre. Grundtv.Dansk.III.26.

jf.: (misteltenen) udmærker sig selv fra sin

sydlige Træ-Broder, ved at beholde sine

tungedannede Blade grønne hele Vinteren.

sa.Myth.386. -brun, adj. (sj.). „Bruun-
agtig som Træ, lysebruun." FiSO. -bryl-
lup, et. (1. br.) (fest i anledning af) et 30

ægtepars 5-aars bryllupsdag (BerlTid.^'/it

1944.Aft.8.sp.2) ell. 72^2- aars bryllupsdag

(NatTid.*y1x1939.10.sp.4). -buk, en. {ænyd.

d. s. i bet. 1 (PSyv.II.30)) I) (jf. I. Buk 2.3 og

Moskus-, Poppeltræbuk; zool.) bille af fami-
lien Cerambycidæ (ell. Longicornia), der har

lange, om bukkehorn mindende følehorn, og

hvis larver for de fleste arters vedkommende
lever under træers bark ell. i træers ved; tid-

ligere ofte m. snævrere bet., om Cerambycidæ 40

med undtagelse af underfamilien Lepturinæ

(jf. KLHenriksen.Da.Insektnavne.(1944).41).

vAph. Nath. VIII. 197. Danm Fauna. XVI. 1.

II
(sj.) om dødningeur. *Træbukkens Pikken.

Kaalund.264. 2) buk (1.3.2) af træ, hvorpaa
noget kan lægges, ell. hvormed noget under-

støttes. vAph.(1759). Harboe.MarO.368. Der er

kun én, stor Stue, med et Bord paa to Træ-
h\ikkG.Jørg.JF.II.71. -bal, en. (sj. -bulle.

Landbo.IV.601). (ænyd. træbulle i bet.: en 50

slags træfad') I ) stammen af et træ; træstamme;
bul (1.1). vAph.(1759). Oehl.II.289. *i det

dobbelte Bur,
|

paa en afbarket Træ-Buls
Altan,

I
der sidder . .

|
en Abe — en Hun-

Bavian. Z)mc/iw.yag.2i2. (jf. I. Bul 3.3; sj.,

spøg.:) Han var en lille, firskaaren Træbul
med snehvidt Haar og Skæg.Wied.Fæd.52.

2) (dial. ell. landbr.) d. s. s. I. Bul 2.2. Uhr-
skov.DagligtLiv.(1924).179. -bygger, en.

(zool., 1. br.) fugl, der bygger rede i et træ. 60

Larsen, -bsenk, en. bænk (1) af træ; især
om bænk af simplere (og kun raat forarbej-

dede) materialer, nogle Bistader, som stode
paa en almindelig Trddhænk. Rawert&Garlieb.

Bornholm. (1819). 52. vi (finder ham) sid-

dende ganske alene paa en Træbænk un-
der LmdetT3set.BUch.(1920). XIII. 101. De
derovre.(1912).48. -cellulose, en. (jf. Cel-

lulose 2; fagl.) masse, som fremstilles af
(gran) træ, der sønderdeles og koges med en
lud, og som især anvendes til fremstilling af

pap og papir. Hage.'928. BiUiotH.*I.418.419.

-cement, en. (efter ty. holzcement; bygn.)

asfaltagtig masse af tjære, cement og svovl,

der bl. a. anvendes til tage. OpfB.WIII.56.
Suenson.B.III.483.

j|
(nu mindre br.) kun-

stig træmasse, fremstillet af spaaner, hampe-
trævler m. m. JHjorth.Varelexikon.(1883).904.

I. Træd, en (jf. dog ndf. 1. 21). [tfæ^b]

flt. -er [ityæ'Qar] {vistnok rigssprogsgengivelse

af dial. (lollandsk -falstersk osv.) udtale af

Trend; jf. dog Sal* IX. 83; fagl.) d. s. s.

Trend 2. (undertiden i ent. m. koll. bet.).

Væverenderne (i lærredet) flettedes i sind-

rige regulære Mønstre, det saakaldte Træd
. . hvilket var i Brug baade paa Sjælland,

LoUand-Falster og paa Fyen. Kunstudstill.

(1879).216. Kendskabet til at flette Trender,
„binde Træd", som de kalder det, lever

endnu paa Lyø. Dette Fiettearbejde ud-
føres af de sidste Ender af Rendegarnet,
som ikke kunde væves helt o^.VortHj.III,l.

21. Paa alle Duge var der „Træder" for

Enderne. FrGrundtv.LK.75. Til Haandklædet
(fra Horneland) er ved hver Ende syet en
Bort med „Træd" (flettede Frynser). iVafio-

nalmusA.1934.66. LollO.

II. Træd, et. [tfgO] (ogs. skrevet Tred,
se ndf. — dial. Trød. Fabricius. Drejø.(1882).

104. Esp.495. UfF.(i bet. 1). jf. ogs. Op-
trød (u. Optræd;), best. f. -et ["tj-æ^ba^] flt.

d. s. {ænyd. træd, skridt (Kalk.V934a**),
glda. tredh (Cit.l514.(FOhrt.DanmarksTrylle-

formler.I.(1917).145)), jf. glda. tredhe (s^nst.)

samt mnt. tret, trede (m.); til III. træde;

formen Trød er vistnok dels udviklet af II.

Traad, dels besl. m. (ell. sa. ord som) no.

trød (n.), træden, trampen, sml. ogs. ndf.

1.64) I) (sj. i rigsspr.) vbs. til III. træde

(jf. Aftræd^; især til III. træde 3: handlin-

gen at gaa; gang; ogs.: skridt (1); trin;

ell. om udstrækning i rummet (især vejlængde

olgn.) , svarende til et skridts (1) længde:

skridt (2). Moth.T209. Imellem vor Stand

og vor Fald er der ickun et Skrid, imellem

vor Fald og vor Stand er der ickun ogsaa

et Tred. Hummer. JS. II. 63. jf. (omdannelse

af FjedJ; pakkebelæssede Grosserere . . paa
Usomt Tred til Toget. Pol.yiil930.9.sp.3. 2)
(dial.) fodspor; traad (II. 2). Fabricius.

Drejø. (1882). 104. 3) (jf. Optræd; dial.)

konkr.: traad (II.4). Esp.495.

Træd-, i ssgr. se Træde-.

L Træde, en. se I. Trætte.

II. Træde, et. [ityæ-&a] (dial. Trøde.

se bet. 1). flt. (i bet. 2) -r. (til III. træde;

jf. II. Træd samt Af-, Fore-, Frem-, Op- (1),

Sammen-, Tiltræde til aftræde osv.; m. h. t.

I



726 træde træde 726

formen Trøde sml. no. dial. trøda, fodbræt

(paa væv olgn.), og den u. III. træde nævnte

ndeform trø(de), se sp. 726*^
|| om bet. 3 s. d.)

I) (dial.) (række af) fodspor, trin i sne
olgn.; ogs. om føre (I) paa en vej osv. Trøde:
FCLund. Thorseng. (1823). 106. jf. UfF. 2)

(jf. Optræde 2; nu næppe br.) indretning,

hvorpaa man kan træde; traad (11.4); trin

(2.2). Islættea (danner) Figuren ved at træ-

des med Skamler eller Tradder. Funke. Tech- lo

nologie.(overs.l801).123. VSO.VII.213. 3)
{penyd. ligge i træd, om markstykke: ligge

brak, sv. (ligga i) tråde, fsv. træj)e, no.

træd(e); vistnok besl. m. III. træde og egl.

m. bet.: jordstykke, som maa betrædes; sml.

sv. (dial.) tråda, fsv. træj)a, pløjet, men ikke

tilsaaet mark, i sv. (dial.) ogs.: (det at hen-

ligge som) brakmark olgn., og sv. tråda, pløje

en mark, som Imr ligget brak, pløje om efter-

aaret, fsv. træj)a, pløje, no. (dial.) træda, 20

samt da. dial. trøde (se II. trøde^; foræld.,

især om no. forhold) den tilstand at hen-
ligge som brakmark ell. med selvgroet
græs. de fleste brugte at legge et lidet

Stokke til Træde to til tre Aar, hvor de

saa kaldede smaa Kreature fik nogen Græs-
gang. £ssendrop.Lier.f1761^.49. Naar Ageren
ligger til Træde bør den behandles saaledes,

at den faaer nye Kræiter. Landhuushold.il.
63. dot sædvanlige Trevangsbrug, hvor den 30

ene Vang hvert Aar „laa i Træde", d. v. s.

ikke ydede anden Afgrøde end selvgroet

Grais. Sydfynskes.91. jf.: Trædejord . . kal-

des en ubesåedt ager. Moth.T210.
III. træde, v. ['tyæ"6o] (i rigsspr. især

gldgs. samt undertiden tryksvagt træ [tyæ',

fienh. tfæ] AnnaBloch.Saadanveksler—.(1924).

36. CHans.F.239. jf. Arkiv.XXIX.19. Feilb.

OrdbS. UfF.). (nu. dial. traade, traadde.
Fleischer.HB.240. Grundtv.Saxo.il.215. VSO. 40

(„Forældet og i daglig Tale"). Gravl.J.61.

Thorsen.9. Dania.IX.36. jf. Moth.T208. —
dial. traa. FDyrlund.Uds.37. NPWiiveUL.
54. Blaum.AH.x{co lå). FrGrundtv.LK.225.
UnivBl.I.390. Esp.494. Kværnd. UfF.). præs.

-er ['tfæ'Sar, ogs. (især højtid.) 'tpæ'Sor]

(jf.: træder (d. v. s. tréder^. Høysg.AG.96
samt AaIIans.S.52) ell. (i rigsspr. især gldgs.

samt undertiden tryksvagt) trær (Sort.PSkan.
5. IIolb.Skiemt.D4r. Cit. 1761. (Additam. 4" 50

293æ.l3). Boisr.nsViser.329. jf. Arkiv.XXIX.
J9): præt. traadte ['tf(odo] (jf.: Impf. af

tr i c udtale nogle traadde, Andre traadte.
> liioch.Sprogl.211) ell. (nu næppe br. (delvis

kun sl.rififormer for foregaaende)) traaddu
(Malth.26.40(Chr.VI). U'olb.DII.1.94. Iløysg.

AG. 96. Oehl. Eventyr. I. (1816). 62), traade
(Ovrrs.afnolbLevned.)(3v. Oehl.XIX.240 {co
}'• ide)) ell. (arkais. (sj.) ell. dial.) traad
(ir.,.l) (Clilau.FT.87. Cit.l771.(Hi8tTid8skr. eo

4R.11.725). Blich.(1920).XXVI.6. Winth.V
lOL Krossing.D.188. Blaum.AII.283. Feilb.)
ell. (dial.) tråd (Feilb. jf.: saa tradde der
fiire Vildmænd ind i Hangen. Biehl.DQ.IV

63) ell. (nu kun dial.) trædte (LTid.1726.
208. Dumetius.III.42. Ew.(1914).III.274.
UfF.; ogs. skrevet trædde (LTid.1736.729.
JacBircherod.R.22. PhysBibl.IX.112), træde
(PEdvFriis.S.312)) ell. f trædede (jf. u.

ind-, tiltræde^; part. traadt [trmd] (f skrevet

tTaaet. HesteL.(1703).B4r. jf. u. overtræde;
ell. (nu kun dial.) traad (Kingo.SS. V.89.

Holb.HP.1.6. Stub.135. Høysg.AG.137 {traad).

NyerupRahb.VI.65. Feilb. hvortil flt. traad-
de. Holb.Kh.218. SUnge.ChrIV.287) ell. (nu
kun dial.) traadet (traaddet) (Holb.Kh.654.
Eilsch.PhilBrev.136. Basth.GT.*5v. Feilb.),

hvortil fk.-formen traad en (traadden) (Høysg.
2Pr.6. RasmWinth.S.57. HansPovls.RF.23.
Feilb. (nu kun dial.) efter være m. subj. i

intk.: mit Rige er traaden under Fødder.
Mall.SgH.118. (nu dial.) efter have: Høysg.
AG.96. Krist.Ordspr.132. Feilb.) og best. '/.

og flt. traadne (Joh.6.22(Chr.VI). Holb.
Herod.310. Mall.SgH.8. Krist.Ordspr.656)
ell. (nu kun dial.) trædt (Holb.lntr.I.319.

LTid.l734.205. Wess.169. JBaden.Gram.145.
UfF.) ell. t træd (JRPaulli.N.27. Cit.1752.

(Schousbølle.Saxo.a4^)) ell. f trædet (Holb.
GW.IVIO. EPont.Atlas.il. 303. NyerupRahb.
IV.xvii. hvortil fk. træden. jf. u. indtrædej.
vbs. t -else (Moth.T210. jf. Af-, Frem-, Ind-,

Op-, Over-, Tiltrædelse til II. aftræde osv.)

ell. (især fagl.) -ning (vAph.(1764). Trædnin-
gen (Parringen). Skovdyrkn.(1865).34. Træd-
ning (0: af trin paa væverstol). Manufact.
(1872). 176. Cyclehb.22. jf. Bælgetrædning.
Dengl.Klokker iFarum. (1928). 123. Lertræd-
ning ved dette TegWæTk.HistMKbh.3R.VI.
89. samt Af-, Ned-, Op-, Overtrædning ofl.

til aftræde osv.), jf. II. Træd, II. Træde.
||

som hjælpeverbum til dannelse af de sammen-
satte tider bruges i bet. 3-6 (og dertil hørende

anv. u. bet. B) være, i de andre bet. have.
(ænyd. træde, traade, traa ofl. (præt. træ(d)de,

traad(d)e, traad ofl.; part. trædet, træd(t),

traad(t), trod(d)en ofl.), glda. træd(h)e, træ
(se u. nedtræde^, t(h)raade, trodhe, trøde

ofl. (præt. thræddhæ (Rimkr.37), træt (se u.

I. indtræde^, troddo, tråd, trøddæ; part.

træd, traadh, trodhen); opstaaet ved sammen-
blanding (sammenfald) af flere beslægtede

ord: 1. et verbum laant fra mnt. treden

(præt. trad^, der ligeledes er laant til sv.

tråda (præt. tradde^, no. tre(de), sa. ord som
ty. treten (oht. tretanj, eng. tread (oeng.

tredan^. 2. et hjemligt verbum svarende til

sv. tråda, sv. dial. trå, fsv. tropa (præt. troj)

ofl.), no. trå, oldn. trofta (præt. (ent.) tra6,

(flt.) tr:i6u, part. troSinn^, got. trudan.

3. sandsynligvis ogs. et afl. (kausativt) verbum
svarende til oldn. trebja (præt. traddij, mnt.
tredden (præt. treddode^, oht. tretjan, tret-

ton, oeng. trcddian; besl. m. II. Traad, I.

Traadse, Trit, Trot, jf. ogs. I. Traad 8 || en

form m. a foreligger i bornh. tro (Esp.363;
vistnok udviklet af den sp. 725** anførte form,
sml. Esp. §52,2), skaansk tro (Rietz.757),

46*
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SV. dial. tr6(a), no. dial. trø(d)a; sml. Trød

(u. II. Trædj || ordet er (i nogle het.) ret

sjældent i visse dial., der i stedet Iruger trine,

se Feilb. LollO. jf. ogs. Esp.363)

A. i intr. anv.

I) føre foden (frem og) ned (til støtte)

mod et underlag ell. (og) udøve et tryk

med foden mod underlaget. I.l) under
gang olgn. bevægelser sætte foden (fød-
derne) paa underlaget (jorden, gulvet osv.), lo

især: med et vist (svagere ell. stærkere)

tryk (sml. modsætnings-forb. m. svæve u.

IL svæve 2.2). * Roser spire, hvor hun træ-

der,
I
Under hendes skiønne Fod. Bagges.

Ungd.II.204. Græsset visner, hvor hans (o:

Attilas) Hest har tTHSidt. FolkIIist.ni.52.
\\

(delvis til bet. 3) m. adv., der angiver den

maade, hvorpaa, ell. den lyd, hvormed foden

(fødderne) sættes mod underlaget. *træd sagte,

min Glut; thi ellers kommer din Brudgom. 20

Riber.II.lM. Da han kom hen til Broen,

råbte jeg blot at han skulde træde varsomt.

StDrewsen.K.88. Hvem kom saa silde? Det
var ikke Gjertrud, der traadte saa haardt.

EBertels.D.48. jf. bet. 2.i: en lille Fod, paa
hvilken hun forstod at træde saa let . . som
en MuxLS.Winth.IX.141. billedl: Tilsk.1932.

1.166. der var diverse Ting, jeg hellere maatte
tie med, og . . det gjaldt om at træde lidt

varsomt hist og hei.Widegren.FrøkenSolstik. 30

(overs.l944).56.
|| (1. br. i rigsspr.) i abs.

anv. (uden adv., præp.-led osv.). Langsomt
og forsigtigt, næsten som turde hun ikke

træde gik hun frem over den halvdunkle
G&&Tå.Bang.L.239. *din (0: et spædbarns)

lille Fod,
I

som endnu ikke kan træde. OZa/

Hans.SL.ll. (jf. u. bet. 1.5 ; 1. br.) om urolig,

rastløs bevægelse af fødderne paa samme sted

(som følge af forlegenhed, nervøsitet olgn.):

trippe (1). Gaa! Gaa for Helvede! Hvad 40

staar De her og træder iorlErlKrist.DH.lOS.

gaa og træde, (jf. træde i det u. bet. 1.6;

især dial.) i udtr. for ensformig, triviel ell.

utilfredsstillende levevis ell. beskæftigelse. Strid

og lid og slid din Tid; derfor gaae vi jo her

(0: paa jorden) og tiaa,'er. NPWiwel.JL.54.
En Søn fra Næsgaarden var blevet ked af

at gaa hjemme og træde, og var draget

Nordvest over langs Stranden til han fandt

Pladsen her og bosatte sig. AndNx.DM.III.3. 50

hertil maaske (jf. dog MDL.602): Jeg har

gaaet længe og traadt, siger Bonden naar
han maae bie. Junge.136. 1.2) i udtr. for at

sætte foden forkert ell. ikke opnaa et tilsigtet

fodfæste, træde fejl (se fejl sp.Sn*"-'') ell.

forkert (jf. u. II. forkert 3^. jeg gled døsigt

ned ad Strædet . . og saa traadte jeg forkert

. . jeg troede, jeg traadte paa Fortovet, men
det var Rendestenen, jeg traadte i. Jesper
Ew.K.80. (tennisspilleren) traadte . . for- 60

kert paa den ene Fod og brækkede et Fod-
rodsben. PoL'/i294i. 6. sp. 3. m. h. t. bevægelse
(trin) i dans: Ruth traadte forkert, og
Svend saa ærgerlig paa hende: Kan du nu

ikke engang danse IzingexQ'i SonjaEauberg.
SyvAarforLea.(1944).241. billedl: *trættcs

jeg og træder feil,
| Jeg kan dog Hjælpen

øine.Boye.AD.11.101. hun kunde . . mærke,
naar den anslaaede Tone ikke var den rig-

tige — men saa var det jo for sent! Stykket

(0: klaverstykket) var ødelagt for denne
Gang. Og næste Gang? Ak ja, desværre,

næste Gang traadte hun igen iorkcit. Buchh.
Su.1.13. IlansPovls.HF.llO. træde ved si-

den af, (talespr.) uegl.: begaa en fejl; tage

fejl. er det sket, eller vi) det ske, at hun
træder ved Siden af, glem det saa.^^en-
ningsen.LGJ.73. Stangerup.K.1.182. 1.3) om
forsætlig ell. uforsætlig (kraftig) bevægelse ell.

(haardt) tryk af foden mod noget, der der-

ved sammentrykkes, klemmes ell. ødelægges,

knuses; ogs. om tryk af foden mod redskabs-

del, som derved sættes (og holdes) i bevægelse.

Bliver Hæsset sat op til en Lade-Gavl, da
bør der ikke trædes for stærkt ved Veg-
gen . . er der trædet for fast, saa giver

det sig fra, hvorimellem der da setter sig

Ysind. JPPrahl.AC.75. Han træ'r, — klagede
Karoline (ved danseundervisningen). AaDons.
MY118. da vi havde cyklet lidt, fik vi mod-
vind, og vi maatte træde haardt for at naa
frem til tiden j lA) i forb. m. gennem (jf.

gennemtræde (1)^; under gang trykke, stikke

foden gennem underlaget, han træder igennem
Isen. Bl&T. (han var) bange for at træde
gennem de møre Trin. MartinAHans.JR.250.
1.5) i forb. m. i || m. angivelse af underlaget

(vejen, gulvet osv.), hvorpaa foden sættes.

hans Træskoe gik i Smadder, saa haardt
traad (Blich.(1846).YL224: traadte^ han i

Jorden. Blich.(1920). XXVI. 6. han traadte

saa elegant i Marmorfliserne, som om han
aldrig havde sat sine Saaler paa andre Gulve.

Drachm.VT.231. Der blev traadt haardt i

lr&^^en.ErlKrist.DH.195. (jf. u. bet. l.i;

1. br.) om urolig, rastløs bevægelse af fødderne

paa samme sted (som følge af forlegenhed,

nervøsitet olgn.): trippe (1). „Ja, ja," sagde

Søren bare og traadte i Porten, med Huen
mellem RaindeTne.AndNx.DM.L20. \\ m.
angivelse af, hvad foden uforsætligt, ved et

uheld osv., sættes paa (især: noget urent).

Hun har traadt i Skarnet. 76*0. *„Jeg fry-

ser, Moder, om mine Ben." —
|
„Og jeg

har traadt i en Rendesten." Kaalund. 229.

(hun) traadte i Blodet og var ved at falde.

ErlKrist.DH.197. træde i noget, spec.

(eufem.): faa foden i (berøring med) ekskre-

menter, der ligger paa ens vej; ogs. (jarg.)

uegl., som udtr. for at være ude for et uheld

ell. være forvirret, ikke være vel forvaret.

hvert andet Telegram (i avisen) giver dig

en æklende Følelse af, at du har „traadt i

noget", for at bruge en fra Barnesproget

hentet Yending. KnudPouls.BE.155. siger du

det? du maa have traadt i noget! • træde

i et uartigt ord, se uartig, overf.: Man
træder (0: „vader") i Minder i denne By!
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JETgeTUgtlTomKnst.H.171. især som udtr.

for at famle, fejle, kludre, løbe sur i noget,

bære sig klodset ell. dumt ad ell. ingen vegne

komme med et arbejde, overvejelser, drøftel-

ser olgn.; ogs. (jf. gaa og træde u. bet. l.\)

som udtr. for, at livet (og ens arbejde) for-

løber, foregaar paa triviel, kedelig, utilfreds-

stillende vis olgn.; ofte i forb. gaa ell. staa
og træde i noget, (præsten) stod og traadte

i Ordene og kunde ikke blive færdig. PEBen-
zon.GR.lS3. Man gik og traadte i det be-

standig og fik ikke meget udrettet. ^IndiV^a;.

DM. 111.87. Han for for\irret op af de tan-

ker, han gik og traadte i.AnkerLars.VS.
260. Desværre var det nu ikke Fonetiken
alene (a: som jeg kludrede i). Jeg kom og-

saa til at træde noget i Chancer. JohsWulff.
MidtiLivet.(1944).12. træde i spinaten,
se Spinat 3. (jnrg.) m. h. t. (myndigheds)
bestemmelse, vedtægt olgn.: overtræde. Her
skal jeg (o: en politiassistent) sidde og dunke
Borgerne i Hovedet med en Knippel, bare

de træder i en Politivedtægt. OJ?ungf.P.2i2.

en prostitueret . . der har traadt i Tilholdet.

DSt.1920.86.
II

i udtr. for forsætlig ell. ufor-

sætlig at trampe paa (og sammentrykke, be-

skadige) noget ell. faa foden indviklet i noget.

en gammel Frakke, som . . var saa lang, at

han næsten traadte i åen.Rahb.Tilsk.1793.

318. pas paa ikke at træde i Snørerne.
MeddRytt.132. R. traadte i Gløderne med
4n Hosefod for at slukke dem.Elkjær.MH.87.
du maa ikke staa og træde saadan i græsset

j

;/. træde ler (u. bet. d.s): gak i Dyndet og
træd i Leret (1931: træd Dynd, stamp Ler^,

tag fat paa Teglovncnl Nah.3.14. \\ i udtr.

for at udøve et tryk med foden mod noget,

yjm derved bevæges, holdes i gang; i forb.

^om træde i pedalerne (jf. bet. 8). AndNx.
l'E.lV.152(se u. Pedal 2). Hjortø.Kr.66. en
kraftig Træden i Pedalerne. ZJtteiund.^.iiS.

1.6) t forb. m. præp. over: løfte foden over

noget og sætte den mod underlaget (jorden)

paa den anden side. de høye Hiul (har) den
Nytte udi Vendinger, at Hestene ey saa
-nart træde over Trække-Rebene. JPPra/ii.

\C.17. e. br. træde over skaglerne, se Skagle
1.2. 1,7) i forb. m. præp. paa || sætte foden
(fadderne) paa noget under gang osv. hans
Horn vil jeg give det Land, som han haver
traadt paa (1931: hetrck-idt). 5Mos.l.36. naar
tnan haver trædet paa (fisken) saa haver
den foraarsaget . . Følesløshed i Fødderne.
Rn8er.lV.239. Min Fod betræder atter disse

Straae,
| Som hendes spæde Fødder traadte

pnå.Oehl.V1.201. (hun smed) Brødet i Sølen,
for at træde paa det og komme tørskoet
i>yeT.HCAnd.(1919). 111.367. jf. træde luften
(u. bet.ii.i): »Ørnen, der træder paa Luften
• .

I
reber hans (j: guds) Visdom. KMunk.

f)U.6. træde paa roser, se 1. Rose 1.4.

tranen træder paa trommen, se I. Trane 1.

negl.: han træder fast paa den virkelige
Jord. Vodskov.SS.351. jf. gaa ost', paa lim-

pinden (u. Limpind/- I fløiter skjønt for

Bogfinker, men jeg træder aldrig paa Lim-
pinde. NPWiwel.JL.7. træde paa skaglen,
se Skagle 1.2. || i udtr. for forsætlig ell. ufor-

sætlig at trampe paa noget (og ned-, sammen-
trykke, beskadige, knuse ell. vise sin foragt

for noget), jeg (o: Jesus) giver Eder (o: di-

sciplene) Magt, at træde paa Slanger og
Skorpioner. Lmc iO. i9. Folket var forsam-

io let ved mange tusinde, saa at de traadte
(Chr.VI: traaddej paa hverandre. I(Mc.22.i.

(bogbindet) viser Kristus trædende på dra-
gen. Palæografisk atlas. Da. afd. (1903). xxix.
billedl. ell. overf.; især: underkue; under-
tvinge; undertrykke; ogs.: forhaane; ringeagte.

I træde (Chr.VI: traadde; 1931: træderj
paa den Fattige og tage en svar Afgift i

Korn af ham. ^m.5.ii. *Døden er den sid-

ste Fjende,
|
Vi med Gud skal overvinde,

|

20 Gud med os skal træde ]pa,a,.Grundtv.SS.IV

386. Voldsmanden, som træder paa den
Undertrykte. Kierk.V180. hvis alle spottede
dig og traadte paa dig, vilde jeg elske dig

endnu høiere.KnudAnd.HH.83. træde paa
folks følelser

\
træde paa ens nakke, se I.

Nakke 2.5. i ordspr., talem.: man træder saa
længe paa frøen, til hun siger: kvak, se V
kvak. en mæt sjæl træder paa honningkage,
se Honningkage 2. jeg agter ham ikke for det

30 skarn, jeg træder paa, se I. Skarn l.i. ikke
regne en for det skidt, man træder paa, se

I. Skidt 2.2. Den, som træder paa Brød, vil

friste Hunger før sin Død. Thiele.III.41.
||

i udtr. for at bevæge ell. holde i gang ved tryk

af foden. Svejsningen sættes i Gang ved, at
Svejseren træder paa en . . FedaX. Vinge-
hjulet. 1944/45. 44. sp. 2. 1.8) i forb. træde
under sig, (vet.) om hest: under gangen føre

bagbenene ind under kroppen. Jo kortere He-
40 sten træder under sig med (bagbenene) desto

mindre kommer den irem.PWBalle.RD.37.

2) videre anv. af bet. 1: hvile, staa paa,
støtte sig til et underlag. 2.1) om person.

Han kan ikke træde paa Foden o: ikke staae,

ikke hvile paa den.VSO. Susanne stod højt

til Vejrs, hendes ene Fod traadte i Vindues-
karmen, den anden støttede paa Kanten af

en Stoleryg. Smc/i/».S'u./.7. i personificering:

Anemonerne borer sig frem, hvor jeg (o:

$0 bøgen) træder. Holstein.Æ.45. ||
(zool.) om

dyr. De egentlige Drøvtyggere . . ere Negle-

gængere o: de træde kun paa den det yder-

ste Taaled omgivende llov.LiUken.Dyr.^96.

(rovdyr) træder enten paa hele Foden . .

eller kun paa Tæerne. Boas.Zool* 654. 2.2)

(fagl., især ^) om ting; dels om fartøj olgn.:

komme til at hvile paa grunden. For at

(sænkekisten) saa hurtigt som muligt kan
bringes til at „træde", maa Fyldningen

60 foregaa nden Ophold. DagNyh.'Vit 1927.Sønd.
4.sp.4. Et grundstødt Fartøj kan f. Eks.

træde paa Grunden med forreste Halvdel
af KaXen.Sportsleks.11.616. dels om lang-

strakte, smalle ting: hvile med den ene ende
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paa et underlag. Naar nedgaaende Nok træ-

der paa Flaaden, forfares Udhalertaljen

højere op.Bardenfl.Søm.II.39. Hvert enkelt

Spændestykke træder med den ene Ende
paa den fremspringende Kant . . af Samle-
Ksissen. DampLok.lOO. I Midterstykket blev

der udstemmet et ovalt Hul, som tillod

Stykket at glide 6 cm, før det traadte paa
Bolten. Suenson.B.II.56.

3) bevæge sig (fremad) til fods; gaa; lo

næsten kun: gaa, tage et ell. flere skridt hen
(ud, ind osv.) til et sted, hvor man standser,

ell. gaa osv. over en vis skillelinie, op ell. ned
paa et andet plan, ud (ind osv.) paa et nyt

underlag olgn.; ofte m. bihet. af, at gangen
sker paa en forsigtig, rolig, værdig, afmaalt
maade olgn.; vist kun i forb. m. adv. ell.

præp.-led (i sidste tilfælde nu i reglen m. fore-

gaaende adv.). 3.1) i forb. m. præp.-led. jeg

vil lade dem træde paa (1931 afvig.) de 20

Stier, som de ikke have kjendt. Es.42.16.

(han) traadde i (1871: gik ombord i) et

skib, og flydde til OTthosia,s. lMakk.15.37
(Chr.VI). der Jesus gik ind i Capernaum,
traadte (Chr.VI: traadde^ en Høvedsmand
til (1907: hen tii; ham. Matth.8.5. *Over Ke-
dron Jesus træder. Kingo. SS. lY 279. *Først
træder han i den Kirke liden,

|
At høre de

Ottesmge.Oehl.XXIY156. med Veemod . .

træder jeg til Din Kiste.Mynst.Tale.(1830).9. 30

Under vort det ringe Tag
|
Værdiges at

træde\Grundtv.SS.III.472. træde i Baaden.
MO. Herpaa traadtes fra (nu: gik man fra

ell. hævedes^ Bordet. JCLund. Er. 107. Hun
blev staaende ved Dørkarmen, medens han
traadte forbi hende. Søiberg.KK. 1.32. \\ træde
i kreds, se Kreds 1.2. træde i ell. paa land
olgn., (nu sj.) gaa i land. (han) skulle træde
i Land ved Getzøør. PEdvFriis.S.77. Hæren
blev da indrettet saaledes, at de 1600 Mand 40

Holstenere stode i Spidsen (o: for at gaa
over isen), de andre bag dem ; og i den Orden
traadde de paa Landet, og begyndte Fiendt-
lighederne. Mali. SgH. 64. VSO. O træde
(en) i møde, (jf. IL Møde S) gaa hen imod
(en), med en saakaldet Tyvelygte . . i

Haanden , traadte den gamle Kone mig
imøde. CBernh.NF.111.114. Rejs dig. Herre,

træd ham (o: fjenden) i Møde (1871: fore-

kom ham). Ps.l7.13 (1931). uegl.: det gamle 50

Sagn . . der allerede træder os imøde i den
ældre Edda.. Schiern.HS. 1.108. gid Livet med
det nye Aar . . maa træde Dem lyst og
skjønt imøde. Brøchner. (Brandes. Br. 1. 134).

jf.:
*Jammer-Dage træder mig imod. EBrand.

JP.83. træde til (en) side, siden, se 1.

Side 7.1. træde en for øje, under øjne,
se Øje. jf. bet. 1: træde i ens (fod)spor,
se Fodspor 1, IL Spor S.i. træde i hæ-
lene paa en, gaa lige bag en; ogs. overf.: eo

følge blindt efter. S&B. D&H. \\ om bevægelse
ved (militær, gymnastisk) opstilling olgn.

træd paa VXad^l Schéller.MarO. træde fra
Kanonerne. S7«s<. træde i geled, (1. br.)

stille sig op i geled; træde an (se bet. lb.2).

D&H. træde i, til, under gevær, under
vaaben, se Gevær 4.8, Vaaben.

|| (jf. bet. 1;

1. br.) i udtr. for at tage fodtøj af ell. paa.

Crane gik ind i sin Pels, som Opvarteren
holdt for ham . . Crane traadte i sine Galo-
sker.JVJens.H.26. jf. u. bet. II.2: Endnu er

hun icke ret træd af hendes Børneskoe (0:

er ikke ude over barnealderen). JRPaulli.N. 27.
3.2) i forb. m. adv. *Jcg vil afsides træde,

|

Iføre Strømperne, og være her tilstæde
|
Om

et Minut igien. Wess.34. Jeg bad ham træde
inden ior. Brandes. Br. 1.107. Han traadte

et halvt Skridt fremad paa venstre Fod.
AaHermann.PII.78. træde nærmere: Leth.

(1800). B. staar stadig i døraabningen og
gør ikke noget tegn til at opfordre hende til

at træde nærmere. HNorlev.L.131.
\\

(sj.) i

udtr. for at gaa tungt, traske, sjokke, en By . .

hvor H. C. Andersen traadte rundt i sine

store Galoscher. JacPaludan.FJ.123.

4) uegl. anv. af bet. 3 (i forb. m. adv. ell.

(især) præp.-led), om tænkt, forestillet

bevægelse, overgang til ny tilstand,
virksomhed, stilling olgn.; om person:

Kron vort Aar med samme Naade,
|
Som

det Aar, hvoraf vi traade\SalmHus.55.6.
En stor og sjelden Kunstner blandt os

træder (0: træder ind i vor kreds). Hauch.SD.
1.61. jeg vil ikke træde mellem (0: ødelægge

forholdet mellem) hende og Dig. EChristians.

Hj.157. Stisen maatte træde fra Gaarden.
JVJens.NH.77. denne Jesus, som var Gud
selv, traadte Mennesket nær som en Broder
og Lidelsesfælle. fioZstetn.GM. 26. Han træ-

der ikke udenfor Tiden, men gaar som en
Anonym helt op i dens Bestræbelser. OFms.
Litt.219. om forhold: Aandelige Strømninger
. . træder med et samlet for Dagen, simpelt

som en naturlig Voregang. VilhAnd.Litt.III.

13. jf.: Snart træder nær den store Paaske-

fest. -Røse.Bt/^eveyr.('i5P2^.94. om forb. træde
for lyset, træde en for nær, træde uden for

nummer se u. I. Lys 1.4, I. nær 3.8, Nummer
6.

II
i øvrigt spec. i flg. anv.: 4.1) (især tQ)

i forb. m. præp. i; især i udtr. for at begynde

en handling, funktion, blive deltager i, medlem

af noget, overgaa til en ny stilling, tilstand,

form; fx. om person: * verdslig Tanker han
til Side havde sat,

|
Traad udi heUig Stand.

Holb.MpS.282. Efterat Keyseren nu med
Paven var traadden i Conference til Rom,
oplæsede P. et Tfecretum. sa.Kh.591. (han)

bad dem træde i Samtale med sig. Pi?øn.

Tausan.(1757).19. de Omkostninger, som
der er ved at træde i et Laug.OeconT.il1.79.
(kongen) havde besluttet at træde i Under-

handling med Modstanderen. PoL*/ii2942.i4.

sp.3. om ting ell. forhold: Undersøger vi tids-

betydningen af verbet „falde", ser vi . . at

verbet træder i datid i det øjeblik, da den

forventede nutid virkelig indtræder, jff^oriø.

SL.45. alle Haar fra disse Egne træder i

Handelen som „Bøhmiske Haar". Haararb.lO.
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Bremsen . . træder i Funktion, naar Hoved-
ledningstrykket nedsættes til 4,35 atm. Lo-

komolivT.1943.99.sp.l. træde i dagen, (jf.

Dag 12; geol.) om formation olgn.: komme
frem, vise sig i jordoverfladen. Bl&T. f træde
i (MR.1761.229) ell. til (smst.) gage, over-

gaa til en vis (tuermere bestemt) gage. træde
i rivning (se I. Rivning 2.i^ eU. slid (Bek.

Nr.l65**/»1936.§1), (fagl.) om (vHsse) dyrs

tænder: (vokse op og) ilive udsat for slid.
||

i øvrigt i talrige forb. (hvorom henvises til

vedk. subst.) som træde i baggrunden, for-

grunden, skygge; træde i dans(en), marken,
midlet, skranken; træde i ens sted; træde i

ægteskab, ægtestand; træde i aktion, for-

bindelse (med), forbund (med), kapitula-

tion, kraft, likvidation, stedet (for), tjeneste,

virksomhed. 4.2) (nu næppe br.) i forb. m.

paa, især i udtr. for at begynde i en ny
stilling (paa et nyt sted) ell. skifte stilling,

parti olgn. (adjudanten) befales at træde
paa Fregatten for at undervise Kadetterne.
Cit.l703.(HCALund.Sølcadet-KorpsetsHistorie.

(1901).22). Træde paa Eens Partie. Le<;».

(1800). 4.3) (nu kun i enkelte forb. som træde
til arv (se Arv 3.1)) i forb. m. til || i udtr.

for overgang til nye forhold, ny stilling, ind-

stilling, nyt parti olgn. han (var) for kort
Tiid siden . . traaden til den Christelige

Tioe. Holb.Kh.l75. ingen Hustrue maa træde
til andet Giftermaal efter hendes Mands
Død. sa.Hh.1. 199. ingen af Landets Indbyg-
gere tør træde til en anden Kirke. EPont.
Men.II.66. Træde til et andet Våiti. vAph.
(1772). III. Træde til Embedet. sms<. |j t

udtr. for at indgaa overenskomst olgn. (sven-

skerne vilde) ikke med dennem (o: danskerne)

træde til nogen Slutning. Slange. ChrIV 58.

II
t udtr. for at indtræde i et ejendoms- ell.

besiddelsesforhold. Hun træder til ald din

Beremmelse og Hæder,
|
Vig fra dit Gods!

Rose.Ovid.1.92. Sigismundus (skulde) efter

sin Faders Død . . træde til den Svenske
Kione.Holb.DH.il.618. Der har vi Spilled

gaaendes, nu seer vi hvor den Skielm meener
at faa Tilladelse at træde straxen til jeres

Midler. KomGrønneg.II.286. (hun) Traade saa
• Iv til sin Gaard igien. Cit. 1749. (JySaml.
4H.11.292). træde til gage, se u. bet. 4.i.

||

om ejendom, besiddelse: overgaa til. naar
. . Marggræf Woldemar . . afgik uden Lifs-

Arvinger, skulde (lenene) træde til Chur-
og Mark Brandenborg efter hanneni. Gram.
(KSelskSkr.IV.66).

\\ i udtr. for at gaa over

til et nyt emne, afsnit olgn. Jeg vil derfore,

uden at træde til noget Examen (o: under-
tøgelse), videre løsligen fortælle, hvad Skri-

bentere af denne første Classe fortælle om
Kong J)&n.Holb.DH.I.38. Nu træder jeg til

•let merkværdigste Seculum. sa.Kh.l79. vAph.
(1772). III.

II
t udtr. for at forbinde, forene

xig med. Det i Brunstenen indeholdte Ilt

træder herved til Saltsyrens Brint og dan-
ner W&nd. Manufact.(1872).233.

5) videre anv. af bet. 3 om (langsomt
skridende) bevægelse ell. skiften plads,
som foregaar paa en maade, der minder om
ell. sammenlignes med gang. de Huuse (o:

dyrekredsens tegn) hvorudi Planeterne trædte.
LTid.1726.208.

\\ især om vædske, strøm, der

flyder frem, ud fra sit leje; ogs. (jf. bet. 1;
poet.) om bølgebetxegelse. * Klare, lyse Bølger
smaae

|
Ganske blye paa Landet træde.

10 Oehl.XIX.169. *Hendes Gang maa være saa
svævende let

|
Som Bølgens, der træder mod

Stia.nden.Hauch.SD.1.57. Floden er traadt
over sit Leje. WesenbL.Ins.157. taarerne træ-
der en i øjnene, se I. Taare 1.3.

B. i trans. anv.

6) udøve et tryk paa nogen ell. noget

ved at træde (1) derpaa; trykke, presse
(ned, sammen olgn.) med foden ell. fød-
derne. 6.1) forsætlig ell. uforsætlig sætte

20 foden (haardt) paa noget, som derved
fastholdes, standses ell. klemmes, tryk-
kes, pines, saares, knuses ell. ødelæg-
ges; ogs. i udtr, for at vise en haan.

|| (fagl.

ell. (især) dial.) m. obj. alene. *(spotterens

følelse) snoede sig, som Ormen, naar den
tTSides.Riber.I.193. *Den Orm, som Foden
træder. Winth.III.180. Mindst udsættes man
for at slaaes, bides, trædes o. s. v. ved at

nærme sig Hesten . . ioTfTa..PWBalle.R.34.

30 Palmer. „Jo, der er jo Fruen!" (gaar bag-
længs og træder paa Kamraerraaden) —
„For en Ulykke, Menneske, se Dem dog for."— „Traadte jeg Dem! — Om Forladelse!"

Bøgh.II.16. træde skrubber, tudser, se

I. Skrubbe 3.1, Tudse 1. refl.: man (maa)
lægge Mærke til, om Hesten . . har revet,

strøget eller traadt sig. Feltart.V11.A.16. m.
refl. hensobj.: Hvor før de sig Tæerne
traadte (o: under dans).Blich.(1920).XXVII.

40 76. talem.: „Tag Foden til dig, at jeg ikke

skal træde dig!" sagde Hanen til Hesten,
der stod paa Stald. Mau.2226. ThøgLars.FB.
62.

II
i forb. m. præp.-led, der angiver (del af)

fod, fodtøj olgn., som sættes paa noget; især

i forb. m. med. Er Hesten skærpet, da er

det nødvendigt at iagttage den yderste For-

sigtighed, for at hindre den i at komme til

at træde sig med den spidse Hage.PWBalle.

R.83. vaanded mig jeg (o: det danske sprog

50 i Sønderjylland) gjorde,
|
Naar man mig

stødte og traadte mig med SV-o.KKarstens.

S.214. Karen stod ved Dørstolpen i sine

Hosesokker og traadte sig med den højre

Fod op paa den venstre. JakKnu. LS. 95.

træde (nogen ell. noget) med fod, fød-
der, hæl olgn., (CO, især højtid.) d. s. s.

træde under fødder (se Fod sp.66**); dels i

egl. bet., dels overf. Hvor meget værre Straf,

mene I, at den skal agtes værd, som træ-

60 der Guds Son med Fødder (1907: under
Vod). Hebr.10.29. Hvad Verden høyt skat-

terer,
I
Det træder du med Foed. Stub.35.

Jeg fortiener ikke, at lade mig træde med
Fødder. Jacobi.(Skuesp. IV 113). *man raed
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Fødder træder
|
Min (o: astersens) ædle

Kt&nås.Heib.Poet.X.3'69. man . . traadte

de hellige Røgelsekar og Lysestagerne med
YQååexnQ.Hauch.III.209. *(gud) åbned sin

Sluse
I

for Dybets Vand . .
|
og alle de Bøl-

ger, han tråd med Hæl,
|

gik frem i Følge

og trued min Siæi\.Blaum.AH.283. træde
med jærnskoet hæl, se jærnskoet. i forl.

m. under, især i forl. som træde under
fod (fødder), fæfod, (jærnskoet) hæl,
se Fod sp.66*\ Fæfod, Hæl sp.l040*\ jærn-

skoet. blive traadt under hestefødder, se

Hestefod 1. || i fori. m. præp.-led, der an-

giver det sted (paa et levende væsen), der

udsættes for et (generende, ødelæggende osv.)

traad. (jeg) traadte Damen i Slæbet, saa

det gik a,i.PoU*/iol9å4.5.sp.5. træde en i

hælene, se u. I. Hæl 3.2. træde en over
(EBertels.D.151) ell. paa foden, dels om
uforsætlig handling; dels om forsætlig hand-

ling (med svagt tryk af foden), hvorved man
giver en et vink. Moth.T208. *hvi3 paa Foden
mig en anden træder, | . . den flytter sig.

Bagges.SV.301. Disputen var ved at blive

hidsig, da Klausen, ved at træde Forpag-

teren paa Foden, mindede ham om, at de

havde vigtigere Sager for end at dispu-

tere. 5fc/iand.i''.221. træde en over ell. paa
tæerne, se I. Taa 1.4. i (andre) forl. m.
præp. paa: Det hendes ofte, at Hestene
træde sig selv paa Kronen oven for Hoven.
Underretningom Hestes Anatomi, (overs. 1 784).

254. jf. bet. 9.1: (den svangre kvinde bli-

ver) nedlagt og saa lenge Traad paa Bu-
gen, indtil Frugten (o: fosteret) med stor

Smerte ioTga,a,T. Pflug.DP.799. træde en
paa halen, ogs. overf.: genere; underkue;

„træde over tæerne", (han blev) kied af at

holde Lyset og lade sig træde paa Halen.
Grundtv.LSk.16. i ordspr. se u. Kat 2.3,

Orm 1.2. træde en paa halsen, se Hals
sp.739**. træde en paa ligtornene olgn.,

nakken, se Ligtorn, L Nakke 2.5. ordspr.:

smaa børn træder moderen paa forklædet,

store træder hende paa hjertet, se For-

klæde 1.2. 6.2) i forb. m. obj. og (hertil hø-

rende) adj., adv., præp.-led: bringe i en
vis (ved adj. osv. angivet) tilstand ved at

trykke, presse med foden (fødderne). Træde
loTådSTved.vAph.(1764). træde Jorden fast

i Graven. FS'O. Tage slog Tændingen fra

og traadte Bremsen tast. Buchh.God lilleBy.

(1937).98. (jf. bet. 12.3; m. refl. obj.: træde
sig træt i en Mølle. VSO. træde flad, se

flad 1.1. træde ihjel: Dronningen (burde)

at trædes ihiel af Reste. Schousbølle. Saxo.

239. (ællingen) blev traadt ihjel. Elkjær.

HA.9. se ogs. u. Gaas 1.2 (og u. 1. Død l.ij.

træde itu ell. i stykker (vAph.(1772).III.
to Gulvbrædder er traadt i Stykker. Poi."/ia

1944.5.sp.3. se ogs. u. I. Stykke 1.3). MO.
(Ulfeld) viste . . den svenske Konge Kjø-
benhavns Taarne i det Fjerne. „Der er Dan-
marks Hjerte," raabte Forræderen, „træd

det iturNPWiwel.NS.89. (han) traadte

begge sine Træsko it\i. NRasmSøkilde.B.62.
6.3) i forb. m. præp.-led m. i: med foden,
ved et traad, trin trykke noget ind, ud,
op ell. ned i noget, en Hest itiaver traaet

Søm i Foden. HesteL.(1703).B4r. jf. bet. 9.3:

Er det ikke ligesaa godt at træde Halmen
i Møgdyngen, naar man har nok af den,
at man kan faae vel Giøåning. JPPrahl.

10 AC. 88. nu (uden for forb. m. adv. foran
præp.-led, se bet. D) kun i visse forb. som:
(greben) trædes i Bund (o: i en græs-

plæne) og hales op igen. BerlHaveL.1.286.
chaufføren traadte speederen i bund

i jf.

træde sømmet i bund u. IL Søm 3.4. (sport.:)

(fodboldspilleren benyttede) sig af et Sekunds
Tøven i vort Forsvar til at træde Bol-
den i Nettet.PoL"/.i936.7.sp.5. || m. refl.

hensobj. Han har traadt sig en Torn i Fo-
20 åen.VSO. \\ billedl., i forb. som træde (no-

gen ell. noget) i skidtet, snavset (Ka-
per.^ Vogel-Jørg.BO.574), støvet, se I.

Skidt 2.1, Støv 3.2. jf.: Ewalds Lyre er

traadt i Vløret. OThyreg.B.165. 6.4) i forb.

m. præp.-led m. mod: med foden trykke
noget mod noget andet. Lyden . . af Træ-
sko, der trædes tungt mod Sten. Skjoldb.O.

22. 6.5) om bevægelser i vandet ell. luften

II
i forb. træde vande f'f vand. Høysg.

30 S. 52. EGAnd. (1919). IV. 191 (se ndf. 1. 60).

t vandet. MCBruun.F.75. Blich.(1920).

XXIII. 69), holde sig oprejst i vand (hvori

man ikke kan bunde) ved stadig at bevæge

benene op og ned og samtidig foretage visse

armbevægelser, svømme kunde han, træde
Vande, vende og boltre sig derude.HGAnd.
(1919).IV.76. Da det blev dybt nok, til at

han kunde svømme, traadte han Vande med
Ansigtet indad mod Bredden og ventede paa

40 (ham). JVJens.EE.209. (hun) roede sig frem
med Armene, traadte Vande med Fødderne.
KMich.K.67. billedl. ell. overf.; bl. a. m. bet.:

foretage bevægelser, der minder herom (fx. i

dans ell. naar man staar og tripper); ingen

vegne komme med noget olgn. En saadan ind-

vortes virkelig dialektisk Træden Vande be-

mærkes ikke, naar Alt gaaer saa roligt af.

Kierk.VI.420. Ude paa Birket sidder de og
træder Vande i Sagen. ORung.P.273. Mutter

50 stod og traadte Vande af lutter . . Beåp-
j)ehe.NatTid.^*/il923.Sønd.7.sp.3. den aabne
^danse-;Estrade . . hvor Par gled omkring
Par i sveddampende Træden Vande. Broder-

sen.L.65. \\ i forb. træde luft(en) (dels efter

foregaaende udtr., dels til bet. 12.2 ; sml. træde
paa luften u. bet. 1.7 ; 1. br.) holde sig svævende

i ell. bevæge sig (svævende) gennem luften.

„Svimlen" har mange Søstre . . de springe

udenfor (fjældranden), og træde Luft som
60 Svømmeren træder Ndind.HGAnd.(1919).IV.

191. *den Ganger monne Luften træde. C/ei.

HS.70. *Til Flyverens Sensationer |
kom jeg

et Slægtled for sent. |
At træde Luften I

(

Fortrolig med Oversynet! JFJews.JB.24.
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7) frembringe ved (gentagne gange) at

træde (paa noget). Undervejs traadte He-
sten Hul i Baadens Læside. RNielsen.Sejerø.

(1923).193. i Kirken, hvor mange Aars Slid

har traadt dybe Furer i Gulvets Kalksten.

PoUy»1928.3.sp.5.
II

(delvis til bet. 12.2;

m. h. t. gang, sti olgn.: danne, bane ved
haarde trin ell. ved jævnlig gang. et nygra-

vet . . Stykke Jord, færdigt til deri at træde
G&age.PalM.IL.I.33. ukjendte Egne, hvor lo

aldrig nogen hvid Mands Fod havde traadt

Vej føT.PHans.KK.207. billedl: Suhm er . .

ikke den, som træder nye Yeiø.EllenJørg.

HH.219. træde (et) spor: han traadte

med en egen Lyst sine Spor igennem (sneen).

Søiberg.KK.II.129. billedl: *Der (o: paa
slagmarken) saaes endnu de røde Spor,

|

Som Døden havde traadt. CKMolb.Dæmring.
(1852).33. Han var Lærer . . i over 39 Aar,

og traadte for Resten saa dybe Spor i sin 20

Kreds, at han ikke vil glemmes saa snart.

Folkeskolen.1928.2. træde (en) sti (jf. u.

bet. 12.2;; Nu er Vejgrøfterne fine og Komet
saa højt, at Rævene træder Stier. Stuch.III.
425. Der var traadt Stier (i sivene) som
gennem en Jungle. Søiberg.KK. 1.91. billedl.:

•Ordet (o: kristendommer^s budskab) træder
sig en Sti, | fast Ingen (o: af de døvstumme)
svarer Amen. Rich.1.40.

|| (1. br.) m. h, t.

takt: frembringe ell. angive ved at træde i 30

underlaget; trampe (n.2.4). DdsH.
8) (bevæge en mekanisme, maskine olgn.

ved at) træde (1), trykke paa et traad,

trin olgn. med foden ell. (ved stadig at)

træde op paa en (endeløs) række af trappetrin

(inde) i indretningen, der derved holdes i be-

vægelse. LTid.1728.294. et Maleværk, som
. . trajdes af Heste, der gaae paa Hjulet.

JULars.HA.1.121. saaledes driver den tur-

banklædte Pharaon (folket) til at . . træde 40

hans Sukkermøller. Goldschm.NSU.VII.234.
(syerskerne) sad . . og traadte Symaskinerne.
S9iberg.KK.lI.U3. Trædedrejebænke . . dri-

ves ved at træde et Traad med Foden. J?aw-

nover.Tekn.220. (1. br.) i videre anv., om
naturkraft: (strømmen) havde faaet et niende
Damsbaand tværs over sit Løb og endnu
et Skovlhjul at træde. GyrLemche.S.11. 160.

II
m. h. t. rok (rokkehjul) ell. væv. *(hun)

Sjunger den udslagne Dag,
| Træder Væv 50

og snurrer Rokken. /ti^.D^.SS. »jeg Hjulet
maa træde,

| Jeg Hørren maa snoe, jeg maa
Guldtraaden \æde.Hauch.SK.64. Paany fik

Anna Kokken sat igang,
| Men Foden rystede,

som traadte Hinkt. Bødt.50. Elkjær.HF.44.
VfF. træde rokken, se L Rok l.i. || m. h. t.

blæsebælg. vAph.(1764). »Skal jeg nu træde
iiæ\gen?Oehl.ND.267. VSO. træde et or-
:.' e 1 , træde blæsebælgen i et orgel. S&B. Larsen.

II (højtid.) m. h. t. vugge: bevæge ved at træde eo

paa den ene ell. begge gængerne, •hun sad,
og traadte Barnets Nngge.Ueib.Poel.llI.Wl.
Oversk.II.427. •Saa træder jeg (0: moderen)
min Wugge. Holstein.D.63. jf.: hun maa . .

selv give Barnet Die og træde Vuggens
Gænge. yFed.B5.liO. || om cykelkørsel; dels

i forb. træde cyklen, (de) havde en strid

Storm . . imod sig . . E. kunde ikke træde
Cyklen. Gravi.JSP.54. BU efter Bil . . busede
forbi. Han maatte sidde og træde Cyklen i

deres gule Støv. ErlKrist.BT.50. dels (jf. u.

bet. 1.5; i forb. træde pedalen ell. peda-
lerne. Træd altid Pedalerne med Fodbal-
lerne. Cyclehb.33. (en) forhenv. Bilist, der nu
. . træder Pedalen (0: cykler). Pol.*ftl940. 5.

sp.l.
II

træde brugt i obs. anv. Naar De
(0: en cyklist) bliver bange for noget, maa
De ikke derfor glemme at træde videre.

Cyclehb.7. hun sad ved væven, til hun havde
ondt i fødderne af at træde

j

9) behandle, bearbejde noget ved (gen-

tagne gange) at træde (1) derpaa ell. deri.

9.\y (dial.) m. h. t. person: behandle for
gigtsygdom ved at træde paa vedk. (brugt

som folkelig kur); i forb. som træde for
lændeværk olgn. Naar ældre Folk fik ondt
i Lænderne, hed det: „Du ska traades (træ-

des) for Lændeværk." Den syge lagde sig

ned paa Maven, og saa gik een — helst en
ung Pige — rundt paa Lænderne og traadte

håxn. SjællBor^d. 174. Hedebo.157. Strange.

MS.191. 9.2) (fagl. ell. dial.) ved trampen
med fødderne presse noget sammen til

en fastere masse, et mindre omfang
olgn. Havde man saa faaet hobet en Del
sammen i en Stak, maatte der en op at træde
denne. Halleby.31. træde en græsplæne,
(gart.) gaa fod for fod hele den gravede plæne
over for at (trampe jorden sammen og) trykke

jordklumper itu olgn. OrdbS. 9.3) (nu især

dial.) findele, blande ell. ælte (en masse)
ved at trampe (rundt) i det; især m. h. t.

Ur- og tørvemasse, træde ler: Moth.L123.
som en Pottemager, der træder (Chr.VI
afvig.; 1931: ælter^ Leer. Es.41.25. Uhrskov.

DagligtLiv.(1924). 166. træde lerælte, se

Lerælte 1. træde tørv: VareL.(1807).III.

270. Tørven pludres, trædes med Fødderne,
lægges i lange Strimler paa Marken, og
skjæres siden i Stykker. Rawert&Garlieb.
Bornholm.(1819).205. Jeg er rastløs og ferm
. . men hvor bliver Alt af; den, der træder

Tørv, udretter Mirakler mod mis. Kierk.

111.229. Levin. FrGrundtv.LK.274. UfF.
abs.: saa sled de (a: tørvearbejderne) i Tør-

ven, skar op, traadte og formede. AarbKbh
Amt.1938-39.448. nogle (arbejdede) med at

grave Tørvejorden op, andre traadte Ælte.
Dengl.KlokkeriFarum.(1928).21. \\

(nu næj)-

pe br.) om sammenblanding af gødning og

halm, tørvemasse olgn. i baase olgn., hvor

dyrene staar og træder det sammen. Stalderum

lejes hos en Bonde, og om Høo og Halm
træffes Accordt, hvorefter han maao leveere

samme; Gjodningen, som Hingsterne træde,

afdrages Bonden i bemeldte Regning. PAys
Bibl.I.40. 9.4) (foræld.) m. h. t. læder: be-

haridle ved tramp med fødderne for at blød-
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gøre stoffet; valke. vAph.(1759). JFBergs.G.

35. 9.5) (især bibl.) m. h. t. frugter, spec.

vindruer: knuse v. hj. af fødderne for at ud-

vinde saften, (de) traadte (1931: pressede^

Viindruerne og gjorde sig Forlystelser. Dow.
9.27. du skal træde (1871: presse^ olie-bær.

Mich.6.15(Chr.VI). vAph.(1764). (jf. bet. 8)

m. betegnelsen for det kar, hvori frugter presses,

som obj.: de træde -Viinperserne, og tørste

deixed. Job 24.11. (de) traadte (Chr.VI:

traaddej Viinperser om Sabbaten.^e/i.23.25.

træde persekar, se 'Persekar.

10) (især jceg.) om hannen hos fuglene,

især husfuglene: parre sig med, bedække
(hunnen). Cit.ca.l700.(NkS4°821.40). Uhr-
hanerne (leverer i parringstiden) blodige

Kampe, medens Hønen sidder i Træet,

iagttagende Slaget, og venter paa Seierherren

for at lade sig træde. Skovdyrkn.(1865).29.

DJagtleks.1315.

1
1

)

(svarende til bet. 2) m. obj., der betegner,

hvad legemet støtter, hviler paa under gang.

M.r) (især med.) m. h. t. fod: støtte, træde
paa. den syge Arm holdes ind til Kroppen
. . og tilsvarende Fod trædes i Spidsfod

(o: hviler paa taaleddet).Maanedsskr.forprak-

tiskLægegerning.1941.67. 1 1.2) m. h. t. fod-

tøj: bruge som underlag for foden (under gang);

gaa i, med; slide; vist kun uegl. som udtryk

for at leve under visse (ved fodtøjets art sym-

boliserede) forhold. Gamle Jørgen , . fandt

snart en Plads ved Kirkemuren . . medens
Karen . . skønt svag og værkelig, endnu
træder sine Træsko i sit gammeldags Hjem.
ZakNiels.NT.157. især i forb. have traadt
sine børnesko, se u. Børnesko (og jf. u.

bet. S.i), sml. u. Dansesko.

12) trans. anv. af bet.^. 12.1) (højtid.) m.
indholds-obj.: udføre de til dans, gang
hørende fodbevægelser, trin; ogs.: gaa,
henh. danse. *Jeg vil en stille Vandring træde

I
Did, hvor til Hvile Du er lagt. Winth.IJ.60.

nu vil jeg træde min sidste Pilgrimsgang.

OlafHans.lHøstnatten.(1914).20. (jf. gaa et

fjed u. I. Fjed 2.\) m. Fjed som obj.:

*Træde jeg (o: David) maatte fuldmødige

Fjed,
I

Over Stok, over Steen, i det Øde.

Grundtv.SS.II.166. *Hvor vore Fjed vi

træde, |
Snart Fare boer, snart Yied.Winth.

HF.232. *Jeg vil lede dine Veje,
|
vogte paa

hvert Fjed, du træder. Røse.MD.19. træde
et trin, se Trin l.i. || m. h. t. dans. en Zwei-

tritt . . blev traadt lidt efter Punchen. Fr
Poulsen.VY22. skulde der danses, kunde det

godt træffe, at en Moder smed sit Barn,
medens hun traadte en Totur. AarbSorø.1924.

86. træde dansen, se u. Dans l.i. 12.2)

(især poet. ell. højtid.) m. obj., der betegner

vej(bane), jordoverflade olgn.: bevæge sig
ad ell. paa; vandre (ad ell. paa); betræde;
ogs. m. bibel, af, at et sted hyppigt ell. sædvan-
ligvis befærdes af en person (ell. af, at under-
laget slides ved megen færdsel), denne skidne
Joord

I
Du traadde med Foragt.NBrorson.

SidsteAfskeed.(1727).4. Skjøndt de tause

Veien træde
|
Have de dog fælles Glæde.

0rst.lV.118. Forsigtigt mit Æsel træder
|

Kløftbroens "Qræt.Winth.1.120. den halve

Jord rundt har jeg travet, | set London,
Petersborg og Paris,

|
trådt Marmor hos Fyr-

ster og Stormænd. Rørd.GK.2. ! Drenge, som
nu træde |

den gamle Fratergaard (o: i Sorø).

LCNiels.VLM.46. jf.: ej nogen Hest jeg

10 véd,
I

Foruden ham (o: Sigurds hest Gråne),

som mægter Ild at træde (o: at gaa gennem
ild). Grundtv.PS. II. 315. m. subj.-skifte, om
foden: Min spæde Fod har traadt den gule

S&nd.Blich.(1920).III.137. en Vej, hans Fod
ej har traadt (1871: hetra&dt). Es.41.3(1931).

Il
i billedl. udtr. Skal Korsets Vej vi træde,

|

Vær du da Hjertet næstl SalmHj.281.4. træde

de brede stene på gaden (o: drive ørkesløs

omkring). Moth.T208. Af dem mand lærer jo

20 at træde rette Vej (o: dydens vej). Holb.Paars.

250. Jeg træder helst den lige Vei;
|

Vil

han ei beile, saa vil ieg.Winth.X.MS. Han
kom ikke til at træde den slagne Embeds-
man.d?,\e\.OFriis.Litt.415. jf. (m. h. t. livs-

vandring): vor Drot,
|
som nu de syvti Aar

har trsikdt.Rich.III.62. \\ træde ens fod-
spor, se Fodspor 1. || træde en sti (jf. u.

bet. 1): Fordi (o: p. gr. af mord) træder Ebbe
Skammelsøn saa mangen Sti vild. DFU.nr.

30 44.1. Stien er beqvem og god at træde.

Oehl.VII.164. Tavs Skønjomfru træder
|

Mosens hvide Sti. Stuck.AT. 2. billedl.: det

(er) paa Tide at faa gentaget, at hans Tanke
ikke blot træder disse Stier, men løber ad
en Del andre. BilleskovJ.H.11.164. 12.3) (jf.

bet. 6.2^ i forb. m. obj.-præd. olgn.; dels m.
hensyn til underlag: (sneen blev) traadt til

Pløre af Fodgængernes travle Fødder. Pol.

^*/il941.9.sp.2. trappetrinnene er efterhaan-

40 den traadt helt glatte I

|| dels (1. br.) m. h. t.

fodtøj: Kom herop (o: til Skagen), træd dine

Sko fulde af Sand. Drachm.LK.20. han træ-

der sine hæle skæve I
|| dels (1. br.) m. h. t.

fødder: vi havde traadt Fødderne ømme
paa "RMWe^tenene.Sønderby.ForsvundneSomre.

(1946).92.

C. part. traadt brugt som adj.

13) af de forsk. anv. (svarende til bet. B)
fremhæves: 13.1) til bet. 6. i Støv sig krym-

50 ped de traadte Orme. Kaalund.168. Vrider

Du Dig ved Tanken om dine Synder sora

en traadt Orm? Kaalund.F.90. nu især (jf.

bet. 13.3^ til bet. 6.2 og 12.3 i ssgr. som flad-
traadt (se u. fladtræde^. 13.2) o til bet.l.

(billedl.:) Der førte traadt Vej til Lyk-
ken, andre af Familien havde gaaet den før

én seW.AndNx.DM.III.lO. jf. bet. 13.8: en
dyb traadt Sti gennem Lyngen over til Kvl'

set.Søiberg.SK.7. fodtraadt (s.d.). 13.3) til

60 bet. 12.2-8. Af trædte Steen den skarpe Kant

I
Vei giennem Kiød til bare Benet fandt

(o: urider et løb paa bare fødder). Wess.169.

Ørkenen var stor og øde;
|
Han traadde

aldrig traadde Jord.Tode.I.187. Rich.II.371.
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jf.: Mod Himlen reyser sig det øde Tarvals

Tinde |
. . utraadt af Folke-Fied. PHFrim.

(SkVid.XII.13). nu især (dJ) i ssgr. som: den
glattraadte TrapTpesten. Elkjær.RK.129. en

glattraadt, nøgen Sa,ndstLJørgenNiels.D.129.

D. i særlige forb. m. adv.

14) træde af (jj. II. aftræde^. 14.1) (jj.

II. aftræde l.i^ til het. 3: gaa til side ell.

tilbage; fjerne sig ell. trække sig tilbage

(efter endt hverv olgn.), især: paa en formel

maade. de hvide Eunuchi følge (ikke) Kon-
gen henger end til den første Dør, der træde

de &i.Kyhn.PE.3S. Engelskmanden (lader)

det andet Kjøn træde af, naar den egentlige

Drikken begynder. Zter/i;.F/.25. Husets Ka-
valerer traadte af paa en lidt kejtet Maade,
naar de var kommen ind ad Døren og havde
gjort deres Skr&hnd. JakKnu.A.104. træde
af paa naturens vegne, se I. Natur 2.2. spec.

(iif Oy^-)' foretage visse (indøvede) bevægelser

(især: trin bagud, event, i forb. m. honnør), før

man trækker sig tilbage. Da jeg (o: en løjtnant)

hermed troede Samtalen med (kaptajn) M.
til Ende, traadte jeg af. Jeg maa antage,

at jeg herved har vist D'Hrr. Kaptajner
den sædvanlige lionnøT.Cit.l857.(AarbFrborg.

1936.47). (tropperne) traadte af til Hvil.

Rist. S. 231. den Ordningsøvelse , hvormed
Eleverne „træde af" og forlade Timen. Gt/mn.

1.13.
II

(nu næppe br.) trække sig tUbage

til et bestemt sted (især: for midlertidigt op-

hold); spec: tage ind i, faa husly paa en
kro osv. vi havde været to Dage underveis,

og vi traadde af paa et Bedested. Biehl.DQ.

11.315. I Allinge traad jeg et Øjeblik af i

en Borger Hiorts linus.Chr.VIII.(Bornh.
Samlinger.XVI.(1925).50). 14.2) (nu 1. br.)

til bet. 4: trække sig tilbage fra hverv, virksom-

hed, stilling ell. (nu næppe br.) et fællesskab;

træde tilbage (se u. bet. 3O.2). vAph.(1759).
træde af fra et Selskab, et Forbund. VSO.
1.120. Da det øvrige Cabinet ikke troede at
kunne fortsætte Regjeringen uden M., var
det en given Sag, at ogsaa de vilde træde af.

Uhm.(HistTidsskr.10R.lv.300). S&B. 14.3)

tfl billedl. anv. af bet. 14.1-2. hvor ringe er

dog Alt, hvad der kaldes Stort iblandt Men-
neskene . . Den, der vakte varigst Opmærk-
somhed, træder dog af, og maa overlade
sin Plads og sin Roes til en Anden. Aft/ns<.
Taler. (1840).II.17. Kierk.VIII.136. denne
tyske Aand, som traadte af, da det nye
tyske Rige blev oprettet. Brandes.V11.367.
14.4) ^7 bet. 6: fraskille ell. løsrive noget ved
nt træde derpaa; aftræde (1 1.2); ogs.: slide

iif ved træden. træde sin Skohæl dA.VSO.l.
J20. Græsset var traadt af dér, Jorden
traadt op til et S»\e.JørgenNiel8.D.25. Pæ-
len var besat med Muslinger, som hun
traadte a.f. HSeierinsen.D.181. I4.S) (især
dinl.) til bet. 7: afgrænse, afmærke et

jordstykke ved at træde rundt om det. hun
fik mig til at træde Bedene ai. HansPovls.
Lli.RQ. Naar jorden var gravet og revet om

foraaret, blev bedene . . „traadt ai".DF.
111.144. UfF. 14.6) (jæg.) til bet. 8: faa
(fælde) til at virke, klappe i ved at træde
paa den. Her henne ved Bøgene har jeg

en Jordfælde. Maaske (maaren) skulde ligge

der. Jeg kan se Fælden herfra. Jo, den er

traadt af; men jeg kan ikke se nogen Maar.
JohsSørensen.Husmaaren.(1936).34. 14.7) (vel

efter ty. abtreten; jf. bet. 14.2 og II. aftræde

10 1.3) t *"• obj., der betegner ejendom, rettighed

olgn.: opgive; afstaa. Moth.T208. jf. VSO.
1.120.

15) træde an (jf. antræde). 15.1) (jf. an-
træde l.ij t til bet. 3: gaa hen mod (et

sted). Moth.T208. 15.2) (;^ ell. gym.) til

bet. 3: stille sig op (i geled): antræde

(I.2). Gymn.(1828).67. Folkene gjorde sig

færdige. „Træd an" lød det, og der kom
Bevægelse i dem alle. Rist.ER.20. Scheller.

20 MarO. uegl.: som du (o: Danmarks ung-

dom) „træder an" i Dag,
|
kjæk, med Kin-

der røde,
I

flyver hele Folkets Sag
|
dig med

Sang i Møde. Drachni.(MBredsdorff dbNutz-
horn. Dennye Sangbog. (1884). 145). (spøg.:)

(konerne ved sygebesøget) traadte an ved
Sengestokken med Hænderne foldede. Ege-

berg.M.136.
II (jf. bet. 4; især (3) i uegl.

anv.: gøre sig rede til at paabegynde
(udførelsen af) noget; i forb. m. præp. til.

30 den Dristighed, som er nødvendig for . .

koldblodig at kunne træde an til Kamp i

aaben Mark. Bers.G.212. (i Grundtvigs) Spor
traadte mange af hans Disciple an til Arbej-

det inde paa Stenbroen. AxRosendal.SP.154.

15.3) (sport.) om travhest: løbe til; lægge al

kraft i sit løb. Hvis (denne travhest) træder
an fra Start, er der næppe en Deltager i

Feltet, der er i Stand til at hente den.

Ekstrabl.**U1935.18.sp.5. 15.4) (sj.) til bet.

40 12.2, m. h. t. livsbane: begynde paa. Nu var

Ørstedernes Bane traadt a,n.JohsBrøndst.

(Pol.**hl944.10.sp.2).

16) træde bort. 16.1) (især tD) Hl bet. 3:

fjerne sig (nogle skridt); gaa (lidt) til side.

Lad 08 træde bort, imedens disse to tale

med hinanden. y(S'0./.472. hun traadte bort

fra Sengen. Søiberg.KK. 1.51. 16.2) (1. br.)

til bet. 6: ødelægge ell. fjerne ved at

træde. Molh.T209. Qvæget har traadt Kor-

so net bort. VSO.I.472.

17) træde fra (jf. fratræde^; dels (jf.

fratræde 1; sj.) til bet. 3: gaa (nogle skndt)

bort; fjerne sig, spec.: efter endt hverv olgn.;

dels (1. br.) til bet. 4: forlade en plads, stil-

ling, et embede olgn.; opgive en virksomhed;

udtræde af en forening olgn.; fratræde (2).

Moth.T209. „Skiftetiden" 0: det Tidspunkt,

da en eller flere af Selskabets Medlemmer
kan træde fra, er fastsat til 2 Gange om

60 k&ret.Tid88kr.f.FiBkeri.l873.137. MylErich.

S.63.

18) (især to) træde frem (jf. II. frem-

træde^. 18.1) til bet. 3: gaa fnogle skridt)

frem hen imod ell. til nogen ell. noget, frem

47*
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foran en menneskemængde, forsamling, ud af

et skjul olgn.; fremtræde (II.l.i). Gak til Pha-
rao aarle . . du skal træde frem mod (1931:
for^ ham ved Bredden af Floden. 2Mos.7.1 5.

Træd frem! Hvad bringer du?Bredahl.Y140.
Chefen selv . . |

Mig beder frem for sig

tiæde.Winth.IY22. træde et Skridt frem.

Scheller.MarO. (jf. bet. 18.8j i personifice-

ring *Frem Ondskab traad betrygget af sit

Giemme. FGuldb.II.189. lad Avind og Bag-
talelse træde frem, lad dem frit fremføre

enhver Ankl&ge. Mynst.Mall.9. 18.2) om op-
træden for et publikum ell. forum ell.

offentlig optræden, virksomhed; ogs. om
optræden som prominent person ell. om det

at gøre sig bemærket, komme til at spille

en rolle olgn. førend Luther traadde frem.

FrMunter. Reformationshistorie. II. (1802). 69.

Træder man offenlig frem, saa skal man
betænke, hvad man siger. Oehl. Er. III. 65.

hvorledes jeg hurtigt . . kunne træde frem
til Examen i Kiøhenh&\n.HCAnd.BCÆ.I.33.
han skildrer ham, som en Personlighed der

kun vil træde iiera.smst.WS. den, der træder

frem for Publicum med en Bog. VKorfitsen.

EY forord, hun træder frem. Er en af de

Kvinder, der spiller en Rolle i Samfundet.
EQad&U0ad.FP.19. Saxo træder aldrig . .

direkte frem og henviser til, hvad han selv

har set. 0Frii$.Litt.71. 18.3) (jf. bet. å) om
ting: komme frem, til syne; vise sig;

ogs.: vise sig klarere, tydeligere, stærkere end
tidligere ell. normalt (egl.: ved at stikke, rage

(mere) frem (af et skjul)). *0p over Skoven
træder Maanen ixeva..Rein.ND.91. Her , .

træder med eet Gaarden frem, og dens
landlige Bygning viser sig ligesom midt i

en ^ko\.Molb.Dagb.83. Et rigt Galleri af

Skikkelser træder frem for min Erindring.

FrPoulsen.VN.18. Det første ('it/sj Billede

traadte frem paa Lassnedet.ArthChrist.ST.

86. om legemsdel, organ olgn.: (hendes) Tin-

dingeaarer var traadt let ixeva..Bang.SG.13å.

Hans Øjne traadte frem som to blege, glas-

agtige Yi\\g\ex.ErlKrist.MM.124.
\\ (jf. bet.

4.1J om geologisk formation; især (jf. Dag
12^ i forb. træde frem i dagen. Ved Ru-
dersdorf . . træder Muskelkalken igjen frem
i Dagen. Rawert & Oarlieb. Bornholm. (1819).

232. i og ved Lellinge Aa . . træder Grøn-

sandskalken frem i Da,gen.AFang.IK.31.
18.4) videre anv. af bet. 18.3: komme til offent-

lighedens kundskab; offentliggøres; frem-
lægges; ogs.: lægge sig for dagen; blive
erkendelig. som al Vidtløftighed er mig
selv til Skade, lar jeg nu Syntaxen træde
heva.Høysg.S.a8^. (eddaudgaven) skal træde
frem saa Norden . . kan være den bekjendt.

Rask.Br.1.6. Hans Sag er nu traadt i Bag-
grunden, men kan snart komme til at træde
frem (o: vise sig vigtig) igien. VSO. Lyd-
udviklingens Afhængighed af den efterføl-

gende Lyd træder frem paa flere Maader.
Brøndum-Nielsen.GG.11.161.

19) træde hen (jf. hentræde^; til bet. 3:

gaa (nogle skridt) hen til nogen ell. noget.

*See, hvor nu Jesus træder
|
Hen til dend

Morder-stad (o: Jerusalem). Kingo.SS.IV.450.
Smilende traad da Lykken hen til Gvid-

inden.FGuldb.S.153. man traadte hen i Por-

ten . . for at tryne Yinden. Aakj.BT.205.

20) træde i. 20.i) til bet. 1: sætte fød-
derne fast, haardt i, paa underlaget,

10 isasr: saa haardt, at de presses ned i dette,

delvis dækkes deraf olgn.; ogs.: lægge kraft

i et traad; træde til. Jeg traadte i til over
Anklerne. F50. (de) havde været en halv

Nat om at skyde et Par Kulvogne ora fra

Hovedsporet til Sidesporet, „men vi maatte
ogsaa træde saaledes i, at vi næsten gik i

Grus til Knæene," forsikrede han. VilhHans.
J.33. (cyklisten) traadte haardt i.OThyreg.

MS.168. 20.2) t til bet. 4.i, i forb. træde i

20 med en, indgaa forbindelse, forbund med en.

Moth.T208. 20.3) (1. br.) til bet. 6: bringe,
trykke ned, ind i noget ved at træde.

Skulde Leret (o: til Mining) blive rigtig

godt, blev det . . gjennemtravet af He-
stene en 8 Dages Tid. For hver Gang blev

lidt Halm strøet paa Ælten og traadt i af

Hestene. BornhHaandvEr.83.
21) træde igennem (jf. gennemtræde^.

21.1) til bet.l: stikke foden (fødderne)

30 gennem (aabninger i) underlaget , der

trædes paa. Veie, der . . ere halvfrosne, saa

at Hestene træde igienneva. PWBalle.K.73.
Pelle prøvede at løbe op ad de brændende
Trapper men traadte igennem.AndNx.PE.
111.344.

II
til bet. 3: gaa gennem (en adb-

ning olgn.). Aabningerne i disse Rister var

saa store, at Køer og Grise traadte igen-

nem. Cif.292i.ri>//øi/er.G.24S;.
II

ogs. (jf.bet.

6.3; l.br.) i forb. som træde foden igen-
40 n e m olgn. Pludselig traadte (hesten) det

ene Ben igennem (o: gennem isen). KrJens.
DF.93. 21.2) (jf. bet.l) frembringe et hul
i noget ved at træde, et Gulvbrædt var

. . traadt igennem. Ugeskr.fRetsv.l947.A.279.

21.3) (jf. gennemtræde 2; vet.) om hest, hund:

have saa svag kode, fod, at koden kom-
mer til at hælde for stærkt, henh. mellemfoden

danner en spids vinkel mod jorden. MilTeknO.
DJagtleks.1315.

50 22) træde imellem; (nu 1. br.) til bet. 3:

gaa (ind) imellem to stridende parter; mægle;
lægge sig imellem. Moth.T209. Striden

blev bilagt, da Vennerne traadte imellem.

VSO. D&E. jf.: jeg er svag i Øjeblikke

. . dér hvor ikke Følelsen af mit person-

lige Mod træder ime\\em.Drachm.(Brandes.
Br.III.34).

23) træde ind (jf. 1. indtrædej. 23.1) (fagl.)

til bet.l: sætte foden (fødderne) ind i no-

60 get. Rytteren . . træder med den venstre

Fod . . ind i Stighøilen. PWBalle.R. 136.

23.2) til bet. 3: gaa et ell. flere skridt, et min-

dre stykke ind (i et nyt sted, over en linie).

han traadte ind (1907: gik om Bord^ i
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S\å.het. Matth.9.1. Vil de behage at træde
ind saa lenge. Holb.KR.1. 8. Da traad han
med nedtynget Sind

|
Ved Morgengry for

Greven ind. Staffeldt.24. jeg traadte ind i Sko-

ven. KnudPouls.BD.136. Døren gik op. Fru
L. . . traadte forsigtig ind. ErlKrisLDH.145.

if.: det nye Land jeg var traadt ind i.

HCAnd.BGÆ.L214. \\ uegl. det natlige, fat-

rig oplyste Telt, hvor den alvorlige Død var

traadt ind og havde gjort Alt lige. Ing.EF.
11.270. 23.3) (jf. I. indtræde 1.2 ; fagl. ell

(g) til bet. 6, om vædske, strøm olgn.: gaa,
flyde, strømme ind; ogs. om linie, ledning

olgn. Derefter maa Havet være traadt ind

derover (o: over det tørre land). JHLars.HA.
1.90. (aaen) træder (her) ind i Dvrehaven.
PVGrove. Den sjæll. Øgruppe. (1870)1114. det

Sted, hvor Luftrørsgrenene og Lungeblod-
karrene træder ind i Lungerne. /SaL'ZF/.S.?.

23.4) (især fS) til bet. 4, som udtr. for en

udvikling, forandring ell. en overgang
ttl nye forhold, paahegyndelse af virk-
somhed olgn. (ofte i forb. m. flg. præp. i).

II
m. h. t. overgang til (indtræden i) et nyt

tidsafsnit. Britannicus (var) da allerede . .

trædet ind udi sit 16te Aar. Holb.Heltind.I.

147. Med Folkevandringen traadte Evropa
ind i Middel&lderen.GBang.EK. 1.136. træde
ind i livet, se Liv 3.1.

|| (jf. bet. 4.i) ind-

træde (L2.2-3) i en forening, forretning osv.

'II. (mindre br.) i et embede, en stilling olgn.

træde ind i Ægteskab, i et Embede, i et

Selskab. FiSO. Amtmanden traadte ind i en
politisk Forening. rops./.3(?9. I Tilfælde af

Dekanens Forfald udføres de ham paahvi-
Icnde Forretninger af den senest fungerende
Dekan, der er i Stand til at træde ind

(?iodek&n).Anordn.Nr.223'/iol936.§16.8tk.2.

II
blive deltager i noget, led af et hele olgn.

Xaar Damian har endt, træder Orchestret
ind med Forspillet til Vuggevisen, Overs/c.

11.427. Gennem Birger Jarls . . Politik var
ogsaa Sverige traadt ind i det europæiske
^t3Lta8y5tem.OFriis.Litt.l87. \\ træde ind
for (ty. fiir etwas eintreten; 1. br.) indestaa

for ell. gaa i brechen for; gaa ind for (se

gaa sp.532*). Forfatteren træder selv ind
for sit Udsagn. IIBrix.TH.120. For dette
Standpunkt traadte det konservative Parti
Ild den 19. Januar Idlb.ORode.KV 144.

||

(;'/. 1. indtræde 2.6 ; nu næppe br.) gribe ind
i, blande sig i noget (en uvedkommende);

forb. træde (en) ind i embedet (o: gaa
''n) i næringen), se Embede 1. 23.5) (jf.
'ni. 4; især (S) m. tings-subj.: træde frem;
ise sig. Den lutherske Kirkesang traadte
. ind i Verden med en kraftig Kritik af

det, den skulde &Røse. PSeverinsen.Da.Salme-
diijtning.(1904).85. Først i det sidstnævnte
(rjnriram) træder (pointen) ind. Billeskov.1.

H.I.21.
Il

ogs. (sj.) om et forholds opstaaen:

indtræffe; indtræde (L3). Da stirrede min Fa-
'ler vildt om sig, det mørke Øieblik traadte
>nd. Bagger. BrL.27. 23.6) (1. br.) til bei.l:

frembringe et mærke, aftryk (af foden)
ved at træde (i et blødt stof), her staar
den nøgne Fodsaal traadt ind i Stenen.
Gravl.EP.64.

24) træde ned (jf. nedtræde^. 24.1) til

bet. 2: støtte paa (foden), jeg kan ikke træ'
ned (o: paa den forstuvede fod).AnnaBloch.
Saadan veksler—.(1924). 36. 24.2) til bet. 3:
gaa (et ell. flere skridt) ned. Moth.T209. MO.

10 hun traadte ned fra Stolen. Elkjær.RK.169.
uegl.: Jagten er Samliv med Naturen; ja,

man træder paa en Maade ned paa Menne-
skets Urstadium. Lidegaard.AfAbraham-Søn-
nernes Saga.(1933). 6. 24.3) til bet. S: trykke
paa noget med foden, sadledes at det øde-

lægges, bøjes, knækkes olgn. ell. presses ned
til et lavere sted, ned i underlaget olgn.; øde-

lægge osv. ell. nedtrykke noget ved at træde

ell. trampe derpaa. Moth.T209. have vi saa
20 revet Gangene . . saa trædes de strax ned

igjen (o: af de gaaende).HCAnd.(1919).Y332.
*hvert Frø i Sliens danske Vang

|
(blev)

traadt ned fra Tun til Torpe. LCNiels.SmS.
68. jf. træde sammen (u. bet. 28.8^; siden

køre hjem med paa (hø-)Læsset, dér højt

oppe — hvor spændende dejligt! — Og at

„træde ned" dybt inde i Ladens Mørke.
IRaunkiær.ID.20. \\ m. h. t. fodtøj; dels:

trykke bagkappen ned ved at træde derpaa.

30 saa trak han sine Tøfler op bag i, for det
var Skoe, som han havde traadt ned.
IICAnd.(1919). 11.22. træde sit Fodtøi ned.
Levin. Bl&T. dels: trykke (dele af) fodtøjet

ned i et blødt underlag (saa at der dannes
fodspor), ved Hækken var Støvlehæle traadt

voldsomt ned i den bløde }Anld. EansPovls.
HF.50.

II
træde en kjole ned, ved (under

gangen) at træde (op) i sin kjole rive sømmen
løs paa et stykke, saa at den hænger ned.

40 hun har traadt kjolen ned bagpaa
j || træde

løg ned, (gart.) ved trampen knække de

overjordiske dele af løgplanter (for at hindre

disse i at udvikle sig for kraftigt). \\ m.h. t.

person: (vælte om paa jorden og) trampe paa
(og derved event, lemlæste ell. dræbe). Fol-

ket traadte ham ned (Chr.VI: undertraadde
hamj i Porten, saa at han døde. 2Kg.7. 17.

alle Mennesker løb og traadte hverandre
ned, og ingen hjalp andre op igen. Oravl.

50 EP.48.
II

overf.: undertrykke; underkue, en

Smule ung Frihedstrods knyer imod, men det

trædes ned. VVed. (DagNyh.*/* 1913. 1. sp. 2).

(jf. bet. 6.8j t forb. som træde ned i dyn-
det ^•For vi træder hverandre i Dyndet ned.

Aakj.VB. titelblad) ell. støvet (se Støv 3.2^.

25) træde om (jf. omtræde^. 25.r) (jf.

IV om 14.1 ; gym., dans.) til bet. 1: ætidre

sine fodbevægelser, sit fodskifte, saa at de

(det) kommer til at svare til en andens (an-

to dres), som man gaar ell. danser sammen med;
skifte om; omtræde (2). MilTeknO. Jørgen

. . traadte om for at komme i Trit med de
andre to. Stuck. 1.38. Hcheller.MarO. jf.: Ben-
stillingen er ens, kun er David for Afveks-
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lingens Skyld „traadt om", hviler paa højre

Fod og sætter venstre lidt til Siden, om-
vendt af Johannea. SMich.BJ.84. 25.2) til

bet. 3 : gaa et ell. flere skridt om (bag olgn.).

Moth.T209. J. traadte om bag en Stol. Erl

Krist.DH.214. 25.3) (l.br.) til bet. 6: vælte,

knække, bøje ved at træde derpaa ell. støde

dertil med foden. Amberg. Kaper.^

26) træde op (jf. II. optræde samt Op-
træd, Optrædeise, Optrædenj. 26.1) til bet. 1: i'o

(under gang) sætte foden (fødderne) op
paa noget højere liggende; ogs. til bet. 3: gaa
(nogle skridt) op (til et højere liggende sted).

Præsten . . træder op i Prædike -Stolen.

Thurah. B. 54. bredere end to Alen maae
intet (bed) være; thi ellers kan man ikke,

uden at traade op i det, komme til at

luge Ukrudet hoit. Fleischer.HB.240. *Hver,
som op til Loftet (o: loftsrummet) vilde

træåe.Bødt.SO. Han traadte op paa Pedalen. 20

MartinAHans.NO.183. han traadte op i en
bunke grus paa fortovet

j 26.2) gaa, komme
frem og vise sig, blive synlig; fremtræde;
optræde (II.l)

||
(gldgs.) vise sig, træde

frem paa et sted, for en forsamling, et forum;
optræde offentlig; komme frem af ubemærket-
heden; gøre sig gældende olgn. vagten præsen-
terede gevehr, da (generalen) trædde op paa
]^ladtzen. JacBircherod.R.22. Naar Konge-
vagten træder i Gevær, skal Lieutenanten, 30

som slutter, naar Vagten træder op og trop-

per af, stedse staae paa venstre Fløi.MR.
1838.129. (det havde) været mig umueligt at

træde op og tage Ordet. Grundtv.Udv. III.
630. jeg var den, der først gav Dem den
Idee at træde op i (maanedsskriftet) Athene.
Molb.(Hjort.B.I.31). Jeg forstaaer Dem, —
De vil være anonym, De vil ikke træde op,

før den belejlige Tid 'k.omm.eT.Hostr.SpT.

II.3. Stangerup.K.II.50. billedl.: den negligé, 40

deres Tankegang altid træder op i.Kierk.P.

11.122. om kunstners (især skuespillers) frem-
træden og udførelse af sin kunst: optræde. Vil

det ikke klæde godt for den genialske Fru
R. at træde op i et saadant Drama. MoZft.

Breve.2. HCAnd.Ay.73. (jf. u. II. optræde
1.1:^ træde op i en rolle. Mantzius.MF.
189.

II
forholde sig (paa en vis maade);

dels: gaa til værks; handle; dels: opføre sig,

optræde (især: paa en myndig, selvsikker 50

maade). han havde beredt sig paa at træde
op med Mynåighed. Schand.BS.262. Jeg øn-

sker, at Du i Udlandet skal træde op, som
det Du er, en dansk Adelsmand. ÆTi^Æu;.

JF.II.88. denne sikre Maade, han havde
at træde op paa overfor alle Mennesker.
AaHeinberg.(BerlTid.*/»1934.Sønd.3.sp.l). nu
især i forb. træde op imod, (især offentligt)

gøre indsigelser, modstand mod ell. kritisere,

angribe, gaa i rette med (en person, bevægelse, eo

tanke osv.). min Bevæggrund til at træde
op imod ham. Hjort.KritLit.il.243. da Ke-
fas kom til Antiokia, traadte jeg op imod
(1819: modsagde jeg^ ham for hans aabne

Øjne. Gal.2.11 (1907). uegl.: den Energi, hvor-
med Lovbøgerne træder op herimod, t/m'w
Progr. 1944. 11.39.

\\ (1. br.) m. tings-subj.:

ytre ell. vise sig; optræde (II.l.s). Problemet
om den Enkelte træder (hos Holberg) for

første Gang op i dansk Tænkning. Høffd.DF.
12. 26.3) (fagl.) til bet. 6: bevæge sig ell.

strække sig opad; ogs.: rage op. ved H
træder Flammen op om den bageste Ende-
flade. Ursin.D.6. Forneden har Laaget 2 af-

lange Huller, gennem hvilke de foran nævnte
Bøjler træder op, naar Tornystret lukkes.
MeddRytt.26.

\\ jf. op 4.2: Danmark . . træ-
der fra Europas Fastland . . op imellem
Nordsøen og Østersøen. t/rstn.D.ifii. 26.4)
til bet. 6: ødelægge noget (især et blødt

underlag) ved at trampe, træde paa det;
optræde (11.2^. JørgenNiels.D.25 (se u. bet.

U.i). Aarb.1939.204. 26.5) til bet. 6.8: (ved
et uheld) faa noget op i foden ved at træde
paa det. Du kan i næste Skridt træde et

Søm op i Benet. MartinAHans.JR.106. 26.6)

faa noget til at komme frem ved (ligesom,

næsten) at træde paa det; dels i talem. (han
kan) træde en løgn op under sine fødder
(ell. op af jorden^, se Løgn 1.2. || dels (jæg.)
om jæger: under sin vandring rejse vildtet

uden hundens hjælp (ved næsten at træde
paa det), (undertiden sidder harerne saa faste

i „sædet") at Man i bogstavelig Forstand
stundom maae træde dem op.Blich.(1920).
XVII.29. En Høne traadte jeg op, en an-
den blev rejst af to Faar. PoidHansen.Med
KajMunk paaJagt.(1942).86. DJagtleks.1315.

26.7) (l.br.) til bet. 7; i forb. som træde et
spor op (paa ny), ved at følge et (gammelt)
spor gøre det tydeligt (tydeligere) igen; især
billedl. H. var ked af at gaa og træde Sporet
op paany af Diskussioner, der var gamle
for ham. JPJac.11.147. (bladets) daværende
Ejer . . bad mig om atter at indtræde i

Redaktionen. Men jeg nærede ingen Lyst
til at træde de gamle Spor op ^aanj.EChri-
stians.NT.344. Skulde han da . . evig og
altid træde sine egne Børnetrin op og op
igjen? sa.Hj.410.

27) træde over (jf. overtræde^. 27.1) til

bet. 1; (jf. overtræde 6.1-2^ træde ud over
en (grænse)linie ell. skræve over noget (un-
der gang), hesten traadte over (i tømmen
el. tøjret). ZJ/i?". ^;7. overtræde 5.2; sport.:)

(længdespringeren) traadte over i de fleste

Yoxmg.Idrætsbladet.**/a934.15.sp.l. 27.2) (til

bet. 2) om fodens stilling, naar der støttes

paa den; dels (vet.) om hest: kode (IV)

over. Abild g. Raad mod de alminde ligs te Syg-
domme. (1793). 33 (se u. overtræde 1). dels

om menneske: vrikke om paa foden (i

ankelleddet). Af Overanstrengelse var jeg

bleven saa kraftløs i Vristen, at jeg ved
hvert andet Skridt traadte over. WLfVau-
pell.JSoldaterliv.(1851).71. for tyvende Gang
traadte (hun) over i Ankelen. CMøll.M.III.

207. 27.3) (jf. overtræde 3) til bet. 3: gaa
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et ell. flere skridt over til et andet sted.

Moth.T209. han traadte over til den an-

den side
i
spec. (gym., ^) om personer, der

er opstillet i geled: gaa (paa særlig maade)
hen i det foran staaende geled. Gymn.1.72.
Scheller. MarO. 27.4) (jf. overtræde 4> (JJ

til bet. 4: gaa over til et andet parti, i

en anden tilstand, stilling, under an-
dre forhold olgn. du skal træde over i

(1931: indtræde i^ Herren din Guds Pagt. lo

5M.os.29.12. Herren var nær ved at træde
over til denne Mening, som den rimelig-

ste. Biir/»Yi92(?;.X.S2. Kun nødig vilde han
træde over i en (anden) Stilling.NMPet.

IV270. S&B. |( om ting ell. forhold, fra Pa-
piret var (projektet) traadt over i haand-
gribelig Wirkelighed. PHans.KK.261. Stoffer

. . som er traadt over i Blodet. Tidsskr.f.Da.

RødeKors.l943.169.sp.2. 27.5) til bet. 6, især

(gart.) m. h. t. græsplæne: træde (6.i) (over 20

ået hele). Plænen rives og trædes over et

Par Gange, saa den bliver fuldstændig fast

(s: naar den anlægges). Tidens Kvinder. ''/i

1925.24.sp.l.

28) træde sammen (nu næppe br. i rigsspr.

tilsamraen. Ap0.4.26(Chr.VI). Adr.UT.1767.
nr.l2). (jf. II. sammentræde samt I. Sam-
mentraide). 28.1) O til bet. 3; egl.: træde
hen til hinanden; komme sammen paa
et (fælles) mødested; samles i et bestemt øje- 30

med; nu næsten kun om forsamling, komité

olgn.: mødes og begynde sine forhandlinger

osv.; konstituere sig; sammetitræde (II.l).

Moth.T209. Derpaa traade man udi Confe-

rence s&mmen.Holb.DH.II1.222. Man hil-

sede hverandre, og traadte sammen til den
første Dms. Blich.(1920). XIII. 137. Valg-

mændene (0: til landstingsvalg) i hver saa-

dan større Valgkreds træde sammen og
stemme paa saamange Mænd, som skulle 40

vælges for WalgkTed3en.Orundl.(1849). §41.

en Kreds af beundrende Medborgere er

traadt sammen for at tilvejebringe Midler
til et Rekreationsophold i Norge for Dig-
teren. EGad.TT.132. 28.2) til bet. 4; dels (nu
sj.) om forhold, begivenheder: forene sig,

sammensværge sig (til fælles virken) ell. irid-

Iræffe samtidigt, træffe sammen, alting

træder sammen for at giøre mig lykkelig.

KfjmGrgnneg.III.94. (jeg) vilde møde en 50

Afvisning, hvis ei særdeles Omstændigheder
traadte %&mmen.Brar^dea.Br. 1.217. dels (fagl.,

nu 1. br.) om kemisk forening af flere dele:

forene, samle sig. Med Jernilte træder
(sumak) sammen i uopløselige Forbindelser.

Manufact.(1872).260. 28.3) til bet. 6, dels:

sammentrykke, -presse med fødderne.
Moth.T209. (stakken) trædes vel sammen,
(»g o^to\}^e%.JPPrahl.AC.68. Jorden trædes
sammen om Spydet. Afe(W%«. 96. || dels w
(1. br.): ødelægge, knuse ved at træde ell.

trampe. Herrecykle . , venstre Pedal traadt
åimmen. PolitiE.Ko8terbl.**/i*1924.2.8p.l.

29) træde til (jf. II. tiltræde samt 1. Til-

træde, Tiltrædelse. Tiltrædende^. 29.1) (jf.

II. til 33) til bet. 1: føre en trædende be-
vægelse til ende, helt igennem ell. ud-
føre den med styrke; ogs. (til bet. 3; 1. br.):

gaa med faste ell. hurtige skridt; gaa til.

Træd kun til, saa gaaer Støvlen nok paa.
Levin. Træd rask til. Isen holder nok. smst.

Man er tilbøjelig til at tænke sig en Plat-

fod virkelig som en Fod, der træder til

med hele Saalen. Skomagerbogen. (1923). 13.

Han følte sig for med Foden, inden han
traadte til.ErlKrist.DH.84. 29.2) (jf. II. til-

træde 1.1^ til bet. 3: gaa (nogle skridt) hen
til (et sted); komme til stede. vAph.(1759).
Herrens Engel . . traadte til (Chr.VI: kom
frem^, og væltede Stenen fra Indgangen.
Matth.28.2. hans Tienere . . traadte til, og
vilde reise ham oip. Molb.DH.II.58. Huus-
herren traadte til for at hilse paa hende.
Kierk.I.176. SMich.S.l. || nu især: (indfinde

sig for at) yde hjælp, tage del i noget, overtage

et arbejde, ordne rwget olgn. Gud da vil
(

Selv træde til,
|
Da skal al din Kummer

endes. Brors.80. PalM.VII.241. For saa vidt

ikke andre drager Omsorg for den syge, paa-
hviler det Politiet at træde til. LovNr.118 "/«

1938.§2,5. Ridderen . . maa træde hjæl-
pende og beskyttende til.0Fms.LiW.9fi.

29.3) (jf. bet. 4t) t give sin tilslutning
(til noget); tiltræde (II.I.2). Da han traadte

til, blev Bestemmelsen vedtaget. VSO. 29.4)

(jf. bet. 4 og II. tiltræde 1.8; sj.) m. tings-

subj.: komme til; indtræffe; især: komme
yderligere til; støde til. *rynket bliver du,

naar Alder træder til Falst.Ovid. 66. VSO.
Jeg finder det saa sørgeligt, at denne For-

kjølelse nu skulde træde til og forøge Syg-
dommen med en Betændelse. Bmndes.Br./.
83. jf.: Mørket gør modig, naar spiritus er

traadt til.Oersov.KL.64. 29.5) (jf. bet. i) til-

træde (II.2.1) et embede ell. overtage, tiltræde

(II.2.2) en ejendom, jeg hid til min Dont
mon lakke

|
fra jeg traadte til — og til

denne T)&g.0jel.HS.4. des mere han (0: en

bondesøn) sled . . des mere blev der til ham,
naar selv han traadte til. AarbTurist.1946.

26. 29.6) ned-, sammentrykke ell. forme
ved at træde, trampe; til bet. 6: Andres.

Klitf.283. Med sino tunge Træsko stampede
han henover (møddingen) og traadte don til,

saa Stofferne i den rigtig kunde komme i

Gæring. Fleuron.KO. 210. Saa sagtner han
Farten. Kører ganske smaat . . Træder
Bremsen til. Og Vognen standser udenfor en
linngalovf.HelgeKaarsb.HM.58. ||

(til bet. 1)

m. h. t. sti olgn. Stien var græsset og ikke

videre traadt til. Herdal.Iiisser.(1933).95.
||

(til bet. 6^ m. h. t. fodtøj: faa til at passe bedre

ved at gaa med det. Krist.Ordspr.656. se ogs.

u. II. til 42.2
II (jf. II. tiltræde 3.2; lukke,

opfylde ved at træde jord olgn. ned i. VSO.
VI 1. 144. Tolderl.F.II.35.

30) træde tilbage (if. tilbagetræde^.

30.1) til bet, 3: gaa (nogle skridt) tilbage
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ell. laglæns; trække sig (lidt) tilbage. Moth.

T209. (maleren) traadte tilbage fra Billedet.

ErlKrist.BT.72. Kirk.B.103(se u. tilbage l.ij.

30.2) (jf. bet. 4:) give afkald paa, opgive
(en stilling, et embede olgn.); forlade (et

parti olgn.); m. h. t. plan, virksomhed olgn.:

holde op med (at beskæftige sig med); lade

fare; opgive, at trænge sig frem til at giøre

Lykke, men træde tilbage fra at giøre Gavn.
Rahb.Tilsk.1796.6. jeg har nu engang givet

ham mit Løfte. Jeg kan ikke mere træde
tilbage. Ifrø. ¥23. Han er gaaet saa vidt, at

han ikke længer kan træde tilbage. VSO.
Finansministeren træder tilbage. Efterfølge-

ren ventes næste Uge.PoZ.**/«i937.i. træde
tilbage fra en kontrakt olgn., (jur.) (ved

fuldstændig ophævelse) frigøre sig fra en kon-

trakt olgn. Sindballe.Søret.(1936-38).356.372.

30.3) (jf. bet. 4; tp ell. fagl.) om overgang

til mindre fremtrædende ell. vigtig rolle, stil-

ling, de andre (sønner) træde tilbage i Borger-

standen. J/Sweed.77/7.492. I Folkeviserne om-
kring Erik Glippuig træder Kongen selv til-

bage for hans Moåst&nåeie. OFriis.Ldtt.104.

II
om ting ell. forhold: Ursin. Uhre.(1843).145

(se u. tilbage 2.b). Den (o: en ordklassedefi-

nition) traadte stærkt tilbage allerede i Old-

tiden og kan betragtes som utilstrækkelig.

VBrøndal. Ordklasserne. (1928). 11. 30.4) (til

bet. 6; især (g) om tings tilbagegaaende be-

vægelse; især om vandmasse: trække sig

tilbage, de lave ved Stranden liggende

Egne, fra hvilke Havet i de senere Tider

er traadt tilh&ge.JHLars.HA.I.14. Floden
træder tilbage i sit Leie. VSO. S&B. \\ ogs.

m. h. t. linieføring: vige tilbage; være truk-

ket tilbage. Kummen, hvis øverste Del . .

kan træde noget ti\\iSk%e.Mackeprang.D.34.

31) træde ud (jf. udtrædej. 31.1) til bet.

1 og 3: sætte foden ud paa noget ell.

(især) foretage et ell. flere skridt ud (fra

et sted), (han) bød, at de skulde lade Apost-
lerne træde lidet ud (1907: udenforj (o: ud
af salen). ApG.5.34. Endelig traade han ud
af Yognen. Schousbølle.Saxo.142. (han) kom-
mer til Aaen, opsøger et Spangtræ, som han
træder ud ]^aa,.Buchh.SP.6. Nu ka' du godt
sætte dig — (de sætter sig) — aah — (Edith
træder ud af Skoene). KAbell. M. 41. Der
skete i 1934 606 Ulykker, fordi Fodgængere
traadte ud foran Biler. NatTid.Va937.Smd.
12.sp.l.

II Cii^, nu næppe br.) om soldater:

gaa ud og stille op. Jeg lader . . ikke mine
Batailloner træde i Gevær saa meget som
nogle af de andre Brigade-Generaler, som
ved mindste Aliarm lade dem træde ud.

at. 1848. (Rist. OR. 155). jf.: omkring ved
Hundredaars-Dagen for (Blichers) Fødsel —
1882 — begyndte Jyllands Kampestene at
træde ud tU hans Ære. Aakj.Blicher.(1926).
11.

II (jæg., foræld.:) Jægeren traadte ud,
naar han i Forladernes Tid, efter at have
afskudt begge Løb, ladede Bøssen. 7)Ja^t-
leks.1315.

Il (jæg.) om vildt: komme frem

af sit skjul; især om (haar) vildt: forlade

sin hvileplads for at fouragere. DJagtleks.

1316. jf. Blich.(1920).VL19(og sm8t.302).

31.2) (jf. bet. 4:) O videre anv. af bet. 32.i,

om en tænkt bevægelse, overgang til no-
get nyt olgn. \\ især i forb. m. fig. præp. af:

forlade en livsførelse, et udviklingstrin ell.

(især) en virksomhed, stilling, et fællesskab.

Formedelst de bekiendte Omstændigheder
10 havde ieg fast besluttet at træde ud af Sel-

skabet. Langebek.Breve.105. Menneskene hav-
de brudt denne Orden, og vare traadne ud
af den Bane, Overherren havde sat dem paa.
OGuldb.Br.295. (han) skal betragtes som
overvunden og træde ud af Legen. Hauch.
TV.I.82. De to unge Mennesker stege af

Vognen, og den ældre af dem, nylig traadt
ud af sit syttende Aar, skulde forsøge at

være galant. Sibb.II.52. Der opstod Minister-

20 krise om Spørgsmaalet. Demokraterne traad-

te helt \id. Frisch.PE.98. han er traadt ud
af skolen | ogs. om forhold, i forb. som træde
ud af funktion (Pol.*yiil944.4.sp.6), ud af

kraft (se I. Kraft 6j. || især i forb. m. fig.

præp. i, om (opgivelse af en tilstand, et sta-

dium og) indtræden i nye forhold. Konst-
neren forlader sit Værksted og træder ud i

den levende Nat\ii.Høyen.(Molb.NTidsskr.I.

376). træde ud i livet, se Liv 3.3. || i

30 forb. m. præp. fra: skille sig uå fra. de nor-

diske stater træder klart ud fra hinanden.
Skautrup.SprH.1.178. 31.3) (fagl. ell. m) til

bet. 6, om ting; fx. om vædske, vandmasse:
Floderne træde nd. GHMuller.hånisch-deut-

schesWdrterbuch.il. (1800). 484. Floden er

traadt ud over sine Bredder. F^SO. Han har
roet godt! . . Blodet er traadt ud af Finger-

enderne. J.ndA^a;.P£.7.224. om hvad der nor-

malt ligger skjult i noget ell. inde i en for-

40 dybning: Indvoldene . . skal træde ud (1871:
gaae udj som Følge af Sygdommen 12Zrøn.

21.15(1931). en død, plukket, ribbet Fugl,
med Skelettet traadt ud af I^joppen. JVJens.
(Pol.*yzl941.13.sp.2). enkelte Stivere traadte
ud af deres Sokler (o: ved en haard landing).

Flyvning Hær.82. øjnene traadte ud af deres

huler
i II

m.h. i. stilling, beliggenhed. Paa
Strækningen fra c. 78° til 79° . . træder Ind-

landsisen næsten overalt helt ud til Kysten.

50 NaturensY 1914.194. Stævnrørene ophører
ved Skibssiden, hvor Skrueakslerne træder
ud af denne. SkibsMask.99. 31.4) f tage store

(større) skridt; skridte ud. MilTeknO. 31.5)

til bet. 6: træde paa noget, saa at det
sammenpresses, mases ell. tværes ud
olgn. Moth.T209. jeg, som uden Tvivl, strax

skulde træde en Høvel - Spaane , eller en
Svovel-Stikke, eller et Stykke Papier ud,

som brændte paa mit Gulv. Ew.(1914).Y146.
60 Halmbunkeme paa Gaden vare traadte ud

imellem den usigelige Mængde Snavs.CBernh.
X.37. Ulrik Frederik gik . . frem og traadte

Gnisten ud. JPJac.1.94. jf. u. bet. 24.8 : Søm-
men (var) paa flere Steder . . traadt ud.
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GyrLemche.S.IV.låo. m. h. t. fodtøj: udvide,

gøre rummeligere ved at gaa dermed; ogs.

(1. hr.): træde til. Goldschm.Y351. Paven
gaaer jo altid med Tøfler, og saa naar han
faaer ny, er der en ansat . . til at træde
dem ud, for at de ikke skal trykke hans Lig-

tome. Eostr.FG.16 se. KAhell.M.40. || Ulledl;

dels (sj.) m. h. t. person: behandle haanligt,

afvisende olgn. lad ham nu ikke træde Dig
helt ud! Smil venlig, men tal fra Leveren, ip

GyrLemche.BD.167. dels m. h. t. emne olgn.:

behandle, anvende atter og atter, saa at det til

sidst bliver kedeligt, fortærsket. Vi trænge til

nye Utopister, for de gamles Tanker er

traadte ud i Tiiyialitet. Schand.AE.185. en
barbarisk Retskrivning, af den Art, der se-

nere er bleven traadt grundig ud i „Punsch"
og „Klods - Hans". Brøndum -Nielsen. PM. 61.

31.6) til bet. 6 og 8: træde paa noget, saa
at (en del af) det løsnes ell. falder, væl- 20

der ud olgn. (krigerne) traadte Tarmene ud
af Folk med Støvlehælene. JVJens.FD.9.
For at faa Blodet hurtigt af (0: af et slag-

tet dyr), stillede en Svend sig undertiden
op paa Kroppen og „traadte det nd".Aarb
Holbæk.1934.62. (ryttersken) traadte sin ene
Bøjle ud i Oipløhet. Pol.'*/,1941.3.8p.3.

\\ (jf.

bet. 8; fagl.) m. h. t. mekanisme: bringe ud
af forbindelse med en anden maskindel ved at

træde (paa en pedal olgn.). Hvis man træder 30

Koblingen ud . . vil Motoren ikke længere
. . være i Forbindelse med de 2 Baghjul.
Motorkør.l4.

IV. træde, v. ['tyæ-aa] ell. (nu især

gldgs., prov.) [tyæ'] sml. skrivemaaden træ
(Moth.P60.T148. Halleby.87. jf. Rask.Fyn-
skeBS.64. Thorsen.118. LollO.). præt. -ede
(VSO. Sandfeld.SM34. UfF. jf.: Ordet bru-

ges ikke let i Impf., men maatte der ufeil-

barlig hedde traadte, og trædede maa kal- 40

des complet forældet. Letin.^ ell. (især) -te

Ptræ-da], traadte ['tfoda] part. -et (Moth.
T148. VSO. BerlTid.*y,1919.M.7.8p.4) ell.

(især) trædt [tjæ'd], traadt ['tj(od] (i Sv
Grundtv. og Saaby. ^•*

anføres kun træd te,

trædt, i Glahder.Retskr. tillige traadte, traadt;
formerne med -aa- skyldes sammenblanding
m. III. træde (og I. traadej, men undgaas
ofte i rigsspr. p. gr. af usikkerhed m. h. t.

ordets bøjning, jf.: Gang paa Gang tabtes 50

Traaden naturligvis, og vi maatte snakke-
lystne op til Madam Bohm for at faa traa-
det igen. Hun var utrættelig i at træde
Naale for os. LCNiels. (NatTtd.**/tl928.M.
12.$p.6)). vbs. -ning (D&H.). (ænyd. træde,
trede, (pass.:) træis, sv. tråda, no. træ; til

I. Traad; jf. I. traade samt III. trende)
I) (jf. II. indtræde^ fere, trække en

traad igennem noget, især: el naaleøje,
ell. føre en naal$ øje ind om en traad, to
og saaledes anbringe traaden i (naale) øjet;

traade (I.l.i); (især dial.) i videre anv.:
føre et smækkert legeme (fx. en snor, et reb,

en ganske tynd, bøjelig gren) gennem en

aabnitig, et øje olgn. I.l) (især haandarb.)
m. h. t. naal ell. (sj.) naaleøje; ofte i forb.

træde en naal, synaal. (jeg skal) lære

dem, hvorledes man paa en nem Maade
skal træde N&alen. LTid.l751.351. naarsom-
helst hun baldyrede . . da sad han hos hende
. . han traadte hendes 'NhaA.Blich,(1920).

XI11.34. *ja vist skal af Øjne der skarpe
til

I
at træde et Synaaleøje. Zaa?Mnd.43. Ida

hjalp og Ida traadte Synaal. Bangf.L.iS^.

(hun) fandt sig en Synaal, som hun trædte
med en umaadelig Ende G&xn.GyrLemche.
DT.254. denne SjTiaal er tiaadt. KMads.
Marstrand.228. en Stoppenaal trædt med en
lang Tiå&d. KBliocen. AF. 173. i navn paa
børneleg: træde en Syna,al.Krist.BRL.268.

Sal.*VIII.366. 1.2) (1. br.) m. h. t. traad olgn.

*1 sidder saa
| Og Traad i Synaal træder.

Falst.43. (hun syr og) tankefuldt sutter hun
på sin Tråd og søger at træde den gennem
Nålens Øie.Hebo.MD.70. FrGrundtv.LK.261.
AarbLollF.1942.58. UfF. 1.3) (væv.) d. s. s.

IV sylle; ogs.: føre kædetraadene mellem kam-
mens tænder (UfF.). Naar Bomningen var

tilendebragt, skulde der træes i (trædes i);

Traadene blev stukket ind i Søllerne. Hal-
leby.87. UfF.

2) (nu især dial.) samle, anbringe gennem-
hullede smaagenstande (fx. perler) paa en

snor; trække (perler osv.) paa en snor.

træde perler. Moth.T148. VSO. Mange Æbler
og Pærer blev tørrede. Æbler skares i fire.

Pærer i to Stykker . . Nogle Stykker „træd-

tes" paa Traade, hvis Ender bandtes sam-
men, saa der fremkom Kranse. FrGrundtv.

LK.174. billedl: Din (o: digterens) Ungdoms
og din Manddoms Tid er svundet; |

men
end er Aaen ej i Havet mundet —

|
Perler

den træder paa sin SølveisnoT.OlafHans.SL.
77. (forskerens) resultater . . trædes på ud-
viklingstankens tTkd.Grønb.KM.29. || m. h. t.

krans olgn.: fremstille ved at anbringe perler

osv. paa en snor. Pateren maatte . . selv

træde sin Ro8enkrands.iV^PWtM)ei./2.8i. du
maa selv træde din perlekrans

|

V. træde, v. se II. trætte.

Træde-, i ssgr. (sj. Træd-, Maskinens

Træddel ( Pedal ). JPedersen - Bjergaard. Vo rt

Fjerkræ.(1901). 101. — dial. Traad(e)-. se

u. Træde-bræt, -lad, -rok, -tørvJ. (fagl.) af

III. træde; spec. til III. træde 8, i beteg-

nelser for maskine, redskab olgn., som drives

ved trædning med foden (fødderne), fx. (for-

uden de ndf. anførte) Træde-boremaskine,

-digel (til II. Digcl^, -drejebænk, -hammer,
-presse, -slibesten. -aKtif, adj. »e træt-

agtig. -bil, en. (1. br.) et om en lille bil

minder^de køretøj (ell. legetøj) , der drives

med fødderne. PoV/%1944.15.sp.6. -bræt,
et. et Traade-. jf. Moth.T210). I) (1. br.)

bræt, hvorpaa man kan træde (III.l) under

gangen ell. (jf. III. træde 6^ ved sammen-
trykning af noget. Fleischer.UB.36. »Greven
(vil) laane ham sit Adclsskjold,

|
Til Træde-

XXrv. Bentrykt ••/, 1M8 48
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bræt, at gaae paa over Sølenl Boye.Erik.46.

2) (jf. III. træde 1; sj.) trin (af træ) paa en

vogn olgn.; trinbræt (1). D&H. 3) (jf. -fod,

-lad samt Trit 6^ indretning (bestaaende af et

(lille) bræt) i en maskine, et redskab olgn.,

hvorved maskinen (redskabet) bevæges; (bræt

anv. som) traad (IL4). VSO. OpfB.^1.535.

Tyskeren (staar) ved sin Bænk (o: i et støberi)

og stamper taktfast i Trædebrædtet. CiZ^ans.

BK.165.
II
om rokkeskammel (1): Moih.TZlO. To

YSO. VortHj.III,1.72.
\\ (jf. Gangbræt 3) om

hvert af de to under en væv anbragte traad,

hvorved skafterne bevæges; væverskammel. MO.
II (jæg.) stor træ- ell. metalplade i fælde ell.

saks, hvorpaa dyret skal træde for at faa ap-

paratet til at virke. DJagtleks.1315. -bælg;
en. (nu 1. br.) blæsebælg, som sættes og holdes

i bevægelse ved trædning. vAph.(1764). VSO.
MO. -cykel, en. (mods. Motorcykel ; 1. br.)

cykel, som bevæges ved trædning af den kørende 20

selv. han (arbejdede) sig frem paa sin Træde-
cykle til enhver Udkant i sine to udstrakte

Sogne. KMunk. (DagNyh.^*/i»1934. 14. sp. 5).

sa.OS.73. -dyr, et. (1. br.) dyr, som dri-

ver et trædehjul. AntChristensen.Redskabslære.

(1918).108. -flise, en. [III.l og 3] (gart.)

flise, som nedlægges i græsplæne ell. blomster-

plantning til at træde paa under gangen.

BerlHaveL.1.248. -fod, en. (sj.) trædebræt

(3); paa symaskine: CFMortens. EF. 221. 30

StkVLgf en. d. s. s. -hestegang. AntChristen-

sen.Redskabslære.(1918).108. -gangs-hjul,
et. d. s. s. -hjul 2. Bl&T. -hestegang,
en. (jf. -gang; landbr.) hestegang, der dri-

ves ved, at en hest ved trædning bevæger et

endeløst bælte (af tremmer olgn.), hvis bevæ-

gelse overføres til hestegangen. LandmB.III.
378. LandbO.II.618. -hjul, et. I) (jf. III.

træde 1.3 og Q) hjul (paa maskine, redskab),

der bevæges ved traad, tryk af foden (paa 40

dertil hørende bræt olgn.). det (i) 1530 op-

fundne Trædehjul i en Rok. Manufact.(1872).

127. 2) (jf. -gangs-hjul, -mølle 1 og Traad-
hjul 2) hjul, der bevæges ved, at mennesker

ell. dyr gaar paa det, og hvis bevægelse over-

føres til en maskine, mekanisme som driv-

kraft for denne; især om hjul af særlig kon-

struktion (ofte af form som en cylinder, hvis

omkreds dannes af tremmer), der bevæges ved

trædning af mennesker ell. dyr. Et Træde- 50

Hiul, som indvendig er belagt med Trin,

at 2, 3 til 4 Personer kunde . . gaae . .

omkring i mulet. Kraft. M. 11.202. OpfB.*
11,1.32. indvendigt, udvendigt træde-
hjul, trædehjul, ved hvilket personen ell.

dyret gaar inde i, henh. uden paa hjulet.

Ursin.Mechanik.(1848).208.Sal.*XXIII.843.
-Icar, et. (foræld.) (større) beholder, hvori

noget trædes (III.9). JBeckmann. Technolo-

gie.(overs.l798).204. VareL.(1807).111. 315. eo

-lad, et. (dial. Traad(e)-. FrOrundtv.LK.
179 (paa rok). AarbLollF.1925.63 (paa hak-
kelsekiste). StevnsBjev.91 (paa rok)), indret-

ning, hvormed en maskine olgn. kan bevæges

ved trædning; trædebræt (med dertil hørende

forbindelsesled olgn.). FagOSnedk. paa rok

ell. væv: MO.^ (u. Trædebræt;. Feilb. UfF.

jf. Moth.T210. VSO. -maskine, en. ma-
skine, som bevæges ved trædning (paa et træde-

bræt, et traad). OpfB.^1.465. \\ især (dagl.)

om (ell. som forkortelse af) Trædesymaskine.
BerlTid.''/»1897.M. 2 Till. 2. sp. 5. SyStrikkeB.
12. -mølle, en. I) (jf. TrampemøUej kraft-

maskine, hvis væsentligste del er et trædehjul

(som drives rundt af mennesker ell. dyr);

ogs. om selve trædehjulet. Hauch.VII.487.
Tyrkerne fangede ham (0: en korsridder).

Lænket paa Hænder og Fødder gik han i

Trædemøllen. C£u).J5Z. 6. OpfB.*II,1.32.
\\

om ganske lille cylinderformet trædehjul, som
anbringes i et bur til motion for det fangne
dyr. han satte mig (j: en mus) i Buur, i

Trædemølle . . man løber og løber, lige langt

kommer man. HCAnd.(1919).ni.211.
\\ (jf.

bet. 2) i sammenlignende udtr. man gjør sin

Gjerning . . men uden at have Tilfredsstil-

lelse . . deraf . . som Hesten i Trædemøllen,
gaaer (man) med Bind for Øinene. PaiM

.

IL.Ill.375. Oppe paa (festpladsen) gik Mas-
serne og trampede rundt og rundt som i

en Trædemølle. 4ndiVx.P£./.244. 2) (jf. u.

Hestemølle og I. Mølle l.i^ virksomhed ell.

tilstand, der er præget af slid og slæb, ensfor-

mighed, kedsommelighed olgn. Kierk.IX.177.

Jeg er overmættet af hele Tilværelsen, kjed

af denne Trædemølle. Kofoed-Hansen.DL.lOO.
Mænd, som slider i et glædeløst Ægteskabs
Trædemølle. iVans. Af.32. den daglige Træde-
mølle med dens Smaafortrædeligheder truer

med at lægge altfor stærkt et Tryk over

oa.NatogMorgen.l909.1.sp.2. 3) (sport.) et

slags rullende fortov, hvorpaa der indendørs

kan trænes i gang og løb. Sportsleks.II.616.

-plante, en, [III.l og 3] (gart.) lav, fier-

aarig plante, der er egnet til plantnirig i

mellemrum mellem fliser i havegange, terrasser

olgn. HavebrL.*II.962. -pude, en. I) [III.l

og 3] (jf. -saal, Mellempude og u. Pude (2-) 3;

zool.) pudelignende, fortykket hudparti, der

hos mange dyr findes paa fodens, navnlig

tæernes, underside. Lutken.Dyr.^105. LandbO.
IV.607. Tæerne (o: hos den kirgisiske steppe-

høne) er korte, sammenvoksede og med en

fælles stor Trædepude. Boos.Zooi.*5S 7. 2)

(dial. ell. vulg.) i fil., som spøg. betegnelse for

et menneskes fødder. JSMøll.FH.1.54. Lad
mig se Trædepuderne I Gu' er du platfodet I

CarloAnd.TA.14.
I. Træder, en. ^(f) Trædere. jf. u. Ef-

ter-, Overtræder. — dial. Traader. se u.

Tudsetræderj. fit. -e. {ænyd. træder(e) (i ssgr.

som slange-, straatræder(e)j; til III. træde)

person, der træder; kun i ssgr. som Bælge-,

Hare-, Klokke-, Orgel-, Perse-, Tudsetræder;

se ogs. Feilb.; jf. Efter-, Op-, Overtræder

ofl. (til eftertræde osv.).

II. Træder, en. flt. -e. (til lY træde;

fagl.J indretning til trædning af (sy)rMale.
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SkotøjsO.114. jf. Synaaletræder. Emma
Kraft.SommerogVmter.(1893).60.
Træde-rok, en. (nu næppe br. Traade-.

Cit. 170 7. (PJensen. Snesere. (1883). 85)). rok

(I.l) med drivhjul, som bevæges ved, at man
træder med foden paa et trædebræt, en rokke-

skammel (1). OpfB.*II.60. Hannover. Tekstil.

11.239. -saal, en, (zool.) d. s. s. -pude;

ogs. (foræld.) om hæfteskive. Træbukke (har)

lange kraftige Been med 4, underneden med
haarede Trædesaaler udstyrede, flade Fod-
led. NordConvLex.Y 594. Næshornet (har)

Klumpfødder med 3 Hove og Trædesaal.

Lutkm.Dyr.m5. Sal.*V111.256. -saks, en.

(jf. Tallerkenjærn; jæg.) en slags saks (4.3),

der udløses, naar dyret træder paa træde-

brættet. Bogan.II.52. DJagtleks. 1281. 1316.

-skammel, en. (sj.) væverskammel. D&H.
-skive, en. (landbr.) kredsformet skraat-

stillet skive med en aksel gennem centrum,

anv. paa samme maade som en trædehestegang.

Ursin.Mechanik.(1848). 222. AntChristensen.

Redskabslære.(1918).109. -sko, en. (ænyd.

d. s.; foræld.) sko, hvormed der kan trædes

haardt, fx. brugt ved trædning af læder, klæde

olgn. JFBergs.G.35. VSO. -sten, en. [III.l

og 3] (jf. Traadsten; især arkæol.) i jorden

nedlagt, flad sten til at træde paa. Uatt.(Aarb.

1938.163). det (er) konstateret, at en Række
Trædesten har ført ud til Offersteder i Moser.
NationalmusA.1944.82.

\\ (1. br.) trappesten

foran indgangsdøren; dørsten. hun (sad) uden-
for Døren paa Trædestenen. Pont. UE.* 56.

Uden for Gaardens Dør ligger til Trædesten
en slidt Møllesten. Feii6.fiL.62.

|i ^;7. -flise;

gart.) flad sten, lagt i græsplæne, mellem
planter olgn., til at træde paa. DanmHavebr.
128. -sti, en. [III.l og 3] (gart.) fodsti i

have, bestaaende af en række med mellemrum
nedlagte trædefliser ell. -sten. LSal.XI.736.

||

(sj.) i anden anv. Gulvet . . glinsede gult

af ny Fernis, blot med en Trædesti af Fod-
maiTkeT.OIiung.PS. 192. -stok, en. I) f
rokkeskagle. Moth.T210. 2) (foræld.) større

beholder, hvori skind trædes (111.9(4)). VareL.

(1807). II.293. -stol, en. (jf. -vævestol;
vcev.) væv, som er forsynet med fodtrin, traad

(1 1.4), til bevægelse af skafterne. Manufact.
(1872). 156. 172. -symaskine, en. (jf.

-maskine^ symaskine, som drives ved fodkraft.

NatTid.**U1912.M.l TilU.sp.l. CFMortens.
EF.221. -tov, et. [III.l] 4^ tov, der hæn-
ger i en bugt under raaen (ell. under klyver-

bornmen), og hvorpaa matroserne staar under
arbejdet med sejlene; pert (II). SøLex.(1808).
Ku8kJen8.Søm.l56. -tørv, en. [III.9.8J
(ogs. Traade-. Junge.398. Kværnd. Traad-.
Begtr.Sjæll.1 1.283. MDL.525.602. FrGrundtv.
LK..274. UfF.). (dial.) tørv af lørvemasse,
som æltes ved, at dyr ell. mennesker træder

rundt i den; traadsetørv. VareL.(1807).III.
270. VSO.

||
ogs.: (dige) tørv, skauret med

spade, som drives i jorden ved, al man træder

(III.l.s) paa den. Feilb. -irogn, en. (sj., jf.:

en ganske passende dansk Benævnelse . .

endnu er det ikke i Brug. Levin.) ældre cykel-

konstruktion, som i modsætning til draisinen

(1) dreves ved, at den cyklende traadte et par
pedaler paa forhjulsakselen; velocipede, et

ungt Menneske red paa en Trædevogn paa
\eien.FolketsAvis.^'/»1869.2.sp.2. sml. D&H.
-værk, et. betegnelse for (kraft)maskiner,

der drives ved trædning af mennesker ell.

10 dyr; ogs. d. s. s. -lad. OpfB.*II,1.33. Feilb.

-vævestol, en. (væv.) d. s. s. -stol. Manu-
facL(1872).156.182.
Træ-doktor, en. (gart.) person, der

behandler syge træer. Riget.*'/il911.3.sp.2(se

u. hærdne 2). Haveselsk.1921.59. -drejer,
en. (ænyd. d. s. (Dekgl.Laugs-Artiklertill723.

1.229)) haandværker, der udfører drejearbejde

i træ (1.2). Cit.l706.(KbhDipl.VII.779).
TeknO. jf. Trædrej eri. Krak.l917.sp.l610.

20 Trædrejning. FagOSnedk.
Trædring, en. se II. Træring.

trædsk, adj. se træsk.

Træ-dne, en. (ænyd. d. s. (om due af

træ)) \. due af familien Columbidæ (som
navnlig lever i træerne). Wiese.T.I.530. Lie-

berkind.DYVn.234. -dug, en. (fagl.) trem-

meværk af spinkle fyrre- ell. granlister, der er

sammenvævet med jærntraad. Suenson.B.II.
165. -dukke, en. I) dukke (I.l), udskaaret

30 af træ. Reiser.IV.113. En Dag saae han en
Marionet-Farce . . under Larm af Trommer,
Piber og Skrig blev der hugget Hovedet
af to kronede Trædukker. /njf.LevncM.iOfi.

VSO. jf. I. Træ 2.8 : Hun er saa stiv som en
Trædukke. F-SO.y/.S39. 2) t dukke (1.6) af
træ paa en drejebænk. Trædokke. Moth.
T205. -dyr, et. spec. (zool.): dyr, der lever

i træer. BMøll.DyL.1.6. BøvP.II.352.
træe, v. ['tjæ'a] -ede. (afl. af I. Træ)

40 I) {efter sv. tråa; jæg.) om dyr: søge til-

flugt i et træ. VigMøll.HJ.194. naar han
(o: en kattekilling) ikke kunde klare sig paa
anden Vis, træede \\di.n..Fleuron.K.80. spec.

om fugl: sætte sig i et træ, straks efter at

den er jaget op. DJagtleks.1316. 2) (sj.) i

pass.: blive træet, træagtig, (billedl.:) hans
Iljærne træedes til. AnkerLars.LivetsUbøn-
hørlighed.(1905J.51.

Træ-eddike, en. (kem.) ved tør destil-

50 lation af træ fremstillet eddikesyre i urenset

form; træsyre. Wendl.LM.112. Christ.Kemi.

164.

træet, adj. ['tfæ'a^] (til 1. Træ; sml. sv.

tråig)

I) (1. br.) som ligner, minder om et

træ (I.l). et Vildnis af ældgamle, trsoede

Figenkaktus. Æmii/do«m.fi//.i72. en træet

VoTfihusk. I'oulIIansen.MedKajMunkpaaJagt.
(1942).70.

60 2) (jf. fortræet^ om plantedel: som inde-

holder træagtige bestanddele, er helt ell. del-
vis forveddet; spec. om urteagtige plante-

dele: som ved for langvarig vækst, for sen op-
tagning ell. unormal udvikling er blevet haarde,

48*
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sejge, træagtige, saa snart Kiøkken-Sagerne

ere blevne modne . . bliver (de) træede.

OecMag.1.277. Denne Plantes Rod er . .

træed, overdragen med en rød Bark.v^pft.

Nath.VII.542. Asparges og Ærter . . blive

lidt efter lidt txæede.Oehl.XXVIII.154. kun
den yderste, træede Hinde (o: af asparges)

borttages. FrkJ.Kogeb.154.

3) overf. anv. af bet. 2: som mangler
smidighed, bevægelighed, lethed, liv-

flighed); som virker træg, tør, kedelig
olgn. 3.1) i al alm. Han havde følt sig

afskrækket af det træede parlamentcariske

Liv hjemme i England. Brandes.Y 564. Ved
Karl V's Hof malede Utrechteren A. M.
sine noget træede Voitvættei. VVed.B.224.

(Holberg) havde ingen Sans for Vers; hans

egne er regelmæssige og kan blive fyndige,

men de er træede. NMøll.VLitt.III.464. 3.2)

(jf. Træ-figur, -mand 2) om person: som er

stiv i sin optræden, tør og kedelig af
væsen, forstokket m. h. t. anskuelser,
vanskelig at paavirke ell. opmuntre,
bringe i humør olgn.; ogs. om ansigts-

udtryk, væsen, (livs)ytringer: som er præget

af ell. vidner om saadan stivhed osv. ved træet

Seighed i at holde paa det . . Bestaaende
(har han) skabt sig stærk Modstand. jPædrei.

1860.145.sp.S. den gamle, træede Pedant
(o: Guldberg) var forarget over det Levnet,

der var kommet i M.ode.ClPet.0.13. han
(blev) endnu mere rolig, taus og træet end
føT.Rist.J.232. Musikens største Lyriker (o:

Mozart) — er regelret, ja ofte helt træet

og ubøjelig i sin FoTxa.CarlNiels.LM.14.
I Samtalens Løb gled den træede Professor-

maske ganske bort af hans Ansigt. JBC/in-

stians.NT.55. || om stemme: som mangler

(den rette ell. normale) klang; klangløs. Denne
Altstemme, som ellers var træet i sin Lyd,

forædledes i dette Øjeblik i Klang til Noget,

der kunde minde om en dyb, blød Fagottone.

SchandJF .66. AaDons.MY56.
4) (til I. Træ 4.2; nu 1. br.) om pro-

dukt, vare olgn.: som smager af den træ-
beholder, hvori det opbevares; ogs. om smag,

der minder herom. I Skovene findes Druer
af en træed og bitter Smag.-Kmer./TTIiJ.

der er . . godt Smør øverst i Fierdingen;

men saasnart man kommer længere . . ned,

er det gammelt, og træet. Rahb.Tilsk.1796.

111. Smørret, Vandet smager træet. F/SO.

I. Trsef, en. [t^Bf] (oftest skrevet Tref;.

flt. d. 8. ell. (1. br.) -fer (Saaby.'), {ty. treff

;

af fr. tréfle, kløver(blad), klør; nu sj.) ^
d. s. 8. IL Klør. vAph.(1759). Jeg havde
Spadille, Manille smaa femte i UTet.Blich.

(1920).XII.180. (han) spillede en lille Tref

igen, „Kløer, sagde Katten, den faldt paa
^sen*\ Reuter.Landmandsliv.II.(overs.l869).9.

*Tiet-Es.Drachm.BK.5. jf.Feilb.

II. Træf, et ell. (nu kun dial., jf. Feilb.)

en (Graah.PT.II.173. TBruun.1.266. Orundtv.
Saxo.III.296. en sære TTæi.MylErich.S.59).

flt. d. s. (Wiwel.239). {ænyd. treff, sv. tråff

(fk.), ty. treff (m.); til træffe; jf. IIL Ram
1) (jf. træffe 1; nu sj.) det at ramme

noget, ell. slag, stød, skud olgn., som
træffer, rammer. I.f) i egl. bet. vAph.(1764).
Disse Geværer . . ere ligesaa sikkre i Træf
som almindelige Geyærer. PRasmussen.Blade
afmitLiv. (1862). 60. EBluhme.Fra et Ophold i

Grønland.(1865).50. 1.2) (jf. træffe l.i; m.
10 overgang til bet. 3) om udfald af lodtræk-
ning olgn. *To Lodder bringes der (o: i

hymens lotteri) og vælge vi,
| Beroer dog

Træffet paa Fortunas Nvkke.PaiM./.73.
*Skal et Træf, et Kast

|
Med Tærninger da

Pigens Vel forspilde? //re.^(?.29.

2) (m. overgang til bet. 3; 1. br.) til træffe

4.1 : det at møde en ell. mødes; møde; især:

kortvarigt ell. tilfældigt møde; sammentræf
(1). Pastor L. hilser . . paa en gammel Be-

20 kendt . . Pastor L. bliver saa optaget af

dette tilfældige Træf — at han ganske glem-
mer Niels Andersen i Trængselen.ENielsen-

Stevns. Som du saar—. [1929J. 143. Under et

Ophold i England har Otto truffet en Ung-
domsveninde . . og Resultatet af dette Træf
er et Barn. TomKrist.(Pol.^'/»1931.13.sp.6).

Niels traf Inger . . igen paa Vejen . . de havde
et fra begge Sider vel forberedt Held til,

at Træffet kunde ske. AaseHans.Vr.126.
30 3) (jf. Ind-, Slumpetræf^ til træffe 7:

begivenhed, liændelse, situation, der indtræffer

uventet, ikke er forberedt; tilfælde (2-3);

tilfældighed; spec. (jf. Sammen- (2), Sam-
træt) om begivenhed, hændelse ell. situation,

der skyldes samtidig, uventet ell. tilfældig,

indtræffen af omstændigheder; ofte (jf. Lykke-,
Svinetræfj m. prægnant bet.: heldig(t), lykke-

lig(t) hændelse, tilfælde osv. (jf. PEMUll.''

468). slem Træt.vAph.(1759). er det ikke

40 overladt til et Træf, hvor han kommer til at

begynde, istedenfor at Enhver skulde be-

gynde med Begyndelsen? Zier/i;./X.ii2. klas-

siske Værker . . læses sjældent . . og fornøjer

kun lidet . . fordi det rent ud er et Træf, om
de begribes. VortHj.I,3.9. Hver ny Anekdote
. . om Livets besynderlige Træf — de gør

alle Borgeren forsigtigere. Fyed.jB5.294. det

var et rent træf, at vi fandt ham
j jf.: det

maa siges at være et direkte Træf af Lykken,

50 at Tog 23 den Dag var . . forsinket. Lofcojno-

tivT.1943.27.8p.2. ofte i forb. af (Agerdyrk-

ningen.(over8.1772).3) ell. (især) ved et træf:

*Hvis derfor ved en Træf du være skulde

I
Af dette umedlidne ^lags. TBruun.1.266.

*det opdaged Jacob | I Tide ved et selsomt

Træl Oehl.XI1.63. Ved et Træf har jeg faact

fat i en Tegnebog. MartinAHans.JR.31. bero
(vAph.(1759)) ell. komme an paa et træf:

Graah.PT.II.173. Du giør altsaa best i at

60 slippe den (o: et æsel) løs, og at lade det

komme an paa et Træf, om Du siden finder

den igien eller ei.Biehl.DQ.I.158. det gaaer

dog underligt til . . med disse . . Fyrsters

Frieri; de . . maae kjøbe Katten i Sækken,
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og lade det komme aa paa et Tvæt.Ing.VS.

1.156. VSO. e. br.
\\ f paa (et) træf, paa

slump; paa lykke og fromme. vAph.(1764).

(kvinderne) skrev paa en Træf en Hob
Streger i Asken, og befandtes der saa at

være effen, meende de, deres Ønske skulde

gaae i Opfy\d«i[ae.Grundtv.Saxo.III.296. sa.

6S.V302.
Træf-, t ssgr. se u. Træffe-.

Træ-fang, et ell. (sjældnere) en (Cit.

1746.(Vider.11.307)). (penyd. d. s.; nu næppe
br.) I) træ (1.2), ved, skoveffekier, især

brugt som brændsel, gavntræ osv. Cit.1746.
(Vider.II.307). Man kan bruge dette Træ-
fang (o: af cypressen) i Steden for Ceder-

træ. vAph.Nath.I.581. ACHansen.Kbh.'sLeir-
krands.(1807).174. 2) (jf. Fang 2.^) fælles-

betegnelse for ting, redskaber af træ. Cit.1743.

(UistMKbh.VI.399). Leth.(1800). Fajance,

Glasvare, Jern- og Tiæimg.MR. 1851.204.

-farve, en. I) (fagl.) farve, der minder om
farven i træ, ved. S&B. jf.: Herrecykle . .

højre Haandtag txdildkXVQt.PolitiE.Kosterbl.

*/*1925.2.sp.2. 2) (sj.) farvestof, fremstillet

af fan^etræ. Cit.l705.(KbhDipl.VII.751). 3)

(fagl.) maling til træværk. HFB. 1945. 302.

-farvning, en. (fagl.) overfladisk farv-

ning, bejdsning, af træ med det formaal at

efterligne ædlere træsorter. Sal.*XXIII.844.
•fast, adj. (nu næppe br.) forveddet; træagtig.

træefast St&mme.KiøbmSyst.I.34. -fattig,
adj. (især Qj ell. fagl.; mods. -rig^. Hele
Skove lå rykkede op med Rode i det alle-

rede iforvejen træfattige L&nd. Blaum.Sk.43.
ForstO.

træffe, v. ['trgfa] præt. traf [tfBf]

(Høysg.AG.96) ell. trættede (JLodberg.

ManderupDue. (1711). 127. Holb.JH. II. 352.

Schoushølle.Saxo.27. jf. Høy8g.A0.96; nu
kun (sj.) i pass.: alle engelske Varer, sora

træffedes i Frankrig, skulde brændes. BeWi'n.

(DTidsskr.1904.268)) ell. (nu dial.) træfte
(PJuel. LL.26. Lech.Skånemålens bojningslåra.

(1925). 127); præt. flt. (nu kun arkais. (sj.)

ell. dial.) trulfe (Holb.MFbl.88. Smørialis's

Digtervandringer. (1823). 19. jf. Esp. §175,c)
ell. t traffe (Uolb.DH.1.788); part. truffet

['tfofa/] ell. truffen (i rigsspr. kun (især i

atlrib. anv.) som fk.; ogs. (dial., især jy.) efter

have ( Riber.(Egeria.1,2.(1H05).89). Rnsk.Br.
1.328. HjoH.KrUIAt.II.272. jf. Høysg.AG.96.
Feilb. Brenderup.§ 189,1. Flemløse.160) ell.

knyttet til et ord af intk.: det er troffen.

Gram. Breve. 199. Adr.*/il762.5. jf.: et for-

træffeligt veltruffen HkMene. SMBeyer. E.
133. hertil best. f. og flt. trufne ell. (nu sj.)

tr uf fede (LTid. 1754.259. ChrFlensb.DM.
11.47. jf.: De først paatruffode Bautasten
laa væltede. NatTid.**U1945.7.8p.6)) ell. f
iTHiUet (Pflug.DP.533. Holb.Intr.1.47. EPont.
Men.III.419.

jf. Høy8(KAG.96). vbs. -nin?
(s.d.), jf. II. Træf, Træffen. || reciprokt

træffes (dial. ogs. træfs. Gravl.T.113. Loll
Gr.76); præt. traffes (St.Jørgen.(1904).239);

part. truffets fHvor har vi truffets?C/tr£n-

gelst.EH.65. Thuborg.NV 162) ell. truffedes
^de var truffedes tilfældig på lejse.VVed.
(Tilsk.1924.II.75). EGad.GB.118); præt.- og
part.-formerne er 1. br. (sml. Mikkels.Sprogl.
212. PDiderichsen.DG.120) og undgaas oftest

ved omskrivning med hinanden (hverandre)
|i

som hjælpeverbum bruges i de alm. trans. anv.

(bet. 1-4.1 og 4.3-5 og b) have, i bet. 4.6 (s. d.)

10 dog ogs. undertiden være; i bet. 4.2 anveiides

have og være i flæng (se ovf. l.l og 3), i

bet. 6 nu i reglen have, tidligere ofte være

f'Ulykken (o: slotsbranden) var truffet Kon-
gens Euns. Rahb.Tilsk.1794.166. *Da fik jeg

først vide, dig Skjæbnen var tTuHet. Aarestr.

SS.V.215. *Der er dog intet Uheld truffet

Kæren? Holst.G.54) ; i bet. 7 anvendes nu i

reglen have (tidligere ogs. være, se u. bet. 1),

i bet. 8 have (Rørd.LB.322) ell. være (Myl
20 Erich.S.86. JørgenNiels.KB.138), i bet. 9.3

oftest være, i bet. 9.6 baade have og være.

(ænyd. treffe, træffe, ogs. i bet.: kæmpe, an-

gribe, SV. tråffa (i[ dråffa J; fra nht. treffen

;

egl. sa. ord som I. dræbe |[ i ænyd. synes ordet

kun at have svag bøjning (som i sv.); stærk

bøjning (som i ty.) kendes først fra Holb.

Ctraf: Holb.Ep.III.127. tToffen.sa.Vgs.I.l. jf.

PSchulz.DS.82), baade stærk og svag bøjning

angives af Høysg.AG.96. || i bet. 1-2 er træffe

30 ensbetydende med TV. ramme, men mindre br.

i talespr. (og dial.) end dette, jf. ,/træffe bru-

ges) mere i Talespr. end i Skriftspr."Z/mn.)

I) naa, slaa imod et (tilsigtet ell. tilfældigt)

tnaal som afslutning paa den bevægelse, der

foregaar ved et stød, slag, kast, skud osv.,

især m. bibet. af, at stødet, slaget, kastet osv.

volder smerte, skade, virker dødeligt olgn.;

ramme (lYl); m. prægnant bet.: ramme
paa det tilsigtede, ønskede, (for formaalet)

40 rigtige sted; m. subj., der dels betegner per-

son, dels den legemsdel, det redskab, vaaben,

hvormed handlingen udføres, dels den bevægelse

(hug, stød, slag, skud osv.), der føres mod
noget, l.l) i egl. bet. de Pille, som treffe een

af dem, saare dem begge. Holb.Heltind.il. 16.

de blevo ved at prygles paa en Trøie Duus
væk, uden at bryde sig om hvem Slaget traf.

Biehl.DQ. 1.141. Dog kunde han vel træffe,

hvad han sigtede efter, naar han kastede

soliolden med Haanden. /ia?ic/». ¥62. træffe

Ma&\et. Scheller.MarO. træffe en bal tykt,

se II. tyk 2.1. (delvis til bet. 2(8-4).j træffe
plet(ten), se I. Plet 4 (jf. u. lY sort 5.\).

træffe sømmet paa hovedet olgn., se

II. Søm 2.2. (jf. bet. 2 og 6) biltedl: lod-

det træffer en^ se I. Lodsp.liOfi*'*^ || uden

obj. Holb.Heltind.il. 5 (se ramme sp.376**).

hvis de træffe godt mod dom (o: vaab-

nene),
|
Saa rammes vore Skiolde.Of/ii.L/.

60 (1846).38. Skuddet træffer for højt (for lavt).

Scheller.MarO. jf. rigtig 7: Han havde faaot

. . et modbydeligt Spark i Skridtet. Hvis
dot havde truffet rigtigt, saa (o8v.).Leck

Fischer.HM. 123. jf. u. bet. 2.* og n. llaar 3.2:
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Stenen af Gibeonitens Slynge, der treffede

paa et Haar og icke feylede. Sort. Tr. 7. i

talem., se u. I. Invalid, Slumpeskytte, (nu
sj.) i forb. m. præp, paa: af Vildfarelse

(ihjelslog han) een af Ministerne i steden for

Kongen, og derudofver blev saa forbittret

paa sig selv, at hånd . . stak sin Haand udi

Ilden, og lod den gandske forbrænde, effterdi

den ikke havde treffet paa den rette Mand.
Holh.Intr.IA7. 1.2) (jf. let. 2) om fysisk (ell.

aandelig) paavirkning, der minder om slag,

kast, stød, fx. vandstrøm, elektrisk strøm, ud-

ladning, pludselig lammelse, sygdomsanfald,
smerte, choklignende aandelig paavirkning
olgn. *Som Pilen fløy, saa snar dig treffed

Dødsens Pine. i^rors.328. Pludselig, som Pilen

flyver og træffer, traf Døden dybt i det

varme Bryst. Mynst.Wilh.5. *Trine saa mig
— træf mig, Flamme (o: lynet ramme mig)\
—

I

Ei engang det mindste Nik\ PMøll.
(1855).1.54. en Morgen . . fandt man (ham)
truffen af et Slag, liggende paa Gulvet i sit

Y3STelse.Hauch.IV389. det nedstrømmende
vand træffer skovlhjulene

\
(staa) som

truffen af lynet: *Stumme de staae der,

som trufne af Lyn. Rein.ND.169. se ogs. u.

Lyn 1. (blive som) truffen af lynild,
(et) lynslag, se Lynild, Lynslag. || om
pludselig aandelig paavirkning, fx. af sorg,

betagelse, kærlighed. *Her traf han mig —
Her i mit fulde Hierte

|
Fandt jeg den døde-

lige Vn\.Ew.(1914).lI.191. de vare Alle

smerteligt trufne ved et Tab, som for lang

Tid maatte efterlade en Tomhed. CiSerwÆ.//.

108. Moder blev „truffet" (o: forelsket) i det

Øjeblik, hun saa' den unge fremmede foran

sSg. MRubin.Er.il. Christiern ser truffen (o:

slaaet af hvad hun siger) paa hende. KMunk.
ChrII.22.

2) videre anv. af bet. 1, om tænkt bevæ-
velse ell. virksomhed, der naar et vist

(tilfældigt ell. (især) tilsigtet) maal. 2.1)

om tænkt bevægelse; fx. om blik: falde paa;
om lyd: naa ; ramme, det BUk, der traf

ham fra neden af opefter, havde noget af

det samme farlige ved sig som et af de hur-

tige Ka,a,Tdestød.Drachm.T.94. en Lyd traf

mine Øien.S&B. hans Høgeøjne traf S. Ose
Jens.SL.26. 2.2) (især m) som udtr. for, at

en handling ell. ytring olgn. rettes mod en
ell. noget og virker (føles virkende) efter sin

art ell. hensigt; ramme (IY2.i); spec. om
ytring olgn.: sigte mod ell. til en ell. noget

og virke paa denne (dette) som spot, dadel,

straf olgn. Rallerie . . træffer ikke uden
Baåier. Holb.Hex.IV4. den tr&ilBl&T. jf.

bet. 6: Satire betyder Vittighed, naar den
gaaer løs paa andre; men Ondskab, naar
den træffer os selv. PAHeib.(ForSandhed.II.
223). Misfornøielsen træffer vel især de før-

ste Afdelinger (af tidsskriftet). Oehl.(Hjort.
KritLit.II.261). finde (Leth.(1800). Rask.
Br.1.238) ell. (nu kun) føle sig truffet:
Da Trønderne hørde, hvilke Beskyldninger

man gjorde dem, følde de sig trufne, gav
Sandheden Magt, og tilstod. Grundtv.Snorre.

11.367. Ogsaa i Danmark havde Tusinder
følt sig trufne af Reformatorernes Tanker.
Schiern.HS.1.112. lKg.8.38(1931). han følte

sig truffet af min kritik
j 2.3) (jf. bet. S)

som udtr. for, at et vist godt, rigtigt, passende
resultat ell. forhold tilvejebringes ved formaals-

tjenlig optræden ell. (spec.) ved rigtigt valg

10 mellem flere muligheder; ramme (IV 2.2). som
Inddelingen kan skee paa flere end een
Maade, kommer det just an paa at kunne
treffe den beste. Høysg.S.a3^. (nu sj.) m. h. t.

tidspunkt: Man maatte derfore nødvendig
tøve , for at træffe en beqvemmere Tid.

Schousbølle.Saxo.447. Ew.(1914).11.364. Traf
jeg Tiden (o: kom jeg rettidig) "i Elkjær.HF.
14. træffe (den rette) maade, se I. Maade
3.2. træffe en middelvej, se Middelvej.

20 træf fe ens smag: de forsikrer mig, jeg

har treffet deres Smag. EPont.Men.II.6. St

SprO.Nr.171.18.
\\

(m,. overgang til bet. 2.i)

ogs.: gætte (rigtigt). Leth.(1800). „Hvor-
dan . . gik det ikke de to Djævle — hvad
de nu hedde —" — „Du mener vel Sotto
og Simber?" — „Truffet I" J5reda/iL/.76. „De
tænker for meget paa Kjæresten." (Leende.)

„Hvad? har jeg ikke gjættet det?" — „Jeg
kan ikke nægte. De har saa temmelig truffet

30 det."Jirz.Tr66. *Du mit Ønske just har truf-

fet. PaZJf. 777.244. JySaml. 1. 168. 2.4) give

en rigtig (med virkeligheden, et forbillede, en

gældende mening overensstemmende) fremstil-

ling af ell. et rigtigt udtryk for; fremstille,
udtrykke ell. gengive paa rette maade,
korrekt, virkelighedstro; ramme (IV2.3).

hånd har ladet (krønikerne) oversætte i Dansk
ved sine Studentere og Skrivere, der ikke

have allestæds vidst at treffe den rette Me-
io ning.Gram.(KSelskSkr.IY3). om den Ham-

borgiske Beregning har saa nær treffet Sa-

gen, faaer mand med Tiden at vide.LTid.
1724.363. Om jeg har truffet Forfatternes

Mening, kan jeg ikke med Bestemthed vide.

Kierk.VII.241. (dette) er artigt at læse og
træffer oftest Sandheden. Hjort.KritLdt.II.36.

især om kunstner (digter, skuespiller osv. ell.

(navnlig) bildende kunstner): Holb.Bars.III.

5. Nu skal Erfurt male mig, og træffer han
50 mig, saa er det godt. PAHeib.Sk.I.211. Den

Lethed, hvormed han (o: en tegner) traf og
gjengav Udtrykket i det menneskelige An-
sigt. Hauch.V1.44. Beundringsværdig var den
Sikkerhed, hvormed (skuespilleren) traf næ-
sten enhver komisk Karaktei. Davids.KK.
192. abs.: han havde lært at tegne, og han
var lykkelig i at treHe. JSneed.IX.46. Juel

forstod tilfulde den Kunst at „træffe", —
at tilvejebringe en „behagelig Lighed" —

60 at „ideBAiseTe'\ SigMull.B.9. || træffe efter
livet, se Liv 3.3. delvis til bet. 2.3: træffe
(lige) paa et haar (jf. u. bet. l.ij ell. paa
en prik (se I. Prik 1.5^. Holb.Forv.lsc.

vAph.(1764). jf. u. II. Haar 3.2. træffe det
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rette ell. det rigtige (S&B.II.240. CSPet.
LUt.906). VSO. Jeg tror ikke, at denne op-

fattelse har truffet det rette. LJac.F.59. Ml-

Icdl: *Naar Christi Lys i Sjælen boer,
|

Han træffer dog det Rette. Boye.AD.IIL79.
træffe det rette punkt olgn.^ se Punkt l.i.

||

part. træffende anv. som adj. (og adv.) (jf.

rammende u. IV ramme 2.3/ Leth. (1800).

allermeest træffende fandt jeg dog Lig-

heden (o: ml. en person og en kalkunsk

hane) senere hen, da jeg saae ham i en
Uen\iet.Blich.(1920).XX.22. Kierk.XIII.llO

fse u. IIL slaa 31). (Holbergs) Dom (er)

ikke altid træffende, men altid billig. CPalM.
(EistTidsskr.5R.IV.43). træffende sagt. SÆB.
træffende svar, se L Svar l.i.

|| fart. truf-

fen anv. som adj. Men hvad har dog denne
Afskildring, enten den er truffen eller ei,

med den Sag at giere.TBruun.(Skxies-p.1,1.
41). Naar jeg skulde skrive en nordisk Tra-

eoedie, da blev den i det Høieste en truf-

fet Copie af 'Rskon.Grundtv.JJdv.Ill.622. nu
hun i forb. med (maadss)adv. (især vel; ogs.

skrevet som ssg.): der gives Prøver af vel

troffede poetiske Malerier. Lrtd.i754.259. de
veltrufne Afbildinger af Naturens Skj en-

heder. l?Jtcft.fi52<);.F///.62. et Portræt af

en dansk Politiker, saa skarpt truffet, saa
beundringsværdigt udført. Brandes. III. 105.

gmaa veltrufne GeniehiUedeT. StSprO.Nr.l89.
28. 2^) spec. anv. af bet. 2.4: J^ an slaa ell.

$ynge den rette (angivne, tilsigtede) tone.

naar Cantoren intonerer vel, har Peblingen
godt ved at treffe Tonen. Biehl.DQ.III.229.

pe første Vanskeligheder med at læse No-
der og træffe vare overstaaede. ^PBerg^reen.
Weyse's Biographie.(1876).9.

3) {udmklet af bet. 2.8; O, især emb.; jf.:

„træffe Forholdsregler, Anstalter, Forbere-

delser o. d., moderne Germanismer." I^evin.)

m. h. t. forhold: bringe i stand, tilveje-
bringe, foranstalte, især efter ell, som
resultat af overvejelser, forhandlinger olgn.;

kun i mer ell. mindre faste forb. som træffe
en afgørelse (RegnebKøbm.II.6. LovNr.322
''•1945.§4.stk.6), aftale, anstalter, et
arrangement (Ludv.), en beslutning
(VlaCour.DH.lI.255), dispositioner, for-
anstaltninger, forberedelser, en for-
ening (o: overenskomst), forholdsregler
(Ijevin.), forsigtighedsregler, en ord-
ning (Ludv.653. 2Krm.8.14(1931)), over-
enskomst (VSO. LovNr.95y*1936.§l), et

valg, se L Aftale osv. (nu sj.:) træffe
en forandring (forandringer): denne Tids
Jøder . . have treffet en Forandring i slige

solenne Handlinger. LTtd. 7 733.457. Menin-
gen med de tnifne Lovforandringer er . . at
frivo Hustruen en selvstændigere Stilling.

S'HxonaløkonTids8kr.VI.443. f træffe for-
bund (Slange.ChrlV1178) ell. forlig: Kom
Orenneg.ll.280. (lad os) slutte et Forlig; og
naar vi har troffet det, saa vil vi giøre et For-
Røg. DenforhexedeSideFlesk.prriJ.O. Levin.

4) (udviklet af bet. 1; sml. IV ramme 1.2^

ved et tilfælde ell. efter leden, (op)søgen
komme til at staa over for, møde en ell.

noget. 4.1) om sammentræf, møde mellem
levende væsner (især personer); nu i reglen

(delvis mods. V møde 1^ m. bibet. af, at

den ene part standser den anden, at parterne

standser op og (ell.) samtaler ell. gør hin-

andens bekendtskab (og event, derefter slaar

10 følge, er sammen), ell. at den ene part befinder

sig paa det sted, hvortil den anden tilfældigt

ell. forsætligt kommer, de Danske . . traffe

Dalekarlene ved Rødehioe. Holb.DH.1.788.
(de) havde truffen (Baggesen) i Weimar.
Riber.(Egeria.I,2.(1805).89). Saa traf jeg da
hende. Vi mødtes, idet vi begge vilde besøge
Familien i Kronprindsessegaden, Kierk. VI.
197. han følte sig ret glad over at have truffet

Pastor K., som han jo dog havde søgt.

20 Schand.AE.317. paa dette Bal har de truffet

. . en GxeVmåe.PReumert.MaskerogMen'iie-
sker.(1940).44. \\ spec. (sml. V møde 1.2/-

med en vis hensigt indfinde sig paa det sted,

hvor en anden befinder sig, og komme i for-
bindelse med vedk., især: for at føre sam-
tale, forhandling olgn. med vedk.; ogs.: komme
i telefonisk forbindelse med. *Saa vil, imid-

lertid, jeg skrive Brevet —
|

Farvel! Du
træffer mig i Ka.hinettet.Bredahl.V161. Træf-

30 fes 3—4 stod der paa Skolebestyrer Fris'

J)øT.Stuek.I.69. Træffer jeg Fru T., spurgte
hun kort. Søiberg.KK. 1. 77. han træffes paa
telefon nr. 8770

j
træffe en hjemme, se

IIL hjemme 2.5. || uden tanke paa enkelt

møde ell. helt uden tanke paa personligt møde:
(fore)finde; komme ud for; konstatere
eksistensen ell. tilstedeværelsen af. Om
nogen vil sin Haand til Ont mod os udstrek-

cke,
I
Da skal hånd viide, at hånd treffed

40 icke Giecke.Hoife.Paars.44. jeg har nu reist

heele Verden omkring, men jeg har ikke

kundet treffe got Folk. sa.Arab.6 se. De træf-

fer ikke let en Danser som Borgmesteren.
Kirk.B.129. \\ i (historisk) præs., i forb. m.
tilstandsbetegnelse, stedsangivelse olgn. i 1793
træffe vi ham i Strasbourg som Premier-

lieuten&nt.VKorfU8en.KF.275. 4.2) reciprok

anv. af bet. 4.i: træffes, om to ell. flere per-

soner (ell. dyr): tilfældigt ell. med en vis

50 hensigt indtræffe samtidigt paa samme sted;

mødes (V6) (og tale sammen, gøre hinandens

bekendtskab osv., se u. bet. 4.i). Ih hille-

mænd, skal vi træffes her? Oehl.Digte. (1803).

233. de trodsige Bønder
|
Møde paa Thinget

med Gny, træffes i Dalen til Strid. OeW.V///.
88. saa træffes vi nok en anden Gang, naar
jeg har bedre ^txxnAer. Gylb.Sk.62. hun kunde
dog ikke have set ham for sidste Gang I . .

De maatte træffes og tale sammen. O/d.iZ.

60 153. Vi har aldrig txn^et^.AndNx.FL.lO.
4.8) m. h. t. dyr, ting ell. forhold; egl.: under
gang, vandring komme ud for, opdage;
derefter (uden tanke paa gang) i al alm.:

komme til at staa over for, støde paa,
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finde noget ved et tilfælde ell. under søgen,

forsken ell. som følge af bestræbelser, eet

(brev), som jeg har treffet i en skrefven Bog.
Gram.(KSelskSkr.IY24). (jeg) spurgte hvor-

ledes hun havde været saa heldig at træffe

dette Tilflugtssted. Tode.IX.386. *Han gaaer

i Ørken uden Læ
; |

Da træffer han et Figen-

træ. OeW.fi844;.Xy//.254^;7.: „urigtigt." Le-

vin.). Da han slog Bogen op, traf han strax

Stedet. F(SO. Den ovenomtalte Ring af næ- jo

sten rent Guld traf en Stenhugger, da han
tættede en Rendesten. SophMiillN.80. jf.:

Indsatsen (blev) betalt, Lykkehiulet om-
dreiet, og . . Barnet traf til ham den største

Gevinst. PAHeib.R.II.96. m. h. t. befordrings-

middel: naa (paa et vist sted af ruten); ofte

m. bibet. af rettidighed, imorgen reiser (jeg)

til Haarburg for at træffe den hanoveranske
BUigense. HCAnd.BCÆ.I.146. || nu næsten

kun: iagttage, konstatere ell. støde paa, finde 20

noget, der er af betydning for en undersøgelse,

forskning, udredning, (fregatfuglen) har sit

Tilhold omkring ved Øerne i det store Ver-

denshav, men træffes ofte 3 til 600 Milo

borte fra La,nd.Kielsen.NHM.365. De ikke

talrige ariske bestanddele (0: i den finske

sprogklasse) træffes næsten kun i den ugriske

kla.sse.VilhThoms.OS.3. For nylig opgrave-

des der . . et iøjnefaldende mærkeligt Gud-
domsbillede fra den ældre Bronzealder, som 30

dette hidtil ikke var truffet her i Landet.

SophMUll.N 48. Vi træffer (formen) Aga på
blypladen i Knud den helliges grav. MKrist.
GN.29. Vi træffer ofte paa Stueplanter for-

skellige plantesugende Insekter. Spdrck.ND.
210. 4.4) (nu 1. Ir.) finde paa uvedkom-
mende sted ell. hos uvedkommende;
komme over. jeg ved ikke af, at Told-

væsnet nogensinde havde Held til at træffe

noget (0: brændevinstøj) her i Byen. JySaml. 40

4R.Y.206. vi maa ikke engang græsse vore

Køer i Skoven mer; hvis nogen træffes dér,

bliver de taget o^.Rørd.S.106. || i videre

anv., især i forb. m. i: (paa)gribe i noget

ulovligt, uærligt, kompromitterende. Jeg er saa

bange, at I troer deres falske Beretninger,

nemlig, at Ovidius skulde have træffet nug
udi et Bedragerie. Hoi6. Z7fijff.7Y2. de vare

Roerkarle, som han havde treffet paa ferske

Gierninger.sa.Z/i,223. selv de lærdeste Lærde 50

ere ikke ganske sjælden blevne trufne i så-

danne Unøjagtigheder. Hjort.KritLdt.il.281.

Hun vilde . . ønske, at hun kunde finde ud
af hvad det var som havde faaet ham til

at lyve, noget hun aldrig før havde truffet

ham i.AHenningsen.SA.115. 4.5) i særlige

forb. m. præp.; især m. stærk fremhæven af

tilfældighed, uventethed.
\\ f træffe for,

støde paa; møde; ogs.: komme ud for. Høysg.
S.81. man er lykkelig, naar man kan træffe 60

for saadanne Yennev. Skuesp.Y457. hvis jeg

her skulde træffe for eet af den forføriske

Morganas Slotte. Blich.(1920). XIV 216.
||

træffe over, dels m. h. t. person: møde ved

træffe

et (heldigt) tilfælde; dels (i rigsspr. tscsr/k^

m. n. t. ting: finde tilfældigt (og faa fat paa,^
sætte sig i besiddelse af). Høysg.S.61 (se

slumpe 1.1^. Og han som troede han kendte
Bibelen . Aldrig i sine Dage havde han
truffet over det Sted. Buchh.EG.45. hun in-

viterede, hvem hun traf over eller kom i

Tanker om. JørgenNiels.KB.33. Hvis (væg-

terne) traf over en (beruset) Person . . blev

han anbragt paa en Stige. AJeppesen.Fraået
gl.Kbh.(1935).50. || træffe paa, støde paa
(se IL støde S.i); dels m. h. t. levende væsen:
til min Ulycke traf jeg paa Monsieur, hvil-

ken jeg tog for Ba.TheeTen.Holb.GW. 1. 1.

Ingen kom til mig, Kammeratorne turde det

ikke, de ønskede ikke at træffe paa Rectoren.
HCAnd.ML.74. *En Bjørn engang gik ud
paa Rov,

|
da traf den paa en Nordbag liden.

Kaalund.123. Buchh.FD.31. jf.: Mig synes .

.

at jeg har truffet paa den rette (o: at dedi-

cere bogen til).FrHorn.SomnPoet.A2^. billedl.:

De maa endelig ikke troe, at Deres utrætte-

lige Godhed og Opmærksomhed imod mig,

er truffet paa en Uskjønsom eller Utak-
nemlig — tyeTtimod.Bødt.(Personalhi8tT.
1946.91). dels m. h. t. ting, forhold: *Hvor
sielden forefalder,

| At man kan treffe paa
en Trøie, et par Skoe. Wess.66. vi gjorde

Holdt, saa snart vi traf paa et nogenlunde
skyggefuldt TTæ.Buchh.FDK.153. Vedel . .

kan være truffet paa Visesang i afsides jy-

ske Egne.HBrix.AP.il1.44.
|| f træffe til

noget, (tilfældigvis) komme til ell. opdage
noget, (han) træffede . . af en Hendeise til

en B.n\e.Schousbølle.Saxo.62. Vest-Friislæn-

deme . . Hvilke maaskee ved at opsøge sig

et nyt Land . . have treffet dertil (0: til

Nordfrisland), smst.413.

5) (især [3) videre anv. af bet. 4, m.
tings-subj.: finde, ramme, overraske paa
et sted, under visse omstændigheder. Frost-

nætterne . . traf vel meget Rug netop i

SpiTing.Olufs.Oec.VIII.36. *Samme Foraar
traf mig kaad og kærnesund . . | i Favnen
paa yndige Olga. JVJens.Di.57. de mange
Mennesker, som (luft)Ala.Tmen havde truf-

fet ude. B.T.^'/il944.2.sp.3. \\ især om brev,

meddelelse: naa. Treffer ellers saavel mit

Latinske som mit Danske Brev Hannem i

den stand, som ieg ønsker, da vær forsikret,

at det treffer vel. Langebek. Breve. 14. Jeg
haaber at dette Brev træffer Deres Eksel-

lense i god Sundhed. Rask.Br.1 128. Deres
Brev traf mig i Hamburg. Ludu.

6) (udviklet af bet. I.2J om forhold, hændelse,

(skæbne) tilskikkelse, nu oftest af ugunstig art:

tilstøde; hænde; vederfares; blive (en)

til del; komme over (en). Den almindelige

Ulykke, som treffede Jøderne, strakte sig og

til ÆgjT^ten.Holb.JH.II.352. een af.de for-

nøieligste Hændelser, som traf mig der i

Landet.PAHeib.R.II.48. *Gid Blindhed treffe

hvert vanhelligt Øie.Bagges.SV302. 1 det

værste Tilfælde traf der mi? ikke Andet
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end hvad der var truffet Tusinder før mig.

Erz.ST.386. u-omlyden træffer så godt som
kun . . a. SkatUrup. SprH. 1. 47. jf. iet. 1.2

:

Tabet træffer ham haardt. Luflit;.
* lykken

træffer manden, se I. Lykke 3. raden træffer

en, se I. Rad 6.

7) (Hl bet. 4:) finde sted; ske; hænde;
indtræffe; især: indtræffe, ske tilfæl-

digt ell. ved et sammenstød, -træf af
flere forhold, begivenheder; ogs.: forme
sig, føje sig efter forholdene, omstændig-

hederne, tid og lejlighed. Igaar . . træffede

den ulykkelige Hændelse paa Donse Krudt-
værk, at den store Mølle sprang i Luften.

Cit.l737.(CChrist.H.329). endeel Toure og
mange Besøg, som traf i den travleste Høst.

PNNyegaard.S.167. || nu kun upers.; dels

i forb. det træffer ell. det kan (skal)

træffe, det er troffen, ved (N. N.s) Død,
at jeg nu er Senior Acaderaiæ. Gram.Breve.
199. »Nu skulde det til Uheld treffe,

| At
Hundens Eier kom.Wess.81. Manden har
faaet for meget. Det kan saa let træffe paa
en MiiTked3åag.Schand.TF.I.134. Det var
kedeligt, at det (o: et sygdomstilfælde) skulde

træffe, ligesom Mor var kommet. J.aDons.5^.

15. i forb. m. adv., der angiver tid, sted ell.

maade: *snart i Frankrig, snart i Velskland,

I
Hvor det nu saa kan træffe. OeAL/Tfi67.

Det træffer heldigt! . . om en Maaned holde

Mine og jeg BryUnp. Ing.LB.1.140. Hør nu
her, hvordan det traf. Mikkel Thøgersen var
paa Rejse i Jylland for Kongen (osv.).JV

Jens.SS.105. Feilb. \\ dels i forb. det træf-
fer sig ell. det kan (skal) træffe sig.

naar dot treffer sig, at et saadant ungt Men-
neske ved Døden afgaaer./Siampe.Z/.SSJ.

det traf sig (Chr.VI: begav sig^, at Publii

Fader laae syg.ApG.28.8. Det kunde saa-

mænd godt træffe sig, at jeg havde glemt
det.MKlitgaard.MS.50. Feilb. „Sig mig da
.''. om ieg giør vel dersom ieg tager dend
Pige til ægte . .". — „Lige som det kand
treffe Big." KomOrønneg.II.435. Jeg kan
boe i Kjøkkenet, eller i Stalden . . lige-

som det kan træffe sig. Heib.Poet.V 210. i

forb. m. maades-adv.: Imellem en Kasse med
gamle Bøger, som jeg kjøbte, var ogsaa
en Metamorphoses paa Fransk — det traf

sig yjipcTlistl Blich.fl920).VII.8. det traf

sig saa uheldigt, at et Tog var brudt sam-
men paa det nordre Spor. LokomotivT.1942.
209.8p.l. Det traf sig saa heldigt, at

Forældrene netop var færdige med Middags-
søvnen og skulde til at tænke paa Kaffen.

KLar8.MH.19. AaDoru.MV135. || dels (sj.

i rigsspr.) i forb. det træffes, *„Knegt,
hvis Du kjender Veien,

| Saa før os til

Lemvigl" —
|
— „Ih nei, det træffes hel-

digt,
I
Der holder selv jeg Rast." ÆToW./.

148. jf. Feilb.
|| f P«"^- træffende anv. som

adj.: som kan ske, indtræffe, jeg forbinder
mig til i (q: med henblik paa) treffende

Ufærd, at have oplagt i Friderichsværn en

Lønningsdags Brød for dens Garnison. AfÆ.
1810.521.

8) komme u4 for en tilfældig hændelse;
komme til; slumpe til. 8.1) (udviklet af
bet. 4.5 slutn.; nu kun dial ) iljorb. træffe
til (at gøre) noget. Høysg.S.62. (paa børsen)

kan jeg vel træffe til at tale med nogen,
som kjender hd.m.PAHeib.Sk.II.317. jeg
træffer til at være mine Landsmænd bo-

10 kjendt . . som en Tilbeder af Christus,

Orundtv.Smaaskr.l6. (støvlerne) blev . . helt

oversprøjtet af Dug, hver Gang han traf

til at træde i det høje Græs. Lunde.F.109.
Fattigdommen er noK ikke saadan at faa
Has paa . . Lille Lasse kan godt træffe til

at blive voksen Mand, inden det sker.

AndNx.PE.III.336. Halleby.31. Feilb. 8.2)

(udviklet af bet. 8.1 ell. ved konstruktions-

ændring af det u. bet. 7 behandlede upers.

20 udtr. (idet subj. i den efter det upers. udtr. flg.

at-sætn. er gjort til subj. for træffe^; dagl.,

især dial.) i forb. som træffe at gøre,
tilfældigvis gøre. vi traf at komme til denne
M.a,nd.Ørst.Br.I.119. en ganske lille blank
Sten, som han traf at samle op en Gang
paa sine Rejser. JVJens. NO. 241. Der er

meget stille i Kamret . . kun naar Else

træffer at tage Saksen og give et Par Klip

. . brydes Stilheden. Bre3end.Fr.244. Sjæll

30 Bond.112. Feilb. om ting: det røgede Flæsk
kunde i Sommertiden træffe at have en
Plet, som var \idi.xsk.SjællBond.49. jf.: Traf
Vejret o» var heldigt, hvilket Liv rørte der
sig saa ikke paa disse vidtstrakte Moser.

Ealleby.29.

9) i særlige forb. m. adv. 9.1) træffe an
iefter <?/. antreffen; 7'/. antræffe) dels (til bet.

4; nu kun arkais., sj.): (tilfældigvis ell. efter

søgen) møde, støde paa nogen ell. noget.

40 ChrVs KrigsArt.36. mand . . treffer (ikke)

lige Naturer an i alle Verdens Parter. LTid.
1741.528. Mand treffer der i (o: i en ud-

gave af Popes skrifter) an mange af hans
Breve. sms<. 2743. 750. stod Luttendranken
saa overhaands højt i Kvæld, siden jeg træf-

fer ham an her, liggendes tryg og tør som
Noæh Ark paa den Bjerg Ararat ?JP7ac./.

52. dels (til bet. 1.0 f intr.: støde mod ell.

ramme. vAph.(1759). Vognhiulet traf an

50 paa en Steen. VSO.L187. 9.2) træffe I, (sj.)

til bet. 7: hænde; ske; indtræffe, (han)

var saa ond og voldsk, naar dot traf i.

Rosenkrantz.MV51. 9.3) trætte Ind (jf. ind-

træffe^.
I]

(delvis efter ty. ointreffon) f til

bet. 4: tilfældigt komme ind et sted ell. an-

komme til et bestemmelsessted; indtræffe (1).

H. treffer paa Jagt ind til nogle Skov-
JomiTU(iT.Schou8bølle.Saxo.56. (sørøverrie) traf

ind i en snover Viig. 8mst.l94. Han traf netop

60 ind til rotte Tid. VSO. || til bet. 7, om for-

hold, begivenhed olgn.: finde sted; frem-
komme; indtræffe (2). Havde icko denne
Ulycko troffed ind, saa maa Du jo dog til-

staa, at jeg havde baaret mig usigelig vel ad?

XXIV. Bentrykt •*/, 1»48 49
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KomGrønnegJ.273. * Træffer Slud og Hagel

ind,
I

Kule-Veyr gaaer over. Stub.50. (sel-

skabets) halvhundredaarige Jubilæum . .

traf ind 1809. NyerupRahb.VU44. »Tredie

Nat træffer ind. Høeg&Rubow.Overs.afOvids
Fasti.(1945).35. nu næsten kun upers. det
træffer ind med ('regn (vejr) osv.). det

traf ind med bedre \e]T.KLars.(KlareDruer.

170). Det traf ind med icgn. Mikkels. Ordf.

357.
II

have sin rigtighed; stemme; passe.
Man siger: at Himlen skienker sine Børn
Deres Lykke i Søvne; og hos ham treffer

det ind. Biehl. (Skuesp. III,4.16). Oehl.XIX.
145. især om spaadom, forudsigelse, forvent-

ning olgn.: gaa i opfyldelse; slaa til;

indtræffe (3). Man siger for et Ordsprog . .

enhver er Aarsag til sin egen Lykke; Men
dette slaaer oftere feyl end det treffer ind.

Holb.Heltind.il. 3. Aldrig ere mine Drømme
. . saaledes truffet ind, som denne Gang.
HCAnd.BCÆ.1.160. Han kunde godt have
. . forudsagt ting . . som havde udsigt til

at træffe ind. AnJcerLurs. VS. 9. spaadommen
træffer ind, se Spaadom 2.i. 9.4) træffe over,

spec. (efter ty. ubertreffen; til bet. 2) f : over-
gaa; overtræffe. vAph.(1759). 9.5) træffe

sammen (jf. sammentræffe samt Sammen-
træf^.

II (jf. sammentræffe 1) til bet. 4: mødes
tilfældigt og (ell.) flygtigt. Bagges.Ep.429.
Jeg er fiere Gange truffet sammen med ham.
Hrz.XV.168. Han kunde godt snakke med
Cilli, naar de ellers traf sammen. Elkjær.HF.
45. jf. u. bet. 4.3: (jeg kører) til Odense,

træffer sammen med Deligensen og gaaer
med den til Flenshmg.HCAnd.BCÆ.I.250.

(jf. bet. 4.2 ; nu næppe br. :) Vi kunne træffes

sammen i Aften. VSO. (nu sj.) overf.: mødes i

synspunkter, smag osv. Jeg var saa lykkelig

at træffe sammen med ham i adskillige Ideer.

Ørst.Br.I.176. det er mig tilforladelig kjært,

at. vi træffe sammen i det Punkt. Hrs.XIV
333.

II (jf. sammentræffe 2) til bet. 7, om
forhold, begivenheder: indtræffe samtidigt;
ogs.: forene sig (til fælles virken). siden

baade Misvæxt og Ulykke paa (bondens)

Creature paa engang træffer sammen. Ci<.

1747.(CChrist.H.180). alt dette traf sammen
med Freden med Sxerrig. Rask.Br. 1. 18. naar
alt dette træffer sammen, saa skulde da
Pokker . . være gnaven til Sinds\Gjel.T.22.

refl.: *Mig var det, som af Røverhaand Du
frelste. ! Og nu det træffer sig saa selsomt

sammen,
|
At jeg er Præsident i Retten her.

Hauch.DVII.176. 9.6) træffe til, (efter ty.

zutreffen; sj.) til bet. 7: (vise sig at) være

rigtig; passe; slaa til. PJuel. LL. 26. Det
træffer . . til paa Faust, hvad (onkelen)

siger til sin "^iéce. Roos. (UnivProgr. 1941.

11.32).

Træffe-, i ssgr. (ogs. Træf-, se Træf-
held, -sammen, -sikker(hed) ; undertiden veks-

ler Træffe- og Træf-, se u. Træffe -punkt,
-øvelse og u. Træfsikkerhed^, af træffe. -daS)
en. [4.1 ] dag, fx. en vis ugedag, paa hvilken

man kan træffe en; ogs.: dag, paa hvilken

man efter aftale mødes i en bestemt anled-

ning. FlensbA.*/iil922.2.sp.3. -felt, et. [1]

spec. (fægt.): den del af fægterens legeme ell.

udrustning, hvorpaa et stød regnes for gyldigt.

Sportsleks.II.617.

træffelis, adj. ['tyBfali] ^t træflig.

Pfiug.DP.55. Seidelin.113. Westenholtz.A.150.

se ogs. ndf.). intk. -t ell. d. s. (se u. bet. 2).

10 adv. d. s. ell. (sjældnere) -t ell. (nu næppe
br.) -en (Holb.MTkr.373. Reiser.IV376. tref-

li^en.Holb.Kh.571). (ænyd. treflig(e), tref-

felig; fra ty. trefflich, mtit. treffelik, til ty.

treffen (se træffe^ og egl. m. bet.: træffende,

passende; jf. drabelig, fortræffelig; nu kun
dial. (i bet. 2)) udmærket ved sine gode egen-

skaber; ypperlig; fortræffelig. I) om per-

son. Hånd var en treffelig General. //oi6.

Intr.I.210. (han øvede) Maler-Konsten saa

20 flittig, at han blef en treflig Mæster. EPont.

Men.II.201. 2) om ting ell. noget abstrakt.

De Kæyserlige giorde en treffelig Modstand.
Slange.ChrIV1192. De unge Læger og Feld-

skiærere finde her en trefiig Øvelse og Ley-
lighed at dyrke deres Videnskab. EPont.
Men.II.8S. det var træffelig du kom inden
jeg gik. UfF. II

som adv.; især som grads-

adv.: saare. Egnen der omkring er treflig

smuck formedelst de skiønne ll&\er.Pfiug.
30 DP.125. (han) hafde i sine unge Dage

treffeligen sindexei. Slange.ChrIV1386. Tred-
sindstyve tusende Rigsdaler kunde komme
os treflig vel ti\T^as.Skuesp.V97.

Træffen, en ell. f et (se ndf.). vbs. til

træffe (jf. Lykketræffene ||
{ænyd. en meget

blodigt treffen ; fra ty. treffen (n.), træfning,

til oht. treffan, i bet.: kæmpe) f træfning
(2). Admiral Råbes Flode . . holdte et Træf-
fen paa de Pommerske Kyster med den

40 Svenske Admiral Sparre. CCRothe.Waldemar
LøwendaM.(1750).9. (Gyldenløve) bivaanede
. . det blodige Treffen hos Steenkirken.

CPRothe.MQ.I.147.
Træffe-punkt, et. (ogs. Træf-, jf.

Scheller.MarO. se ogs. ndf.). ^ punkt, som
træffes (l.i) (ell. som skal træffes) under
skydning. Scheller.MarO. DJagtleks.1317.

jf.: Middeltræffepunkt paa Skiven. <SaL*

XXIII. 844.
II

i anden anv.; i skakspil:

50 I Opgaver, hvor to (eller flere) sorte Brik-

ker garderer et bestemt Felt, og Matførin-

gen gaar ud paa, at Hvid erobrer Feltet

ved, at de sorte Brikker tvinges til at op-
give Garderingen, taler man om Træf-
punkt. Skakopgaven.(1942).53.

Træffer, en. ["tf^far] flt. -e. (jf. ty.

treffer; til træffe)

I) (sj.) om person. I.l) (til træffe l.i^

person, som (især: ofte, med sikkerhed)

60 træffer maalet ved skydning. Skytten er en
god TræEeT.VSO. MO. 1.2) (jf. træffe 2.3>

person, som er den rette til ell. dygtig til

et bestemt arbejde, med sine mange gode
personlige Egenskaber maatte (han) blive
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en Træffer af Rang.VilhHans.J.Ol. jf.: Da
er Marcus Blem en god Taltræffer (o: god til

at huske talJ.KBirkGrønb.KD.34. 1.3) kunst-
ner, som kan træffe (2.4), efterligtie for-

billedet paa udmærket vis, gengive noget

naturtro. En Maler kan male godt uden at

være en god Træffer. VSO. MO.
2) om ting, forhold. 2.1) (jf. Fuld-, Torpedo-

træffer; især Jii ell. sport.) til træffe l.i

:

kast, slag, stød, skud osv., som rammer lo

maalet (mods. I. Fejler, Forbier 1 ofl.). han
var vis paa at faa sine vittige Angreb til-

bagebetalt i fuldt saa solide Træffere (o:

næsestyvere olgn.). TroelsL.BS.III.57. Der gi-

ves et Point til Kasterens Parti for hver
Træffer, og et Point til Modpartiet for hvert

Fejlkast (j: i holdspil). FrKnu.LB.7O . Sports-

leks.II.617. jf.: Procentvis er det meget faa

Mennesker, Lynet lykkeliggør med en Træi-
ifT.ErlKrist.MM.62. || især om skud. under 20

livelig Skvden — nu en Træffer, nu en

Bommer. Blich.(1920).XIX.61. Skyderegl.22.

have 6 Træffere i 10 Skud. Scheller.MarO.

2.2) (jf. træffe l.i (og G); foræld.) heldigt
terningkast ell. udtrukket nummer, lod
i (tal)lotteri. JBaden.OrtO. jf.: Fem træf-
fer, naar alle 5 Tal i Lotteriespil komme
ud paa een Seddel (if. Kvine).JBaden.FrO.
319. Tretræffer (sid.), billedl.: det Øie-

blik, da jeg . . modtog disses Indbydelse, 30

faldt mit Livs Terning op for mig med
den lykkeligste Træffer, min gode Genius
kunde nogentid ønsket mig. Rahb.E.III.225.

2.3) (nu 1. br.) til træffe 2.2 og 2.4: ord,

ytring , der virker efter sin hensigt, træffer

(2.2) ell. er rammende, træffende (se træffe

2.4^. I Samtale var hans morsomme Grynte-
lyde gerne et Avertissement om at han for-

beredte sig til en Træffer. VilhAnd.FM.234.
Det er vist Georg Brandes, som i et lykke- 40

ligt Øjeblik har udslynget den Træffer, som
hedder Fædrelanderi. SundSans.*/tl920. [SJ.
sp.2. du skulde høre, hvor de (o: jøderne)

skreg, hver Gang han (o: Jesus) stangede
dem en Træffer ud! . . Det var saadan hvad
Præster nu siger, og af og til en ordentlig

Øretæve til Konkurrenterne. Oiu/Bany.Ju-
das.(1935).ll. 2.4) (jf. u. træffe 2.8; nu
tuFppe br.) rigtigt svar paa en gaade
olgn. Blandt hans Gietninger var ingen 50

Trajffer. V'.S'O. MO. 2.5) noget, som i høj

grad slaar an (hos (det brede) publikum), gør

werlig lykke, faar ell. har succes; især (jf.

Publikumstræffer, Schlager^.- optræden, num-
mer (4), trick, forestillina, koncert ell. skuespil,

nse, melodi, kunstvatrk olgn., der gør stor

lykke; ogs. (sj.) nedsæt.: hvad der kun til-

.-niter al slaa an, gøre lykke hos (det brede)

ixihliknm (DAU.). Overhørings-Scenen i

. Aprilsiiarrene" har . . sine mest udmærkede 60

Traiffcrc i Frk. Trumfmeiers Fransk og Hr.
Zierlichs Tysk. hvorover Ingen opholder sig.

Brandes.XI 1. 114. tre-fire af Kepcrtoirets
sikreste Træffere. Poi.V,, 7907.4. Poul Levins

Romaner, som i Aarene under og efter Ver-

denskrigen var Julemarkedets sikreste Træf-

fere. T't/fe4nd.Lt«./F6S9. en Figur . . som i

en god Skuespillers Hænder altid vil være
en sikker TTæ&eT.TKrogh.Da.Teaterbilleder.

(1932).114. (maleren) er repræsenteret med
to oplagte „Træffere". PoZ. ".'4 i945.5.sp.2. (jf.

bet. 2.1; sj.:) Med (skuespillet) Le Roi har
de to unge Forfattere skudt en Træffer.
Brandes.XVIII.249.
Træffe-sikkerhed y en. se Træf-

sikkerhed, -tid, en. [4.i] tid (paa dagen),

da en person (fx. minister, rektor, univer-

sitetslærer, læge) kan træffes, faas i tale (i

embeds medfør). Lektionskatalog. 1900. 11.25.

TelefB. 1946. sp. 7109. -øvelse, en. (1. br.

Træf-, jf. Saaby.'' se ogs. ndf.). øvelse i at

træffe. I) (1. br.) til træffe l.i. det . . maatte
være en Slags Træffeøvelser, hvor det . . gik

ud paa at ramme en af de temmelig højt-

siddende Kji&geT.CMøll.F.218. 2) (især skol.)

til træffe 2.4: øvelse, hvorved det gælder om at

gengive noget rigtigt ell. give den rette løsning,

det rette svar paa noget. Forfatterinden selv

(o: der slavisk efterligner sine forbilleder) . .

har Nænne til at kalde sine poetiske Træffe-

øvelser for „mit Morskab". VilhAnd.Litt.il.

589. (spørgsmaalet) om Sætningsanalysen

. . bliver mere end en mekanisk Eksercits

(„Træffeøvelser"). Meddelelser fra Dansklærer-

foreningen.l945.8.sp.2. || især (til træffe 2.5)

om øvelse ved sangundervisning: Lærerinden
viste en Række Synge-, Træffe- og Rytme-
øvelser. VorlJngdom.1937138.126. Man arbej-

der (i sangtimerne) med noget, som hedder
Tiæiøve\ser.Scherfig.FF.76.
Træf-held. et. (til træffe 7 ell. II. Træf

3; dial.) heldigt træf (3); slumpetræf; lykke-

træf. MDL.669. det var nærmest et rent

„Træfheld", at det var ham, hun havde
mødt, da hun kom til Byen. IlansPovls.JP.

205.

Træ-fiber, en. (fagl.) fiber, tave i ved.

TeknO. || hertil betegnelser for, hvad der er

fremstillet af sammenpressede plantefibre, som
Træflber-gulv, -plade. -tiguTy en. spec.

(jf. -mand 2',nul. br.): træet (3.2) person, det

morer mig, at jeg (0: en ung pige) dog alt-

saa har gjort et Slags Indtryk paa den Træ-
figur. iVans. JZ). 94. GBang.EK.II.240. -fil,

en. fil til bearbejdning af træ. FagOSnedk.

-filt, en, et. filtlignende stof, fremstillet

af træfibre. IngBygn.l940.42.sp.l. -flaade,
en. (1. br.) flaade, lavet af tømmerstykker, ell.

samling tømmer, der flaades; tømmerflaade.

vAph.(1759). VSO. MO. Fangerne laa paa
Træflaaden og vaskede \]\d.AndNx.PE.III.
185. -flaAke, en. {ænyd. d. s.; dial.) træ-

dunk til opbevaring af drikke (især: brugt

til at føre øl olgn. med sig i under arbejdet i

marken); bimpel (1); lejle. Junge. Bøgh.1.45.

SjællBond.55. UllO.
træflic, adj. se træffeiig.

Træfning, en. [it];i}fnei\] flt. (især i

49*
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bet. 2-3j -er. I) som vbs. til træffe. vAph.

(1759). især i flg. anv.: I.l) (især ^) til

træffe l.i: det, at et skud, kast osv. træffer,

Skyderegl.27. Scheller.MarO. at iagttage Træf-

ningen (o: af luftbomben). FlyvningHær.lOl.

II
hertil Træfnings-centrum (d. s. s. Spred-

ningscentrum. Sal.*XXIII.844), -sandsyn-
lighed (Scheller.MarO.). 1.2) (jf. træffe 2.5

og Nodetræfning^ J^ det at træffe den rette

(til en node svarende) tone. Den udøvende
Musiker . . skal være i Stand til . . at lære

sine Hænder . . Løvens Kraft i Spring og
Sikkerhed i Tiæining. HansPovls.LB.43. 2)

(ænyd. trefning, sv. tråffning; vist efter ty.

treffen (se u. Træffenj; jf. Dræbning 1 samt

For-, Hovedtræfning; især ^) sammenstød
mellem fjender; kamp; især: krigerisk sam-
menstød, kamp mellem forholdsvis smaa
(troppe) styrker; (større) fægtning, (jf.: En
Trefning er . . mere end en Fegtning og
mindre end et Slag. PEMii,ll.*434). den tref-

ning (1871: Kampj, som skulde skee under
aaben h.imme\.2Makk.l5.19(Chr.VI). Hvis
min Kaarde kunde tale, vilde den vidne om
mit Forhold udi saadanne Tieiningei. Holb.

Forv.Ssc. Under en heftig Ild begyndte begge
Admiralskibe Træfningen. Wand.Mindesm.I.
272. Nu hørtes mange Kanonskud, som om
der blev leveret en Trætning.Goldschm.VI.
335. Scheller.MarO.

||
(nu sj.) i forb. som

gaa, komme, være i træfning (med ell.

sammen), hånd . . gik i trefning (1871:
Kamp; med mcmor. 2Makk.8.23 (Chr.VI).
naar I kommer i Træfning sammen; vil jeg

gaa bag til, og rende ham min Kaarde ind

i Ryggen. Holb.Vgs.Y3. Schousbølle.Saxo.105.

t holde træfning med ell. sammen:
2Makk.l0.28(Chr.VI). han torde ey driste

sig til at holde Trefning med H.Schousbølle.

Saxo.16.
II

billedl. Kierk.XIII.320. om skæn-
deri, (voldsom) diskussion olgn,: Ophidselsen

fra Træfningen i Køkkenet havde bidt sig

fast i hans Ansigt. ErlKrist.St.l2. Soya.HF.
33.

II J^ ^/rontol-^Angrebet kan . . føres

jævnt over det hele, Parallelangreb, Træf-
ningsslåg. Sal.VII. 184. 3) {videre udvik-

ling af bet. 2; jf. Dræbning 2 og Middel-

træfning) ^ afdeling af et regiment ell.

en større troppestyrke i kamp. CSchøller.Taktik

for Infanteriet. (1805).358. Træfningerne for-

merede sig, efterhaanden som der blev Plads.

Rist.OR.265. Fægtningsinstr.36.

Træ-fod, en. (oldn. tréfotr i bet. 1) I)

(nu sj.) kunstig fod af træ. Amberg. VSO.
Cold.LægevæsenetunderChr.IV(1858).2. 2) fod

(2.1) af træ. Et Glas med Træfod. VSO. e. br.

-fodtøj, et. fodtøj (med bund) af træ; træ-

sko olgn. Skiltet i Porten — „Al Handel,
Betleri og Færdsel med Træfodtøj forbydes!"
Soya.FH.51.
Træf-punkt, et. se Træffepunkt.
træ-fri, adj. (især bogtr.) om papir:

som er fremstillet af ren cellulose, ikke inde-

holder træslib. PapirL.393. Anden udgave,

på træfrit, limet trykpapir. Piesn€r.J5.20(?.

-frugt, en. (især mods. Bær- og Jordfrugt

(1); (spiselig) frugt (2), som vokser paa træer.

vAph.(1764). *Har Gud forbudt jer (o: Adam
og Eva) begge to

|
Træfrugterne at smage?

Grundtv.SS.IV175. LandbO.*1.415. -fræ-
ser, en. ^ fræser til arbejde i træ. Pol.*/

1

1941.16.sp.l. I. -frø, en. (zool.) I) spring-

padde af familien Dendrobatidæ (der lever

10 paa træer). BøvP.II.450. Sal.*IX.97. 2) (jf.

I. Skovfrø ; nu næppe br.) springpadden Hyla
arborea, der holder til i buske og træer; løvfrø.

OFMm.ZoolPr.35. VSO. II. -frø, et. (jf.

II. Skovfrø; forst.) frø af (dyrkede) træer.

Amberg. VSO. HavebrL.*II.969.

Træf -sammen , et. [ty?fisam'(a)n]

(dannet til træffe sammen (u. træffe 9.$; efter

Komsammen olgn.; talespr., 1. br.) sammen-
træf (af begivenheder), kun en Gnist af

20 Rationalisme (skal) til for at forvandle en
saadan fantasifuld Historie til . . en Gen-
givelse af et tilfældigt Træfsammen. DagNyh.
*'/iil921.9.sp.6. -sikker, adj. (jf. ram-
sikkerj. I) (jf. skudsikker 2; især ^) som
træffer (l.i), rammer sikkert. *(jægerens) træf-

sikre 0iQ.Blaum.Sib.17. Brug . . din træf-

sikre Bvie.KnudPouls.Va.35. det træfsikre

finske Kystartilleri.P deHemmer Gudme. Fin-
landsFolkiKamp.(1940).54. 2) O overf.: sik-

30 ker, nøjagtig i sin opfattelse, beskrivelse, gen-

givelse af noget ell. rammende i sin kritik

olgn. Saaledes staar han (o: Hørup) der,

træfsikker og fuld af Lune. DetnyAarh.IV,l.
300. (maleren C. A. Jensen) havde en vid-

underlig træfsikker Opfattelse af sine Mo-
dellers ejendommelige Fysiognomier. S'iJfads.

(Tilsk.1933.1.204). (hun) var mest træf-

sikker, naar hun (i samtalen) skød sine smaa
Pile af tilsyneladende uden at sigte. KMich.

40 FamilienWorm.(1933).82. \\ om fremstilling,

ytring osv. Skildringer fra Englands Sø- og
Landmagt, fra Sydafrika og fra Indien,

farvestraalende og træfsikkre. VortLand.^*hii

1904.1.sp.7. Evnen til at tegne med træf-

sikker Streg var ham medfødt og uddannedes
af de mest ansete Malere. Bobé.(Tilsk.l932.

11.194). han (gav) ved et Par træfsikre,

korte og knappe jyske Vendinger Udtryk
for sin store Glæde. Korch.NielsDros.(1924).

50 196.
II J^ om stemme: som træffer (2.5) tonen

sikkert, hendes Sopran . . er endnu ikke til-

strækkelig smidig og træfsikker. DagNyh.^*/ii

1921.2.sp.l. jf.: Selv i Søvne kunde vi af-

levere vore Repliker til hinanden med fuld-

kommen træfsikker Nuancering i Tonefal-

det. JoÆsTFui/^.F^.ifi. -sikker-hed, en.

(i bet. 1 ogs. Træffe-, jf. Scheller.MarO.).

det forhold at være træfsikker. I) svarende

til -sikker 1. (guldsmedene) greb (byttet) i

60 Flugten med enestaaende Træfsikkerhed.

WesenbL.Ins.43. især (jf. Skudsikkerhed; JaJ:

Scheller.MarO. det finske Artilleris Tiæi-
8ikkeThed.PoV/i*1939.14.sp.4. 2) Q3 svarende

til -sikker 2. den Træfsikkerhed, hvormed
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han i . . Skønhedens Verden sondrede mellem
ægte og udsgte. AaIbs.P,15. det (gaar) til

dels op og ned (m. h. t. iørns udtale), indtil

fuld træfsikkerhed er erhvervet. Jesp.Børne-

sprog.(1923).28. (hun har) med en kvinde-

ligt forstaaende Træfsikkerhed grebet hans
Tilstmd.AlbDam.TS.239.
Træf-avelse, en. se Træffeøvelse.

træg, adj. [tfæ'q] (ligesom ældre sv.

tråg fra ty. tråge (oht. tragi^; hesl. m. hl. a.

no. treg, uvillig, oldn. tregr, og m. ænyd.

trege, treie ofl., sorg, glda. træiæ, treyæ, be-

drøve, træyælsæ, træghælss, sorg, no. dial.

trege, sorg, oldn. tregi, sorg, vanskelighed,

trega, bedrøve, got. trigo, sorg; sml. dræve,

trøg; jf. I. Træge, II. træge) som bevæger
sig. handler, virker ell. foregaar (for-

holdsvis) langsomt og tungt; besværlig at

bevæge, paavirke, bearbejde ell. bringe
i aktivitet, stemning, paa nye tanker
olgn.; utilbøjelig til at vise energi,
virkelyst, hurtighed, livlighed i hand-
ling ell. tanke ell. til at forandre, ud-
vikle, forny sig.

1) om levende væsen. *lad mig aldrig see

den Dag oprinde,
|
Da Nordmand træg bag

Amen strækker sig. FrSchmidt.D.198. »Træ-
gest Bjørn kun suger paa Lab

|
Til Hunger

ham driver af Rnle. Ing.VSt.97. Patienten . .

er i hej Grad træg, saa at man har en sta-

dig, seig Passivitet at overvinde. KPont.Psy-
chiatr.J.29. han sad hos mig trægere end
sædvanlig, og . . for dog at faa en Samtale
i Gang . . bragte (jeg) Studiesporgsmaalet

paa Bane. EChristians.NT.119. Træg, kaldes

Hønsehund, der ikke rejser Vildtet til-

strækkelig ener^sk. DJagtleks.1317. hvad det
vilde sige at være lad. „Ja, det er vel det

samm' som at vær' doven . . saaen træg
i' et." JakKnu.G.63. || i forb. m. præp. til.

Denne Usikkerhed gjør mig trægere end
sædvanlig til at skrive. Rask.Br.1.455. (bon-

den er) træg til sit Aihcide. Gelsted.Tibirke.

(1941).32.

2) (9 om hvad der kan bevæge sig ell. udføre
rri tnrksomhed, fungere, de træge Bølger, som
neppe satte Baaden i . . Bevægelse. CBernA.
IV.115. *Træg var hans Fod og sløvt hans
h]ik.Uolst.D.lI.5. Et rart langt Brev . .

kande sætte min træge Hjerne i Bevægelse.
Brandes.Br. 1.263. han kunde høre en træg
låge skrige på sine \isengs\eT.NMøll.H.132.
(kirkens) træge stakaandede Orgel. AaDons.
MV40. jf. bet. 6: (en) trægt reagerende Pu-
pil. J/d««JkfZ)t/W.LV///.327.

3) om hvad der paavirkes, bearbejdes, be-

haridles osv. 3.1) (iscer fagl.) om ting. træg
Sikring. Smeltesikring, der ligesom en
Termoprop kan taale større kortvarig Ovpr-
belastning end en alm. Smeltesikring. TeÆn
Leks.1.558. træg bande, (billard.) død
bande (se u. II. død 3). Billardb.21. træg
masse, se u. I. Masse 1.8. || om jord:
tung. (ved gødning) skaffe nyt Bakterieliv

til Veje i en træg og kold JoTå.PoU*/*1945.
4.sp.4. 3.2) (især Qj) om vej, der tilbagelægges,

ell. tidsrum, der gennemleves, eU. om hvad
der undersøges, gennemgaas. *at faae

|
De

træge Timer til at gaae.Winth.XI.lOd. den
uendelig lange og træge Vej (o: om Ros-
kilde landevej). Rist. FT. 118. Dagene falder

mig saa træge uden Dem. KMunk. Sm. 55.

En episk Digtrække, men lang og træg, er

10 Hr, Michaels Bog, der handler Om Skabel-
sen. BilleskovJ.DD. 1.49.

4) (Q) ell. fagl.) om virkelig ell. tænkt
bevægelse ell. arbejde, aktivitet, funktion, pro-

ces olgn. *Sin lil har Elven glemt, dens Gang
er træg og seen. Zetlitz.Poes.18. *Igjen en
Dag, der lader mig alene

|
Med mine Tan-

kers træge Flugt. Hrz.XV1.172. samtidig har
Ladheden sin StjTke i træg Modstand. Bran-
des.X.319. *Saa gik da Dansen, den var ej

20 træg,
I
udi den grønne Skov. Drachm.RR.53.

det gik kun trægt med Handelen. J.or6Tum<.
1933.74.

II
træg aabning (KPont.Psy-

chiatr.1.27) ell. afføring (ArnMøll.Sund-
hedsl.140. Naturens V 1944.397). jf.: træg
Mave. Bl&T. UfF. || om (sam)tale. en træg
Samtale kom i Gmg. CBernh.V111.149. nu
kommer de, sagde Ane trægt. Bang.T.200.
Samtalen flyder trægt. Soya.HF.30.

5) UJ om andre forhold ell. tilstande, især

30 betragtet m. h. t. deres utilbøjelighed til at

forandre ell. forny sig. *Hade vil vi alt det

Træge,
|
Kolde, Visne, Lave, BA&e.Winth.

III.34. de træge Ubetydeligheder, som vare

Gjenstand for Underholdningen hos Mdm,
Sa,ss.Ooldschm.AN.20. den uhyre Modsæt-
ning mellem den træge Hverdagstilstand og
den unaturlige Oversvulmen af Livskraften.

VilhAnd.BT.84. der er næppe noget sproglag,

som med hensyn til sin ydre form er i den
40 grad trægt og ubevægeligt som skriftsproget.

MKrist.(StSprO.Nr.41.38).
Træ-gaard, en. (ænyd. trægaard, glda.

trægard, -gord, sv. trådgård, no. tregård,

glno. tr6gar8r, jf. ty. baumgarten) I) (jf.

-have og Gaard 2.2; nu især arkais., spec.

som efterligning af sv.) større have (ell. del

af en have), som er beplantet med prydtræer

(og buske og blomsterplanter) ; ogs. (jf. Frugt-

gaard u. Gaard 2.2): (indhegnet) stykke jord

50 med frugttræer; frugthave; abildganrd. LThura.
Poet.25. OecMag.III.151. *en lav, beskeden
Busk,

I
Som blomstred frisk kun i min Faders

Træg&ård.Oehl.XVlO. JIrz.XI.131. Hvisken
lyder . . i Borgens Træg&ard. ThitJens.VA.
11.56.

II
som stednavn. Stedn.V.248. i hest. f.

som navn paa anlæg ell. park: Trap.*II.208.

II
hertil Trægaards-mand (3: gartner. Oecon

Journ. 1757. 895. Prahl.ST. 1.179. ThitJens.

VA.II.52.65), -mester (d. s. smst.l.UO. jf.

60 Kalk. IV 466 samt HDahl. SM. 20). 2) (sj.)

plads, gaardsplads, med træer. Sjælden er

det vel sét . . at Studenterne i Universi-

tetets Trægaard forsamledes for en Fore-

læsning og samtalte om, hvad Professoren
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havde foredraget i den foregaaende Time.

HSchwanenfl.M.I.178. jf.: „Er et sted, besat

med mange Træer.'' Moth.T206. -gtMS^ en.

\. gaas af gruppen Chenalopex, der yngler

i træer. Sal.^X.514. -gang, en. (efter ty.

baumgang; nu sj.) gang ell. vej mellem to

rækker træer; allé. *Mit Fødselshuus, min
Kirkegaard —

|
Trægangen mellem begge

(o: om Frederiksberg allé). Oehl.XXIII. 157.

8mst.XXXI.13. LMoltke.Overs.af Scott: Quen-
tinDurward. (1861). 351. En skyggemættet
Trægang af høie Cypresser. Gjel. Ve. 398.

-gartner, en. (sj.) gartner, som især be-

skæftiger sig med opelskning af træer. VSO.
S&B. jf. frægartneri. VSO. -gas, en.

(fagl.) gas (2), der udvindes af træ. OpfB.'
III.498. Vogne, som . . kan køre paa Træ-

gas. IngBygn.l940.85.sp.2.

I. Træge, en. ['træ-qa] flt. -r. (til træg;

ordet er dannet af ErnstMøller (f 1916), se

Per Sprogvild. Dansk Sprogavl. (1901). 8; hos

sprogrensere) person, som er meget langsom

og uvillig til at antage noget nyt, holder længe

og stædigt fast ved det gamle; konservativ
ell. reaktionær person. Jesp.MFon.7. det

(har) været (forfatterens) lyst og gerning at

dunke de danske træger i ryggen og muntre
dem op i raskere tridt. VVed.(Tilsk.l924.II.

258). i ssg. Sprogtræge, person, der m. h. t.

sproglige forhold i modersmaalet modsætter

sig fornyelser, ændringer. PerSprogvild.Dansk
Sprogavl.(1901).8.15. GSchutte.(FlensbA.^*/2

1906.1.sp.3). II. træge, v. ['træ-qa] -ede.

(til træg; sj.) I) (jf. træg 1) om person:

optræde trægt, ugideligt, sløvt, han hang
over Stolen og trægede, mens de andre Børn
legede. KRosenstand. JørgenFang. (1902). 112.

2) (jf. træg å) om virksomhed: forløbe
trægt, tungt; slæbe sig af sted. Samtalen
var træget hen og gaaet i Staa, saa lidt

efter lidt. Bang.SE.41.
Træ-gevær, et. gevær af træ, anv. ved

eksercits, som legetøj olgn. Gymn.(1828).6o.
DanmKirker.XII.292.
træg-flydende, part. adj. se trægt-

fiydende. -hed, en. (især CP ell. fagl.) den

tilstand, det forhold at være træg. I) (til træg

1; sml. Inerti 1^ om egenskab hos levende

væsner. Jeg ansaae min Træghed som en

Virkning af La,dhed. JSneed.VI.390. han . .

hørte (ikke) til hine Sløve, der af en dyrisk

Træghed have opgivet at beskjæftige sig med
et Problem. Kofoed-Hansen. LD.47. EBrand.
JP.154. 2) (til træg 2-3^ om egenskab hos

ting. fiegfews-^Vædskernes naturlige Sejhed
og Træghed. Crram.Brew.iS7. En vis niægtig

Træghed er ejendommelig for (Volgaflodens)

Løb. Saavel denne Træghed som hin Ens-
formighed er russisk. Brandes. X.3(?3. Kom-
passets Træghed. Scheller.MarO. \\ spec. (fys.)

d. s. s. Inerti 2. OpfB. ^111.20. Inertiens eller

Træghedens Lov. HHolst.VortfysiskeVerdens-
hillede.(1920).17.

jf.: Fysiken udvikler, hvor-
ledes Legemerne vilde forholde sig, ifald de

udelukkende fulgte Træghedslo ven. Bran-
des. y//.302. 3) (til træg i-5) om egenskab

ved virksomhed, funktion, tilstand. Min Mave
har Tilbøjelighed til Træghed, især naar jeg

har kørt med Jernbane. FrPoiilsen.MD.69.
(argumentet) bringes som Bevis for Stats-

driftens Træghed i Almindelighed. ./ernftaweT.

''/zl934.7.sp.3.

Træ-glød, en. (jf. I. Glød l.i>. Foran
10 hendes Fødder laae en Mængde ulmende

Trægløder. HCAnd. SS. II. 148. Det Svedne
(o: af grøden) tager jeg bort med en Træ-
glød. sa.(^i9i9;.7Tr3S(5. UfF.
træg-mnndet, adj. (til træg 2; sj.)

ordknap; faamælt. Fiskeren ^t'ar^ en træg-
mundet Mand. MylErich.S.43.

Træ-gnaT, et. (1. br.) afgnavede smaa-
dele af træ. (larven) gnaver . , et større

Puppeleje, som den udforer med Spaaner
20 og Trægnav. BMøll.DyL.III.245. I. -greb,

en. (landbr., især foræld.) greb (I), som er

helt af træ. VSO. en tohornet Trægreb,
der staar i Kostalden. SvGrundtv.FÆ. 1.187.

AarbSorø.1925.7 . Feilb. II. -greb, et. (især

fagl.) haandtag, greb (II. 2. 3) af træ. Amberg.
en lav Dør med et lille Trægreb paa. FC
Hillerup.En Synder.(1850).290. Trægreb (til

skuffer). Møbelsnedkeri. [1937] . 269 . -grea,
en. (m ell. fagl.). Skovens tykke Trægrene.

30 HCAnd.(1919). 111.344. jf.: skulde jeg falde

paa knæ for en træ-green (1871: Træklods^?
Es.44.19(Chr.VI). || spec. (gart.): ledegren.

Zeiner-Lassen. Beskæring afÆble- ogPæretræer.

(1889).7. Gartner-Tidende. 1930.37 . -grup-
pe, en. (især tsj et antal (tæt ved hinanden
voksende) træer, der danner en gruppe (l.i).

RSchmidt.3ID.170. en stor Græsplæne med
en moderne engelsk Trægrnpipe.LBruun.SF.
20. -grænse, en. (især geogr.) den linie i

40 et terræn, især: i bjergegne, hen (ell. op) til

hvilken træer kan vokse ved naturlig udbre-

delse. Schouiv.Plantegeographie.(1822).413. et

højnorsk Badested lige i Trægrænsen. iiCLars.

DM.69. -græs, et. (bot.) græsart, der ud-

vikler lange, træagtige straa (stængler) (som

fx. bambus). Warm. Planterigets Livsformer.

(1908).76.

Trægt, en. se I. Tragt.

trægt-flydende, part. adj. (nu næppe
50 br. træg-. VSO.). (fagl.) om vædske: som

flyder trægt. DaEngTeknO.
Træ-gulv, et. (jf. Bræddegulv^ gulv af

træ (brædder olgn.). *(kirken) Dækkedes med
Paneel og Betræk, fik varmende Trægulv.

Riber.II.128. SophMull.N.145. -gummi,
en, et. (fagl.) stof (kulhydrat), som bl. a.

findes i træer; vedgummi. Sal.'XXVI.1036.

II
(nu næppe br.) træharpiks. Amberg. -gøg,

en. \ fugl af underfamilien Cuculinæ (af

60 gøgenes familie). Sal.^X.530. O -haard,
adj. haard som træ (ved). vAph.(1772).III.

Partiets stedlige Leder . . gav mig . . sin

træhaarde Næve uden at sige noget. Bans
Povls.LB.108.

II
overf. en træhaard Stemme.
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Rist.FT.244. (han) sad roligt, med træhaarde
Ansigtstræk. HUss. IH. 105. -hakkelse

,

en. (fagl.) ganske smaa (afhuggede, afsJcaarne)

træstykker. Suenson.B.11.148. -hakker, en.

(;•/. t træhakke (Moth.T206), ænyd. d. s. i

lign. bet., no. dial. trehakka, træpikker) \.
fugl, der hakker i træerne for at finde insekter;

især (zool.) om fugle af familien Dendroco-
laptidæ ell. (især dial.) om træløber, -pikker,

Certhia familiaris. Reiser.

I

II.403. ÉøvP.III. i'o

93. UfF. -hammer, en. {ænyd. d. s. i

bet. 2) I ) (til I. Træ 1 : sj.) skovhammer (2).

VSO. MO. 2) (til I. Træ 2) hammer med
hoved og skaft af træ. vAph.(1759). Tekn
Leks. 1.559. -handel, en. (jf. -handler^

handel med (træ, der kan anvendes til) tøm-

mer, brædder olgn.; (nu alm.:) tømmerhandel.
ConvIjex.XVIII.69. ForstO. -handler, en.

I) (sj.) person, der forhandler træer (til ud-

plantning), har planteskole. Fleischer.HB. 20

279. 2) person, der driver træhandel; (nu
alm.:) tømmerhandler; ogs. (kbh.) om per-

son, der sælger brænde olgn. ell. (nu gldgs.)

trævarer (OrdbS.). VSO. ForstO. -harmo-
nika, en. J^ træspil; xylofon. Paulsen. I.

404. Sal.*XXVI.1036. -harpiks, en, et.

^;7. -gummi; l.br.) harpiks, der afsondres af
træer. vAph.(1764). VSO. Bl&T. I. -harve,
en. (lundbr.) harve med (ramme og) tænder af
tn^. VSO. Elkjær.MH.158. Feilb. II. -har- 30

ve, V. (landbr., 1. br.) harve (et markstykke)
med træharve. AGWiimh. Den praktiserende

LandmandsHaandbog.I.(1826).217. -have,
en. {ænyd. d. s.; jf. -gaard 1; nu næppe
br.) (del af) have, hvor der er plantet træer,

enten frugttræer (jf. Frugthave^ ell. pryd-,

sirtræer (jf. Prydhave^; ogs. om planteskole

olgn. (MO.). Moth.T206. En oekonomisk
Træehave, som han . . skulde have anlagt . .

kaldte Døden \\&m hå. PhysBibl.V210. Inden- 40

for Træhaven var Blomsterhaven, og inden-
for denne, i en Runddeel, laae Slottet. Heib.
Pros.IX.200. -havn, en. (sj.) havn, havneby,
hvor træ (tømmer olgn.) udskibes. Slange.

ChrIV1404. -hest, en. {ænyd. d. s.} I) (jf.
bet. 2) træfigur, der forestiller en hest, bl. a.

om legetøj til at ride paa (gynge- ell. kæp-
hest). Min Swsters (lille dreng) rider daglig

paa sin Træhest til GrandiHonhuW. ChBaden.
DenforlsatteGrnndison.(1785).40. M. betalte 50

for mig og Bornen«, for at vi maatte
rid«' paa Træhestene (paa en Gynge der
gik rundt). //C/lnd.i:/.//5. Af begge Bedste-
fædrene havde Jørgen faaet Træheste og
Huse til at stille op.Stuck.1.23. jf.: den
umagelige Stol eller Træhest, som han (o:

Goethe) red paa, naar han arbejdede. Vilh
And.FM.16. om den trojanske hest: der var
Helte indeni den Træhest, som Achaierne
førte mod Trojas 'M.ur.[)rachm.(Brandes.Br. 60
111.19). 2) om redskab uden tilstræbt ydre lig-

hed med en hest. 2.1) (gym., nu mindre br.)

gymnastikredskab til at springe buk over;
hent (3.2). PnlM.lV.47. Over den nøgne

Ribbevæg bag Talerstolen (i et forsamlings-

hus) var der hængt et Dannebrogsflag . .

Træhesten . . stod opstablet med Puder i

Salens Uiøine. Gravl.AB.245. 2.2) (jf. -mær og

Hest 3.3; foræld.) straffe- ell. torturredskab,

som bestod af en paa kant sat smal planke
(et svært bræt), hvilende paa 2 ell. i reglen

4 ben. (redskabet, der anvendtes over for sol-

dater og bønder, gik først fuldstændig af brug
i slutningen af det 18. aarh., jf.: (den) endnu
brugelige Omgangsmaade : paa egen Haand
at lade Bønderne straffe med Træe-Hesten
(skal) aldeles være forbuden. Forord!n.%77S7.

§16); ofte i forb. som ride træhest(en),
ride, sidde ell. sætte (en) paa træ-
hesten. Landsoldatere, som fra Revue . .

udeblive . . ride Træ-Hesten 1 a 2 Timer.

MR.1703.115. naar du har siddet en halv

snees gange paa Træhesten . . saa agter du
. . saadant for hsLgåtelle. Holb.Er.V4. tvende
Soldater, som paa Torvet reed paa Træ-
Hesten og havde toe Stycker langt Brende-
veed ved hver Been. Æreboe.7. Olufs.(Skand
LittSkr.XXII.162). HCAnd.SS.V 15. Der
havde deres Forfædre gaaet paa Hoveri og

redet Træhesten. Kirk. NT. 166. MDL. 609.

Feilb. -hjort, en. (jf. -skrubbe; zool, nu
næppe br.) eghjort, Lucanus cervus. EPont.
Atlas. 1.666 (fynsk). vAph.Nath.II.158(se u.

Eghjort;. jf. Kielsen.NB.125. -holdig, adj.

(fagl.) om papir: som indeholder træslib.

PapirL.393. -holt, et, en. (nu kun dial.)

træstykke, -stok olgn. til en bestemt anven-

delse. LuisBramsen.0.111. UfF. -hoved, et.

{ænyd. d. s. (i bet.: sløv, uforstandig person)}

I) figur af træ, der forestiller et menneske- ell.

dyrehoved. OeconH.(1784).III.366. VSO. 2)

(sj.) overf., om menneskehoved, der ser ud,

som om det var af træ. Se ham, Bælammet
dér. Provsten, hvis Træhoved synes kittet

fast til Skuldrene med det stive Halsbind.

Drachm.F.1.364. 3) redskabsdel, hoved (9.2)

af træ. En Støtte, en Rok med et Træ-
hoved. VSO. en kort Pibe med et vældigt

Træhoved. Schand.F.260. -hagler, en. (nu
sj.) brænde-, skovhugger. vAph.(1759). Bjerre-

gaard.Træavl.(1828).15. VSO. MO. -hus,
et. {æda. d. s. (FlensbSt.Till.114), oldn. tre-

hus) I) hus, som er bygget helt af træ. Rask.

Br. 1.123. Det var ikke nogen stor by, en

samling træhuse og h&rdikKer.M Klitgaard.

GM. 152. jf.: Jeg har flere Gange været inde

i dette Træhuus (o: et hult træ), som ej

er opført af Menneskehænder. /?iic/i.^/920;.

XXV11. 184. 2) (dial.) hus til opbevaring af

brænde; brændehus. HZangenberg.Da.Bønder-

gaarde.(1925).42.46. AarbTurist.1930.212. 3)

(1. br.) hylster, foderal, hus (13) af træ.

et gammeldags Uhr i Træhnf^. Skjoldb.A.50.

-hveps, en. (jf. Frønhveps; zool.) insekt af

familien Siricidæ (ell. Uroceridæ); især om
gruppen Siricinæ (de egentlige Træhvepse.
Sal.*XXII 1.845), hvis æg lægges i sprækker

i træers ved. vAph.Nath.III.58. De halvdøde
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Træer var stærkt angrebne af Barkbiller

og Træhvepse. HedeselskahetsTidsshr.1907.51.

BoasZooV358. -livergarn, et. (foræld.)

hvergarnsstof med mønster af stiliserede træer.

Den gi. By. 1932-33. 138. BerlHaandarl. III.

259. -høns, pi. \ amerikanske fugle af slæg-

ten Odontophorus. Brehm.FL.431. Sal.1.696.

Træjring, en. se II. Træring.

I. Træk, en. Eøysg.AG.36. flt. -ker ell.

d. s. (jf. JFriis.70.90). {ænyd. tre(c)k, jf. i'o

holl. tre(é)k, glJioll. treec, treke i sa. bet.;

vistnok til trække (se især trække 14.8 og

49.8; m. h. t. het.- udvikling sml. fr. traitj og
næppe sa. ord som (ell. paavirket af) Trick

II
i da. er ordet knyttet til og delvis sammen-

faldet m. III. Træk 4 (s. d.), i øvrigt er or-

det nu kun dial. (se Feilh.), sml.: „Nu kun
i dagl. Tale og sædvanligst i Pluralis." VSO.)
svig; bedrageri; rænke; list; kneh. *I
herved binde vil mit Øye udi Blaar,

| Ney 20

det gaar ikke an, jeg Trekken vel forstaar.

KomOrønneg.III.296. det synes ikke at der
har været nogen Træk ved denne Reise.

Pamela.II.lS.Ualem.: (en) træk fremmer
anden, det ene bedrageri afføder det andet.

Moth.T164. VSO. || især i flt. *een af Satans
største Trækker. Brors.261. Jeg merker hans
listige Trækker — jeg seer hvad Garn han
sætter for mig. Skuesp.11,1.45. det er ingen
Sag at slaae de . . Røvere, naar Man blot 30

tager sig vare for deres Trækker, hvori de
alene har deres Styrke. Grundtv.Saxo.III.313.

ofte i forb. m. Rænker (se ogs. u. Rænkej;
Hver Dag, som skabes, finder jeg paa nye
Snedigheder at komme efter deres Trekker
og "ReTokeT. KomOrønneg.III.161. Hrz.XVI.
325. fuldkommen ubekendt med det arge
Europas listige Rænker og Trækker. PFJac.
Breve.ll. det gik til med lodder og træk-
ker, se IL Lod 2.2.

II. Træk, et. uden flt. {glda. træk og
thræk (Fragm.120), sv. tråck, fsv. thråkker,
oldn. J)rekkr, ty., mnt. dreck (se Dræk^; vist

besl. m. gr. tårganon, grumset vin, stergånos,
møg, og lat. stercus, d. s.; maaske dog egl. sa.

ord som III. Træk 12 || nu næppe br., jf.:

„obsol." VSO.) dyrs (og menneskers) ekskre-

menter, især brugt som gødning; møg. Den
giøde, som her til Lands i Almindelighed
bruges, er Træk af Kreaturer snart det 50

eeneste. OecMag.IV.64.
III. Træk, et ell. (nu kun i bet. 13.1-2

(s. d.)) en (tidligere ogs. undertiden i andre
bet., se u. bet. 14.3 og 17. 1 samt u. Aftræk og
sml.: Smaatræk . . Enhver af dem. Blich.

(1920). XIX. 63). [tm] Eøysg.AG.36. flt.

d. s. ell. (nu kun dial., i visse bet.) -ker
(se u. bet. 4 og 11^ ell. (nu næppe br.) -ke

(jf.: Navne-Trække (LTid.1741.672) samt u.

Overtræk^, {ikke kendt fra ænyd. (jf. dog u. eo

Aftrækj, sml. glda. trech, optog, procession
(Mand.217), der er laani fra mnt. treck i

sa. bet.; vbs. til trække || om berøring med
I. Træk, II. Træk se u. bet. 4 og 12)

I) til trække 1-2, 23-24; især i flg. anv.:

I.l) i al alm., om handlingen at trække
(i), hale i noget ell. det enkelte tag ell.

den kraftudøvelse, hvormed dette sker;
fysisk kraft (udøvet af levende væsen, maskine,
visse spændte, elastiske ting olgn.), der virker

halende, trækkende i noget, (han kan) ind-

rette nye Uhre saaledes, at Trækket i

Federen . . er dobbelt saa sterk som sæå-
y&nlig. LTid.1747.200. om det er en Aborre
eller en Gjedde, det mærker man paa Træk-
ket, paa Fiskens Faren op og ned og ud til

Siderne. jBo5fan./.27. Træk, (Extension), an-
vendes ofte ved Behandling af Benbrud. Pa-
num.599. Bugserspil (indrettet for 25 1 Træk).
LokomotivT.1943.31.sp.l. jf. trække 3.5: Med
et raskt Træk blottede han Kaarden. F^O.
II
om ryk, hvormed en mekanisme udløses.

En dobbeltskyllende (2 Træks) Cisterne.

HFB.1936.349. et træk i nødbremsen
i
træk

og slip, se u. trække 24.1.
||

(sport.) om vægt-

løftningsøvelse, ved hvilken vægten med een
arm (een arms træk) ell. begge arme (to arms,
træk) føres i vejret („trækkes opad") langt

kroppen. Pol.**/izl941.4.sp.5. Sportsleks.Ii

314.11.595. 1.2) (til trække I.2 og 2S.i) 01

handling, bevægelse, hvormed et køre-
tøj ell. redskab slæbes, trækkes af sted,
hen over en flade; ogs. om anstrengelse, arbeji

med at trække noget, ell. (dial.) stykke vej,

der tilbagelægges under arbejde, be*

svær (se nærmere Feilb.). Skønt der knai
var halvt Læs, var det alt, hvad den gamle
Hest kunde orke. Dens Bringe laa frei

under Trækket. Søiberg.LL.llO. Han grel

om Hankene (paa trillebøren) og kørte u(

paa Næsset i et langt dinglende Træk.^r^
Krist.S.261. (hestene) satte Bringen til o«

lagde Kroppen frem i Trækket. AlbDam.B\
78. jf. Feilb.

\\
(landbr., især dial.) om bearl

bejdelse (overgang) af en flade med hai

olgn. (fra den ene ende til den anden).
kilede jo paa, gav Træk paa Træk me(
Harve og Tromle. PoVyiil934.9.sp.4. Nf
Marken får to Træk med Harven, ligger del

grovere ovenpå. ?7/P.
|| (fisk.) det at skel

et vod, trawl hen over havlunden (et vi&

stykke). Træk med Vod, (j&rn.vAph.(1759)^
(voddenes) Liner forlængedes til 700—8C
Favne, hvorved man i hvert Træk kund<
gennemfiske adskillige Tønder Land af H&x*
hunden. Frem.DN.129. De (kuttere) kunde^
tage et Træk paa kortere Tid end de andre.
EBertels.MH.38. 1.3) til trække 1.6 ; spec.

(kurv.) om særlig form for fletning langs
randen af en kurv. Lundb. 1.4) (fagl.)

til trække 2.4; spec. om trækpresses virk-
somhed. OpfB.*III.224. DaEngTeknO. 1.6)

til trække 2.5, 24.2-3, om bevægelse ell.

kontraktion af legemsdel ell. muskel;
dels (i rigsspr. næsten kun i ssg. Skulder-

trækj om mindre, vilkaarlig bevægelse af visse

ansigtsmuskler (jf. Smiltrækj ell. legemsdele

(især skulderen, jf. Aksel-, Skuldertræk/



786 Tr«k Traek 786

I Glimt af Harm forsøgte han at dølge
|

De Træk af Smiil som Farens Lyst aftvang
h&m. Ew.(1914).Y103. i forb. m. paa: en

eller anden national Egenhed kunde bringe

en Kjøbenhavner til et Træk paa Smile-

baandet.fir2.ZiTr 353. En Mediciner, der

hidtil havde holdt sig tavs, sagde med
et Træk paa Skuldrene: „Hvor der bliver

gjort Væsen af den Ting.'' Goldschtn.111.235.

II
dels (nu næppe Ir.) om uiilkaarlig bevægelse

i, sammentrækning af muskler olgn.; tsar om
krampetrækning (jf. Krampetræk^. Trek kal-

des en svaghed, at lemmerne trekkes imod
ens villie. J/o</i.Ti6^. han fik Rystelse, som
endelig gik over til convulsiviske Træk i

Seeneine. PhysBibl.XVI.44. jf.: Hil mit sid-

ste Nervetræk skal jeg det (o: friheds-

bægeret)
I
Bekiåndse. Riber.1.60.

|| t * videre

anv. (til trække 24.3 slutn.) om smertefornem-

melse, der minder om et ryk. Trek kaldes

en rivendes smerte i hmmeme. Moth.T164.

2) (til trække 3.io-ii og 2b.i) m. h. t.

forhold ved lodtrækning, bræt-, kortspil. 2.1)

(jf. Lodtræk; 1. br.) bevægelse, handling,
hvorved et lod, kort osv. udtrækkes; tid-

ligere ogs.: det udtrukne lod, nummer. Høysg.
AG.36. Der vindes paa første Træk i Lot-
teriet. VSO. jf. Feilb. 2a) (efter eng. trick

(jf. Trick 2), vel med tilknytn. til trække
3.10) <f stik (n.2) ud over de seks før-

ste i bridge ell. whist (jf. L Over-, Under-
træk^. Meyer. ^912. Aabningsmelding paa
ét Træk. J Warburg.MeldingiKontrakt-Bridge.
(1932).19: jf.: en 3 Træksmelding. sn?sf.3<?.

2.3) (jf. Fejl-, Mod-, Skaktræk; i brætspil,

spec. skak: flytning af en brik fra en plads
til en anden i overensstemmelse med spillets

regler. LTid.1738.256. Et Træk, der sætter
Kongen i Fare for at blive taget, maa led-

sages med Tilraabet: Sk&k. Skak.(1916).14.
mat i to Træk.BIÆT. ;/..• (springerne) kan
giøre gode Træk . . ja endog , . gaae lige til

den fiendtlige Konge, og angribe den, og
ofte ^iere Schach og }A&tt.Spillebog.(1786).

190. i udtr. for, at det er en spillers tur til at

trække: du har Trækket, første Træk.
/>cfe II. jeg (o: en skakspiller) har Hvid og
er i T:Tækket.Pol.**/itl934.Sønd.9.sp.2.

\\

t t videre anv., om kast ell. slag i terning-

spil olgn. JBaden. DaL. jf. bet. 17.i: Den
Die vels Huk jeg tog, den kostede mig paa
et Kast tolv Marquer i en Txek.KomGrønneg.
J11.13. 2.4) billcdl. anv. af bet. 2.8, især om
handling, manøvre, der er del af en
strategisk plan, af en kamp mod en
modstander ell. for at opnaa, fremme
noget. Rygterne hidrørte tildels fra hans
e^en Uforsigtighed eller fra et fejlagtigt

Træk, han havde gjort strax efter sin An-
komst — eller maaske Trækket ikke engang
var fejlagtigt: han havde blot ikke havt
Held med at udføre det.Goldschm.Vll.243.
det blev . . fortalt, at det . . var ham, der
havde foranlediget (ministerens komme) —

et Træk, der (var) klogt beregnet af ham.
Pont.FL.535. gøre et galt TisBk.D&H. jf.:

Enhver skal give sit Træk til Planen. Rowel.
Br.577. det (at prædikestolen gik i stykker

under prædikenen) var et Træk fra Vorherre,
som gjorde, at han (o: præsten) ikke mere
kunde tjene under hsim.Thuborg.KV53.

3) (især fagl.) til trække 4 og 26, om
halende bevægelse ell. tag, hvormed red-

10 skab olgn. holdes i gang. Træk med Pom-
pen (jf. Pumpetrækj. vAph.(1759). jf. Sej-

træk: giøre et Træk paa Aarerne. F/S'O.

Universitetsmandskabet har begyndt Øvel-

serne (i roning) tidligere og siges at have
et bedre „Træk" end Polyteknikerne. Dag
Nyh.^y*1921.9.sp.6. Arbejderen skyder ikke

Gratsaven fra sig, men trækker den til sig,

de stejle Tænder staa derfor „paa Træk".
Wagn.Tekn.496. om maskines bevægkraft: Ved

20 fuld Kraft skal forstaas Maskinens fulde,

til Raadighed staaende Kraft ved naturligt

Træk. Bardenfl.Søm.1.233.
||

(til trække 4.8,

26.8J om bevægkraft, der skyldes naturkræfter.

Der er bleven mere Træk i Grejerne. Skon-
nerten lægger sig mere paa Siden, og den
strækker sig frem efter over Bølgerne som
en Hest i GaloTp.Skjoldb.S.39. (nu) fik de

bedre Træk i Sejlene. EBertels.MH.170.

4) (nu især dial.) videre anv. af bet. l.i,

30 3 og delvis 2.4, om maade, hvorpaa noget ud-

føres (især: godt, let, klogt); fremgangs-
maade; tag (ll.l.i); haandelag; ogs. om
hver af de haandbevægelser, manipulationer,

der hører til udførelsen af visse arbejder,

kunster, ell. om fagter, gebærder; spec. (under-

tiden vanskelig at skelne fra 1. Tisik) om
behændig, kunstfærdig ell. fiffig udført hand-
ling, fremgangsmaade; kunstgreb; trick;

kneb; fif. *Sin Mesters Træk han (o: en

40 nybagt læge) trolig efteraber,
|
Først Pulsen

føler, saa i Halsen gaber. ChrBorup.PM.151.
*Snart faaer man kun ved rette Træk

|
Med

Lempe Æg i Humlesæk. Winth.V93. mærker
den Gamle blot, at vi selv vil paa Bal, saa

bU'er der intet af. Vi maa lade ham tvinge

os til at gaae der — det er det gamle Træk.

Holst.V1.140. saa havde hun et mærkeligt

Træk med at stryge ham over Kinden.

EBertels.US.24. sikke nogen sære træk ell.

50 trækker han har paa Big.Peilb. \\ især i forb.

m. paa: Fader har saadan et eget Træk at

fortælle BistoTier ^&a.Bergs.S.209. han synes

at have ypperligt Træk paa at faa Tag i de

unge. HansHenriksen. Fremskridtsfolk. (1937).

32. Feilb.
\\

gunstia lejlighed. Fjenden maatte
retirere, og det blev haardt for ham, da
der kun var een Udvei, og den havde vi

godt Træk at skyde ]>&&. Dagbog for Under-

corporalJPoulscn.(1852).38. da vaa (o: der

60 var) Træk for aa tjæne Mønt. AKristenten.

Fynboer.(1901).41.

5) konkr. anv. af bet. 1-3. 6.1) del af gen-

stand, beregnet til at trække %• snor, greb,
haandtag, hvori der trækket, naar no-

MIV. E«ntrykt "/, 1»4S 60
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get skal sættes i gang, udløses ell. skifte

(ind)stilling; indretning , anordning med
snore, remme, kæder, stænger olgn. (og
event, trisser, hjul osv.), der kan overføre en
trækkende, halende bevægelse, holde noget

i gang. Ved Sporskiftebetjeningsanlægene
bestaar Forbindelsen (Trækkene) mellem
Haandtagene og Sporskifterne i Alminde-
lighed af JæTnTøT.OpfB.^1.69. Styrtebads-
bruserne (kan) være forsynede med flere end
et Træk. GasVand.42. Bomme for offentlige

Overkørsler kan indrettes til at aabnes og
lukkes ved Hjælp af mekaniske Træk. Regi.

Nr.76"/il934.§9,2. jf.: *Blandt Alverdens
Instrumenter,

|
dem med Træk og med

Tangenter,
|

er Ilarmonikassen Rosvalds
Favorit ! HSeedorf.(PoVU19M.Sønd.21.sp.l).
ofte i ssgr. som Flaske-, Fløjte-, Klokke-,
Kæde-, Nødbremse-, Rem-, Snore-, Stang-
træk.

II
spec. (fagl.) om forbindelsesleddet ml.

trækdyrets træktøj og det køretøj ell. redskab,

det er forspændt, fx. om den indretning, hvor-

ved hammelen forbindes med ploven (jf. u.

Optræk 1.1^. En jærnbeslaaet Vogn med to

Træk og tilhørende Seletøj. Cit. 1843. (Syd-
fynskes. 109). FrGrundtv.LK.242. Elastisk

Træk eller Hesteskaanere udjævner Stød,

som fremkommer ved Trækdyrenes uregel-

mæssige Gang og Arbejdsredskabets veks-
lende Modstand. AntChristensen.Redskabslære.

(1918).96. 5.2) (væv.) hovedsnor; korde.
Vævekonst.5. 5,3) (jærnb.) række af sammen-
koblede jærnbanevogne, der (uden at være
noget egentligt tog) trækkes af sa. lokomo-
tiv, rangermaskine (jf. Rangertræk^. Ranger-
maskinen (kørte) med et Træk Vogne. Jern-
baneT.^/il915.4.sp.l. Man var netop i Færd
med at landsætte det Træk, hvori Sove-
vognen var indkoblet, og en Del af denne
Vogn befandt sig paa selve Broklappen, da
Godstrækket paa Færgens andet Spor satte

sig i Bevægelse og med betydelig Kraft paa-
kørte Sovevognen. NatTid.yil928.Aft.5.sp.3.

5.4) (til trække 2.i) f riffelgang i bøsse.

vAph.(1759).

6) til trække 5, i udtr., der (egentlig) hen-

tyder til tegning, skrivning. 6.1) til trække 5.3:

det at føre pen, blyant, pensel olgn. en
enkelt gang, i eet strøg hen over under-
laget (papiret, lærredet osv.) og frembringe en
linie, figur, et farvestrøg osv. ved skrivning,

tegning, maling osv., ell. (nu især) om den
saaledes frembragte linie(føring) osv.;

(tidligere) ogs. om linie osv., dannet ved grave-

ring, indhugning olgn. Naar en Skildrer ikkun
nogle Træk fgiør med sin Pensel, kand mand
straxen dømme om ét af ham forfærdiget

Skilderies Skiønhed. LTtd.ir37.525. et Men-
neske, der med usikker Haand henkastede
enkelte Træk til en Tegning. Kierk.1.387. I

raske Træk drog Blyanten . . Linie paa Linie.

PHans.KK.33. (fagl.:) Linieringsarbejdet er

beregnet efter det Antal Træk, der findes i

Skemaet. Ved Træk forstaas en eller flere

Linier, der udgaar fra samme Anlæg, og
som Følge deraf kan trækkes paa een Gang.
PapirHaandbog.(1934). 105. billedl: nagende,
bidende Bekymringer begyndte at efterlade

Ar i min Siæl, der maatte udfyldes, inden at

Glæden kunde gjøre sine sædvanlige Træk
deiipaa.Ew.(1914).IV277. * Krigens blodige
Vildhed

|
Maled' endnu sine haarde Træk

|

I Nattens ustadige Stilhed. Hrz.D.II.in.
||

10 om linie, der danner (del af) bogstav ell. bog-

stavforbindelse; skrifttræk olgn. efterdi paa
samme Side er bleven Plads til overs, har
mand til at opfylde samme . . føyet store

Trek til Bogstaverne. LTid. 2 725. 258. »Heden-
olds Skjalde har Runerne skaaret,

|
Jeg

renser kun Mosset fra Trækkenes Bund.
Grundtv.PS. 1.91. *De velbekjendte Træk fra

Bladet (o: brevet) glimte. Bagger. II. 126. *Pen-
nen (har) gjort sit sidste Træk. Bødt.SD.93.

20 efter præp. med: *Her staaer det . . gravet
ud i Guldet

|
Med tydelige Træk. Oe/»J.iVZ).

362. i billedl. udtr.: *Da svenske Carl fra

Fredriks By
|

I Dødningskjorten maatte flye

. .
I
Da skrev han (o: studenten) ei Latin

med Blæk;
|
Paa Dansk han skrev med røde

Træk
!

Sit N&\n.PMøll.(1855).I.85. lær at

skrive Dit Navn med røde Træk i Sandet
paa Havsens Bund . . Peter! Søren! ikke

sandt? I vil gjøre som Jeres Fader har gjort,

30 og slaae for gamle Danmark? Oversfc.Cow.

III. 144. (nu næppe br.) om sammenskrevne,
ud i eet skrevne bogstaver ell. om navnetræk:

Jeg vill alleene give dig noget til Forsikkring
om min Kierlighed. Forvar kun denne lille

Ring med mit Træk udi. IIolb.HP.1.6. Charac-

tererne ere en Combination, eller et Træk,
af 3 å 4 arabiske Bogstaver. Gram.Brew. 52.

*(jeg) stirred'
|
Paa Trækket af dit Navn,

min Sjæls Veninde. Hrz.D. 1. 38. i træk, i

40 kunstfærdig sammenstilling ell. sammenslyng-
ning af bogstaverne ell. (jf. bet. ll.i) skrevet

ud i eet. midt udi staar den Durchlauchtige
Stifteres Navn i et Dobbelt Tiæk. Borrebye.

TF.92. de Bogstaver H og D, som sees

sammesteds slvngede i hverandre i Træk.
Prahl.AH.IV.277. skrive sit Navn i Træk.
VSO. 6.2) om hver af ansigtets linier, kon-

turer, som giver det dets individuelle præg:

ansigtstræk; ogs. undertiden om ansigts-

so udtryk ell. spor af lidelser, lidenskaber olgn.

i ansigtet. Han var af samme Høide, som
Jomfruen, og jeg syntes at han havde mange
Trek i Ansigtet, som lignede hendes. Prafti.

AH.1.35. Fortvivlelse var afmalet i hans
blege Træk. Falsen.SA.23. *Seer du (i lig-

følget) med Sorgens dybe Træk om Mun-
den

i

De sorte Uænd? PalAI.AdamH.111. 107.
den Lægekyndige veed, at der er et Træk
i Ansigtet hvilket er Dødens. Kierk.IY126.

60 Saa slukkedes Frantz's Ansigt brat, Træk-
kene slappedes og ligesom døde. Wied.Fæd.
156. 6.3) (nu kun m. overgang til bet. 6.4-5^

om karakteristisk bestanddel, element,
egenskab ell. udtryk for noget, udstraa-
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liHif af noget. *Caroliiie fik af hver (gratie)
|

En himmelsk Yndighed,
| De Træk i Gang

og Smiil og Sprog
|
Som Skildres ey.Etv.

(1914).V.186. i Dag dadlede han med mere
Strenghed et vist Træk i min Maade at være
\)&3i.Winth.V111.160. især i forb. m. gen. ell.

præp.-led m. af: see du kan faae blandet
|

Din Tale hist og her med Haanheds Træk
mod ham,

|
Som ikkun Støvler \i&T.Wess.24.

endnu har De aldrig ytret, mindste Træk lo

af Vrede eller Misfornøielse med mig. J^C
And.BCÆ.1.11. Dette Træk af en saa tid-

lig udviklet Følelse, der saa stærkt bry-
der igennem, levede længe iblandt Tyendet.
Drachm.VD.30. 6.4) (karakteristisk) egen-
skab ved person, folk osv., side af en
persons, et folks væsen, karakter; ka-

rakter-egenskab, -træk; ogs. (m. overgang til

bet. 6.5^ om foreteelse (Imndling, optræden
osv.), der viser en persons, et folks væ- 20

sen, karakter. Lad os samle alle Natio-
ners Carakterer, og vælge de beste Træk af

•nhvni.JSneed.V56. Jeg kan . . ikke forbi-

-aac et Træk, som viser, hvilken . . Ærbødig-
hed Slaverne har for deres Stormænd.
Grundtv.Saxo.il1.388. hver Dag blev der
fortalt hende nye, modige Træk af ham;
hun baade hørte og læste, at han var en
}Mt.JPJac.(1924). 1.73. Det dybeste Træk
i den unge Mands Natur var hans Kærlighed 30

til Scenen. IsakDin.FF. 148. se ogs. u. Ka-
rakterbog, det er et smukt Træk af Fol-

ket. HCAnd. BCÆ. 1.246. LollO. se ogs. u.

smuk 3.1. 6.5) (karakteristisk) enkelt-
hed, punkt i et helhedsbillede, en al-
liken karakteristik af noget; hvad der
oplyser, viser en karakteristisk side
i'f et forhold; beretning om, beskrivelse
if en itaadan enkelthed, side. *sand er

. . Skildringen i hvert et Træk. FGuldb.II. 40

208. interessante Træk af Dyrenes Liv.

f'oldschm.V111.141. Meddeel mig nogle Træk
f Hogen.F.SO. siden Du ikke kan melde

't komisk Træk fra den Middag, saa maa
•let (o: huset) vel staa i Niveau med de
'"inede" Huse, hvor man keder sig.

' d.VV.279. Digtene . . rummer en Sum
: i.illes TTæk.0Friis.Litt.81. jf. Smaatræk:
li'g anfører disse smaa Træk, fordi de kunne
vise, hvad en Kamp har at betyde i en stor 50

•^\.&A.Lehm.ll.63. ofte i titler paa afhandlin-
i'^r: Træk af Danskhedens Historie i Sønder-
i ylland. Rosendal, (bogtitel. 1911 - 12). Nogle
Træk af den europæiske Hummers hiv. Bøvl'.

(Suturen8V.1913.353). 6.6) i flt., som udtr.

for tegne-, male- ell. (især) fremstillings-
'fe, der kun giver hovedlinierne i et

. *'n beskrivelse ell. giver et hurtigt,

ligt rids af, begreb om emnet (jf.

k); vist kun i forb. m. adj., der 60
naruiere angiver fremstillingens form, art.

IJ
i forb. m. med. »kun med svage Træk

det (o: rygtet) har din Dyd beskrevet. A^ord
Bruu.Zar.77. »Der har du skildret os med

raske Træk
|
Det vilde Hedenskab. Oe/tL/T.'

30. *hver en Flugt af Himlens Hær
|
Fra

Christians Taarn blev regnet,
|
Og for Al-

verdens Folkefærd
|
Med klare Træk beteg-

net. PMø«.^iS55;./. 73.
II

i forb. m. præp. i.

Landet Samaria kan i almindelige Træk
skildres under eet med Judæa,. Ørst.V1.181.
*En Oppasser skildrer i malende Træk

]

Hele Dit (o: hyænens) nedrige Yæsen. Kai
Holb.ZH.47. afmale (den store kunsts) Her-
lighed i brede Træk. Elling.(UnivProgr.1944.
11.103). i grove træk, se IL grov 4.i.

I korte Træk beskrev han Stedet og for-

talte Historien. VSO. Flyvningens Historie i

korte Træk. HCJacobsen. Saa flyver vi. (1934).
7. i store træk, tegnet, fremstillet groft, efter

hovedlinierne; i videre anv.: i det væsentlige;

i hovedsagen; i det store og hele. *Jeg griber

da Pennen og tegner kjæk
|
dit (o: kontuber-

nalens) Billed i store, simple Uræk. Hostr.

VV.21. I store træk kan man vel sige (føl-

gende). Wiwel.173. I store Træk ligner den
svenske Ordning den åan^ke.Pol. *^/*1940.1.

sp.2.

7) (wo. trekk i sa. bet.; jf. Indtræk 2,

Omtræk 1, Overtræk 2; nu kun dial.) til

trække 6: betræk (1). 6 Stole med dobbelt
Træk, een Canapee med ditto, nemlig Da-
maskes og Stoffes Træk. Cit. 1784. (HistM
Kbh.3R.lV.410). *Trækket slidt paa Stolen.

OlnfHans.ND.91. jf. Pudetræk. Feilb.

8) (1. br.) til trække 8 og 29, fx. til trække
8.2 og 29.2: dragning (1); tiltrækning (2);

ogs.: higen; længsel. Jeg skriver en Af-

handling . . om fornuftig Kierlighed til Fæd-
reneland; og der bør dette hemmelige Træk
til Stedet ikke indtage et vigtigere Rum end
Sympathie i Physiken. NordBrun. (Samling

af Skrifter fra Nord. Selskab i London. 1. (1788).

15). Pelle havde . . den samme Higen (efter

at gaa til søs) — og havde selv Trækket i

ms.AndNx.PE.11.196.
9) til trække 9. 9.1) (nu vist kun dial.)

til trække 9.1 ; især konkr., om hvad der

trækker betændelse, materie olgn. til; om-
slag, trækplaster olgn. Feilb. Honning
blev . . brugt mod Forkølelse, tillige som
Træk paa bulne Vintre. AarbLollF.1935.124.

jf. FoUcLægem.l. 30.41. 9.2) til trække 9.2,

30.2. jf. Trækblødning
|| (jf. bet. 9.4; nu kun

dial.) sug, drag ved sutning, drikning.
Han giwr et vældigt Træk af K&nAen. Tode.

1.210. (bonden) maae være nok saa heed,

saa drikker han det koldeste 01 med de
stærkeste Træk. Junge. 155. (spædbarnet) tog

ivrig et par træk (0: i sutten). De derovre.

(1912). 102. jf. bet. 17.i : Han tømte Flasken

i eet Træk. F.SYA billedl.: Preussens Frede-

rik levede mellem alle Tiders store Mænd . .

deres Aand inddrak han i lange Træk.
ICngelst.Naf.81.

||
(biavl.) bierx indsamling

af honning; honningtræk: ogs. om de blom-

ster, hvoraf der suges honning, ell. om den
tid, i hmlken hierne samler honning, jeg

60*
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havde for ved min Bie-Hytte . . ladet saae

hviidt Klever-Frøe, som voxde got, og gav
Bierne et skiønt Trek lige for deres Dør.

FleiseJier.B.265. Cochleare (Skeeurt) har i

min Hauge givet got Træk til Bierne. NBlich.

VP.57. Omkring Bistaderne er der stille nu.

Trækket er ioThi.IRaunkiær.ID.73. jf. DF.
XIY136. 9.3) til trække 9.3, 30.3-, især

(farv.): tøjets farvning ved at nedlægges
i kypen. (tøjet) tages op, svales ud og skyl- i'o

les, saa giver man det et ganske lille Træk
paa Ya,rmkyipipen.BOlsen.Farvehog.(1858).81.

ved hvert Træk gjennemtrænger (kypen stof-

fets) Overflade med et nyt Lag Farvestof.

Manufact.(1872).280. Dengl.By.1927.47. 9.4)

(jf. Aandetræk; nu ikke i rigsspr.) til trække
9.4 og 30.4: indaanding, indsugning af

luft, (tobaks) røg olgn.; drag. Hvem der ikke

er vant til at ryge Tobak, faaer ofte ved
de første Træk, Svingel, Hovedpine. Tode. 20

NE.220. jeg tog . . flere Træk (0: af piben).

BUch.(1920).XXVIII.68. Schack.16.

10) til trække 10; især i flg. anv.: 1 0.1) (jf.

Aftræk 2.2j f '*^ trække 10. 1: salg, afsæt-
ning af varer. LTid.1759.101. 1 0.2) (jf. Over-

træk 3) T til trække 10.4: det aV hæve,
trække et beløb paa en konto olgn. Bankens
Hovedstadsfilialer blev udsat for et ikke

ubetydeligt Træk paa Sparemidlerne. Berl
Tid.*/tl923.M.2.sp.l. En Sømand kan kræve, 30

at to Trediedele af hans Hyre skal udbetales

som maanedlig Træk til en bestemt opgiven
Person. LovNr.l8P/fl923.§20.

il) (nu kun dial.) til trække 14.i: slag,

navnlig med pisk, stok olgn.; drag. hun
(gav) sin Voldsmand et saa kraftigt Træk
over Næsen mellem begge Øinene, at han
. . maatte slippe hende. RUss.ME. 1.215.

(bellen skulde) have haft et baglæns Træk
over Snuden. Skjoldb.NM.107. Han ga ham 40

et Par goe Trækker a VisM. Kværnd. jf.:

Berideren, som begyndte at blive ærgerlig

over, at Hesten prostituerede ham, drev
den et Par stærke Flanketræk. Gjel.R.118.

II
ogs. om slagkraft, slag (I.I6.5) i pisk, stok.

Saa tog jeg nemlig saadan en lille Skind-

snor . . det er en, der er Træk i . . og saa

langede jeg hende en tre fire Stykker over
Armi. Korch.LL.68.

12) (maaske egl. sa. ord som II. Træk (se 50

Skautrup.EtHardsysselmål.L(1927).26f. og sa.

SprH.1.65), brugt med tilknytning til trække
15 (og III. Træk 1?); dial.) om lyng-, hede-
tørv, brugt til særlige formaal; dels om saa-

danne tørv, der spredes paa gaardsplads, i

stald, svinesti osv., hvor de søndertrampes af
kreaturerne og gennemvædes af ajle, hvorefter

de kastes i møddingen for at forøge mængden
af gødning; ogs. om hedetørv, der kastes di-

rekte i møddingen i samme hensigt, til den eo

sædvanlige Mængde skiært Møg tage (de)

3 og 4 dobbelt mere Tørvesmul, end de hid-
indtil af andet Jord eller Træk have taget
til Lag\iis at blande Møget med. Hielm-

krone. DetDanskeLandbrug. (1783). 56. Feilb.

jf.: tynde Tørv, som bestaaer af Lyng og
Mos (osv.), disse legges i og ved Gaarden
for at overkiøres og trædes smaa af Creatu-
rene, som kaldes at samle til Trek.JSPon^
Atlas.Y660. dels (jf. bet. 1) om hedetørv, der

i et par alens højde om efteraaret stabledes op
ad husets mure for at skærme det mod regn

og frost, og som fjernedes ud paa foraaret

og kastedes i møddingen. RMejborg.Gamle da.

Hjem. (1888). 96. de gamle hvide „slagne"
(lerklinede) Vægge (i en jysk hedegaard), som
om Vinteren lunedes med opstablede Hede-
tørv „Træk". NationalmusA.1933.40.

13) om luftstrøm (og dens vej) gennem et

forholdsvis snævert, lukket rum, gennem en
aabning olgn.; jf. Lufttræk || m. h. t. kønnet
gælder flg.: i bet. 13.i er der stor vaklen ml.

fk. og intk., dog synes fk. nu at foretrækkes i

fagl. spr., i bet. 13.2 er fk. nu det almindeligste

(for bet. 13.1-2 angives kun fk. af VSO. MO.
SvGrundtv. Saaby.'' Glahder.Retskr.) ; i bet.

13.3 er intk. vistnok eneraadende. 1 3. i) (til

trække 30.5J om luftens uhindrede adgang til

ell. strømmen gennem noget, oftest om luf-
tens passage gennem noget brændende
(et baal, en cigar osv.), hvorved der tilføres

den nødvendige ilt og bortføres røg; især om
luftstrømmen gennem fyrsted (kakkelovn, fyr-

kedel osv.) og dertil hørende skorsten, luft-

kanal, hvilken bevægelse enten skyldes den
varme, røgen indeholder (naturlig(t) træk), ell.

frembringes ad kunstig vej ved indblæsning

af luft under risten ell. ved udsugning (jf.

Sugetræk^ af røgen (kunstig(t) træk); ogs.

om den kraft, hvormed luftstrømmen suges op
gennem en skorsten (og som kan maales; jf.

Trækmaalerj. Gangene (i gruben) tiene . .

til at . . give Luften Tiæk. Schytte.IR.II.161.

Horkens Øjne lignede Gløder i Træk.Tftøg
Lars.Kværnen.(1915).66. som fk.: Gruven
(0: gruben) har god Træk, at Røgen kan
trække ud. Schytte. IR. IL 160. Under disse

Omstændigheder udfordres der en større

Træk, end der i Almindelighed kan erhol-

des.Nord.LandvæsensMagasin.l802.Januar.88.
Han blev staaende lidt ved Bordet for at

faa ordentlig Træk i den Cigar, han havde
taget. Stuck.1.217. Jo højere og jo varmere
en Skorsten er, des bedre er som Regel

Trækken. VortHj.II,1.25. den spidsere Form
(af skorstenpiben) tilsteder en friere Udgang,
og befordrer Trækket. Nord.LandvæsensMa-
gasin.1802.Januar.86. Trækket i en Skorsten

kan ofte blive hæmmet dels ved Nedslag af

Vinden . . og dels af Regnen. Gnudtzm.Husb.
86. PSchrøder.Maskinlære.*II.(1920).30. jf.

(jarg): Naa, saa bli'er her Træk i Skor-

stenen (0: postyr, ballade) iaften. Lavst og

Ole skal smide Løjtnanten paa Porten. Pon<,

VF.106.
li

falsk træk, om luftstrøm, der

kommer ind ad revner og sprækker i et fyr-

sted (jf. falsk luft u. II. falsk I.2 slutn.).

Thaulow.M0.281. Tæt Kakkelovnen for falsk
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T:iæk.Pol."/iol939.10.sp.3. 13.2) (jf. trække

33j stærk luftstrøm, bevægelse af luftmasserne,

der ikke (direkte) skyldes bl^st olgn., men
lokalitetens beliggenhed, daarlig afskærmning;
især om luftstrøm, der kommer ind ad aab-

ninger, utætheder, aabentstaaende døre, vin-

duer i hus, rum, lukket køretøj olgn. og virker

stærkt afkølende og generende; trækvind.
Træk og Fugtighed ere Gift for mg.Hrz.II.
145. Om Sommeren kunne Vinduerne være
aabne hele Dagen, naar man blot sørger for,

at Barnet aldrig faar Træk. VortHj.IV,3.252.
en trisk . , af ^nnd.Høysg.A0.36. Døren
gaaer der, og man faaer en Træk, som ikke

er god for Tænåeme. HCAnd.SS.III.142.
Hun fik tændt et Lys, som Trækken slukte.

Bang.T.109. Det var roligt Vejr, men Dam-
perens Fart skabte en stiv Træk. J7Jens.
MD.l. et træk: Moth.T164. Luften i Bierg-

agtige Lande (har) i Almindelighed . . et

stærkt Træk imellem Biergene.Lrtd.i759.
344. Et Lys stod og flakkede i Trækket
(Pont. SM. 17: Trækken; fra Døren. Pon<.

SM. ^13. en blomstrende Nerium . . maa
ikke staa i Trækket. GravLi\r.73. m. henblik

paa den folketro, at frugtsommelighed kan
skyldes, at kvinden har staaet i træk: Et
Kvindemenneske var kommet for Skade at

staa i Træk i en Dør — og saa fik hun mig!
AndNx.FD.71. JSMøll.MB.44. have træk
: stærekassen, se Stærekasse 2.8. træk i

wjet, om let form for bindehindebetændelse

(der menes at skyldes træk). MO. Træk har
jeg faaet i det ene Øie.HCAnd.BCÆ.IL172.
Sal.*XXY809. 13.3) (udviklet af bet. 13.i;

anordning, hvorved luften ledes til og fra et

fyrsted; især om røgkanal fra fyrsted til

skorsten. Trækkene eller Kanalerne, der løbe
fra Ildstedet i Straaler ind i Tørrehuset.

CORafn.(Phy8Bibl.XXIV397). det Rum (i

en ovn), man kalder Trækket, hvor Luften
kommer ind under Risten, opvarmer sig

noget og gaaer igjennera Fyrstedet. Htnne-
rup.Juv.453. Den i Fyret udviklede Røg
gaar over Fyrbrocn . . ud i 1. Træk, den ba-
cpste Ende af Fyrkanalen. UCNielsen.Damp-
raft.I.(1934).103.

14) til trække 34. 14.1) til trække 34. i, om
bevægelse, hvorved man skifter plads,
{lutler sig et stykke i en vis retning.

ugen (a: ved flyvning) skulde ikke
la i Spiral . . men i lange, rolige

Træk oi\&(i.rol.*/*1935.7.8p.l. især (sport.)
t fodbold: (fodboldspilleren) fik en Bold stuk-
ket frem. Han tog et Par Træk mod Maal
"K centrede derpaA. B.T.*/ul931.22.8p.2. jf.:
Til Tider vistes der blændende godt (fod-
bold) Spil, naar Bolden ved korte Træk
ik fra Mand til Mand i Angrebet. Pol."/4

!y37.8.8p.4. 14.2) til trække 34.a: vandring,
march af personer i flok, mængde ell.

om selve de vandrende, toget; ogs. om van-
dring^ passage af mennesker, der minder om
fugletræk

(jf. bet. 14.8;, ell. om stærk færd-

sel paa et sted, stærk tilstrømning til noget

(ryk (1.3), run). vAph.(1759). i en Tid
hvor Folkeslagene nord fra er paa hidsig

Træk imod Syden. JFJens.4.//.2i5. der var
Træk til Forestillingen. PoJ."/, 2934. 9. sp. 2.

Hun var altsaa endt i et Bordel paa en
af de Handelspladser, hvor der gik et Træk
igennem af al Østens Ros og Bundfald.
MartinAHans.(Pol.*/%1938. Sønd. 4. sp. 3). jf.

:

10 Vesterport var til Hverdags det gamle Kjø-
benhavns vigtigste Forbindelse med Op-
landet, og lige fra Enevældens Tid er Bor-
gernes glade Søndagstræk gaaet denne
Yei.AndNx.(Pol."/iol911.9). || nedsæt., om
flok af omvandrende, omkringdrivende per-

soner. En Mand med et Ansigt rødt som en
Byld slog løs paa et Fruentimmer. Om dem
stod Kvarterets løse Træk, — Tælleprinse

og Tøse. ORung.VS. 71. jf. bet. 14.6: (han)
20 kom ind i et Træk af Handelsmænd og lod

sig hvirvle med.AndNx.MJJI.47. 14.3) til

trække 34.3, om dyrs (især: regelmæssige)

vandringer ell. færdsel i flokke, skarer ad
bestemte veje, ruter; ogs. om flok af dyr paa
vandring. Da det store og lille Belt foreener
sine Vande ved Samsøe, saa har Fisken sin

Træk her forbi, baade til og fra Øster-Søen.
EPont. Atlas. 11.428. der maa have været
mange Tusinde Dyr (o: delfiner) tilstede i

30 den halve Timestid (damperen) arbejdede
sig gennem det mægtige TxtSik. NaturensY.
1914.240. Store Bræer var der paa begge
Sider af Halvøen, og derfor maatte her være
et stadigt Træk af B]øTn.KnudRasm.D0.26.
kende sine sild paa trækket, se Sild 2.2.

||

spec. (jf. I. Rejse l.i slutn.) om fugles flyt-

ninger morgen og aften ell. (især) foraar og

efteraar; ogs. om mængde, flok af trækkende

fugle og undertiden om den tid, da fugle

40 trækker. vAph.(1759). Palæstina, tillige med
Arabien, er overmaade beqvem for Fuglenes
aarlige Træk imellem Afrika og Europa.
Schytte.lR.V.170. naar man seer den hvide
Vipstjert, saa er man midt i Trækket.
Bogan.l.l7. i strenge Vintre kunde der
komme et helt Træk af Sidensvanser. fiaud.

AB.5. et Træk Maager. £r/iiCns<.X. 227. jf.:

Fuglen søger ikke Noget ; hvor langt den ond
flyver, den søger ikke, den trækkes og drages,

50 dens længste Flugt er et Træk.Zierfc.F///.

293.
II

efter præp. paa; spec. i udtr. for, at

en fugl opholder sig et sted midlertidigt, paa
gennemrejse. 'Af Hægobær . . Fuglen lokkes

|

Paa sildigt Træk, at nøle i dit Krat.Jif
Smidth.Ilaver.284. at skyde en And eller to

om Aftenen paa Træk. Bogan.1. 151. Den alm.

Trane . . er en nordisk Fugl, der besøger os

paa TraakkGt. Boas. Zool* 590. billedl.: »Sig

nærmer Tiden, da jeg maa væk . . | Thi

60 ogsaa jeg er kun her paa Trsok. Blich.(1920).

XX.221. 14.4) (jarg. ell. vulg.) til trække
34.4, om løsagtig kvindes vandring frem
og tilbage paa gaderne, færden paa offetillige

steder for at kapre mandfolk. Hvor er nu
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Forskjellen imellem Grisettens og den fine

Dames Kjerlighed? Hvorfor kalde I den
Førstes „Træk", og den Sidstes „hemmelig
Forlovelse"? Chievitz. NF. 49. han talte om
„Trækket" (o: af gadens piger) ved Mid-
natstid. JacPaludan.KK.65. jf. Gadetræk.
Ugeskr.f.Læger.l939.692.sp.2. || ofte i forb.

(gaa) paa træk. Tøsene, der om Aftenen
gaar paa Træk. Martin-Jørgensen.Livsnydelse.

(1885). 71. Bysvende udspejder og over-

rumpler Skøger paa Træk. HMatthiess.DK.
101. 14.5) (især dial.) videre anv. af bet. 14.2.

Proprietærerne var i Gang med at faa Træk
paa L'hombreren (o: faa spillet i gang) igen.

ZakNiels.GY123. || især i forb. som kom-
me, være i træk, egl. om (flere) personer:

begynde at gaa, henh. være gaaende. nu, da
Colonnen atter var kommen i Træk, (lød)

pludselig Sang og Munterhed. SCBarth.Livs-
erindringer.il.(1900).32. der er folk i træk,
dem kan du spørge, i^eiift. han er i træk
(o: ved at komme), smst. \\ i forb. m. flg.

præp.-led m. med; dels styrende en person-

betegnelse: i selskab med en (egl. under en
vandring); i lag med en. Per morede sig.

Han var kommen i Træk med Smeden (o:

ved et gilde). Lunde.F.87. A. faldt i Træk
raed en gammel Vroknrist. Bergstedt.A.239.

dels styrende betegnelse for et forhold (en
virksomhed): i gang med (at udføre) noget;

ogs. (jf. bet. å): i vane med noget, jeg kan
ikke rigtig komme i Træk med at arbejde.

JPJac.(Tilsk.l904.842). da vi nu var kom-
men i Træk med at svare ja, saa raabte vi

alle i Kor . .: J&\Skjoldb.MM.I.27. Naar
Lars Vad kommer i Træk med at drikke
Lørdag Aften, kan det ske, han ikke kommer
før Onsdag Morgen. OlesenLøkk. UG. II. 42.

Feilb. ogs. i udtr. for, at noget forekommer
sammen med, forbundet med noget: Den (o:

en salve) lugtede dem (o: rævene) saa godt,

at de (aad) af Kødet, selv om de egentlig

nok var klare over, at der var noget Gal-

skab i Træk med det. Thuborg.K.74.

15) (1. br. i rigsspr.) til trække 35.1-2, om
(stærk) bevægelse af luft- (jf. bet. 13^,

vandmasser, skyer olgn. ell. om selve de

drivende masser (jf. Istræk^; ogs. om sugende
strøm olgn. ell. om afløb af vand fra et

sted (jf. Vandtrækj. *døde Hav, hvis Beeg-
beblandet Bølge

|
Kun sees (o sære Syn!)

med dorske Skrid
|
Letvinged Nordenvinds

det voldsom Træk at tølge.Steners.Ode.40.

See hist bredfødded' Lom paa Raunas Bug-
ter svemmer;

|
Han, langt fra. Svælgets

Træk (o: i en fos) troskyldig ei fornemmer.
Stockf.(SkVid.XII.30). *Taagens gustne og
klamme Væde I silede ned som et mæg-
tigt Træk

|
af \unde. Herdal.NytSind.(1929).

17. jf.: Oprensningen har været mangelfuld.
Der var overhovedet ikke Træk i Aaen.
Ugeskr.f.Retsv.l946.A.1165. \\ især (jf. Sky-
træk^ om skyernes drift ell. lejring (hvoraf
man slutter sig til vejrudsigten). *Skyernes

Træk
j
ser ud, som det evigt skal vare. Olaf

Uans.Tværveje.(1904).33. Feilb.

•6) (jf- iy- zug i lign. bet.; vel til trække
17 ell. udviklet af bet. 1.2 ; sj.) strækning;
strøg. Faldet i hele Aaemosen ubetydeligt
indtil Broemølle, men derfra stærkt indtil

ørsøe Mølle, paa hvilket Træk Rangle,
Strids og Orsøe Mølle gaae ved dens Vand.
JHLars.HA.I.U3.

10 17) i særlige udtr. m. præp. i til forsk, af
de foreg. bet. 17.1) i forb. i (eet) træk,
egl. (især til bet. l(i-2), 3, 6.i, 9.2, 14^ som
udtr. for, at en handling ell. bevægelse ud-

føres med eet tag, een (uafbrudt) anstren-

gelse, arbejdsydelse; derefter som udtr. for en

uafbrudt rækkefølge, et uafbrudt forløb (se ogs.

u. bet. 6.1 og 9.2^ || i forb. i eet ^f een. vAph.

(1759)) træk (;/. udtr. som ty. in einem
zuge, auf einen zug, in einem strich, fr. tout

20 d'un trait og i eet drag (u. \. Drag l.i^, i een
(eet) køre (u. 1. Køre 2), i eet stræk (u.

Stræk 1.6J) uden ophold, pauser, standsnin-

ger; uafbrudt; ud i eet; i eet væk (se u. II.

en b). hånd giør adskillige Spørsmaaal i en
Træk efter hinanden. Høm. Moral. 1. 147. han
sov, som man siger, i et Træk over fulde

sex Timer. BiÆ.DQ.IV358. at løbe i eet

Træk halvfemte Miil. NPWiwel.NS.38. han
havde arbejdet i eet Træk hele Natten

30 igjennem.P//ans.iiLX.23.5. man kunde ar-

bejde ud i eet Tr æk. Blunck.Kvinder iHaven.
(overs.l940).118. || i forb. i træk, i uafbrudt

rækkefølge; lige efter hinanden; stadig væk.

en Gjerning, der skal forstaaes at skee med
Igjentagelse i Trdsk.Høysg.S.57. Han gaaer
i Træk i de samme Klæder. VSO. Giøre
noget i Træk. MO. *(jungmandens) Liv er

op og ned itræk.DracJim.SH.8. næsten kun
efter num. i forb. som tre dage i træk,

40 i tre paa hinanden følgende dage; tre dage i

rad. Herpaa sørge de 3 Maaneder i Træk
efter hinanden. Lrtd.i757.i8S. det (traf sig)

at vi i 5 Kroer i Træk paa Væggen fandt en
Bekjendtgjørelse.iirierÅ;. y/.i23. Fruen fylder

en Kane (i karrusellen) med snavsede Unger
. . og kører rundt to Ture i Træk. Wied.BS.
275. Daarlig, rokkende Gang, kan højst gaa
100 m i Træk.Ugeskr.f.Læger.l940.502.sp.l.

17.2) i forb. i det lange træk (maaske egl.

50 til bet. 1.2; sj. i rigsspr.) i det lange løb (se

II. Løb b.d). To Sager er der, hvis Behand-
ling i det lange Træk vil blive afgørende.

Tilsk.1904.191.

Træk-, i ssgr. af III. Træk, især i

bet. 1, fx. (foruden de ndf. medtagne) Træk-
aflastning , -armering , -forsøg , -haandtag,

-hastighed, -karre, -kærre, -modstand, -paa-

virkning, -plan, -side (af genstand), -valse.

II
ogs. delvis af trække, især i bet. l(-4), i

60 hvilke tilfælde der ofte forekommer former

med baade Træk- og Trække-, se de enkelte

ssgr.
II

desuden kan nævnes til III. Træk 2.3

(skak.) Træk-pligt, -tvang, til bet. 13.i (fagl.)

Træk-maaling, -regulator, -ventil, til bet. 14.3
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specielle betegnelser for trækfugle som Træk-
and, -duc, -falk, -sneppe ell. (1. hr.) for andre

trækkende dyr, fx. Træk-græshoppe, -sæl.

Trae-kaal, en. ^ kæmpekaal. MøllH.
111.524. UatebrL.*1.573.

Tr«ek-afbryder, en. i) elektrisk af-

bryder, der betjenes ved træk i en snor. Tekn
Leks.1.559. 2) [III.lS.i] indretning, der af-

bryder et aftræk (2.i). Gasfyr.4. -akse, en.

spec. (flyv.): en ret linie gennem et luftfartøjs

tyngdepunkt og parallel med den relative luft-

strøm. Luftfart. 17. »anker, et. (jf. -baand

1; bygn.) muranker, brugt i overhvælvede rum
til at forhindre, at hvælvingerne skyder side-

murew udefter. Sal.*1.773. -apparat, et.

fTrække-. Bl&T.) især (jærnb.) i ftt., om
koblingerne ml. lokomotiv og jærnbanevogne

og ml. disse indbyrdes. Sal.*XlY245.
Tr«e-kar, et. {glda. d. s., oldn. tré-

ker) allehaande Trækar (1931: Træredskaber^
skulle I rense for Synd. 4Mos.31.20. Holb.

Hh.11.110. Bryg.(1941).20.

Træk-arbejde, et. I) (l.br.) arbejde,

bestaaetide i at trække et køretøj, redskab. Me-
sen Mælk blev der ikke af, for de (o: køerne)

niaatte g,0Te Trækarbejde i Marken. ^ndiVx.
MJ. 11.40. 2) dfiejcU, genstande, der frem-
tilles ved træk (III.I.4), v. hj. af trækpresse.

^medeMaskinarb.479. 3) (haandarb.) syning
iif trukne sting (se u. trække 1.6^. Lysedug,
Tvll . . broderet med Trækarbejde. Poii<i£.

Kosterbl.*/li 1924. 2. sp.l. 4) (væv., foræld.)

om arbejder, der udførtes paa visse typer af

rctvestole, hvor man for at faa hævet de traade,

der skulde danne mønsteret, maatte trække i

nore. som stod i forbindelse med traadene.

Ilallager.97. Funke.(1801).1.612. -arm, en.

irm (1. 3.5), hvori der trækkes, ell. som er del

if en irækkeindretning. JBeckmann. Techno-
logie.(overs.l798).549. 11FB. 1936.349.

HTræ-karton, en ell. et. (fagl.) pap,
jremstilht af rent træslib; træpap. FapirL.
i93. -kasse, en. lng.EM.1.32. Tror du
ikke, det gaar an at sende (juletræet) i en
Trs^ksLsav? KMich.Mor.(1935).10. nedsæt., om
bygning af træ: AarbFrborg. 1939. 1.79.
Træk-automobil, et. (jf. -bil; /. br.)

traktor. Bl&T. -baad, en. (jf. -fartøj, -skib,

-skude, -skøjte; /. br.) baad, der trækkes langs
kanal-, flodbred, broget malede, klodsede Træk-
Baade (o: i Holland). llCAnd.ML.406. Bl&T.
-baand, et. I) (jf. -anker; bygn.) d. s. s.

•' kbaand. (Jnudtzm.llusb.lSO. TeknLeks.
I )''). 2) se Trækkebaand. -bandafe, en.

07- Strækbandage; med.) bandage, der udøver
tt træk i et lem (ved benbrud olgn.). Panum.
599. -bane, en. I) (fagl.) rriindre (jærn)-
hane, /»•{.? vogne trækkes af heste. MøllH.VI.
73. Fra Gaarden fører en Trækbane til Otte-
rap Station. Trap.*IV469. 2) (iII.14.8j (zool.

f/i. jæg.) trækvej (2). l)Jagtleks.l318. -ba-
sun, en. j^ basun, smsat. af to messingrør,
der kan skydes ind i hinanden. Schand.BS.75.
llPanumB.ML.*40. -bil, en. (1. br.) d. s. s.

-automobil, (jeepen) kan bruges som Træk-
hilSal.T.1945.sp.391. -blomster, et. [III.

9.2] (maaske kun no.) blomst, der bruges som
trækkende, afledende plaster olgn. VSO. ogs. Sf:

bidende ranunkel, lianunculus acer L. Neni'
nich. jf. JTusch.194. -blødnings, en. [III.

9.2] (nu iiæppe br.) udtræk ell. opløsning af
bestanddele af et stof i en vædske. vAph.Chym.
111.547. JFBergs.HK.213. VSO. -bolt, en.

10 spec. (bygn.): strækbolt (2). DaEngTeknO.
•bom, en. (nu sj.) bom til at trække for;

ogs. d. s. s. -rode. Amberg. MilTeknO.315.
-bro, en. (ogs. Trække-. Blich.(1920).VllI.

173. Forkl Tømrere. 157). (fagl.) bro til at

lægge ud over og trække ind fra et overgangs-

sted over en fæstningsgrav olgn., ell. bro, hvis

midterparti kan klappes op, klapbro. Mil
TeknO.315. (de gik) over den . . sønder-

skudte Trækbro ind i Skansen. Rist.ER.160.

20 ;'/. Levin.KS.89. tidligere ogs. (efter ty. zug-

briicke) om vindebro: vAph.(1759). Leth.

(1800). MO. -brudstyrke, en. d. s. s.

-styrke. TeknLeks. 1.559. -bræt, et. se

Trækkebræt. -brønd, en. (foræld.) brønd,

hvoraf vandet trækkes op i spande. vAph.
(1764). KaiHolb.FC.lV226. -buk, en. I)

(fagl.) haandrambuk; piskebuk, Sal.XlV.876.

2) (jærnb.) indretning med et haandtag, der

ved et stangtræk er forbundet med tungerne

30 i et sporskifte, og som betjenes paa stedet;

sporskiftebuk; ogs. om lignende indretning

til betjening af signaler. DSB.Reglementfor
lokale Signaler. 1. (1916). 42. DSB. Banebygn.
(1937).46. t -byld, en. (til trække 27.8^

byld, hvori der samler sig materie. Apot.

(1791). 194. -bænk, en. i) (sj.) bænk
til at trække ud. VSO. 2) se Trækkebænk.
-bøjle, en. bøjle, der danner (del af) træk-

ket (III.6.1) paa en vogn, plov osv. PrislSmed.

40 17. DaEngTeknO. -bør, en. (1. br.). lian

greb fat i Mælkespandene, stred drabeligt

for at faa dem hen til Trækbøren. 3/ar<tn

Allans. NO. 24. -dyr, et. (sj. (i bet. 1)

Trække-. Hrz.XV.27). I) dyr, der anvendes

til at trække køretøjer, slæder olgn. ell. red-

skaber som plov, harve. VSO. (eskimohunden
har) udviklet sig som Trækdyr. I>ra.s<r«7>.

Fordi de udfører saa storeBedrifter.(1935).31 . 2)

[111.14.8] (1. br.) dyr, der til bestemte tider af

50 aaret trækker fra et sted til et andet. Fin-

hvalerne . . ere Trækdyr. Eschricht.(VidSelsk

Afh.Nat.Xl.161). -fartøj, et. /;/. -baad

osv.; 1. br.). HCAnd. ML. 384. -fast, adj.

(fagl.) som kan modslaa træk (III.l.i). Ved
Hjælp af et Specialværktøj indpresses der

saa 24 dybe Kærve i Hylster og Ledninger,

og der dannes herved en meget sikker træk-

fast Forbindelse. Ingliygn. 1943. 275. sp. 2.
||

(bol.:) I Rødderne som særlig er trækfast

60 Konstruerede, danner Karstrengene . . et

saakaldet radiært Ledningssystem.Sal.'X///.
636. -fil, en. (^, foræld.) fil, hvormed aevær-

løh poleres indvendig. MilTeknO.307. •fisk,
en. [III. 14. 8] (zool.) fisk, som til visse tider
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trækker fra et sted til et andet. Silden er en

Trækfisk. vAph. Nath.VII. 146. Dlich. (1920).

XV11.187. Ferskvandsaalen er . . en Træk-
fisk, der vender tilbage til sine Fædres
Land for at yngle. NaturensY1921.382. -fje-
(de)r, en. fjeder, der udøver et træk;

især: fjeder, som gør forbindelsen ml. den

trækkende maskine, trækdyret olgn. og køre-

tøjet, redskabet, der trækkes, elastisk, fjedrende.

Dyrevennen.1904.101. Vingehjulet.1944/45.46. i_o

sp.2.
II

ifjedrende (del af) dørlukker. HFB.
1945.6. -flade, en. [III.13.i] det indven-

dige]tværsnitsareal af rørene i en damp-, varme-

kedel olgn. SkibsMask.53. -fra, subst. se u.

trække 40.8. -fri, adj. (jf. -fuld ; sj.) om sted:

som er fri for træk (III.13.2). D&H. -fag^l,

en. |[III.14.3] (jf. Flytte-, Passage-, Rejse-

fugl (1) samt overflyvende fugl u. overflyve

é.i) fugl, der til bestemte aarstider forlader sit

hjem og tager ophold i et andet klima (mods. 20

Stand-, Strejffugl;. vAph.(1759). *Lær mig,

o lille Trækfugl! du I | At svinge mig med
freidig Hu ( Til ubekiendte Stv&nåe. Oehl.

XXY221. Trækfuglene. Blich.(bogtitel.l838).

Lieberkind.DYVII.52. \\ billedl. ell. i sammen-
ligninger. Venner ere Trækfugle, naar defc

stunder til ondt Veir flyve de bort. Biehl.

DQ.IIl.97. (fru Heibergs forældre) kom som
fremmede Trækfugle til Norden.-BiVewendam.
JohanneLuiseHeiberg.(1917).27. den politiske 30

Trækfugl Grev B. H. (0: person, der ofte

skifter parti). Pol.''U1934.1.sp.2. spec. (m. til-

knytning til III. Træk 14.4; In« 1. br.) om
løsagtig kvinde, der trækker (36.4) paa gaden

(jf. Strejfer 1): Vi saae . . forleden Dag en

berygtet Dame gaae paa Jagt efter en af

vore kjøbenhavnske yngre Præster. Hans
fine blanke Pariserhat . . vildledede den
omstrej fende TTækt\igl.Rappee.l857.263.sp.l

.

disse natlige TræMngh. Reinhard. FC. 301. ao

KLars.DM.23.m hertil Trækfugl(s)- ell. (nu
især) Trækfugle-flugt, -skare (NPWiwel.
R.293. Trækfugl-: Hrz.VI.246. DxgNyh.*'/,

1913.1.sp.2), -skrig, -sværm, -tid ('Træk-

fugls-: HCAnd.(1919).V263) ofl. -fald,
adj. (1. br.) om sted: hvor der er (stærk)

træk (IIL13.2). det trækfulde Yærehe.Oylb.
(Heib.Fam.198). EKirk.MedFjerkost.(1931).

55. -færge, en. (jf. Tovbaad 1; is:sr forsid.

færge, der trækkes over et vand, en flod olgn. 50

V. hj. af et paa begge bredder fastgjort tov olgn.

MilTeknO.89. Før 1868 ;foregik Forbindelsen

fra Horns Herred til Frederikssund med en

Trækfærge. AarbFrborg. 1939. 20. -gardin,
et. etjpaa en stang olgn. glidende gardin, der

kan trækkes for og fra. (han) kiggede ud
over sit Vindues Trækgardin. Jørg. RB. 25.

Snasken der paa Hjørnet . .
|
med det røde

Trækgardin. Sødb. GD. 15. Manufakt. (1942).
114. -garn, et. se Trækkegarn. -grav, en. 60

[III.16] (nu næppe br.) d. s. s. -grøft. Am-
berg. VSO. -grøft, en. [III.15] (jf. -grav;

nu næppe br.) (overdækket) grøft, kanal til

bortledning af var^d, afvanding. VSO. -hage,

en. hage, hvormed der trækkes i noget, ell.

hage (paa en genstand) til at trække i. Amberg.
VSO. nu især (smed.): redskab, brugt ved

paasætning af hjulringe. UfF. -hane, en.

vandhane, der aabnes med en trækstang.

OasVand.24. -harmonika, en. [III.3] (jf.

-kasse 2, -spil^ harmonika, der rummer en
haandblæsebælg, som kan trækkes ud og ind
(akkordion). OpfB.UII.529. *En Trækhar-
monikas Matros-Musik,

|
der travrig ud igen-

nem Mørket flyder. Jørg. B. 35. HPanum B.

ML.* 685. -hest, en. {ænyd. treckhest,

haandhest; jf. Trækkehest; især landbr.) hest

(egnet) til trækbrug. ExercArtil.(1804).235.

LandhO.lV.608. || billedl. (teat.): d. s. s. Hest
3.9. Dania.IIl.235. -hjal, et. (nu 1. br.)

hjul, der er del af en vinde olgn. Amberg.
VSO. -hal, et. (i bet. 1 ogs. Trække-. VSO.
Vn.212. SaVXVI.lOll). I) hul til at

trække noget igennem, især om hul i trække-

jærnet, hvorigennem metaltraade trækkes og

tildannes. VSO. Hannover.Tekn.114. 2) [III.

9.1] (jf. -saar; f fontanelle (2). Moth.T165.

3) [III.I3.1] hul, hvorigennem en luftstrøm

kommer ind ell. ud; især om lufthul ell. ven-

til i et ellers tillukket (opholds)rum ell. om
hul, hvorigennem der kommer træk til et ild-

sted, fyr, baal. Schytte.IR.ILllO. Dog lader

(bjørnen) sig aldrig heelt tilsnee; men hol-

der et Trækhul a,!ihQnt.Blich.(1920).XVII.

102. Gulvet (skraaner) dybt ned til de

mægtige Fyrkasser (under ovnen til porce-

lænets brænding), og i Trækhullerne ser man
Spaaner og Ros i vexlende Lag.Bergs.FD.
55. FrGrundtv.LK.28. Alt muligt havde
den Gang sin Aand: Husgangen, Trækhul-
let (Ventilen) i Loftet, Lampen, Doren,

Gulvet. KnudRasm.MS.in.64. -høns, pi.

[III.14.3] (mods. Standhøns; jæg.) agerhøns,

der forekommer som trækfugle. BMøll.DyL.
11.222.

TraB'kirke, en. {ænyd. d. s., oldn. tré-

kirkja) kirkebygning af træ (ell. bindingsværk).

Ing.VS.l.40. Mackeprang.L.9. -kiste, en.

(ænyd. d. s., oldn. trékista) Gram.Breve. 197.

Ligene har været nedlagte ubrændte i Træ-
kister. i2i^e<.»%2522.6.8p.5.

II t (jf- I- Kiste

2.t) om (lukket) vandledning af træ. Af en

Stolle eller Bierg-Bygning løber et lidet Vand
igiennem adskillige Render eller Træ- Kister.
LTid.1728.395. -kit, et. (fagl.) kit til ud-

fyldning af revner, sprækker i (genstande af)

træ ell. i levende træer. Kjærbøll.FB.57. HFB.
1936.210.

Træk-jagt, en. [III.14.3] (jæg.) jagt,

der drives paa ånde- og vadefugle paa steder,

som de passerer eller søger til paa aften- eller

morgentrækket. LSal.VI.279. -jærn, et. I)

(især dial.) beslag paa midten af hammelen

(jf. Flyt 2 slutn.). PrislSmed.l7. UfF. 2)

(^, foræld.) jærn, som trykker slæden, hvorpaa

et bøsseløb er fastskruet, ind mod boret paa
borebænken. MilTeknO. 3) se Trækkejærn.

-kanal, en. [III.13.i] (fagl.) kanal, der
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fører luft til og fra et fyr, ildsted olgn. Brænde-
viinsbr.368. IngBygn.l940.44.8p.l. -kar-
ton, en ell. et. [III.9.8] (fagl.) trækpapir af
kartontykkelse. PapirL.393. -kasse, en.

I) (jærnh.) en til lokomotiv, tender fastgjort

staalkasse, der indeholder trækapparaterne.

Sal.*XIY245. 2) [III.3] (spøg., 1. Ir.) om
trækharmonika. PoU/xil925.Sønd.2.sp.4.

trsekke, v. ['tpga] præt. trak (allr.

Moth.T162) [tiBg] elf. (nu kun dial.) trok
(Holb.Sat.I.BGr. sa.DH.III.374.636. LTid.
1736.303. Feilb.) ell. (nu kun dial.) træk-
kede (Pflug.DP.1172. Holb.Jep.I.l. Slange.

ChrIV.1257. Mall.SgH.362. Rist.FT. 47 (ar-

kais.), jf. Høysg.AG.96. Feilb.) ell. (nu ikke

i ngsspr.) trækte (Cit.l703.(JensSør.II.41).

LTid.1729.262. jf. Kort.173) ell. (nu kun
dial.) trakte (Éolb.Ligbeg.5. KomGrønneg.
1.257. Ew.(1914).IV295. Bagges.II.lO. jf.

U9ysg.AG.96. Thorsen.102. Esp.§190,a. Feilb.

Dania.IX.36. LoUO.), tidligere urulertiden skre-

vet tragte (FrHom.PM.87. Lodde (Skuesp.
XI.150)) II

part. I. m. stærk bøjning: truk-
ket (tidligere ogs. (skrevet) trokket olgn.

Moth.T162. Holb.Paars.267. TBruun.(Skuesp.
1,1.75)) ell. trukken (tidligere ogs. trokken
olgn.) (efter være, blive osv. m. subj. i fk.:

Holb.Kh.208. Rask. Udv. 1.44. Scharling.N.
187. LBruun.SF.25. Bygen er trukken over.

Scheller.MarO. jf.: Fødepumpen bliver truk-

ket af en selvstændig Maskine, smst. — efter

være, blive osv. m. subj. i intk. ell. flt.:

JJuel.69. Holb.Jean.1.1. FrSneed.1.100. Rask.
Br.L120. GifrLemche.S.III.18. — efter have:
KomGrønneg. IV 29. PMøll. (Brøndum-Niel-
sen.PM.53). Kammeret havde . . trukken
Afgorelsen i Langdrag. 4ar5Fr&org.i9ii.52.
— riM t rigsspr. især (ifl) som attrib. ved subst.

af fk.: en morsom, men noget i Langhalm
trukken Situation. Socialdem.*/il941.2. 8p.4.

jf. langtrukken; (nu næppe br.) som attrib.

til subst. af intk.: trukken Sølv. vAph.Nath.
VII.530), hvortil best. f. og fU. trukne (efter

være, blive osv. m. subj. i flt.: Holb.JH.1.39.
Slange.ChrIV141. Schand.TF.I.183. VBeck.
LK.451. Jernbane!. ^*hl915.3.sp.2. nu i rigs-

spr. især fo) som attrib. adj.: en Karton med
en Mængde trukne Linier om Tegningen. Fort
Uj.IV,2.43. det nys trukne lotteri i;. 2. (nu
kun dial.) m. svag bøjning: trækket (Holb.
Kandst.1.6. KomGrønneg.l'l.355. Prahl.ST.II.
61. PAIIeib.US.43. jf. IIøysg.AG.96. Feilb.

UfF.) ell. trækt (Holb.Paars.30. jf. u. op-,

overtrække^ ell. trakt (KomGrønneg.11.258.
Kw. (1914).1.319. Bagges. L.I.305. Grundtv.
P8.VII.231. jf. IIøysg.AG.96 (tråkt). Thor-
nen.102. Esp.§190,a. Dania.IX.36. LollGr.67
ifamt Feilb.), tidligere undertiden (skrevet)

trapt (KomGrønneg.I.303. Kollerød.181).
||

dep. (se bet. C) trækkeg ell. (dial) træks
(Rask.FynakeBS.78); præt. (1. br., jf.: „hø-
res kun sjeld." Levin.) trækkedes (llolb.

UHH.I.l. Blich.(1920).XXIV116) ell. (ikke
i rigsspr.) traktes (Ew.(1914).IV301. Tode.

IX.104) ell. (dial.) traks (CReimer.NB.533.

Flemløse.184) ; part. (sj.) trukkedes ('G'rMnÆt;.

B.II.231), trukkets (Cit.l891.(OrdbS.)) ell.

(dial.) traks (UfF.). || vbs. -ning (s. d.)

ell. t -else (i bet. 9: Bøeg.S.182. jf. u. over-,

sammentrække^, jf. IIL Træk, Trækkende,
Trækkeri. (oenyd. trecke, svagt v., sv. dial.

tråcka, svagt v. (ældre sv. tråckia^, no. trekke
(trakk); fra nt. trecken (præt. treekte og

10 track, trock olgn.), mnt. tre(c)ken, svagt og
(sjældnere) stærkt v. (præt. trak^, jf. holl.

trekken, oldfris. trekka; af uvis oprindelse
\\

det hjemlige ord er III. drage, som nu (uden
for enkelte bet. og forbindelser) i alm. (rigs)-

tale- og skriftspr. er fortrængt af trække, jf.:

„trække har i Talespr. næsten ganske for-

trængt drage, og vinder nu ogsaa mere
og mere Terrain i Skriftsproget, dog ikke

i Smstn. som afdrage, paadrage, tildrage,

20 overdrage osv." Levin.; snU. ogs. PEMail.*

287f.)
A. * forb. m. ikke-refl. ob].

I) (uden for bet. 1.2 næsten kun i forb. m.
retningsangivende præp.-led ell. (jf. bet. E)
adv.) om hvad der paa en ell. anden maade
(direkte ell. ved et mellemled) har tag i ell.

er forbundet med, koblet til noget: ved en
bevægelse (en konstant, jævn rykken ell.

(ikke nødvendigvis særlig stærk, anstrengende)

30 halen) i en vis retning faa dette til at

følge med, efter, bevæge sig, flytte sig
i samme retning; især om saadan bevæ-

gelse, flytning, frembragt af levende væsen,

der er spændt for ell. har fat i noget, ell.

af visse selvbevægende maskiner; ogs. uden
tydelig forestilling om haleride bevægelser

(alene): med haanden, armene føre,

flytte til og anbringe i en vis stilling.

I.l) i al alm., m. h. t. genstand. (Svantevits)

40 Billede (blev) nedreved . . Dot blev trækket
af Staden til de Danskes Loiei. Holb.DH. I.

234. en Bjærgningsdamper (havde) trukket

Havaristen los. EBertels.D.209. (bugserbaa-

den) blev trukket til Bmids. Pol.'*/nl944.1.

sp.6. trække noget i ell. (kun i egl. bet.)

paa land: Omsider fick man den (o: skibs-

kisten) med Møye treckt paa Landet. Holb.

Paars.30. man spændte Heste for Stenen

for at trække den il&nd. Both. Det nordostlige

50 Sjælland.(1865).28. Naar Efteraar og Vin-

ter kom, blev Baadene trukket paa Land.

RNielsen.Sejerø.(1923). 194. billedl, som udtr.

for atlfaa noget \sikret ell. gennemført: Endnu
er der dog, selv efter Afgivelsen af denne
Betænkning, som det ellers har holdt haardt

nok at faa trukket i Land, en Række Ar-

bejder tilbage. DagNyh.V»1921.5.8p.3. jf. bet.

3.4: trække horker, torsk i land, se I. Horke,

I. Torsk 2.1.
II

i forb. m. præp. af i udtr. for

60 at hale noget frem (ud, op) fra et sted: Saa
mangen Saae fuld Vand jeg har trekket af

Brønden for hando.KomGrønneg. 11.355. (hun)

trak Svikken af Karret, saa Mjøden strøm-

mede ud.Grundtv.Saxo.I.lOO. trække Nøglen

XXIV. Rentrykt »/, 1948 61
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af Døren. F/SO. jf. bet. 3.6: trække sværdet

af skeden, se I. Skede 2.2. trække en prop af

en flaske, se u. II. Flaske 1 og Prop 1.2.

II
t udtr. for at bruge kam olgn. redskaber;

især i forb. som trække en kam gennem
haaret. KAabye.KA.12. Paula trak Elfen-

benskammen gennem (fruens) tynde Haar.
LeckFischer.Ka.22. trække gennem heg-
len, se u. I. Hegle 1.

|| (jf. bet. 23.i slutn.)

om indvirkning af søm, skrue, skruen
trækker de to plader mod hinanden

\ 1.2)

m. h. t. køretøj, transportmiddel (ell. (meton.)

dettes indhold) ell. m. h. t. visse redskaber,

der slæbes hen over noget, fx. plov, harve,

visse fiskeredskaber, en Vogn trækked af

Esler, og en anden Vogn trækked af Ca-
meeler.Holb.Hh.II.lOS. *Øxnene trække

|

den tunge V\o\.Oehl.Digte.(1803).81. Kon-
sten stiger (sagde Ulken (o: matrosen), da
de trak Thorvaldsen). (?rund<v.Z)a.Ordsprog.

(1845).nr.1504. dette . . Tog trækkes af

et „C" Lokomotiv. JernbaneT."/»1938.8.sp.4.

trække læsset, et stort læs olgn., se I.

Læs 2. trække vod, se Vod. 1.3) m. h. t.

legemsdel, nogle lagde de raa og slibrige

Bukke-Skind i Veyen for, og ved hemme-
lige Strikker trækkede Føderne fra dem,
naar de gik paa s&mme. Schousbølle.Saxo.103.

Sidstnævnte havde man trukket Neglene af,

inden han blev skuåt. Socialdem.^/itl945.2.
sp.3. trække halsen af gaasen, se Gaas 1.2.

Il
m. h. t. egen legemsdel. *En Dragon stak

Haanden frem,
|
Men han trak den aldrig

hiem.GRode.FU.77. trække sin haand fra

en, se Haand 3.1. (jf. bet. 24.2^ i udtr. for

besværlig, tung gang som trække benene,
fødderne, lænderne (se Lænd 1^ efter sig.

ofte i forb. trække til sig: (hun) trækker
Benene til sig. KAabye.KA.9. (hun) trak
Hovedet til sig.LeckFischer.Ka.23. billedl.:

Frosten har et fast Tag om Rødderne og
trækker ikke Fingrene til sig for det første

Par Varmegrader. Poi."/«294i.9.sp.3. trække
følehornene (sj. hornene. PHans.H.68) til

sig, se Følehorn 2. ogs. uegl., m. h. t. blik,

som udtryk for at ophøre med at betragte noget:

Hun trak . . hurtigt Øinene til sig igjen.

Holst.Ill.74. Han trak Blikket til sig. PoL
**/,1943.Sønd.3.sp.l. 1.4) m. h. t. levende

væsen; spec. m. h. t. husdyr, tæmmede (vild)-

dyr, man fører efter sig, især v. hj. af reb

olgn. (i reglen, mods. hale, slæbe, m. bibet. af,

at væsenet kun nu og da ell. kun i ringe grad
gør modstand, stritter imod, ell. at det villigt

følger med). *Eet sær og selsom Best det
træcked mand i Grimen. Schandrup.N4f. nu
træckede jeg ham af Sengen. Holb.Jep.1.1.
*(havmanden) trak hende fra den stelle Bred.
Eu.(1914).in.206. *Nu trækker Bonden sit

Hors i Stald. Pont.Muld.197. trække igen-
nem rendestenen, se Rendesten 1.2. trække
stude, se I. Stud 1. trække til vands, se

Vand. talem. (1. br.): den er god at trække,
som gaar selv. Grundtv.Saxo.il.285. sa.Da.

Ordsprog.(1845).nr.2756. \\ spec. m. h. t. per-

son, især arrestant, der med magt føres til et

sted (især: fængsel olgn.). Holb.Kandst.IV.l

(se u. Arrest 2). Hvis I ikke gaar jer Vej,

skal jeg lade jer trække i Spindhuset. sa.

Masc.1.5. gør dig Flid . . for at blive forligt

med ham, for at han ikke skal trække (1819:
drage^ dig for lDommeTen.Luc.l2.58(1907).

II (jf. bet. 8.2^ m. afsvækket bet., fx. i udtr.

10 for at faa en uvillig til at gaa med ell. at

bekvemme sig til at gaa et sted hen; ell. som
udtr. for, at man ved et lille ryk ell. andet

tegn faar en til at forlade en gruppe personer

og følge med sig. mange lade sig trække til

Brudeseng, men blive siden meget fornøyede.

Holb.Pern.II.4. Hvorfor skal vi trækkes
gennem Byen og være til Latter. Jeg gaar
ikke. Søiberg.KK.1.61. siden (drengen) har
været til . . Specialist, er han ikke til at

20 at trække til Doktoren. Poi."/« 2944. 5. sp. 2.

trække en til side: Moth.T163. Joab trak

Åbner til Side, som om han havde noget
vigtigt at tale med ham om. BilleskovJ.H.I

.

232. 1.5) om bevægelse, hvorved et tæppe,

klædningsstykke olgn. bringes (rykkes) i en vis

stilling, paa ell. fra en vis plads; spec. m. h. t.

klædningsstykker, der ved halende, rykkende

og andre bevægelser tages paa ell. af; især i

forb. m. adv. (se bet. E^ ell. m. præp.-led, der

30 betegner stedet, hvortil ell. hvorfra tæppet,

klædningsstykket flyttes, ell. (jf. bet. Q.i) hvad
der til- ell. afdækkes. *Ak, kunde jeg da
(o: naar jeg dør) lægge \

Til Ro mig i din

(o: Sjællands) Eng,
|

Dit Grønsværteppe
trække

|
Over mig og min Seng\Winth.I.162.

Han finder nogle Dynebetræk og Pudevaar,
trækker rent paa Sengen. Lattesen.MP.45.
Portieren blev forsigtig trukket til Side.

ErlKrist.DH.17. trække en Ring af Fingeren.

40 Bl&T. (nu næppe br.) i billedl. udtr.: Trække
et Skiul, et Forhæng, (for en Sag) ikke tænke
paa; ikke tale om; it. ikke aabenbare.
Leth.(1800).

II
m. h. t. klædningsstykker; især

i udtr. for paa- ell. afklædning. *Paa dette
gik jeg hiem, og Klæder af mig tragte,

|

Og til mit Hvile-sted jeg krøb og lagde mig.

FrHorn.PM.87. (hun) trak Handsken af

sin hvide Haand. TFw/A./Z.i65. hun trak
kjolen over hodet (ved afklædningen). MKlit-

50 gaard.GM.17. (hun) trak Badekaaben tæt-

tere om sig.HSeverinsen. SM. 45. (jf. u. I.

Sko 2.8; nu næppe br.:) vor Capitain var
den braveste Mand, der kunde træk-
kes Klæder paa. AxelFelix. LangtfraDan-
mark.I.(1852).238.

\\ (jf. bet. l.a) om fiaa-

ning. A vil ikke træk Kjowlen aa ham (o:

ikke fiaa den døde hest).Blich.EB.42. trække
skindet af (et dyr), se Skind 2.i. det er kun
en overgang, sagde ræven, (da) de trak

60 bælgen af ham, se Overgang 6.s.
||
(især dial.;

jf. bet. 1.4^ m. person-obj., i forb. som trække
en i, af tøjet, de (gjorde) Støj med at

trække hverandre af Stø\leTne.Blich.(1920).

XIX.65. Det er heller ikke noget Tøj, saa-
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i an hvid Stads, at trække Drengene i. De
kal virkelig have det, saa de kan røre sig.

[Andreasen.DN.19. trække en i klæderne,
f I. Klæde 3.1. trække en paa læst(en), se

i . Læst 3.
II

ivist udviklet af forb. m. præd.,

c bet. 23.4; dagl.) i forb. som trække bare
ben, trække strømperne af for at gaa barbenet.

Mon det er varmt nok i Vejret? Saa faar

man inaaske Lov at trække bare Ben. Poi.

*'^/tl945.8.sp.5. 1.6) om handling, hvorved no-

get (især en snor olgn.) føres (hales) gen-
nem (og anbringes i) en aabning , ell.

:| hvorved en ting med hul i anbringes paa
tt en snor olgn. Deres brød ere flade og tynde
' kager . . midt paa med et huU igiennem,

som do trecker paa stenger og henger . . i

disse varme stner. JacBircherod.R. 31. der

vare blevne trakte Ræmmer igiennem Be-

, nene paa dem. Schousbølle.Saxo.238. For at
} lette Ophejsning og Nedfiring af Gaflen er

' der paa Tovet trukket Træklaader. Barden^.
Søm.1.89. Sæk, med Løbegang foroven, hvor-

igennem var trukket en grøn Snor. PolitiE.

b Kosterbl."ftl925.2.sp.2. trække noget paa
en snor, paa traad, se L Snor 1.3, L
Traad 2.

|| (fagl.) om børstenbinderarbejde,

hvorved børsterne anbringes i huller, der gaar

helt igennem indfatningen, for det meste be-

gynder (man) paa de midterste Rader, som
paa Klædebørster ofte trækkes af sorte

llestehaar. Haandgern.534. Jeg trak Rækken
færdig og skar af i S&kseu. Bjarnhof. LE.
219. trukket arbejde (mods. Raaarbejde/
()pfD.^V11.568. II

om possementmagerarbejde,

haandarbejde olgn. Fruen sysler ved sin

Brodeerramme, og trækker de gyldne Perler.

FJHans.Novel.il. 322. Den lange Rytter-

sabel med den guldtrukne Portepé. Gt/r

lÆmche.S.IV.88. \\ trukne sting, (haand-
(irb.) om lange, lidt løse sting, der ligger mest

oven paa stoffet. Kunstudstill.(1879).234.

2) uden (nødvendig) tanke paa flytning af

icnstanden: lade en rykkende , halende
legemlig ell. mekanisk kraft virke paa
noget; udøve et træk i; hale i. 2.1) i forb.

m. præp.-led, der angiver den del (især legems-

del), som kraften virker paa; især i udtr.

for at rykke i en person(s legemsdel) for at

live ham et tegn, faa ham til at flytte sig ell.

idne ham. ju.st som de sig Broen nærmed,
|

Da trak han sin Papa i Ærmet. Wilst.D.III.
13. »Han kan ride den kulrede Hoppe til

Vands
|
og trække Tyren i Halen. IngvBond.

f Myrebogen. Nr. 1.(1908). 103). trække (en)

• fter ell. ved haaret (haarene), efter ell. ved
næsen, trække en i skægget, se IL Ilaar

2.2 (og efter U), L Næse 10.1,», L Skæg 1.3.

lyde, som om man trak en kat i halen, se

Kat 2.1. 2.2) m. obj. (alene), der betegner

qenstand, fx. reb, stok, legemsdel olgn., paa
hvilken kraften virker. Strikken ved dend
•mdtn Ende (af et apparat) blev trekket af

11.', saa tung en \egt.LTid.l724.639. Om-
kaps nu trak . . | De bløde Pigohænder

Gyngens 'Reh.Bødt.43. trække line (med en),

trække sin sele, se 1. Line 1, L Sele 1.3;

især i betegnelser for lege, styrkeprøver som:
Ormen udfordrede nu Manden til at trække
Arm, og saa brødes de.KnudRasm.MS.III.
77. trække knallerter I trække krog, reb,
stok, tov, se 1. Krog 1.6, L Reb 1.2, Stok
1.1, I. Tov 2.2. ^'/.trække handske(r) u.

L Handske 1. 2.3) m. obj., der betegner gen-

10 stand, som strækkes, gøres længere, strammes,
rettes ud, ved at der hales i den. Heglen tjener

til at trække og melere Idaaxene. Haararb.l3.

m. h. t. dække- ell. sengetøj, som strækkes ml.

to personer før sammenlægningen inden rul-

ning: Const.Kogeb.^(1902).326. (pigerne) stod

og trak La,gnei. IBentzon.GH.121. || i forb.

m. præp.-led, adv. ell. adj.-præd., der angiver

udvikling ell. resultat, trække Gjordene . .

ia,%texe.PWBalle.R.127 . Krogen var trukket

20 lige. LeckFischer.Ka.l45. jf. (spøg.): Plejer-

skerne . . skælder ud og trækker Ens Øren
lange. BechNygaard.GØ. 57. trække noget i

haardknude (se Haardknude l.ij, knude
(se 1. Knude l.i^. 2.4) underkaste en

(blød, smeltet) masse en strækkende be-

handling og derved omdanne til plader,
stænger, rør, traade olgn.; ogs.: frem-
stille (plade, stang, rør, traad olgn.) af et

materiale (især metal), der behatidles saaledes.

30 en Machine til at trække Voxstabler.LTtd.
1759.5. Naar man trækker Sølv giennem
Trækjernets Huller kan man bringe det til

et Hovedhaars Finhed, og da kaldes det

trukken Sølv. vAph.Nath. VI1. 530. trække
Metaltraad. VSO. Fremstilling af dybe Blik-

cylindre . . udføres ved Nutidens Masse-
fabrikation . . ved, at en Plade paa en særlig

Maade presses eller „trækkes" til en Cylin-

der med Bund. OpfB.*I11.224. trække (i)

40 traad, se L Traad 1-2 og 7.4. || m. h. t. glas:

fremstille ved en særlig proces, hvorunder den

flydende glasmasse (s/trækkes ud i flader,

plader olgn. Trukket Glas. HFB.1936.xviii.

II
m. h. t. metalrør; især i forb. trukne

rør, spec. om staalrør i sømløs udførelse,

stuksvejste rør. Nuomstunder blive . . Bly-

rør sjeldent trukne, men derimod pressede.

OpfB.^V220. En hydraulisk Presse, ved
Hjælp af hvilken Ror i ægte Metal blive

50 „trukne" uden Lodning. BerlTid.'*/tl888.Aft.

2.sp.2. TeknLeks.1.556. || trukne profiler,

(jf. bet. b) om proflier (l.i), profilerede lister

til butiks-facader, -karme, montrer olgn. frem-

stillet af kobber-, messing-, aluminiumsplader

olgn. HFB.1936.34. || /'i^. foræld.) m. h. t.

bøsseløbs indre: gøre riflet. Sjælen i en Bøsse

er og undertiden gezogen, d. e. trukken, eller

forsynet med i hinanden slyngede Rifler.

IIallager.249.
\\ (jf. bet. 6; fagl.) udbrede,

60 Icegge en blød masse i et lag paa noget,

idet det gnides ud paa fladen; især om an-

bringelse af mørtel paa en mur, der skal

pudses, V. hj. af et optrækkerbræt. Ugeakr.f.

Ket8v.l947.A.846. 2.5) (især dial.) om (især:

bl*
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uvilkaarlige) muskelbevægelser, gigt, krampe
olgn.: virke paa og krumme, sammen-
høje, kontrahere en personfs legemsdel).

krampen trækker mig olgn., se I. Krampe
1.

II
part. trukken ^trækket. Feilb.) brugt

som adj.: sammenbøjet, kroget af krampe,
gigt olgn. (jf. krampetrukken). hun var ikke

saa lidt trukket, og hvert Øjeblik vendte
hun sig om og harkede giønt. Aakj.VB.189.
Feilb.III.861.

3) bet. 1 brugt, uden retningsangivende

præp.-led ell. adv., m. prægnant bet.: tage,

flytte noget ud, op, til sig olgn. ell.

bringe det i en vis (ønsket) stilling

V. hj. af et ryk; især i flg. anv.: 3.1) (nu
næppe br.) hæve (vand) op af brønden.
trække en Spand Ya,nd.vAph.(1759). 3.2)

m. h. t. hvad der er fæstet i jorden: rykke
løs ell. op. Hun har trokket Pælen . . hun
er rendt sin Yei.Tode.IX.361. || nu kun
(gart.) m. h. t. rabarber(stilke) og urter som
radiser, gulerødder. Næste Foraar kunne de

første Stilke (o: af rabarber) trækkes. Forf

Hj.111,4.85. de havde trukket Gulerødder

i Haven til deres Ueste.GyrLemche.S.IYlSl.
Radiser og Gulerødder saaet i hver anden
Række, de første Radiser trækkes først i

Marts, de første Gulerødder midt i Maj.

DanmHavebr.620. 3.3) fjerne; udtage.
\\

(bag., især dial.) m. h. t. brød: tage ud af

ovnen efter bagningen. UfF. \\ (fagl. ell.

dial.) m. h. t. ilden i ovn, fyr ell. (meton.)

m. h. t. selve ovnen, fyret: tage (ilden) ud;

slukke ell. (og) rense (ovnen, fyret). Wolfh.

MarO.200. om udtømning af koksene nf re-

torterne ved gasfremstilling. OpfB.*IY431.
øgs. om rensning af skorsten (jf. Krist.BRL.

329), geværløb olgn. (ved at noget (en visker

olgn.) hales derigennem). Ved Geværerne
trækkes Løbet med Messingviskestok. /SAryde-

regl.77.
||
trække en mæsk, (bryg.) tage

en del af (hoved)mæsken fra til speciel be-

handling (fx. kogning). Bryg.(1941).
||

(dial.)

m. h. t. hø: plukke ud af den haardt
gulvede hømasse (v. hj. af en høtyv); se

Hø sp.1146*^«- 3.4) (fisk.) m. h. t. garn (jf.

bet. l.i), snøre olgn.: drage op af vandet;
m. h. t. fisk: fiske, fange, især med snøre.

Man veed at Vaar-Sildefiskeriet undertiden
er saa overflødigt, at Fiskerne langtfra ikke

trække den Mængde, som de vare istand til,

naar der var A.hætniag.PhysBibl.XXIII.18.
Om Sommeren (fra Maj Maaned) „sættes"

Bakkerne om Morgenen og „trækkes" næsten
altid om Aitenen.Tidsskr.f.Fiskeri.1873.128.

(han) trak Aborrer eller pilkede Gedder.
Pont.LP.1.37. ofte i forb. trække torsk,
se I. Torsk 1 (og 2). trække en gedde,
se u. Gedde. 3.5) m. h. t. sidevaaben olgn.:

tage op (ud) af skeden (og gøre klart

til brug); drage (III.2.i); ogs. i al alm.:

fremdrage et vaaben. *Træck dit Sværd.
Holb.Mel.II.6. Min Søn har trokket Kaarde,
men som en ærekier Mand. TBruun.(Skuesp.

1,1.75). *Han trak sin Dolk, til Myrden
iæiåig.Aarestr.SS.Y75. vov bare og trække
Kniv. CUans.F.279. trække stavene, se

I. Stav 1.3. 3.6) skaffe sig en vare i en
automat ved at putte en mønt i og hale en
skuffe med varen ud. han havde været paa
Gaden ved 2-Tiden for at trække en Pakke
Gis&retteT.DagNyh.yil922.4.sp.3. han (blev)

sulten og trak to Æbler i en Automat. LecA;

10 Fischer.M.55. 3.7) (fagl.) m. h. t. stigbord,

spjæld olgn.; løfte; hæve. sætte og trække
^i\Z\ioxåQne.Cit.ca.l730.(AarbFrborg.l911.99).

Fæstningen . . forbeholdes frie Raadighed til

at trække eller sætte Sluseværkets Stibord.

MR.1841.4. 3.8) (især jærnb.) stille et spor-
skifte ell. et signal paa en vis maade ved
et ryk, træk. Semaforernes Vinger . . bleve
trukne, og lidt efter jog Gedseriltoget forbi.

Ohlsson.8.12. De Spor, vi . . skulde rangere

20 paa, havde Sporskifter, der trækkes paa
Stedet med et simpelt Haandtag — ikke

med Stangtræk fra Signaltaarnet.BMcM.C7H.
183. der (stod) nogle Signaler, som blev

trukket af Stationsbudene. Jern&aner."/n
1940.7.sp.l. 3.9) egl. m. h. t. lodderne i et

ur: rulle de snore, hvori lodderne hænger, op
omkring ganghjulets tromle, saa lodderne

hæves; nu ogs. m. h. t. ur med fjeder: spænde
urfjederen ved drejninger med en urnøgle

30 ell. en paa uret fastsiddende mekanisme (saa
uret holdes i gang); trække op; ogs. m. h. t.

andre apparater, der holdes i gang af en

fjedermekanisme. Hun . . tog Uret. „Hvad
er det du gør, Henriette?" . . „Jeg trækker
Uret." CEw.H.76. FrGrundtv.LK.37. \\ ogs.

m. h. t. kontrolur, paa hvilket en vægter, skild-

vagt til bestemte tider ved tryk paa en stift

sætter mærker i en løbende papirstrimmel.

der blev stillet Kontrolure op, der skulde

40 „trækkes" hver halve Time. AarbKbhAmt.
1937.237. 3.10) udtage et lod, kort olgn.

af en samling, trække et (fri)numraer,
en nitte, trække lod, stak, straa, se

Frinummer, Nummer 3, II. Nitte, I. Lod 1,

I. Stak 4, Straa 3.i, i videre anv. i forb.

trække lotteriet, se Lotteri 1.2. jf.: *Den
fierde Classe er af Lotteriet trekket. PraAL
ST. 11.61. billedl.: Den største Gevinst, som
de trækker i dette Væddeløb, er Overslaget

50 over de Vælgere, der bliver hjemme, i/ørw/).

11.45.
II

m. h. t. eksamensspørgsmaal, skrevet

paa vendte sedler, blandt hvilke eksaminanden
skal udtage et. Jeg kunde virkelig min Fysik
og trak endda (o: ved eksamen) et Spørgs-

maal, som jeg var glad ior.Tilsk.1922.11.

268. (han) har været oppe til Eksamen og
trak — Botulinus-Bakterien I Socialdem,''/!«

1945.3.sp.3.
II

<jk dels: udtage et kort af et

antal ell. en bunke, der vender bagsiden opad.

60 Blich.(1920).XXX.31. Inden Spillet begyn-
der, trækker Spillerne Kort. Den, som træk-

ker det laveste, skal give Kort i det første

^^i\.nKoppel.Auktionsbridge.(1923).163. dels:

faa et (ell. flere) af modspillernes (og male-
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keretis) kort til at falde ved at spille ud saa-

ledes, at kortet (kortene) maa lægges til; øgs.

om udspil af kort, der har en saadan virkning

ell. ikke kan stikkes, (spilleren) tager Klø-
ver Konge, spiller sin lille Kløver, som han
trumfer paa Bordet. Trækker derpaa Spa-
der Konge, Dame fra den Blmåe. BerlTid.

**/»1929.Sønd.2.sp.2. trække trumf (er):

Spilleiog.(1900).49. Fra ArUds Tid har man
tudet os Ørene fulde om alle de fattige, lo

der hjemløse strejfer om ved Themsens
Bred . . fordi deres forhen saa velhavende
Fædre satte Formuen til ved ikke at ville

lære at trække Trumf. HKoppel. Auktions-
bridge.(1923).121. 3. ir) m. h. t. brik i tavle-

spil: flytte efter de for spillet gældende reg-

ler, dette (tjener) til en Hovedregel, at man
ikke lættelig bør trække de Bønder, som
staaer paa F\øiene.Skak.(1773J.69. trække
Brikkerne i et Spil. VSO. trække et Træk 20

(i Skak).BJ<ÉT. || ogs.: spille (et brikspil);

i forb. som trække dam, tavl, se II. Dam
2, III. Tavl 1.3. 3.12) (sj.) uegl, m.h.t. for-

slag olgn.: lade udgaa; tage tilbage, jeg

trækker dette Yoisl&g.Tjenerf.Sé. Ændrings-
rslaget er trukket. s»ns<. 75.

4) sætte ell. holde noget i bevægelse,
gang ved at udføre en halende, rykkende
bevægelse ell. v. hj. af en mekanisk
kraft. 4.1) (jf. bet. 2.i) m. h. t. aare: ro 30

med. *ofte har jeg trakt en A&re. Ew.(1914).
111.192. Sømanden, der trak Aaren, gav
ham et Vui.CEw.BK.59. nu især (jf. bet.

26.1^ t forb. som: træk et Tag (paa Aareme)!
Seheller.MarO. jf. trække bane, (sport.) ro

banen igennem som prøvetur før kaproningen.
Sportslekt. 11.617. 4.2) m. h. t. redskaber,
maskiner, der bevæges ved legemskraft,
kaandkraft (især ved at der hales i et haand-
lag, ell. ved at et sving drejes rundt ell. en 40

bom skubbes fremad af dyr ell. mennesker,
som aaar i en cirkel, fx. i hestegang). Samson
tnekker Qværnen. NyerupRahb.il.37. det var
mig ikke mueligt at trække det store Saug
(o: hos en snedker). HCAnd.BCÆ. 1.22. (blæse-

bælge) kunne trækkes eller trædes. Sal.III.
2O0. jeg vil vaske for Dem, jeg vil trække
yriåem&fikincn. Buchh.Su.II. 138.

|| (1. br.)

h. i. (træk)harmonika, han trak den lange
:æ8e Harmonika. Z<au€«en.»S'.254. 4.3) m. h. t. 50
npparat, maskine, værk, trafikmiddel,
der drives af en naturkraft, kraft-
askine olgn. »Hvad er det for en Snekke
Og liden Flyde-Baad,

|
Som storm og Vande

trekke,
| Saa dend er uden R&&d? Kingo.

SS.1V210. Pumpen trækkes af en Vind-
mølle..S'cAener.JfarO. Banemotorerne . . træk-
ker Vogiiaksleme ved Tandhjulsgear. Lofco-

"otivT.1943.241.sp.2.
5) udspænde ell. opsætte noget i en linie 60

ml. to ell. flere punkter) ell. danne, frem-
ringe (hvad der danner en) vis linie-
løring). tegning (egl. ved en halende be-

rgelse) ell. noget (udjspændt. 5.1) m. h. t.

snor, traad olgn.: udspænde, ophænge,
fastgøre (ml. to punkter, ad en vis linie).

trække en SnooT.vAph.(1759).429. trække
Strænge paa et Instrument. F/SO. Jeg vil

trække (1871: udstrække^ samme Maale-
snor over Jerusalem som over Samaria.
2Kg.21.13(1931). trække Ledninger. TefcnO.

jf. trække reb «. I. Reb l.i. 5.2) (fagl.)

anlægge, opstille ell. opsætte noget, saa
det danner en linie, et baand olgn.

Trække }S.nnT.Leth.(1800). et Plankeværk
maa trækkes tvers over den Gade, som gaaer
langs med Ka,nalen.MR.1805.85. trække en
Kreds om de Dandsende. VSO. soldater (var)

ved at trække pigtraadsspærringer. iytnne-

mann.LN.59. trække en kordon, se u.

I. Kordon 3. trække en lejr, se Lejr 2.

II
(delvis til bet. 2.4; bygn.) m. h. t. baand

(6.1), gesims olgn.: danne ved at føre en skabe-

lon hen over et opsat lag mørtel ell. (ved
stukkatørarbejde) over et paa et bord udbredt

gipslag. det er et Baand eller en Gesims paa
en Mur, der skal txm)skes.Gnudtzm.Husb.96.
Af Lofterne er Skibets gibset med trukken
Midtroset. Z)anwZirA;er.Z7/.P44. 5.3) frem-
bringe mærke, fure osv. ved at føre et

redskab i en vis retning; tegne, drage en
linie (egl. v. hj. af blyant, pen osv.). Et
Stjerneskud trækker sin rolige Ildstribe hen
over Himlen. IRaunkiær.ID.37. Plovmænd
pløjed min Ryg, trak (1871: droge^ lange
¥\iiei.Ps.l29.3(1931). Det blev . . nødven-
digt at bryde hele Gulvet op, at lægge dette
om og trække Hulkele (for at gøre gulvet

tæt).MdsskrDyrl.LVI.76. \\ m. h. t. streg,

omrids, kontur; ofte i part. trukken brugt

som adj., ogs. i videre anv. om naturskabte

linier, omrids. Acutus eller skarp-tone, der
kan betegnes ved en liden stræg trakt fra

den højre ned imod den venstre Haand over
Vocalen. //øt/8(/.2Pr.5. Pennen dandsedc paa
Papiret — jeg kunde ikke trække et l&o%-

stSiV.Blich.(1920).VIII.28. Længden af den
verticale Ordinat, som kan trækkes til Top-
punktet af Banen, som det udkastede Pro-

jectiil heskiiveT. Funch. MarO. 11.70. Andre
unge Piger havde ikke hendes dybt graa

Øjne med henrivende trukne Øjenbryn.
KLars.GHF.1.44. m. h. t. kurs olgn.: træk-

ke Kursen i Kortet. Seheller.MarO. billedl.:

Fængselsvæsenets øverste Leder (har) udfra

hele sin samlede Viden trukket den Kurs,

vort Fængselsvæsen nu følger. Oads Mag.
1935.163. jf.: Mændene gik deres lige trukne
\e].AndNx.PE.III.12. \\ m. h. t. grænse,

skillelinie. Ij€th.(1800). trække en Grænse,

et Ske\.D&H. her trækker 'jeg grænsen (a:

her er grænsen for hvad jeg kan tillade, finde

mig i olgn.)\ j 6.4) (nu 1. br.) m. h. t. knude:
danne (ved at hale i snorens ender); slaa.

VSO. 6.5) om dannelse af særlig muskel-
stilling ell. ansigtsudtryk, (hendes) sødt
tnikne Mund (0: ved et smil).Tode.IX.185.

trække krøller, rynker paa næsen, se I.
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Krølle 3.2, Næse 3.3. trække rynker i pan-
den, se IL Pande 2.2. || trække et smil,

(jf. drage et smil u. III. drage 2.8; 1. Ir.)

smile; trække paa smilehaandet. der var En,
som vilde trække et meget haanligt Smil
derover. Tops./.227. Paul trak et forgræm-
met Smil. Lauesen. SD. 264. 5.6) om frem-
komst af dækkende lag, hinde, (væd-
ske) ansamling olgn. trække rust, se I.

Rust 1.1.
II

især om vædske ell. Mød masse:
ved henstand danne en hinde ell. skor-
pe paa overfladen, (saarene kunde ikke)

trække Roe.Schousbølle.Saxo.222. Vandpyt-
terne i Hjulsporet trak Skiogis. Rørd.H.
83. ofte i forh. som trække hud (OeconH.
(1784). 1.297 . LommebogforBagermestre.(1902).

189), skimmel (UfF., jy.), skind, skorpe
(OrdbS.; sjæll.). (han forvissede) sig om,
at Vællingen hverken var bleven sveden
eller havde trukken Skind under Ventetiden.
Gjel.GD.150. al Slags Mad, som ikke maa
trække Skind eller faa haarde Kanter . . skal

holdes omhyggeligt tildækket. IngebMøll.KH.
60.

II
(nu næppe br.) i videre anv., m. h. t.

vædskeansamling, byld olgn.; upers.: saa trak
det en stor Svulst paa den ene Side af hendes
lla\s.OleNygaard.MinLivsførelse.(1886).79.

6) (nu kun dial.) beklæde med (et lag af)
noget. 6.1) (maaske udviklet af bet. 1.5; jf.

III. drage 8 og omtrække 1) m. h. t. møbel,
væg olgn.: beklæde, betrække, overtrække
med klæde, tæpper olgn. For det store Altar
var gjort en Estrade trokken med Carmosin-
rød YløyelLTid.1725.582.

\\ nu især m. h. t.

lo: dække dens vægge (og loft) med lagener,

sejl olgn. for at bruge den som gildesal;

tjælde. CReimer.NB.307.333. JSMøll.FH.I.
172. 6.2) (jf. bet. 2.4 slutn.) overtrække
med kalkpuds olgn. Rietz.760.

7) uden (tydelig) tanke paa rykkende ell.

halende kraftanvendelse: give noget en vis
(ny, forandret) plads ell. retning. 7.1) i

forb. m. adv. (se bet. E) ell. præp.-led: flytte
hen, bort til en angiven plads.; ogs. uegl.

Særdeeles (var der strid) om de Bønder Byer
eller Gaarde, som vare trokne under det
Gottorphske Slot. Slange. ChrlY 141. Stuen
(paa Sølyst) indeholdt to talende Grupper;
(det var et) yderst uheldigt Arrangement;
thi enten sad Fruen forladt tilhøire, og Alt
var trukket tilvenstre, eller ogsaa sad Frø-
kenen forladt tilvenstre, og Alt var trukket
tilhøire. FruHeib.EtLiv.IL75. (emaljefadets)

cirkelrunde Flade (har) medført en ny
Gruppering af Kompositionens enkelte Led
og trukket Træet uhyggeligt i Højden. Bo^-
vennen.1928.6. 7.2) om virkning af kikkert:

tilsyneladende føre den betragtede gen-
stand nærmere øjet. Kikkertens Glas
„trækker" Monte Rosas Tinder, som er

hundrede Kilometer borte, helt hen i hans
Nærhed. ArthChrist.ST.38. Jeg havde en god
lang Messingkikkert, der kunde trække
Horisonten næi.JacPaludan.L.ld. 7.3) om

forrykkelse af forholdet ml. to punkter
(linier); fx. (sport.) i udtr. for, at backerne
i fodbold placerer sig saaledes, at en af mod-
standerne kommer til at staa offside: Sports-
leks.11.617. backerne havde trukket yder-
wingen off-side

i II 4> ved styring: faa et

punkt til at indtage en bestemt stilling
i forhold til et andet, trække et Fyrskib
overet med en Pynt. Scheller.MarO. i hvilken

10 Retning skal jeg trække Fyret? swsf. 7.4)
(sport.) give en tennis-, kricketbold en sær-
lig uregelmæssig bevægelse (ligesom der
blev rykket i den under dens bevægelse i luften
ell. ved opspringet). Utvivlsomt vilde han
(o: en kaster) blive endnu farligere, end han
er, hvis han kunde trække sine Bolde og
faa dem til at blive „hængende" i Luften.
Kricket.l930.52.sp.2. 7.5) (billard.) ramme
en bal med køen i venstre ell. højre side,

20 hvorved ballen kan faa en anden retning end
den normale. Der var en lille Markør i

(kafeen), en Satan til at trække en Bal.

Rosenkrant2.RH.173. Billard.(1933).58. 7.6)

(bygn.) m. h. t. skorsten: føre den paa et

vist stykke (især gennem loftsrummet) i skraa
retning op til et passende sted paa
taget. Stigende Buer anvendes i Bygnings-
kunsten især til underhvælvede skraatlig-

gende Dele af en Bygning f. E. Tage, Trap-
30 per, trukne SkoinsteenHTøi. ForklMurere.26.

Røgkanalerne bør saa vidt muligt føres lod-

ret op. Hvis det er nødvendigt at trække et

Skorstensrør, maa skarpe Knæk undgaas.
MurJernbeton.250.

8) ved sin indvirkning, paavirkning
bevirke, at noget flytter sig, føres et

sted hen (især: nærmere, hid); ogs. om
tænkt bevægelse af denne art. 8.1) om virken

af naturkræfter (især tyngdekraft, magnetisme):
40 drage (til sig); dels i forb. trække noget

til sig: Kraft.(KSelskSkr.IIL284). Mag-
neten trækker Jernet til sig. MO.^II.512.

||

dels (nu 1. br. i rigsspr.) m. obj. alene. *Maa-
nen . . sin Kraft udstrekker,

|
Og med en

selsom Magt de store Vande trekkei. Helt.

Poet.l9. Tordenaflederen trækker Lynstraa-
len. VSO. Staar et Tordenvejr i „vester",
siger man, at „Stranden trækker det", saa
det følger denne. UfF. solen trækker

50 vand, se I. Sol l.i. i sammenligninger og
billedl. udtr.: Jomfruens Dyd og Skiønhed
er den Magnet, som træcker mit Hiertes
Jern. Holb.Tyb.in.4. Bøger drager ham som
Magneten trækker Staal. CHans.BK.199. 8.2)

(jf. bet. 1.4 slutn.) ved at lægge et pres paa en
ell. ved opmuntring, tilskyndelse, overtalelser,

løfter olgn. faa en til at drage, komme et

sted hen ell. føre en ind i en ny tilstand,
situation; ved at vække interesse, lyst til nær-

60 mere bekendtskab , ved tiltalende egenskaber

olgn. drage, lokke til sig; give ens inter-
esse, tilbøjelighed en vis (nærmere angivet)

retning.
\\ i forb. m. retningsangivende adv.

ell. præp.-led. *Det Fandens Elskovs Baand,
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I

Som dig hid trecket har, maa heller heede
Strikke. fioi6.Paars.27. Lysten trækkede mig
til den ene Side, Fornuften til den anden.

Overs. af HolbLevned.73. det er mit gode
Rygte, som trækker Folk til Rnset. Skuesp.

1,4.62. havde hin Forestilling ikke trakt mit

hele Væsen mod Syden, vilde det have kostet

mig meget, saa snart at raaatte forlade Kan-
nover. Bagges.L.1.305. Herredsfogdens Klage
over, at han . . trækkes (nu: drages^ til i'o

Xns\&T.MR.1799.972. Den røde Kusk trak

iøvrigt den almindelige Opmærksomhed
stærkt paa sig; jeg er nær ved at tro, at

han af mange ansaaes for at være Kongen.
MPont.MO.120. trække Fjenden efter sig.

Bl&T. jf.: fremtrædende Terraingenstande,

der let trækker Fjendens Ild paa sig. Medd
Rytt.164. i udtr. for, at en person virker til-

talende, tiltrækkende over for en anden (an-

dre): en behagelig Smiil og en Blidhed i 20

hans Væsen trække En til ham.jPr/Sneed./.

361. var der da En eller Anden, jeg der følte

mig trukken til, maatte jeg sige, hvad der

rørte sig i mig. HCAnd.Breve.1.235. \\ m. obj.

alene; dels (sport.): pace. Motorcykler . .

der i rasende Fart pacede („trak" ell.

„slæbte") Rytterne i de lange Udholdenheds-
lob. 5a2.*Zy///.734. dels i udtr. for at hid-,

tillokke kunder, nysgerrige olgn., især i faste

forb. som trække hus (se Hus l.i), kunder 30

(Watt.PF.167), publikum (VSO.). Skjælds-

ordene . . var pikante og kunde trække li?ii-

sere. OoldschTn.(Borchsen.HI.23). Det gamle
Skilt, den gamle Fjerding Sæbe

|
I Vindvet

staar og trækker mine Kunder. Z)mc/»m.Z).

118. jf.: den verdensberømte Sangerinde
Mad. Grispi . . var det Trækplaster, der trak

Huset Mdt.RudBay.EP.III.167. dels: f faa
til at ændre standpunkt, mening, disse Mænd
. . kunde dog ikke trække de øvrige udi deres 40

iAeening.Holb.DH.il.523. 8.3) i udtr. for at

bevirke, fremkalde, medføre noget. \\ i

forb. trække noget efter sig, bevirke frem-
komsten af noget følgende, den (o: en over-

sættelse) har trakt flere originale Afhand-
linger efter sig. LTid.l759.270. Skroks Ind-
læg trækker en lang Diskussion efter sig.

OFriis.lAtt.264.
j| i forb. trække noget

med sig, dels: lade faa fælles skæbne med
sig; dels: afføde; fremkalde, hans Regn- 50

skaber ere . . saa forvirrede, at han ikke
kan sige, om Ulykken rammer ham alene,

piler om han trækker nogle af sine Venner
med sig. JSneed.IV381. (firmaets) Stands-
ning . . trak adskillige Provinskøbmænd med
s\g. MRubin.Er.il3. den ene Løgn trækker
(len anden med sig. Bl&T.

9) om virksomhed, hvorved noget (lige-

tom) presses ell. suges ind ell. ud. 9.1)

m. h. t. (ansamling af) vædske, et dækkende 60

Ing olgn.: fjerne, borttage, faa til at for-
tvinde ved opsugning, bortledning, ke-
misk indvirkning olgn.; ogs. (jf. bet. b.6):

danne ved optugning. *Den første sagde,

hans (0: plaster) best kunde Svolsten trække.
FrHorn. PM. 142. Træk- Plaster . . træk-
ker Blærer paa Huden (jf. blæretrækkende^.
vAph.(1759).496.

\\ især i forb. m. præp.-led

m. ai ell. fra. disse Pulvere (har), hist og
her, hvor hver Dosis har lagt, trakt Glas-

seringen af Tarmene. Agerbech.FA.1. 8. (væn-
get er) conserveret med Grøft at trække Van-
det fra det sumpige Sted.SMBeyer.E.32.

trække den overflødige Farve af en Valse.

TypogrOrd.113. 9.2) (nu sj. i rigsspr.) ud-
drage, udvinde (et stof) ved udsugning,
udblødning, destillering osv.; især i forb. m.
præp.-led m. af. Da (svovl) er smelteligt og
flygtigt, trækker man det af disse Mineraller

ved Destillering og Snhlimenng. vAph.Chym.
III.500. den peruanske Balsam . . trækkes
af det saa kaldede Balsamtiæe. KiøbmSyst.
111,2.155.

II
om levende væsen: uddrage, ud-

vinde ved sugning; suge i sig; især om bier:

(bierne) trækker den søde Honning. J.r^Ms.

1770. Nr. 9. 3. (honningen) er trukket af

Lindeblomst og Lucerne. KBirkGrønb. BS.
286. uegl. (jf. bet. lOj; Smaa Siæle kan
trække Gift af det Sundeste. Sporon.Breve.

11.148. 9.3) om ting, stof: optage, opsuge
(vædske olgn.) i sig.

\\
(nu næppe br.) i

forb. m. præp.-led som i sig, til sig. en
Svamp træcker all Vedske i sig. Holb.Tyb.I.l.

Kornet havde af de døde Been trækket nogen
Afsmag til sig. Schousbølle.Saxo.77. Planterne
. . trække Safter . . til sig, hvo har lært dem
at drage kun saadanne, der komme overeens

med deva.Suhm.II.65.
\\
(udenfor fagl. næsten

kun i forb. trække vand^ m. obj. alene, mange
danske Mænd blev kolde og blege, mens
Jorden trak deres Blod (0: ved Dybbøl).

AchtonFriis.JL.I.40. Merceriseret Bomuld
trækker substantive Farver stærkere end
ren Bomuld (a: ved farvning). Kemisk-teknisk

Haandbog.(1938).638. Pitch-Pine (er) meget
udsat for Raaddenskab, idet Harpiksen i

Varmen sveder ud, og de derved opstaaede
Hulheder trækker Fugtighed. XusfcJcns.

Søm.80. trække vand, opsuge vand i sig;

blive fugtig ell. vandfyldt. Kieldere, som ligge

. . paa Steder, hvor man ikke behøver at

grave dybt førend man kommer til Vand,
have den store Ubeqvemmelighed, at de

trække Nand. Huusholdn.(1799).l.4. den tætte

I)undragt (hos tejstens unger) trækker Vand
og hindrer dem i at svamme.BMøll.DyL.
11.364. dm støvle, der er utæt: Han staar

ude i Møddingehullet . . han vilde prøve,

om hans nve Fedtstøvler ikke trak Vand.
Schand.TF.1.38. Bønnclycke.IU.53. ae ogs. u.

I. Støvle 1.2. om skib, der er læk: Moth.tl62.
Skibet, som tumledes blandt Bølgerne, trak

Vand, og var færdigt at synke. Mall.Sg II.

247. Skibet trækker 3 Tommer Vand i Timen.
Scheller.MarO. trække vand som en si

(Buchh.FD.91), et sold (se IL Sold Li),

en svamp (JVJens.RF.198). 9.4) suge
luft ind, til sig; optage luft i sig, itær
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ved indaanding. \\
(nu 1. Ir.) i forh. m.

præp.-led som i sig, til sig. (de) kand lignes

ved Tobaksmøgere, hvilke trække Røgen
til sig alleene for at blæse den ud igien.

Holh.MTkr.567. Soel og Luft, som (fjorden)

har trakt i sig. Fleischer.AK.55. Læreren
trak Røg i sig og pustede den viå.Buchh.

UH.ll.
Il

m. ohj. alene, du, Cosak,
|
Som

. . trækker af din Pibe
|

. . et sindigt Drag
Tobak 1 Bagges. ComF. 138 . hun (aainede)

Vinduet og trak et Par dybe Drag af

den bidende friske Lult. KMMøll.D.116.
(fagl.; jf. bet. 30.6 :j Skorstenen (skal) kunne
frembringe tilstrækkelig Træk til at suge

(trække) den nødvendige Forbrændingsluft-

mængde igennem 'Risten.ECNielsen.Damp-

kraft.I.(1934).37. i alm. spr. næsten kun i

jaste forb. om ind- og udaanding, aandedræt:

trække (frisk) luft, se friskjj2.i, Luft 4.1

(jj. u. Åftenluftj. trække^aande, vejret,
se L Aande l.i, Vejr (og «. IL glemme 1).

9.5) m. obj., der betegner hvad der dannes,

fremkommer, jf.: *af Orglets Tasterad han
trækker

|
Tonerne til S&lmen.KBecker.S.

111.67.
II (fys.) fremkalde en elektrisk

udladning, det viste sig, at man af stærkt

elektriske Genstande kunde trække smaa
Gnister, der ledsagedes af svage Knald.
HEohLElektr.l.l0.BerlTid.*UlH0.Aft.8.sp.3.

II
m. h. i. udflaad, afsondring olgn. (saaret)

trak hverken Vand eller Ma.tene.GHLund.
KA.99. trække taarer, vand(et) af ell.

(i rigsspr. især) i øjnene, faa øjnene til at

løbe i vand. hans Fortælling trak Taarer af

mine Øme.Bagges.(ABagges.JB.1.139). en
Spøg trækker ofte Taarer i Øjnene- paa' den,

der spøger. ERaage.PalaisEroiica.(1919).137.
Smerten trak Vand i hans id\ne. Martin
AEans.NO.94. || trække hul paa, (især

dagl.) indvirke paa byld, hud, sadledes at der

dannes et hul. Bønderne betiene sig . . af

disse Rødder friske ligesom Trækplaster for

at trække Hul paa Huden af sygt Hom-
k\æg.vAph.Nath.III.298. Plasteret trækker
Hul. F/SO. upers.: der er trukket hul paa
bylden i nat. UfF. 9.6) (1. br.) i videre anv.

(jf. bet. 10^, som udtr. for, at en følelse ell.

egenskab kaldes til live ell. næres af noget.

Kjærligheden . . af hvis Varme og Straaler

vi trække Mod og Kraft til at overvinde
Livets BesvssrlighedeT. BalthBang.S.26. Han
smed Stenen for at vise sin alvorlige Vilje

til Forlig, og maatte sværge djTt paa ikke

at trække Udid.AndNx.PE.1.66. trække synd
af (noget), se Synd 2.8.

10) skaffe sig, hente, hjembringe,
modtage noget (som man har brug for ell.

nytte af), i 0.1) (m. overgang til bet. 8.2j i al

alm. om handling, hvorved man som resultat

af bestræbelser, initiativ henter, skaffer sig no-

get fordelagtigt, nyttigt; i forb. m. præp.-led:

See dig da nu vel for, at en falsk Trække-
Broder trækker dig ikke Pengene af Lum-
Ttiexne.Eørn.Moral.1.49. en Karl, som ved Af-

lads-Breve giorde saadan Skade, og træckede
saa mange Penge af Jylland, at Landet har
endnu icke kunnet komme sig igien. Eolb.

GW.III.2. mange unge Kjøbmænd . . holdt

Opkjøbere (og) trak Bondehandelen til sig.

Goldschm.Hjl.il.338.
\\

(nu næppe br.) m.
obj. alene. Jeg har faaet over 100 prænume-
ranter i Bergen og deraf giør gisning at faae

ligesaa mange udj Trundhiem saa som same
10 Stad trækker (o: aftager) saa mange bøger

som nogen udj "Noige. Eolb.Brv.72. 10.2) (nu
sj.) udfinde en oplysning, sandhed, et

resultat ved læsning, tænkning; ud-
lede; uddrage; især i forb. m. af. *Af sligt

Exempel mand kand denne Lærdom træcke

I

Mand maa ey fuse hem.Eolb.Paar8.153.
de Ting, man kand trække af mine Skrifter,

ere saa smaa og ringe, at de vel har opvakt
Snak, men ingen Striid eller Trætte imod

20 mig. Overs. af EolbLevned. 204. flere sprogets

egne Constructioner, som der hverken kan
trækkes nogen regel af, eller gives nogen
raison tor. Eøysg.AG.156. Af Erfaringer kan
trækkes gode Lærdomme. F/SO. Vor Rets-

praksis har . . ikke dristet sig til at trække
denne Konsekvens (o: at domstolene har ret

til at prøve afgørelser vedrørende ekspropria-

tion) af Grundlovens § 80 helt ud. Berlin.

S.(1939).II.414. trække en følge eH.slut-
30 n in g, se L Følge 4.2, Slutning 8. 10.3)

m. h. t. materiel nytte, fordel, økonomisk vin-

ding olgn.: modtage; faa; indkassere,
(købmanden) selger 3 eller fiire gange saa

meget, som hånd fortolder, hvoraf hånd
da træcker stoer vinst, men Tsaren stoer

skade i sine indkomster. JJuel.363. Der gaaer

den Stymper og trækker Frugten af de
Bestillinger, som jeg burde hafve. Gram.
Breve.139. Jarislavs Tilbud, at . . trække

40 Indkomsterne af et vist Stykke Land til

Underholdning for sit Yølge.Grundiv.Snorre.

11.294.
II

nu kun (1. br.) m. overgang til

bet. 10.4, m. h. t. løn, indtægt olgn.: hæve;
indkassere. Tsaren, som Ofver-Mester for

Tømmermændene (for hvilcken betiening

hånd og virkelig træcker løn).JJu€l.ll6.

alligevel trækker Kæltringen et Par tusinde

Dalere, troer jeg, for Embeder, og faar nu
800 Daler ti\.PVJac.Breve.75. Vi er et Par

50 Dage henne i Maaneden, men det gør ikke

noget, hun trækker Gage fra den første!

Tandr.Kl.ll3. (nu næppe br.) m. h. t. rente:

beregne sig; nyde; indkassere. JSneed.VlI.
450 (se Rente sp.788**). Han indsatte en

Deel af Arvesummen (i en bank), og trak

for sin Part tolv smaae Vrocent. JEugo.
EM.I.IO. MO.

II
m. subj.-skifte, om kapital:

afkaste, give som indtægt; vist kun i forb.

trække renter, se I. Rente 2.i. 10.4) søge

60 betaling, indfrielse af et pengekrav
gennem et mellemled som bank, postvæsen,

som indkasserer beløbet hos vedk.; m. h. t.

pengeanvisning: udstede den til udbetaling

gennem bank olgn.; spec. m. h. t. veksel: tras-
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sere; ogs. i al alm.: hæve (et leløb) paa
en konto, af et tilgodehavende, faar Poul

først fat i Bøgerne og ser, hvad Agathe og

jeg har trukket i de senere Aar, bliver der

sikkert indført visse Besparelser. £sm.///.
312. vi har i Dag trukket følgende Tratter

paa Dem. Ludv. Paa Frimærkepakker kan
der ikke trækkes EiteTkx&y.DSB.Godsregl.

41. Checks, der er trukket før Kontroldagen,
skal senest 30. Juli forevises til Betafing.

Pol.*'/il945.5.sp.4. uegl: I særlige Tilfælde

kan der . . gives Tilladelse til at trække nogle

Dage paa næste Aars Ferie, naar det inde-

værende Aars Ferie er opbrugt. JerntaweT.
^^/*1936.6.sp.l. trække en veksel (veks-
ler) (paa en), se Veksel.

11) m. ^. ^ regning, regnskabsføring: ud-
regne; komme til et facit; sammenregne.
trække Qvadrat- Radix aLvAph.(1759). Y
trække S&ldoen. Bl&T. trække en balance, se

Balance 3.
||

(uden for t) især i forh. m. af
ell. (nu i rigsspr. især) fra om fradragning,

subtraktion. Madamen maa træcke et halv
Aars Penge gierne af min Løn, om hun icke

vil blive vred paa jnig.Holb.Vgs.1.3. 24 Ti-

mers Stiernetid gjøres til Middel-Soltid, naar
man fra de 24 Timer trækker 3™66»,9.Set5.
Pros.IX.144. trække et Beløb fra en Regning.
Ludv. i videre anv. i udtr. for at formindske,
nedsætte overdrevne opgivelser: til en begyn-
delse må vi trække adskilligt fra hans ^V\\å-

nng.AOlr.DH.J.192.
12) m. h. t. hvad der liar en udstrækning i

tid ell. en vis rækkevidde; fx. give et hur-
tigere tempo: Han kan ikke finde sig i det
forfærdelig langsomme Tempo . . Og saa
prøver han at trække Sangen. HHostr.F.26.
ijøre mere omfattende: særlig bør vi ikke
trække og vride vore R«t8begreber saadan,
at de kan tjene Formaal, der, hvor beret-

tigede de end er, ikke er egentlig rets-

lige. BerlTid.*/$1945.Aft.8.8p.2. \\ især: give
større varighed; lade tage længere tid; ogs.:

bie, vente unødigt længe med noget; trække ud.
* Men -nu til Sagen!

|
Lad os Tiden ei trække.

Det lider med J)sigen.Heib.Poet.X.359. i

forb. m. lang som præd. (jf. langtrukken/-
•Jeg slænger Skalmejen for Munden;

|
jeg

trækker saa lang dens Lyd,
| at Kilderne

klukker i Lnnden.Aakj.RS.94. En skal al-

•Irig trække langt, hvad der kan gøres kort.
Kirk. D. 33. i rigsspr. næsten kun i forb.

trække noget i langdrag, se Langdrag
1.2. (jf. lang 1.8; dial.) i udtr. for at gøre en
drik tynd: sette hende i Stand til at brygge
ot 011; saadant 011, som det fra Breden-

'•Idt, i steden for at hun maae trekke det
aa langt som Tudse-Gierde (o: gærdet i den

yjæll. landsby Tuse).Adr.**/il762.sp.4. Krist.
Ord$pr.478.

13) (jf. IH. drage 10 samt ty. ziehen) faa
til at vokse, udvikle sig. 13.1) (nu kun
dial.) m. h. t. levende væsen: opføde; op-
drætte, kun af disse (o: af de ædleste slægter)

trækkes Stodhingste til Racens Vedlige-

holdelse. Prosch.HestensAvlogPleie. (1861).21.
Feilb. 13.2) m. h. t. plante: opelske; dyrke;
ogs. m. h. t. afgrøde, frugt osv.: avle. de
fleste Have-Urter kunne trækkes i Norge,
som vi plante her i Dannemark. ZyTtd.2763.

36. (plantagerne) tilhører franske Ejermænd,
som trække en stor Mængde Kaffe.P%s
Bibl.V1.192.

II
nu kun (gart.): skabe nye

10 planter ved opelskning, tiltrækning (og om-
plantning), (rosen) blomstrede i Aaret 1816,
trukken af Frø efter Maidenblush. i^FEtt'.

JF.I.119. Naar man køber smaa, unge
Grantræer paa en Planteskole, er de gerne
trukket; det vil sige, de er blevet plantet

om hvert Aar'for at hærdes. Pia Cowr.Z.i39.
14) i forsk. udtr. for at slaa, plage ell.

narre en. 14.1) {jf. ty. einem einen hieb

(iiber den kopf ) ziehen ; vist egl. (til bet. b.s)

20 m. tanke paa den stribe, slaget efterlader, ell.

den linie, pisken danner hen over den ramte

legemsdel, jf.: Kusken rev i Tøjlerne, skreg

op i vilden Sky og trak Pisken svidende over

Hestenes Kød. Madelung.EH.313; nu kun
dial.) tildele et slag med pisk, stok, haand
olgn.; lange, den drøje Lussing, min Lærer
. . trak mig.ThorLa.(Forfatterbogen.(1898).

106). (han) trækker H. en Knytnæve, saa

alt bliver sort omkring h&m. LindskovHans.

M NH.262.
II oftelmed en (se IL en 26; som

obj. Corporalen trak ham en over Ryggen,
hvorpaa Husaren sank i Knæerne med-' et

græsseligt Brøl. Kloppenborg. Er. 69. Frk. S.

trak de stærke Brune én af^Pisken.4aA;;.Pi/.

148. Feilb. 14.2) i forb. m. præp. igennem,
i udtr. for at strabadsere, plage, gennem-
prøve ell. revse, kritisere en; vist egl. (til

bet. l.aj i forb. trække gennem heglen
(se 1. Hegle 1^. (løjtnanten) aflod (ikke)

40 med at trække mig igennem sindrigt op-

fundne Stroppeture. Jac.4«d.£r./.257. nu især

i'iforb. m. adv. igennem (se bet. 44.4^. 14.3)

f narre;}tage ved næsen; dels i forb. (egl.

tilbet. i; trække paalæ8t(en),«e L Læst 3.

trække rus med (en), se IL Rus 2. dels

(vel især ved forkortelse af trække op (se

bet. 49.6), optrække (6), maaske ogs. en afl.

af I. Træk; i selvstændig anv.: Moth.T162.

Jeg vandt det Partie, samt Revange og alting

M i et Øyeblik fra ham; thi han var ganske

forvirret, og lod sig anføre og trekke, saa

det var en Vnder. Prahl.AH.lV.136.

16) {penyd. d. s. (Vider.IV374); maaske
egl. (til bet. 1): trække dyr rundt i noget, saa

det trædes ned; maaske paavirket af (delvis

sammenfaldet med) jy. trokko, traske (Feilb.),

bomh. trokka, trykke, klemme (Esp.361), no.

dial. trok(k)a, trampe, osv.; sml. ogs. III.

Træk 12; nu kun dial.) (lade) træde paa,

60 trampe rundi i noget; spec. dels: bearbejde
ler, mosedynd ved at trampe i det med
fødderne ell. lade dyr ælte det med fødderne.

Feilb.
II

dels m. h. t. lyng (tørv), der blev

strøet paa gaardspladsen, hvor det blev op-

XXTV. Bentrykt "/, 1948 62
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traadt (3) af dyrene (og (jf. let. d.s) gennem-

syret af deres gødning og ajle for senere at

Iruges til at gøde med). [Bork.]NyttigeBreve.

(1821).76.

B. m. refl. ohj. ell. (i bet. 20^ hensobj.

16) bringe sig i en anden stilling,

form, tilstand ved rykkende bevægelse.

16.1) om person, i forb. m. obj.-præd.; (til

bet. 1.5; sj.) i udtr. for afklædning: Skal vi

trække os håihenede? Hjortø.FSk.24. \\ i forb.

trække sig fri, dels (til bet. 1; 1. br.):

rykke sig løs. (hun) blev tøjret til et Bord
. . Hun forsøgte flere Gange at trække sig

in.VilhRasm.BU.108. dels (til bet. 3.io;; ved

lodtrækning faa et lod, nummer, der fritager

en for en pligt, især for militærtjeneste. Jesper

(gik) ind som Soldat i Stedet for en anden
(han havde selv trukket sig fri). J7Jens.

HF.83. se ogs. fri sp.lO^*«- 16.2) om ting:

indtage en ny plads, stilling, faa en
ny form, forskyde, forskubbe sig ved

egen kraft, iboende tilbøjeligheder; om
muskel olgn.: kontraheres; ogs. (om snor

olgn.): (forlænge sig og) blive slap (ved vejr-

paavirkning, idelig brug olgn) (VSO.); i

forb. m. adv., præp.-led ell. obj.-præd., der

angiver den nye stilling, form: den til Daasens
Bund bestemte runde Skive, som nøie maa
udskjæres af noget tykkere Pap efter Daa-
sens Omfang . . paa det at den . . ikke skal

kunne træKke sig kinmt. Paparbeideren.

(1835).22. Skoen maa gjøres saa stærk, at

den ei let bøier sig, da ellers Sømmene trække
sig løse.PWBalle.R.80. grenen trak sig højt

i \Q\xQt.AOlr.DH.II.183. en raffineret Ind-

retning, der sørger for, at Indstillingen altid

bliver rigtig, selv om man skulde stille lidt

ved Siden af, idet (radiomodtageren) selv

trækker sig i InåsiiWmg.BerlTid.^UldéO.Aft.

S.sp.S. i faste forb. (ogs. m. videre anv.) som
trække sig i knude (EBertels.MH.78.
Branner.TMS.206), lave (se I. Lave 2.2),

leje (Rubow.GejstligeogverdsligeBreve.(1937).

67), til rette (se I. Ret 4.2^. || uden nærmere
bestemmelse af ny stilling olgn. hver Muskel
havde trakt sig, som paa een, der skal døe,

(og) ikke vil døe.Suhm.(SkVid.XII.161).
Kanterne ries (ved skræddersyning) om meget
varsomt, at Stoffet ikke skal trække sig.

Hjemmet.l904.138.sp.3. Bordpladen har truk-

ket sig. D&H. hendes Pandehud trak sig

i fortænkt XJrolighed.TomKrist.H.Sé 16.3)

uden tanke paa rykkende, halende virksomhed:

bevæge sig, flytte sig i en vis, især:

tilbagegaaende retning, (skibene) træk-

kede sig jo dybere ind i Rainen. Slange.

ChrIY1239. Da Landhandelen blev vigtigere

end Fiskeriet . . trak Byen sig mere Vester i.

JHLars.HA.1.55. Maanen • . træder frem
naar Solen trækker sig lidt i Skiul. BilleskovJ

.

DD. 1.198. jf.: Historien trækker sig ad
H Dragøe. Tode./Z.3SS.

|| ^ om vind. Vinden
trækker sig toTligeTe.Bardenfl.Søm.I.167. Om
Eftermiddagen . . trak Vinden sig vestlig.

KnudAnd.HH.215.
\\

(nu næppe br.) om
vandløb olgn.: strømme. Med skarpe Hov
han (o: Bellerophon) haarde Klippe flakte,

|

Strax et Pierisk Væld af hellig Grund sig

tTakte.Steners.Ode.52. || om person; ogs.

uegl., som udtr. for at træde tilbage fra en
stilling, opgive forbindelse, samkvem med
(visse) mennesker olgn. jeg har besluttet, at

trække mig uformærkt løs (o: fra venskabet

10 med Molbech). Rask.Br.I.lll. Lotte mang-
lede; hun trak sig fra Verden, sagde man.
HCAnd.Breve.I.102. Hæren har trukket sig

til Skoven. VSO. jf. u. bet. 16.i : (fodboldspil-

leren) trækker sig behændigt fri af (mod-
standeren). Pol.**U1941.8.sp.4. Sportsleks.II.

617.
II
uden nærmere bestemmelse; dels (dial.):

fjerne sig; trække sig tilbage; ogs.: afstaa fra,

opgive (stilling, foretagende). Man mente, at

E. egnede sig bedre. Derfor trak jeg mig.

20 Nathans.MorharRet.(1904).30. Saa skete det

at Sørren kunde faa Hjælp af (Jens; men)
allerbedst som det var havde Jæns trukket

sig, og saa var han ikke mere meå.Gravl.

AB. 7. dels (sport.) om fodboldspiller: flytte

sig for at undgaa modspiller ell. (jf. bet. 16.5^

sagtne farten. Sportsleks.II.617. 16.4) (l.br.)

om vædske olgn.: trænge, suge sig (ind i

osv.). Grundvolden blev med saadan Om-
hyggelighed lagt, paa det at Vandet og

30 Vædskerne ikke skulde trække sig igiennem
Rye\yingeTiie.Holb.JH.I.499. 16.5) i forb.

trække sig i ell. (1. br.) ved (En jydsk

BondesFortælling.(1869).57) noget, (nu kun
dial.) vise uvilje, ulyst, modvilje og tøven ved

at gaa ind paa noget; trykke, krympe sig

(ved noget). *saa længe som muligt
|
Trak

hun sig i, ham i sødeste Søvn at tage fra

Yuggen. Bagges. Danf. 1. 482. en Spidae til

Kongen, fordi han trak sig saalænge i at

40 sætte de Bønder til Bænks, der satte sig

paa Bagbenene imod ham. Grundtv. Snorre.

III.18. (grev Gert) gjorde Skridt til . . at

udsone sig med Hertugen. Men denne trak

sig i det.VlaCour.DH.I.207. UfF.
17) (til bet. 6; Q), 1. br.) ligge i en vis linie;

have en vis retning ell. udstrækning; strække
sig. (kuldannelsen) trækker sig derfra med
Stranden til Vellingsaaens Vdløh.GForchh.
DG.32. et tæt Vedbendflor . . trak sig rundt

50 om Vindueskarmen. PHans.ZZ.52.
18) (til bet. 12; 1. br.) faa ell. have ud-

strækning i tid; have en vis varighed.
herved afgjordes endelig en Sag, som havde
trukket sig igjennem fire Kongers Tid. J.Pe-

tersen.Vallø.(1877).37. i forb. trække sig i

langdrag, se Langdrag 1.8.

19) (jf. bet. 36.4) t * forb. m. i, om farve:

nærme sig, faa et anstrøg af en anden (an-

given) farve; gaa over i; falde i; spille i.

60 Dette (indtryk) er upaatvivlelig skjønnest,

naar Bladene trække sig noget i det Gule,

saa at Bladfarven ikke staaer saa ganske

nær ved Himmelens Blaa, hvilket trækker

sig endeel i det Yiolette.0rst.III.188.
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20) (til het. S) t "»• re/Z. hensobj., i forb.

sojn trække sig noget paa halsen, paa-
drage sig (syqdom, ubehageligheder olgn.). Chi-

neserne . . giorde ham ald optenkelig For-

tred, eller og hånd trekkede sig den selv paa
E&lsen.LTid.l727.553. Hr. Gotsched . . har
trocket sig paa Halsen adskillige Strids-

skrifter. Xieie»j/.i2J.2S9. trække sig en Syg-
dora paa }iåhen.vAph.(1759).46S. Leth.

(1800).

C. dep. ell. reciprokt trækkes.
21) (nu kun dial.) m. intr. bet.: d. s. s.

bet. 30.8. Man oser 4re Maader kold Vand
paa en vis Maade Tiære . . lader det staae i

48 Timer at trækkes. LTid.1744.714. Største-

delen af Masken østes op i et Kar, hvor den
blev blandet med Vand. Siden henstod den
en Tid for at „trækkes". FrGrundtv.LK.175.

if.: Lad det staa 24 Timer at trækkes i hin-

anden. Krist.GamleRaad.(l 922).117.
II

i forb.

m. med til angivelse af den vædske, der op-
suger ell. suger sig ind i noget. Man lader en
Skeefuld (gulerodsfrø) trækkes med en halv
Pæl kogende Vand, og drikker Morgen og
Aften nogle Kopper deraf (mod stensmerter).

Paulizky. Anviisning til Sundhedspleie. (overs.

1798).228. siden tages (tvisten) i 4 Pd. af-

kogt Blaatræ som er koldt og trækkes med
2 Pægle S&ltsyTe.BOlsen.Farvebog.(1858).140.

22) (jf. drages (u. III. drage 11 og II.

Haar i), slæbes med (u. II. slæbe 2.2); til

bet. 2 ) m. reciprok bet. 22.1) (nu især dial.)

m. flertals-subj., der angiver begge parter; egl.:

trække, hale i hinanden ell. i modsat ende af
reb olgn. i nærkamp ell. styrkeprøve; i forb.

som trækkes i haar (Høysg.S.228. Sjæll

Bond.lll) og i betegnelser for styrkeprøver

»om trækkes kat (Krist.BRL.625), træk-
kes (i) kattestrud (se Kattestrud^. || t

videre anv., især i forb. m. præp. o m : kappes;
trættes; kives. Lad dem trekkis, vi vil

gaae ind, og glæde os med hin&nden. Holb.
Didr.sc.21. hvor hun har Bejlere! . . de
trækkes stærkt om hende. Blich.(1920).XX.
127. jeg synes ogsaa, vi skulde holde op med
at trækkes. Linnemann.LN.92. trækkes om
klinkebaandet, se Klinkebaand. 22.2) m.
subj., der angiver den ene part, og præp. med
til angivelse af den anden: strides, kappes
med en ved al trække (2.1 ) i ham ell. et fælles

reb; (nu ikke i rigsspr.) i forb. (jf. u. bet. 22.1^
som trækkes i haar med en (Ew.(1914).
IV301), trækkes ora reb med en (se I.

Reb 1.3^.
II

i videre anv.; dels (jf. lovtrække;
nu kun dial.): trættes; kives; strides, dersom
Reedenie eller Befragterne der ved (0: kon-
fiskation) toge Skade, da maatte de derom
med Skipperne trækkes. Slange. ChrIV 182.

jeg vil trækkes med hende om, hvem der
skal eje di^. Tode.IX.185. UfF. dels (dagl):
have besvær, vanskeligheder, bryderi med;
være plaget af, belemret med. jeg aaae gierne,
at hånd havde saadan en Feber paa Halsen,
som jeg træckedes med forgangen Aar. Ilolb.

UHH.1.1. de mange Børn, vi har at trækkes
med.PMøll.(1855).IL71. al den Sygdom og
Sorg, vi arme Mennesker her paa Jorden
maa gaa og trækkes med. Jørg.JF. 11.71.
Naar Oehlenschlåger karakteriserer (fru B.)
som en vranten gammel Kone, noget arrig

af sig, havde det maaske ogsaa sine Grunde— hun havde sit at trækkes med. Nystrøm.
Frederiksberg.11.(1946). 192. trækkes med

10 døden, (nu dial.) ligge for døden; svæve
ml. liv og død. vAph.(1759). Kierk.XI.132.
CReimer.NB. 167.

I>. uden obj. (og intr.).

23) svarende til bet. 1; især i flg. anv.:

23.1) svarende til bet. l.i. *Save, save Brænde I

I
Vi er raske Svende!

|
Du til dig og jeg til

mig,
I
hver maa trække rask til sig.Bør-

nenesMusik.(1871).nr.97. (pigen) for . . sam-
men og trak galt, saa det gjorde ondt, og

20 kunde ikke faa Kammen iri.LeckFischer.

Ka.23.
II
trække i land brugt i videre anv.;

dels (1. br.): snuse næseslim ind (GHans.BK.
118); dels: modificere sine udtalelser, løfter

olgn.; slaa af paa sine krav, paabud olgn.

(han) begyndte . . at trække i Land fra

sine Løfter. Morgenbladet.^*/tl890.1.sp.4. Cal-

deron blev bestyrtet . . og skyndte sig at

trække i La.nd.Lesage.GilBlas. (overs. 1896).
514. Uroen steg. Regeringen ansaa det for

30 klogest at trække i L&nd.VlaCour.DH.II.
318.

II
trække til rede, se I. Rede 1.8.

II
om søm, skrue olgn. „Der trak det," sagde

Snedkeren, han puttede Sømmet i Lommen,
„i Brættet vilde det ikke trække." Molb.
Ordspr.358. Hvor Sømmene ved Sammen-
sømning af Brædderaateriale . . gaar igen-

nem dette, bliver Sømmene slaaet omkuld
i Træet, saadan at de „trækker", idet de
højes. TeknLeks. 1.591. skruen er gaaet over

40 gevind og trækker ikke
j jf.: en skal drive

paa de søm, der trækker (0: vil gaa i). Feilb.

(sml. Nagle 8p.857^). 23.2) svarende til bet.

1.2; ogs. i videre (billedl.) anv. *Den Hest,
som eene trække maa,

|
Sin Styrke snarlig

mister. Reenb. 1.82. •For Nyttens Triumfvogn
trækker vor Slægt. Kaalund.320. hun er

egentlig frygtelig ensom; og derfor har jeg

bedt hende med ud at køre med Barnevognen
i Dag — eller rettere naturligvis — at trække

50 med den. OOtt.GrethesDagbog.(1913).87. (ran-

jfcr-^ Signal Nr. 31 („Frem") tilkendegiver,

at Lokomotivet skal trække. DSB.Sign.III.
69. hertil (billedl.) (?): det, Niels arbejdede

med, og det, hans Tanker trak p&&.JPJac.
11.105. i abs. anv. spec. om cyklist: til fods

føre cyklen med sig (ved siden af sig). De
undersøgte Cyklerne — all right! Han vilde

atter sætte sig op, men hun sagde smilende:

„Man skal iklce udfordre Skæbnen . ." . .

60 „Ja , ja — saa trækker vi." Nathans. HD.
111.95. Hjorl0.Kr.74.

\\ (jf. u. bet. 2i.\) egl.

om to heste i sa. spand: hale i fællesskab;

gaa i spand; især i udtr. for at hale lige

stærkt, gaa godt i spand sammen. Moth.T164.

52*
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Disse to Heste trækker ikke godt sam-
men. MO. hestene trak ikke godt i hammel
sammen. 7^et76. iilledl., især i forh. trække
godt sammen, arbejde godt sammen (mod
sa. maal, med ligelig arbejdsfordeling). De
trække lige Meget. VSO. Trækker vi to sam-
men (o: i ægteskabet), kører vi et stort Læs.

Sætter vi to os fælles Maal, naar vi langt

frem. Nans.JudithsÆgteskab.(1898).43. (han
var) en primitiv Sjæl, han var tilfreds med lo

at omgaas de Folk, han aandeligt ligesom

trak godt sammen med. JørgenNiels.VU.102.
i forb. som trække paa lige hammel,
line (linie) med, se I. Hammel, I. Line 1.

trække paa en streng, se I. Streng 1.2.

II (fisk.) drage vod. den saa kaldede Hammer-
Søe . . som ei er vanskelig at trække udi,

siden Bunden er fri for Klipper og Stene.

Thurah.B.23. (de) bodede et Garn, hvormed
de agtede at trække efter Gedderne. JFJews. 20

HF.149. 23.8) svarende til bet. I.4; især i

forb. m, med (undertiden m. overgang til

bet. 34.2). *han var Løvetæmmer, har truk-

ket med Biørne. Drachm. UD. 235. Ad tre

Veje saae de Folk komme kjørende eller

gaaende eller trækkende med Kreaturer til

Markedet. JakKnu. S. 99. en betjent kom
trækkende med en fuld mand

j i udtr. for at

være beruset: trække med en bjørn (se

Bjørn 6.1^ éll. (soldat., foræld.) hunden (Ant 30

Niel8.TF.145). || i videre anv.; dels (dagl.)

i udtr. for at medbringe en ell. noget ell. frem-

drage noget, som er til besvær, ulejlighed, ell.

som forekommer andre upassende, latterligt

olgn. disse forbistrede Bøger, han kommer
trækkende med paa Værkstedet. C^ans.F.
29. det (nytter) ett, du kommer trækkende
med anner Mennesker djer Yeil.EBertels.

MH.55. dels d. s. s. bet. 22.2: Gang efter

Gang underkaster han sig smærtefulde 40

Operationer for at faa sin Førlighed tilbage

men ser sig dømt for bestandig til at trække
med et vanført Ben.VVed.B.250. de fleste

yngre Videnskabsmænd . . trækker rundt
med en Del Læsegæld. Pol."/iil944.5.sp.l.

trække for agerhøns, ræve (med), se

u. Agerhøne 1, I. Ræv 2.4. 23.4) svarende til

bet. 1.6; i udtr. for at drage (paa en stang

olgn. glidende) gardin(er) for ell. til side:

„Her er de nok lyssky," sagde Peder, „siden 50

De trækker for Vinduerne ved høj lys Dag."
KlBerntsen.Æ.I.139. (pigen) bar Morgen-
drik ind til sin Frue og trak fra Vinduet.

Gravl.T.109. || i forb. m. præp. af ell. i i

udtr. for af-, henh. paaklædning. *af Fattig-

dom,
I
jeg trak i denne fæle, gamle Finmut.

FGuldb.SS.III.371. Det var jo ogsaa ganske
morsomt igen at trække i pænt Høi.Buchh.
DM.63. (han) trak hurtig af Tø]et. Søiberg.

KK.II.180. trække i ens klæder, se I. Klæde ep

3.1. (dagl., delvis spøg.) i udtr. for at paa- ell.

aftage hoved-, fodbeklædning, handsker olgn.:

Jens . . trak i de hullede Kjæmpesko.BaMd.
KK.87. Han trak af Støvler og Sokker, og

vadede ud for at gøre Baaden sejlklar.

Buchh.SP.67. i disse Festens Dage havde
(Drachmann) været nødt til at trække i

blank Cylinder. i)ftmsm.(S'.35. se ogs. Hand-
ske sp. 848^". i videre anv., i forb. m. angivelse

af en tilstand af afklædthed; dels (dagl.),

i forb. som trække i skjorteærmer (se

Skjorteærme^, i bare ben (AndNx.(Pol.^*/»

1911.8)); dels (næppe i rigsspr.) i forb. m.
præd.: Allerførst trækker han splitternøgen

og ifører sig en ren Skiorte. Skjoldb.A.97.

jf.: let nødes man til at trække Barfod og
søge et Stykke ude (i vandet), helst ved
Lavv&nde. AarbTurist.1925.20. 23.5) til bet.

1.6; spec. i forb. trække i bobinet, (foræld.)

fremstille bobviet (som haandarbejde). hun
(bliver) til en Forhøiningsdukke, som kan
læse Romaner, trække i Bobinet (osv.). JBeh-
rend.Kbh.^ssatirisk-komiskeVeiviser.(1839).31.

Madam K. trak . . udmærket i Bobinet, samt
excellerede derhos i flere Slags Stikning og
Broderi. FJHans.Novel.IJ.4.

24) svarende til bet. 2, især i forb. m. præp. i

ell. paa. 24.1) i al alm. (kusken) trekkede .

.

i Tømmen for at rykke og vende Hestene
om. LTid.1725.222. (han) gav (folkene, som)
styrede Rebet, et Tegn, at de skulde trække
til sig. Schousbølle.Saxo.135. jeg . . havde ikke

Mod til at trække i Klokkestrengen. FruHeib.
EtLiv.I.llO. (hun) trak i ham (o: for at faa
ham med). Elkjær.MH. 31. trække i en snor,

i traadene, se 1. Snor I.2, L Traad 3. jf. bet.

34.6: Min Moder var nu over 60 Aar, (hun)
kunde (ikke mere) holde ud „at trække i

Vaskeballen". Oversk.L.201. (nu 1. br.) i forb.

m. præp. paa: trække ell. rykke paa en (ube-

vægelig) Steen. Høysg.S. 58. at trække paa
et Søm, der er ført gennem Knoglen et sik-

kert Stykke nedenfor Brudstedet. Tidssfcr./.

Da.RødeKors.l943.36.sp.l. f trække paa
pungen, (jf. u. bet. 31) tage pungen frem

(for at betale, punge ud). vAph.(1764).526.
\\

brugt obs., især m. prægnant bet. At trække.

Ved denne Øvelse bruges eet af Klavre-

rebene . . Det Parti, som trækker det an-

det med sig . . har vundet. Gymn.(1828).94.
Knallerter! Hvem vil trække med migPTow
Smidth.Finmark.(1923).64. jf. bet. 2.2: Karo-
line lovede at stikke hen en Dag og være
med til at trække (0: vasketøjet) og lægge

sammen. Raae.GL.78. træk! paaskrift paa
dør (der bevæges udad, mod den passerende).

Bl&T. træk og slip, egl. indskrift (i im-
perativisk form) paa haandtaget i den snor,

hvori der trækkes, naar cisternens vand i et

wc.-anlæg skal udløses; derefter brugt (sub-

stantivisk) som betegnelse for hele anlæg-

get ell. klosetrummet. OGeismar.(DagNyh.*^f\t

1932.9. sp. 3). (han) er vant til Træk og

SU]?.Fallada.B.8. Seks Etagers Træk og
Slip'er,

I

Nilfisk, Børn og Radioer [
kan man

høre. NatTid.'yil936.9.sp.2. \\ billedl. som
udtr. for at arbejde, stræbe i en vis retning,

en særlig Vanskelighed var Nationalitets-
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modsætningen i Slesvig, hvor den nordlige

Del trak til Danmark, medens den sydlige

Del følte sig knyttet til Holsten. Stavn-

sirup.DT. 12. (jf. bet. 23.2; i fori. trække
hver til sin side, billedl.: ikke arbejde

(godt) sammen, med samme maal olgn. Et
Blad er en Organisme ligesom den politiske

Retning, det repræsenterer. Medarbejderne
kan ikke trække hver til sin Side. Schand.

TF. II. 283. Kunstnerægteskaber kan godt 10

bUve lykkelige, naar ikke de to trækker
hver til sin Side. Weltzer.VG. 22. den ene

trækker til højre, den anden til venstre, se

II. hajre 3.8. 24^) i forb. w. paa ell. (nu
næppe br.) med: foretage en (mindre) ryk-

kende ell. halende bevægelse af en legemsdel

ell. muskel. Tsaren . . drejede med hovedet,

skævede med munden, vendte øjne, treckede

med arme og skuldre. JJuel.142. *Det var
sig Jetten stærke,

|
Trak lidet med sin 20

}ii\md.Oehl.ND.44. især i forb. som trække
paa akselen ell. (nu) skulderen, se II,

Aksel, I. Skulder 2.5. trække paa næ-
sen, smilebaandet, smilelæderet, se

I. Næse 3.8, Smilebaand, Smilelæder. || i

forb. som trække paa benet, under gan-
gen føre benet frem paa en slæbende ell.

WMturlig, tung maade, især som følge af en
svagJied i benet; halte lidt; ogs. i forb. som
trække paa benene, om tung gang, der skyl- 30

des træthed ell. dovenskab. Han trak lidt

paa det venstre Ben. Pont. S. 113. Nu gaar
De (0: en marcherende soldat) igen og træk-
ker paa Benene. JacAnd.Er.1.190. Efter nogle
Dages Forløb kommer Hesten til at „træk-
ke" lidt paa vedkommende Lem . . men
denne Halthed vil . . være forholdsvis ringe.

Orunth.Besl.159.
||

part. trækkende brugt

som adj.; spec. (vel., foræld.) om fodskifte

hos heste. Fodskifte . . trækkende 0: Hane- 40

sp&t. Viborg dNeerg.HB. 74. 24.3) (jf. bet.

2.S) foretage uvilkaarlige bevægelser,
muskelsammentrækninger. De Ulykke-
lige trække med Hænder og Fødder. SchlHter.

Mavekrampe.(over8.1797).47.
|| nu kun upers.,

i forb. m. præp.-kd, der angiver legemsdelen

(personen); især om smaa, undertiden næppe
synlige bevægelser, om sitren olgn. det hjalp
ikke, hvergang han saa paa Kapitajnen og
Matroserne, trak det igjen i Ansigtet (til 50

?aad).Gold8chm. 11.40. Det trak atter i

uldmægtigen. Han tænkte: Det er grimt
at høre hende bruge et Udtryk som „kon-
ntruere'\ Schand.SB.168. Naar Danselæreren
skænder paa ham . . trækker det om hans
yHund. KÅIich.PO.52.

|| i videre anv., om
smertefornemmelse, der føles som ryk i

muskler ell. nerver; dels i forb. m. i: Det
trak i en Tand. AlbDa7n.B.224. dels i abs.

anv.: en Tand trækkor lidt . . en Arm smer- 60
ter no^et.Cit.l814.(MReinhardt.FE.I.65). det
er et Bygkorn paa venstre Øie der brænder
og trækker saa at jeg . . maa sidde med Om-
slag. //CMn<i.fiC.//.264. Anfaldet er under-

tiden ledsaget af en samsidig trækkende og
spændende fornemmelse. Ugeslcr.f. Læger.1940.
1081.sp.2.

25) svarende til bet. 3; især i flg. anv.:

25.1) (fisk.) svarende til bet. 3.4: tage garn
op, ind. Nu gaaer Fiskeren hiem, og lador
alting staae, til Morgenen derefter, da han
gaaer ud, og trækker Kl. 2 til 3 slet. Stibolt.

SF.12. AarbLollF.1942.60.64. 25.2) svarende
til bet. 3.5: tage sit vaaben ud af skeden
(og gøre sig rede til at kæmpe). Det gj ælder
Eders Liv . . Træk! der staae Morderne.
Blich.(1920).VIII.63. PalM.I.231. trække
fra laaret, se Laar 1.2. nu kun i forb.

trække fra læderet og trække blank,
se II. Læder 2, blank 3. || trække løs paa
ell. (i)mod en, (nu næppe br.) trække blank
og angribe, gaa løs paa en. (de) saae to Per-

soner trække løs paa hinanden. Biehl.DQ.
IV.141. i videre anv. (jf. skære løs u. lY
skære 13.2j; kritisere; dadle; angribe; gaa
løs paa. Hvorfor troer De, at Herr P. trak
saa heftig løs paa Herr B*s Uvidenhed?
Ew.(1914).IV130. „Aftonbladet" og de an-
dre skandinaviske Aandsfæller . . begynde
at trække løs paa h&m. Davids.B.I.191. han
trak løs paa Modens Udskejelser. Dt65. 25.3)

svarende til bet. 3.6. Folk (kan) forsyne sig

ved at tage en Tur gennem Byen og trække
i Autom&terne. Pol."/iol940.7.sp.3. 25.4) sva-

rende til bet. 3.10-11. *Der trækker du jo med
min sorte Springer (0: i et skakparti). PalM.
V107. den Brik, hvormed der trækkes. 5A^A;.

(1916).13. trække i dam ^til dams. vAph.
(1772).III), trække i, af rad, paa stige, se

IL Dam 3, I. Rad 2.6, I. Stige 2.6.
|| ^

Konsulen (kom) med et Spil Kort og bad
dem trække: Spar, Ruder, Hjærter eller

Klør? Norman-Hans.SB.91. spec.: søge at faa
modspillere(n) s trumfer til at falde, „jeg kan
endnu ikke begribe, at De tabte den Solo

i Lørdags? Veed De, hvad jeg tror?" —
„Naa?" — „De skulde have trukket en
Gang til." Tops. Umyndige iKjærlighed.(1881).

61. Som en forsigtig General holdt han sin

Hjerter Konge tilbage; efter at have truk-

ket med en Matador sendte han først Da-
men i Ilden. Pont.FL.32.

26) svarende til bet. 4. 26.1) svarende til

bet. 4.1: hale i aaren (aarerne) under ro-

ning; ro. Vi er fem Mand i Baaden. Det er

de fire, der trækker, og Baadsmanden, der

hvistcr.08cJens.IN.66. kommando til roere:

II vist I — Træk I — HvistI — Træk] sa.SL.

74.
II

især (egl. til bet. 2A.\) i forb. trække
paa aarerne, ro kraftigt; ro til. SøLex.

(1808). En Mand . . saaes „trækkende" paa
en Aare i en af de lange, smalle Kapronings-
ha.a.de. Drachm.KK.43. Overgang fra lang-

som Roning til almindelig Roning sker paa
Kommando „Træk paa Aarerne I" ^arden^.
Søm.I.137. 26.2) svarende til bet. 4.2. Styr-

manden trak paa sin Harmonika. Drachm.
III.246. 26.3) svarende til bet. 4.3. Ved Pilo-
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tens højre Side befandt sig flere korte

Koblingsstænger . . i dem greb han . . og
Motorerne udenfor begyndte at trække.
JVJens.G.72. Medvinden trak netop saa

meget, at det var unødvendigt at ro. EBertels.

MH.5.
II 4> om sejl, se u. I. Sejl l.i; ogs.

i forb. som have ell. sætte (se II. sætte

63.1J 'til, alt hvad trække kan, have

alle sejl tilsatte, (de) seilede om Kap, med
Alt hvad trække kunde.Grundtv.Snorre.III.

338. have til alt hvad trække kan. Schel-

ler.MarO. herefter (nu 1. Ir.) alt hvad
trække kunde irugt i videre anv.: med al

kraft; af al magt; i største hast. Odd . .

befalede at ose alt hvad trække kunde.
Grundtv.Saxo. 1.232. (han) løb, Alt hvad
trække kunde, hist om ad Studenstrædet.

PMøll.(1855).II.76. 26.4) {jf. ty. tragen og

eng. carry i lign. anv.; vist m. underforstaaet

obj., der betegner kugle olgn.) f om skyde-

vaaben: have en vis rækkevidde; række. En
Canone som . . trecker to gange saa langt,

som de andre C&nonei. LTid.1724.9. Meget
kortere (bøssepiber) trække ikke langt, og
længere falde vanskeligt isigte. Blich.(1920).

XVI.IOO.
27) svarende til bet. 6. 27.1) (1. br.) sva-

rende til bet.b.s: tegne; male. *Styr, Muse,
Penslen her, at den maa heldig trekke.

GFrim.FH.71. 27.2) (jf. bet. 6.4; haandarb.)

slaa rynker, folder. Har man ingen Ma-
skine, eller frygter man, at det lette Stof

og de tynde Mellemværk vil „trække", er

det et . . overkommeligt Arbejde at sy et

saadant Sæt i Raanden. Hjemmet.1906.462.
sp.l. 27.3) (ikke i rigsspr.) svarende til bet.

6.6: danne pusansamling, hinde olgn. Bylden
begynder snart at blive rød og trække.
Apot.(1791). 194. spec. i forb. m. til som
trække til bylder (VSO.), edder (Apot.

(1791).194), roe (Høysg.S.298; jf. II. Roe^
vor (se Yot).

28) (jf. bet. 1) virke saaledes, at noget
ligesom rykkes nærmere ell. til siden.

28.1) (jf. bet. 7.2; fagl.) om kikkert, ved Enden
af den trækkende Kikkert har man Noget,
som er afskyeligt og rædsomt. Heib.Pros.

VII.408. Prismekikkert, der trækker godt.

Pol.>/tl944.13.sp.5. billedl: Til at iagttage

hans første Ungdoms enkelte virkelig skjønne

lyriske Frembringelser, dertil trækker vor

Kikkert ikke nok. Kierk.XII1.61. 28.2) (jf.

bet. 7.4-5; fagl.) give en bevægelse en
skraa, skæv retning, ved at Bilen „trak"

til venstre er (han) tørnet imod Sporvognen.
Pol.*/»1930.1.sp.6.

II
(billard.) om billard-

bord: ikke være helt vandret, saa kuglens

retning paavirkes deraf. MO. (den uheldige

billardspiller) paastod, at „Billardet trak"!

AaHermann.PH.12. 28.3) (jf. bet. l.s) 4^
om retningsforandring ved styring efter pej-

ling. Pynten trækker ikke (Retningen foran-

drer sig ikke).Scheller.MarO. Bakken træk-
ker overet med Fyrtaarnet. smst. m. overgang

til bet. 34.5 : vi trækker ikke paa ham (Pej-

lingen trækker ikke) .smst.

29) svarende til bet. 8. 29.1) svarende til

bet. 8.1 ; ogs. i billedl. udtr. Det deyligste

Fruentimmer i Verden er Magneten, som
txmcker. Holb.Ul.Prol. der ligger i alle Men-
neskers Hierter en vis Kiærligheds Magnet,
der uophørlig trækker. Bagges. L.II. 146. Se
hvor Jordens Tyngdelove legede i alle hcn-

10 des (o: en nøgen ung piges) Lemmer. Det
var Leg nu, men en anden Majdag senere

hen vilde det vise sig ubarmhjertigt, hvor-

ledes Jordlegemet trak. ThøgLars.Kværnen.
(1915).15. 29.2) svarende til bet. 8.2. Jeg veed
nock hvad Kierlighed er . . men Interessen

træcker dog meest. Holb.KR.I.l. *han var
from, og han var riig.

|

(Det sidste trak for-

nemmelig). Wess.165. Jeg (o: en fransk sol-

dat) har ikke været i Frankrig i 3 Aar; men
20 jeg har nu ingen Kone og Barn, saa det

trækker ikke saa stærkt. JohsPalM.TV212.
se ogs. u. Jomfruhaar 1. om teaterstykke, ud-

stilling, salgsvare olgn.: Der seer man, hvad
Dyret trækker, det er en reen spansk Flue

(jf. bet. BO.i). Heib.Poet.VI.218. „Barberen"
trækker. Cit.l862.(HCAnd.BCÆ.II.235). det

var et banalt Æmne (o: for en fortælling),

der ikke trak længer. AndNx.MR.126. Ar-

tikel, som trækker. Ludv. \\ i forb. m. præp. i.

30 naar han . . kom ned ad Havnen til . . trak

det i ham: Han maatte med \gen\ EBertels.

US.25. Der var en Gang, hvor København
trak svært i ham. O Geismar. MM. 101.

\\

(sport.) som udtr. for at pace. V. R., der

havde presset til det yderste for at „trække"
til Rekorden, blev Nr. 2 . . Ogsaa han havde
en smuk Andel i det store Løb. BerlTid.

"/»1941.M.10.sp.l. 29.3) (nu næppe br.)

svarende til bet. 8.8. At hun kom til Laa-

40 land, vare uden Tvivl hendes Mands beslæg-

tede paa Ourebyegaard trekkende Aarsag
til Rhode.LaalF. 1. 438. trække til følge,

se I. Følge 4.1.

30) svarende til bet. 9. 30.1) svarende til

bet. 9.1; især: indvirke gavnligt (udsu-

gende, afledende) paa et sygt sted. Rødlø-

gen trækker stærkt (o: paa en byld). Apot.

(1791).194. Du skal ha varmt omslag på
. . Grødomslag, foreslog en. Brødomslag,

50 mente en anden, det trækker hedre. Hjortø.

Kr.31. Langsomt trækkende spansk Flue-

pl3iSter.PharmDan.(1933).194. \\ (fagl.) om
vandledning, grøft olgn.: bortlede vandet.

Stadsingeniøren har forklaret, at Rørene
under Badehusvej og Fyrtaarnsvej trak

godt, men ikke kunde tage Vandet. Ugeskr.f

Retsv.l943.A.194. 30.2) (fagl.) svarende til

bet. 9.2: suge næring olgn.; især om insekt

(bi): suge honning olgn.; vist kun i forb.

60 m. af ell. paa. (pløjning) maae skee jo tiere

jo bedre . . saa at Jorden kan bUve løs og

skjør for Rødderne til at udbrede sig udi

og trække af. Fleischer. AK. 81. Lyng . .

hvoraf (bierne) sildig ud paa Efteraaret kan
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trække, sa.fi.256. jeg, til hvis største Mor-
skab paa den brune Hede det hørte, at se

(bierne) trække og se dem sværme. Grunder.

MM.443. Bierne „trækker" paa en Mængde
andre Planter, men de nævnte hører til deres

bedste „Værtsplanter". Pol.**/t 1935. 16. sp. 3.

Feilb. 30.3) (især kog.) til let. 9.3, om ting,

stof: suge til sig, blive gennemvædet,
-syret af (et stof, en vædske); ogs. undertiden:

ligge i en vædske og afgive stoffer, farve, smag
olgn. til vædsken; i videre anv. om noget til-

beredt (især mad): faa den rette konsistens,

smag osv. ved henstand i nogen tid efter den egl.

tilberedning. Franskmændene . . lader Vildtet

ligge og trække i Eddike og anden Edder.
Bogan.1.114. Tøjet indpakkes da i et Klæde,
hvori det trækker til halvtort. TtdensZttn-
der.**/i 1930.34. Kagen bliver bedst, naar
den staar og trækker et Døgn, før den spises.

Bagning. 18. i alm. spr. især om te: Imedens
Theen trækker, ville vi rykke hen til Vin-

åuet.CBernh.VII.96. VoHHj.11,1.78.
\\ (fagl.)

i forb. m. paa, om farvestof: virke farvende

paa. Farvestoffer (som) i surt Bad direkte

trækker paa dyriske Tdk\ex.Kemisk-teknisk

Haandbog.(1938).656. 30.4) (1. br. i rigsspr.)

svarende til bet. 9.4; i forb. som trække paa
en pibe, suge paa, tage drag af en pibe.

B. trak en Stund paa Cigaren, fulgte med
Øjnene de kredsende Ringe, som han kunst-

færdig d&nnede.Drachm.F.I.119. han trak

stærkt paa den udgaaede Fihe. Pont.(Hus-
vennen. 1892f93. 114). Buchh.Su.II.142.

Ij
i

udtr. for at aande; dels f: kæmpe med døden;
drage sit sidste suk. trække, ligge i sidste

ÅKndedT<it.vAph.(1759). dels (1. br.) i forb.

i trække efter vejret, se Vejr. 30.6) (vist

egl. tU bet. 9.4 m. underforstaaet obj. Røg
olgn.) om skorsten, kakkelovn, pibe olgn.:

give røgen, luften let gennemgang (og

ligesom suge den til sig) (jf. ryge 3.8 slutn.).

Han fortaalte mig . . at hans Vindovn her-

ligen tTok.Holb.MTkr.169. Ilden trækker
bedre, end om Fladerne gik parallel (o: i

en torreovn).Ølbrygn.(1796).26. »(her sugede
> han stærkt paa sin Cigar)

|
— den træk-

ker daarligt. .9c/»ami. (/Z>. 74. Aftræksrørene
feres til en stærkt trækkende Aftrækskanal
•Iler Skorsten. 6'a«/j/r.4. || t billedl. udtr. som
den skorsten trækker godt; dels (nu
uær dial.) som udtr. for at spise ell. (nu

\
i$ær) drikke meget (og hurtigt, graadigt).

den skorsten trekker vel. siges om den der
k&nd vel æde, og drikke store drik. A/o(A.*

\
8227. „Ærligt drukket," sagde Udgaards-

I Loke, „men det battede kun lidt, og det

[
kunde jeg aldrig troet, om Nogen havde for-

j
talt mig, at Asa-Thors Skorsteen ikke trak

) hedre." Grundtv.Myth.433. Gerhardt førte, i

I

Steden for Svar, Glasset til Munden og tog
; «n dyb Slurk. „Den Skorsten trækker godt,

O Broder i Apollo!" lo Brynjulfsen. Z)r<M;Am.

P.I.64. Krist.Ordspr.73.291. dels (m. ordspil
la bet. 26.4; <, jarg.) som udtr. for, at et

udspil faar flere høje kort til at falde paa en
gang. OrdbS.

3!) svarende til bet. 10(8-)4: hæve et beløb

af en sum, paa en konto, hos en person; spec.

(T): udstede en tratte paa en. Han vilde

ei antage Vcxelen, saasom den Trækkende
(o: trassenten) ei havde bedækket ham.
VSO.I.267. trække med kort (lang) Sigt.

Ludv. trække for en Sum. smst. || i forb. m.

10 paa; dels styrende betegnelse for den person,

der udreder beløbet, skal indløse en tratte

olgn. Vil De i Gothenborg have Penge, saa

siig det blot til B., som da trækker paa mig.

Coll.(HCAnd.BC.II.191). trække paa en for

et Beløb. Ludr. (han) havde gerne laant mig
Pengene til den Rejse, hvis vi ikke havde
trukket saa stærkt paa ham i Forvejen
— og ingenting betalt tilbage. JesperÉw.
PF.153. dels styrende betegnelse for kapital,

20 pengebeholdning, konto olgn.: Hjælpekassen
. . havde carte blanche til at trække paa
Kassebeholdningen.fieWrid.V,2925.M.3.sp.i.

den gamle Herre . . var ifærd med at trække
paa sin K&pit&l.IsakDin.FF.131. (nu næppe
br.:) det trak paa Lommen (o: kostede

mange penge, tog paa pengebeholdningen).

JHugo.HM.IV.36. i videre anv. som udtr. for

at forbruge af, benytte sig af noget: I Erin-

dringen trækker Mennesket paa det Evige.

30 Det Evige er humant nok til at honorere

enhver Fordring og ansee Enhver for veder-

hæftig, ii^terjfc.y/. i 7. Disse Varer købes ind

i større Partier ad Gangen, saa der er endnu
et Lager at trække j>aa,.Pol.**/il945.8.sp.2.

32) svarende til bet. 12. (degnen) trak i

Tonerne, og alle Mænd og Koner sang med.
KMich.PO.34. || i forb. m. paa: udtale noget

langsomt, drævende ell. nølende; tidligere ogs.:

udlale (stavelse) lang ell. m. hovedtryk. Holb.

40 Ep. 111.370. Taler nogen . . med Bonden
om Boghvede, saaledes at han trækker paa
den første Stavelse, da vil han neppe vide,

hvad det vil sif^e.Junge.142. trække paa
Stemmen, paa Ordene o: tale langsomt,

slæbende. FSO. Det er mærkeligt, at du
kan blive i saa godt Humør ovef Hadrians
Hoste, sagde hun lidt bittert og trækkende
paa Ordene. JohsWulff.FA.172. især i forb.

trække paa det, udtale noget med et lang-

50 trukket, nølende tonefald, især som udtr. for

usikkerhed, tvivl, reservation; ogs.: svare und-

vigende, tøvende. „Er du bange? Dreng!"

„Nei, det just ikke saa meget" — svarede

Anton og trak noget paa aet. Ing.LB. 1.62.

„Vi skulde i Skoven i Morgen, hvis Vejret

er godt. Vil du mod Pelle?" Pelle vilde

meget gærno med, men trak alligevel lidt

paa det. AndNx.PR.in.21. \\ t upers. udtr.

for al vare længe; især i forb. det trækker

60 i langdrag med (noget), se Langdrag 1.8.

33) (;/. ty. es zioht ; maaske egl. m. person-

obj. og bet.: vinden rykker, suger i (en); m.
overgang til bel.Sb.i) upers.: det (hor, 1. br.

der) trækker, der gaar en stærk og (for
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mennesker) generende luftstrøm gennem
et sted; her er træk (13.2). Det trækker her

i Lunden.
|
Jeg frygter, mig forkiøler Aften-

stunden. OeW. Dij/ie. //. ('ISg^;. 40. der træk-
ker lidt koldt i dette store Ærens Tempel,
med de mange Bøiic.Grundtv.BrS.BSS. *Her
trækker slemt,

|
Gud, De forkjøler Dem be-

stemt. Æic/i./.i47. Det trækker vel ikke paa
åig.Wied.LO.205. hilledl: Nu har din Dreng
ikke Hjem, og din Bror faar ikke Ly, som i'o

du bød ham. Det kommer til at trække
koldt om os to hcTetter.CFMortens.RW.dl.

34) (;/. het. 16; m. h. t. bet.- udvikling sml.

IIL drage (13), ty. ziehen, fr. tirer ofl.) om
(hvad der bevæges, styres af) levende væ-
sener: bevæge sig, flytte sig ell. drage
et sted hen. 34.1) om forholdsvis kort be-

vægelse, skiften plads, bl. a. som led i en
øvelse, leg, sport olgn.; fx. (sport.) om fod-

boldspiller: føre bolden med sig et stykke (in- 20

den den afleveres, ell. der skydes paa maal).

Naar alle ere fangede og fordelte i to Ræk-
ker (i legen bro, bro, brille), trække disse

mod hinanden, idet hver Deltager fatter sin

Formand om iiyet.Gymn.II.il. Han (0: en
fodboldspiller) behandlede Bolden sikkert og
rent, trak og centrede goåt. Idrætsbladet.^/u

1934.4.sp.l.
II

i forb. m. efter til angivelse

af noget tillokkende, som man flytter sig nær
til. visse planter trækker efter lyset

j jf.: 3_o

efter Varmen trækker Muser. VilhAnd.GD.
62. jf. bet. 34.3: om Vinteren trækker Kat-
tene efter Kakkelovnen og Laden. jBo^an.

11.95.
II ^ i kommandoer som træk til

højre (venstre)! ExercArtil.(180å)126. hver
Mand (skal) paa Commando-Ordet „Træk
til Høire!" eller „til Venstre!" gjøre ^U Deel
Vending i Marschen til den Side, der trækkes
til, hvorved Trækninger . . gaae lettere.

MR.1827.68. MusikhistArkiv.I.279.280. 34.2) 40

om personer: drage fra et sted til et andet i

en flok, trop olgn. ell. (om flere personer;

om enkeltperson nu især (jf. bet. 23.2j, naar
vedk. medfører vogn, trillebør olgn., som træk-

kes) rejse, drage, flytte til et sted for at

tage ophold, slaa sig ned der ell. (jf. bet. 34.6J
for at arbejde, virke der ell. drage fra sted
til sted for at handle olgn.; tidligere ogs. i

al alm.: rejse. Druiderne (greb) ofte, naar
de ey kunde blive enige . , til Vaaben, 50

da de ellers vare frie for at trekke (nu:
drage; i Krigen. LTid.1728.414. (han) drog
til Cassel for videre at trække til Francfort,

Strassborg og endelig til F&ris. Klevenf.RJ.
24. det seer . . prakkeragtigt ud, at komme
saadan trækkende til Fods. Rahb.ProsF.IY
34. nu levede (de) af at trække fra Marked
til Marked, hvor saa hun drejede Liren.

JPJac.1.285. en Bande paa et Par Hundrede
Mennesker, der . . trak Gade op og Gade 60

ned uden Spor af Plan eller Hensigt. Drachm.
KK.38. nu skulde det være sidste Ferie de
trak dér til Gaarde (0: holdt ferie i hjemmet).
Bregend.TGK.26. skærslipperen trækker fra

by til by med sit rullende værksted I trække
af ell. paa vagt, se Vagt. 34.3) om dyrs
vandringer, især flokkevis: drage til et andet
sted for at tage ophold, slaa sig ned der (jf.

skride I.2J; oftest om fuglenes daglige ell.

to aarlige flytninger (jf. Trækfuglj. Enderne
trekker derhen. Moth.T162. vi see umaalelige
Fiskesværme trække giennem B.a.vet. Schouw.
Taley*1841.7. Alt trækker stribet Snegl paa
Græs. JPJac.1.328. Smaa Flokke af Krager
kom nu og da trækkende henover hans
Roved. Pont. LP. VI1. 40. oppe fra Luften
hørte (jeg) Lyd af Fugle, der trak. VilhAnd.
AD.77. 34.4) {vist spec. anv. af bet. 34.2

(muligvis m. tilknytning til bet. 23.2 slutn.);

jf. IIL Træk 14.4; vulg.^ om løsagtig kvinde:

spadsere frem og tilbage paa gaden
for at komme i forbindelse med, kapre
mandfolk; ogs. undertiden om tilsvarende

adfærd fra mandfolks side. midt i Byens
Liv,

I
Hvor der trækkes paa (nu: eiter)

Tøser og for M.a.iestæter.Ploug.VVI.64. Seer
man dig derimod i Flitterstads,

|
Man tænker

strax — Gud veed om ei hun trækker!
PEPetersen. Digte.(1854).24. JVJens.D. 131

.

Jeg så Rigmor og Katrine derude. Jeg så

for Resten også Elise. De gik rundt og trak.

Men Mandfolkene havde andet at tænke på.
TomKrist.LA.34. 34.5) om hvad der beflrider

sig paa en vis plads i et felt, en række, især

under kapløb, kapsejlads olgn.: skifte posi-
tion, flytte sig i forhold til de andre i

feltet, rækken; spec.: rykke frem i forhold til,

vinde ind paa (en af) de andre deltagere.

han trækker 3Lgteretter.Scheller.MarO. Lars

Olsens Jolle trækker paa os (i kapsejlads).

KnudAnd.(BerlTid.'*/il926.M.2.sp.2). Fruens
Hest (begyndte) pludselig „at trække efter"

de andre Heste. PoL^t 1930. 3. sp.l. „Cape
Race" (o: en kapsejler) trak foreiter. Knud
And.HH.209.

\\
(nu næppe br.) om brik i

spil. En Dam kan trække og slaae baade
frem og tilbage. VSO.(se u. II. Dam i;. 34.6)

(dial.) videre anv. af bet. 34.2: give sig til

et arbejde; gaa i lag med noget; i forb. m.

til: Først kjeded vel det Trykte ham for-

bandet,
I
Og Læsningen han nødig trækker

t\\.PalM.AdamH.II.34. hun trækker nødig

til det. VfF.
35) om bevægelse af ell. i ting, naturforhold

ell. om forestillet bevægelse: bevæge sig;

drage. 35.1) om luftstrøm (jf. bet. 33), sky

(se u. I. Sky 1.^), himmellegeme, duft, elek-

trisk strøm, lyd, fysisk paavirkning olgn.

Tørv-Stakkene rettes saaledes, at Luften
kan vel trække igiennem dem. JPPrahl.AC.
103. en Lue med Gnist giennem Mulmet
tr&k. Oehl.XXIX.286. gjennem den lille Rude
trækker en sagte Yind.Kierk.P.III.215. En
Sporvogns Duren trækker gennem Luften.

Zeppelin.E.139. Lyset fra Maanen, som er

ved at trække forbi den høje Ask ved østen

StnehTi3g&yl.Lunde.F.128. \\ om forandring

af vindretning. Vinden trak vestlig. MylErich.
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S. 168. Han . . stikker en Pegefinger i Munden
og holder den derefter op i Liiften. — Jeg
tror, den er ved at trække en Kende sydligere,

siger hån. Pol.*yd930.7.sp.2. || i Jori. som
det trækker med byger, torden, der

er drivende skyer med (tidsigt til) byger, tor-

den, det trak med Byger og omgaaende Vind
og sønden Y&nde.FrederikshavnsAvis.*''/7l928.
l.sp.5. Det er lummert . . Det staar nok og
trækker med Torden. Scherfig.Fu.l66. 35.2) i'o

især om vædske: strømme, flyde ell. trænge
(ind i, gennem noget). Vandet trakte deri

(o: i den løse jord) efterhaanden, som det

kom der. Agerdyrkningen efter de nyeste Erfa-
ringer. (overs. 1772). 88. vandet trækker godt
med den grav (grøft). Feilb. blodet var truk-

ket gennem flere lag tøj || i forb. m. til:

samle sig og danne. Vædskeme trække til

Bylder. ySO. 35.3) om udvikling, forløb, pro-

ces, der forestilles som en bevægelse ell. flyt- 20

ning. *dunkle Syner
|

I evig Flugt forbi dit

Øie trække. PalM. VI.162. de store Napo-
leonskrige trak hærgende over Europa.
FrHeide.Midtsjælland.(1919).135. Byen trak
den anden Vej, ned mod Stranden. (Svendi

Amt.1927-28.7. 35.4) (vist efter fr. tirer (fx.

i tirer au ell. sur le vert, falde i det grønne);

nu næppe 6r.) d. s. s. bet. 19. mand (bliver)

vacr en Flæk, som paa sine Extremiteter
trækker paa graae (lovlenr.LTid.1738.260. 30

Frugttræerne derimod vise alleno mellem
det lifligste Grønne, smaa hvide Blomster,
der tra-'kke lidet paa hie^ødt.Biehl.Brev.I.
247. (falsk topas) adskilles fra den Ægto
derved . . at dens Reflexer trække i det
mørkebrune, imedens den brasilianske falder

rødlig. Hinnerup.JUV.343.
E. i særlige forb. m. adv.

36) trække at (jf. aftrække^.

36.1) (især til bet. l.i^ i al alm.: fjerne 40

ell. flytte, egl. ved at trække, rykke.
Moth.T163. (hun) lod (ribsklasen) forsvinde

mellem sine Læber og trak Bærrene af med
Tænderne. (?;e/.T.i42. jf. bet. 3.8: Naar Mæl-
ken havde staaet lidt i Mors Mejeri, blev

Floden trukket af med en Skummeske. Fii/i

Rasm.DK.32. Naar den Vin, der er stillet

til Gæring, er blevet klar, trækkes den af,

d. v. 8. den skilles fra Bundfaldet. CarlAAn-
derten.ÆdleVine.(overs.l946).42.

\\ refl. (jf. 50

bet. 1&). det Skib, som er kommet paa Grun-
den, har lagt Ankeret ud ved Hjælp af Baad
for derefter at trække sig af, hvorved Tros-
sen er sprængt. SorøAmtstid.*/»1944.7.8p.3.

\\

uden obj. Alt imedens Hæsset settes, bør
en paalidelig Karl trække af paa alle Sider,
og efter Haandcn sende op.JPPrahl.AC.75.

38.2) (til bet. l.i) aftage klædningsstyk-

^^(^), fodtøj olgn. (han) trækkede sine Klæ-
der hf.LTid.1728.267. „I stoler selv paa 60
Jlders Kjole . . Fordi den giver Eder Lov at
være Poltron!" — Det er der Raad for!

raabte Præsten, idet han trak Kjolen af;

der ligger Præsten, og her staaer Manden.

Blich.(1920).VII.78. Manden har trukket
sin ene Sok af.Cit.l861.(HCAnd.BC.III.10).
trække strømperne af

j
trække støvler af,

se I. Støvle 1.3.
II
(nu næppe i rigsspr.) m.

person-obj.: klæde af. „Maae jeg da bede om
Kiolen." (hun trækker ham af (0: trækker

kjolen af ham)).Skuesp.I,3.58. refl. (jf. bet.

IQ.i): trekke sig ai.Moth.T162. han maatte
dog for det samme trække sig nøgen af,

for at faae andre tørre Klæder paa igien.

Overs.afHolbLevned.60. SdjySold.40.

36.3) (vel til bet. 2) ved et træk i noget

udløse en spænding, kraft olgn. disse

Tude-Toppe, Drengene trækker af med en
Snor, og som snurrer og tuder saa længe paa
Gulvet, som Snorens Længde og Aftrækkets
Kraft strækker til. Hørup. III.80. (prinses-

sen) havde vist mig den Naade at trække
en Knallert af med mig. SMich.Dommeren.
(1921).58.

II
især (jf. u. rykke 2.i; ;xi m. h. t.

skydevaaben: ved et træk udløse den spæn-
ding, der faar skuddet til at gaa af. trække
en Kanon ai.Scheller.MarO. Pistolen er nu
sikret og kan ikke trækkes af. MeddRytt.137.

(jf. bet. 24) uden obj.: Soldaten . . slaar an,

sigter, trækker atExercRegl.(1905).I.30. han
havde trukket af en Gang til, men denne an-

den Gang var Skuddet klikket. Duelund.N.83.

36.4) (til bet. 3.io og 26.4^ «Jk tage et kort

op, ud af en samling, bunke, hvori kortene

ligger med bagsiden op; spec.: tage det øverste

kort i en bunke og vende det i visse hasardspil,

kabaler olgn. vi skal spille sammen. Tag nu
Kortene, ifald De saa behager og træk af.

PAHeib.Sk.II.212. Tailleuren vedblev be-

standig at trække af. De Spillende gjorde

deres Indsatser. Ci?erni'i.//.7S. man (maa)
trække af, saa længe det er muligt at faa

nye Kort op i Bunkerne (0: i en kabale).

DagNyh.**/itl934.Sønd.24.sp.3.

36.5) (vist egl. (til bet. 3.s) m. obj., der be-

tegner ujætmheder, urenheder olgn., derefter

meton. om genstand med saadanne; især fagl.)

fjerne ujævnheder ell. urenheder fra; glatte;

slibe; gaa efter, trække Meubler så.VSO.
„Trække Knapper af" er en terminus

technicus for den allergentileste Knappo-
pudsning. VKorfitsen.KF.82. Særegen Brug
af Filen er til . . at trække det filede eller

hovlede Arbejde af med ved, at den føres

paa tværs frem og tilbage over Stykket.

Wagn.Tekn.220. trække en Hat &i.D&H.

II
m. h. t. kniv, især barberkniv: slibe, hvæsse

(især: fint, som efterbehandling), trække en

Ragekniv af paa en Hvædsteen eller Rem.
VSO.I.120. Haandgern.357.

||
(ur.) m. h. t.

nyfabrikeret ur: give dets fine dele en ekstra-

afslibning og i det hele gaa uret efter. CFMor-
lens.SV44. B.T.'^ho 1945.7.8p.4.

36.6) {jf. aftrække 4 oa ty. abziehen; især

boglr.) tage et (enkelt) aftryk af noget, især

af en sats til korrektur. Naar Arket saaledos

er udsat, trækker Trykkeren Korrekturen
af. Hallager.120. TypogrOrd.113.
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36.7) (til bet. 9(i-3); nu 1. Ir.) i jerne,

uddrage noget (som) ved sugning. Pletkuglen

trak den fittede Plet gandske af. VSO.I.120.

36.8) (til bet. 11; nu især dial.) fradrage;
trække fra. Moth.T16o. 40 Øre har de truk-

ket af, fordi jeg kom fem Minutter for sent

en Morgen. LLarsen.Halvmennesker.(1903).69.

II
i forb. trække en af, afkorte, gøre fra-

drag i ens løn (ell. forplejning, frihed). Du

noget bort. Moth.T163. A. stak sin Arm ind

under K.s og trak hende bort med sig.

Gjel.T.268. jeg trak Gardinet bort fra hen-

des Y\igge.VilhRasm.BU.65. uegl.: (han)

trækker Øjnene bort fra N'måuQi.KAabye.
PT.39. Dette er gjort for ikke at trække
de unge bort fra Hjemmene hver Søndag.

SorøAmtstid.**U1944.5.sf.2. (nu næppe br.) i

udtr. for berøvelse, tab: Ved utroe Tieneste-

bliver trukket af i Hyre, dersom Du ikke lo folk trækkes mange Ting bort af Huset.

kan Dit KT&m\OscJens.SL.50. UfF
36.9) (til bet. 2S.z) i forb. trække af med

(en, noget), føre af sted efter ell. med sig

ved at hale, trække i det ell. lede det. Holb.

Pants.III.6. *Achillis Hæst med hannem
(o: Hektor) trækked' åi.Falst.Ovid.74. Cyk-
listen . . er begyndt at trække af med sin

Cykel KAbell.M.84.
36.10) (til bet. 34; nu næppe i rigsspr.)

VSO.I.472. Denne Bygning har trækket alle

mine Penge hoit. smst. 38.2) (til bet. 9; nu
1. br.) fjerne ved bortledning , opsug-
ning olgn. Piil, Elletræer, etc. trække Van-
det bort fra en sumpig Plads. F-SO. 7.472.

Det vil . . være klogt at lade Rugen sidde

i Laden utærsket en Maaneds Tid, saa det

tørre Straa kan trække Kernens Fugtighed
hoTt.Pol.*/»1942.4.sp.]. 38.3) refl. (til bet.

flytte sig ell. gaa, rejse, drage bort ell. 20 16.3^ ell. intr. (til bet. 34.1-3, 36.i/' fjerne

af sted. Moth.fl62. Armeen trak af herfra

i Gdidtx.VSO. 1.121. Jægerne samles, for at

berette om de forskjellige mærkelige Hæn-
delser, forklarer . . og trækker af til næste

S&ht.Bogan.I.142. til bet. 34.3: Fuglen . .

flyver (ikke) i en lige Linie, men trækker af

til Siden.Werfel.Jagtb.31.
||

(delvis til bet.

36.9) i forb. m. med, der betegner, hvad man
medbringer, bærer paa ved sin bortgang, han

sig; drage bort; om levende væsener (især

i flok): Hånd er trokken hoit.Moth.T162.

Oppe paa Provstens Gavl var der en Mylr
af Svaler . . de belavede sig vist til at

trække hoTt.Schand.0.1.46. Adskillige af Til-

hørerne begyndte at trække bort. Pont.F. I.

310.
II
om taage, sky olgn. Den sure Taage

bort sig trak
| Og viste mig Sletten, flad og

fiak.Winth.VI.66. Skyen svinder og trækker

kommer . . for at trække af med de f&a, 30 (1871: farerj bort. Job.7.9 (1931)
Skillinger, som ere os saa højt nødvendige.

Skuesp.VI.8. Han maatte trække af med
uforrettet Sag.VSO.{„l simpel Tale"), saa

snart det dagedes, trak han af med sine

Skøitei.AndNx.S.68.

37) trække an (jf. artrække^. 37.1) (til

bet. 1; især fagl.) trække noget til sig ell.

nærmere, fastere til noget. Moth.T163.
(visse heste) gjøre Galopspring paa Stedet

39) trække for. 39.1) (til bet. 1 (især bet.

1.&); jf. 1. fortrække, foretrække 1) trække
ell. skubbe skodde (se u. I. Skodde 1), gardin

hen foran noget, saa der dannes et lukke ell.

dække; især om tildækning af vindue v. hj. af

trækgardin olgn. trekke gardinen ioT.Moth.

T162. Portieren var trukket tæt f01. Erl

Krist.DH.14. uden obj. (jf. bet. 23.4;.- Men
Barn! Klæder du dig af uden at trække for?

uden at trække Skaglerne a,n.PWBalle.K.64. 40 sa.BT.159. 39.2) {efter ty. vorziehen og fore

Ved det næste Hul stikkes Børsterne hver
fra sin Side samtidig igjennem det, Traadens
2 Ender trækkes an, strammes dygtig, og
det første Sting er færdigt (0: paa fodtøj).

Skomagb.51. || m. h. t. vaaben. Anden Mand
i første Geled, træk Geværet an ! VKorfitsen.

EV.175. (oversergenten) hilste . . med Sablen

paa Officersmaner efter dog først . . at have
forvisset sig om, at der ingen Officer var i

trække 2 ; nu kun arkais.) d. s. s. foretrække

2. Moth.T163. med mindre Du trækker for

at rømme. HFEw. NielsEbbesøn. (1886). 333.

39.3) (jæg.) d. s. s. trække an (37.2). VigMøll.

HJ.197. UfF.
40) trække fra (jf. fratrække^. 40.1) (især

til bet. 1) trække, flytte noget bort fra
et sted. Moth.T163. m. h. t. skodde, træk-

gardin olgn.: trække, rykke til side og derved

Farvandet. Thi i saa Fald trak han Sablen 50 oplaase, afdække noget, hun trak Tæppet fra

stramt an, som han skulde. JaeAnd.Er.1.185.

II
m. h. t. skrue, møttrik, bremse olgn.: skrue

fastere til. Sjæll Jernh. Instr. f. Conduc teurer.

(1855). 5. at trække en Møtrik for stærkt

an. SkibsMask.137. 37.2) (efter ty. anziehen

;

vist til bet. 34; jf. bet. 39.8; jæg.) om hønse-

hund: søge hen imod vildtet uden at være

sikker paa, hvor det er. Nu hæver (jagthunden)

Hovedet, studser Ørene, trækker an, først

og ioT.Bang.II.75.
\\ (jf. u. bet. 3.3; bryg.:)

c. V« af Mæsken . . trækkes fra . . Efter en

omhyggelig Omrøring („Mæskning") trækkes
igen V, af Mæsken . . fTa.Sal.*XXV819. ]\

(landbr.) fjerne det i lugen opstukne hø og

lægge det paa plads; tage fra. Aakj.VB.237.
Feilb. 40.2) (videre anv. af bet. 40.1 slutn.;

jf. bet. 46.7; især dial.) dels: spise (ell.

drikke) godt; tage fra (se u. IL tage 29.3^.

T&sk, deieiterioisigtig. Blich.(1920).XVI.158. 60 Feilb. dels: høre opmærksom efter; lytte

PoulHansen.MedKajMunkpaaJagt.(1942).77
38) trække bort (jf. borttrække;. 38.1)

(til bet. 1) flytte noget bort, fjerne ved
at trække i det; ogs. i al olm.: flytte, tage

med interesse; tage fra (se u. IL tage 29.3^.

jeg (talte kun) lidet; men derved var den
gamle Kones Snakketøi nær gaaet istaae,

fordi Ingen vilde, som det hedder, rigtig
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trække ha. RUss.ME.11.265. Man blive kun
trolig ved at fortælle og lægge kun mærke
lil, om barnet trækker fra, om undervis-

!:iugen frigor og fornøjer h&m. Kold.B.51.

JakKnu.LU.125. 40.3) (M bet. li; egl. i reg-

tiimj: fradrage (2.3); siiltrahere; ogs.: af-
korte; knappe af; formindske; reducere.

hun (var) tilbøielig til at trække fra, naar
Xoget rostes i altfor fulde Toner. Mi/nsf.

Saml.ix. De har glemt at trække Rabatten i'o

Ira. Ludv. en „Tredækker", hvorved forstodes

en Stilrettelse, der markerede Fejlen med
tre Understregninger (og naturligvis trak

særlig meget ha). Spedator.1943144.377. se

ogs. u. II. lægge 44.3. jf. (dial.): træk fra
brugt substantivisk om (regning med) sub-

traktion. Feilb. Aarb Sorø. 1934. 16. LollO.

40.4) (jf. bet. 16.2; fagl.) (ved indre kraft,

formforandringer) rykke sig løs fra en
forbindelse; slaa fra (se III. slaa 47.3;. 20

en . . for stærk Pudsblanding . . vil være
tilbøjelig til at trække fra under Tørringen.

HFB.1936.211.
41) trække frem (jf. fremtrækkej. 41.1)

(egl. til bet. 1) rykke, hale fremad, læn-
gere frem; hale ud, op af et gemmested,

forvaringssted (fx. stald, skur, lomme), især

for at gøre brug af tingen. Moth.T163. Jeg
strøg mit Ilaar tilbage, trakte mine Halv-
Ermer og mit Kalve-Kryds hem.Ew.(1914). 30

IV295. (han) trak sit Guldur hem.Btushh.
IIH.47. han trak sin Cykel frem for at køre
ned til ^ilranåan. MartinAHans.N0.181. jf.:

trække Fyrene frem (0: fyre stærkt). Scheller.

MarO. uden obj. (til bet. 23(2);.- Da (kusken)
var beskæftiget med Træ-Kørsel, trak en
Host pludselig frem, saa en Ka;vle væltede
nc(i.SorøAmtstid.*/tl944.5.sp.3. \\ uegl.: frem-
drage af ubemærkethed; fremhevc; bringe for

dagen, (han har) trækket de Hetruriske An- 40

tiqviteter og Sprog frem for Lyset. Suhm.V
78. Han skal trækkes frem ved enhver Lej-

lighed (o: udmærkes fremfor Andre). 3fau.
11.459. hvad var der at sige . . Skulde det
trækkes frem her, — nej, det var umuligt.
Han kunde ikke faa et Ord nagt. KnudAnd.
H11.154.

||
(gram.) anbringe (et led) paa en

tidligere plads i sætningen end den normale.
Lund. 00. 463. en infinitiv, der er trukket
frem i sætningens begyndelse. Wiwel. 158. so

41.2) (til bet. 16.3 ; 1. br.) refl.: flytte sig
frem. Et Tegn paa, at Brænderen . . træn-
ger til at renses, er, at Flammerne . .

trækker sig længere frem end ellers. CasX.
n.sp.l. 4r.3) (til bet. 34.2; 1. br.) drage,
gaa frem. Han lod sine Folk trække (1834:
drage; hem. Mall.SgH.o06. Den gamle blev
ved at trække frem og tilbage over Gulvet.
EMartens. H. 240.

42) trække hen (jf. hentrække;. 42.1) 60
(til bet. 1) flytte hen ved at trække. Moth.
T163. jeg trak . . en Stol hen til Ka-
minen. IsakDin.FF.391. (jf. bet. 1.4 slutn.)

m. h. t. person: (han) fortroedc . . mig strax

sin Kierlighed og tragte mig hen at see

dette Fruentimmer. Lodde.(Skuesp.XI.150).
42.2) (til bet. 8) lokke hen. Bordet her maae
vi sætte ind. Det er ikke værdt at trække
Øinene hen til det altfor tidligt. firz./F
173. trække Ilden hen paa sig. Scheller.

MarO. 42.3) (til bet. 12; 1. br.) forhale;
trække i langdrag. Han trækker Tiden
hen med Snak. VSO. Ludvig (XIV) lovede
at overveje Sagen, naar han kom til Paris,

men den blev stadig trukket Yien.NMøll.
VLitt.III.105. 42.4) (til bet. I6.3; refl.: flytte

sig (et mindre stykke vej) hen til noget; tid-

ligere ogs.: gaa, drage hen til et (fjernere)

sted. i Dagningen fandt hånd sig 6 Mile fra

Theran ved Menzanderan hvor hen hånd
siden trekkede sig. LTid.1727.221. Hun trak
sig baglæns hen til Børen. ErlKrist.DH.201.

jf.: (det er) som en sløret Hinde trækker
sig hen over Reproduktionerne. PC/imfians.
CT.70. 42.5) (til bet.32', 1. br.) vare længe;
trække i langdrag. Slange.ChrIV.1164. Sagen
trækker længe hen, inden den faaer Ende.
VSO. Det trak helt hen paa Sommeren, før

han modtog de lovede Tilbud. GyrLemche.
S.III.127. 42.6) (til bet. 35.i; bevæge sig
hen. en Sky af Støv, der trækker hen over

Vejen. ThorLa. MF. 197. Røgen trækker hen
under det høje haåetag. AarbTurist.1930.168.

43) trække I, (til bet. 1) lukke i, til

ved et træk. VSO. han trak Døren i efter

sig. LindskovHans.G.110. (hun) trak Lyn-
laasen (paa tasken) i. Pol.*/tl945.Sønd.5.sp.l.

II
(væv.) indri (1); indpassere (2); passere

(1.3). UfF.
44) trække igennem (jf. gennemtrække;.

44.1) (til bet. IS) hale gennem aabning
olgn. Moth.T163. Knivskærpere . . man
trækker lige Kniven igennem, og den er

skarp. SorøAmtstid.*/»1945.8.sp.l. \\ m. obj.,

der betegner genstand, hvorigennem noget ha-

les; især (fagl.) m. h. t. gevær: rense dets løb

V. hj. af viskestok. Bønnelycke.Sp.90. m. h. t.

bog: sætte en snor igennem ell. gennemskyde
(m. hvide blade), trekke tingbogen igennem.
Moth.T163. VSO. \\ 4^ m. h. t. kortbunke:

gennemgaa den, idet man stadig trækker det

øverste kort (i kabaler). Pol.**hl935.Sønd.5.

sp.l. 44.2) i udtr. for at føre en trækkende

bevægelse helt igennem, gøre den helt, fuldt

ud; til bet. 1-2: Han trak Leen igennem i eet

Sving. MartinAHans.JR. 76. (roeren) træk-

ker sine Tag godt igennem. Pol.*^^7l941.9.

sp.3. jf. (dial): Blæsten kunde vække en

Sovetryne, der ellers kunde trække igennem
(o: sove) lige fra 9 til 1. CFMortens.RW.259.

44.3) (til bet. I.2; nu næppe br.) drage net,

garn igennem (vand); afsøge (et vand)

V. hj. af net, garn. saa snart de sauner

mig, vil de . . mecne at jeg har druknet mig.

I denne Meening bestyrkes de, naar de seer

mine Klæder flyde paa Vandet, alt saa vil

de alle hielpc til at søge mig der og trække
Parken (0: dammen) igienncm, som er
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temmelig stoT.Pamela.I.416. 44.4) (jf. bet.

14.2J give en streng, haard behandling; lade

gennemgaa strabadser ell. revselse, kritik;

gennemhegle, (skovtyvene burde) ved et

Par Tyrepidsker brav trækkes igennem. Ci<.

1742.(Nystrøm.S.293). Soldaten bliver truk-

ket godt igjennem paa FællGden.FrOpffer.
BY9. trække en igennem ved Eksamen.
D&H. 44.5) (til bet. 3B.2J om vædske olgn.:

trænge igennem. Dokumentmappe . . paa
Bagsiden en Blækklat, der er trukket helt

igennem.PoUtiE.KosterbU'/iil923.2.sp.2.

45) trække ind (jf. indtrække^.

45.1) (til bet. 1) m. h. t. ting: hale ell.

bøje ind (til sig), de store Ceder-Træer
havde dend Natur, at om Vinteren trekkede

de Greenene ind til sis.LTid.l722.Nr.5.6.

(fiskeren) havde med Fare for sit Liv trukket
en Tunfisk ind paa 800 Fund. KnudAnd.HH.
176. han trak Maven ind. AaDons.DU.91.
trække kløerne, sejl ind, se I. Klo 1.4, I. Sejl

1.3.
II

uegl. Er Pladsen kneben, kan Sand-
sporet trækkes ind i Hovedsporet. Z)>S'jB.

Banebygn.65.

45.2) (til bet. I.4J m. h. t. levende væsen:

føre ind (egl. ved at trække). VSO. 1.625.

Pigen trækker Kjeresten ind i Kjøkkenet.
FritzJurg.nr.3. \\ uegl. den forlorne Abekat,
den Greve, I har faaet trukket ind her i

Huset. ^sm.//.276. M. var ikke let at trække
ind i en S&mtale. HansPovls.HF.93. (jf. bet.

8.2j indblande i en sag: Falsk Snak! . .

træk ikke mig ind i noget Bedrageri ! Mariin
AHans.JR.94. (gram.:) På denne måde
trækkes nægtende ord ikke sjælden fra en
udsagnsbisætning ind i den overordnede
sætning. Mikkels. Ordf. 673. \\ m. h. t. vagt

olgn.: beordre tilbage; inddrage. *Nu melder
en Gefrejder,

|
at hver en Feltvagt strax

skal trækkes ind. Schand. UD.94. trække For-

posterne ind. D&H.
45.3) til bet. 7 || til bet. 7.2. en kæmpe-

mæssig Sømandskikkert . . gjorde det muligt
for ham at trække de badende Nymfer tæt
ind til sig. Larsen-Ledet.LK.1.83.

\\ ^ til

bet. 7.3. man maa trække Kirken bedre ind

paa Pynten. Scheller.MarO.

45.4) til bet. 9(4): indsuge; indaande.
de trekke Røgen ind igiennem Næsen. Zra/^
VF.205. store AandehuUer, hvorigennem den
atmosphæriske Luft . . trækkes ind. WesenbL.
Ins.89.

45.5) (nu 1. br.) til bet. 10(3): indkas-
sere; faa (penge) ind. trekke penge ind ved
\eksel.Moth.T163. giøre ikke Sl^ibenterne
selv deres Skrifter vidtløftige, for at trekke

des fleere Penge ind dei&f ?Adr.UT.1767.
nr.l2.

45.6) refl.; til bet. I6.2: Det blev aldrig

andet end til nogen Vittigheder, der ikke . .

fik hendes Nerver til at trække sig ind og
ud, nu i Glæde, nu i Frysning, saadan at
det gjorde dejligt. JohsWulff.Det godeLand.
(1931).251. jf. bet. 17: Skrænterne trække

sig nu længere ind fra Kysten. PVGrove.Den
sjæll.Øgruppe.(1870).103. \\ til bet. 16.8, om
levende væsen: flytte sig, gaa langsomt ind i

tilbagegaaende retning, i sit tilholdssted olgn.

de Svenske (0: den svenske flaade) trækkede
sig . . dybt ind i Hullet, imellem Christians-

priis og Kiil. Slange.ChrIV1245. Svenden . .

trak sig ind i Bntiken.Scha7id.F.34. To store

Ulve lurer i et Bur. Pludselig trækker de

10 sig ind bagest i Biuet.JVJens.M.1.33. uegl.,

i udtr. for at blive indesluttet, tilbagetrukken,

tavs, reserveret: (han) trak sig ind bag sine

Betsdnkehgheder.HansPovls.HF.46. ofte i forb.

trække sig ind i sig selv (jf. indtrække
1.4j; saa kom -Doktoren, og de trak sig ind
i sig sel\. AndNx.PFj.il. 256. KBokkenh.U.
45. trække sig ind i sin skal, sit sneglehus,

se 1. Skal 1.4, Sneglehus 1.

45.7) (jf. bet. 40.2j i forb. trække ind
20 paa noget, dels (vel til bet. 9; dial.): spise,

tage til sig af (mad olgn.). Feilb. (kaptajnen)
og Styrmanden spiste vel som Regel en
anden og bedre Mad end vor, men en Gang
imellem maatte ogsaa de traékke ind paa
ÆitesupTpen.Buchh.FD.139. billedl.: indrøm-
me; gaa ind paa. „jeg, der er Katolik, (bliver)

salig, medens alle I andre Djævle gaar til

Helvede, hvor I hører hjemme!" Den var
jo lidt stram at trække ind paa for en dansk

30 Fiæstesøn. Buchh.FD.68. det er Pigen (der

er skyld i branden). Det kommer de (0: poli-

tiet) ogsaa nok til at trække ind paa.ÆW
Krist.K.90. \\ dels (til bet. 10; J) formindske
udestaaende fordringer olgn. ved at hjemtage

noget af beløbet, (fra) London trak man . .

ind paa sine Tilgodehavender i Danmark.
8chovelin.Landmandsbankenl871-1921.(1921).
402.

45.8) om levende væsners bevægelse: flytte

40 ell. drage ind \\ svarende til bet. 34.1. De
gik ind i Præstens Stue. Madam B. syntes

at betænke sig lidt, men trak saa ogsaa

derind. JakKnu.S.165. en Lastbil . . var ved
at overhale en Cyklist. Muligvis har Chauf-
føren trukket for tæt ind til Fortovet, for

i næste Øjeblik blev Cyklisten revet om.
PoU/iil944.5.sp.2. spec. (sport.) om spiller

i fodbold, der flytter sig ind mod midten af

banen ell. mod maalet. den hurtige venstre

50 wing (kunde baade) holde sin „Streg" og

trække ind og skyde, naar han saa Chan-
cen. BerlTid.^Vs 1933. M. 11. sp. 1. || svarende

til bet. 34.2. Moth.T163. Det var et smukt
Syn, da Tropperne trak ind. VSO. (ulvene)

trækker . . ind paa os, kan jeg høre. Knud
And.HH.115.

45.9) om bevægelse af ting. \\ svarende til

bet. 36.1. Duften af Kaffe trak ind til ham.
HansPovls.HF.51. ^ om tilsyneladende be-

60 vægelse ved pejling. Skorstenen er trukket

lidt ind paa Mnren. Scheller.MarO. \\ sva-

rende til bet. 36.2. Suppen bliver gandske

klar, og al Farven er trakt ind i Garnet.

CVarg.Farve-Bog.(1773).102. Erfarne Sned-

I
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kere plejer at stille nye Høvle ned i Olie og
lade Olien „trække ind" i Træet i længere
Tid for at faa Høvlene fuldstændigt im-
prægneret. 3/ø5eisnedA;en./'i5377.i37.

46) trække med, jaa til at følge med sig,

il. ved at trække i vedk.; i videre anv.: faa
til at følge med i undervisning olgn. *Af hvad
Grund trækker han mig ogsaa med

|
paa

disse vederstyggelige J&gtei?KMunk. C.*61.

den uforholdsmæssig megen Tid, man maa i'o

bruge paa dem (o: svagtbegavede tørn), naar
man forsøger at trække dem med. For t/wgf-

dom.1942143.102.
|j (jf. bet. 8.3; bevirke, at

noget faar fælles skæbne med noget andet;

øgs.: afføde, medføre noget, den Bogs Sukces
vil trække dine gamle Bøger med i Salget.

ErlErist.MM.55. Den ene Historie trak den
anden med. Elkjær.HF.76. hans fallit trak

flere forretningsvenner med i afgrunden
j

han trak ham med sig i ulykken
j

20

47) trække ned (jf. nedtrækkej, 47.1)

(til bet. 1 og 23^ faa til at bevæge sig,

flytte sig ned(ad) ved at trække, hale;
m. h. t. ting: Moth.T164. Prins Y pudsede
altid paa sine Folk, rettede paa Slipsen og
trak ned i Kraverne. FrOp^er.B¥i28. de
blomsterfyldte Stuevinduer, hvis Rullegardin
selv om Dagen . . blev trukket ned. Søiberg.

KK.I.73. Inspektøren trak Brynene ned. —
En Klage over Maden vel? ErlKrist.DH.190. 30

se ogs. u. Nathue 1. || m. h. t. levende væsen.

Han greb hendes Hænder og trak hende
ned paa Armen af sin Stol. GyrLemche.S.III.
115. (gedderne) trækker en Mængde af

de mindre Ællinger Tied.Pol.*/il926.13.sp.5.

47J) egl. (til bet. 47. i^ t udtr. for at bevirke,

at noget synker ned i vand, mudder olgn.; i

videre anv.: bringe i ringere tilstand,
ggre ringere, især i moralsk ell. æstetisk,

dannelsesrruBSsig henseende; ogs.: bringe i 40

ulykke, vanære olgn. ell. (sjældnere) nedsætte

ens ry, gode omdømme. Rørelsen gik hurtigt

af Narren. Han trækker alting nedl Rode.
Moderen.(1920).18. Dryden højner der en
Fjende; Pope trækker nagsyg den ned, han
maa hexiJidie.NMøll.VLUt.III.252. Liden
Kirstin, den skønne fornemme Jomfru,
trækkes ned i denne Verdens Smuds og
Onåskib.OFriis.Litt.lOO. 47.3) (til bet.l.i)

flytte, overføre til en plads længere 50
nede. trække et Tal ned (ved Division).

BldkT. 47.4) (jf. bet. li; bevirke en ned-
nng i sum, størrelse, pris, værdi,

' 'trakter (7.2) olgn. trække Priserne ned
BlécT. hans udtale trækker ham altid ned
til eksamen

j 47.6) (tilbet.\h\ 7'/. trældrive

;

ifcie i figsspr.) nedtrampe ell. ødelægge
(kom) ved at trække, slæbe noget hen over det.

hvem som hafver plogvendinger til en andens
kom, og hånd træcker det neder. Ci^i725. io

(Vider.IV327). 47.6) (til bet. 16; refl.: flytte
'^g, forskyde, fortrække sig ned(ad).
hans Mundvige trak sig ned. Sehand.VV307.
I^rystcrne trækker sig nedefter, lidt slappe.

KAabye.KA.8. om person: (halfbacken) har
trukket sig ned (0: mod sit eget maal) som
tredie Bskck. Idrætsbladet.yiil934.4.sp.2. 47.7)
(til bet. 11) t refl,.: strække sig ned (til et

punkt), (nordlyset) trækkede sig Straale-viis

need under til Norden. LTid.i736.2S3. 47.8)
(til bet. 34; intr.: bevæge sig, flytte sig ell.

drage ned (til et sted), hjorden . . havde
trukket derned (af sig selv).AOlrE.NG.156.
spec. (til bet. 3å.i) om fodboldspiller: flytte til

en plads nærmere sit maal. innerwings trak
ned for at forsvare maalet

j || til bet. 35.2,

om vædske: trænge ned i noget. Bl&T.
48) trække om (jf. omtrækkej ell. (i bet.

48.3-5J omkring. 48.1) (til bet. 3.io-n; gøre
et træk i spil, lodtrækning olgn. om. I Spillet

forsaae Kongen sig, og forlangte at trække
om. Molb.DH.1.425. D&H. 48.2) (dial.) refl.

(til bet. I6.1; ell. intr. (til bet. 23.4;.- skifte
tøj; klæde sig om. Moth.T163. RasmHans.
M.241. Feilb. 48.3) (til bet. 1.4 og 23.3^ føre
(en) af sted, egl. ved at hale i ham. Moth.
T164. trække en om ved næsen, se I. Næse
10.9.

II
i forb. m. med: gaa omkring

trækkende ell. førende en ell. noget med
sig; især m. h. t. ledsager, som man tager sig

af, viser rundt, ell. som man har besvær af.

Igaar . . trak han omkring med mig i Bou-
tiquerne. Cit.1836. (PNNyegaard.S.142). Du
vil da ikke lade mig trække ene om med
begge Fruentimmerne? Du maa s'gu tage
med.Goldschm.lI.160. *(han) tænkte paa saa
mangen sølle Herre, |

der halve Snese Aar
trak om heroisk | med Kjæresten, som He-
sten med en Kd&rTe.Schand.JJD.24. » videre

anv.: faa en til at gøre, som man lyster, danse

efter ens pibe. De troer, de kan trække om
med mig Allesammen, bare fordi jeg er god-
modig. FrHolst.Revuen.(1880).68. ind i Ud-
skældningerne mod Jøderne blandedes Kla-

ger over Kongen, som man mente, at Jøderne
kunde trække ora med, som de vilde. Munch.
G.19. 48.4) (til bet. 34.2-3; vandre, drage
om fra sted til sted ell. omkring i et om-
raade. Moth.T164. „Jagten har formodentlig

vajret lykkelig?" — „Vi have trokket græs-

selig omkring.'' Biehl.(SkuespJV462). baade
Prophet og Præst trække om i Landet. Jer.

14.18 (Lindberg). Ræven trækker langt om-
kring . . efter at Hvalpene kan gaa paa egen
}Ua.nd.Bogan.I.166. 48.5) (til bet. Sb.i) om
vind: gaa om (i et andet verdenshjørne).

Vinden (er) nordlig, men den trækker nok
om i YcstlNKKrist.JensKulsvier ogJørgen.
(1915).145.

49) trække op (jf. optrække^.

49.1) (til bet. 1) flytte, tage op ved et træk;

hale op. Qvinden . . trækker Vand op af

Brønden. Tfmrah.B.115. (han) trakte en Pi-

stol op af Lommen. Ew.(1914).IV37. »Vinde-
broen op er trukket. Heib.Poet.IV50. trække
stigen op efter sig, se I. Sti^o l.i. (fagl.:)

„Træk-op" Ventil. Anordning . . i For-

bindelse med Bundventil til Haandvask,
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saaledes indrettet, at Proppen i Bundven-
tilen ved en „Træk -op" Anordning kan
hæves og sænkes og derved aabne eller

lukke for Afløbet. TeknLeks.I.560. \\ m. h. t.

prop: hale op af flaskehalsen v. hj. af en

proptrækker; m. h. t. flaske: aabne ved at

fjerne proppen (kapselen) med en proptræk-

ker (kapselaahner). *Viinflasken staaer uden
Prop.

I

Den trak han op.Aarestr.SS.I.221.

trække Bajere o^.CMøll.PF.508. skal der

trækkes frisk op . . eller er der en sjat i

flasken? GrønJ. (SY 225. || m. h. t. vindue,

rullegardin olgn. Saa trak han Kupé-Vinduet
o^.KAabye.PT.7.

\\
(til let. l.z) m. h. t.

legemsdel, trække issen op, se Isse 1. især

m. h. t. egen legemsdel: de smaa Been havde
hun trukket op under sig, men hun frøs

endnu mere. HCAnd.(1919).11.207. (han)

trak Skulderen skævt o^.ErlKrist.DH.9. refl.

(jf. let. 16.2j; Under anfaldet trækker mun-
den sig helt op til øret. Ugeskr.f.Læger.1940.

1083.sp.l.
II

(til let. 1.4^ m. h. t. levende væsen.

Princessen, saasom hun ikke vidste Barnets

Navn, lod hun det kalde Moses, eftersom

det var trækket op af Vandet. Holb.JH.I.107.

Vi kunde ikke tænke os at spise Torsk, der

ikke lige var trukket op af Vandet. Larsen-

Ledet.LK.1.77. se ogs. u. Rendesten 1.2.

uegl: Forleden havde S. trukket hende med
op hos en Spaakone. Zx4a6?/e.PT.i7. refl. (til

let. IQ): Miinchhausens berømte Situation . .

man skulde trække sig selv op af Mosen ved
}la.aTene.JaePaludan. UR. 315. i forl. som
trække (nu: iøie) vagten op, se Vagt.

||

(til let. 1.5^ m. h. t. tæppe, klædningsstykke.

S. trækker Ærmet op, og bliver Tegnet vaer.

Boye.PS.I.213. „Min ene Strømpe er skredet

ned" . . „Træk den op selv, BiengV'' Elkjær.

MH.72. uden olj. (til let. 24^ i forl. m. i:

de trak op i Buxerne og spyttede i Næverne.
SvGrundtv.FÆ.II.147. (den sengeliggende)

trak op i Dynen. LeckFischer.Ka.29.

49.2) (til let. 2.3) forlænge i opadgaa-
ende retning, egl. ved at trække i noget

(og strække det), de to Gavlspidser (er)

trukne op i spirkronede Småata&Tne. Beckett.

(Belgien.(1916),72). (ler-)Knglen trækkes op
i en Spids i den ene Ende for at danne Løgets

ToTp.Smaasløjd.85. refl. (til let. 16.2j; Man
maa dog iagttage, at Flammen (i en ny-

tændt lampe) efter nogen Tids Forløb „træk-

ker sig oi^'WortHj.IV,3.260.
49.3) (til let. 3.9) egl. m. h. t. uriodder,

fjeder, derefter ogs. m. h. t. apparat, der dri-

ves ved lodder, fjeder, spec. ur: d. s. s. let.

3.10. Klokkere have havt Omsorg for saa-

danne Uhrverk, og at trekke dem op.Holl.

Ep.IV460. Fuglen (o: en kunstig fugl) stod

stille, der var Ingen til at trække den op,

og ellers sang den ikke. HCAnd.(1919).IL45.
Han trak Grammofonen o^^. Kirk.B.129.

\\

(dagl.) lilledl., m. h. t. person: Iringe i humør
ell. faa til at fortælle, være selskalelig olgn.

*nu en lille Gaas han conversered,
|
Og trak

— som man det kalder — hende o\i. PalM.
AdamH.1.107. Dinéen var fiin; men Sel-

skabet vanskeligt at trække op; derfor ei

synderligt animeret. deMeza.Krigs-Dagløger

1849-51.(1928).98. I alle store Byer . . er

Publikum lidt trægt (over for kunstnere).

Det skal trækkes op.Pol.**/»1918.7.

49.4) (til let. 6(3)) gøre en linie tyde-

ligere, egl. ved at eftergaa den med llyant,

10 pen osv.; markere stærkere; ogs.: gøre kon-

turer, omrids af lygning olgn. tydeligt frem-

trædende ell. friske farven paa noget op. For
ved en slig Tegning at lade Hovedfigurens

Omrids træde tydelig frem punkterer man
Hjælpelinjerne eller trækker dem op med
farvet Blæk. Urmageri.236. Alle Tinderne

paa Borgens Mure var hele Vejen rundt

trukket op med de urolige, gyldent flak-

kende Linjer (af illuminationen). KLars.LF.
20 100. Banen var lige blevet tromlet og trukket

op (o: tennisbanens linier var tegnet op med
kridt).Rosman.IIansDatter.(overs.1933).65. om
kunstig markering af øjenlryn, læler v. hj. af

farvestift: hun har . . trukket sine Øjenbryn

en lille Kende op med en Stift. PLevin.DG.
265. Ved et fikst Toiletbord er en Ekspert

parat til . . at gnide dig ind, trække dig

op. Øjne, Læber, Bryn, Kinder. PoJ."/«i934.

Sønd.l7.sp.3.
II

billedl., især om fremstilling,

30 hvorved man giver tydelige omrids, klare linier.

Senere har navnlig Kock trukket Reglerne

fastere ot^. Brøndum-Nielsen.GG.L200. flere

indviklede Forhold af teknisk og fysisk Art

nødes jeg til at forenkle og trække haardt

op for at lette Forstaaelsen. JensMeisen.

HvorforMillionvoUrøntgenrør?(1940).3.

49.5) (til bet. 6.2; jf. optrække 4.2; især

dial.) m. h. t. mur, væg: pudse (med kalk-

puds). Feill. UfF.
49.6) til let. 9

II
(nu næppe Ir.) snuse

op (i næsen). Trekke op i Næsen, som Snot.

vAph.(1772).III.
II

(dagl.) m. h. t. cigar,

der Irænder skævt ell. svagt: ved kraftig
sugning faa til at Irænde jævnt, lige

ell. kraftigere. Cit.1943.(OrdlS.)

49.7) (til let. 13; nu kun dial.) op føde,
opdrætte (et levende væsen) ell. opelske (en

plante). Denne Busk kan ikke siges at være
kjælen, enten man trækker den op i Stamme

50 eller Hækker, men paa aaben Mark bliver

den hverken saa stor eller saa w&xig.Phys

Bill.XIY204. trække Kalve op. F;SO. Feill.

49.8) (om oprindelsen se optrække 6; jf.

let. 14.3^ ledrage; snyde; tage ved næsen;
nu i rigsspr. kun (dagl.): tage en for høj,

ullu pris, letaling af (en køler); tidligere

ogs.: haane; drille, at trekke en Jøde op,

udkræver meere end menniskelig Hierne.

Holl.Didr.Ll. de (havde) en Tidlang . .

60 trokket hinanden op med ironisk Snak.

LTid.l753.210. De fleste Fremmede bliver

paa hundrede Maader trukne op; sætter de

en Plet paa Gulvtæppet, maa de betale et

helt nyt. Brandes.XI.24. hun morede sig
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ved at trække ham op og gøre ham latterlig.

ManeRørdam.Tilbageblik.(1911).39.

49.9) (til bet. 34} om levende væsners be-

vægelse op til et sted. \\ til bet. 34.i, fx. (sport.):

flytte sig nærmere op mod modstanderens maal
i fodbold olgn. under angrebet trak backerne
med op

i II
til bet. 34.2; især om soldater:

marchere op; spec. om vagtmandskab, der

marcherer op til afløsning, besættelse af poster.

Lieutenant R . . . trækker op paa Hoved-
vagten imorgen. Blich. (1920). XXVIII. 100.

Feltartilleriet trak op paa Fælleden. FrOp-
ffcr.BVSl. vagten, vagtparaden trækker
op, se Vagt, Vagtparade, billedl.: sådanne
uendelige Ord-Prosessjoner, som visse Skri-

benter lade trække op i deres Recensjoner.

Hjort.KritLit.il.300. \\ til bet. 34.3. Lakse-
fisk, der trækker op fra Søen til de færske
W&nde.Fedders.FF.ri.

49.10) (til bet. 35) om bevægelse, der skyldes

naturforhold olgn., ell. om forestillet bevægelse.

II
(til bet. Sb.i) om bevægelse af luftstrøm ell.

(især) af sky, der kommer op paa himlen

(if. u. I. Sky 1.4^; især som udtr. for, at regn,

uvejr nærmer sig. mod Aft. trækte Luften
mørk oy.Cit.l703.(JensSør.II.41). nu trak

et stærKt Uveir op; det blev en rasende
Storm. Heib.Poet.VII.349. Kulden . . trak
op nede fra den utætte Gangdør.HSeverin-

sen.D.8. i upers. udtr.: *Dct blæser koldt,

det trækker op, | Og Skyerne fra Fieldets

Top
I
Alt mere Maanen akinle. Oehl.XXXII.

150. der trækker en Byge op forude. Sc/iener.

MarO. se ogs. u. Torden l.i. jf.: *nu er det

trukket op med Efteraarsregn og Slud. Oia/

Hans.ND.30. i forb. m. til, der angiver, hvad
der nærmer sig: Det trækker op til Uveir.

Heib.Poet.III.89. Hun trækker op til Storm.
Nordkild.SF.120. det trækker op til regn,
der kommer regnskyer paa himlen, og regnen
nærmer sig; ogs. (jf. flg. gruppe; spøg.) som
udtr. for, at en person er ved at briste i graad
(Hrz.X.5. VSO.VR66. Krist.Ordspr.nr.9575).

Høysg.S.127.
\\ (jf. bet. 3b.z) som udtr. for at

noget er ved at opstaa, bryde ud; om ulykker
(der sammenlignes med et uvejr): Abel sad
rolig imedens denne Krig trak op ved hans
(jrændaer. Molb.EPl.67. i Foraaret, da den
tjekkiske Krise trak o^.Pol.*'%1938.7.sp.l.
om smil, graad (jf. ovf. 1. il ff.), der er ved at

bryde frem: Han troede at se Smil trække
op paa de to Studenters Ansigt. Schand.TF.
11.244. nu trækker der jo Taarer op igen!

KlAirs.Eibl.72. Det trak op til et Smil hos M.
KnudAnd.HH.50. jf. (m. person-subj.; sj.):

„Snak", det klang saa vredt, at Drengen
trak op til Gr&ad. EChristians.Hj.S. om andre
forhold, der er ved at opstaa (især i forb. det
trækker op til noget^; det trækker op til

IJrud mellem Vennen og h&m.Brandes.VlII.
349. man kan se, den trækker op til Øre-
tai\er\CHans.BK.190. Det trækker op, gør
det (o: lil ægteskab). JohanneKorch. Linde-
gaarden.(1939).38.

50) trække over (jf. overtrække^. 50.1)

(især til bet. 1) faa, bringe, flytte over, egl.

ved et træk; hale over. Moth.T164. Han
trak Avisen over til sig. LindskovHans.G.43.

II (jf. u. bet. 3.3; bryg.) en Del af den oven-
staaende tynde Mæsk trækkes over i Mæske-
kedlen.Sal.*XXV819.

\\ uegl. (jf. bet. 1);
spec. (fon.): lade en konsonant, der egl. er

udlyd i en stavelse ell. et ord, blive udtalt som
10 forlyd i den flg. stavelse, det flg. ord. DF.VII.

111. den megen trækken over og så ret-

skrivningens stærke indflydelse har ført til

den helt udanske udtale: lære-rinde. IT/or^ø.

T.54. 50.2) (til bet. Q) d. s. s. overtrække 1.

trekke noget over med skind. Moth.T163.
*Trek Skjoldet, før du gaar mod dette Af-
skum ud,

I

Tæt over med en . . Tyyre-Huud.
LThura.Poet.287. vi maa have stolen truk-

ket over med nyt stof
j || spec. (sko.) om

20 arbejde, bestaaende i at anbringe skaftet paa
læsten, stramme det over den i længderetningen

og fastgøre overdelen med stifter i fodtøjets

bindsaal under taaen, m. m. OrdbS.
\\ (1. br.)

m. h. t. himlen: dække med skyer; ogs. intr.

(og upers.): blive overskyet, overtrukken (I.2).

Himlen trækkes over med Skyer. VSO. det

(var) klart Vejr med Solskin og Rim paa
Græsset, men ved Middagstid trak det over
og blev mildt og diset. Branner.TMS.170.

30 50.3) trække for stærkt i, paa noget
||

(til bet. 1) m. h. t. skrue olgn.: skrue saa
meget, at den gaar over gevind. TeknO.

\\
(til

bet. 10.4; bank-spr.) m. h. t. konto: overtrække

(3). Hvis jeg ikke faar en Kassekredit, faar

jeg Lov til at trække min Folio over. Lecfc

Fischer.Ka.l84. 50.4) (til fte«. I6.3; sj.) refl.:

drage, flytte over til (et tilflugtssted), (de

søgte) Tilflugt . . paa Skibene for at trække
sig over til Rygen.Molb.DH.II.327. 50.5)

40 (til bet. M) om levende væsen: flytte ell.

drage over til et sted. Moth.T164. de
støjende drenge trak fra gaden over i par-

ken
j jf.: (de national-liberale) afgav . .

Tropper til et Mellemparti, der trak over
mod det nationale Yenstre.VlaCour.DH.il.
408. 50.6) (til bet. Zb.\) om regn(byge), torden-

(byge), uvejr: fjerne sig, forsvinde efter

at have varet nogen tid, ell. true, nærme sig et

sted, men gaa uden om det, ikke blive til noget.

50 det onde Veir var trukket over. HCAnd.
(1919).1.81. „Det truer . . med Torden."

„Aa, det trækker over." Ooldschm. 11.160.

Bygen er trukken over. Scheller. MarO.
||

billedl. »Til dine Vingers Skygge jeg tyer,
|

Til Ødelæggelsen er trukket over. Monrad.
Ps.57.2. Det trak op til en Kamp i poetisk

Form mellem store Tanker — men uhel-

digvis trak det over. H0ffd.DF.66. 50.7) (til

bet. 35.4; nu næppe br.) om farve: gaa over

60 i, falde i en anden farve. Man kunde dog
herved bemærke, at dette Grønne næsten
altid er mørkt og trækker over i det Blaa.

0rst.III.188.

51) trække paa (jf. paatrække^/ isasr (til
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let. 1.5J; iføre sig et MædningsstyTcke; tage

paa. Dend høire strømpe skal mand aldtiid

træke paa iørst.JacBircherod.FF.56. *Igaar

jeg fik min Trøie
| Og strax jeg trak den paa.

PFaler.VYS. (hun) gav sig rolig til at trække
Særken T^a,a..Wied.Fæd.88.

||
(nu næppe Ir.)

refl.: hlæde sig paa. Moth.T163.
52) trække sammen ell. f tilsammen

(LTid.1735.422. EPont.Men.III.600; jf.

sammentrække^; om forb. 'trække 'sammen
se u. let.23.2. 52.1) (til bet. l-2j samle ved
at udøve et ryk, træh. Omhenget om Sen-

gen var tet trekket s&mmen. LTid.1725.634.

naar jeg rører (mimosen) med min Finger,

saa trækker den sine Blade sammen. fi^eiJ.

Poet.YI.15. Muskulaturen trækkes sammen
med Catgut. Ugeskr. f. Læger. 1943. 400. sp. 2.

nettet trækkes sammen om ham, se I. Net
2.2. 52.2) føre (nærmere) sammen; samle,
forene paa et sted; til bet. 7.1 : Dobbelt-

sporet er trukket sammen ved Enderne,
saaledes at de to Spor skærer ind over hin-

anden. DSB.Banebygn.108.
II

især m. h. t.

troppestyrker: sande. LTid.1735.422. der

trækkes danske Tropper sammen paa den
holstenske (jræn%Q.Rask.Br.I.120. de træk-

ker Soldater sammen ude ved Korsparken.
Sødb.0.24. refl.: de forsk. Hærafdelinger have
trukket sig s&mmen. D&H.

\\ 4>- ^^ ^^t- "^-S-

trække to Pynter sammen. Scheller.MarO.

II
til bet. 8.2. comoedien trækker dem (o:

folk) sammen og foreener dem paa et Sted.

Holb.Hex.IY4. 52.3) gøre mindre af om-
fang ell. faa noget til at forskyde sig, danne
en mere kompakt masse ell. sammenhængende
flade. Bræderne i Skuret er trukket sam-
men af Varmen saa at der er ca. 10 cm
mellem Karmen og Bøien. PolitiE."/il923.3.

ogs.: koncentrere, sammentrænge en fremstil-

ling. Beskrivelsen maa trækkes sammen.
YSO. Undertiden bruges dog ligefrem ord-

stilling, idet den sidste sætning ikke træk-
kes sammen med den første, men det i

spidsen satte ord underforstås i den sidste

sætning. Mikkels.Ordf.576. || refl. (til bet.l&).

den ellers saa store Pupil trak sig sammen
for Lyset. Gjel.T.72. der, hvor Elven atter

trak sig sammen. EChristians.Hj.l32. se ogs.

u. Pore 1. 52.4) (til bet. 27.3; nu 1. br.) om
byld: trække til (se bet. 53.2J. Naar (byl-

der) ikke vil trække vel sammen til at give

Materie, maa mand forsøge Ventoser eller

Kopper. Underretning omPræservationimodPe-
sten.(1709).33. billedl.: Den onde Byld i

vort Aandsliv er nu snart i en Menneske-
alder trukket sammen. Drachm.H1.240. 52.5)

(til bet. 3B.1J om skyer olgn.: samle sig (og

true med regn, uvejr); ogs. om uvejr: være

ved at komme op; (sj.) om himmel: blive

overtrukken af regn-, uvejrsskyer; ofte i billedl.

udtr., især om vanskeligheder, ulykker, der

begynder at true. i Kirken, hvor Lysets og
Mørkets Magter trække tilsammen, ligesom
Skyerne i Toiåen-YeyT.EPont.Men.III.600.

(vi) saae et Uveir trække sammen . . om*-

kring os. Molb.EL.157. Himlen . . trak sam-
men, og det begyndte at regne. StDrewsen.

K.154. skyerne trækker sammen, se

I. Sky 1.4 og 4.2. || upers. det trækker
sammen ^til regn, uvejr osv.), skyer trækker

op og samles (som tegn paa truende regn,

uvejr). Harboe.MarO. *„Jeg synes, der er

Uro nu i Luften, —
|
Hu, hvor det lyner!"

. . „Ja, det trækker sammen." jRecifce.BjEf.S3.

Det mørknede og trak sammen til Regn.
Bers.G.109. billedl.: da han mærkede at det

trak sammen til en stærk Steen-Hagl . .

vendte han Rozinante og rente fra dem i

fuld Gallo^. Biehl.DQ.in.255. I Aaret 1789
ramlede det sammen i Frankrig. Det havde
længe trukket sammen. GBang.EK.n.293.

53) trække til (jf. tiltrække;. 53.1) (især

til bet. 1) ved et træk bevæge noget, saa-

20 ledes at det lægger sig, slutter (tæt) til noget

andet ell. danner et lukke ell. en spærring;

spec: lukke til, i ved et træk. trekke en

lykke (o: løkke) til. Moth.T163. (hun) træk-

ker Vinduet haardt til. KAabye.KA.52. se

ogs. u. I. Skodde 1. || m. h. t. skrue, bremse

olgn.: skrue, dreje, indtil den slutter tæt

til. han (skal have) Haanden paa Tender-

bremsen for øieblikkeligt at kunne trække
denne til. SjællJernb.Instr.f.Fyrbødere.(1855).

30 5. Spiger og Bolte er trukne til, som de
skal. JernlaneT.^yil915.3.sp.2. 53.2) (til bet.

6.6 og 21.3) om dannelse af et dækkende lag

ell. vædskeansamling; især (jf, bet. bS.i) intr.

ell. i pass., om saar: lukke sig; om byld:

fyldes med vædske, materie, blive ud-

spilet (og moden). Min Barbeer gjorde mig
forgangen et Snit i Lippen; hvorpaa han
med Ragekniven skavede lidt fiin Uld af

sin Hat og lagde paa; deraf traktes Saaret

40 strax til. Tullin.IL127. Saaret begynder at

trække til. F^SO. hvad Bylder angaar, er

Terminologien paa Dansk, at Omslag træk-

ker, at Bylden trækker til. Hørup.Il1.257.
billedl.: Revolutionsfeberen har ligget og

gæret og trukket til i russisk Proletariat.

Bergstedt.UK.127. 53.3) (til bet. S(i-2)) til-

trække (1(3)); lokke til, hid. Magneten
trækker Jærnet til. D&H. Kromanden vil

indrette Hotel og trække Badegæster til.

50 AndNx.DM.III.60. 53.4) (til bet. 13) op-
drætte (dyr) ell. opelske (plante); (nu kun
dial.) m. h. t. dyr: naar gode Olden-Aar
indfalde (og bonden) derfor trekker desto

fleere Griise til. EPont.Atlas. 1. 602. trække
Heste til.F-SO.(„UsædvanL"). Feilb. (gart.)

m. h. t. plante: tiltrække (3). (denne rose) er

den bedste Frilandsrose , der er trukket

til i de sidste ti kax.BerlTid.''/A934.M.26.

sp.3. 53.5) (til bet. 23-24; trække haardt

60 (i); lægge kraft i et træk; rykke til.

(hun) lod (køre)E.estene trække til. Gjel.T.

155. (hun) slog Knude, trak til og løste op

igen. ErlKrist.DH.223. 53.6) (til bet. 34; 1. br.)

drage til et sted; drage hid. de Dage, da der
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er Maanedslov, og hvor Børnene trækker til

(o: til Nationalmuseet) i stort Antal. PiVør-

lund.(VorUngdom.l944l45.179). 53.7) (til bet.

36.2^ om vædske: flyde, strømme til (et

sted). Hvor Bylden er, der trække Væd-
skerne til. il/O.

54) trække tilbage (jf. tilbagetrække^.

54.1) (til bet. 1) bevæge, føre tilbage ved
at trække, hale. *Det er, som trak mig
en usynlig Haand

|
Tilh&ge. Boye.PS. 1.195.

(hun) trak i sin Iver Ærmet tilbage og
viste . . et stort violet kx.Reinhard.FC.257.

II ofte m. h. t. (egen) legemsdel, der føres nær-
mere ind til kroppen: dersom nogen træk-
kede Hovedet ved saadant et Hug tilbage.

Schousbølle.Saxo.213. han trak (1871: tog^

Haanden mh!ige.lMos.38.29(1931). jf. u.

bet. 1.3 slutn.: han saae sielden i Været,
og naar han engang giorde det, trakte han
Øinene ligesaa hastig tilbage. JSneed.II.239.

54.2) (til bet.l) flytte til et sted, der lig-

ger længere tilbage. Hertugerne trækkede
deres Folk . . tilbage over Elben. /SZan^e.

ChrIV.444. en bisætning (kan) trækkes . .

tilbage. Lund.00.464. Mikkels.Ordf.593. om
placering, beliggenhed bag ved ell. inden for

en linie: Saaledes var Tilbygningens Rum
bredere og bredere opad, efter som Tempel-
muren var trukket tilbage opad (1871 af-

vig.). Ez.41.7 (1931). jf. bet. 64.8: i Vikinge-
tiden havde (her) ligget en Handelsplads,
forsigtig trukket tilbage fra den aabne Kyst.
Danmark.IV(1944).136.sp.2.

\\ i videre anv.:

tilbagekalde; inddrage, forklaringen (er) truk-
ket ti]ha.ge.MKrist.(DSt.l941.83). trække
et forslag tilbage

i
54.3) (til bet. IQ) refl.:

foretage en tilbagegaaende bevægelse;
bl. a.: foretage et tilbagetog, en retræte; for-

lade et selskab og søge ind i ell. hjem til sin

private bolig, stue osv. Fienden . . trak sig

reent tilbage, og (vilde) ikke meere . .

lade sig sce. Wand.Mindesm.386. undskyld
. . at jeg trækker mig tilbage; men jeg er
lidt tTæt.Wied.PS.255. i Italien trak (ty-

skerne) sig planmæssigt tilbage. Ltnnemonn.
NF.195.

Il
i videre anv.: træde tilbage fra

et hverv, deltagelse i noget ell. fra omgang
med mennesker; ogs.: blive mere reserveret,

indesluttet. »Hvi trækker du . .
|
Tilbage dig

fra Livet og fra Glæderne? Oehl. XII. 347.
V. har . . været halv om halv forlovet med
Baronens Datter, men har siden trukket sig

. . ti\h&ge.Gylb.Novel.II.138. Min Kone . .

begyndte at trække sig tilbage fra mig.
KnudAnd.UH.35. Den gamle Herre . . levede,
(ranske trukken tilbage fra Verden, paa
f f T.andslot.Gj/i6. y/.266. do har trukket sig
tillM-e fra VexAen. BilleskovJ.H.11. 141. 54.4)
(M bet. 34; nu næppe br.) intr.: d. s. s. bet.

64.8. Krigen var endt. Tropperne trak til-

bade. ZfC^nd.L.32. ethvert Udbrud af R&å-
ht'd og utæmmet Egenkjærlighed forfærdede
hende, og bragte hende til med Sky at trække
tilbage. Hauch.MfB.64.

55) trække ud (jf. udtrækkej.
55.1) (til bet. 1-4J flytte, føre, tage ud

ved at trække, hale. *Den lysblaa Bade-
vogn var trukket ud paa Sandet. Aarestr.
SS.11.199. (han) trak sin Stol ud, satte sig.

Soya.GAM.108. \\ m. h. t. vaaben: trække

frem (især: af skede, hylster), han trok sin

Kaarde ud mod dem. Holb.Kh.231. (lian)

trak sin Pistol ud og skød Monsignor T. ned.

10 IsakDin.FF.37. (nu næppe br.) uden obj.:

trække blank. Træk ud Canaille, est du en
ærlig KaxLHolb.Vgs.Y3. Skuesp.V.180.

\\

m. h. t. bevægelig, forskydelig del af møbel,
apparat ell. m. h. t. hele møblet, apparatet.

Stativet . . har 3 Ben . . De kan træk-
kes ud til forskellig Ldsngde. MeddRytt.104.
Det ovale Bord er trukket ud i sin fulde

Længde. (7Ifans.Bir.75. trække registrene,

skuffer ud, se Register 2.i, 2.3, L Skuffe 1.

20 II
m. h. t. noget blødt, elastisk: give større

længde, omfang ved at trække i det; ogs.:

fremstille noget ved et træk. * Siden har Pigen
ved Firen og Halen

|
Trukken det (o: bomuld)

ud til det fineste STpind.PMøll.(Brøndum-
Nielsen.PM.53). Da de strækkede Baand ere

meget løse, kunne de ikke uden videre blive

trukne ud i Længden. Manufact.(1872).119.
trække Metaltraade ud. D&H. uegl.: Kæberne
(o: hornfiskens) ex trukket ud til et langt

30 l!iæh.PoU*/7l942.Sønd.l4.sp.4. uden obj.: Ole

trak ud i sin Kravelinning, den blev for

snæyex.ErlKrist.K.35. \\ rykke noget fast-

siddende løst og fjerne det, især v. hj. af
en tang. Feltskiæren, som vil træcke en

Tand \id.Holb.Jean.IV6. trække et Søm
nd. Scheller.MarO.

||
(til bet. 3.3) m. h. t.

bøsseløb olgn.: rense ved at trække en vi-

sker igennem det. Dersom Piben (paa et ge-

vær) skulde være for klam indvendig, maa
40 denne ogsaa trækkes ud med Blaax. Blich.

(1920).XV1.187. (soldaten) gav sig til at

trække Geværet nd.Rist.S.279. \\ m. h. t.

levende væsen, han . . trok ham efter Haaret
ud af Voxte-Ch&isen. Holb. Hh. 1.564. Hun
var . . i Færd med at trække Køerne ud
(o: af stalden). Pol.*U1940.8.sp.5. refl.: (hun)

trak sig lempeligt ud af hans Arm og satto

sig paa Tahnxetten.GyrLemche.S.III.llS.
uegl, som udtr. for at faa en uvillig, mod-

so stræbende person til at forlade sit hjem,

arbejde, sin sædvanlige livsførelse og deltage

i noget uden for hjemmet; ogs. (i forb. m. &i):

udtage, udløse en af noget, dersom de ikke

ved een og anden besynderlig Hændelse
bleve trakte ud af Forglemmelsens Mørke.

THofman.Adelsmænd.l.(1777).xv. Denne Ty-
sker . . kom meget ofte om Aftenen . , eller

ogsaa trak han P. med sig \Jid.Bers.Q.215.

(travhesten) maatte paa Grund af Sygdom
60 trækkes ud af Løbet. BerlTid.'*/iol940.M. 10.

sp.l.
II

i udtr. for afklædning, „jeg troer, at I

har dem (o: papirerne) paa Eder; og omend-
skiøndt jeg har aldrig i min Livs-Tiid klædt
nogen Pige af, saa maac jeg dog nu begynde
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at trække min artige Pamela ud" . . han
begyndte at tage Naalene af mit Hals-Tør-
klæde.Pamela.II.37. trække en ud til den
bare skjorte, se Skjorte 1.2. refl.: De trække
sig halfnøgne ud, hafve hvær sin Secondant,
som reyse dem op, naar de ialde.Klevenf.

RJ.168. nu kun (dial; „I dagl. Tale." VSO.)
uden obj.: lægge (noget af) tøjet; klæde sig afk-

ogs, spec: tage jakken af. Han maatte trække
ud. Konrektoren gav ham nogle Rap paa lo

den bare Ryg. Tauher. Dagl. 57. han trak
endogsaa ud, for at vise hvor store og faste

Muskler han havde. Oversk.L.121. Han trak
ud af det ene Ærme i sin Skindtrøje og
lagde baade Armen og Trøjen omkring
hende. GGregersen.KS.91. UfF. trække ud i

skjorteærmer, se Skjorteærme.
|| ^ m. h. t.

kort. Én af Deltagerne (i spillet pikkenorris)

blander nu Kortene og enhver trækker så
et Kort ud af Bunken. Zmi.J5i2L.652. jeg 20

kunde ikke faa den sidste trumf trukket ud
uden obj., spec: faa alle modpartens trumfer
til at falde. Vest (0: i bridge) spiller sig hjem
paa Haanden, trækker ud og har B,est. Berl

Tid.'/sl941.Sønd.6.sp.l. || uden obj., i udtr.

for at tage stærkt fat, anstrenge sig. Naar
Gæsterne nu ere . . komne op i deres Køretøj,
maa Hestene trække ud, som Tid i Galop
over Stok og Sten. PhRDam.FI.85. spec.:

ro til. Qvarteermesteren . . gav Roerknægtene 30

Tegn at trække ud, som i et Øieblik var
gioit. Biehl.DQ.IVBSO. saa satte Kaptajnen
sig ved Roret (i robaaden), og P. maatte
trække nd.JHelms.G.178.

55.2) om handling, foreteelse, hvorved noget

(ligesom) presses ell. suges ud (især m.
flg. præp.-led m. at). || m. h. t. hvad en person
holder tilbage, nødigt udleverer, nærig er Du
og paaholdende og gnien, og man maa
trække enhver Øre ud af Dig, før man faar 40

'en. Wied.EO.25. lidt efter lidt fik han trukket
ud af ham, hvordan historien hang sammen.
Linnemann.NF.193.

\\
(til bet. 9j bl. a. m. h. t.

vædske: bortlede, vi maa rigtignok love for,

at Bundventilerne trak Vandet ud igen,

ellers var vi saamænd annken. MylErich.S.
64. udvinde, udsuge ell. fjerne et stof: hver
Dag giver man det reent Vand, paa det

at Sæben kan blive trakt got nd.CVarg.
Farve-Bog. (1773). 109. trække Kraften ud 50

af Planter. FSO. Til et Kulværk hører en
Række Maskinanlæg, der behandler Kullene,

trækker Gassen ud af dem. Roos.Germanica.
(1938).54. jf.: Efter en Tur, der trækker
Sveden ud, naar jeg til Skibet Kirke. Achton
Friis.JL.1.117 . om levende væsen: *M hon-
ningsvangre Blade trak

|
Den (0: bien) Saf-

ten \xd.Weyer.73. faa betændelse, sygdom til at

svinde (ved ligesom at suge det til sig): Øren-
ringe skulde hjælpe for daarlige Øjne, Tand- eo
pine og sligt, da Ringene trak Usundhed ud.
CReimer.NB. 137. en lille Endefuld virkede
som et Sennepsplaster paa hendes Sind: trak
det onde nd.Buchh.FDKM.

55.3) (til bet. 10 (og videre anv. af bet.

65.2)) udtage; uddrage. || til bet. lO.i. Der-
ude (0: paa Dyrehavsbakken) de Folk dog
meget fortiener.

|
De trækker os Pengene

ud af Landet,
|

siger min Hosbond. OeW.
Digte.(1803).227. de (føjter) omkring og
trække Pengene ud af Lommen paa mig.
Hrz.VIII.133. Det er ikke ifølge oktrojen
participanterne tilladt at trække deres kapi-
tal ud (af aktieselskabet). HistTidsskr.10R.
VI.611.

II
til bet. 10.2. saasnart man har kun

(en udførlig fremstilling af syntaksen), kan
man altiid sidden trække saa meget ud
deraf, som der behøves til en Skolebog.
Høysg.S.a5^. det — at al Skyld skal sones —
det har De vist trukket ud af Deres Læsning.
Schand.BS.425. jf.: (Schack er) mest til-

bøjelig til at trække Lystighed ud af alt.

VVed.(UteraturogKritik.llI.(1890).375).

55.4) (til bet. 12) give noget en unor-
mal ell. unødig, overdreven varighed;
ogs.: tøve med; opsætte længe. * Indgiv din

Tiener (0: en præst), store Gud,
|
At han sin

Præken ei for længe trækker nd\ Wess.267.
han (fik) hende lokket ud med paa en Spad-
seregang, som han trak ud til henimod Mid-
dag.Rahb.ProsF.il.94. Ne-eih! trak Kristiane

ud. MartinAEans.NO.109. ofte i forb. trække
det ud (med noget): mand var i den Ind-

bildning, at de Svenske med Fliid og Forsæt
trækkede det saa langt ud med bemældte
Yorhnnd. Slange.ChrlY.901. jeg har Lov til

at trække det ud til henved seks med Last-

ningen. i2ode./S'i*'.96. trække tiden ud, lade

endnu længere tid hengaa; opsætte tidspunk-

tet for en afgørelse, handling. „Figaro kom-
mer ikke" — „Lad os trække Tiden ud."
Skuesp.111,1.88. Han vilde ægte Hroars
enke, men hun trak tiden ud, indtil Helge
kom og overvandt YLxok.AOlr.DH.l.l70.

\\

(1. br.) refl. (samtalen) trak sig temmelig
langt ud. BUch.(1920).XIX.115. Processen

trak sig ud gjennem en Række Aar. HFRørd.
(KirkehistSaml.3R.III.31). \\ uden obj. Da-
gens Arbejde, der idetmindste for Postdage-
nes Vedkommende gjerne trak ud til Kl. 8 å. 9.

LuisBramsen.0.48. Ballet aabnedes med en

Polonaise, som trak ud i det Uendelige.

BMunter.E. 1.202. Han følte sig mere og
mere nervøs, syntes, at Tiden trak unødig
længe ud.'Wied.Fæd.258. ofte i upers. udtr.:

PalM.yiII.283. Hun gaar ud og ser hen ad
Vejen; men det trækker ud, og han kom-
mer ikke.SvGrundtv.FÆ.1I.211. Hvis det om
Foraaret trak længe ud med Frost og Sne.

Halleby.65.

55.5) (til bet. 16) i særlige refl. anv. (se ogs.

u. bet. 55.1 og i).
|| (1. br.) udtømme sine

kræfter ved roning, (roholdet) roede roligt

og fornuftigt uden at trække sig ud.Idræts-

bladet.**/»1934.19.sp. 4. \\
(især i forb. m.

præp.-led m. ai) forlade, gaa ud af en kamp
(og trække sig tilbage, andetstedshen) ; ud-

træde af en kreds, et samarbejde; frigøre sig
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for arhejde, forpligtelser olgn. den Bonde, der

. . trækker sig ud af Fælledskabet. CtY.2777.

(Limgby-Bogen.1937.235). Trække Sig ud fra

Ee'ns Omg&n^.Leth.(1800). trække sig ud af

Ka.mi)en. Scheller.MarO. ogs. i udtr. for at

trække sig tilbage fra verden: ved sit tidlige

Ægteskab . . havde (han) trukket sig saa

godt som ud af Verden ved at fivtte ud til

. . mddeho.Cit.l867.(BalthBang.SJ30). (Pa-
scal) kunde ikke lade sin kritiske Aand og i'o

sin videnskabelige Metode blive tilbage, da
han trak sig ud blandt Eneboerne. /^al/iCoc/i.

Lidtafhvert.(1940).73. j| flytte bort, fortrække

fra et sted. Jo større Selskabet blev . . desto

oftere inaatte Damerne trække sig ud af,

hvad jeg har kaldt Dagligstuen. LttrsBram-

seii.O.lOl. Taagen . . trak sig ud over Søen.

Dergstrøm.Ve.54.
||
(nu næppe br.) drage ud

til et sted (i flok). Kongen spiste paa Marien-

Ivst og der trak nu hele Bven sig ud.HCAnd. 20

Breve.1. 12.

55.8) intr. || til bet. 34.1 : flytte ud. Trække
ud, (af Logis). Leth.(1800). (hans) leende

Ansigt blev forlegent og alvorligt; uden at

svare et Ord faldt han M. om Halsen . . og
trak saa ud af Stuen med sin Kone . . De
gik til næste Næx&h&. HCAnd.TB.lI.il. De
blev for mange inde i Stuerne efterhaanden.

Saa trak de ud i Haven. JaA;iCnu.(r.2S5. Ret
snart trak han (0: en halfback) ud som 30

venstre wing. Pol. Vio2937.8.sp.6. || til bet.

34.2: drage ell. marchere ud (i flok). Bilde

trækkede ud af Malmøe med endeel af

sit }iYtterie.Slange.ChrIV1257. et Regiment,
der med fuld Musik trak ud af Byen. Schack.

308.
II

til bet. 34.3. i August . . trak Vester-

havets Rødspætter ud paa dybere Vand.
EBertels.MU,43. spec. (jæg.) i udtr. for, at

man lader et stykke vildt fjerne sig noget, in-

den der skydes: DJagtleks.1319. jf.: „Hvor- 40

for skød Du ham (0: fjenden) ikke straks?"

spurgte de andre. „Aa, jeg syntes, han skulde
have Lov at „trække lidt ud"!" bemærkede
vedkommende tørt.AValentiner.Herregaards-
skyUerne.(1898).33.

\\ til bet.db.i. Naar Gru-
ven (0: gruben) har god Træk, at Røgen
kan trække nd.Schytte.IR.il. 160. (hun) luk-
kede efter sig. „Ellers trækker Varmen ud."
Eliter. MH. 198.

Trække-, i ssgr. (uden for ssgr. Trække- 50

broder, -sned^ af trække, især i bet.

l(-4); ofte veksler Træk- og Trække-, se de
enkelte ssgr. -apparat, et. se Trækappa-
rat, -baand, <;t. ('Træk-. vAph.(1764)).
(nu næppe br.) baand, der er trukket igennem
noget, især: gennem kkndningsstykke, penge-
pung olgn. vAph.(1759). VSO. -bal, en.

(7.5] (billard.) bal, som man har givet en
anden retning end den normale ved at ram-
m" den med køen i venstre ell. højre side. 60

Iiillard.fl933).58. -bro, en. se Trækbro. f
-broder, en. (til I. Træk^ rænkefuld per-
son; bedrager. Høm. Moral. 1. 49. M Werner.
ClauislinguæLatinæ.V(1778).507. -bræt, et.

[6.2] (ogs. Træk-. TeknLeks.1.559). (mur.)
optrækkerbræt. Suenson.B.II.165. -bænk,
en. (ogs. Træk-. vAph.(1764). Hallager.249.

Dengl.By.1934.36). (jf. Skivebænk; ap-
parat (med trækkejærn) til fremstilling af
metaltraad, -rør, profilerede lister (af metal-

blik ell. træ) olgn. Funke. (1801). 111. 401.
Hannover.TeJcn.114. -drenge, en. (væv., for-

æld.) medhjælper, der besørgede hævningen af
kædetraadene ved arbejdet med tunge væve-
stole. Manufaet. (1872).25. -dyr, et. se

Trækdyr, -sarn, et. (i bet. 1 ogs. Træk-.
JLybecker. Fiskene og Fiskerierne. (1 792). 58.

Werfel.Fiskerb.6. jf. VSO.). I) (nu 1. br.)

(fiske) vod, der trækkes hen over hav- ell. sø-

bunden. ACGudme. Damfiskeries Anlæg, (overs.

1828). 80. 2) (jæg.) fuglegarn til at træklee

over en flok agerhøns. vAph.(1764). DJagt-
leks.1319. -hest, en. (jf. Trækhest; jæg.,

foræld.) „Er en Hest, som er afrettcdt

til at trekke til fugle med, som skytter
bruger." Moth.T165. Blich.(1920).XVlll. 46.

-hestesang;, en. (landbr.) hestegang med
en vandret bom, der trækkes rundt af en
hest. Sal.VII1.888. -hul, et. se Trækhul.
-jæm, et. (i bet. 1 ogs. Træk-. vAph.(1764).
Hallager.343. jf. VSO. Sal.*XV1.1011). I) en
med huller forsynet staalplade, brugt til frem-
stilling af metaltraade olgn. ved trækning

(jf. -piadej. vAph.(1759). Hannover.Tekn.114.

2) (jf. -kniv og Trækklingej d. s. s. Sikling.

Thaulow.Træ.(1912).174. -kniv, en. (jf.

-jæm 2) d. s. s. Sikling. Larsen, -knude,
eu. (ogs. Træk-. vAph.(1759). Leth.(1800).

jf. D&II.). (især dial.) drage-, løbeknude;

ogs. d. s. s. Knytteknude (Junge. 389). JP
Prahl.AC.104. MR. 1823.24. VSO. UfF.
-kraft, -kroff, -kæde, se Træk-kraft,
-krog, -kæde. -leg, en. (1. br.) legen „snurre

sine kyllinger rundt" (se Kylling 1.4^. S&B.
trækkelij;, adj. (nu sj.) som kan

Iræ.kkes, fx. til trække I.2: Vognen er svær,
men trækkelig. F»SO. || til trække 2.8-4:

strækkelig. trækkoligt . . Læder. JFBergs. G.

412. Guld er trækkeligere . . end Jern. VSO.
jf. Trække lighed. Sal.XIl.711.

Trække-line, en. se Trækline. -liste,
en. [IO.4] ^ regnskab over trækkepenge.

Bardenfl.S0m.il. 230. -læ^te, en. (mur.)
lægte, ad hvilken det redskab trækkes, med
hvilket gesims olgn. opsættes. TeknLeks.1.559.

-maskine, en. (i bet. 1 ogs. Træk-. OpfB.*
IV.585). I) indretning til at hale i ell. trække

noget; nu bl. a. om traktor og om maskine,
der trækker koksene ud af retorterne ved gas-

fremstilling (OpfUMV.431). Amberg. Skibet

slæbes op paa Beddingen ved en Trække-
maskine. VSO. lMndbO.*I1.575. 2) maskine
til fremstilling af metaltraad, noter olgn. ved
trækning. Thaulow.M.I.218. IngBygn.1940.
77.sp.2. -mølle, en. i møllespil: d. s. s.

I. Mølle 2.5. UngdGl.I.187. -naal, en. fogs.

Træk-. Manufacl.( 1872). 194. Buchh.GT.61.
Manufakt.(19i2).114). (haandarb.) flad, bred

bi*
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naal uden spids, hl. a. brugt til at trække snore,

haand gennem løbegange. ACHviid.Dagbog.I

.

(1787). 258. Grundtv.PS.Y511. FortNut.IX.
94.

II
om hver af de runde messingnaale, der

ved fremstilling af fløjl trækkes ud af tøjets

side, naar floret er tilvejebragt. Manufact.
(1872).194.
Trækkende, et. (nu ikke i rigsspr.)

vbs. til trække; til trække 24.2: Ew.(1914).
iy66(se u. Rystende;.

Trække -penge, pi. [10.4] (1. hr.

Træk-, se ndf.). ^ del af en sømands hyre,

der efter aftale, anvisning udbetales hans paa-

rørende i land. Bardenfi.Søm.II.230. Scheller.

MarO. jf.: (Østerbro) er en forholdsvis for-

sørget Bydel, hvor Tilværelsen sidder paa
Trækpenge og længes. AndNx.UH.19. -pi-
ge, en. (Træk-, Fallada.B.460). (1. br.)

pige, der trækker (34.4). KMich.H.178. -pla-
de, en. (ogs. Træk-. Larsen.), d. s. s. -jærn 1.

OpfB.^Y.97. -presser, -pude, -pnn-
sel, se Træk-presser, -pude, -punsel.

Trækker, en. ['tr'egar] p. -e. {æmjd.

d. s. (i ssgr., se u. Hore-, Tandtrækker^; til

trække; jf. Trækkert) I) om person (se

ogs. ssgr. som Haar-, Hore-, Lov-, Penge-,

Russe-, Ræve-, Tyvetrækker^; især i flg.

anv.: I.l) til trække 1.4: person, der trækker

omkring med et dyr (jf. Bjørnetrækkerj ell.

trækker kreaturer ell. heste et sted hen (især:

til marked); heste-, kreaturtrækker. Schan-
drup.Ol^. Hestehandlernes lange Gaarde,
hvor Hestene blev ført frem i Trav af Træk-
kerne. KLars.GHF.141. *Trækkeren stod med
Rebet og hang.

|
Hvad skal man sige, Koen

var \r&ng.JVJens.JB.86. 1.2) til trække
2.4: person (arbejder), der fre^nstiller gen-

stande, især traad olgn., ved trækning af metal-

materiale; i ssgr. som Bly- (1), Guld(traad)-,

Staaltraad-, Traadtrækker. 1.3) (fagl.) til

trække 4: person, der ved at trække i noget

holder maskine, redskab i gang. Endelig et

rødt Lys langt ude — det maatte være
Trollien. Nu kunde han tydelig se Træk-
kernes ensformige Bevægelser — op, ned —
op, ned. Ohlsson.S.82. 1.4) f tH trække 22.i

ell. 30.4 slutn.: person, der trækkes med dø-

den. vAph.(1759). 1.5) (vulg.) til trække
34.4: løsagtig kvinde, der trækker paa gaden

;^

trækkerske. Cit. 1861.(Gadeordb.*). JVJens!
D.48. *Dér traver en Trækker, dér trasker

en Mær.AW Holm. Samlede Digte. (1928). 16.

Ugeskr.f. Læger. 1939.691. sp.2. 2) om dyr;
spec. (landbr., dial.) til trække 1.4: ledeko (jf.

Trækkoj. Feilb. Drengen . . trak med den
røde, den blaa og Kvien ud af Gaarden.
Ved Enden af Gyden gled Trækkeren, den
røde, med det højre Forhen. NJeppesen.DS.l.
3) om ting ell. forhold; spec. i flg. anv.:

3.1) til trække l.i og 3, om redskab, hvormed
noget trækkes op, ud ell. sammen; i ssgr. som
Kugle-, Nagle-, Prop-, Skruetrækker. 3.2)

(jf. Trækkemaskine ; sj.) til trække 1.2, om
traktor. FlensbA."/,1941.4.sp.3. 3.3) (foræld.)

til trække 3.3: redskab, hvormed noget glattes,

tilfiles. Hallager.139. 3.4) til trække 6.8, om
redskab, hvormed der frembringes streger, furer

osv.; i ssgr. som Fure-, Rille-, Stregtrækker.

3.5) (bot.) til trække 9.3, om plantedel, som
i særlig grad suger vædske til sig. ved Siden af

(melon-)FTngten kommer en liden Ranke
frem, som man kalder Trækkeren . . det er

den, som . . holder Frugten ved Liv og i Vext.

10 JCSteen.Hauge-Kunsten.(1795).196. nu vist

kun i ssg. Safttrækker. 3.6) (nu 1. br.) til

trække 8.2, om hvad der trækker publikum,
hus. Værten holdt de „store Aviser" og havde
megen Glæde af dem, thi de viste sig at

være nogle udmærkede Trækkere i denne Tid.

AntNiels.(Folkekal.l865.137). det synes, som
om Skuespillet ogsaa i Kjøbenhavn vil blive

en af de langvarige Trækkere. PoJ.V»i9i4.5.

3.7) (skak.) til trække 26.4, i ssgr. som To-,

20 Tretrækker (s. d.).

Trække-reb, et. (især fagl.) reb, hvori

ell. hvormed noget trækkes. JPPrahl.AC.17.
Feilb. -rem, en. (fagl.) rem, hvormed noget

trækkes. Bl&T.
Trækkeri, et. flt. (i bet. 2) -er (VSO.).

vbs. til trække; jf. Lov-, Russetrækkeri; især

i flg. anv. : I ) (1. br.) til trække 1 ; især nedsæt.,

om (idelig, triviel, anstrengende) trækken i ell.

med noget. Det er ogsaa det Trækkeri, der

30 har ødelagt Far (o: en kreaturtrækker).AAn-
dreasen. Numreblandt de mange. (1932). 40. 2)

til trække 2.4: fremstilling af metalgen-

stande, især traade, ved trækning; ogs.: virk-

somhed, fabrik, hvor dette sker. Sal.*XVI.1011.

især i ssgr. som Guld-, Metaltraads- (VSO.),
Staaltraads-, Traadtrækkeri. 3) (1. br.) til

trække 34.4: d. s. s. IIL Træk 14.4. naar han
virkelig har grebet dem i Trækkeri, saa

burde han jo have bragt dem til Stationen.

40 Hr.Sørensen.^Viil865.11.

Trække -ring, en. ring, brugt ved

rørtrækning, som del af en trækpresse olgn.

TeknMarO. -rive, en. se Trækrive.

Trækkerske, en. kvindelig trækker;

især (vulg.; til trække 34.4^ d. s. s. Trækker
1.5. Gadeordb.^ FrNygaard.U.142. Træk-
kert, en. p. -er. {afi. af Trækker 1.5 (ell.

trække 34.4;,- vulg.) d. s. ErlKrist.DH.103.

Trække-salTe, -seddel, -sele, se

50 Træk-salve, -seddel, -sele. f -sned, et. (til

1. Træk; underfundigt, bedragerisk kneb, paa-

fund; rænke. *(han) Gik saa til Laures Huus
ald fuld af TTæcke-Smd.PoulPed.DP.(1937).
97. -snor, -stang, se Træk-snor, -stang.

-sted, et. (til trække 34.3; jæg.) sted, hvor

der er lejlighed til at skyde fugle paa træk.

Blich. (1920). XXVI. 203. -støvle, -sy-
ning, se Træk-støvle, -syning, -tang, en.

(ogs. Træk-;, tang, hvormed noget trækkes

60 frem, ud ell. strækkes. Træk-: JBeckmann.
Technologie. (overs.1798). 538. SkotøjsO.86. ||

tang, hvormed traaden, røret trækkes ved

traad-, rørtrækning. Trække-: OpfB.^V.97.

TeknMarO. -tid, -tov, se Træk-tid, -tov.
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-traad, en. spec: tynd jærntraad, der ved

elektrisk installation indlægges i staalrørene,

saa man v. hj. af den senere kan trække elek-

triske ledninger gennem rørene. TeknLeks.I.

559. -tromle, en. tromle paa en (Iraad)-

trækkehænk. Sal.*XVI.1011. -toj , et. I)

værktøj, hvormed der trækkes linier, fordyi-

ninger i noget. jf. Siktrækketøj samt Riffel-

trækketøj (Hinnerup.Juv.425). 2) se Træk-
tøj, -vej, -vod, -vogn, se Træk-vej,
-vod, -vogn.

Træk-kikkert, en. (1. Ir.) kikkert

med udtræk. VSO. -klinge, en. (efter ty.

ziehklinge; jf. Trækkejærn 2, -kniv; fagl.)

d. s. s. Sikling. CollO. Haandgern.27. Tekn
Leks.1.605. -knnde, en. se Trækkeknude.
-ko, en. (jf. Trækker 2; dial.) ledeko. Aakj.

VB.53. POPedersen.Barndomsminder.(1937)

.

58. Feili. (u. trækkeko^. -kontakt, en.

ringekontakt, der betjenes ved træk i en snor.

TeknLeks.I.560. -kraft, en. (ogs. Trække-.
VSO. MO. Sal.*XXIIL851). kraft, der træk-

ker (i) noget, ell. den styrke, hvormed en træk-

kende kraft (fx. trækdyr, motor) virker; spec.

(jærnb.) om den samlede af et lokomotivs

dampmaskine udviklede kraft, der virker paa
drivhjulene, (hesten) forraaaer da at udøve
en Trækkekraft af 150 engelske Pund.
Ursin.D.39. Godstogslokomotiverne . . var
fire- og femkoblede, for at have forøget

Trækkralt. Bønnelycke.Lt.54. Trækkraften le-

veredes af to senede Mænd uden Kravetøj.
Moderne da. Prosa. (1930). 137. -krog, en.

(ogs. Trække-. Amberg. LokomotivT.1934.
266.sp.l). I) krog i køretøj olgn. til at

trække i; krog, der er del af en kobling. Mil
TeknO. Der anvendes dels enkelte, dels dob-
belte TTækkTOge.DSB.Matr.I.ll. 2) krog,

der ved rydning af træer anbringes om en
gren, saaledes at der, naar jorden er gravet

bort omkring stammen, kan rykkes i et til

krogen fastgjort reb. LandbO.IV124. -kæde,
en. (nu 1. br. Trække-. SjællJernb.Loc.l3).

(jf. -rem, -snor 1) kæde, hvori noget trækkes;
kæde, brugt som kobling. IngBygn.1943.341.
8p.2. -laas, en. indretning, der ved et træk
danner laas, lukke for noget. Cit.l780.(Herm
Andersen.Kbh.sToldbod.(1915).74). Guldlæn-
kearmbaand, flade . . Led, Trækl&as. Politi

E.Kosterbl.'Vil922.1.sp.l.

t Træ-klak, en. {no. dial. treklakk,
iil no. dial. klakka, banke (se u. II. Klakj;
;/. -kloppe, -pikker 1) \. spætte (I); spec. om
den store flagspætte, Dryobates major. vAph.
Nath.VIII.199. OFMull.ZoolPr.l2. Raff.
(1784).302. -klampe, en. se u. I. Klampe
2.1-2.

Træk-line, en. (ogs. Trække-. Mil
TeknO.263. f Trække-linie. PWBalle.K.7).
line til at trække i. vAph.(1764). MilTeknO.
Træklinen fra Prammen (til trækstien). Fra
ViborgAmt.1936.88. -liiite, en. (snedk.)
liste paa skuffe, r. /*;. af hvilken skuffen kan
trækkes ud. Møbelsnedkeri.fl937J.268.

Træ-klods, en. I) klods (I.l) af træ.

vAph.(1759). Paa Hjørnet . . sad Peppo (o:

en krøbling med visne ben), med sine Træ-
klodse paa Hænderne (o: to træstykker, som
beskyttede hans hænder, naar han bevægede
sig). ECAnd. Imp. II. 138. Langs Sporvejs-
skinner i asfalterede Gader sættes som Re-
gel Træklodser, da Asfalten er uholdbar her.

Suenson.B.II.175. jf.: skal jeg falde paa
10 Knæ for en Træklods (o: et afgudsbillede;

Chr.VI: tidd-gieen)? Es.44.19. \\ m. hentyd-
ning til en klassisk fabel (hos Phædrus) om
frøerne, der bad Jupiter sende dem en konge;
han sendte dem først en træklods, men da de

var utilfredse med den, sendte han en snog,

der aad dem op. de Love, som forkyndes og
ikke udøves, ere liig Træklodsen, der blev
Frøernes Konge. lAeb.DQ.II. 376. Kofoed-
Hansen.KA.1.262. 2) (jf. -knub 2) billedl.

20 ell. i sammenligninger; især om person, der

ikke svarer, reagerer paa noget ell. er sløv,

stupid (jf. I. Klods 2). vAph.(1764). *Stak-
kels lille Pige,

|
som tror, en Lensmands

Datter er af Sten —
|
en Træklods, som man

pynter ud. Drachm.M.156. Læreren (optog)

sit Forhør, men fik ikke stort ud af det.

Det var en Træklods, han talte til. ZrJens.
DF.IO. t -kloppe, en. {no. dial. treklopp;
2. led til kloppe) d. s. s. -klak. vAph.Nath.

30 VIII.199. Raff.(1784).302.

Træk-luft, en. [III.13.2] (1. br.) luft,

der trækker stærkt gennem et rum; træk (III.

13.2); trækvind. Amberg. Trækluft er skade-
ligt for alle levende Væsener. PanMm.599.
Fleuron.KO.34. billedl: Historiens Trækluft,
siger Franz, kan ikke stryge gennem slige

Smaaparceller.JSrandes.F//.l63. -Inge, en.

(jf. -hul 3, -rude; nu sj.). Træklugerne i

samtlige Krudttaarne blive aabnede, saa

40 ofte Luftens Tilstand tillader det. MR.1828.
253.

træ -klæde, v. [-|k|æ^d9] vbs. •nlng
(s. d.). I) (forst.) beklæde et stykke jord med
en bevoksning af træer, at træklæde store

Stykker af Heden. EowardGrøn.SF.18. \\ især

i part. træklædt brugt som adj. et ikke

træklædt Sted i Skoven. JohsSteenstr.DS.32.

2) (fagl.) beklæde (mur, væg, skib osv.) med et

træ-, bræddelag; vist kun i part. træklædt
50 brugt som adj. den lange træklædto Byg-

ning. DagNyh.^*/il915.1.sp.l. den ydre For-

haj var træklædt. Ez.41.16 (1931). -klæd-
ning, en. vbs. til -klæde; ruBsten kun
(fagl.) til -klæde 2 m. konkr. bet., om det

træ-, bræddelag, hvormed noget er beklædt.

IljælpeO. Staalskib med Træklædning. S'cftei-

ler.MarO.

Træk-maaler, en. apparat til maaling

af trækket (III.13.i) t skorsten olgn. PSchrø-

60 der.Maskinlære.*II.(1920).26. TeknLeks.I.
560. -maskine, en. se Trækkemaskine.
-middel, et. I) (til III. Træk 9.i ell. trække
30.1 ; med.) lægemiddel, der ved indvirkning

paa huden fremkalder blodoverfyldning, be-
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tøndeise olgn. PraktiskeIagttagelserom pathol.

Anatomie.(lS39)J07. Panum.600. 2) (billedl.

anv. af bet. 1 m. tilknytning til trække 29.2

;

nu næppe ir.) d. s. s. -plaster 2. (festspillet)

benyttedes som et Trækmiddel en heel Uges
Aftener.HCAnd.ML.477. hendes Person (var)

Theatrets kraftigste Trækmiddel. PalM.IL.
11.614. -motor, en. (flyv.) motor, i hvis

skrueaksel propellen frembringer et træk. Luft-

fart.38. -myre, en. [IIL14.3] (nu næppe
br.) vandremyre. Kielsen.FLN.1.270. -naal,
en. se Trækkcnaal.

Træknins, en. [itregncn,] flt. -er. (jf.

ænyd. treckening m. usikker bet.) vbs. til

trække; især i flg. anv.:

1) til trække 1; især: l.l) (1. br.) til

trække I.1-2 og 23.1-2: det at bevæge, flytte,

slæbe noget i en vis retning. Moth.T165. vi

(skulde) op ad et steilt Bjerg; for at gjøre

Trækningen lettere for Hestene, stege vi

Alle Ild.AVLæssøe.Erindr.fraenReise.(1843).
64. at gjøre Brug af svære Vogne (til til-

kørsel) er urigtigt, da disses Trækning let

overstiger Hestens Kruditer.PWBalle.K.56.
Trækningen (af pramme paa Gudenaa).Fra
ViborgAmt.1936.92. \\ det at drage vod. TJm-
rah.B.23. 1.2) (fagl.) til trække 1.6, om
børstematerialets indsættelse i fatningens hul-

ler. Haandgern.531.

2) til trække 2; især (se ogs. bet. B):

2.1) (1. br.) til trække 2.1-2 og 24.i: det at

hale, hive i noget. Trækningen i en Klokke-
stræng.VSO. jf. Kædetrækning. 2.2) til

trække 2.4, om fremstilling af plader, rør,

iraade m. m. NordConvLex.YMS. Trækning
af rund Jærn- og St&aXtT&aå. Hannover.Tekn.
112.

3) om ryklignende bevægelse af ell. i

legemsdele, muskler; dels (til trække

24.2J om kort, rykvis, vilkaarlig bevægelse af
legemsdel (jf. Skuldertrækj; dels (til trække
2.5 og 24.3) om uvilkaarlig, især sygelig kon-
traktion af muskel, legemsdel; krampe-
trækning, nervøs (muskel)bevægelse
olgn.; dels (til trække 6.5 og 24.2^ om bevæ-

gelse i ansigtsmuskulaturen som udtryk for

følelse, sindsstemning ell. ora det herved dan-

nede ansigtsudtryk (folder i ansigtet olgn.)

(jf. Smiltrækning^. Raad mod Trækninger
og Slag hos Børn. OeconH. (1784). 111. 11.

*Hiin Dreng, der lyksalig
|

I Slummer selv

sig luller,
|
Med den henrykte Trækning

|

I sin Nakke, i sin Skulder —
|
Det er Drøm-

men. Hrz.D. 11. 32. En let Trækning med
Skulderen viste, at den gamle Herre lo.

Schand.SB.65. Den sære, smertelig-sanselige

Trækning ved Mundvigene . . havde hun
ogsaa a.rvet.JPJac.11.1. en Trækning, der

skulde ligne et Smil. Bang. Udv.403. (hun)
har nervøse trækninger ved øjnene. MKlit-
gaard.MS.99. uden en Trækning (0: uden at

fortrække en mine). Bl&T. i forb. som der
gik en trækning over hans ansigt:
Bang. L.202. Der gik . . nu og da nogle

underlige Trækninger over det fyldige An-
sigt. Det saae ud, som om der krøb Orme
under ll\\åen.Pont.HK.36. || i forb. (ligge)
i sine sidste trækninger, {jf. ty. in den
letzten ziigen (liegen), egl. til zug i bet.:

aandedrag (sml. ogs. Vogel-Jørg.BO.363);

jf. u. Krampetrækning) Vildtet, som i de
sidste Trækninger sender et dødeligt-hade-

fuldt, afmægtigt Blik mod sin Banemand.
10 Drachm.KW.66. jf.: Den sufiske Mystik

synes at ligge i sine sidste Trækninger.
ArthChrist.P.193.

4) til trække 3; især: 4.1) (gart.) til trække
3.2 : det at rykke noget løs, op. Trækningen af

Stilke (0: af rabarber) bør ikke fortsættes

længere end til sidst i Juni. VortHj.111,4.85.

4.2) (nu sj.) til trække 3.5, om dragning af

vaaben. Kaardis træckning er forbødet under
Lifs strai.RasmWinth.S.72. 4.3) til trække

20 3.10 (jf. Lodtrækning^. Trækningen af For-

eningens Kasse-Obligationer.J5erJTtd.*V$i9(?4.

Aft.3.sp.l. Han havde taget Kortene . . og
bød dem frem til Trækning. Rudolph og
Erna blev Makkere. Gjel.RS.1.252. || især om|
udtrækning af tal, numre i lotteri; ogs. ortli

hver samlet udtrækning af et vist antal numrel
(som led i en serie udtrækninger). Lotteriers

j

Trekning (jf. Lotteritrækning). LTid.1724.10.'

Hr. Kollektør! . . jeg skulle have en Sed-

30 del . . men Penge har jeg ikke. De maae tage

;

imod Pant, saa længe til Trækningen er tor-

hi. PAHeib.R.l.28. Skal jeg sige Dig de fem
Numere, der komme ved næste Trækning
(0: af tallotteriet)? Goldschm.l1.290. Ængstelig
var jeg ikke, snarere nysgerrig . . omtrent 1

samme Stemning som en Lotterispiller Nat-
ten før sidste Trækning. Ofei!sso«.(S'.77. || hertil

bl. a. Træknings-bog (0: en af bankerne ud-

givet fortegnelse over udtrukne obligationer.

40 Bank-Aarbogen.1942.297), -dag (PAHeib.R.
1.48. SKoch.Digteren.(1907).162), -liste (0:

liste over de i et lotteri udtrukne numre. VSO.
AndNx.PE.11.220).

5) (1. br.) til trække 4, om bevægelse,
hvorved et redskab holdes i gang (ved atM
der trækkes i det). Denne (0: saven) sættes s

selv perpendiculairt paa Benet med deng^

bageste Deel, for at man kan trække den|

første lange Trækning rigtigen til sig. Snartij

50 lader man Trækningerne følge raskere paaj
hinsinåen.Chir.(1845).11.783. Arteria sper-

raatica blev underbunden for sig, og derpaa]

med store Trækninger med Kniven helej

Broksækken, tilligemed Nettet, Testikelenj

og en Deel af Scrotum borttagen. sms^52S.

6) til trække 6. 6.1) (bygn ) til trække 6.2.^

Gnudtzm.Husb.95. Trækning af Gesimser,'

Baand eller profilerede Indfatninger, itfttfj

Jernbeton.274. 6.2) (1. br.) til trække 5.3 (jf]

60 Narv-, Nottrækningj. Trækning af en Linie.

Bl&T.
Il

konkr., d. s. s. IIL Træk 6.1 : jee

. . gienkiændte mine egne Bogstaver med
alle deres underlige Sving og Trækninger.!

Rahb.Charis.1807. 118.
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7) til trække 7: forrykkelse; forskyd-
ning; især: 7.1) (1. hr.) til trække 7.1. Med
et par indsnævringer strækker denne smalle

sø sig fra nord til syd (med en lille trækning
mod øst) i en længde af omtr. 70 kilometer.

MKrisi.SelmaLagerldf.(1917).6. 7.2) (gym.,

^) til trække 7.3 og 34.i : d. s. s. Skraamarch.
MilTeknO. Bl&T. hertil: Træknings mar-
ch e . . et Maneuvre ved Cavalleriet, ved
hvilket hele Frontlinien foretager en sling-

rende Bewægehe. MilTeknO. 7.3) (bygn.) til

trække 7.6. Gnudtzm.Husb.84.

8) (nu næppe br.) til trække 8.1 og 29.i

:

tiltrækning, det kunde skee ved den
stærke Trækning af disse mægtige Planeter

paa hinanden at Jorden kunde brekkos.

Kraft.(KSelskSkr.III.270).

9) (dial.) til trække 16: saa meget ler

ell. mosedynd, som æltes ad gangen, ved
at dyr ell. mennesker tramper rundt i det.

Feilb.

10) (nu næppe br.) til trække 34.3: fugle-
træk. Fuglenes Trækning over Øen Maltha.
LTid.n61.328. ECAnd.(1919).III.287.
Trte-knop, en. (nu 1. br.) blad- ell.

blomsterknop paa et træ. Eilsch.Term.24. Om
Vinteren fortærer (grønirisken) ogsaa Træ-
knoTpiieT. Kjærbøll.361. D&H. -knub, en.

{ænyd. d. s.) I) (nu især dial.) tykt stykke

træ; træklods; især: stykke af træstamme.
Udi de allerældste Tider . . haver man
figtet med Næver og Tiæknuhhe.Holb.Ep.
111.221. endnu staae Lundens Afguder som
fæle 'Yr-ji\inuhhG.Oehl.Tale.(1819).35. Esp.
180. UfF. 2) (jf. -klods 2; nu næppe br.)

billedl. ell. i sammenligninger, især nedsæt.,

om stiv, følelsesløs ell. klodset, taabelig person.

en Taadse (er) som en ubeqvem Materie,

hvoraf intet nyttigt kand dannes, eller som
man siger en Træ-Knub, hvoraf ingen Mer-
curius (o: kviksølv) kand giørcs.Holb.Ep.IV
472. Jeg (o: en kvinde) kunde have faaet . .

Hans Olesen, den Træknub af en Stodder.
Gjel.GL.112. jf. (som fingeret navn): Magister
Træknub. Ew.(1914).ll.302.
Træk-okse, en. (jf. -stud^ okse, brugt

som trækdyr; ogs. billedl. Manden . . ledte
to store Trajkoxne ud af Stalden, spændte
(lem for Vognen. Winth.lX.294. Han er en
godmodig Trækokse, der ikke selv veed,
hvem det er, der kører ha,m. Pont. DR.*
11.193. t -om, en. {til trække 34.2) om-
strejfende, omløbende person, jf. (som fingeret

propr.): *(der) ankom
| En Halvstudent,

en vis Trækom. TBruun.Vn.272. >OTii, en.

[III.13.1] (nu næppe br.) (kakkeljovn med
en scerlig indretning af lufttrækket; vind-
ovn. VSO. -papir, et. (ty. t zugpapier;
til III. Træk 9.i; ;/. Klat-, Trykpapir 1)
ulimet, porøst papir, der let suger vædske
til sig; nu især om saadant (stykke) papir,
åer trykkes mod, lægges over noget skrevdt

for at tørre blækket. De Sorte bruge . . for
at curere Flod . . at legge et blødt Trek-

papir og varmt Klæde derover. iZetser.///.

321. Tilsidst afgnides (bøssepiben) med Træk-
Tpaipm. Blich.(1920).XVI.102. Ellen tabte en
Klat og havde travlt med Trækpapiret.
Drachm.UB.316. PapirL.394. -penge, pi.

se Trækkepenge. -pensel, en. [III.G.i]

(mal.) rund ell. flad børstepensel til trækning

af streger i olie-, lim- ell. kalkfarve. Haandgern.
555. Malerfaget.[1935].264. -pige, -pla-

10 de, se Trække-pige, -plade, -plante, en.

[III.9.2] (biavl.) plante, hvoraf bier trækker

honning. Gartner-Tidende.1933.649. lyng er eu
god trækplante. A^aiurews ¥7944.373. -pla-
ster, et. [III.9.1] (jf. Dragplaster;, i) (nu
1. br. i rigsspr.) plaster, der kan suge hul paa
byld. trække betændelse til sig olgn. Høysg.
S.342. Har Fruen nogensinde prøvet paa
at tage et Trækplaster i Nakken (o: for

hovedpine)? Hostr.T.19. Grønkaalsblade mas-
20 tes og brugtes som Trækplaster.J?aiieJt/.i85.

FolkLægem.IIl.112. \\ billedl. Vi smukke
Piger, vi ere just det rigtige Trækplaster
paa de unge Herrers Vung. Meisling.SK.23.
nu kun om hvad der øver stærk tiltrækning

paa folk, især: trækker publikum til (teater

osv.). Jeg beklager de Mennesker, som be-

høve slige Træk Plastere (o: et skuespil af

Kotzehue) for at vække deres Følelse. Ct<.

1804.(PersonalhistT.1904.52). den verdens-

so berømte Sangerinde Mad. Grisi . . var det
Trækplaster, der trak Huset fuldt. i?«di^ai/.

EP.II1.167. vi har Havet, og for et Ind-
landsfolk som Tyskerne er dette et mæg-
tigt Trækplaster. Pon/.£Tr 26. 2) (sj.) som
nedsæt, betegnelse for læge. Hrz.Y108. -plys,
et. (fagl.). Metalruterne (o: en slags traade)

fjernes, naar der er vævet et Stykke Stof.

Hvis disse Ruter er glatte, vil de efterlade

Polkæden som en Løkkerække, og Varen
40 kaldes af Væveren Trækplys. S^erm.TexitL

(1937).121. t -potte, en. [III.9.8] potte,

hvori te kan staa og trække inden serveringen;

tepotte, min Herre fik et Theebord med
Kiedel og Trekpotte til FoTaaring. Holb.LSk.
11.2. VSO. -presse (OpfB.*in.224. Smede
Maskinarb. 479) ell. -presser (Wagn.
Tekn.261. Pol.*''U1943.3.sp.3) , en. (ogs.

Trækkepresscr. Wagn. Tekn.261). presse-

maskine til fremstilling af gryder, kasseroller

50 olgn. ved trækning (2.2). -propel, en.

(flyv.) d. s. s. -skrue slutn. FlyveO. -prøve,
en. I) prøve til bestemmelse af styrken af

noget, naar det udsættes for træk (III.l);

ogs. om undersøgelse af styrken af tøjstof, ved

at der paa et stykke af en vis størrelse anbringes

saa mange kilos vægt, som det kan bære, før

det brister (Tidsskr.f.da.Sygehuse.l936.27.sp.

1). Suenson.B.l.146.172. HistMKbh.3R.Ill.
313. 2) (foræld.) i porcelænsfabrik: prøve af

60 ler, der anbragtes i prøvekamret, hvorfra den
blev trukket ud, naar man vilde undersøge,

hvorledes brændingen i ovnen skred frem.

OrdbS. -pude, en. [III.7] (ogs. Trække-.
Cit.1789. (ECarstensen.Iljørlunde. (1878). 79).
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Winth. II. 203. SCBarth. Livserindringer. II.

(1900). 20). (jf. Dragpude; nu prov. ell.

dial.) (hoved)pude, der overtrækkes med et

pudevaar. Cit.1819. (AarbKihAmt.1928.303).
Store Bededagsaften. (1864). 13. AariFrlorg.
1918.36. -pnnsel^ en. (1. ir. Trække-.
Larsen. Trækpun(t)ser. Hinnerup.Juv.509).

(0, især guldsm.) punsel, hvormed der træk-

kes lige og krumme linier i metalarbejder.

OrdbS. -rem, en. (jf. -kæde, -snor 1). VSO.
Trækrem, til Motorcykle . . Gummi. PolitiE.

KosterbWil923.3.sp.2. -rist, en. [III.lS.i]

rist, hvorigennem der tilføres et ildsted lufttræk.

Staun.P.218. Døren i Jerntæppet stod aaben,

den virkede som en TTæknst.PoulSør.BS.24.
-rive, en. ('Trække-. Haandtrækkerive.
AGWiimh. DenpraktiserendeLandmandsHaand-
log.I.(1826). 103). (landbr., nu 1. br.) stor

rive, der trækkes henover den høstede ager for

at samle de spildte straa. smst. -rode, en.

{efter ty. zugrute, til rute, stok (se II. Rodej;

jf. -bom; ^; foræld.) lang og svær bjælke i

den indretning paa bro over fæstningsgrav

olgn., hvorved en paa broens midte anbragt

klap kunde trækkes op. MR.1817.117. Mil
TeknO.315. \\ hertil Trækrode-bro (jf. Træk-
broj. smst.

Træ-krone, en. et træs krone (1.4.14).

Amberg. Drachm.HI.23. ForstO.

Træk-rade, en. enkelt rude i et fler-

rudet vindue ell. del af en større rude, der er

indrettet til at aabnes ved træk i en snor olgn.

CEMangor.FB.23. Himlen betragtet gjen-

nem en Trækrude paa en Diligence. £terÅ;.P.

III.215. Støvlerne, der var udstillet i Vin-

duets Bund, er fisket ud gennem Trækrude.
PolitiE.^*/»1922.3. -ralle, en. (især foræld.)

rulle (1.2.1), der trækkes frem og tilbage af

to personer. Amberg. VortHj.IV,3.276. || om
rullen i en vinde. vAph.(1759).
Træ-kryber, en. \ spurvefugl af

familien Dendrocolaptidæ, der færdes op og

ned ad træstammer. L8al.XI.740.
Træk-ror, et. [III.lS.i] rør, som bevir-

ker lufttilførsel, ventilation ell. regulerer træk-

ket i ildsted, lampe olgn. vAph.Chym.II.484.
Trækrør ved Gulvet ud igiennem Muren.
MR.1831.120. Trækrør blev (1854) anbragt

over de osende Tranlamper (i vagtstuerne).

HistMKbh.3R.Y346. -saar, et. [III.9.i]

(jf. -hul 2; med., foræld.) fontanelle (2). OH
Lund.KA.278. -salve, en. [III.9.i] ('Træk-

ke-. FolkLægem.III.112). (apot., foræld.) sal-

ve, brugt som trækmiddel (1). vAph.(1759).
Levin, grøn træksalve, sevenbomsalve

(Ungventum Sabinæ). FolkLægem.III.112.
-sav, en. lille haandsav (en slags stiksav),

der skærer ved tilbagetrækning. TeknLeks.I.

560. om en slags (skov)sav, der trækkes af to

ell. fire personer: Funch.MarO.1.43. -sed-
del, en. [III.10.2] (1. br. Trække-. Berl

Tid.'^*/2l904.M.l.sp.l.). (jf. Trække-liste,

-pengej 4> fuldmagt til at hæve en (del af)
en fraværende sømands løn hos rederiet. Træk-

seddel, lydende paa Fru N. N. udstedt af

Matros N. N. M/S „Malaga" hvorefter hver
Md. kan hæves 100 Kr. hos A/S „0. K.".

PolitiE.Kosterbl}U1923.3.sp.2. BMikkels.TF.
47. -sele, en. (1. br. Trække-. JPPrahl.AC.
17). sele, som lægges paa dyr ell. menne-
sker, der skal trække noget. MilTeknO. Hun-
dene kunde ikke tage Slæderne alene. Mæn-
dene maatte hjælpe; med Træksele over

10 Skulderen, foroverbøjede, havde de halet,

til det sortnede for Øinene. EMikkels.JD.
177. -sigte, en. en i støberier anvendt grov

sigte, der svinges ved haandkraft af to per-

soner. SaVXXI.387. -sime, en. [III.9.i]

(jf. -snor 2; med. ell. vet., foræld.) d. s. s.

Sime 3. Boers.VetF.28. -skib, et. (jf. -baad
osv.; nu 1. br.) skib, som trækkes ad kanal,

flod v. hj. af paa bredden gaaende trækdyr ell.

mennesker. VSO. Halvdelen af Veien (fra

20 Marseille) gjorte jeg med Træk-Skib. £f(7

And.BCÆ.I.319. -skive, en. smøreskive

m. krog til træksele olgn. ell. skive ml. træk-

jærnene paa en maskine til massetræk. Am-
berg. MilTeknO.266. SaUXVI.lOll. -skor-
sten, en. [III.13.1] skorsten, der giver

træk til et ildsted, fx. en smedeesse. Wagn.
Tekn.116. -skraber, en. værktøj til

planering ved skrabning; ogs. undertiden

om arbejder, der udfører dette arbejde. Ma-
30 skinarbejder Trækskraber, Skruestiksarbej-

deT.Pol.ytl944.12.sp.5. -skrae, en. paa
bor: kort konisk skrue med skarpe gænger,

der af sig selv ved omdrejning trækker boret

ind i træet. OrdbS. jf. MO.
|| (jf. -propel;

flyv.) paa flyvemaskine: luftskrue, der er an-

bragt foran hovedbæreplanerne ell. ved disses

forkant. Luftfart.29. -skade, en. (jf. -baad
osv.; nu 1. br.). Bl&T. -skøge, en. [III.

14.4] (1. br.) d. s. s. Trækker 1.5. ChCarlsen.

40 FarvernesMusik.(1928).14. -skøjte, en.

(ænyd. d. s. (Jacobæus. Rejsebog, (udg. 1910).

15); efter holl. trekschuit; jf. -baad osv.) en

af trækdyr ell. mennesker trukken skøjte (I);

især m. h. t. holl. forhold. Holb. Ep. 1.265.
Brandes. 1.19. Musjiker, spændte for en
Trækskøjte paa Yolga,. Norman-Hans.Nordost
til Øst. (1900). 21. -slæde, en. (transport)-

slæde, der trækkes af en ell. flere personer

(især m. h. t. arktiske forhold; mods. Hunde-
so slædej, OpfB.WII.reg.126. Knud Rasm. Den

store Slæderejse.(1932).28. -snor, en. (ogs.

Trække-j. I) (jf. -kæde, -rem; nu især

dial.) snor til at trække i; snor, v. hj. af hvil-

ken noget trækkes ell. sammentrækkes. VfF. en

guul Atlasks Pose med Trækkesnore af

rød Silke. JLRasm.1001Nat.115. 2) [III.9.i]

(med. ell. vet., foræld.) d. s. s. -sime. Under-
retning om Hestes Anatomi, (overs. 1784). 200.

Tode.SJ.1.328. Curen bestaaer deri, at Hæ-
60 velsen aabnes paa adskillige Steder, at Posen

bringes til Suppuration formedelst Trække-
snoTeT.sa.ST.II.99. -spil, et. [III.3] (jf.

SV. dragspel samt -kasse 2 ; især^ ) trækhar-

monika. *der gaar Springdans, til Lyd af
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:
Trækspil, paa Skibets Bæk.SophClauss.F.
141. *(vi) knuser en Taare | ved Trækspil-

lets dulmende Mørkningsmusik. HSeedorf.
DD.124. -splejsning^ ell. (især) -splids-
ning, en. ^ navn paa en art splidsning,

se nærmere SøLex.(1808). Harboe.MarO.384.
-spænde, et. d. s. s. Selering. MilTeknO.
248. Landbo. IV. 196. -spænding, en.

(jys.) spænding, der søger at trække noget

sammen (til mindre omfang); især om saadan
spænding i fast legeme ved afkøling. Sal.'

XXni.229. Støberibogen.(1938).382. -stang,
en. (nu næppe br. Trække-. Manufact.(1872).
216). I) stang, hvori noget trækkes, ell.

hvorved noget bevæges ved træk; stang, der

overfører en trækkende bevægelse til en ma-
skindel olgn.; ogs.: stang, der holder to

delej.sammen, hindrer dem i at trække sig

fra'^hinanden. vAph.(1764). et Par Spær,
sammenholdte af en Trækstang imellem
Fodpunkterne, saa at det hele danner en
ligebenet TTeka,nt.Onudt2m.Husb.l85. Heste-
gangens Trækstang. Æ&Dam. B. 9. Der var
. . ingen Snekkedrev paa Stjnrestangen

(paa de første biler), men to Trækstæn-
ger. Bt^ri Tid. "/.1 934. -Sønd. 2^. sp. 4. 2) (;ii,

foræld.) stang, hvormed riffelgange i et ge-

vær tildannes; riffelstang. MR.1795.692. Mil
TeknO.233. -stempel, et. stempel i en
trækpresse. OpfB.*III.221. -sti, en. (jf. -vej

1; især foræld.) sti langs flod, aa, kanal,

beregnet for de dyr ell. mennesker, der træk-

ker fartøjer (trækbaade osv.) af sted. FraVi-
borgAmt. 1936. 27. Ugeskr. f. Retsv. 1946.A. 995.
-stok, en. spec. ^: stok, omvundet med
hlaar, brugt til rensning af geværløb. Blich.

(1920).XXVIL73. MilTeknO. -stad, en.

slud, brugt som trækdyr. VSO.(u. Trækoxe^.
Landbo. IV.609. Elkjær.RK.62. -stykke,
et. spec. [I II.8] (teat., 1. br.): teaterstykke,

der trækker godt hus. ECAnd.BC. 1.101.

(±j •styrke, en. (jf. -brudstyrke^ et legemes

[B $lyrke over for trækpaavirkning; (maal for)
den kraft, der netop skal til for at trække et

legeme (materiale) itu. Knaster nedsætter
navnlig Trækstyrken og gør derfor mest
Sk.ide i den strakte Side af en Bjælke.

^^ Sumson.B.11.43. Naturstens Trækstyrke er

^j| kun lille, den ligger i Almindelighed mel-
' lem Vio— Vjo af Trykstyrken. MurJernbe-

ton.SO. -støvle, en. (sj. Trække-. MRu-
bin.Fjr.125).

(jf. Sukstøvle; nu især dial.)

lang (skafte) støvle, som trækkes paa uden at

skulle snøres. Amberg. Bergs.OF.II.9. (karle)
med ^Muffediser og lange Trækstøvler. Wied.
Silh.13.3. UfF. -syning, en. ^Trække-.
PoliliE.Kosterbl.*/iol923.1.sp.l). (haandarb.)
om tylstrækning (se u. Trækning i.2) ell. om
syning af trukne sting (se u. trække 1.6^ paa
grovere stof. Divanpudebetræk . . paabrode-
ret Træksyning af grant Uldgarn med en
hvid ^Silketraad. PolitiE. Kosterbl. "-^Ui 1924. 2.

sp.2. -tang, en. se Trækketang. f -tavl,
et. [III.2.3] et slags brætspil: dragtavl. VSO.

-tid, en. (ogs. Trække-. JFibiger.(Diod.)
MS. 72. Skjoldb.KH.93). I) (biavl.) tiden for

biers træk (III.9.2). (vi) fyldte Flyvehullet
(til hvepsereden), hvilket . . kan foretages
midt paa Dagen i Trækketiden. Gorfwer-

Tidende.1891.95. Eftersom Honningkilderne
flyder, inddeler man Foraars- og Sommer-
maanederne i saakaldte Træktider. LBa/jr.

HonningbiensIJiv.(1923) .58. 2) (zool, jæg.)
10 tid for fugles træk (III.14.3); især om de tider

om foraaret og efteraaret, da de fleste trækfugle
kommer og drager bort. Fuglen er paa Træk.
Det er jo Tiæktid.Kofoed-Hansen.KA.I.102.
Fyrtaarnene (er) i Træktiden Aarsag i mange
Fugles Døå.NaturensV.1914.281. -tov, et.

(ogs. Trække-^, tov til at trække i; især:

tov, hvori noget trækkes af sted. MilTeknO.
Ved Trossen (o: redningstovet) hang der en
PuUje saa stor som et Hoved til Træktovene

20 at løbe i.AndNx.PE.I.218.
||

(gym., sport.)

tov brugt ved tovtrækning. Trække-: Gymn.
1.55. Sportsleks.II.617. -tøj, et. ^Trække-.
PhysBibl. II. 63. Jernbane T."/» 1942. 6. sp. 2).

den indretning, anordning, der forbinder et

køretøj, redskab med det dyr, der spændes for

det, ell. den anordning, hvorved trækket over-

føres fra en maskine til det redskab, den
maskindel, der skal trækkes ell. holdes i gang.

Aag, Træktøj for Okser. LandbO.1.2. normal-
so sporede Bogievogne med Puffere, Træktøj,

Koblinger (osv.).JernbaneT.^^/i 1937. 7. sp. 4.

-tøs, en. [III.14.4] (vulg., foræld.) d. s. s.

Trækker 1.5. LudvBrandes.TherapeutiskeStu-
dier.(1855).85. PolitiE. 'Vil867.

Træ -kul, et. især i flt., om kullig-

nende brændsel, fremstillet ved ufuldstændig

forbrænding af træ (ved) i miler, retorter (jf.

u. III. Kul 1, Slukkekulj. (japanerne) bren-

de . . Træ-kul. P/Zwgr.Z)P.587. Trækul . . an-

40 vendes f. Eks. til at lægge i Ligkistens Bund,
før Liget „lægges i YLisW.FagOSnedk. For-

valteren har Trækul i Støvlerne, naar han
gaar ud og skyder (grævlings) for de bider, til

det kndi.%Qx.AaDons.MV.89.
||

(geol.) om sten-

ell. brunkul, der (delvis) har bevaret træagtig

struktur (mineralske trækul, henh. træformige

brunkul). VareL.^973. der findes 2 Slags

Brunkul, nemlig Trækul og Gytjekul.ycrn-

baneT.'/»1941.5.3p.l. || hertil Trækul- ell.

50 (oftest) 'ft-ækuls- aske, -briket, -gas, -ild,

-jærn (o: svejsejærn, fremstillet ved herd-

ferskning med trækul som brændsel. Suenson.

B.I.79), -komfur, -ovn, -raajærn (o: raa-

jærn, frumstillet i højovn med trækul som
brændsel. Suenson.B.I.57.77), -svidning ofl.

Træk-vej, en. (i bet. 1 ogs. Trælcke-.

LovNr.36'/tl896.§18). I) (jf. -sti samt Slæbe-

sted 2, -sti; især fagl.) vej langs aa, kanal

for de dyr ell. mennesker, der trækker baade

60 af sted (jf. Trækbaad osv.). Susaae skulde

. . oprauddres og en Trækvei anlægges.

Olufs. DB.76. Aarb Turist. 1946.42. 2) (jf.

-bane 2; zool.) vej, rute for fugles træk

(IIL14.8). Sal.XVII.719. graagaasons træk-

XXIV. Bantrykt »•/, 1948 65
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veje. Spdrck.(UnivProgr.l940.I.34). -vind,
en. [III.13] wnd, luftstrøm, der trækker forbi

ell. gennem et sted; spec. om luftstrøm, der

virker generende ell. skadeligt paa mennesker;

(nu oftest:) træk (III.13.2). af Trækvind
bliver man forkøled i den Tiid, man staar

i den.Høysg.S.108. Ew.(1914).II.236. enten

det nu var Trolden eller Trækvind, lige

med eet fiøi Ymånet ot[i. HCAnd. (1919).I.

205. den vestre Stue, som er saa kold som
en Kirke, naar Blæsten staar paa, og fuld

af Trækvinde. JPJac.1.203. det aabentstaa-

ende Vindue . . som i Trækvinden sagte be-

vægedes frem og tilbage. Wied.f'æd.ifi.
|| (jf.

u. III. Træk 13.2; dial.:) Det (o: at hun er

frugtsommelig) har hun fået af trækvind.

Krist.Ordspr.360. || hilledl. ell. i sammen-
ligning. Gylb.I 137(se u. Tevand 2). (han)

kaldte Cirkulæret for en kold Trækvind
fra Enevældens B&ge.JPJensen.Sjæll.Bønder.

(1919).40. S. fo'r som en trækvind ud gen-

nem høren. OseJens.SL.49. tevand og træk-

vind, se Tevand 2. f •vindig, adj. {afl.

af -vind) om sted: hvor der er megen træk;

trækfuld. Midt i den stærkeste Frost maatte
det af den varme Barselstue udrevne
Barn . . føres ind i en kold trækvindig
Kirke, for der at begydes med halvlunkent
Vand. Politivennen. 1799 11800. 1466. -vin-
due, et. [III.l.i og 13.i] særlig indrettet

vindue, hvorigennem frisk luft tilføres et

sted; nu især om højtsiddende vindue ell.

(træk) rude, der ved et træk i en snor olgn.

let kan aabnes. aabne Tøier . . til Flue-

skabe , Trækvinduer. Manufact. (1872). 339.

TeknLeks. 1.560. -vinkel, en. ^ lodret

kam paa laasestolen i et rekylgevær. Sal.'XIX.
1074. -vi«, adv. (nu næppe br.) træk for

træk; i træk; fx. til III. Træk 2.3: Trækviis

blev han Herre over Spillet. F<SO. til III.

Træk 6.4-5 : Hans Tænkemaade blev trækviis

oplyst. F/SO. til III. Træk 14.2-3: i flokke.

JBaden.DaL. Leth.(1800). -vod, et. (ogs.

Trække-. Wilse.R.V202). (fisk., nu 1. br.)

d. s. s. Trækkegarn 1. vAph.(1764). VSO.
Holst. R. jf. Trækvodfisker (o: trawler).

Meyer.*1106. -vogn, en. (ogs. Trække-.
Schand.SB.63. Stuck.III.446. AndNx.PE.III.
218. jf. Glahder.Retskr.). (sml. Trillevogn^ en

til transport af gods, varer brugt fir- ell. (nu
oftest) tohjulet vogn, der trækkes ell. skubbes af

en person, som fatter om to fra fadingen frem-

ragende (vogn)stænger, hundrede Trækvogne,
som hver kan tage to lønåeT. SvGrundtv.

FÆ.II.8. Saa raabte der en Dreng Varsko
for en Trækvogn . . med Brædder paa. KLars.
GY8. Saaby.'' (sj.) om en slags barnevogn til

at trække: en tohjulet grøn Trækvogn med
en Unge i.AndNx.S.28. -værk, et. I) f en
art pumpeværk. LTid.l724.670. Molb.BfS.II.
330. 2) (nu næppe br.) indretning, maskine til

trækning af metaltraade olgn. (jf. Traadtræk-
værkj. JBeckmann. Technologie. (overs. 1798).
549. -væv, en. (væv., foræld.) en ældre

mønstervæv, hvor kædetraadene hævedes ved
træk i et haandtag. CollO. OpfB.*II.71.
Træ-kæde, en. (foræld.) række af træ-

stænger, der er sammenkædede v. hj. af jærn-
ringe og øskener. Trækjæden bruges ved Bro-
væsenet i Mangel af Touge og Jernkjæder.
MilTeknO. -kænguru, en. (zool.) kæn-
gurubjørn, Dendrolagus, der klatrer i træerne.

BøvP.II.519.
I. Træl, en ell. (nu kun dial.) et (Sort.

Poet.2. PoulPed.DP.(1937).32. Kollerød.59.

Esp.362). [tfBl'] tidligere (ell. dial.) ogs. uden
stød (txM.Éøysg.AG.138) ell. (spec. bornh.

(Esp.362) og hos Holb. (no.?)) m. lang vokal

(jf. skrivemaader som best. f. Trælen. Holb.
NF.11.43. flt. Træle. sa.Paars.22(?(cv3 qvæle).

smst.259{c<) qvæle) (men: Trælle. sa.Kh.773f.

ofl.). (tidligere undertiden skrevet Trel. Moth.
T166. Stub.68. Cit.l761(JSneed.I.160)). flt.

20 -le ell. (vistnok no.) f -ler (LTid.1755.100).
(æda. thræl, thrææll (og threl, se Brøndum-
Nielsen.GG.1.243. jf. smst.375.II.387), sv.

tral (fsv. J)ræl, J)ralj, no. træl, trell, oldn.

J)ræll, oeng. (fra nordisk) J)ræl (eng. thrall^;

muligvis besl. m. oht. drigil, tjener, og got.

pragjan, oeng. J)rægan, løbe || maaske opr. sa.

ord som II. Træl, IV Træl; jf. Trældom, Træl-

skab, træls, trælsk, trælsom, I. trælle samt
fortrælle || ordet synes allr. i middelalderen

30 at have været ved at uddø, idet det i mange
yngre lovhaandskrifter forklares (urigtigt) ell.

erstattes med andre ord (se fx. DGL.I.85.358.
VII.227. sml. Skautrup.SprH.n.247) \\ som
intk. er Træl (spec. i bet. 3) rimeligvis en
særlig bet.-udvikling af V Træl, svarende til

Slæb 8 og antagelig udviklet i forb. som slæb

og træl, se u. V Træl og sml.: Bønder . .

oc Baggere, slæb oc træl. ClPorss. Hussbog.
(1613).G3r. *det Slæb og Træl, som bag ved

40 Ploven g&aex.JFriis.170; dog kan der ogs.

foreligge paavirkn. fra kønnet i ord som
Tyende, Hjon || om andre nordiske beteg-

nelser for det samme begreb se Annal.1862.

313ff.)
I) (især hist. ell. ts, m. h. t. forhold i twr-

diske (germanske) lande i oldtiden; m. h. t.

andre lande bruges alm. I. Slave, jf. ogs. liv-

egen; om forholdet ml. Træl og Slave sml.

ogs. PEMiill.*342; i bibl. (hvor Slave først

50 optræder sent og sj.) findes Træl allr. i de

ældste oversættelser og afløser i de nyere paa
mange steder ord som Svend (se u. Svend 2.i,

jf. u. Hussvend^, Tjener (se u. Tjener l.i),

Tyende (fx. Job. 1.3 (1931)) person (som
regel: mand, undertiden ogs. (jf. Trælinde,

Trælkvinde osv.) om kvinde: Oehl.Y288.
XXX.168.173), der (som krigsfange ell. rov,

if. køb ell. ved fødsel) tilhører en anden
person (ell. en institution, en stat) som

60 ejendom og savner enhver art af frihed ell.

personlige rettigheder (mods. frels); ofte (især

tidligere) m. overgang til (ell. vanskeligt at

skelne fra) bet. 3. En Tiener, Leye-Sven, ja

en Træl mælte Kongen undertiden frels og
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fTi.Gram.(KSelskSkr.II.274). *Herren uden
Grund misundes af hans (o: sin) Træl. Wess.
219. Her er ikke Jøde eller Græker; her er

ikke Træl (1728: tienerej eller Fn.Gal.3.28.

Trællene . . som ikke havde andet at haabe
af Foraaret end Foraarsarbejde. JV Jens.

CT.50. Købstædernes Lav tog ingen Bøn-
der op. En rømt Bonde skulde blive Land-
løber, Rakker, med Held Træl hos en ny Her-
re. Grati.Espen.(1933).49. || om forhold, hvor

man nu olm. bruger I. Slave, vi skulle leve

for at blive Trælle; det var Søe-Røvere,
som reddede min Moder og mig. Zom
Grønneg.1.151. *Alt hørtes udenfor . .

|

En ivrig Hvisken mellem Trællene (o: Au-
gustus' slaver). Bødt.146.

||
gøre (ApG.7.6)

ell. tage (jf. II. tage 3.2) til træl: han kan
. . tage (1931: gøre) os til Trælle med vore
Asener. lMos.43. 17. sælge som, til træl,
se sælge 2.i. || trælles træl (jf. lat. (Vul-
gata) servus servorum, der gengiver en hebr.

gen.-konstruktion med forstærkende bet., hvor-

om se SNF.XXVII,1.34; bibl) i høj grad
træl. lMos.9.25(se u. Tjener I.2).

2) 07. ceda. warjjæ præl i konungs garj)e.

DGL.I.97. sml smst.358) t d. s. s. I. Slave 2.

„den som er dømt til bremmerholm, til at
trelle sin lifs tid." Moth.T166. Gram.Nucleus.
340.

3) (især (3) overf.: person, der udfører
haardt, groft, ringeagtet arbejde; tid-

ligere spec. m. tanke paa vornedbonde (jf.

Trælbonde, Bondetræl samt: *Et modigt
Hove-Træl (0: hoveribonde). Helt.Poet.98;

sml. ogs. HistTidsskr.5R.VI.397f. CChrist.

H.145). Moth.T166. jeg er en fattig Bonde,
en Træl, en Slyngel, en Hanrej, en sulten

Luus, en Madike, en C&TnsMe.Holb.Jep.II.l.
hvad er dog en Handvercksmand et elændig
Creatur, som ey veed af andet at sige end
sit Arbeyde. Fra den lyse Morgen indtil den
mørcke Nat er hånd et Træl. JRPaulli.
Kandest.D^. Esp.362.

|| t sammenligninger

(jf. bet. 4). *For (var min sjæl) dybt ned-
boyct

I

Til Jorden, som en Træl. Brors.230.
slide (OscJens.SL.121) ell. slæbe (Holb.
Paars.204. Reiserer.KG. 14) som en træl.

II (1. br.) i videre anv. (jf. bet. 4), om person,
der er plaget af bekymringer olgn. AchI
Spejler eder her I Verdens Børn! I Træle!

|

Som med Bekymring og med Uroe eder
qvæle. Holb.Paars.259. Hvorfor vil du arme
Træl

I
Plage meor en plaget Siel? Tullin.I.lOl.

Il ('i-,' **<^ no.) uden nedsæt, bet., om person,
der arbejder flittigt. Hvad om vanheldigt
Fald hin flittig Træl omhTBigte\Stockf.(Sk
Vid.XII.34; jf.: Ved Ordet Træl bemærkes
her, gom jevnligcn i Norge, en vindskibelig
og utrettelig krhe\(ier.Rahb.LB.1.174).

4) (jf. \, Slave 3; især Qj) overf., om
person, hvis arbejde, stilling ell. karak-
ter minder om en træls (1-3). 4.1) m. h. t.

personlig afhængighed, ufrihed. ||
m. h. t. af-

hfengighed af en person (ell. institution, stat);

ofte i forb. m. gen. til betegnelse af den, man
er afhængig af. Hånd er en trel og merker
det ei. siges om den, der tiener til hove, og
er vel til freds med det intet hånd faer der.

(endvidere) om den der faer en rig kone og
ei føler de onde dage hånd har hoB hende.
Moth.^T144. Ak see, hvor tegner Marken
vel

I
For Bonden, heele Verdens IxeWStub.

68. enhver Regiering, der vil herske over
10 Mennesker og frie Borgere, ikke over Trælle

eller Slagterqvæg. Birckner.Tr.181. i forb. m.
af: Vi er Trælle af det Samfund, vi lever

i. GBang. Den materialistiskeHistorieopfattelse.

(1915).61. (jf. Kvinde-, Kærlighedstræi; i

overdrevne udtryk for elskerens afhængighed

af den elskede: Din Dcilighed har giort mig
til Træl

|
Saa jeg er færdig at døe af Kierlig-

hed. l?oJ&.[7st/ni./7.6.
II

m. h. t. afhængighed

af materielle goder (se spec. guldets, mam-
20 mons træl u. Guld 1.8, Mammon; sml.

Mammons-, Pengetræl^, af sæder, skikke,

folks omdømme osv. ell. af laster, lidenskaber.

Far, Verden, far vel!
|
Jeg kcedis nu længer

at være din Tiasl. Kingo.SS.III.214. hvad er

du dog et stort Træl af Verden ! KomGrønneg.
1.165. Vellysters og Lasters Trælle blive

letteligen Slaver af Mennesker. Schytte.IR.
IY52. De er . . den øjeblikkelige Tilfreds-

stillelses, Kortsynets og Lidenskabens Træl.

30 KMunk.FuglFønix.(1939).25. See hvor dyrt
den Evig-Høye,

| Kiøbte Syndens usle

T

r

æUEw.(1914).II.196. hver den som giør

Synd, er Syndens Træl (Chr.VI: tiener^.

Joh.8.34. Kierk.IV187.VIII.141 ofl. \\
(nu

1. br.) i rosende bet., m. h. t. stærk (ell. over-

dreven) pligttroskab, ordholdenhed osv. En
virksom Patriot, en Træl af Venskabs Pligter.

Cit.l773.(Tullin.III.titelblad). At være en
Træl (if. VSO. bedre: Slave; af sit Ord. VSO.

40 D&H.
II

(spøg., 1. br.) om (ell. i spøg. tiltale

til) en tjener ell. husassistent (OrdbS.kbh.ca.

1920). Træl! to Bouteiller af den røde Væd-
ske. Friis-M0ll.Ind.73. 4.2) m. h. t. karakter-

egenskaber (fejhed, ladhed, jordbundethed) (jf.

Trælle-sind, -sjæl osv.). du, som fordømte
mig, til at spilde min blomstrende Ungdom
ved en Træls SidoAEw.(1914).I.296. Trælle!

Dyr, der evig følge en blind Drivt. Sander.

NEbb.86. Til Trælle i Sind og til Slaver af

50 Guld,
I

den voxende Slægt fostres frem.

SocialistiskeSange.(1885).3. gamle, fortrykte

Negre, der er blevet Trælle af at blive be-

handlet som Sl&veT. Pol."/il947.8.sp.l.

II. Træl) en. [tf«l'] flt. -le. {vel særlig

anv. af I. Træl ell. (sml. Slæb 3.8^ afl. af

I. trælle; sml. sv. dial. tral, om hovedboU

paa høstvogn af ældre type, samt træidrive;

landbr., dial.) slæbeindretning paa plov

(jf. u. Slæbe- i ssgr. og Slæbebøjle 2). Moth.

60 T166. Trælen en tyk lidet krumagtig Pind,

siddende paa den tilhaandede eller venstre

Side paa Aasen fastslagen . . Til dend Nytte,

at bære Stiærten i Veiret med Krum Enden,
at dend ei skal stryge i Jorden, naar Ploven

66*
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lægges om ved Yenåmger. Cit.ca.l760.(Thott

4°1416.102). MDL. Feilb.

III. Trael, en. {fra nt., holl. treil og egl.

sa. ord som Trejl; sml. IL trælle samt Trælle-

2; nu næppe br.) egl. vel om tov, hvormed
man trak (trællede) pramme olgn. langs bred-

den af en kanal osv.; i videre anv., om et

(hestetrukket) apparat, hvormed mantrak
en færge ud fra ell. ind til færgebroen.
Ved Vordingborg Færgegaard var der (ca.

1800) en saakaldet Træl, der dreves af He-
ste, og hvorved Fartøjerne bleve trukne ud
eller ind, naar . . Fartøjerne „ved deres egne
Redskabers Brug" hverken kunde komme
til eller fra Vmigéhioen. ArkivMus.1.149.

IV. Træl, en (vAph.(1759). VSO. D&II.)
ell. (sj.) et (jf. MO.). p. -le (vAph.(1764)J
ell. -ler (sa.(1772).I.400.sp.2. se ogs. ndf.;

sml.: „rigtigst uden pi." VSO.). (fra (sv.)

no. dial. træl, m.; vel egl. sa. ord som I. Træl
(II. Træl) ell. dannet til I. trælle (jf. V Træi;,

idet den haarde hud skyldes trællearbejde; jf.

Træl-hud, -hudct; næsten kun no., jf.: „er

Norsk, de Danske kalde den Vrikblægue
(ell.) Ynåh\3dgne.''vAph.(1764); nu næppe
br. i da.) haard hud (i hænderne ell. paa
fødderne), fremkommet ved haardt arbejde.

Naar Træller har opnaaet en vis Tykkelse,

og de ere udtørrede, blive de saa haarde
som 'H.oni.Laforest.NatbordforFødderne.(overs.

1785).66. Naar den (o: overhuden) ofte gni-

des og trykkes, bliver den tyk og haard,

hindrer Underhuden fra at føle og kaldes

Træl. Funke.(1798).12. NMPet. Undersøgelser

om den da.Retskrivning.(1826).63.

V. Træl, et. [tfeF] (ænyd., no. dial. d. s.;

vbs. til 1. trælle; nu næppe i rigsspr.) haardt
arbejde; især i forb. m. Arbejde ell. Slæb
(1.4). *(bondcn) ønsker at hånd var til Bor-
ger-Standen fød,

I

Hvor uden Slæb og Træl
kand vindes daglig Brøå.FørstePrøveafDan-
skeVers.(1738).21. *Nu Bonden seer kun
Træl og Slæb og Sved for Øje.HMikkels.D.
93. MDL.610. MO. („forældet i Skriftsproget;

men bruges endnu i Jylland"). Feilb. || spec.

om (pligt til) hoveriarbejde olgn. * Kongen . .

gav det (o: stedet, hvor han vilde bygge Fre-

deriksberg slot) straxens meer end Adel-

Friheds Breve . . |
Og løste det af all sed-

vanlig Træl og Tvang. BDiderichsøn.Fride-

richs-Berg.(1705).B2r.

Træl-, i ssgr. ['tf^l-] (undertiden veks-

lende m. Trælle-, se fx. u. træl-binde, -kue

samt Træl-bonde, -dyr, -kvinde; sml. ogs.

u.) ('Trælle- i;. især af I. Træl (1). -agtig,
-arbejde, se træUe-agtig, -arbejde.

Træ-last, en. flt. -er (nu næppe br.

m. koll. bet.: Træ-Laster . . havde ald ønske-

lig Aitræk. Holb.Staat.539). (ænyd. (m. h. t.

no. forhold) d. s.) egl.: skibslast af tømmer ell.

tømmer som skibslast; olm. som koll. betegnelse

for tømmer som handelsvare (jf. Tømmerlast/
alle Skibe, som . . paa Norge farer og henter
Tiæ-li&st. Slange.ChrIY1404. Ladningen . .

bestaaer af Trælast. Rawert&Garlieb. Born-
holm.(1819).115. Fra Norge udføres megen
(nu aXm. : meget^ Trælast. VSO. en Forretning
ined Salg af alle Sorter svensk Trælast, Fyr
& Gran i direkte Skibs- og Vognladninger.
HandelsTekn.82. f talem.: skikke trælast til

Norge, sende ugler til Athen. Moth.T206.

II
hertil ssgr. som Trælast-agent, -farer,

-fart, -firma, -fragt, -grosserer, -grossist,

10 -handel (OeconT.V.9. Aktieselskabet „Kjø-
benhavns Trælasthandel". BerZri'd."/62906.iH.

lTill.l.sp.2), -handler, -havn ofl. -laster,
en. 4>- skib, der sejler med trælast. ORung.VS.
15. -lastet, part. adj. 4> lastet med træ-

(last). Rawert&Garlieb. Bornholm. (1819). 115.

KuskJens.Søm.318.
I. træl-baaren, part. adj. intk. -t

(Holst.R.) ell. -baaret (Estrup. Saml. Skrif-

ter. I. (1851). 243). (æda. træl born (Harp.
2Q Kr.LXXii), SV. trålboren, oldn. J)rælborinn;

GJ, nu især arkais. ell. poet.) født af en træl-

kvinde; trællefødt; ofte i videre anv., om per-

son, der i sindelag, karakter, væsen minder
om en træl (mods. frels-, fribaaren/ Træll-

baarne avles af TTællha,aTnQ.Holb.Ep.I.87.

Trælbaarne Folk, uden Eiendomme, uden
Følelse af Ære og Frihed, blive aldrig gode
Soldater. Lad Bonden blive fri . . og vi skulde

snart giøre vore Bønder til gode Soldater.

30 JSneed.VI.520. *Faderen tager vel Barnet
til Naade,

|
Saa tager trælbaarne Syndere

Dn\Grundtv.SS.I.145. II. f -baaren, part.

adj. (ænyd. trælborn (DGL.VII.227), -baa-

ret (Kalk.in.876b*'>), glda. thræl-boræth,

-bareth ofl. (DGL.ll.419); forvanskning af

ænyd. trelbort (smst.VlI.227)
,

glda. træl-

baarth, æda. thræl barth; sidste led er perf.

part. af æda. bæriæ, slaa (se baarde); sml.

glda. thrællbærrie, fsv. prælbæria, isl. J)ræl-

40 berja samt: f Trelbårde . . at slae med
knipler. Mo<^.Ti66; vist kun i lovspr.) skam-
slaaet (egl. vel: saaledes som man (kun) slaar

en træl). End vorder mand trælbaaren, saa

at hånd ikke kand bære sig selv af det Stæd,
men maa agis. DL.6—7—9 (efterJyLov.3.32).

-binde, v. (ogs. trælle-. Pont.FL.417. Ro-
senkrantz.DensjetteSans.(1911).41). vbs. (sj.)

-else ^Tankens Tvælhinåeho. GBang.EK.II.
116). (ænyd. d. s., no. dial. trælbinda, isl.

50 prælbinda; opr. (som endnu i ænyd. og isl.)

vel: bagbinde, svinebinde (saaledes som man
bandt en overvunden fjende, som man vilde

gøre til træl?); jf. -bunden; CP, nu især ar-

kais, ell. højtid.) gøre til træl; gøre sig un-

derdanig; gøre sig til herre over. Moih.T166.
Den som ulovlig var bleven trælbunden,

kunde jo ikke med Rette ansees for Træl-

qvinde. Estrup.Saml.Skrifter.1.(1851).244. (de

briter) der ikke faldt eller trælbandtes, tyede

60 til den endnu brittiske Vestkyst. GSchiitte.

(DTidsskr.1899.685). || især overf. Stavns-

baandet skulde løses og aldrig mere træl-

binde Danmarks Bonde til den Jordplet,

hvorpaa han var født. CFWegener. LK. 50.
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iian vil trælbinde hendes Sjæl og Vilje.

NMøll.(Tilsk.l911.I.163). -bonde, en.

(ogs. Trælle-. Cit. 1735. (Aarb Thisted. 1921.

223). Cit.l740.(JCJessen.FlakkebjergHerred€rs

Skolchistorie.(1938).lo4)). {cenyd. trællebonde

;

rel til I. trælle (sp.877'*) ell. Y. Træl; sml.

ogs. I. Træl 3 samt Bondetræl; nu 1. br.)

bonde, som gør hoveri. LTid. 1756.252. De
Tider være ikke langt borte, da det for-

hadte Navn Trælbuun (o: Trælbonde) maa
iiddøe (anm.: Saaledes kalder Hoveribonden
sig selv, i hvor gode hans Kaar iøvrigt

monne være; endog det mindste Skin af

Trældom er Nordjyden modbydeligtj.Sc/iade.
Mors.(1811).88. Hovbønder (der (ca. 1725)
kalder sig selv Trælbønder) og de hovfrie

Fæstere. JySaml. II. 253. „du skulde se at

laa købt den Gaard til Selveje" . . „Nej, jeg

er T:iælhonåe".Gravl.Espen.(1933).60. El-

kjær.NT.62. -banden, part. adj. (nu ogs.

-bundet^, intk. -bundet (Mynst.Betr.1.237.

Holst. R.) ell. -bundent (PalM.AdaniH.I.
94) ell. (især dial.) -bunden (se u. bet. 2).

(ænyd. d. s. (Kingo.8S.I.155)) I) (t3, især

arkais. ell. højtid.) bunden som en træl; i

høj grad bunden, ufri. Iiostgaard.Lex.T57 c.

*Ei nogensteds har vel hos trælbundne
Mand

|
Den fribaarnes Gæstfrihed været

at finde. Pram. StørL 205. *Fra trælbundne
Stavn skal min Haand eder (o: kærmin-
derne) frie (o: ved at jeg plukker jer).Oehl.

XIX. 141. Man var trælbunden fra Mor-
gen til Aften (o: som rekrut). VKorfitsen.

KF.96. Luthers Svar: „Om den trælbundne
Vilje" (de servo aihitiio). FrNiels.KirJcehisto-

rie.II.(1908).121.
||

hertil (1. br.): Træl-
bundenhed til VioviiXi.Rothe.Christendom-

mensVirkning.III.(1776).65. 2) (jf. trælsom,
træls; sj.) møjsommelig; besværlig, naar be-

tragtes Vejens Længde, som er Sand idelig

at køre i, saa er det saa overmaade træl-

bunden, at Bæsterne ikke kan udstaa at

slæbe den (o: tørven). Cit.l763.(AarbVends.
1926.306).

Trældom, en ell. f et (Biehl.Interiører

traChr.VIIsIIof.(udg.l919).125. jf. Kalk.Y
1089). fil. (sj.) -mc ((den menige mand)
synes dømt til den tungeste af alle Træl-
do mmc. Grundlv.DV1.309). iglda. trældom,
trtldom, thrældom olgn. (Rimkr. Mand.138.
Gld/iKrøn.214. 5Mos.5.6(GldaBib.)) ell. thræ-
Icdom (GldaKrøn.70), sv. tråldom, no. dial.

trældom, oldn. {)ræld6mr; jf. æda. (akk.)
annøth(og)an dom (DGL.I.96f.V.265), oldn.

ånaud i sa. bet.) I) (især CP, hist.) den til-

stand at være træl, livegen; ogs. i videre

anv., om tilstand af haard undertryk-
kelse, stærk afhængighed af en hersker-

(klasse), et fremmed folk olgn.; slaveri;
livegenskab; især m. h. t. germanske (ell.

jodiske) forhold i oldtiden. Grækernes Hcrrc-
fliMiime vilde føre Israel i Trældom. 2 Afa/c/c.

8.18. Bønderne . . vare den landflygtige
Konge (o: Chr.II) bevaagne formedelst

deres Trældoms OipYiævelse. Uolh.DH.11.180.

Til skiændig Trældom seer han Brødre
slæbe,

I
Bortstiaalne, sorte Brødre. Rahb.

PoetF.II.77. Vendertogene . . bragte hær-
tagne Fjender i en Stilling til deres Herrer,
som næppe kunde betegnes anderledes end
som Tiældom. DanmRigllist.1.787.

\\
(nu

næppe br.) i forb. som være i ens træl-
dom. Over alt det, der er i vores Træl-

10 dom, strækker sig vores Magt lige til Tin-
gens Substanz, saa at vi kand bruge dem
ligesom vi \i\. Eilsch.PhilBrev.54. jf.: offent-

lige Trælle, der til Straf leve i Statens Tiæl-
dom. Nørreg.Privatr. 1. 116.

II
(nu 1. br.) om

slaveri, trællevæsen som institution. Endeel
holder for, at Trældom haver sin Oprindelse
af Noæ Forbandelse (jf. lMos.9.25). Holb.

NF.11.41. Kirken havde været meget virk-

som for at faa Trældommen til at ophøre.

20 DanmRigHist.1.788.
\\

(sj.) om det enkelte

trældomsforhold. Enhver Trældom . , skal

grunde sig paa en foregaaende Yagt. Eilsch.

PhilBrev.54. 2) (til I. Træl 2; hist., foræld.)

strengt strafarbejde (paa livstid); slaveri

(2). *En Fange udi Jern for samme Aarsag
synger,

|
At hånd sin Trældoms Tid med

Nynen kand forslaa. Falst.Ovid.83. (han blev)

dømt til Trældom i Cronborgs Fæstning. L
Høyer.G.106. DanmRigHist.1.788. 3) (nu

30 næppe i rigsspr.) haardt legemligt arbej-
de; slid og slæb. (ægypterne gjorde israelit-

terne) deres Liv beesk med haard Trældom
(1931: haardt Arbejde^ i Leer og i Tegl og
med allehaande Trældom paa Marken (1931:
alle Haande Markarbejde^. 2il/os.i.ii. Jog
har heller vildet fortjene (det fornødne) ved
mit Ansigtes Sveed; og ved Trældom selv;

end med Magt fratage det nogen. Ew.(1914).
IV259. Feilb. 4) (især to) overf. anv. af bet.

40 l(-3); især om stærk afhængighed af noget

(forbundet med møje, ubehag, ydmygende stil-

ling osv.). *I vor Natur du klædde dig . .

I
Og for vor Arf i Himmerig

|
I megen

Trældom ticnte. Kingo.SS.V86. Vi giøre Un-
derviisningen for den muntre Ungdom til

en Trældom. Schytte. IR. IV 468. *De frem-

mede, de tænkte at volde hende (o: moders-

maalet) Sorg;
|
do bod hende Trældom i

hendes egen Borg. Lemb.D. 106. Testamentet

50 friede hende ikke ud af Ægteskabets TrsA-

dom. AaDons.S.28. \\ spec. (bibl, relig.) om
menneskets afhængiglied af synden, verden ell.

loven, saa mange som formedelst Dødens
Frygt vare under Trældom al deres Livs

Tiid. //cJr.2.25. først raaao Menneskene løses

fra Syndens Trældom, før de kunne vorde
frie og stærke. Mynst.Betr. 1.381. om forb.

som trældoms aag, aand, frygt, stand, se

ndf. u. de tilsvarende ssgr.
\\ f om dressur.

60 *Den Elcphant, som veed sin Herre saa at

føyo,
I
Hånd udaf Tiden det ved Trældom

fattet hbx. Falst.Ovid.98. Trældoms-, i

ssgr. (i ældre tid ofte skrevet i to ord og ofte

vanskelige at adskille fra frie ordforbindelser

;
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sml. tilsvarende ssgr. m. Trælle-; navnlig CP

(spec. HU.) og ojlest i overf. bet., jf. Trældom

4:); foruden de ndf. behandlede kan nævnes
Trældoms-forhold, -kuet, -liv, -lænke, -mær-
ke, -tegn, -tilstand, -aagy et. i billedl. udtr.

for det at være træl. I) til Trældom 1. Træl-

doms Aaget (er) lagt eder paa Halsen.

Schousbølle.Saxo.80. intet Steds i Landet laa

Trældomsaaget (o: vornedskabet) saa haardt

over Nakken som her (o: paa Sjælland).

RichPet.Kingo.(1887).205. 2) overf., til Træl-

dom 4. lader Eder ikke atter tvinge under
Trældoms Aa.g.Gal.5.1. *Trældoms Aag var

Sielen s\&vt.NordBrun.ES.10. -aand, en.

I annammede ikke en Trældoms Aand atter

til Frygt; men I annammede en sønlig Ud-
kaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba,
Fadeil Rom.8.15. -arbejde, et. (foræld.).

Gram.Nucleus.reg. hvis dette Videnskab (o:

bogtrykkerkunsten) havde været ældere, havde
vi haft gamle Skrifter correcte, og lærde

Mænd havde været forskaanede for det

Trældoms Arbeyde at udieede Copiist-Feil.

Holb.Ep.1.14. Amberg. VSO. spec. om særlig

groft arbejde (der ikke maatte udføres paa
helligdage): sker det om helligdage — af

hvad som helst navn, som er trældoms

arbejde — . . skal (den, der udfører arbejdet)

bøde 4 skiper rug. Cit.1720. (Vider.11.522).

om strafarbejde: Cit.ca.l730.(CChrist.H.96).

-baand, et. (jf. trælbinde^. *De knuste

hine Trældomsbaand,
| Og fri blev danske

Borger (o: ved adelsvældeis fald 1660). Rahb.

PoetF.1.4. MCBruun.PF.1.235. VSO. *Hun
(o: friheden) sprænger hvert et Trældoms
Bdiand.CKMolb.SD.250. -frygt, en. (vist

efter Rom.8.15, se u. -aand; relig.). Brors.4.

Det er Trældomsfrygt, naar alene Tanken
om Straffen afskrækker os fra ond Gjerning.

Katek.§17. -stand, en. det er vanskeligt

at sige, naar Trældoms Stand blant Christne

er bleven oip\\ævet.Holb.Ep.V*.140. overf.:

*din (o: Jesu) saa usle Trældoms stand

(SalmHj.ll6.4:T]eneTst&nd).Kingo.SS.lV72.
Brors.77.

træl-drive, v. [II] (landbr., foræld.)

vistnok: ødelægge (spirende korn) ved at

trække en plov hen over det, idet den hviler

paa trællen. Dersom nogen trældriver andens

groet korn eller med harve trækker derpå.

Cit.l761.(Vider.lV284; jf. smst.424). -dyr,
et. (sj. Trælle-. Hrz.XVlll.189). (jf. -stud;

nu 1. br.) dyr, som anvendes til haardt arbejde;

arbejdsdyr; lastdyr, ridende paa Æslet, Træl-

dyrets Fole. Matth.21.5(OGuldb.). Man saae,

at den livegne Bonde med sine . . udasede
Trældyr ikke kunde bringe Noget ud af

Jorden. Bergs.GF.1.1. 2Pet.2.16(1907). \\især

i sammenligninger ell. overf. de ville at (bon-

den) skal nøies med Føden, og saa være Træl-

dyret.Rothe.Landvæsens System.ll,3.(1785).70.
alle vantro Mennesker: de ere Djævelens
Æsler, de ere Djævelens Trældyr. VBeck.LK.
1.11.

I-II. træle, v. se I-II. trælle.

træl -født, part. adj. se trællefødt.

-fere, v. (sj.) føre (hjem) som træl; føre

i trældom; gøre til træl. at trælføre frem-

mede Stammers Mænd. Vortllj.111,3.19. den
trælske bliver trælført —

|
og den fribårne

fri (o: ved kærlighedem magt).Rørd.GD.15.
-hud, en. (sj.) d. s. s. IV Træl. Fingrene,

der var trukne sammen af den gule, tykke
10 Trælhud inde i den haarde Ilaand. Rist.J.185.

-budet, adj. (især no.) som har haard hud
(træl (IV);. vAph.(1772).lll. Ved at gaae
med bare Fødder bliver man trælhudet.

VSO. D&E.
Træ-lim, en. (ænyd. d. s.) (nu olm.:)

snedkerlim. Moth.T206. OeconH.(1784).lll.

289. VSO.

t Træl-inde, en. (sv. trålinna) træl-

kvinde. Træl og TTællinde. Rotlie.NS.il.279.

20 Estrup.Sa^nl.Skrifter.l.(1851).226. trælke,
^- ['tr?^^^] -ede. (optaget i nyeste tid fra

oldn. J)rælka ; jf. 1. trælle 3 ; hos sprogrensere,

1. br.) gøre til træl (jf. trælføre). (Ansgar)
købte trælkede Drenge og opdrog dem
til Præster. Ottosen. Nordens Hist. (1893). 19.

Tvende mægtige Nationer kæmper . .
|

Broderen sin Broder forulemper
|

trælker

ham med Svøber og med Knut. AMatthison-
Hansen.Roserne.(1900).45. \\ overf. trælket

30 vorder de fri Ynglinger, bundet til Love og

Vedtægter. AErslev.Ørneklippen. 11. (1907). 9.

Reformationen orkede nok at trælke det

norrøne Maal i Norge. GSchutte. (Islandsk

Aarbog.1929-30.115). træl-knuge, v. (sj.)

underkue (som en træl), jeg har været ret

trælknuget (o: af en lærer).HCAnd.BC.V.382.
-kue, V. (sj.) d. s. *Da vil du se trælkuet

denne Thebens Stad. Evripides. Skuespil. 1.

(overs. 1875). 22. hvor mange bleve ikke

40 trællekuede af Nøden. BerlTid.^^itWOO.

Aft.2.sp.l. -kvinde, en. (sj. Trælle-.
Oehl.lV12. ogs. Træl-kvind. Winth. 1.185.

LJac.Guterlov.(1910).37. Trælle-: Drachm.
XI. 78). kvindelig træl; slavinde (jf. Trælinde

samt Træl sp. 86S"; i bibeloversættelserne 1871

(fx. 3Mos. 25. 44) og 1931 (fx. IMos. 21.10.

E8.24.2) indført i st. f.
Tjeneste-kvinde, -pige;

jf. ogs. u. Tjenerinde l.ij. GHMuller.Dånisch-

deut8chesWdrterbuch.il. (1800). 487. at ægte

50 en Trælqvinde var . . vanærende for den
Fribaarne. Molb.DH. 1.137. overf.: FlensbA.

*'/i%1895.1.sp.l.

I. trælle, v. ['trgb] (tidligere (spec. no.)

og dial. (Esp.362) ogs. m. lang vokal, jf.

skrivemaaden træle. DL.4—1—9. Holb.Paars.

252(00 stiæle).25S(oo qvæle) (men trælle c\3

tælle, smst.253)). (tidligere ogs. skrevet trelle.

Moth.T167). -ede. vbs. jf. V Træl, Trælleri.

(ænyd. trælle, trelle, træle, glda. (Michael.61)

60 træiæ, sv. tråla, no. dial. træla, isl. l)ræla,

jf. oldn. præla, kalde en for træl; egl. vel afl.

af I. Træl (1) m. bet.: være ell. gøre til træl,

men allr. i ænyd., glda. (og fsv., no. dial.,

isl.) kun kendt i forb., hvor der ikke synes
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(ell. ikke behøver) at tænkes paa trældom,

livegenskab i egl. forstand, men blot paa
liaardt, groft arbejde, jf. Y. Træl, Trældom 3,

træls, trælsom)
I) (i rigsspr. især O) intr.: udføre

haardt, groft ell. kedsommeligt arbejde
(trællearbejde), især: for andre (uden selv at

have udbytte ell. glæde deraf). Ægypterne tvang
Israels Børn til at trælle strengt (1931: til

Trællearbejde^. 2Mos.i.i3. han (havde) al-

drig . . havt behov hverken at vove sig paa
Søen i Storm og Uvejr, ey heller at trælle

paa Landet i svart ArheydelRobinson.I.lO.
tusind smaa forborgne Svende,

|
Som i Na-

turens Værksted trælle flittigt. £fei6.Poe<.//.

348. trælle (som lærerinde) i et kjøbenhavnsk
Institut. SHeegaard.UT.l 5. Feilb. det er saa
rrikt (tungt) at gaa og trælle i den bløde

Jord. LollO.
II

spec. (foræld.) m. h. t. hoveri-

arbejde olgn. (jf. I. Træl 3, Trælbonde^. Fra
sine Drengeaar af maatte han trælle paa
lioymaLTken.CFWegener.LK.20. De var tje-

nere til Sebber-kloster, eller som de sagde:

de trællede til Sebber-kloster. JfiCns<.Jj/4.//.

47. jf. ndf.: Bæster (o: heste), som tillige skal

trælle. Cit.l756.(CChrist.U.131). |l f om (livs-

varigt) strafarbejde (jf. I. Træl 2, Tråldom 2).

da bør hånd sin Livs Tid at trælle og arbejde
hvor hånd hendømmis.Z)L.6

—

6—19.
\\

(l.br.)

om dyr ell. redskab. 'Det er dog en sørge-

lig Lod at være
|
Et Æsel, som altid maa

trælle og bære. Winth.II.149. (man) spændte
elven i åg og lod den trælle ved kværnen for

at bringe menneskene rigdom. ^Oir.DH.7.
289.

II
t forb. m. for; dels med angivelse af

det (den løn), tnan arbejder for at opnaa:
•Den hungrig Bonde maa for Kosten aarle

ttæle.Uolb.Paar8.252. 'For Løn kun træller

en Slave;
| For Straf kun gruer en Træl.

Ing.RSE.VI.il. e.alm.; dels m. angivelse af
den, i hvis tjeneste ell. til hvis fordel man
arbejder: Han træller for andre og glem-
mer sig selv. VSO. et af de ledeste og løgn-

agtigste Ord, vort Sprog ejer: „At trælle

for Bønderne (o: være landarbejder)." Pol.*/io

1941.12.sp.5. i forb. m. under: det Folk,

under hvilket de skulle trælle (Chr.VI: som
de skal tienej, vil jeg dømme. y4/)(?.7.7.

Gymnasiets Undervisning træller under de
voldsomme Eksamenskrav. Oymnasieskolen.
1945.222.

II ofte i forb. w. ord af lign. bet.,

især slide (PAIIeib.Sk.11.337. Aakj.Hejmd.
27), slæbe (Hoib.Masc.II.3. Cit.l759.(mst
MKhh.1.624)), svede (Holb.Stu.II.9. PA
Ueib.Sk.II.337).

|| (1. br.) i forb. m. obj. og
adv. ell. præp.-led til angivelse af arbejdets

Ti9HHat. Af Skioldungens Flyhavn (o: dok)
Vamlet opgaaer

|
Ved trællende Søemænds

Anne . .
|
De stolteste Kæmper før der monne

sfaae,
| De trælled af Halsen fast Tungen.

ilSneed.ED.163.
jf. hentrælle: Bestandig vi

ni.iar' trælle Dagen hen. Hauch.SK.6. Far
sidder hjemme og træller Penge sammen
til Hulholdning og . . Skatter. ilf/>orenfzen.

(Pol."/il942.10.sp.4). m. refl. obj. (jf. u.

bet. 2): den altfor lange Skoledag, vi lader

vore Børn trælle sig igennem. DagNyh.**/t
1927.1.sp.5.

II
(nu sj.) præs. part. brugt som

adj. HSneed.ED.163 (se ovf. 8p.877"). snart
ønsker han sig i en trællende Arbeidskarls
Stilling. Mynst.(Sibb.I.vii). Nu, da de træl-

lende Vover
I
Har Ro, til det atter blir lyst.

Drachm.SH.42.
\\

{inaaske delvis til bet. 2;

10 jf. forb. som arbejde, slæbe sig ihjel; sml.

ogs. fortrælle sig; nu 1. br.) refl., i forb. som
trælle sig død (ChrBorup.PM.137) ell.

(oftest) ihjel, slide sig op ved haardt arbejde.

De verdslig-sindede . . træller sig ihjel for

de penge, som en liderlig arving tør øde.

Høysg.AO.180. Bødt.190. Den, der træller

sig ihiel til Hove, skal man begrave under
Galgen. Molb.Ordspr.99.

2) (sa. bet. i ænyd.; maaske egl. (jf. bet. 3):

20 gøre til træl, holde, behandle som træl; især

jy.) lade arbejde haardt (som en træl);

plage, gøre udslidt ved haardt arbejde.
For ikke at „trælle" Hesten op ad Bakken
gaar Kusken ved Siden af Læsset. OrdfeS.

(Mols).
II (jf. udtrælle; nu næppe br.) i

forb. trælle ud. Moth.^T145. jf. VSO. \\ nu
næsten kun (jy.) uden obj., i forb. som det
træller (paa en ell. noget), det volder be-

svær, trætter, generer, tager paa. det træller

30 stærkt på hestene op ad bakken. HjælpeO.
489. det træller stærkt på Gangen, at vejen

er så sandet, smsi. Feilb.
||

(ænyd. trælis t

sa. bet.; jf. fortrælles u. fortrælle) f dep. i

bet.: slide sig op; blive udslidt af haardt
arbejde; ogs.: arbejde haardt. Han (o: en

officer) blev født . . til at trælles fra Ung-
dommen af, hans Siel var sat i et Verkstæd
til ideligt Arheyde. Adr.'V»1759.127.

3) {vist nydannelse til 1. Træl 1; sml.

40 trælke; sj.) gøre til træl; holde som træl;

i perf. part. brugt som adj.: Heller end jeg

lever trællet,
|
ligger jeg som fri Mand fældet.

Rørd.OK.20.
II. trælle, v. [itnle] rtræle. VSO.(u.

indtrælle;, trøle. Moih.T214. drejle. smat.

D124). vbs. -ing (Dagen.^'/iol803.2.sp.l.

Regulativ f.Skibe-TrællingenvedOdenseKanal*/t

1847.§3). {jf. ænyd. trøler, person, der træl-

ler (II), samt SV. trål-lina, -våg, trælle-tov,

50 -vej; fra nt., holl. trcilen (treulen, treidoln,

trodlen mfl.), der (muligvis gennem eng. trail

i lign. bet.) stammer fra fr. trailler, til traille,

se III. Træl, Trejl; sml. Trælle- 2; fagl. (^),
nu næppe br.) hale, slæbe, trække (et far-

tøj) i en bestemt retning v. hj. af et tov (træl

(III);,- spec: (lade langs bredden gaaende

mænd ell. trækdyr) slæbe pramme olgn. op ell.

ned ad et vandløb. Skibsfolket ogsaa (syn-

grr) naar de af Moradtze-Dynger
|
Et Skib

60 mod Vinden ud i Søen trælle maa. Falst.

Ovid.83. Færgemanden ved Vordingborg be-

vilgedes en Godtgørelse . . for at trælle

Gaabense Færgefartøjer til og fra Vording-

borg VtBTgehTO.ArkivMu8.I.149. Gaardmæn-
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dene (er) berettigede til, ved Hestekraft at

trælle Fartøier og Baade i Odense Kanal.

Regulativ j.Skibe-Trællingen vedOdenseKanal Vi

1847.§1. en stor Mængde Indfødte (kom) ud
paa Revene, hvor der blev kastet Varp ind

til dem, for at trælle Corvetten ind. StBillc.

GaUII.2. Scheller.MarO. \\(sj.) hejse (op).

det er ofte Boemanden selv, der maae gaae
i Laug med groveste Strandkadet (o: havne-

sjover), for at trælle Kornsekkene op paa
Loftet (o: naar han sælger det i hyen). Rothe.

Landvæsens System.I.(1784).87.
Trælle-, i ssgr. ['tyglo-] I) (undertiden

vekslende m. Træl-, se fx. u. trælle-agtig, -ar-

bejde, -født, -sind(et); sml. ogs. u. Træl- 1).

GJ i ssgr. (ofte m. overf. het.) til I. Træl (1 ell. 3)

(i enkelte ssgr. muligvis til I. trælle, se fx.

Trællearbejde^; saaledes ndf., hvor ikke andet

angives (jf. ssgr. m. Slave- og Trældoms-^;
foruden de paa alfabetisk plads behandlede

kan nævnes fx. Trælle-barn, -blod, -byrd,

-datter, -dont, -dragt, -flok, -forhold, -færd,

-gerning, -haand, -herkomst, -hob, -hold,

-kaar, -klasse, -kofte, -krop, -kuld, -lader,

-lydighed, -navn, -pisk, -slægt, -stamme,
-syssel, -søn, -tilstand, -tjeneste, -tøs, (paa)

-vis, -væsen, -æt. 2) i (-^, foræld.) ssgr.

til II. trælle (ell. III. Træi;, se Trælle-bane,

-penge, -sti. -aag^, et. (til 1. Aag 1.2j.

*(Jesus) brød mit TrgdWeaag.Grundtv.SS.Y
144. Edom, som Jakob (o: israelitterne)

i over Tusind Aar har holdt nede, har
lagt Trælleaag Tpa&.K3Iunk.EI.ll. -aand,
en. (jf. -sind, -sjæl; 1. br.). *Folket

|
Har

ingen Trælleaand./ngi.DD./.i42. MO. -ag-
tig, adj. (sj., maaske med tryk paa 2. led

(jf. -agtig 2.2 samt slavagtig u. slaveagtigj;

træl-. vAph.(17o9). Rothe.OmHierarkiet.il.

(1779). 61. jf. TTælsLgtigheå.LTid.1731.366).

som minder om trælle; slavisk (I). JPJac.
1.81. med trælleagtig ydmyghed kryber
(lappen) for guderne. AOlrE.NG.142. -ar-
bejde, et. (nu 1. br. Træl-. vAph.(1764).

2Mos.l.14 (Lindberg)), det arbejde, som træl-

lene udførte; i videre anv., om groft, haardt,

ringeagtet arbejde ell. om uselvstændigt ar-

bejde, som andre høster nytten af (jf. Y. Trælj.

Reflexionen maa nu stryge Tegl, opføre

Bygninger og gjøre andet Trællearbeidc.

Kierk.XIII.285. Mit Liv har . . været delt

mellem goldt Trællearbeidc og egoistisk Ny-
delse. Cit.l879.(Brandes.Br.in.301). JakKnu.
G.250. -baand, et. (især billedl.). *Saa er

da Timen kommen,
|
At jeg skal bryde mine

Trællebaand? Oehl. ND. 341. Holstein. SB. 84.

t -bane, en. fDrejle-. Moth. 0125). (til

II. trælle
; jf. -sti^ vej for mennesker ell. heste,

der træller pramme. VSO. -binde, -bonde,
-dyr, se træl-binde, -bonde, -dyr. -født,
part. adj. ^træl-. DanmRigHist.1.787). (jf.

trælbaaren) født af en trælkvinde, i trældom.

Engelst.Qvindekj.302. *(jeg) Er Terne, trælle-

født hos Dronningen. Oe7iZ.XZZ.i65. || sub-

stantiveret: *Hans Moder var en Sort, en

Trællcfødt. HCAnd. SS. IX. 312. Kierk. VIII.
328. -hus, et. I) (sj.) til I. Træl 1: I vandrer
ud af Ægypten, af Trællehuset (1871 og 1607:
Trælles Huus; Chr.VI: tieneres huusj. 2Mos.
13.3(1931). 2) (jf. Slavehus 2; til I. Træl 2;
nu næppe br.) fængsel for personer, der er idømt
strafarbejde. Gram.Nucleus.1257. vAph.(1759).
Leth.(1800). -kne, -kvind(e), se træl-

kue, -kvinde, -liv, et. en træls liv; især

10 overf., om haard, ufri tilværelse med strengt

arbejde; slaveliv, jeg var uden Evne til

nogensinde at kæmpe mig ud af mit Trælle-

liv. Oversfc.L.2S(?. dette Trælleliv (o: sol-

datertjenesten). VKorfitsen.KF.71. -lænke,
en. (jf. -baandj oftest overf.; især i udtr. for

politisk underkuelse. *Fredrik Trællelænken
brød,

I
Og Frihedsstøtten reiste sig. Oehl.XX.

279. Gjeldbundne kunde geraade i Trælle-

\3snkeT.Estrup.Saml.Skrifter.I.(1851).230.LC

20 Niels.R.66. I. -mærke, et. (jf. æda. threls

merke (DGL.V11.94) .mmt Trællering) mær-
ke, der betegner en person som træl (1 ell. 2);
slavemærke. *i Pandens hvide Stribe

|
Trælle-

mærket blev mdhrændt.PalM.ND.127. II.

-mærke, v. (1. br.) mærke som træl. D&H.
t -penge, pi. (til III. Træl ell. II. trællej

afgift for benyttelse af et apparat til at trælle

færger ud og ind. ArkivMus. 1. 149 (m. h. t.

forhold ca. 1812).

30 Trælleri, et. {ænyd. trælæri; vbs. til I.

trælle ell. afl. af I. Træl (jf. Slaverij; nu
1. br.) det at trælle ell. være træl; især: haardt,
uselvstændigt, nedværdigende arbejde.
ChrBorup.PM.393. andre har forladt dette

evige Trælleri her i Colonien (o: forbryder-

kolonien paa Ny Holland). Hrz.III.278. For
hende var Julen et Trælleri, et festligt Aag.
Elfelt.NB.91.

Trælle-ring, en. (sj.) halsring anvendt

40 som trællemærke (jf. u. frels samt FalkT.E-
tymO.I.196); slavering. D&H.I.235. -sind,
et. (f Træl-. MCBruun.Forsvarf.Menings-
friheden.(1798).5). (jf. -aand, -sjælj en træls

sind; slavisk, fejgt, sløvt, dorsk sind; slave-

sind; spec. om mangel paa frihedsaand hos et

folk. *Valhals Guder rødme,
| Og skamme

sig ved eders Trællesind. Oehl. IV 122. de

usleste menneskelige Instinkter, Troløsheden,

Trællesindet, Driften til at indynde sig hos

50 den, som har Magten. Brandes.(Tilsk.l899.

187). [I
(sj.) om person. En Daare er hun,

et Trællesind. Gabrielsen (o: KMunk). Ewalds
Død. (1943). 8. -sindet, adj. (f træl-.

Rothe.Landvæsens System.I.(1784).12. Kruse.

DVIV.33). som har trællesind; slavisk. Kierk.

IX.81. en plump og trællesindet Tvivl om
det Ædle og Store. JPJac.1.253. -sjæl, en.

(jf. -aand, -sind samt Slavesjæl^ en træls

sjæl; trællesindet person (jf. Sjæl 6.3). *En
60 Trællesiæl kan intet Høit forstaae. Oe/i^ZZ.

20. *Nej, slænge sløvt sig med et Suk
|
og

vente Leens visse Hug,
|

gør Trællesjælen

og Taahen. Rørd.(Tilsk.l900.26). -slid, et.

haardt slid. saa pludseligt et Spring fra
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Overflod til T:Tæ\les\id]Rahb.Tilsk.l796.474.

CHans.BK.128. -stand, en. I) (jf. Træl-

domsstand; nu 1. br.) den tilstand, stilling at

være træl ell. i trældom. Denne Tjener forlod

. , sin TiæWe-St&nd. Schousiølle.Saxo.SW.

(Moses vilde udfri folket) fra dets Trælle-

stand under en Tyrans ±\.tLg. Kierk.Y92.

2) trællene betragtet som stand, befolknings-

klasse. *du har ikke valgt en ringe Brud
|

Af Terneslægten eller Trællestanden. Oe/ii.

XXXn.186. Der er næppe Tvivl om, at

der i (Danmark) fandtes en stor Trællestand.

DanmRigHist.L177. f -sti, en. (til II.

trælle, jf. -bane samt sv. trålvåg, nt. treidel-

pfad, -steg, -weg) træksti. Ad „Trællestien"

langs Bredderne (af Susaaen), — Navnet er

endnu bevaret, — slæbte forasede Heste de
tunge Skøjter den lange Vej til Næstved. H
Kaarsb.M.1.131. f -tov, et. (jf. ældre ty.

treillinie olgn., sv. trållina; til II. trælle) tov,

hvormed man træller et skib (ud ell. ind);

træktov. StBille.Gal.il.83. f -vej, en. d. s. s.

-sti. ENeergaard.Skolesproget paa Herlufsholm.
(1922).62. -værk, et. (fsv. J)ræla værk, no.

trælevork, oldn. J)ræl(s)-verk ; jf. -arbejde; nu
1. ftf.) en træls værk ell. arbejde; ogs. om
resultatet. Vor Helt . . anseer (arbejdet) for

det Skjønneste . . netop fordi han vil ar-

beide, kan hans Gjerning vel blive et Ar-
beide, men ikke et Trælleværk. Kierk.II.259.

Pyramidernes Storhed lader os glemme, at

de ere Trælleværker. F/SO.

Trælling:, en. vbs. til II. trælle.

Træl-penge, pi. (emb., foræld ) afløs-

ningsafgift for træl (V), hoveri, det kan ses,

at gaarde, der gav trælpenge, undertiden
desuagtet deltog i noget av hoveriet. JySaml.
6R.III.49. HistTidsskr.10R.III.62.

træls, adj. [tjers] intk. og adv. d. s.

(MDL. Baud.H.150.~ErlKrist.Ler.(1930).109)
ell. (sjældnere; vist navnlig som skriftform) -t

(HDahl.(Modersmaalet.(Kbh.). 189911900.18.
tp.2). Thuborg.MigogJohanncs.(1937).147. Ger-

tov.KL. 13); ftt. og best. f. d. s. ^dette træls

Mic.JakKnu.Jy.dl.267. den træls Vej.
A Henriques.GA.244. jf.: „Ordet synes ikke
at bruges i fltal." fi^æZpeO. „ubøjeligt Til-

lægsord." Dcfe/f.^ ell. (nu alm.) -e ["trelOsa]

fdet enstonigt Trælse. Bråndes.XY.242. lange,

trælse We\Q.Gravl.N.104); (sj.) gradbøjet:

komp. -ere ^Paasken . . bliver trælsere at
komme igennem for hvert AsLT.B.T.^*/tl919.
S.sp.l) og superl. -est (BerlTid.*/tl931.M.7.
sp.l. den trælseste Vinter, jeg nogensinde
har oplavet.ErlKrist.S.W). (egl. vel gen. af
I. Træl, jf. stakkels af Stakkel og ssgr. som
<'-nyd. træls arbeid ell. (m. opr. gen. flt.) som
hornh. trælevei, besværlig vej (Esp.362), isl.

J)ra!la-fær6, tungt føre, -rei6, haardt ridt,

-strit, groft arbejde; muligvis dog af V Træl,

jf. skams n. I. Skarn 3 samt jy. vrags,
kassabel, volds, voldsom || dial. ogs. sub-
stantiveret (sml. Fjols, Bæls^, ;/. fynsk et

stakkels (ell. gammelt^ træls, et forslidt,

usselt menneske (OrdbS.) \\ sml. trælsk, træl-

som og jy.: *eg og æl
|
det brænder træl

| bøg
og esk

I
det brænder lTh]s..Feilb.I.238.

\\ især

jy.; i skriftspr. 1. br. før slutn. af 19. aarh.;
ikke i MO. Holst.R. SvGrundtv.) trælsom;
møjsommelig; besværlig.

1) om arbejde, (legemlig) anstrengelse, be-

vægelse i tungt føre olgn.; i videre anv. ogs. om
aandeligt arbejde, bekymringer, sorger olgn.

10 (degnen har kun i kort tid kunne i holde skole)

saasom de fattige Beboere, der ere Trælle-
bønder, har selv en Træls Avling, ej kan
slippe Børnene, saa snart de kan kiore

Ploven. Cit.l735.(AarbThisted.l921.223). den
sædvanlige (tærskningsmaade) med Pleilen,

skiønt den er træls . . gaaer dog fra Haanden.
OecMag.1.50. hvor sjelden er Konen selv

Mejerske, og i saa Fald hvor træls for hende.
BUch. (1920). XXII. 97. der er ingen, der

20 regner mig for noget, ikke engang mine egne
Børn. Det er saa træls, saa forfærdelig træls.

ErlKrist.Ler.(1930).109. De var Daglejere og
vant til det trælse Slid paa Gaarde og i

Marker. ZirA;.D.125. Lamartines apokalyp-
tiske Digtning fra 1830'rne, som nu fore-

kommer os saa træls en Læsning. iZufto«;.

HL.89. UfF. II (1. br.) som adv. Ordene kom
. . trælst og nødigt over hendes Lgdher.Thit
Jens.M.158. det gaar træls olgn. CKohl.

30 MineVenner.(1908).38. Neergaard.Er.1.223.
have det træls: NMøll.H.20.

2) i videre anv. 2.1) om vej, føre, terræn

olgn. Veien er træls. Etlar.GH.1.264. Vinden
var imod og Pløjejorden træls at træde i.

Gravl.VF.80. 2.2) om tid (tidsrum), som er

vanskelig at komme igennem (p. gr. af haarde
kaar, sorger, bekymringer olgn.). MDL. min
Skoletids trælse Dage. KMich.BogenomKær-
lighed.(1912).ll. 2.3) (1. br.) om tung, uhandle-

40 lig genstand. *(hun) slipper sin trælse Bylt.

Aakj.RS.20.2A) (1. br.) om dyr ell. person; dels:

besværlig at have at gøre med; uvillig;
umedgørlig; stædig. Folk var saa trælse

at have med at gøie.ErlKrist.S.45. (hestene

var) trælse at køre langvejs med. Elkjær.NT.
180.

II
dels: (sj.) som har megen møje. *Jeg

blev . .
I
født af Evighedens Dyb

|
til at

vandre træls og saaret |
over Jorden som et

Kryb. SMich.RF. 15. *Vil Du ej længer

50 vandre med Guds glade
|
og fattige Venner,

men have Stav og Pung
| og Sko og Penge,

blive træls og tnng?Jørg.Over8.afPascoli:Pavl

Fugl.(1924).18.

trælse, v. ['tfelso] -ede. (dannet i nyeste

tid til træls; prov., især jy.) gøre træls;
især m. h. t. bevægelse, fart: sinke, (aabent-

staacnde vogndøre) trælscr Togets Fremfø-
relse. LoA;omo<it;r.294'i. 39. sp. 7. det trælser

farten. OrdbS.

60 Træls-hed, en. (sj.) det at være træls.

jeg er langt væk fra Hverdagens Smaa-
ti ælshed. Aaselians.DG.26.
Træl-sind, -sindet, se Trælle-sind,

-sindet.
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trælsk, adj. [tj^l'sgf] (jf. no. dial.

trælskleg, trælleagtig; dannet til I. Træl (jf.

ord som fjendsk, hadsk, hundsk, skælmsk,
slyngelsk, troldsk^ i sidste halvdel af 19. aarh.

(mulig optaget i rigsspr. fra dial. (sjæll.?));

l.br.) I) trælleagtig; slavisk; servil. *ret

hver Ryg, som trælsk sig høied. Schand.SD.
122. (han) saa op til hende med en underlig

trælsk Respekt, fordi hun hørte med til „dem
paa Thorsholm". Bang.F.19. en Skribent, som
ikke er trælsk og har Indsigt, maa præge
Ord fra sin egen Mønt.NMøll.(Tilsk.l911.L
169). 2) træls; møjsommelig. Det kan være
det Samme, om Du skulde slide nok saa

trælsk i det . . hvis Du kunde sidde somme
Tider med den lille Line om Livet. Schand.

F.524. det er et træl'sg Arbejde. UfF.(sjæll).

\ Træl'Skab, subst. {no. dial. trælskap;

til I. Træl) trældom; trælleri. *En Embeds-
mand har travlt, der er Pligt efter Pligt,

|

. . Tjenesten, forstaar De — er mestendels

Trælskab (cv) Selskab). OMads.De«^wende
Hollænder. (1893). S7. Trælsk-hed, en.

(1. Ir.) til trælsk 1: Bang.F.21. trælsom,
adj. ['tf8l(|)S(om(')] (ænyd. d. s., sv., no. dial.

trælsam'VaKe i let. 1-2;; til I. trælle (Y Træl)

ell. I. Træl) i) (især O ell. dial.) som volder
møje, besvær (ell. bekymring, sorg); træls.

II
om arbejde, livsvilkaar olgn. Moth.^T145.

Middagssolen
i

venlig kalder mig
|

fra

trælsom Dont. FGuldb.(Rahb.Tilsk.l796.21).

Den, som trælsomt arbeider for et kummer-
ligt Udkomme til sig og Sine. Kierk.Y203.
trælsomme Mæglingsforhandlinger. KrErsl.
AA.83. Feilb. Brenderup.§40. UfF.(sjæll).

II
om tidsrum, sure, trælsomme Dage. Mynst.

Præd.1.357. ikke en sorgfrie men en trælsom
Fremtid. ZterÅ;.X//.12. || om vej, føre. Lerede
Veie ere i tør Tilstand gode, ere de af Regnen
opblødte trælsomme. PWBalle. K. 74. træl-

somme Omveie. Elkjær.RK.52. \\ om ting:

tung; uhandelig. *Sorgens trælsomme tunge
Læs

I
Det venter os dog, naar vi standser.

JPJac.1.359. (træsko) er et trælsomt Fodtøj.

UfF.(sjæll). 2) (nu sj., jf.: „Norsk." VSO.).
om person: som har ell kan udholde megen
møje; ogs.: stræbsom; flittig; ihærdig;
udholdende. Moth.T167. En trælsom Arbej-

der. VSO. en trælsom Stenhugger ved Vejen
sliåei.Stuck.SD.S. 3) (sj.) trælsk; slavisk.
denne Underordnen af det Enkelte under
det Almindelige . . bevarer imod en . . træl-

som Hylding af ydre, indholdsløse Former.
HNClaus.UT.19. VSO. Trælsom-hed,
en. til trælsom 1: de jublende Sange, der

ligesom rev hende ud fra Hverdagslivets
fade Tomhed og Trælsomhed. ^n^^nd.iSfctt/-

fedeHaab.(1894).162. en stor Stad, hvis Be-
folkning har Trang til at . . afkaste Træl-
somhedens Aag for en kort Stnnå. Nystrøm.
S.250.

Træl-stud, en. (jf. -dyr ; nu næppe br.)

stud, der anvendes som trækdyr. Amberg.
Træ-lus, en. (til Lus 2; ;/. -ormj et

(især folkeligt) navn paa forsk, smaadyr (in-

sekter, krebsdyr), der lever i (raaddent) træ,

fiavnlig (jf. Mur-, Tømmerlus^ om bænke-
bidere (Psocidæ). LTid.1747.722. vAph.Nath.
VIII.206. MO. Bergs.MS.*I.164. Feilb. LollO.

Træl-værk. et. se Tralleværk.

Træ-lærke, en. (no. d. s., sv. tråd-

lårka; 1. br.) \. hedelærke; skovlærke; lAillula

arborea. En enkelt Trælærke kvidrede . . fra

10 en enligt staaende Tjørn. Bergs.BR.144. -lo-
ber, en. \. klatrende spurvefugl af familien

Certhidæ; spec. om almindelig træpikker, Cer-

thia familiaris. Lutken. Dyr.^168. Kjærbøll
116. Ueberkind.DVIX.384. -lejr, en, et.

2( løgvæksten Allium Cepa var. viviparum
(der har luftløg; jf. Etage-, Luft-, Topløg^.

MøllH.IV245. HavebrL.*II.973. O -løs, adj.

(jf. -barj som mangler trævækst, denne lille . .

0, der nu er næsten træløs. HFRørd.Arrebos

20 Levnetog Skrifter 1.(1857). 10. fladt træløst

La,nd.JohsBrøndst.RU.118. Il hertil Træløs-
hed. J5fandes.Z.426. -maaler, en. I) spec.

(jf. Maaler 2 ; forst., sj.) redskab til maaling af

træers højde (dcndrometer) eller veåmasse (xylo-

meter). ForstO. 2) (til Maaler 3; zool, I br.)

navn paa (larve af) visse sommerfugle af

familien Geometridæ. Siesbye. Boarmia cinc-

taria Schiff. Ringplettet Træmaaler. FrHeide.
Sommerfugle-Atlas. (1913). 14. -maaling,

30 en. (forst.) maaling af (vedindholdet i) træer

(paa roden). Sal.XV11.722. Træmaalings-
lære. ForstO. Træmaalings-redskaber.
HauchOpperm.Haandb.684. -maché, subsi

(dannet i nyeste tid efter Papmaché; fagl) en

slags plastisk træmasse. Krak.l944.11.4034.
-mand, en. I ) mandsfigur, udskaaret i træ;

tidligere spec. om en art mekaniske trædukker.

en Træ-Mand . . var anbragt oven paa Kaget
(i Haderslev). Riber.(Egeria.1,1.(1804).210).

40 MO. de øredaskende Træmænd paa Mester
Jakels Teater. VilhAnd.HP.148.

\\ (jf. bel 2)

i sammenligning, man (ser) en stor Deel af

vore moderne Dandsere at stille sig som
mekaniske Træemænd og bevæge sig som
Automater. Z)andsefc.^iS(?i;.22. Jens Hansen
sad rolig som en Træmand. JFJens.5jP.65.
Feilb. 2) overf.: person, der minder om en

træmand (1); især om person, der (tilsyne-

ladende) ikke har nogen følelse ell. humor;
50 stiv, kold person (sml -figur, -pind 2 samt

Træring slutn.). en følesløs Træmand. OeZiJ.

V111.293. som aandelige Træmænd kunne de

ikke engang glæde sig over et godt Indfald af

Andie.SHeegaard.0F.53. „Hvad synes du om
vore nye Strømper? . . det er Silke du!" —
„Det er jo kønt . . men pokkers dyrt .

."—
„Din TisimandV'AndNx.DM.IV 150. Feilb.

Il
(sport., jarg.) forsigtig spiller (i kricket),

der blot vogter sit gærde, men ikke prøver at

60 score (jf. Plankeværk 2). Kricket.l934.42.sp.l.

3) (Y, jarg.) person, der er beskæftiget i

trælastbranchen. At afskaffe Pund-Betegnel-

sen er vist lettere sagt end gjort, skriver en

gammel Træ- og Jernmand. BerZTtd."/»7944.
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M.6. sp.5. VBergstrøm. GodeDanskere. (1946)

.

107. -mark) en. (forsi.) nedsæt, betegnelse

for plantet skov, hvis træer er ensartede og staar

i lige rækker. Kulturskovens Træmarker. We-
senbL.(Da.Naturfredn.l938l39.70)). -marv,
en. marv (2) (jf. Ben-, Hyldemarv^. SLang-
hjær. Varekundskab. I. (1856). 185. -masse,
• u. spec: 1) (forst.) vedmasse. Grundsætnin-
ger, hvorefter hver Træart i den korteste Tid
muligt kan bringes i Tilvæxt og i et rigtigt

Forhold til Træmassens Voihtxxg.ConvLex.
XVII1.66. ForstO. 2) (fagl.) masse, bestaaende

af irætaver; dels (jf. Cellulose 2) udvundet ved

kemisk behandling af træ fkemisk træmasse.
Hannover&Smiih.Papir.7), dels udvundet ved

slibning fTræslibet kaldes ogsaa mekanisk
Træmasse eller i daglig Tale blot Træmasse.
smst.). OpfB.WIII.73. -mat, adj. (med.) i

udtr. for, at der ved bankning paa legemets

overflade (perkussion) høres en lignende lyd

som ved bankning paa (massivt) træ. der (var)

træmat Dæmpning paa hele højre Forflade

(af brystkassen). Ugeskr.f.Læger.l928.305.sp.l.

•mel, et. (ænyd. d. s.) mel (2), pulver, be-

staaende af pulveriseret træ (ved). I) (nu
1. br.) om orme-, boremel olgn. vAph.Nath.
VII.565. 2) (fagl.) træslib ell. tørrede og f,n-

malede savspaaner anvendt i industrien (til

fremstilling af papir, kunsttræ olgn.). Levin.

Suenson.B.II.187. -moden, adj. (gart.) om
frugt: modnet paa træet. Pærer, som er pluk-

kede fer de er træmodne (inden der er ind-

traadt Farveforandring, og Stilken let løs-

ner) , • opnaar (ikke) en tilfredsstillende

Smiig.GartnerTidend€.1920.127.Pol.*^/i>1943.

7.sp.2. -modne(s), v. (gart.) blive træ-

moden. I Frugthaven foregaar (i september)

Indhøstningen af Frugten, efterhaanden som
don træmodnes. Haven.l929.138.sp.l. -mor-
der, en. (-f -myrder. Kjærbøll.FB.139).

S( slyngplanten Celastrus (scandens L.) (der

undertiden kan kvæle de træer, som den om-
slynger). JHSmidth. Arboret. 55. HavebrL.*!.
218. -mos, et, en. (ældre) folkelig betegnelse

for forsk, (mosser og) laver, der vokser paa
træer (se nærmere JTusch.314; ofte i modsætn.
til Stenmos^. Der findes mange slags Musz,
Træ-Musz, der hænger som lange Lokker ned
af Grenene paa Fyrtræerne. LTid. 1727.637.
Træ- eller Stcen-Mosene. OFMiill.Svampe.45.
MO. -mur, en. 7nur (især: som forsvarsværk)
hyiiqit af træ (palisader). Rostgaard.Lex.T55 c.

1'mmændene (i Lund) værgede sig fra en
1

1 iinur, der omgav Byen. Suhm.Hist.1 1.552.
ni. llcm Matr. Nr. 313 a og b er opført en
i I 1mur med Dør. Ugeskr.fKetsv. 1946.A.955.

||
Kpec. m. h. t. det svar, oraklet i Delfi gav

Tlwmistokles, at han skulde forsvare Alhen
>' 'I Iræmure (o: v. hjælp af en stærk flaade).

.V lUns.Overs.afPlutarch.II.(1803).22. (orak-

let) erklærede Træmure for uindtagelige.
Thrige.LærebogigJ. Hist. (1854).61. liavde saa-
dan Helteaand besjælet Mængden, da havde
vi beholdt vore „Træmure", vor Flaade.

Blich.(1920).XXI.178. -myrder, en. se

-morder, -mær, en. (foræld.) træhest (2.2)

(især i forb. som ride (paa), dømme til træ-
mær(en)^. de fik en Fandens færd,

|
Ja

mangen en kom til at ride paa Træ-Mær.
Oit.ca.l700.(Thott4° 1525. 313). paa Ulfeids

Plads eller Hallands-Aas . . findes tvende
Træe-Mærre. Holb. Jean. 1. 2. Winth. HF. 164.

-møl, et. (zool., foræld.) betegnelse for visse

10 insekter, hvis larver gnaver i træ. vAph.Nath.
V.412. Amberg.
Træn ell. Train, et. [tfBix (saaledes

alm. Jxj; ell. tfæ'n] (jf. „TTæen.""Leth.(1800).

„Træng." JBaden.jPrO;;. best.f. -et ['tjBil'a^

•tjælnaf] flt. (i bet. 1 nu 1. br.) d. s. (i bet. 2:

at. 1842. (DanmarksJernbaner. I. (1933). 141.
sp.2). jf. best. f. 'PeTsontr&inene. SjællJernb.
Stat. 9; i bet. 1: disse Brotrain. Mii Cont\
VIII. 281) ell. trains (i bet. 1: MilConv.

20 VIII. 281. Cit. 1864. (AarbLollF. 1933. 163)).
{fra fr. train, vbs. til trainer, trække, slæbe

(se trænere, træne^; egl.: hvad der træk-

kes, slæbes, følger efter olgn., følge, vogn-

tog osv.; i bet. 1 vist over ty., i bet. 2 over

eng.) I) ;ji sammenfattende betegnelse for de
dele af en hær, hvis opgave det er

at transportere troppernes udrustning
(Fægtnings- og Bagagetræn. Sal.T.1941-42.

871. jf. Troppetræn) ell. forsyninger (For-

30 syningstræn. smst.) samt at evakuere tropper

fra kamppladsen ^Evakueringstræn. smst.);

tidligere spec. om brobygningskolonne (jf.

Brotrænj ell. artilleriets transportafdelinger

('Artilleritræn. MilConv.VIII.286); ogs. alene

om materiellet ell. om kolonne af trænvogne

paa march (jf. II. Tros 2, Tøj I.2). Leth.

(1800). MilConv.VIII.276. PAMathiassen.
Hærordning.(1939).181.

\\ ({Q, 1. br.) i videre

anv., om vogntog, følge olgn. Leth. (1800).
40 føre et stort Træn af Tjenerskab. VVed.B.

28. hun saae et langt Vogntrain foran

sig (0: ved Istedslaget). Det var et Ambu-
lancetog. Holst. III. 29. 2) (nu sj. og især

om udenl. forhold) jærnbanetog (jf. II. Tog
3 samt Jærnbanetræn; sml.: Damptræn.
Cit. 1841. (Danmarks Jernbaner. I. (1933). 138.

sp.2)). JurUgeskr.1850.247. SjællJernb.Tje-

neste-Iiegl.l9. Saa dampede et Træn frem
over Dæmningen (0: ved St. Jørgens sø).

50 Jørg.LT.61. Cavling.A.1.46. AWinding.Vag.
19. Det gamle rystende Train til Borlin.

Weltzer.VO.83.

Træn- ell. Train-, i ssgr. ['trsa-i

'tfæ'n-] i visse ssgr. i folkeligt spr. ell. spøg.

ogs. (m. ordspil paa I. Tran^ f'tpjn-] (se

u. -konstabel, -kusk samt Tranuunk/ især

m) til Træn 1, fx. (foruden de ndf. behand-

lede) Træn-afdeling, -depot, -formation, -fø-

rer, -kolonne, -kompagni, -materiel, -officer,

60 -tjeneste.

Trse-nafl^le, en. (glda. treenagle (Bøn-
neb.1.287)) Tnncnagler maao ingensinde ind-

slaaes i Skorstenene. /*/.•/, 7795.^27. Funch.
MarO.II.98. FagOSnedk. Feilb.

66*
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Trænd, trænde ofl,, se Trend, III.

trende osv.

træne ell. (sj.) traine, v. ['tfæ'na]

-ede, vhs. -ing (s. d.). (i slutn. af 19. aarh.

(jf. dog Træningsgalop^ optaget i sport, fra

eng. train, trække, slæbe, spec: faa en plante

til at gro paa en bestemt maade, i en bestemt

form, i videre anv.: ved opdragelse, øvelse,

dressur, uddanne et dyr ell. menneske til visse

færdigheder \\ ordet afløser det ældre trænere

(2) og synes først at forekomme som vbs. (se

Træningj og i part. (se bet. S); jf., at IdrætsB.

1.464 bruger trænere, men Træning og (smst.

467) den Trænende; opr. brugtes det spec.

m. h. t. (væddeløbs)heste
, jf.: at træne en

Rest. smst.11.769; se ogs. u. bet. 3 og u. Træ-
ning

II
ordet er i eng. laant fra fr. trainer, se

trænere; sml. Træner, Trænør) i) trans.:

ved ihærdige øvelser dressere, uddanne,
opøve (et dyr ell. menneske) til at udføre

præstationer af en vis art; opr. m. h. t. sports-

præstationer; i videre anv. ogs. ni. h. t. andre

færdigheder. Vædløb.70. De (o: to vordende

danserinder) skal trænes . . til de er legemlig

i\ilåkomne.ORung.P.320. refl.: man kan . .

træne sig selv til at være mindre uens i sit

Yæsen. KvBl.yd912.1.sp.3. Borgen hvor 1600
Vikinger for 1000 Aar siden opholdt sig

for at træne sig, inden de tog ud paa deres

berømte Vikingetog. Socialdem.^/il946.3.sp.3.

II (ii- optræne^ i forb. m. op. (han) træ-

nede sig op til at staa lige med enhver
Mand i Amerika af Sværvægtsklassen med
Boksning som Specialitet. JFJens.iVYPJ. Ta-

lepædagogen Fru D. (har) trænet i Hundred-
vis af Stemmer op til den størst mulige

Klarhed. PoLVni942.i3.sp. 4.
|| (1. br.) m.

obj., der betegner den færdighed, der opøves,

(tysk stil) træner Nøjagtighed, Omtanke og
logisk Tænkning. Gymnasieskolen.1945.222. 2)

irdr.: øve sig for at opnaa en vis færdig-
hed (især: for at kunne deltage i en sports-

kamp); ofte i forb. m. til. Hun . . trænede
til Svømmestjerne. J.ajDons.7tfYi97. naar en

sportsmand træner, maa han ikke ryge tobak
og drikke spiritus

j jf. (spøg.): du har smug-
trænet, o: øvet dig i smug for at kunne im-

ponere med din dygtighed. 3) part. trænet
brugt som adj. (jf. overtrænet (u. overtrænej,

sportstrænet); som ved ihærdig øvelse har op-

naaet og vedligeholdt en vis evne ell. færdighed,

især m. h. t. (legemlig) sport ell. idræt, legemlig

udvilding (fysik), men ogs. m. h. t. aandelige

færdigheder, øvede og trænede YicsiQ.Tidsskr.

f.Sport.1887.310. (skøjteløberen) var udmær-
ket trænet. Da.Sportstidende.1894.75. jeg er

saa stærk og trænet nu, som jeg aldrig

har været. Bønnelycke. Sp. 192. Forfatterne

(er) øjensynligt ikke tilstrækkeligt historisk

trænede. HalKoch.Lidtafhvert.(1940).130. der

(vankede) skældud og ikke sjældent et dask
fra Bedstes trænede hdinåex.Gersov.DE.lO.

II ofte i forb. m. i: *Din (o: kontorpigens)

Tanke er trænet i Tallets Taktik. Holstein.

MM.41. Jeg var jo ikke saa trænet som
hun i filosofisk Tænkning. FrPoulsen.Godt-

folk.(1945).132.

Træ-nellike, en. 2( kraftig remontant-
nellike med træagtige stængler. HistBot.1.51.

HavebrL.''I.439.

Træner ell. (nu sj.) Trainer, en.

flt. -e. (til træne (1) efter eng. trainer; jf.

Trænør; sport.) person, der træner (et dyr

10 ell. menneske) ; spec. om person, hvis profes-

sion det er at træne (væddeløbs) heste ell. bistaa

en sportsmand, et hold ved træning. Meyer.^
Vædløb.70. Hun maa se at finde en streng

Træner (o: i tennis), der kan skænde paa
hende, naar hun spiller letsindigt. Pol. V«

1908.2. Sportsleks.II.618. trænere ell. (nu
1. br.) trainere, v. [tyæ'ne'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te. vbs. -ing (i bet. 2: HCAnd.Eventyr og
Historier.II.(1863).333 (se u. Træning;. Hrz.

20 XVI.218. AxDam.FO.109). (fra ty. trånieren,

der i bet. 1 er laant fra fr. trainer (afl,. af lat.

trahere, se III. drage^, i bet. 2 fra eng. train,

der egl. er sa. ord (se trænej) I) CP trække
i langdrag; forhale; udsætte. Moth.Conv.
T124. (liebhaveren til et vænge) trainerte Ti-

den, i Tanke (ejeren) skulle give bedre Kiøb.

PEdvFriis.S.230. hvor længe vil De gaae og

sætte op og trainere en Piges Lykke, inden
De beslutter Dem til det afgj ørende Skridt?

30 FJHans.PS.1.326. nu næsten kun (især emb.)

i forb. som: Det lykkedes mig at trænere
Sagen, indtil Hage blev ia,sk.MRubin. Er.

207. Socialdem.*V»1945.6.sp.4.
\\
(nu næppe

br.) perf. part. brugt som adj.: langtrukken.

Welhaven trætter forfærdelig i Længden;
baade Tanker og Følelser ere her saa trai-

ncTede.HSchwanenfl.HW.155. 2) (sport., nu
gldgs.) d. s. s. træne (1). De (o: en art støvere)

traineres og bruges ligesom de franske

40 FarioTcehnnde. Blich.(1920).XVIII.126. det

(gælder) at trænere Benene i Tide. Gjel.RS.

1.7. på samme tid som artikulationsorga-

nerne træneres, udvikles også aret.Jesp.

Fon.l3. refl.: Unge Begyndere . . kunne med
Lethed trænere sig selv ved blot at efter-

komme følgende simple 'Re^er.WHovgaard.
Sport.(1888).76.

\\
(spøg., dial.) i videre anv.:

kommandere, herse med (sine undergivne).

naar jeg tænker paa, hvordan min salig Far

50 kunde trænere sine Tjenestefolk, og hvordan
han kørte omkring med os Drenge! Der
vankede Klø. ZakNiels.NT.14.

\\ perf. part.

brugt som adj. det synes, som om trænerede

Fastekunstnere formaa at leve 40 Dage og

længere uden Yøde. KPont.Retsmed.il.178.
jf.: en veltraineret journalistisk Næses
fine Sands for Nyhedstrøfler. PHans. KK.
237.

t Trængde, en. (vel omdannet (efter

60 Længde, Mængde osv.) af et ord svarende

til no. dial. trengd, isl. J)rengd, oldn. 'prange,

afl. af II. trang; sml. I. Trængt, I. Trænge)

trængsel (2). *hvor kommer mand igien-

nem saadan trængde | Af Verse-Kræmer (o:
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-kræmmere), som om hannem er i mængde?
Worm.Sat.6.

I. Trænge, en. ['tj^iia] flt. næppe Ir.

{ænyd., glda. trænge, trenge (ogs. i bet.:

snævring), fsv. trænge, sriævring, oldn. J)røn-

gvi, tranghed for brystet, mrit. drenge, f.,

trængsel (3), drang(e), m., trængsel (1), tvang;

til II. trang (ell. II. trænge); jf. Trynge,
Trængde, Trængt samt Trængsel; nu næppe
i rigssjir.) 1) d. s. s. Trængsel 2. *ved det søde

Spil
I

Strax ald den gandske Stad med
Trænge løber til. Helt.Poet.53. KomGrønneg.
111.38. naar han først var i Sadelen, vilde

(jeg) springe bag paa; men os paakom i det

samme saadan en Trænge (HarckOlufsAvan-
tures.(1747).21: Trængsel^, at det blev mig
ikke mueligt. HarckOlufsAvanturer. [ca.1800].

18. jeg vilde bie lidt til den største Trænge
var forbi (o: under en hærs tilbagetog),

at. 1848.(Breve fra da.Krigsmænd. (1873).291).

MDL. Feilb. 2) undertrykkelse; vist kun
i det foræld, ordspr. vold og trænge har ingen

(ell. oitQ) gænge (og varer ej længe). Mau.
11777. CBernh.lV.124. Manzoni.DeTrolovede.
I.(overs:1874).65. 3) (kbh., nu næppe br.) en
art boldspil. Vi (Østerbrodrenge) spillede

ogsaa „Trænge", en Slags Haandbold, særlig

egnet til den lange Holsteinsgade. jBerZTid.

*/*1940.Aft.7.sp.5.

n. trænge, v. ['tfBti8] præs. -er [itfgti'or]

i bet. 1-3 ogs. undertiden uden stød: ['tfBriar]

jf.: trænger o: behøver , . trænger o: trøkker.

Høysg.AG.96. sml. Feilb. præt. -te (tidligere

ogs. skrevet -de. ApG.28.2(Chr.VI). Holb.

Kh.480. Winth.ND.97) ell. f -ede (jf. Moth.
T200. i bet. 1-3: LMFasting.VT.94. Holb.

Hh.I.81. JSneed.V111.101. jf. lløysg.AG.96.

vAph.(1764). i bet. 4: Holb.Vgs.(1731).11.5.

$a.Kh.612. FarumEr.64) ell. (nu næppe br. i

rigsspr.) trang ['tpn,'] lløysg.AG.96. (især

intr. i bet. 3.3: LTid.1727.150. TBruun.ll.
"11. FrSneed.111,1.9. PDrachm.K.163. refl.,

bet. 3.2: ChrBorup.PM.466. i bet. 4: Høysg.
\G.96. vAph.(1764). sml. ogs. Feilb.); part.

-^ ltr?il'<^ ell t -et (i bet. 1-3: Holb.HP.1.6.
ra m. (KSehk Skr. 1 V. 163) . jf. Høysg.AG. 96.

\ph.(1764)). vbs. -ning (s. d.) jf. Trængde,
I. Trænge, Trænjfsel, Trængt, I. Trang
f^ml. ogs. Indtræng, For-, Gennem-, Paatræn-

'
I^<).

II
i bet. 3.3 bruges som hjælpeverbum

ii.ive: den smigrende Følelse af, hvor-
disse Forfattere med digterisk Sind

"iive ligesom trængt ind i mine Forestillin-

-iT.Gylb.1.36. Først noget ind i lOOOtallot
liar kristendommen trængt ind i alle folko-

\å'^. Skaulrup.SprH.1.89. dels (og nu oftere)

varo: han (staar) kun i Skuespilkunstens
Fur^'aard, uden at være trængt ind i dens
h'mpel.Heib.Pros.V1.164. Goldschmidt . .

r (kun) trængt ret igjenncm, hvor han . .

av et Stykke Tidshistorie.Bramfe«.fir.///.
109. Knud Konge var aldrig trængt igennem
som Helgen hos Volkf:t.OFrii8.1Atl.54. {æda.
thrængiæ, gøre trang (om sygdom, der giver

„trangt bryst": AM.66; jf. smst.37), ogs. i

bet. „tvinge", „nøde" (DGL.Y345. VIII.289;
pari. thrængdær. smst.VSO), fsv. prængiæ,
gøre trang, tvinge ofl., oldn. prøngva (glno.

ogs. J)rængiaj (bet. 1-3), no. dial. i bet. 1-3:

trengja (præt. trengde), i bet. 4: trenga
(præt. trong, traangde, part. trungetj, isl.

J)rengja, {)rongva (bet. 1-3); vistnok afl. af
II. trang (ell. delvis I. Trange; sml. ty.

10 drången (mht., mnt. drengen; vist dannet til

drang, se I. Trange, der sandsynligvis har
paavirket bet.-udviklingen i nordisk, samt eng.

throng (t thrange) || det svage verbum trænge
staar i oldn. og ty. ved siden af et stærkt ver-

bum med lignende bet.: oldn. J)ryngva (og

J)ryngja, prøngva, l^Tøngja,; præt. J)rong;,

oeng. J)ringan, osax. thringan, ty. dringen,

som det sammenblandes med ell. fortrænger
||

præt. trang kan dels stamme fra det stærke

20 verbum, dels være paavirket af ty. drang, dels

være udviklet i analogi med stærktbøjede

intransitiver, spec. hang af hænge |! sml. be-,

fortrænge samt gennem-, ind-, paatrængelig.

Trænger)
I) trykke; klemme; sammenpresse.

I.l) (jf. I .Trang 1, II. trang 1.3 ; nu næppe
br.) om trang beklædningsgenstand: klemme;
stramme, (podagristerne foregiver) snart . .

Åarsagen til den følende Smerte at være
30 Skoens Trængen, snart at de have stødt sig.

LTid.1737.798. der er saa meget i denne nye
Dragt, som trænger og spænder . . Børnene.
JSneed.VI.336. Den Klædning trænger mig.

vAph.(1764). 1.2) (især med., foræld.; jf.

Trængning 1, Nedtrængning^ ved muskel-
stramninger olgn. øve et stærkt pres paa en
legemsdel (især m. h. t. afføring ell. fødsel);

presse (II.l.i). (hæmorrhoider) vise sig

undertiden, naar Patienten paa en eller an-

40 den Maade trænger. Tode.Gyldenaare.(1802).

82. Nærmer Fødslens Slutning sig endeligen

. . saa maa den Fødende . . afholde sig fra

paa nogensomhelst Maade at trænge eller

presse. vAmmon. De første Moderpligter, (overs.

1840).37. Patienten fornemmer . . i Dybden
af Bækkenet en smertefuld Trykken, som
hun ofte betegner som en præssende eller

trængende Fornemmelse. Frånkel. Fruentim-

mer-Sygdommene. (overs. 1842). 545.
II

hertil

50 maaske jy. udtr. som: a ka et trænge mer,

jeg kan ikke få mere nuA.Feilb. 1.3) (jf. bet.

6.1 samt I. Trænge 1, Trængsel 2, I. Trang 2;

delvis m. overgang til bet. 3) skubbe, puffe
til ell. mase paa en, der staar i vejen; især

m. h. t. et større antal væsener, der befinder

sig, færdes paa et trangt omraade, hvor de

vanskeligt alle kan faa plads ell. komme frem.

et lidet Skib skulde være tilrede til ham, for

Folkets Skyld, at de ikke skulde trænge

60 h&m. Marc. 3. 9. trænge (fjenderne) i Flugten
(lat. orig.: fugientibus inst&ro). Schousbølle.
Saxo. 90. Han trængte sin Formand, for

at faa Pl&ds. VSO. Rytterne, som fra alle

Sider trængtes af Hoben, maatte omsider
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hugge sig igiennem. MO. *Hvi skulle vi

saa hinanden trænge (o: om katte, der slaas

om at komme ned i en bøtte) ? Kaalund.226.

overf.: Min Ven! jeg havde meget at sige og

liden Tid at skrive det i. Hjærtet var fuldt

og Tankerne trængte hinanden. ^Si^^ersl!.

(Grundtv.B.1.228). trykke og trænge, se

u. trykke l.i. (1. Ir.) i forb. trænge ihjel:

Jøderne . . søgte udi Hobetall at flye, og
pressede hinanden saaledes i Udgangen af

Templet, at henved 20000 Mennesker bleve

ihiel tvængede. Holb.Kh.75. \\ i videre anv.

(m. overgang til bet. 2 og 3.1^; søge at for-
trænge (spec. m. h. t. konkurrent: prøve at

fortrænge fra førstepladsen). Som jeg havde
lært Forelskelse at kende, oplevede jeg nu
Ærgerrigheden . . Jeg følte Beruselsen ved
at ile frem foran andre og trængt af andre.

KLars.AH.46. Nr. 2 (i en bridgeturnering)

blev Makkerparret Lund-Nielsen med 361Vi,

tæt trængt af Schultz-Nielsen med 369.

Pol.Vtl934.10.8p.4. det er vort Haab og
ogsaa vor Tro, at dette Arbejde ikke blot

holder det onde i Skak, men direkte trænger
det. KMunk.OS. 76. han trængte sin mod-
stander haardt i diskussionen

j || (jf. glda.

trænges, strides (Kalk.IY433), stimle sam-
men (Mand.94)) pass. trænges m. reciprok

bet.: trykke, mase hinanden; ogs.: stimle
sammen; flokkes; ofte (især i forb. m. omj
m. bibet. af, at man maser paa for at komme
først, at man kappes ell. strides om noget.

de fleste Andre trængtes om at komme ud.

Ing.LB.IV137. 1 et lille indknebent Samfund,
hvor man trænges om Brødet.VilhAnd.AD.
39. Folk maste og trængtes paa det dimi-

nutive Dansegulv. HSeverinsen.SM.154. m.
tings-subj.: Alle mulige gode Sager trængtes

paa den skinnende Bng.AchtonFriis.DSØ.
11.299.

II (1. br.) refi. i sa. bet. *hvor sig

Folket tættest mon trænge,
I
Kom han . .

mig iisiT.Heib.Dv.24. over grønne Enge
Blomster trindt sig trænge. ThorLa.D.30.
m. angivelse af bevægelse i en vis retning (jf.

bet. S.i): Folket trængte sig til (Chr.VI: paa^
ham (1907: trængte sig sammen om ham^,
for at høre Guds Ord. Luc.3.1. *Fra alle

Kanter trænger man sig hid. Hauch.Æ.72.
Alle trængte sig til, og vare nysgierrige

for at see mig. Ew.(1914).111.300. \\ (1. br.)

intr. (især som vbs. ell. i præs. part.), som det

er en meget folkriig Stad, saa er der ved
Torvene en ubeskrivelig Trængen af Men-
nisker. Ære6oe.l39. *(han)

\
Endte for Retten,

i trængende Folks Paahøren sit Udsagn.
Bagges.DY.V11.410. *Folkesværmen trængte
(2.udg.(1881).116: sig trængte^ [

nys om
dit Biiled. Kaalund.F. 104. (nu næppe Ir.)

m. overgang til bet. 3.8, i forb. m. til: Alle

trængte forbausede til, for at see derind

(o: i en vogn). Ing. EF. 711.149. 1.4) (jf.

paatrænge samt trænge en noget paa u.

bet. 2.i) i forb. m. paa: trykke, presse
paa noget. Heste, der overile sig eller af

Heftighed trænge paa Mundstykket.PW
Balle.R.162. især m. h. t. personer ell. ting,

der er stuvet for tæt sammen, ikke kan faa plads

for hinanden, (bidronningen lægger som regel)

ikke mere end et Æg i hver Celle, men det
kan dog skee, at de trænge saa sterk paa
hinanden, at der kan komme åere.Fleischer.

B.189. Billede trænger paa Billede (naar man
tænker paa ærens tornevej).HCAnd.(1919).

10 111.140.
II

i videre anv. (m. overgang til bet.

2(2); j]. ogs. trænge (sig) ind paa en u. bet.

3.2-8^, dels m. h. t. person: ved magt, trusler

ell. overtalelse (prøve paa at) paavirke til at

gøre noget. Ægypterne trængte haardt paa
Folket, for hastigen at faa dem ud af Lan-
det. 2Mos. 12. 33. trcnge på én med store

glaB (vistnok: tvinge en til at drikke me-
get). Moth.T201. dels m. h. t. udførelse af

sag, plan: drive energisk paa; insistere paa.

20 Efterdi hun trænger saa meget derpaa, saa

tør jeg ikke meer vegre mig derfor. Holb.

Pern.111.3. han vovede overfor Kongen fri-

modigt at trænge paa Opfyldelsen af det . .

givne Løfte om en repræsentativ Forfatning.
' Brandes.lY 467. \\ nu især i forb. trænge
'paa, 1. presse paa; mase paa; udøve et tryk

(mod). Moth.T202. han havde . . kæmpet
med, da Fjenderne trængte paa. HCAnd.
(1919).IV.133. naar de (rejsende) skal i Land,

30 trænger de paa, saa Haandkufferterne og
Plaidrullerne vikler sig ind i hinanden. PoL
^*/tl942.11.sp.5. 2. forsøge at tvinge, overtale

en til noget, de trængte paa (Chr.VI: de

hængte ham overj med stort Skriig, og be-

gierede, at han skulde korsfæstes. Luc.23.23.

Han maa dog ha' gjort noget! trængte jeg

]^a,a,.Wied.Silh.76. 3. (jf. bet. 1.2; med., vel.)

udøve et tryk paa organerne (for at faa afføring

olgn.). (hesten) skafter ud og trænger paa
40 under lydelig Stønnen, uden at der paafølger

Afgang af \jTin.Stockfleth.S.73. 4. m. tings-

subj.: alt det der rører sig i et menneske og
trænger på for at finde udtryk i menneskeligt
8a,m\iw.Jesp.SprU.42. især: være presserende.

Andre Problemer . . trænger paa nu. Slinger i

Produktionen . . Arbejdsløsheden.JF Jens.

(Pol.**/*1934.14.sp.4).
II
trænge sig paa f^y.

bet. 3.2^, 1. være paatrængende; søge at paa-

tvinge en sit venskab, sin fortrolighed osv. disse

50 Piger, der render efter én og trænger sig

paa. HKaarsb.M.11.94. det var dog paatræn-
gende at komme og trænge sig paa med
Lodsedler i hendes Hiem. PoulSør. BS. 59.

2. m. tings-subj. Graaden trængte sig paa i

hendes Éals.AaDons.S.254. adskillige Pro-

blemer, som trænger sig stærkt paa. Lokomo-
tivT.1938.244.sp.l. 1.5) (jf. sammentrænge^
i forb. trænge sammen, trykke, presse no-

get sammen, saa at det fylder mindre; ogs.:

60 anbringe meget tæt. Moth.T202. fire . . Taarne

staar tæt trængt sammen i Midten af den

middelalderlige By.Jørg.OF.U. I et eneste

Værelse har 60 Mennesker maattet træn-

ges B&ramen.PoUfitl939.14.sp.4. spec. (O)
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m. h. t. fremstilling: gøre mere kortfattet; sam-
mendrage, naar den hjemlige Stofmængde (i

Bordings avis) er overvældende . . trænges

. . alle de udenlandske Efterretninger sam-
men under Fællesoverskrifter som Andre
Riger og Lande. CSPet.Litt.924. en Udgave
. . hvori Optrin og Replikker var trængt
B&inmen.OThyreg.B.232. || trænge sig sam-
men, presse sig sammen paa en snæver plads.

Oppe paa Stentrappen trængte Landliggerne

sig s&mmen.Gravl.JB.147. Børnene trængte
sig sammen om Grammofonen. Xnud^nd.
UE.71.

2) (jf. betrænge; nu iscer bibl.) videre anv.

af let. 1: undertrykke; nedtrykke; øve
tryk, pres, vold mod; gøre livet trangt,
tungt, besværligt for. 2.1) i al alm. || m.
person-subj.; især om undertrykkelse af frem-

mede folkestammer ell. (jf. bet. l.z) forfølgelse

af fjender, jeg haver ogsaa seet den Trængsel,

hvormed Ægypterne trænge (1931 afvig.)

dem. 2Mos.3 !§. han blev . . ved fiendtligen

at overfalde og trænge dem. Schousbølle.Saxo.

322. Tydsken trænger saa haardt vort

Land,
| Og Jylland er atter i F&Te.Hrz.

XIII.184. han trængte Israeliterne haardt

(1871: havde undertrykt Israels Børn med
Magt; i tyve A&t. Dom.4.3 (1931). \\ om
trange forhold, trang, nød, modgang, sygdom
olgn.: tynge; besvære. Modgang trenger

ham allevegne. Moth.T200. Kulden er dend,
som trænger mig meestl JacBircherod.R.50.

•Vand til Blod og Frøers Mængde,
|
Myg

dernæst Ægypten tTængde.JTang.Bibelhist.

f.dehøjereSkoler.I.(4.0pl.l865).46. trykke og
trænge, se trykke 3.1. 2.2) (delvis m. over-

gang til bet. 3.1 ; jf. ogs. trænge paa en u.

bet.l.i; nu l.br.) ved vold, trusler, over-
talelse søge at paavirke en i en vis ret-

ning; plage, tvinge, overtale en (til noget).

Og skal derover ingen Husbond tvinge, eller

trænge nogen Bonde, eller kaste ham derfor

nogen Uhylde paa.DL.J

—

13—16. der hun
trængte (1931: pinte og plagede^ ham alle

Dage med sine Ord og plagede ham meget,
da . . gav (han) hende sit ganske Hjerte til-

kjende./)om.i(S.76. (hun) trængte Fru M. at
hun skulde tage bort. CBernh.IV389. Kon-
gen . . kunde prøve at trænge Hall med Rus-
sells Erklsinng. Statmstrup.DT.88. trænge
en til (at gøre) noget: (de danske udsendinge)
bleve . . befalede at trænge de Svenske til at

forebringe deres Besværinger først. Slange.
ChrIV162. for tolv Aar siden nedlagde (jeg)

mit Embede i den danske Stats-Kirke, fordi

jeg i min Samvittighed følte mig trængt
denn.Grundtv.B. 11.290.

\\ f trænge en
noget af (Moth.'T146) ell. paa (Moth.T201),

(jf. fratrænge, paatrænge 1) tvinge en til at

(iflevere ell. modtage noget, (de) handlede ilde

med de opbragte Skibs-Folk og Kiøbmænd
for at trænge dennera Penge og Vexler af.

Slange.ChrIV232. jf.: Jeg har ikke behov at
trenge min Datter paa nogen.Holb.OW.(1724).

16.SC.
II
om forhold, omstændigheder osv. Om-

stændighederne trængte. Det maatte skee.

Cit.l851.(Hjelholt.Denda.Sprogordning.(1923).

15). især i forb. som: naar nøden trænger
olgn. (jf. IL Nød l.i samt nødtrængende^.
Holb.HeUind.1.88. *Dog Lykken er os nær-
mest,

I
Naar Nøden meest har trængt. Winth.

HF.168. Han arbeider ikke, uden Noden
trænger ham, F/SO. tiden trænger, (efter

10 ty. die zeit drångt; nu næppe br.) tiden er

knap; det haster. Sagen (o: fædrelandets frelse)

haster og Tiden trænger. Lehm.ll.80. jf.:

Tiden trængte mig, at jeg maatte bort.

Kofoed-Hansen. LD. 197. 2.3) (nu 1. br.) i

passiv, især m. overgang til intr. bet.: have
det trangt, svært; være i trange, beklemmende,
ubehagelige omstændigheder. Hvad heller vi

da trænges (1907: lide Trængselj, skeer det

for Eders Trøst og Frelse. 2Cor.i.6. *Den
20 Dyd, som trænges overalt paa Jorden. Blich.

(1920).V.9. *Landet maa værges ved Kløgt
og List,

I

Hvis ei det skal trænges til

Døde.Hauch.SD.lI.214. i forb. m. længes,
m. bibet. af nagende savn ell. attraa: Je-
sus, din søde Forening at smage, | Læn-
ges og trænges mit Hierte og ^ind.Salm
Ej. 374.1. See . . |

Hvor jeg trænges
j

Hvor jeg længes
|
Efter dig i Siel og Sind.

Brors.142. *længes og trænges | i Savn og

30 i Tr&&.Brandes.VI.474.
\\

(sj.) blive trang,

haard, svær at udholde. *Naar Dagene læn-

ges,
I
da Vinteren trænges. Thiele.111.3 (jf.

Mau.11734 samt IV længe 2.ij.

3) ved at trykke, presse ell. mase be-

væge noget ell. sig selv i en vis retning
(næsten kun i forb. m. præp.-led ell. adv.).

3.1) trans.: trykke, presse, skubbe til noget ell.

nogen, sadledes at det bevæges, flytter sig, for-

svinder; ogs. i videre anv. (jf. bet. 2.2): plage,

40 overtale, tvinge en til at bevæge sig. \\ m. person-

subj.; især i udtr. for at tvinge nogen til at

vige sin plads olgn. at trenge en fra huB og
hiem. Moth.T200. (kirurgen) trængte Fistlen

frem med en Ca.theter.Chir.(1845).I.577.

Anker (trænger ham over til Havedøren).
„De troer altsaa, at jeg er g&l?"Hostr.S.28sc.

overf.: Forfatteren har af andres Skiebne

lært at være forsigtig med, hvad han vil

trænge ind paa The&tret.PAHeib.R.II.MO.

50 II
m. tings-subj. 'En grusom Skiebne kold

sit Jerngitter
|
imellem tvende unge Hiertcr

trænger. Oehl.Digte.(1803).229. Mælkeisen (o:

den frosne mælk) havde trængt Kapslen af

Flasken. Pol.**/il942.8.8p.6. m.h.t.form, be-

liggenhed olgn.: her (o: ved Maarum) trænger

Landet en dyb Flig ind i Skoven (o: Grib-

skov) med en Landsby. JacPaludan.fj.48. jf.:

Mandsperson . . Ansigtet trængt indad.

PolitiE.**/*1923.3. || i særlige forb. m. præp.-

60 led. trænge i baggrunden, i skygge
(jf. I. Skygge 4,2^, anvise en tilbagetrukken

plads; bortlede interessen fra. (koleraen)

trænger alt andet i Baggrunden. Cit.1853,

(IlCAnd.BCÆ.II.60). OFriis.Litt.193. (spæn-



895 trænge trænge 896

dingen) kaldte visse usædvanlige Karakter-

træk frem og trængte andre i Skygge. Knud
And.HH.210. trænge til side, fortrænge;

tilsidesætte. Fader var . . vant til fra Barn-
dommen af at blive trængt lidt tilside.

Goldschm.L.1.23. et Tungsind, som han
ikke altid kunde trænge til Siåe.KUhle.

Paludan-Muller.I.(1941).55. trænge op i

en krog (jf. I. Krog 4.2^ et hjørne,
bringe i knibe, ved Du, hvad Miiller saa sagde,

da jeg havde trængt ham op i en Krog med
mine Beyiser? GyrLemche.S.lY105. Ruslands
Udenrigspolitik er trængt op i et Hjørne.

NatTid.*'/iol946.4.sp.4.
|| (jf. sp.897"; nu

1. br.) trænge igennem, tvinge igennem (ved

magt ell. list). Ach Henrich! jeg kand ikke

se9, hvordan du kand trenge dette i giennem.
Holb.Didr.1.6. || trænge tilbage (jf. tilbage-

trængej. Skridt for Skridt trængte Ilden

os (o: slukningsmandskabet) tilbage. J?eiserer.

KG.7. m.h.t. (følelses) udbrud: Hun trængte
et Suk tilbage, og Stemmen lød træt. AaDons.
MY68. især overf.: lade spille en mindre
fremtrædende rolle, det Nasjonale (maa) til

en vis Grad . . trænges tilbage hos christelige

Nasjoner. Hjort.KritLit.il.117. efterhaanden
blev (i Tyskland) udenlandsk Bomuldsgarn
. . trængt tilbage til en meget lille Plads,

skønt Forbruget af denne Vare er vokset
enoxnit.Westergaard.(Verdenskult.VII.214) .\\

trænge ud (jf.nåtTænge), fortrænge; tvinge

ud. Trænge ud af Sengen.vAph.(1772).III.
den forfølgende Fiende trængte de Flygtende
ud i Stranden. Molb.DH.11.209. m. h. t. rival:

Det var dengang hun gik i fjerde Mellem,
og Ilse pludselig vilde trænge Linda ud.

AaseHans.RB.68. 3.2) refl.: ved at trykke,

presse ell. mase paa skaffe sig adgang til ell.

udgang fra olgn. det vrimler fuld af store

Herrer i stor Statz, saa at mand neppehg
kand trenge sig igiennem Gaderne. Fy^tijf.

DP.555. Arbejderne trængte sig ud paa For-

toget. Søiherg.KK.lI.99. overf.: Dronningen
Catharina af det Mediceiske Huus trængde
sig til Formynderskabet. Schytte. UR. I. 70.

Den Kone, som er egoistisk nok til at ville

trænge sig imellem sin Mand og hans Ære
og Samvittighed. [MFibiger.] Clara Raphael.

(1851).86. Kun på det åndelige område
kunde han trænge sig igennem. HRue.Litte-

raturogsamfund.(1937).33. \\ m. tings-subj.

Dernest opremsed hånd, hvor Yndens Piil

sig trængde
|

Til hans fortrylled Siel.PowZ

Ped.DP.(1937).87. *naar du længe fjernes

fra mit Blik . .
|
da trænger sig et Mismod

i min Siæl. Heib.Poet.II.304. Fjordvandet . .

havde trængt sig op over Engene. EBertels.

D.lOl.
II
trænge sig frem (jf. fremtræuge

3^. *De tre sig trænge frem, at komme
Bruden nest. Helt.Poet.25. Han fandt Gaden
saa fuld af Mennesker, at han næppe kunde
trænge sig irem. BalthBang.S.15. overf.: *Du
trænger

|
Dig stedse frem, du giver dig et

Skin I Af den udmærkede . . Mand. Oehl.IY

20. m. tings-subj.: Sukke . . trængte sig frem.
Tode.IX.131. Uviljen mod M. . . trængte sig

frem igen om M.orgenen. EBertels.MH. 166.
||

trænge sig imellem: Han (o: forf.) tvang
sig tilbage til Æmnet om Moren, der helte-

modig satte sit Afkom over Loven. Men
hans egen Mor trængte sig imellem. ^.ndiV^x.

MR.127. især: for at skille en trætte. Do
nærmeste forsøgte at trænge sig imellem.

10 ErlKrist.DH.233. \\ trænge sig ind (jf.

indtrænge S), 1. (nu 1. br.) om fjendtlig

hær. Derpaa trængde de Kejserlige sig videre
ind udi det Hertugdom Éolsten. Holb.DH.
11.728. 2. søge at skaffe sig adgang til personer,

kredse, hvor man ikke hører hjemme; ogs.:

blande sig i andres forhold. Træng dig ikke
ind, at du ikke skal stødes tilbage. Sir. 13. 13.

derved (o: ved gavmildhed) trængede Crassus
sig ind udi Trinmvira,tet.Holb.Hh.I.81. Jeg

20 trænger mig ikke ind i Folks private Forhold.
SHeegaard.UT.54. 3. m. tings-subj. *Det Ord,
det Ord sig trenger ind

|
Udi mit Hierte,

Siæl og ^ind. Kingo.SS.IV.478. Filtningen . .

trænger sig (ved valkning) ind i (tøjets) Indre.

Manufact.(1872).215. trænge sig ind paa,
paatvinge (en) sit selskab, sin hjælp, sit ven-

skab osv. (jf. bet. l.i). jeg (o: en præst) træn-

ger mig ikke ind paa Nogen; men, naar
Nogen af Herren drives til mig, saa maa jeg

30 tage imod ham. Schand.AE.318. *Af den, der

trænger sig ind paa mig, har
|

jeg ingenting

at Yiøre.KMunk.C.*72. m. tings-subj.: (jeg)

overvældes . . af Tanker, som alle trænge sig

ind paa mig.Jacobi.Skr.36. den Følelse af et

Gensyn, der har trængt sig ind paa ham.
KBruun-Rasmussen. HakonJørgensen. (1927).
12.

II
trænge sig til, (nu næppe br.)

trænges for at komme nærmere. TBruun.V.
241. 3.3) intr., i forb. m. retningsangivelse:

40 trænge sig frem i en bestemt retning; bevæge

sig, naa frem gennem hindringer, under
overvindelse af modstand, besværligheder, der-

som De ei kan trænge over Kaukasus
(o: paa en rejse). PEMiill.(Rask.Br.I.409).
*Træng mellem dem (o: de kcempende)\

Boye.PS.11.132. En angribende fjendtlig

hær trænger over Danmarks landegrænse.
AOlr.DH. 11.231. \\ m. tings-subj. (især

i forb. m. gennem ell. til^. *det kampe-
so haarde Staal igiennem Guldet trænger. Helt.

Poet.72. *tre Nationers Raab fordoblede den
Klang,

I

Som giennem Æther fra min Norske
Stemme trang. Fasting. (Prahl.ST.III.65).
*Da klang en Cithers Strænge . .

|
Da lytted

hun, da trængte
|

Til Hjertet hendes Blod.

Winth.HF.218. Vandet kan ikke trænge væk.
Pol.^*/il941.6.sp.l.

II
i særlige forb. m. præp.-

led. trænge i en, (nu næppe br.) trænge tni

paa. *Træng ikke i mig,
|
Lad mig beholde

60 mine stille Forsæt.Oehl.VII.278. Den, der

ikke vovede at trænge i ham med Spørgs-

maal. Mynst. Bispepr.(1852). 35. jf. I. Bund
4.3: Persisk, som ikke er saa let at trænge
til Bunds i. Rask. Br.1.453. jf. Ben sp.289*«':
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trænge (en) til marv og ben (ell. f hjerte.
Holb.Paars.298). Jeg kræver jer til Vidne
got Folk, om icke saadane Ord kunde trenge

en ærlig Mand til Marv og Been.sa.Jep.1.3.

Det (o: aandens sværd) trængte ind til

Marv og Ben.Grundtv.PS.II1.235. den is-

nende raa (taage)Lnit . . trængte til Marv
og Been.Pol.**/i*1939.1.sp.6.

|| f trænge
an, trænge frem (mod). Moth.^T146. *Saa
trængte Havet an, sig her et Stormhul brod. lo

Bynch.VT.30. \\ trænge frem (jf. frem-

trænge 1). 1. om levende væsen, (visse krigere)

tør ikke trænge frem, og skamme sig ved at

vige tilh&ge. Schousbølle.Saxo.90. det lykke-

des ham at trænge frem til en Oversyge-

plejerske. 4ndiV^a;.MÆ.233. Som voksne kan
Aalefiskene trænge frem til de ferske Vande.
NaturforskerenJohs.Schmidt.(I947).164. 2. m.
tings-suhj.; ogs. i videre anv.: blive almindelig,

dominerende. Undertiden trængte et Lys- 20

glimt frem af Skyerne. Goldschm.BlS.IV85.
Han røres over sin Ynk, Taarerne trænger
hem.HansPovls.HF.147. Genitivmærket -s

trænger mere og mere hem. Dahlerup.SprH

.

36.
II
trænge igennem (jf. gennemtrænge

1^, 1. t egl. (stedlig) bet. uagtet alle de Præ-
cautioner som (fjenden) havde brugt til at

forsterke sin Leyer, trang hånd dog igiennem
med Sablen i Haanden. Lrtd.i727.250. Der
hørte hans Tordenstemme til for at trænge 30

igiennem (o: gennem larmen), FrSneed.1.427.

Gudrun (kæmpende sig frem mod Strømmen
(0: af mennesker)): '„Hvor trænger jeg igen-

nevai" Gjel.HS.175. 2. klare sig gennem van-

skeligheder; sætte sin vilje igennem; naa sit

maal; vinde anerkendelse, udbredelse, et saa-

dant (blad), troer jeg, kunde trænge igjen-

nem.Schack.(PersonalhistT.1908.31). det (lyk-

kes) mig lettere end de fleste andre Danske
at trænge igjennem her (0: i Paris). Brandes. 40

Br.1.24. en yngre dialektisk Lydform, der

ikke trænger igennem i Rigssproget. LJac.
RU.44. spec. (nu 1. br.) i forb. m. med til

angivelse af det, man gennemfører, fører frem
til sejr. Iland trengte omsider igennem med
hans ansøgning. Moth. T201. han (kunde)
ikke trænge igiennem med sit Foraætt. Holb.
Kh.239. Luther var konseqvent nok til der-

med at forkaste Apocalypsen, men trængte
ikke igjennem hermed. EJessen. RI. 139. || 50

trænge ind (jf. indtrænge 2), 1. med magt
skaffe sig adgang. I Hunde! vil I trænge
ind med Magt i et Hum? Holb.Bars.IV 9.

•Stormstigen da til Fæstningen han sætter,
|

Og trænger ind.PalM.AdamH.il1.142. overf.,

m. h. t. fortrolighed, venskab: * Træng i Guds
Arme ind. Brors. 109. 2. skaffe sig en dyb, ind-
trængende forstaaelse (af videnskab ell. kunst).

Archimedes trang . . dybt ind i de Mathe-
matiske og Mechaniske Videnskaber. .SwAm./. 60

353. Holberg er nu virkelig trængt ind i Fé-
nelons Værk. BilleskovJ.(Holberg-Blandinger

.

11 1.(1946).30). 3. om stof ell. ting. nu . . træn-
gede Vandet . . stærkere ind i Skibene. »S'cAous-

bølle.Saxo.108. Det elektriske Godstogsloko-
motiv trængte ind i Passagertogets Førerhus.
VorStand.l938.340.sp.2. uden tanke paa be-

vægelse: Noret eller Næsvej le, der fra Grøn-
sund trængte ind mod Syd, er 1855 udtørret.
Trap.*IV258. Gifteringen trængte dybt ind
i Kødet. LeckFischer.KM. 182. overf.: Styk-
ket havde sine Mangler, og det vilde ikke ret

trænge ind hos Vuhlikmn. FruHeib.EtLiv.*I.
214. Den bretonske Vise . . trængte ind paa
fransk O miaside. OFriis.Litt.118. Det daglig-

dags Foredrag, Tonen som trænger ind, fordi
den er saa ligetil. BilleskovJ. DD. 1. 126.

\\

trænge ind paa, (jf. trænge paa (en) u.

bet. l.i) gaa tæt hen til for at angribe; i videre

anv.: forsøge at overtale ved indtrængende
bønner, argumenter osv. saa trængte de saare
hårdt ind paa Manden . . og traadte til for

at bryde Døren op.2ilfos.i9.9. Med Aan-
dens Sværd han (o: Ole Vind) trængte ind

|

Paa gamle og paa \xnge.Grundtv.PS.111.235.
(han) trængte med saa godmodig Heftighed
ind paa mig om at gjøre Følgeskab, at

jeg omsider indvilgede. Blich.(1920).XIX.46.

(han) trængte med hele en drukken Mands
Ihærdighed ind paa hende med grove Kær-
tegn og plumpe Elskovsord. JPJac. 1. 150.

spec. (jf. Trængning 2; m. h. t. væddeløb):
Dersom en Hest . . under Løbet krydser eller

trænger ind paa en anden Hest paa en saadan
Maade, at denne Hests Chance i Løbet der-

ved forringes, skal den første Hest diskva-

lificeres. Dansk Væddeløbsreglement. (1909). 31.

II
trænge ned f';/. nedtrænge/- Jorden (var)

saa løs, at Tænderne af Harven trængde
heelt ned. Agerdyrkningen efter de nyeste Erfa-
ringer (overs.1772).48. II

trænge ud: Van-
det trænger ud af Karret. F6'0. En ram
Lugt af Faaretælle . . trængte ud. Elkjær.NT.
12. upgl.: Efterhaanden trængte der Skov
ud paa de lave Flader.Gelsted.Tibirke.(1941).

10. spec: vinde udbredelse. Desuden trængte
Bogen vidt ud i Folket.CSPet.Litt.894.

4) {æda. ladæ bloth, om man trængær til

(AM.90); opr. upers. anv. af bet. 2, ;/. glda.

(den riges magt er) at gøre got, ok hanum
trænger ekke till ath gøre illæ, som then fa-

tighe (Sydrak.75), ænyd. naar det trenger,

naar oss trenger (til noget), fsv. mik prængir,

jeg er i nød, trang, oldn. mér Jjrøngvir (ell. er

J)røngt at mér^, sml. ogs. ty. es drångt mich
(etwas zu tun), jeg føler trang til (at gøre

noget); om konstruktionen se FalkT.Synt.5f.

Mikkels.0rdf.17f. samt LundsUniversitetsArs-

skrift.l.Afd.VIII,2.(1912).17.94) i udtr. for

at være i trang, nød, have det trangt

(jf. trænges u. bet. 2.b) ell. for at føle trang
til, savne, mangle noget. 4.1) abs.: være
i trang, trængende, nødlidende, du skal

oplade din Haand for din Broder, for den
som trænger (1931 afvig.) hos dig. Mos. 15.

11. Naade-Brød smager ey altid got, lyckelig

den som er sin egen og ey trænger 1 i^feven/.

RJ.46. det er nu egentlig ikke saameget,

XXIV. Kentrykt "/, 1048 67
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fordi jeg trænger . . skønt Penge altid er

Penge. Wied.CM.162. \\ nu især m. tanke paa
en bestemt fornødenhed (der fremgaar af sam-

menhængen), det var nok saa heroisk at

stikke den ihiel, der negte (o: nægtede) et

brav Fruentimmer sin Faveur, naar hun
trængede. Holb.Vgs.(1731).n.5. *Spar ei paa
Olie, Barkas! Hvis du trænger,

|
Har her vi

Adgang til Paladsets Forraad. PaiM.F/.2i.
Først skal der males . . Gadedøren trænger

}\&&Tdt.Pol.*U1940.4.sp.2. \\ staa til at

trænge, (jf. II. staa 3.6; nu næppe i rigsspr.)

komme til at trænge (især i nægtende forh.).

Hånd mener hånd ståer aldrig til at trenge.

Moth.T200. *hvor der Flid og Frihed er,
|

Staaer ingen til at trænge. Pram.7 ¥2. her

har du 100 Daler for det. Og jeg vil gjøre

mere for dig endnu, saa du skal aldrig staa

til at trænge. SvGrundtv.FÆ.1. 2. Feilb.III.

646*^. 4.2) t forb. m. præp. til (jf. tiltrænge

2) ell. (nu næppe i rigsspr.) for ^de (belejrede)

trængte for Leve-Midler. LTid.1729.34. Ty-

chon.Vers.365. Budde.JF.18. Feilb. Lunde.

HG.60). Naar du har trengt til Penge, saa

har du nok kiendt mig. Holb.Kandst.IW.
*Han (o: gud) veed, hvortil vi trænge.

Grundtv.SS.III.46(jf. Matth.6.8) *han træn-

ger haardt til en Middagslur. Rich.1.63. de ra-

ske trænge ikke til Læge (1819: have ikke Læ-
gen behov^, men de syge. Matth.9.12(1907).

m. tings- subj.: Skolevæsenet trænger fast

overalt i Europa til . . Forbedring. JSneed.

IY30. Staalet trænger
|
Til Flintestenen, for

at kunne gnistre. Bredahl.IL71. denne Hat
trænger til en Afløser. BitfeT. Jorden trænger

til Regn. swsf. || i forb. m. inf. ell. bisætn.

jeg kand icke begribe, hvorfor Underjord-

sker, der har saa mange Diamanter, skulle

trænge til at laane Skiørt af Fogedens Kone,
som var en StaaLåeT.Holb.UHH.I.G. De sli-

der haardt og trænger til, at en er god ved
Dem. KnudAnd.HH.48. upers. i aktiv (jf. ndf.

1. 64): her trængte til at udrettes noget. Her
trænger forbandet til, at der blev handlet i

dette Land. Bang.S.lll. her trænger til at

males
j || kunne trænge til: *vi Stakler,

vi kan trænge |
Til det Lidt, som vi kan

ia&e.Heib.Poet.II.129. selve dens (o: aflivnin-

gens) karakter af offer kunde trænge til at

være bedre bevidnet. AOlr.DH.II.186. Ulla

kunde nok trænge til lidt Hygge. ErlKrist.

DH.153.
II

(ofte iron. ell. spøg.) m. h. t. noget

uønsket, ubehageligt, som vedk. vil „have godt

nf" ell. fortjener (som straf), enten han ho-

rer til dem, som behøve Sporer, eller til

dem, som trænge til Tømme. Sporon.Mod.
246. *En Konge trænger dog imellem til

I

At høre Sandhed. OeW.X//.iS. Modsigel-

ser kendte han . . ellers kun af Navn.
Og saa fik jeg, hvad jeg trængte til!

PReumert.MaskerogMennesker.(1940).173. jf.:

i det samme huggede G. ham i Hovedet, —
og han trængte ikke til mere. Kyrre.(IslSa-

gaer.III.186). || upers. i pass. (jf. ovf. 1.42

samt bet. 4.8j. Der trænges til en grun-

dig oiplysning. Mikkels.Ordf.27. her kan godt
trænges til en anden Atmosfære. //om;oW.Z)B.

75. 4.3) {sa. konstruktion i ænyd.; til dels

efter no., jf. u. tiltrænge sp.l456"^; 1. br. i

rigsspr.) m. obj., der betegner det, man savner,

mangler, har brug for. jeg vilde gierne give

dobbelt Rente, om Monsr. vilde laane mig
et Tusind Daler . . Ikke fordi jeg trenger

i'o saa meget, men jeg kand giøre i en hast en

stor Geviinst derpaa./foJfe.iiJ./Z/.S. Rundt
omkring i Gaardene blev de strandede lagt

ind og fik alt, hvad de kunde trænge. Søibera.

FLP.161. Feilb. jf.sp.899'': *Du er en for-

dægtig Krabat . .
(
der trænger en dygtig

DrvkViit.Richl11.125. \\ i pass.: være tiltrængt,

fornødent, han (vilde) yde villig Hjælp, hvor
den trængtes. KMich.UE.31. især i forb. m.
det som (foreløbigt) subj.: Hvor frygteligt

20 det maatte være at dø fra Mand og Barn,

just naar . . det trængtes mest, man skulde

\e\e.EJuelHans.H.161. Han maatte . . skaffe

sig gode Venner, at de engang kunde hjælpe
ham, naar det trængtes. MOttosen.RuthsFar.

(1907).150. i forb. m. der: Han kunde saa-

mænd godt være bleven Præst, fordi han
troede paa Vorherre, og fordi der ikke træng-

tes saa store Kræfter til det. Lauesen.RY35.
der vil trænges en ordnende Haand (efter

30 krigen). ThitJens.D.1.103.

5) særlige anv. af part. trængende. 5.1)

(efter ty. drangend, dringend; sml. ogs.

hjerte-, nødtrængende ; til bet. 1.4, 2.2; nu
1. br.) som trænger paa; presserende;
tvingende; ogs.: uopsættelig. Trængende
A&rsa.ger.vAph.(1764). uden særdeles træn-

gende Anledning, at sige mine Venner deres

Roes lige i Øinene, dertil har jeg en altfor

stor naturlig Tilbageholdenhed. Ørst.Br.1.222.

40 Trængende Forretning, Heise. Leth. (1800).

det har med Hjelpen saa trængende Hast,
j

Og det gaaer for seent med den Svømmen.
Blich.(1920).XXIII.68. jf. nødtrængende:
trængende nød. MO. Pavestolen (var) i

den mest trængende Nød for en stærk Be-

skytter. Tilsk.1937.1.276. i trængende til-

fælde (ell. fald/- i Hungersnød, eller andre

trængende Tilfælde. LTid.i743.2iO. De (o:

mælkepumper) maae . . kun anvendes i træn-

so gende Tilfælde.Frdnkel.Fruentimmer-Sygdom-
mene. (overs. 1842). 48. Ofrer Eder i træn-

gende Fald modigt for Staten ! KLars.Ja-

panskAand.(1909).89. II
(m. overgang til bet.

b.2) om kaar, økonomiske forhold olgn.: tryk-

kende; ogs.: som trænger stærkt til at

afhjælpes, forbedres, kræver hurtig
hjælp, (regissøren) tiener paa en ringe Gage
og har en stor Familie at ernære og . . hans

Forfatning er meget trængende. Cit. 1823.

60 (Kulturminder. 1942 -43. 163). yderst knap;

pe ja trængende K&3br.RasmSør.ML.184. i

trængende Omstændigheder har (bøn-

derne) søgt min E]ælTp. Cit.l774.(CChrist.H.

203). Min Moder . . var Enke og i trængende
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Omstændigheder. PalM.IL.II.413. Statska-

lender. 1877.635.
II t om høn, formaning

olgn.: indtrængende. Vi ønske, at Opera-
tionen ingen Indpas maa faae, og advare
meget trængende imod deT\.CMr.(1845).IL
401. 5.2) til bet. 4: som trænger, føler
trang til noget.

\\
(nu 1. hr.) i forb. som

være ell. blive, føle sig trængende
til cll. (dial.) for (noget). Proust H., be-

fandt Sig trængende, til at faa Sin Søn
. . 0Tdineret.RasmWinth.S.154. her maatte
Udtrykket for hiin Anskuelse være meest
famlende og følgelig meest trængende til at

tydeliggiøies. Heib. Poet. 1. 12. er du ikke

trængende for no''et?KLars.KV48.
\\

(især

emb.) abs.: nødlidende; fattig. Moth.T202.

„jeg er saa lykkelig ikke at trænge til Deres
Ædelmodighed." — „Hvorledes det . .? er

du ikke trængende?'' PAHeib.Sk.II.365. den
trængende Classe, som ikke har Evne til at

anskaffe sig det dyrere Brændselsmateriale.

BornholmsAvis.**/tl844.4.sp.l. Fordeling af

Oksekød til trængende Personer. Loi'iVr.3^2

**/iil934.§l,l. substantiveret: De formuende
bor hjelpe de tTxngendo. Høysg.AG.159. Lov
om Uddeling af Smørrabatkort til trængende.

LovNr.l56*y»1941. værdige trængende,
se værdig, spec. (1. br.): som trænger til mad
og drikke; sulten, du er vel trængende, du?
Meget har vi ikke at byde paa, men en Kop
Kaffe kan vi dog overkomme.^nd^xDM.
1.92. Feilb.

\\
(især i ssgr. som pisse-, skide-

trængende; sml. bet. 6.3) som trænger til at

faa afføring ell. lade vandet, (et) Vandhus,
hvortil ogsaa undertiden Gadens trængende
søgte Læ. KBokkenh.U.90. jeg sad og var saa

trængende. LoHO. 5.3) (jf. FalkT.Synt.216;

8j.) ni. passiv bet.: som man trænger til; til-

trængt, vi (nød) en kort, men høist træn-

gende Hvile. Cit.l821.(AarbPræstø.l945.325).

6) (jf. betrængt, hjertetrængt, ænyd. høj-,

utrængt) særlige anv. af part. trængt. 6.1) til

bd. 1
II

(nii næppe br.) om stil: sammen-
trængt; kortfattet, trængt Stiil. JZ^aden,

DaL. Det franske Sprog taaler ikke . . dette

Sammenpressede, dette Trængte i Udtryk-
ket, som det Danske . . taaler. sa.7/om(iMs.
I.*4r.

II tg især til bet. 1.8, i forb. tæt trængt,
anbragt tæt sammen. Meldrøje bestaar af

korte, tæt trængte Hyier. PharmDan.(1933).
461. FrPoulsen.KGK.198. jf. f: denne (teater-

aftens) fuldtrængte Uum. Ruhb.E.lV121.
6.2) til bet. 2: undertrykt; forfulgt; plaget;
betrængt. Israel var saare trængt (1931 af-

vig.). Dom. 10. 9. jf. betrænge sp.562"f^: man
har søgt paa andre Maader at komme det
trængte Landbrug til Uiælp. DTidsskr.
1899.620. især i forb. som: de føler for og
med den haardt trængte danske Litte-

ratur. TidcnsKrav."/il898.2.sp.2. OFriis.IAtt.

244. om tilstand: At leve i en trængt Tilstand.

VSO.
II

tidligere især: nødlidende; træn-

gende. *Cii\ os at stifte Held og Fred, | Og
at med kjærlig[Hjælpsomhed |

Den Trængtes

Nød vi lindre] SahnHus.443.2. Moth.T202.
6.3) (jf. ænyd. være trængt (til ell. for no-
get); videre udvikling af fee^ 6.1-2 ell. dannet
til bet. 4) som plages af trang til, trænger
til noget, jeg er grov trængt for ka,fie. Feilb.

jf. taletrængt: hvilket Punktum (0: bemærk-
ninger om nationalitet) jeg maatte indvillige

i blev indført (i min afhandling), da den
Abekat (0: tidsskriftets redaktør), fandt sig

10 trængt til at faa det s&gt. PVJac.Breve.114.

jf. ssgr. som: giftetrengt . . Er den, som
idelig anfegtes af køds lyst. Moth.G163. Han
er saa pinende søvntræn g t.T/ii7Jens.FJ..

11.103.
II (jf. bet. 1.2, Trængning 1, Trængsel

1.2^ i rigsspr. nu oftest m. h. t. det forhold,

at man trænger til vandladning, afføring olgn.

(ell. at afføringen osv. trænger paa). jeg var
saare trængt til at lade mit Y&nd.Ew.(1914).
III.305. Er Du trængt, saa gaa udenfor.

20 VSO. Paa Havbunden under Maagestenene
laa undertiden blaahvide Edderfugleæg fra

trængte Fugle, der havde for langt hjem til

Reden. AndNx.AH.75. De haardt trængte
Mavepatienter ringer febrilsk med Klok-
kerne. Scherfig.FF.il. især i ssgr. som pisse-,

skide-, tissetrængt (s. d.).

Trænger, en. f(t) Trænger©^, flt. -c.

(ænyd. trenger(e) ; jf. oldn. J)røngvir, ty. drån-
ger; til II. trænge 2.i; bibl., foræld.) person,

30 der undertrykker, forfølger, plager en; for-
følger; undertrykker, du frygtede stedse

den gandske dag for trængerens (1871: Un-
dertrykkerens^ grumhed. Es. 51. 13 (Chr.VI).

*Her findes Hykler-Folk, som vil dem An-
slag give,

I

Hvordan enhver kand best sin

Trængere Sifli\e.Kyhn.PE.76. CFrim.SE.134.
Fjenden og Trængeren dog, der det gjaldt,

I

Snubled og fiildt.Grundtv.SS.IV91.

Trængning, en. flt. -er. (vbs. til II.

40 trænge; jf. Gennem-, Ind-, Nedtrængning)
vist kun i flg. anv.: I) (vet.) til IL trænge
1.2: stærke, krampagtige muskelsammentræk-
ninger i fødsels- ell. afføringsorganerne (der

driver fosteret ell. afføringen ud). Trængnin-
gerne kunne være saa heftige (hos koen)

strax efter Fødslen, at hele Børen krænges.

Stockfleth.S.93. disse Kontraktioner, de saa-

kaldte „Veer", bliver meget kraftigt under-

støttet af Mellemgulvets og Bugvæggens

50 Muskler. („Bugpresset" eller „Bugpressen",

ogsaa kaldet „Trængningerne"). LandftO./Z.

339. sparsom Afgang af Gødning (hos en ko)

eller svag Diarrhoe med Trængninger.Mdss/cr

Dyrl.LVI.570. 2) (jf. trænge sp.898""^; sport.)

det forhold, at en væddeløbsrytter forsøger at

trænge en anden til side ved at ride op ved

siden af ham. Skønner Voldgiftsretten, at

Krydsning eller Trængning er foretaget med
Villie, skal Hesten diskvalificeres. Væddeløbs-

to reglement.(1920).33. (galophestens) Træner . .

nedlagde Protest mod (en konkurrerende

hest) for Trængmng.Socialdem.*/iil946.2.sp.4.

Trængsel, en. ['trBn,'8(»)l] best. f.

træng8(e)len; flt. træncrslor ell. (nu l.br.)

bl'
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trængseler (lThes.3.4(Chr.VI). Slange.Chr

IV.1218). (ænyd. trængsel, trengsel (glda.

fortrængselj, sv. trångsel (i ældre sv. f. ell. n.;

tidligere ogs. trångsla, trångsle^, no. dial.

trengsl(a), isl. J)rengsli, oldn. Jtrøngsla, jf.

gol. ^reihsl, n., ty. drangsal; sml. ogs. formen

t Trengelse (Moth.T202), glda. trængels,

ænyd. ind-, undertrengelse (se ogs. For-,

Paatrængelse^, mnt. drengenisse samt jy.

trangelse, tranglrystethed (MDL. Feilb.); til

II. trænge.)

1) (jf. II. trænge 1; l.br.) det, at noget
trykkes, sammenpresses, indsnævres,
hindres i at udfolde sig. I.l) i al alm.

Moth.T202. Ingen maae bygge Svinestie

anden hånds Medborgere til Trengsel og

Skade. Cit. 1704. (AarbHolbæk. 1937. 67). der

horer gode Lunger . . til at imodstaae Blodets

farlige Trængsel (o: naar brystet er den del af

legemet, der sidst kommer i det kolde vand).

Tode.ST.1.216. * Ringen (paa brynjen) sprang,

og Pladen brast; |
Thi den fulde Barm i

Trængsel
|

Taalte ei sit snevre Fængsel.

Oehl.XXlV.121. 1.2) (jf. II. trænge 1.2 samt
Trængning 1, I. Trang 4.i, Stol-trang, -træng-

sel. Vandtrængsel; især med., gldgs.) legem-

lig fornemmelse af tryk, spænding olgn.; især

om stærk, sygelig trang til afføring; Tenes-

mus. Moth.Conv.T162. (urinen bliver) igien-

nem denne Gang formedelst en Trængsel
eller en Overiilelse . . udtvungen.//Tid.i735.
349. saasom Svagheden (o: blodsot) en Slags

Klemsel og Trængsel med sig fører, som vel

dertil (o: stolgang) minder, men dog ikke altid

kommer til nogen Yirkmng.BriayiddeCreve-
coeur. Underretning omBlod-Soot.[ca.l750J. 20.

(dysenteri) foranlediger heftige Smerter og

TrængshY.OBloch.D.U.lOS. Panum.590.
||

(jf. Paatrængsel; nu næppe br.) m. h. t.

fødsel, den største Trængsel er forrest paa
Fødselen (o: de ydre kvindelige kønsorga-

ner). Buchw.JS.(1725). 52. 1.3) (delvis til bet.

3; jf. ogs. bet. 5; nu 1. br.) fornemmelse af

et indre pres af drifter, længsler, tan-
ker, der trænger paa, trænges, truer

med at sprænge hjertet eller brystet; trang
(1.4). *Hendes Hiertes dybe Trængsel

|
Blan-

der hun (o: Freja) i Elsktes Bryst.Oehl.

XXIX.173. *en selsom, sygelig Længsel

I

Snart hendes hele Sind betog.
|
Det lignede

en voldsom Trængsel,
|
Som Tanken bort

fra Hjemmet iog.Winth.VI.70. Hauptmann
. . hører til den Art Mennesker, i hvem det

bærende er en dunkel Trængsel mod noget
langt større end de selv nogen Sinde finder

Udtryk ioT.Roos.TL.77. Kalv og Ko brølede

i Baasene. De lugtede Foraaret og sprudede
af Trængsel. A'rJens. Di^. 40. *fik den (o:

blomsten) frembragt i Trå og Trængsel
|

blot eet, et eneste fuldgodt Frø,
|
da lever

endnu dens Lyst og Længsel. Rørd.KD.89.
storm- og trængselstid, se Stormtid.

2) (jf. II. trænge 1.3 samt 1. Trænge,
I. Trang 2) det, at levende væsener træn-

ges, stimler sammen paa et trangt sted

(og puffer, støder til hinanden); ogs. mere
konkr., om den flok, der trænges. 2.1) om men-
nesker (og dyr). Moth.T202. (soldaterne)

skulle bevare Vejen for den store Trengsel
af Folk, som langs ad have bygget Stellagier

for at ville see denne Stati.Pflug.DP.590.
Nu kom Signe, Folkene strømte til . . og
hun blev i Trængslen baaret ind for Sigars

{o Fødder. Suhm.(SkVid.XI1.167). *Jeg har
altid Længsel

|
efter saadan en Trængsel,

j

Saa kommer man de kiere Piger saa nær.
Oehl.Digte.(1803).259. naar Disciplene vilde

holde Trængselen borte, da formeente han
dem det. Kierk.V

I

II.319. *Sikken voldsom
Trængsel og AUarm,

|
Det er koldt, og man

maa gaa sig va.Tm.PFaber.VV113. En tæt
Trængsel bevægede sig langsomt i fiere mod-
satte Strømme (o: i Tivoli). CMøll.PF.319.

20 min gamle Lærer . . kunde samle Egnens
Unge til en Trængsel uden Lige . . naar han
fortalte Danmarkshistorie.(?«dsMagr.2945.373.

i trynge og trængsel, se u. Trynge 1.

II (1. br.) om verdens tummel, uro. *Min Om-
gangskreds er, langt fra Verdens Trængsel,

I Indskrænket. Bagges.SkR. 214. hertil (?) :

*Min Muse, kom og lad os flye
| Fra dette

melancholske Fængsel,
|
Hvor Ønsker daglig

døe i Trængsel,
|
Og fødes for at døe paa ny.

30 Tullin.1.3.
II

gøre trængsel, (nu næppe
br.) stimle sammen, (væggen) var beklistret

med Opslag og Placater, hvor Folk stode
stille og gjorde Trængsel. HCAnd.(1919).

Y

143.
II (jf. trængsel(s)-fuld, -fyldt 1) fuld

ell. fyldt til trængsel: Tilskuerpladserne

var fyldt til Trængsel B.T.*V,1940.3.sp.l.

2.2) i videre anv., om hvad der optræder i

(for) store mængder, saa de enkelte eksem-
plarer ikke kan faa plads for hinanden. *Jeg

40 tror . .
I

paa Livstræets evige spiresvangre

Saft,
I

hvorfra der vælder Former frem i

Trængsel. Schand.SD. 148. Kompositionen li-

der virkelig af en vis Trængsel af Figurer.

JLange. 1 1.402. Foruden en Trængsel af løse

Menneskeben paa Kirkegaarden tæt op om-
kring Kirkens Mure fandtes seks Grave.
DanmKirker.III.43. || spec. (skol.) om un-

dervisningsfag, den store Trængsel af T/ære-

fag. M Hamm. Progr. (1847). titelblad, jf. : Er

50 der Fag trængsel indenfor Danskundervis-
ningen i Mellemskolen? Cit.1931. (Dansklæ-

rerforemngenJS85-1935.(1936).15).

3) (jf. II. trænge 2 samt Fortrængsel;
især hibl., relig.; i bibl. vist først indkommet
i overs. 1607) det at blive trængt, under-
trykt, forfulgt, plaget; nød; ulykke; ogs.

(jf. bet. 1.3^ om følelse af dyb sorg, smerte;

ofte i flt. jeg haver ogsaa seet den Træng-
sel, hvormed Ægypterne trænge dem.2Mos.

60 3.9. De Britannier . . søgte Beskyttelse hos

de Romere, hvilke een og anden gang hiulpe

dem af deres Trængsel. ^o«.Z)i/./.2i. *Det er

den Helte-Skare, som
(
Af hiin den store

Trængsel kom. Brors.304. *Du elsker mig —
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jeg spotter al min Trængsel. Oehl.V1.224.
Folketingets Højre er endnu ynkeligere stillet

. . Det er umuUgt uden Medynk at se disse

stakkels Medmenneskers Trængsler og følge

de krampagtige Svingninger, hvormed de
spræller for Livet. Hørup.111.268. Pelasgos,

Argos' Konge (drives) ved Stykkets Konflikt

. . ud i stor aandelig Trængsel. FrPowisen.

KGK.40. livets trængsel (trængsler):
•en Midler, der forsoner

|
. . med Livets

bittre Trsnigsel Winth.X. 102. VSO. »Vel

Dig, som gik med ham i Livets Trængsler.

Hich.1.48.
II

ofte i forb. m. ord af lignende bet.

naar Trængsel eller Forfølgelse kommer for

Ordets Skyld, forarges han str&x. Matth.13.

21. Den eneste Trøst, Folket havde i al

denne Trængsel og Ja.mmeT.Grundtv.VK.49.
Trængsel og Angest skal være over hvert

Menneskes Siel. Rom.2.9. FruHeib.EtLiv.IV
167. tryk og trængsel, se u. Tryk 2.1.

især i forb. trængsel og nød: Gjennem Nøds
og Trængsels (1931: Angstens og Trængse-
lens^ Land . . føre de deres Gods. Es.30.6.

Riber.II.49. »Om Trængsel og Nød Du (o:

Danmark) fristed,
|
Jeg elsked Dig dobbelt

umt. JHelms.S.2.
\\

(nu 1. br.) i forb. som
finde f'a; føk. Brors.239), have (Aab.2.10),

lide (Moth.T202.2Cor.l.6(1907)) trængsel;
være (lMakk.5.16), bringe i trængsel
(Winih.RF.37). || i særlige gen.-forb., veks-

lende m. ssgr. Gennem lange Trængselens
A ar har de danske Sønderjyder længtes hjem.
Kgl.BudskabNr.368 *hl920. Trængselsaar.
CIIans.F.56. Du skulde . . ikke have glædet
dig over Judæ børn, paa den dag, de om-
kom; ikke heller giort din mund stor paa
trængsels dag (1931: Trængselens Dag;
1871: Trængsels-Bågen). Ob.l2(Chr.VI).
(Danmarks) værste Trængselsåa,ge. KbhSkild.
1817.40. (Jakob Knudsen) har i sin udøde-
lige Fortælling „Bortliciteret" skildret de

Trængselskaar, som dengang var den
omrejsende Foredragsholder beskaaret i

Retning af Forplejning og Nattelogis. OGets-
mar.E.113. *Han (o: gud) dit Trængsels-
raab vil høre. Salm Hus. 472. 3. *Trø8t i

Trængsels mørke Stand. J9rors.54. *0p fra

denne Trængselsstand (Brors.70: dette

Trajngsels l.&nå). SalmHj. 8. 5. Bliv fast hos
ham i Trængsels Tid..S'ir.22.28. hin i Dan-
marks Trængselstid saa troefaste Henrik
(jerner, hvis Standhaftighed ingen Fare . .

kunde rokV.e. Mall.HG.44. endnu var det

Trængselstider, længe endnu. ./erf^enA'^tcls.

D. 15.

) t iil II. trænge 3; jf. Indtrængsel.

5) (til H. trænge 4; sj.) det at trænge
til noget; trang (1.3); i forb. være i træng-
sel for (jf. Trang sp. 36V*«-) , trænge til.

»kønt Østergaardsmanden var i Trængsel for
Sten, — .saa vilde han dog ikke . . gaa paa
TvaTs af de Hensyn, man skylder gamle
Grave. SHedin.HH.81.
Traen|;flels-, i ssgr. se u. Trængsel 3;

ogs. Trængsel-, i adj. som: -fald, adj. (nu
1. br.). I) til Trængsel 2. vove sig i træng-
selfulde Comoedier.rode.y/.50. *I træng-
selfuld og støvet Gang . .

|
Sig vore Da-

mer steege.Rahb.PoetF.1.115. Vejene (er)

trængselsfulde af Pilegrim me.iVJtteZ-dan-
sen. FraNilentilHimalaya.(1884).240. D&H.
2) til Trængsel 3. *Ikke heller høres Klage

I

Ikkun af de Armes Mund
|
Over Træng-

10 sel-fulde I)Bige.Anti-Specta,tor.73. Hrz.XI.
44. -fyldt, part. adj. (sj.) til Trængsel 2:

fyldt til trængsel, (vi) hørte Højmessen blive

sunget inde i den trængselsfyldte Kirke.

Jørg.Liv.III.153. sa.JF.11.13.

I. Trænet, en. [tfBri'd] p. -er. {vel

opr. sa. ord som no. dial. trengd osv. (se u.

Trængde^; nu næppe br.) trang passage
(spec: „smal Vei med levende Hegn paa
begge Sider.'' MilTeknO.). (der) forefindes

20 Passe imellem Søerne og . . der dannes
Trængter, naar de høye Bakker dale brat

ned til en anden Side, som skeer i visse

Egne paa denne Halvøe (o: Jylland). Thaar.

KS.178. smst.300. En fjendtlig Armee, som
lige havde arbeidet sig ud af Skoven og op
ad Høideme, vilde her træffe vor samlede
Styrke og sandsynligviis med Tab kastes

tilbage i de farlige Trængter (o: ved Grejs-

dalen).FrHamm.DenslesvigskeKrig.(1849).7.

30 II. træng^t, part. adj. se IL trænge 6.

Træn-hest, en. (jf. Troshest^. MR.
1813.214. Cit.l823.(Rist.OR.ll). Meyer.

Træning; ell. (sj.) Trainin^> en.

[•tyæ-neii] flt. (1. br.) -er. (fra eng. training;

vbs. til træne, men laant tidligere end dette,

jf. u. træne; især sport.) det at træne ell.

være trænet; metodisk og hensigtsmæs-
sig opøvelse i visse færdigheder. Gynge-
hesten talte om Training (HCAnd.Eventyrog

40 Historier.II.(1863).333: Trainering; og Fuld-

blod. HCAnd. (Folkekal. 1855. 115). IdrætsB

1.464. hvor meget et ungt Legeme kan
præstere (o: af sport) efter en fornuftig,

jævnt fremadskridende 'Træning.VortHj.IV

,

1.102. Energi og Bevægelighed . . skyldte

(Garibaldi) sin sydamerikanske Træning.

Brandes.NG. 40. Af Stil i Oldtidens For-

stand, af den strenge Træning i Retning

af at udtrykke sig smukt og virkningsfuldt,

50 som enhver dannet Græker maatte gen-

nemgaa i Rhetorskolen, er der hos (Pau-
lus) intet Spor. ABDrachni. Paulus. (1913).

10. „Træning" er mere end blot en vin-

dende Modernisme for det forældede Ord:
„Terpning". VorlJngdom.1937138.112. Vil man
have den opvoksende Ungdom forsynet med
de bedst mulige Lunger, skal dette . . gøres

ved passende Træning af Lungerne, medens
Børnene endnu er Bma.a.. Sal.T.1941-42.223.

60 jl
have træning i, være øvet i. (hun) havde

Træning i at tage Spydigheder med Fatning.

AaDons.MV216. gaa i træning, begynde at

træne. Personer med en svag Konstitution . .

bør absolut ikke gaa i Træning. /dræ<«B./.
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465. SprogforeningensAlmanaJc. 1947.48. være
i træning, være trænet, i øvelse; spøg.: den
stærke Cognac begyndte at virke. Han var

ikke i Tiddmng.LeckFischer.HM.170. \\ hertil

ssgr. som Trænings-arbejde, -bakke (ved

skiløb), -bane (til fodbold), -dag (GyrLemche.
FS.64), -galop (PWBalle.RD.116. BerlTid.

*V7l936.Sønd.ll.sp.3), -hal, -kamp, -leder,

-program, -skema, -tilstand, -øvelse (se

fx. Sportsleks.II.618ff.).

Træn-konstabel, en. menig af artil-

leriet, som har med hestene at gøre og er

bereden. MR.1828.41. LovNr.63'Vil894.§2c.
Tran-: LollO. -kusk, en. trænsoldat, der

er uddannet og anvendes som kusk (jf. Køre-,

Styk-, Troskusk;. MilConv.VIII.277. overf.,

m. nedsæt, bet., se Brandes.Br.III.5f. Tran-:
Feilb. UmvBU.35. Rosling.LilleNønne.[1922].

42. -soldat, en. m,enig soldat af trænet

(uddannet som hestepasser, kusk (jf. Træn-
kuskj ell. motorvognsfører). KvBl.^^Iul912.1.

sp.3. BerlKonv.XXn.46.
trænte, v. se I. trante.

Træn-TOgn, en. I) [1] ;^ vogn til-

hørende trænet (jf. Krigsvo£jn 2, Trosvogn^.

MR.1841.59. Feltart.VII.AJri. 2) [2] f jærn-

banevogn. Cit. 1841. (DanmarksJernbaner. I.

(1933). 138. sp.2).
Træ-nød, en. (jf. ty. baumnuss, val-

nød; sml. Skovnød samt Nøddetræ; nu kun
dial.) hasselnød. vAph.(1764). JTusch.295

(jy.). FrGrundtv.LK.164. til Jul . . hjalp

man sig med Valnødder, Trænødder og Æb-
ler. Strange.MS.104. Feilb. LollO.

Trænør, en. [træ'nøV] ftt. -er. (fra fr.

traineur, til trainer, se trænere; sport., nu
næppe br.) d. s. s. Træner. Blich.(1920).

XVIII. 126. dygtige Trænører . . kunne
drive et saadant Individ op til at bruges

for en T:id.WHovgaard.Sport.(1888).68. Du-
erne . . maa se deres Ejer eller Trænør ret

ofte for at blive fortrolige med ham.CGram.
Husdu€n.(1910).141.
Træ-olie, en. {i bet. 1 vel som fordansk-

ning af Bomolie (ty. baumol^; i bet. 2-3 efter

eng. wood-oil; fagl.') I) (nu sj.) olie presset

af oliven; bom-, olivenolie. S&B. Kaper.

2) olie, der udvindes af frøene af forsk, navn-
lig i Kina og Japan voksende træer af slæg-

ten Alcurites Forst, og anvendes til fernis;

tungolie. (ofte i forb. japansk ell. (især) ki-

nesisk træoliej. Sal.1.476. Malerfaget.fl935j.

84. 3) tykflydende vædske, der udvindes af

forsk, træer af den i Ostindien voksende slægt

Dipterocarpus Gårtn. og bl. a. anvendes til

fernis; gurjunbalsam. VareL.*14. 4) olie, anv.

til imprægnering af træ; tømmerolie. HFB.
1936.168. -opal, en, (jf. -sten 1; mineral.)

halvopal, der er dannet af forstenet træ og har
bevaret veddets struktur. Funke.(1801).III.141.
VareL.*639. -orm, en. (ænyd. d. s., ty. holz-

wurm, eng. tree-, wood-worm; sml. -borer;

sj. i zool. spr., jf. „Almuenavn." VSO.) be-

tegnelse for forsk, ormelignende smaadyr, der

lever i træer ell. (navnlig) i tømmer, møbler

olgn.; især: I) borebille, Anobium; tidligere

ogs. om den hermed sammenblandede ban-

kende boglus Atropos (se KLHenriksen.Da.
Insektnavne.(1944).37.64). Moth.T207. vAph.
Nath.VIII.207f. Boye.PS.I.97(jf. u. Død-
ningeurj. Huller, Træormene havde boret

i Tusindtal paa Kobberstikkenes Ramme.
Schand.TF.I.204. Møbelsnedkeri.[1937J.37. i

10 ordspr. (nu næppe br.): Nid er en Træorm,

I

Der huler Træet ud, hvori den hoei. Søtoft.

Band.23. jf. P Syv. 1. 175. 2) (jf. -borer 5)
boremusling af slægten Teredo ell. nærstaaende

slægter; pæleorm. Moth. Conv.T124. vAph.
Nath.VIII.207. -pap, en, et. (jf. -karton)

T pcip, fremstillet af rent træslib. PapirL.393.

-papir, et. T papir, fremstillet af træmasse

ell. rent træslib. PapirL.290.404. (en) lille

Tryksag paa sletteste Træpapir. PoL'A 2935.

20 Sønd.lO.sp.l. O -parti, et. (jf. Parti l.s).

Der var rundtom smukke Høie og store

Træpartier, der kastede deilig Slagskygge.

HCAnd.ML.429. -patron, en. spec. X: lille

træpind af form som en patron (II. 3), anv.

ved eksercits i stedet for en rigtig patron.

MilTeknO. -pasta, en. (fagl.) d. s. s.

-stuk. Hag.'IX.205. -penge, pi. I) (foræld.,

sj.) pengestykker af træ. Schytte.IR.III.237.'

2) (jarg. ell. dial.) i videre anv., som spøg.

30 ell. nedsæt, betegnelse for pengestykker a/l

ringe (paalydende) værdi; smaamønter; isæti

om kobbermønter; ogs. om hvad der intet efl

værd. Godsejeren maa ikke tro, vi handler*

med Træpenge. Naar Handelen er sluttet, er

Pengene paa Bordet. HimmerlKjær. 1941. 94

(i udtalelse faldet 1912). For et Par Aar si-

den havde han vundet en større Sum Penge
i Klasselotteriet, og han levede af Renterne

af dem. Det var ikke Træpenge ! Ekstrahl.

ioV9l920.1.sp.5. JaePaludan. UR. 200, Feilb.

OrdbS. -piber, en. (jf. -piplærkej \ en i

ell. ved skove levende fugl af slægten pibere; An-
thus trivialis (ell. arboreus); skovpiber. Kjær-

bøll.249.Lieberkind.DVIX.416. -pikke, en.

(wo. dial. trepikka; 2. led til III. pikke; nu
næppe br.) \. d. s. s. -pikker 1. vAph. Nath.

VIII.199. Raff.(1784).302. -pikker, en.

(dial. -pikkere. Seier.BornholmsFugle.(1932).

193. UfF.) V I) (jf- -klak, -kloppe, -pikke;

50 nu især dial.) spætte (I) (der med næbbet

banker (hul) paa træstammerne for at søge

føde). Thurah.B.22. *Træpikkeren, den bro-

gede . .
I

Paa Birkens hvide Bark slog
|
Sin

snelle Trille Sin.Winth.IIF.15. Træpikkernes

taktfaste Ba,nken.LBruun.SF.47. Feilb. UfF.

2) fugl af slægten Certhia (der søger sin føde

paa træstammer); især om C. familiaris;

træløber. EPont.Atlas.I.618. Kjærbøll.116. Or-

nitholFT.I.19. -pind, en. (ænyd. d. s.

60 (HMogens.)) 1) i egl. bet. Holb.Ep.V\70.
*Før skulde Pennen i min Haand en Træe-

pind blive. Graah.PT.1.266. DSt.1939.120. \\

i videre anv., nedsæt, om simpel ell. umagelig

træbænk, -stol olgn. Jeg er ødelagt af at sidde
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paa denne Træpind. AaDoyis.K. 117. 2) (jf. I.

Træ 2.3; dagl.) kedelig, stiv, tør ell. gnaven,

tvær person; træmand. Du er en rigtig Træ-
pind, FdT\Wied.Fæd.l07. Hvor saa Edith
nydelig ud i Dansen, og hvor Gustav for-

trød, at han, den Træpind, slet ikke dansede.

OThyreg.UA.38. -pindsvin, et. (jf. Sno-

halepigdyr; zool.) amerikansk gnaverpindsvin,

der lever i træerne (Sphingurus ell. Cercolabes).

Lutken.Dyr.^87. Lieberkind.DYX.450. -pip-
lærke, en. (jf. Piplærke^ \. d. s. s. -piber.

Brehm.FL.126. SaUXlX.127. -plante, en.

(gart.) playite, som senere udvikles til træ.

Aynberg. opelske, udflytte Træplanter. F/SO.

HavehrL.*II.923. -planter, en. (nu næppe
br.) person, der planter (og opelsker) træer.

Moth.T207. Bjerregaard. Træavl. (1828). 15.

-plantnings, en. (o ell. forst.) det at

plante træer; ogs., konkr., om (et omraade
med) plantede og fremdrevne træer. vAph.

(1764). vi kom igjennem smukke Træplant-

ninger og rige Maismarker. HoJs^./¥229.

ForstO. -pleje, en. (jf. -røgt; fagl). Træ-
pleje gaar ud paa at beskytte Træer mod
Overlast og Sygdomsangreb. LandbO.IVSlO.
Gartner-Tidende.1924.506. -plov, en. (pri-

mitiv) plov, hvis (fleste) dele er af træ (mods.

Jærnplov;. VSO. KvBl.*Vtl913.1.sp.l. -pud-
ler, en. (sko., især foræld.) værktøj af haardt

træ, anv. i haandskomageriet til at blanke

snit paa vendt fodtøj. OrdbS.(1903). -pæon,
en. 2( Pæonia suffruticosa (ell. arborea) Andr.
(der kan blive 3 m. høj). BerlHaveL.II.278.

-rende, en. (jf. -rør 1) rende (I.l) af sam-
mrnslaacde brædder olgn. Cit.l700.(KbhDipl.

VII.584). Kiøbenhavns Vandforsyning skeer

endnu for det meste ved Trærender. VSO.
C3 -rius, adj. (mods. -fattig/ ConvLex.XVIII.
70. *trærige Sktter. AxJuel. KF. 104. UV
Claus.(DanmIIVC.387). I.-rins*en. \) ring

(I.l) af træ. HusogHjem.l912.518.sp.l. Posen
fæstes paa Træringen. Ellen Carlsen. Raasylt-

ning.*(1934).13. 2) (jf. u. I. Ring 2.1 ; nu
næppe br.) aarring i træ. Have-Tidende.1837.
76. VSO. MG.

II. Trierings, en ell. (sj.) et f*Du, som
vil berøve mit Blad sin Næring,

|
Jeg kalder Dig

— et Træring] CAThortsen.Smaaskr.(1880).
212). ['tfæ-reii] (ogs. Trering. Moth.T155.
Hofman Bang. OdenseAmt. (1843). 539. MDL.
604. Feilb. Træjring (Trejring). KomOrønneg.
L49. Aakj.VF.242. KrJens.VedSommer ogJul.

(1922).152. jf. Feilb. skrevet Trædrinj?. Aakj.
FJ.175. 8a.B.48). fU.-er (TMørch.MitLevnet.
i.(1831).25. VSO. Feilb.) ell. -e (MO. Feilb.).

{ænud. træ(d)ring, tre(d)ring, underfundig,
træsk person; fra mnt. trerink, bedrager, som
vel er besl. m. (afl. af stammen i) mnt. treresch

(se træsk^ || ordet bliver i 2. halvdel af 19. aarh.

8J. i rigsspr. (jf. Levin, og SvGrundtv.) og bru-

ges nu rweppe uden for dial.) underfundig,
koldt beregnende, listig, træsk person;
ofte (og nu især) uden (virkelig) nedsæt, bet.:

snedig, snu, udspekuleret person, ell.

person, som paa en harmløs maade ell. for

morskabs skyld søger at forstille sig ell. narre,

drille, lave løjer med en, er fuld af lystige ind-

fald, narrestreger olgn.; filur; skælm; spas-
mager; lystig fyr. *En Stille kaldes Socius;

I

En Lystig, Pikkel-Hæring;
|
En Sparsom

hedder Filtz og Luus;
|
Den Kloge nævnes

Træring. Reenb.IL43. (der) hvor Bagateller
behandles som Velfærdsting, eller Velfærds-

10 ting som Bagateller, hvor der viser sig Træ-
rings, eller Nars, eller Drengs, eller Pøbels
Aåiærd.Rahb.Tilsk.1791.332. *Aa, du vil

narre mig, din gamle Træring. Grundtv.PS.
IV540. En lystig Person . . havde bragt en
tam Muus med sig, og sneget sig til . . at
putte Samme i Kikkerten. Det var denne
Træring, der havde raadet til at undersøge
Instrumentet. Nordlyset.XI.(1829).351. Den-
ne (o: tankeudviklingen i Håvamål) kan . .

20 synes kun at være en gammel Trærings visne

Verdens-Kløgt. Æosen&./.224. Først troed jeg,

te det var noget han sa' for Spils Skyld —
for han var ikke saalidt af en Træjring —

•

men . . det var hans ramme K\yor. Aakj.VF.
242. MDL.604. Feilb. \\ i videre anv., dels om
dum, klodset person (Feilb.), dels (vel ved til-

knytning til I. Træ (2.8), træet (3.2) ell. træg;

sj.) om kedelig, upaavirkelig, træg person.

*0m og man er ey Grever eller Knese,
|

30 Kan (livet) fyldes med behørigt Tiidsfordriv.

I
At sige, naar man ey er født en Træring,

|

Forskiellig kun ved Form fra Stok og Steen,

I

Men af Mama har faaet i Foræring
|
En

livlig Siæl paa rigtig raske Been. TBruun.S.
186. smst.126.

Træ-rod, en. Her rislede der en Bæk
hen mellem Trærødder og deilige Skov-
blomster. /n^.£;i*'.y///.2(?2. Hun snublede

over en Trærod. Drachm.F.ILlSl. jf. Rod
40 sp. 1180*: *Ei længer undes dig Liv og

Frist —
I
Ved Trærod Øxen alt ligger. Ing.

VSt.243. -rose, en. I) (dial.) rosenbusk.

Feilb. jf. Amberg. 2) (fagl.) tragtformet (om
en udsprungen rose mindende) udvækst paa
grenene af guavatræet, fremkaldt af snylteplan-

ten Loranthus. MentzO.Pl.Hl. VareL.*314.

-rydder, en. (jf. Rydder 2; forst., 1. br.)

skovdjævel (3.1 ). IllTid.1865166.347.sp.3. O
-røgt, en. (jf. -pleje/ vAph.(1764; u. Træo-

50 plantning/ Plantedyrkning og Trærøgt vil

have Tid. Gjel.EnarkadiskLegende. (1887). 137.

-rør, et. I) (jf. -rendej rør (L3) af træ.

Suen8on.B.U.177. 2) (nu næppe br.) rør-

formet vædskeførende organ i planteorganisme;

saftrør (1). Suhm.II.67. VSO. -sabel, en.

sabel med klinge (og hæfte) af træ, anv. ved

træning, som legetøj olgn. vAph.(1764). Den
lille Hannibal leger ikke længer med Træ-

sabel. fihc;t.('ii>20J.XXF//.3. I Bæltet bærer

60 (Harlekin) en Brix, d. v. s. en Slags kort,

flad og lige Træ^^he\.Roos.(Tilsk.l936.H.27).

fægte, kæmpe med træsablcr, (1. br.)

om skinfægtning olgn. D&H. billedl.: Offent-

ligheden er træt af denne Fægten med Træ-
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sabler (o: de mange mistillidsvota til rege-

ringen). Information^Va 1947.2. -sadel, en.

{ænyd. d. s.) sadel, hvis faste dele (bomme
olgn.) er af træ. en Træ -Sadel (gør ikke)

Alexandri Hest ringere. Hørn.Moral.II. 137.

VSO. MO. HKaarsb.SK.445. -saks, en.

saks ell. sakslignende redskab (en slags tung)

af træ. NatTid.'/iol947.Sønd.l2.sp.3. især

(dagl., spøg.) i forb. som: kom! saa skal

jeg klippe dig rødhaaret med en træsaks,

se rødhaaret. -salve; en. (forst., gart.)

en slags salve, hvormed beskadigelser paa
træer og buske behandles. HaveD.(1762). 160.
MøllH.VI.74. -salvie, en. S( Phlomis fru-

ticosa L. vAph.Nath.VIII.215. Hempel.Flora.

(1836). 278. -samfund, et. (jf. Plante-

samfund ; bot., forst.) større ell. mindre bevoks-

ning af træer, spec: som er knyttede til be-

stemte voksesteder ell. -kaar. ForstO. Forfald,

Tomhed og Øde afløste de udslettede Træ-
aa,mimid.HMatthiess.DetgamleLand.(1942).74.

•sav, en. {cenyd. glda. d. s.; især gart.) sav,

der bruges ved oversavning, fældning ell. (nu
især) beskæring af træer. Holb.I)H.I.505.

Wagn.Tekn.495. Sal.XV.688.

traese, v. -ede. ijf. bornh. trasa, d. s.

(Esp.494), ty. dial. dresen, pruste, snøfte (om
heste), mht. dråsen, drasen, d. s.; vel egl.

lydord af lign. art som hvæse, jf. hæse; dial.}

aande lydeligt, med en pibende ell.

rallende lyd; puste stærkt; hive efter

vejret. Agerbech. FA. II. 110. Junge. Skeer
Ind- og Udaandingen med en pibende Lyd,
siges Hesten at træse eller hvæse. Viborg.

HY.36. Hingstens træsende Aandedrag. i^isi.

FT.28. det hæsede og træsede i Brystet. Uhr-
skov. Nordsjæll.Folkeliv. I. (1921). 157. MDL.
Esp.362. SvLM.B13.157 (skaansk). UfF.
Træ-sejl, et. (møl.) vindfang af træ paa

en møllevinge (i st. f. møllesejl). AårbVejle.

1926.209. UfF.(jy.). -sejler, en (jf. Top-
sejler^ \ sejler af slægten Macropteryx, der

bygger sin rede i trækronerne; træsvale. Brehm.
FL.307. Lieberkind.DVIX.122. -seng:, en.

{ænyd. d. s.) I) seng(ested) af træ; ofte om saa-

dan seng af simplere art. Moth.T207. den gamle
Ægteseng og en bred Træseng (til børnene).

Søiberg.KK.11.25. 2) (landbr.) liggeplads af
træ til svin. LandbO.VI.610. -sig;te, en.

(fagl.) sigte, hvis ramme bestaar af tynde træ-

plader. IngebMøll.KH.51. -silke, en. I)

(fagl.) kunstsilke, fremstillet af træcellulose.

OpfB.*II.95. Suenson.B.II.9. 2) (nu næppe
br.) d. s. s. Silkebomuld 2. VareL.(1807).
111.260. VSO.
træsk, adj. [tyæJsgf] (jf. trésk (. . trédsk).

Høysg.AG.137), ogs. [tfgsgf] (jf. Verner.203).

(især tidligere ofte skrevet trædsk (tredsk)).

intk. d. s. ell. (sj.) -t (Moth.T162. SchousbøUe.
Saxo.17.258. jf. Esp.360). best. f. og flt. -e

[•tjæ'sga] ell. (sjældnere) ['tyæ-sga] (jf. Aa
Hans.S.48) , ogs. ['tyssga] {ænyd. tre(d)sk,

treisk, tre(i)rsk, saavel i bet.: klog, skarp-
sindig, som i bet.: lumsk, rænkefuld, glda.

(?) threersk, jf. no. treisk, klog, skarpsin-

dig; fra nt. trersch, mnt. treresch; sml. nord-

fris, trietsk, tritsk, lumsk; af ukendt oprin-
j

delse; jf. træskelig og II. Træring; i rigsspr. \

kun CP, især gldgs.)

1) som er i besiddelse af kløgt, snildhed,

listighed olgn. (og forstaar at bruge den);

kløgtig; snild; (durk)dreven; snedig
(i denne (ikke-nedsæt.) bet. endnu dial.:

10 Rietz.750. Esp.360. UfF.); i rigsspr. nu kun
m. stærkt nedsæt, bet.: som i det skjulte, gennem
list, lumskhed olgn. pønser paa ell. udfører

slette handlinger; som ved falskhed og løgn i t

forbindelse med snedighed, snuhed fremmer
\

sine onde hensigter; (i høj grad) lumsk,
underfundig. 1.1) om person, ham, som gør

de Trædskes Anslag (1931: de kloges Tan-
kerj til intet. Jo&.5.22. Hver, som er trædsk
(1871: klogj, giør sine ting med forstand.

20 Ords.l3.16(Chr.VI). *Prometheus . . var

trædsk og snild. CZifaM.PT.25. *Lumsk var

han, trddå^]s..0ehl.Digtn.I.13. *kan fjendsk

og trædsk jeg handle
|
Mod Den, der er mig

dyrebar som Yen?PalM.VI.172. jeg var

ærlig og ligefrem, hvor du var lumpen og

træsk. KMunk.EI. 11. Feilb.III.871. talem.:

naar træsk hitter vis, er han om en Hals.

Grundtv.PS.

V

139 (jf. Mau.4807). jf. bet. 1.2:

saa træsk som et skovøg, se Skovøg. 1.2) om
30 dyr. *Dend . . trædske 'R3i\.LTid.l725.272.

(de vilde geder) vare saa skye, saa tredske

og saa rappe paa Fødderne, at jeg kunde
ikke komme dem ridnr. Robinson. 1.97. Winth.

RF.39.
II

især om slangen (m. hentydning til

syndefaidsberetningen lMos.3.1ff.). Slangen

var trædskere end alle vilde Dyr. lMos.3.1.

*0! al Viisdoms Vælde- Kilde,
|
Lad den

trædske Slange ey
|
Mig forføre og forvilde.

Brors.169. Grundtv.PS.111.112.

2) om handling olgn.: som skyldes, ud-
gaar fra ell. vidner om snedighed ell. (i

rigsspr. nu kun) en lumsk tænkemaade,
lumskhed, underfundighed, et tredsk ^h-

i\ind.Moth.T162. *Fienden tænkte: den (o:

hans list) var fast,
|
Men hans trædske

Snare hrast. Brors.290. Frode lod sig ikke

narre af deres trædske Flugt. Grundtv.Saxo.

1.295. *træske Ra&d. Gjel.HS.248. FrPoul-

sen.VN.8.

50 træ-skaaren, part. adj. (jf. IV skære

16.3; O ell. fagl.) om ting: tildannet, frem-

stillet af træ ved (især: kunstfærdig) (af-,

ud)skæring, træskaaret Basreliei.Kunstudstill.

(1879).209. træskaarne Epitafier. iVahowaZ-

musA.1939.53.
||

fremstillet ved træsnit. Den
træskaarne Ramme, som omslutter Titelen.

Brandt.CP.260. den træskaarne Vignet i 4.

Bog. EhrencrM.F. XI. 28. -skagle, en.

(ænyd. træskagell (om (særlig) træstang);

60 nu næppe br.) smækker træstang, der anven-

des som skagle (i st. f. skaglereb); skagle-

stang. Moth.T207. VSO. MO.
træske, v. se tærske.

træskelig:, adv. (og adj.). (som adv.
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ogs. (t) -en. 4Mos.25.18(1931 afvig.). Holb.

Intr.1.563. Jacobi.Skr.147). (ænyd. tresk(e)-

lig, tredskelige(n) ; til træsk; gldgs., nu sj.}

I) som adv.: paa en træsk, underfundig maade.
Moth.T162. Borrebye.TF.240. Ew.(1914).V.

1S6. Følelsen af oprindelig retfærdig —
men nu trædskelig fraranet — Frihed.

Blich.f1920). X. 144. 2) som adj.: træsk (1).

Schrøder (var) af den trædskeligste Vært . .

anbragt ventende i Slyngelstuen. OGetsmar.
E.lOl. Træsk-hed/ en. (ænyd. tre(d)sk-,

trerskhed; nu i rigsspr. O, gldgs.) den egen-

skab ell. det forhold at være træsk; ogs., m.
mere konkr. bet., om træsk plan, idé, indfald,

handling olgn. de trængte Eder med deres

Trædskhed (1931: de Rænker, de spandt
imod eder). 4Mos.25. 18. hvis Trædskhed og
Intriguer kand hielpe, da kand jeg giare

Tieneste, saa vel som en anden. Holb.DR.1. 3.

*Guds Øje ser dog al vor Daad . .
|
De onde

gik ham ej forbi
|
Paa deres Træskheds skjulte

Sti.Grundtv.SS.IVSOl. (hans) Troløshed . .

overgaaes (kun) af hans Trædskhed. Le/ww.

11.223. Hun var kommet for at være Frede-

rikke en Trøst og høre hendes Klagemaal
over Mændenes Træskhed. iiCtrA;.Z).i69.

||
(nu

ikke i rigsspr.) snildhed; kløgt. Hvo som ikke
er forsøgt, forstaaer lidet, men den, som
haver faret vild

,
giør megen trædskhed

(1871: Kløgt^. Sir.34.10(Chr.VI).
Træ-akib, et. I) (isagr mods. Jærnskib^

skib, bygget af træ. S&B. OpfB.*I,2.132. 2)
skib, som er lastet med træ ell. i reglen sejler

med trælast. S&B.
TraeskOy en. ['t];V|sgo^ -sgo] fU. d. s.

ell. (nu kun vnlg. ell. dial.) -er (Grundtv.

Saxo.*237(orig.II.23: Træskoe^. PMøll.I.306.
Bang.HH.3. KLars.KV.56. CReimer.NB.395.
UnivBl.[.381. LollO. jf. Feilb.). {penyd. træ-

skofv) olgn.; jf. Trætræsko)
I) fodbeklædning , som er fremstillet

af træ (en træklods, som ved udhuling, ud-
skæring olgn. er tildannet efter fodens form og
i det ydre udformet med hæl og (i reglen)

klampe, med hælkappe og længere ell. kortere

overdel); ogs. (jf. Kaptræsko^ om lign. fod-

beklædning, hvis bund (med hæl osv.) er af træ,

men hvis overdel er af læder; undertiden (dial.,

især som 2. led af ssgr.) ogs. om saadnnt fod-
tøj m. skaft; træskostøvle (jf. Nord-, Støvletræ-
sko^. I.l) i al alm. (ofte i forb. et par træsko,

;/. M. I. Par \.\); undertiden m. særlig tanke
paa træsko som almuens, spec.: bondens, fod-
tøj. Hey Diogenes! kast din Tønde Pokker
i Vold, og giv dine Træskoe og din Kaabe
kh)LQGd.Holb.PlxU.I.3. Hun (o: en fransk
dame.) paastod, at alle Mennesker i Dan-
mark komme til Verden med Træskoe. J5fic/j.

(1920).X.166. (han) var iført lange Støvler,
hvis Nederdel var Træsko (jf. Træskostøvle^.
Ooldschm.VII.6. Fodtøjet var til daglig Træ-
sko med blanke Krammer om Overdelen.
Sja'llBond.71. man (maatt-e) laano Ild hos
en Nabo. Dertil brugtes almindelig en gam-

mel Træsko. Havde Naboen Ild paa Fyr-
stedet eller i Kakkelovnen, toges nogle Glø-
der og lagdes i Træskoen. JBorni'i//aandt'£'r.

186 (jf.Feilb.). gaa i (Moth.T207. Heib.Poet.

1.251. Sal.*XXIII.857. Feilb.) ell. med træ-
sko, bruge træsko som (alm.., dagligt) fodtøj.

VSO. *Greven er saa højt paa Straa,
|
Bon-

den maa med Træsko gaae. Krossing. D. 6.

ZakNiels.Fort.39. || skære træsko, (især

10 foræld.) fremstille træsko ved udskæring (jf.

Træskosnider;. Winth.V163. VSO. || dansk
træsko, træsko, som helt igennem er lavet af

træ; ogs. (i visse egne) d. s. s. fransk træ-

sko (se ndf.). FortNut.XlI.191.199. OrdbS.
(sjæll.). fransk træsko, træsko med træbund
og læderoverstykke (jf. Polkatræsko^ ell. (i

visse egne) træsko med et tidstoppet (polstret)

læderstykke paa den del (kant) af overdelen,

som berører vristen. Schand.TF.1.5. PolitiE.

20 Kosterbl.*/iil923.1.sp.2. AarbLollF. 1933. 176.

FoHNut.XII.191f. 199. Feilb.1.367. 1.2) m.
henblik paa det forhold, at man træder haardt

ell. gaar tungt med træsko paa. *Kære Ven, du
som assurerede dig i mit Venskab

|
og traadte

paa mit Hjærte med Træsko.JVJens.Di.59.

(dagl.) i udtr. for, at madvarer, fx. grød, er

(alt for) haarde: Fynbogrød skal være så

hård, at man kan træde på den med træsko.

Krist.Ordspr.487. en svingende Skude Abri-

30 kosgrød — til at gaa med Træsko paa.

GJørg.GF.46.
||

(billard.-jarg.:) Har (billard)-

Ballen ikke Force nok . . „har (den) Træsko
]ma,'\Ekstrabl.^'/itl941.10.sp.2. 1.3) i udtr.

for at være ell. opføre sig kluntet, bondsk,

udannet ell. optræde uden pli, anstalter, dikke-

darer, ganske ligefremt, naturligt. Bonde og
Skribent lader sig ikke blande sammen;
Bonden bliver ved sin Jord, og Kunstneren
maa allerede i andet Led helst have smidt

40 Træskoene (o: have faaet bykultur). JVJens.

HH. 171. Afhøring er en Kunst; den træder
man ikke ud i med Træsko. Tilsk.1927.1.225.

Af Fødsel var han Bonde, men aandelig gik

han ikke med Træsko, legede snarere med
Ord og havde Humør. EKornerup. Thøger

Larsen.(1928).21. jf. flg. gruppe: Det er en

Statsret, som man ikke gaar ud og ind af

med Træskoer, den kræver Varsomhed og et

adræt Fodskiite. Hørup. 11.180.
||

(dagl.) i

50 forb. gaa af folk og i folk med træsko
(paa) olgn. (Magazinf.Patriotiske Skribentere.
i771.Nr. 93. 3. sp. 2 (lollandsk). Ant Niels.LL.

111. Krist.Ordspr.139. Halleby.231) ell. (nu i

rigsspr. især) gaa (ind ell. (dial.) inden)
i folk med træsko (paa) olgn. (Kok.Da.
Ordsprog. (1870). nr.318. Scliand.O.II.42. et

umiddelbart forstaaende Menneske, der gik

med Træsko ind i Barn. Pol.**/*1941.9.sp.6.

(Klaus Berntsen) gik lige ind i Folk med
60 Træsko paa, som man siger. GadsMag.1945.

372. uegl., om ting: (melodien) gaar i Folk

med Træsko \i&&. Pol.*U1934.15.sp.l) ell. g&%
ind og u<l af folk med træsko paa, (jf.

gaa i og af folk u. gaa 3.8^ forstaa at gøre

XXIV. Hentrykt •/• 1M8 68
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folk (godtroende og) medgørlige, at indsmigre

sig, indynde sig hos folk, saa at man faar sin

vilje; især: have et saadant væsen, at folk

straks synes om en; ogs. som udtr. for, at

man let gennemskuer en, kender en ud og ind.

jeg (er) vis paa at hun gjcttede det strax,

thi hun gaaer ud og ind ad mig med Træskoe.
IIeib.TR.Nr.45.5. han har et mageløst Held
til at tækkes Folk og, som Mundheldet lyder,

gaa ind og ud af dem med Træsko paa.

Grundtv.Breve.250. man er saa sammen-
levede, at man kan gaa ud og ind af hinanden
med Tiæskoer.VilhAnd.HS.lOe. Hjortø.Æ.
213. 1.4) i sammenligning, gabe, grine, le

som en flækket (jf. u. lY flække l.i^,

revnet træsko olgn. (han) grinede som
en revnet Træsko. Aakj.B.lSé. Jeg stirrede

maabende paa hende. — Du gaber som
en Træsko. HPE Hansen. Graa og grønneDaa-
rer.(1933).183. Feilb. jf.: saa er det Fru
de Mortensen. Pyntet og fin og smilende
over hele Hodet — hinnes Smil klær hinne
nu ikke: revnet Træsko, forstaar BelB.T.
*/il9i5.Sønd.4.sf.2. 1.5) i udbrud, rem-
ser, ordspil olgn. Det skulde lige passe,

at man var oplagt til at agere Barnepige
hele Livet igennem, jo Godmorgen mine
blanke Træsko (olm.: støvler; se Mor-
gen sp.363")\ JakHans.U.55. trip, trap,
træsko, se III. trip 2.3. i børnerim: *du og
jeg og vi to,

I

vi sejled' i en Træsko. Krist.

BRL.24. i ordspil, se forgaa sp.480^^^ 1.6) i

andre talem. og ordspr. (sj.:) Det er nok et

sandt Ordsprog, at man ikke maae bytte sin

Koe bort for et Par Træskoe. PAHeib.Sk.
111.69. have ren halm i træskoene, se

III. ren 2.4. det er noget, han lige har
gaaet og samlet op under sine træsko,
se samle 8.3. han er e n s ø d s j æ 1 i et par bund-
løse træsko, se Sjæl 5.2. (jf. Skørt sp.l65^*^;
1. br.:) Skørterne har sagt farvel til træ-

skoene (o: hun er frugtsommelig). FortNut.
Xin.199. om jeg saa skal drikke vand
af en træsko olgn. DSt.1942.55. UfF.

2) overf. 2.1) (^-jarg.) nedsæt, betegnelse

for et daarligt skib. Scheller.MarO. der
havde vi saamænd vore egne Træsko —
Olfert Fischer og Herluf Trolle og begge
Krydserne. Men Danmark skal staa—.[1909].

107. 2.2) (tøm.-jarg.) meget kort stik-

bjælke. TeknLeks.I.561. 2.3) (jf. Træsko-
luge^ -d> udhulet træklods, som lægges

over hullet i lugedækselet for ankertovet.

Fimch.MarO.il.143. 2.4) (jf. I. Sko 4.8 og

Træskoblomst; dial.) S( (om -de skoformede
blomster af) stormhat, venusvogn, Aconi-
tum napellus L. JTusch.278.
Træsko-y i ssgr. ['tfBsgo-] (især fagl.)

af Træsko 1; saaledes (foruden de paa alfa-

betisk plads anførte) fx. Træsko -bede (se

u. III. Bede 2), -beslag, -brod(de), -fabrik,

-fabrikation, -haandværk, -handel, -handler,

-klampren, -klapren, -maskine, -naver, -sav,

-skridt, -traad (se ii. II. Traad 1 og 2),

-tramp, -trin, -økse.
|| (jf. Træsko 1.3^ i ssgr.

som (nedsæt.) udtr. for noget tungt, klodset ell.

bondsk, plebejisk, upoleret ell. simpelt, meget
folkeligt; som eksempler paa sjældnere dan-
nelser af denne art kan nævnes: Socialen med
dens Træskosatire kommer kun saa faa
i llænåQ.Bjarnhof.MølogRust.(1935).242. Hr.
Bjørnstjerne Bjørnsons Styltesprog og Hr.
Sofus Høgsbros Træskotd,\&. Ploug.(Fædrel.

10 ^*/sl872.2.sp.2). en lang Satire . . med vold-
som Haan over Katolikerne og Wolsey, men
i lidet vittige Træskox er s. NMøll.VLitt.Il.
594. i personbetegnelser: Skipper Klements
træsko g ar de. Gersov. KL. 6. Over Bogsta-
vet H (paa et lodsskilt) er graveret en Jagt,

hvilket betyder, at Lodsen kun maatte lodse

Smaaskibe, og efter gamle Ilolmboers (o:

beboere af Hirsholmene) Udsagn kaldtes saa-

danne Lodser „Træskolods er ".4ar&Fend!s.

20 1936.310. Luk Døren for disse Træsko-
præster (o: missionærer). EBertels. D. 157.

-blomst, en. (dial.) ^ (jf. Træsko 2.i)

venusvogn, Aconitum napellus L. (JTusch.
278); ogs. om tøffelblomst, Calceolaria L.

'bonde f en. (især om ældre jy. forhold)

bonde, som ved siden af landbrugsarbejdet

fabrikerer træsko (som salgsvare). Alle Vegne
i Jyllands Bøgeskove var Træskobønder paa
Færde. HMatthiess.SJ.136. -bund, en. (jf.

30 Bund sp. 115^*) selve træstykket i en træsko

(hvis overdel forsynes med en læderkant op mod
vristen ell. helt bestaar af læder). NatTid.'/t

lOll.M.Till.l.sp.l. -bænk, en. skærebænk,
snittebænk, hvorpaa træskoarbejderen sidder og

tildanner arbejdsstykket (træskoen), som fast-

holdes med en særlig klemmeindretning. Fort

Nut.XII.188. -bøs, en. (stort) bøgetræ, hvis

ved (kan) bruges til fremstilling af træsko.

Landbo.IV.276. -dans, en. (jf. -vals; nu især

40 dial.) folkelig dans, der (egl.) danses med træsko

paa. *efter hver en Vals . . |
Kom der en Træ-

skodands med Leg og Laier.PalM.AdamH.il.
165. Morgenbladet (er nationalt), og de vil

have Træskodans og Nissehuer og Folke-

minder. Sc/jer/ijf.FF. 256. Feilb. billedl.: (naar

latrinkulen) var fuld, sendtes der Bud om, at

man ønskede „Træskodansen", som det hed,

snarest muligt . . Kulens Indhold (flyttedes)

ud i Vognen under en forfærdelig Støj af

50 Træskoene. Gasse.IE.20. -egn, en. egn, hvor

fabrikation af træsko er et vigtigt erhverv;

m. h. t. da. jforhold især (foræld.) om egnen

omkring Silkeborg, hvor træskofabrikation tid- .

ligere var almindelig, ofte (jf. -bondej drevet

af bønderne.VSO. HMatthiess.SJ.137. Achton
Friis.JL.1.180.

træskoet, adj. [^fSisgoht] (l.br.) som
gaar med træsko. Færgefolkene er træe-

skoede Bønder, og slet befarne. Dyssel.Inden-

60 la7idsReise.(1774). 83. Feilb.BL.34. billedl:

*En Asgaardsrei i Nattens Luft,
i

som
skræmmer fredsæl Vandringsmand,

|
som

vor træskoede Fornuft j i Maal og Med ei

følge kan\Ploug.NS.211.
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Træsko^fiol, en. (J^, især foræld.)

d. s. s. -violin. Musikkat.90. jf.: På Træ'sko-

fio'l Klastrup.0)ogtiteU935). -folk, et ell.

(tiavnlig) pi. spec. (jf. Træsko 1.3 ; 1. br.) som
betegnelse for jævne folk, almuesfolk. Træsko-
folk. Otto Carl Olesen, (boglitel. 1926). Elkjær:

NT.lll.
II

ogs. om træskosoldater, (englæn-

derne) fandt . . 1801 selv vore Træskofolk . .

modige og v'ore Artillerister . . oplyste.

Grundtv.MM.280. -føre, et. (1. br.) daarligt

føre (hvor brug af træsko er praktisk). *Fra
Marken komme Karl og Heste trætte —

|

at det var Træskoføre, det kan kj endes. i2t'c/i.

11.368. -gangf en. (1. br.) det at gaa med
træsko; tung, klodset ell. larmende gang. VSO.
billedl.: Ti Gange heller Grundtvigs Træsko-
gang, end saadan coquette Trippen i Saffians-

skoe (o: som hos visse forfattere)] PMøll.ES.
III. 181. en festlig Stemning . . som hurtig

dryssede af under Hverdagslivets Træsko-
gmg.Pont.LP.VIII.75. -helt, en. (sml. Ga-
niachehelt; sj.) spøg. betegnelse for træsko-

soldat olgn. Holst.R. Victor Hansen.Vore Sø-
helte.(1898).367. -herskab, et. (jf. -regi-

mente, -vælde; 1. br.) i talem.: Træsko-
Herskab er altid det yssrste. Brøndum-Niel-
sen. Da.Ordsprog.(1942).248. -hov, en. (dial.)

d. s. s. I. Hov 2. Feilb. FortNut.XII.194.
•has, et. (især foræld.) om forhold paa
landet: mindre hus, der tjente som værksted

ved træskofabrikation. Feilb. FortNut.XII.
182. -hæl, en. Saa hug han sit Hors med
sin Træskohæl,

|
Og lod hende springe

i Vandet. Blich.(1920).XXI.185. (drengene)

hamrede Træskohælene imod Træet og skreg
som Kråger.Duchh.UH.lO. trip, trap, træ-
skohæl, se u. III. trip 2.3. -jyde, en.

(foræld.) vel egl. om jyde fra træskoegnen
omkring Silkeborg; især (jf. Flynder-, Kvab-,
Sildejyde ofl.) som øgenavn ell. slcældsord til

en jyde. LTid. 1738.643. HøjskBl.*/tl881.Till.

2.sp.l. Krist.Ordspr.495. -jæger, en. (jæg.)
person, der er uden videre øvelse i jagt, driver

jagt paa ujægermæ.ssig vis ell. kun for ud-
byttets skyld; bondejæger, rovjæger olgn. Vig
Møll.HJ.183(se u. Bondejæger). Dania.III.
230. BerlTid.^y101939.Af1.6.sp.6. -jærn, et.

I) beslag af jærn, hvormed træskoenes klamper
(og hæle) beslaas. SjællBond.72. hans Træ-
skojern (klang) over Stcnhroeu. ErlKrist.St.
16. 2) (jf. -kniv^ skærende jærnredskab, anv.
til udhuling af træsko. VSO. MO. -karl,
(^n. I) (foræld.) m. h. t. forhold paa landet:

(y^W<^, ugift) mand, der cr}iærer sig ved at

1 Ti m stille træsko (i tjeneste hos en træsko-
"laiier ell. -bonde). PhysBibl.XXI.86. FortNut.
XII. 182. Feilb. 2) (jf. -mand 2; dial.) per-
son, der gaar med træsko (mods. Stovlekarl/- i

talem. som: Støvlekarle går dristig frem; men
træskokarle kommer også med. UfF. \\

(sj.)

i videre anv., om væsen af daarlig klasse, kva-
litet. Har I seet mine Stude? . . Saa skal I

. . see Kram I d(!t er ingen Træskokarle.
Blich.(1020).XIII.129. -klampe, en. hvert

af de to fremstaaende stykker paa undersiden

af en træsko (hvorpaa denne hviler); bede
(III.2); ogs. om (jærnbeslaaet) træklods ell.

læderstykke, som anbringes under træsko-

(bede) for at skaane den ell. for at gøre den
højere. FrGrimdtv.LK.94. Krak.l939.II.4006.
-kniv, en. (sj.) d. s. s. -jærn 2. VSO.
-knude, en. (med.) knude paa foden, spec.:

paa vristen, opstaaet som følge af fodbeklæd-

10 ningens tryk. Panum.601. UfF. -kram
(Rask.FynskeBS.31. UfF.) ell. -kramme,
en. (dial., især foræld.) d. s. s. -krampe.
VSO.III.K299. Feilb. -krampe, en. (jf.
-kram(me)^ baand ell. smal ring (især: af
metal), som lægges over træskoens vrist for at

styrke den. VSO. MO. UfF. jf. FrGrundtv.LK.
94. -knnst, en, (jf. Træsko l.s ; jarg.) ned-
sæt., om kunst af folkeligt tilsnit, kunst, der

behandler landlige emner olgn. PoU*/« 1907.5.

20 sp.7. (G. Ilentze) optraadte som den forfinede

Hovedstadskulturs Forsvarer mod „Træsko-
kunsten" (o: hos de fynske bondemalere).Biogr
L.*X.141. -kævle, en. kævle (1.2), hvis ved
(kan) anvendes til fremstilling af træsko. Bek.
Nr.l2"/il941.§l. SorøAmtstid.'*/d945.4.sp.2.

-lak, en. lakfarve olgn. til lakering af træ-

sko. TelefB.1946.sp.8762. UfF.
Træ-skole, en. (jf. Bomskole; gart.)

større dyrket omraade, hvor træplanter frem-
30 drives (til udplantning, salg); ogs. om plante-

skole i al olm. (jf. Sal.*XXIII.858). LTid.
1755.86. Træskole er den Deel af Frugt-
haven, hvor de unge J'rugttræer forædles og
forblive til endelig Udplantning. Oiu/s.Land-

oecon.347. ArneFogPedersen.Danmarks første

IIøjskole.(1944).71.

Træsko -Inge, en. (til Træsko 2.»)

^ luge i dækket, hvorigennem ankertovet fa-

rer. Funch.MarO.II.142. -mager, en. (jf.

40 -mand 1) person (haandværker), der forfærdiger

træsko (ved haandarbejde), ell. (i nyere tid) som
gor træskobunde færdige til brug (ved at forsyne

dem med overlæder osv.). Forordn.**/il733.§24.

FrGrundtv.LK. 91. -mageri, et. en træ-

skomagers virksomhed ell. erhverv; fabrikation,

fremstilling af træsko. Egeberg. (Hver 8. Dag.

1906107.441). (han) begyndte paa sit gamle
Haandværk Træskomageriet. IlimmerlKjær.

1935.463. FortNut. XII. 181. -mand, en.

50 I) (ænyd. d. s.; nu især prov. og dial.) d. s. s.

-mager; ogs. (jf. -karl 1; dial., foræld.) om
gift mand, der ernærer sig ved at fremstille

træsko i tjeneste hos en træsJcomager ell. -bonde

(Feilb. u. træskokari;. Phys Bibi. XXL 89.

Min Fader var Tøffel- og Træskomand.
ZakNiels.EM.3. llalleby.94. 2) (1. br.) mand,
der bruger, qaar med træsko. Bergs.PP.299.
HBrix.IlK.376. -næb, et, t bet. 2 ogs. en.

I) (sj.) næse, snude paa en træsko. Ddbll.

6(D 2) V afrikansk vadefugl, Balæniceps rcx, hvis

næb minder om en træsko; skonæb. Brchm.
FL. 523. Sal.*XXIII.858. -næse, en. (jf.

-snude;. Feilb. FortNut. XI1. 190. -regi-
mente, et. (jf, -herskab; nu sj.) nedsæt.:

68«
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regimente, udøvet af jævnere folk (samfunds-
klasser); træskovælde. D&H. -ringf, en.

ringformet jærnbeslag om hæle og klamper paa
træsko. Der stod næsten friske Mærker efter

Træskoringe inde ved Muren under Vinduet.

Aakj.VB.270. Han hører Træskoringenes
Klapren paa Stenene. Olesen Løkk.NH. III.

227. Feilb. •røjser, en. røjser med træsko-

fcimd. Maksimalpriser og -avancer.1311.(1944)

.

51. »skaft, et. skaft til ell. paa en træsko-

støvle. Priskurant f. haandsyetArbejde i Skoma-
gerfaget.(1922).l 5. -slæbe, en. (sj.) ned-

sæt., om (kap)træsko, trætøffel. *(mælkedren-
gen) larmed med en Blikspand

|
og med

tunge Træskoslæber. TomKrist.F.58. -sni-
der, en. (nu næppe hr.) person, der for-

færdiger træsko ved haandarhejde. han var en
iiink Træskoesnider. HCAnd.(1919). 111.119.
-snude, en. (jf. -næse^. et Spark . . af

en Træskosnude. Smørialis's Digtervandringer.

(1823). 45. AndNx.PE. 1.167. Hagen stak

frem som en spids, opkrummet Træsko-
snude. £iA;^"ær. Mfl^. 62. -soldat, en. (jf.

-helt; nu 1. hr.) nedsæt, om soldat uden sol-

datermæssig udrustning, bevæbnet bonde olgn.

ECarstensen. Iljørlunde. (1878). 223. -stue,
en. (jf. -hus; dial.) en træskomagers værksted.

EimmerlKjær. 1935. 451. FortNut.XII.182.
-støvle, en. (jf. Støvletræsko samt u.

Røjser 1) støvle med træskobund og (langt)

skaft af læder. Rich.III.112. en Karl i lang-

skaftede Træskostøvler er ude at skyde
legende Giedder. Baud. H. 387. AndNx.MR.
199. talem. have ren halm i træskostøvlerne,

se III. ren 2.4. -støvlet, adj. spec. (1. br.)

om hest: bjørnefodet. Husdyr-Voldgift.(1942).

277. -søm, et. især i flt., om bredhovedede

søm, hvormed træsko beslaas, ell. hvormed
træskobeslag og -ringe holdes fast. Schand.TF.
1.4. FrGrundtv.LK.94. Feilb. jf.: Om Du saa

inte- ejer et Træskosøm, er Du endda den
skrappeste Karl i hele Sognet. Bøgh.1.28.

i hilledl. udtr.: *den Daarskabs Feberdrøm,

I

der tramped under Træskosøm
|
vort dyre

Frihedsbrev. Ploug. II. 286. -trw , et. træ

(ved), hvoraf der (kan) fremstilles træsko.

ForstO. Halleby.79.
\\ f S( det amerikanske træ

Nyssa aquatica Marsh., hvis ved brugtes til træ-

sko. Amberg. -vals, en. (dial.) en slags træ-

skodans. AarbSorø.1925.28. -violin, en. (jf.

-fiol; foræld.) en slags primitiv violin med et

udhulet, træskoformet træstykke som lydkasse.

Sal.*XXIII.857. -visk, en. halmvisk, der

bruges som indlæg i træsko. Grundtv.PS.IV.
162. HPIIansen.Renlighedigl.Dage.(1928).23.
Boers. VetF. 252. Feilb. -vælde, et. (jf.

-herskab; sj.) d. s. s. -regimente. D&H.
Træ-skrubbe, en. (jf. -hjort samt I.

Skrubbe 3.2 slutn.; nu næppe br.) eghjort,

Lucanus cervus. EPont. Atlas. 1.666 (fynsk).

-skrue, en. Ø dels: skrue af træ; dels:

skrue (af jærn olgn.) m. tynde, skarpe gænger,

som bruges til at sammenholde træstykker;

hoUskrue. OutsMuths.(1802).45. SkibsbygnK.

488. FagOSnedk. -skruesnit, et. værk-

tøj, hvormed der skæres gevind i skruer (han-
skruer) af træ; skruesnit (2); snit (II.5).

Værkt.9. FagOSnedk. -skud, et. (nu sj.)

skud (1.6.2) paa et træ. Fleischer.HB.302.

MO. -skære-kunst, en. (fagl.) d. s. s. Træ-
skærerkunst (u. Træskærer^. Holst.R. OFriis.

Litt.32. TypogrOrd.113. -skæren, en. (sj.)

det at udskære (noget) i træ. LTid.1724.239.

10 -skærer, en. (fagl.) I) person, som ar-

bejder med opsJcæring af træ, spec. til snedkeri-

brug; tidligere ogs. om savskærer. VSO. MO.
TeknLeks.1.557. 2) (jf. -snider, -snitter 2)

(kunst) haandværker, der udskærer billeder,

reliefmønstre olgn. i træ; billedskærer; nu især:

person (billedskærer), som skærer træsnit;

xylograf. Ursin.FK.13. Drachm.VI.77. Papir
Haandbog.(1934). 110. \\ hertil Træskærer-
arbejde, -kniv, -kunst (jf. Træskærekunstj.

20 -skæreri, et. (fagl.) I) det at skære træ

op, ell. (jf. -skæren^ det at udskære (noget)

i træ. Ludv. 2) virksomhed, værksted, hvor op-

skæring af træ foretages. AarbFrborg.1945.52.

-skæring, en. (jf. -skæren, -skæreri 1;

fagl.) det at skære (i) træ; især: (kunstfærdig)

udskæring af arbejder i træ; billedskæring

;

ogs. konkr., om billedskærerarbejde. VSO. Vort

Hj.111,1.131. Bøndernes gamle Bondemøbler,
Træ - Skæringer, Tin- og Kobbertøj. PoLVg

30 1938.Sønd.ll.sp.2. -skøjte, en. (foræld.)

skøjte (II.l), bestaaende af et træstykke (af

fodens længde) med en i undersiden anbragt

(kantstillet) jærnskinne. ACMeyer.Idr.il,10.2.

UfF. -slag, et. I ) (sport.) slag, hvorved spil-

leren helt ell. delvis rammer bolden med ket-

sjerens ramme ell. skaft. Sportsleks.II.342. 2)

(dial.) art, slags træ. JPaulli.Urte-Bog.(1761).

2. BornhOS. 3) (efter ty. baumschlag) f den

kunstneriske gengivelse af træer og deres løvværk

40 paa maleri, kobberstik osv. Gierlew. Italien.

I.(1807).253. -slange, en. (zool.) d. s. s.

-snog. NordConvLex.V 306. Lieberkind.DVVI.

311.325. -slib, et. (fagl.) findelt masse (pul-

ver), som er fremstillet af træ ved slibning paa

slibestene, og som især anvendes til fremstilling

af pap og ringere papirsorter; mekanisk træ-

masse. VareL.^192. Hannover&Smith.Papir. 7

.

-sliberi, et. (fagl.) virksomhed (fabrik),

hvor træslib fremstilles. Levin. MøllH.VI.74.

50 PapirL.123. -slibning, en. (fagl.) det at

fremstille træslib. OpfB.WIII.73. -slæber,
en. (jf. -skib 2) ^ nedsæt., om lastskib. der

har trælast om bord (ell. i reglen sejler med træ-

last). PScavenius.TilSøs.(1896).51. -smed,
en. {oldn. trésmibr; især dial.) haandværker,

der arbejder i træ; fx. om snedker, hjuhnand.

B.T.*yzl932.9.sp:2. UfF. -smnl(d), et.

(især fagl). lidt tørt græs blev . . blandet

imellem, ogsaa lidt træsmuld fra en pind,

60 han karvede op. Freuchen.R.26. HFB.1936.

XLVI. -sneppe, en. (jf. Holtsneppe; nu

næppe br.) \ alm. skovsneppe, Scolopax ru-

sticula.Kielsen.NHM.314. VSO. -snider,
en. (nu sj.) d. s. s. -skærer 2. VSO. PL
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Møll. B. 37. Gjel. Guds Venner. (1916). 38. jf.

Tiæsniderknnst.Drachm.FÆ.lS. -snit,
et. (efter ty. holzschnitt; jf. -skæren, -skæ-

reri 1, -skæring, -tegning) I) den virksom-

hed ell. kunst at udskære en ophøjet teg-

ning (figurer, billeder osv., undertiden ogs.

bogstaver, tekst) i plane træblokke ell. træ-

plader og aftrykke denne paa papir (i bog-

trykpressen); xylografi; oftest konkr., om et

i en træklods ell. -plade udskaaret billede lo

osv. ell. (især) om aftryk af et billede osv.

skaaret i træ; snit (II.2.4). LTid.1740.617.

I Poesien staaer Publikum endnu paa samme
Trin som Børn, der elske de brogede Træsnit

i Bogbindervinduerne. PMøll. (1855) . ///. 31.

et Billede, i temmelig daarligt Træsnit.

Brandt.CP.222. Ved at trykke direkte fra

Træsnittene undgaar vi den ikke helt nøj-

agtige , mekaniske Reproduktion. Cit. 1941.

(KMunk.Navigarenecesse.(1941).81). 2) O 20

overf., om poetisk fremstilling, der minder om
ell. leder tanken hen paa de i ældre træsnit-

kunst alm. forestillede (idylliske) scener; poetisk

genrebillede; tidligst anv. af Chr. Winther som
overskrift til et afsnit i Digte.(1828).91. Jeg
havde nylig læst den tydske Heldenbuch, og
syntes, at dens korte, kraftige Riim, at

diærve Træsnit af dette Slags passede sig

godt for Thors Eventyr. Oehl.Er.1.218. ogsaa
Landboretten mindede paa mange Steder 30

utilbørlig om Novellefaget. Ved Læsningen
af Lovens 5—10 var det, som ora jeg ex
officio læste Jagtfortællinger og „Træsnit".
Schack. 331. Iløjsk Bl. 1920.274. -snit-, i

ssgr. (ogs. -snits-, fx,: en Placat med Træ-
snitsfigurer. Ing. EF. II. 217. Træsnitskunst.

VilhAnd.HP.16. Trajsnits-Portraiter. Ing.LB.
1.133). af -snit 1 og (delvis) 2, bl. a. Træ-
snit-kunst, -stil, -stykke, -teknik, -snitter,
en. () f person, som beskærer træer. Moth. 40

T207. 2) (jf. -snider; n« sj.) d. s. s. -skærer
2. vAph.(1759). PLMøll.B.84. -snoff, en.

(jf. -slange; zool.) især i flt., som betegnelse

for snoge (af familen Dendrophidæ,), der

(navnlig) lever i træerne. Brehm.Krybd.123.
BøvP. 11.444. -sover, en. (zool.) d. s. s.

-syvsover. Brehm. Palted. 411. BøvP. 1.243.

*spsan, en. I) spaan (l.i) af træ. Am-
berg. Brandes. X.221. Man bruger Træspaan
til Fletning. Hannover.Tekstil. 1.143. 2) min- 50
dre, tynd plade, spaan (4) af træ; fx. om
tng-, tækkespaan af træ. Taarne, tækkede
med Træspaaner og beslagne med Blikplader.

HCAnd.(1919).IV20H. TroelsL.*II.167. (for-

æld.) om saadan spaan anv. som foring i

sabelskede: MIL1840.57. -spand, en. (især

foræld.) spand (I.l) af træ. S&B. -spejl, et.

(>i^, foræld.) cylindrisk skive, spejl (3.8), af
træ, som er anbragt i en kanon bag visse pro-

jpkliler for at danne tæt lukke, ell. hvormed en to

granat forsynes, for at brandrøret iklce skal

forskubbe sig. Mechlenburg. Feldt- Artillerie.

(1786).23. Funch.MarO.I.71.lI.143. -spids-
mus, en. (zool.) insektæder af familien Tu-

palidæ, der lever i træerne; egernspidsmus.
BøvP. II.59. Lieberkind.DVX.209. -spil, et.

1) (1. br.) musik udført paa et træspil (2).

(han) slaar Smæld med Tungen . . det lyder
som Træspil. Bjarnhof.MølogRust.(1935).101.

2) (jf. -harmonika^ J^ slaginstrument, der

bestaar af en række afstemte træstænger, som
anslaas med træhamre; xylofon. Musikkat.4.

3) (jf. u. tænke 5.8; i folkeligt spr.) spil

med tændstikker, som spilles af to personer.

B.T.'*/il933.4.sp.l. Ingen var saa ferm i

Træspil som Arthur. Naar han . . bøjede
sig frem mod sin Modstander med den luk-

kede Haand let løftet imod ham, og den
spændende, gensidige Gætning begyndte
om, hvor mange Tændstikker de tilsam-
men havde i Haanden, saa var det aldrig

Arthur, der blev Oivet.CHClemmensen.Mit
København.(1939) .122. -spinder, en. (nu
næppe br.) sommerfugl af slægten Cossus;
træborer (1). Cuvier.Dyrhist.il. 271. Brehm.
Krybd.597. -spiritus, en. (jf. -alkohol,

-sprit; kem.) produkt (alkohol), som frem-

stilles ved tør destillation af træ (samti-

dig med indvindingen af eddikesyre) ; metyl-

alkohol. NordConvLex.V596. Christ.Kemi.159.
-sprit, en. (især uden for fagl. spr.) d. s.

Larsen. De tyller sig i den tørlagte Verden
med Træsprit og anden Giit.BerlTid.^*/d926.

Aft.5.sp.4. LSal.XI.745. -spnrv, en. \
spurv (spurvefugl), som lever ell. bygger rede

i træerne; nu især om den amerikanske spurve-

fugl Spizella. vAph.Nath.VII.558. Brehm.
FL.242. Lieberkind.DVIX.238. -spætte,
en. (nu tweppe br.) \ spætte (I); især: stor

flagspætte, Dryobates major, -spæt: vAph.
Nath.VIII.199. Kielsen.NEM. 179. -stab-
(be), en. {jf. oldn. tréstabbi, træstolpe;

dial.) træstub. OecMag.V1.285. || i videre

anv.: træ, som staar i stampe. Esp.326.

-stamme, en. i) et træs stamme; træbul

(1). vAph.(1759). Blich.VA.128. en halvraad-

den Træstamme. KMunk.EI.23. i sammenlig-

ning: Selv stod han . . saa ubevægelig . .

som om han selv kun havde været en "Ixsi-

stammc.ThomLa.AH.174. Hun stod saa stiv

som en Tramtamme.IsakDin.FF.lOS. \\ hertil

bl. a. Træstamme-baad, (arkæol.) primitiv

baad af en udhulet træstamme. JohsBrønd.st.

1)0.1.271. 2) en slags slikkeri af chokolade,

formet som en lille træstamme med knudret

overflade, -sten, en. I ) (jf. -opal^ sten (mas-

se), dannet af træ, hvis væv er blevet forstenet,

medens træets struktur er bevaret. Funke.(1801).

111.99. VareL.*890. 2) (;ti, foræld.) „Et, som
Stenen paa en Geværlaas, dannet Stykke
Træ, der forhen brugtes vod Exercecrovolser,

for at skaane Pandeda^kselen paa Laasen."

VSO. 3) (bygn.) stykke træ af form som en

mursten, fx. brugt i muraabning, hvor en dør

skal anbringes. CollO. 4) (1. br.) træplade

med indskrift paa en grav. AarbSkive.1936.

55. -stik, et. (fagl.) den virksomhed ell.

kunst v. hj. af en gravstikke at stikke,
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gravere en oiyJiojet tegning i en træklods

ell. -plade; ogs., konkr., om en paa denne

maade fremstillet tegning ell. om aftryk (paa
papir) af en saadan tegning. vAph.(1772).

III. OpfB.HI.5å4. -stilline, en. (1. br.)

stillads, stel, underlag af træ. JBeckmann.
Technologie. (overs. 1798). 189. -stof, et.

(fagl., især hot.) organisk stof, som gen-

nemtrænger cellulosehinden i plantecellernes

vægge og derved gør disse haardere, træagtige;

lignin; ogs. om det stof, hvoraf cellevæggene

hos planterne er dannet: cellulose; cellestof (2).

NordConvLex.V.596. Warm.Bot.185. VareL.*

152. -stol, en. I ) (jf. ii. -pind 1) stol af træ

(især uden polstring, betræk olgn.). Cit.1743.

(PJensen. Snesere. (1883). 48). Stuck. 1.17. I

Lillestuen stod det daglige Madbord . . med
tilhørende Træstole eller Bænke. PhRDam.
FI.91. 2) se II. I. Stol 5.2. -stab, en. (jf.

oldn. tréstubbi, træstolpe; jf. -stab(be)) stub

(I.l) af et træ. Holb.Berg.65. *Sæt dig ned,
]

Her en Træstub Rødderne strækker. //ei6.

Poet.X.291. KMunk.C.*57. -stak, en, et.

(jf. -pasta; fagl.) plastisk masse, der bl. a.

bestaar af savsmuld ell. træmasse og et binde-

middel og anvendes ligesom stuk (I). Gnudtzm.
llusb.97. VareL.*890. -stykke, et. i) et

stykke træ. han lagde de krogede Træestykker
. . paa Fyvhekkenet.Holb.Kh.l007. Schand.
TF.11.353. det brændende Træstykke. /saÅ;

Din.FF.419. 2) (foræld.) træsnit (1). Sub-
scriptions-Plan til en nyeEdition afPederPaars.

(1772).[1]. Nyerup.LittM.379. -stød, et

ell. (dial.) en („i Nordsiælland."MO.^. træ-

stub; stød (1.2). Forordn.^Vid793.§60. den
muldne, muldramme Em fra . . Træstødene,
der frønned og gik i Trøske. JPJac.DU. 196.

Jeg sad paa et Træstød ved Yejen. Knud
Pouls.Va.75. -støder, en. støder (2) af træ

(anv. til at støde noget smaat (i en mor-
ter olgn.)). Reiser. 11.504. Ellen Carlsen.Raa-
syltning.*(1934).13. -støtte, en. støtte (I.

l(i-)2) af træ; ogs. om billedstøtte olgn. af træ.

TeknMarO.199. (danskerne) naaede tilsidst

at overmande Rygen og vælte Afguden
Svantevits TTæstøtte.Gravl.DD.lOO. \\ i sam-
menligning, (børnene) staar stive som Træ-
støtter. BechNygaard.G0.62. Han sad ret op
og ned, som var han pludselig forvandlet

til en Træstøtte. Pol.^Vi 1941. 6ønd.5.sp.l.

-støv, et. (1. br.) fint træsmuld olgn. Levin.

en ussel lille Gnist (æder) sig . . gennem
en Gulvfuges tørre Træstøv. Færiøse.Jonna.
(1938).121. -sakker, et. (fagl.) sukker,

som er udvundet af visse træer (jf. Ahorn-,
Løn-, Palmesukkerj. IngBygn.l939.232.sp.l.

-sar, adj. (kem.) som indeholder træsyre.

VareL.* 235. 413. -svale, en. \. d. s. s.

-sejler. BøvP.II.162. || ogs. om amerikansk
svale, der bygger rede i hule træer (Progne).
Lieberkind.DV IX.408. -svamp, en. 2(

svamp, som lever paa træer ell. paa træværk;
især om forsk, svampe af poresvampenes fami-
lie. Moth.T207. OFMiM.Svampe.45. JTusch.

353. Suenson.B.II.75. -syre, en. (jf. -sur

og Tjæregalde; kem.) urenset eddikesyre, frem-

stillet ved tør destillation af træ; træeddike.

Tychsen.A. 11.234. Christ. Kemi. 168. -syv-
sover, en. (jf. -sover; zool.) gnaveren

Dryomys nitedula af syvsovernes familie (der

holder til i træer og buske). SaUXXII.939.
Lieberkind.DVX.407. -sæd, en. (nu sj.)

frø af træer, som (skal) anvendes til udsæd.

10 JPPrahl. AC. 97. Fleischer. S. xxxvi. -sø-
ster, en. (jf. u. Træ- i ssgr.; dial.) søster

(blandt sammenbragte børn), som hverken

har fader ell. moder fælles med de andre børn

i hjemmet. SvGrundtv.FÆ.1.162. sa.(DgF.

111. 134). Feilb.

træt, adj. [t^vd] (som gengivelse af kbh.

vulg. udtale [tf^d] skrevet trat. VoreDamer.
^^11930.17. HSeedorf.(PoU'/i2l934.Sønd. 15.

sp.4). smst.*''/il943.Sønd.5.sp.2). gradiøj-

20 ning (almindeligst bruges omskrivning m.

mere og mest^; komp. -tere (Moth.T168.
PalM.V259. Feilb.), superl. -test (Moth.

T168. Feilb.). {glda. træt(er), thræ(æ)t(h)

(Mand.57. Mariagerleg.367. SjT.16. Rimkr.),

trøtther, æda. thræt (Fragm.4. Harp.Kr.56.

190), SV. trott, no. trett, trøtt, oldn. J)reyttr;

egl. perf. part. af et svagt verbum: fsv. {)r6ta,

trætte, oldn. J)reyta, hl. a. i bet.: udmatte,

oeng. J)rietan, gøre træt, der er besl. m. glda.

30 tryde, mangle, sv. tryta, no. tryte, oldn.

J)rj6ta, ophøre, oeng. J)reotan, blive træt, got.

usjjriutan, besvære (jf. fortryde^ || jf. trætne,

IIL trætte)

1) som p. gr. af anstrengelse af legemlig ell.

aandelig art ell. p. gr. af sygdom olgn. (især:

forbigaaende) har mistet en væsentlig
del af sine kræfter, sin energi, handle-
kraft olgn. og derfor føler nogen mathed og

trang til hvile; ogs. uegl.: medtaget af hekym-

40 ringer, livets genvordigheder olgn. I.l) om
levende væsen. Esau kom fra Marken og var

træt (1931: udm&ttet). lMos.25.29. Holb.

DH.II.412. * Klokker end kime og kalde,
|

Kalde paa Gammel og paa Ung,
|
Mest dog

paa Sjælen træt og t\in^.Grundtv.SS.I.69.

*Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
|
Lad

mig ved dit Hjerte slumre ind. HCAnd.SS.
XII.6. man . . er træt efter Dagens Arbejde.

MLorentzen.AL.il. (jf. sp.925^^ og u.bet.2)

50 i forb. som gaa, køre, løbe træt: Krist.JyA.II.

42. Naa, du er nok gaaen træt, sagde han til

Hesten. HansPovls.HF.74. Vera løb hurtig

træt (naar hun skulde hjælpe manden).AndNx.
MR.196. i forb. m. præp. i, styrende betegnelse

for en legemsdel (jf. bet. 1.2j: (drengene) holdt

Kapspytning, til de var helt trætte i Kæberne.

EBertels.D.149. at blive træt i Benene (o: af at

staa).JohsWulff.T.40.
||

(undertiden m. over-

gang til bet. 2) i forb. m. præp. af til angivelse

60 cif tilstandens aarsag. Jesus . . var træt af

Ueisen. Joh.4.6. *Vermund gammel var og

graa ; | Træt af mange svare Krige
|
Sad

han hiemme i sit mge.0ehl.XXIV114. *Træt

af Kummer, træt af Plage,
|
Bøied' han (o:
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Jesus) sit Hoved ned. Lund. ED. 127. *naar
min Sjæl blev af sin Grublen træt,

|
Den

hviled sig ved „Fadervor" at hede.Grundtv.

PS.V1.243. *jeg er af Arbejd træt,
|
Og Dagen

er ioihi. MHans.S.77. \\ i forstærkende forb.

stagende, stavrende træt, se III. stage 6,

II. stavre 2. træt og mødig, se mødig 1. i

sammenligninger som træt som en (gammel)
droskehest ell. (især dial.) som en allike

(Krist.Ordspr.nr.9591. Aakj.FDD.lO. Feilb.)

ell. (nu næppe br.) som et asen (PNJørg.S.
127); se ogs. Feilb. \\ som obj.-præd. (under-

tiden ubøjet), især til refl. obj. nu har han
(d: gud) gjort mig træt (1931: udtømt min
Kraft^.Jo6.i6.7. Gaae sig træt. Høysg. S. 54.
*IIvi skal jeg staa mig træt paa gamle Ben,

j

For denne Ungersvend at hædre. Grundtv.
PS.II.306. *(børnene har) leget sig træt i

Græsset. Kaalund.85. Hun red hurtigt sine

Heste trætte. EBrand.UB.87. patienten føler

sig meget træt
\
se ogs. u. II. arbejde 2.i, IL

køre 2.4, II. løbe 16.2, 18.1, I. sjove 1, II.

skrige l.i.sove 3.3.
||

(vulg. ell. spøg.) eufem.
for: medtaget af svir; især: beruset; fuld.
VillHans.NT.16. Efter en særlig livlig Aften
om Bord var Kongen bleven træt. Buchh.FD.
51. (vægterne) vandrede . . af Sted med den
„trætte" Mand til Arresten.4Jeppesen.Fra de<

gl.Kbh.(1935).50. 1.2) om legeme, legemsdel,

organ olgn. Han stod op og slog Philisterne,

indtil hans Haand blev træt. 2Sam. 23. 10.

*om end daglig hendes Sind blev lettere,
|

Blev hendes Krop dog tungere og trættere.

PalM.V259. »mit Øje træt sig lukker. Tmm.
Christelige Sange. (1852). 86. hvile de trætte
iødder.MKlitgaard.GM.14. hvile de trætte
sider, se I. Side l.i. || om ansigtstræk, hold-

ning olgn.: slap, uden præg af livskraft, energi

(som følge af anstrengelser, slid, bekymringer,
overdreven livsnydelse olgn.). De trætte Drag
fra Næsen ned mod tiunden. E Christians.

Hj.33. (hendes) trætte Smil. Leck Fischer.

HM. 166. Hendes Stemme lød en lille Smule
træt. KSech.MV.203. ogs. om handling olgn.:

*trette Fode-Fied. FemtePrøveafDanskeVers.
(1740).7. en træt bevægelse med haanden

j

II (jf. u. bet. 1.1^ i forb. m. præp. af. mit Øye,

I
Træt af Møye . . | Seer med Længsel

|
Af

sit Fængsel
|
Op mod blide Salems Egn. Brors.

301. Konning Knud staaer vaagen ved sit

Leie,
|
Af svare Tanker er hans Hjerne træt.

Hauch.SD. 11.55. »Min Fod er træt af Gangen
opad B'iergct.Holst.G.108. jj som obj.-præd.

jpfj arbeider mine Lemmer trætte paa Mar-
iiii\.Iiirch.I.64. »Følger Faust du, da paa
<iaadcn

|
han sit Øje havde stirret træt?

Schand.SD.217.

2) som ikke føler lyst, tilskyndelse
ril. trang til at fortsætte med ell. frem-
ture i noget; som ikke (længere) føler
glæde ell. tilfredsstillelse ved noget (som
man har faaet for meget af, som er gentaget

for hyppigt, har medført besva^ligheder, sorger,

cU. hvis ringe værdi man har indset, olgn.).

man bør altid bede, og ikke blive træt. L«c.
18.1. (hun) fik vist nok, efter at Kristen
var bleven træt (o: i erotisk henseende),

nogle smaa glæder, hun ikke talte om.^ln-
kerLars. Olsens Daarskab.(1941). 68. ofte som
2. led af ssgr. (jf. fx. krigs-, kultur-, mo-
de-, parlamentstræt^ ; Tilflugtssteder for de
bytrætte Københavnere. SøllerødB. 1943.68.
Storbyerne (i Tyskland) er i Færd med at

10 blive „industritrætte''. Detl9.Aarhundrede.
VIII.(1919).50. Hans Politiks Forlis i Tysk-
land havde gjort Karl V regeringstræt.
VerdenGD.III.109.

|| (jf. u. bet. 1) i forb. m.
præp. af ell. f i- bliver ikke trætte af at
giøre det Gode. 2 T/ies. 3. 23. jeg tænckte.
Himmelen nu var bleven træt i at forfølge

mig Yiidere.Holb.Ul.Y4. Hun bliver aldrig

udtømt og jeg bliver aldrig træt af at

høre (o: hvad hun fortæller).Winth.Fort.118.

20 træt af Menneskene, træt af mig selv.ZterA;.

111.204. Bet var ham, der løb fra (o: slog

op med) mig. — Han blev vel træt af mig.

StellanRye. LøgnensAnsigter. (1906). 22. Jeg
havde ogsaa solgt Møllen, hvis den ikke var
blevet taget fra mig. Jeg har været træt af

den længe. Elkjær.MH.33. Nietzsche kan . .

ikke blive træt af at betone, at enhver sand
Tragedie skal give metafysisk Trøst. StSprO.
Nr.161.11. (delvis til bet. 1) i forb. træt af

30 livet: *Da stoed hånd lige tret af Løbet og
af Lifvet,

|
Ud-mattet, blode-tømt, og efter

Væred hiiwet. Sort.Poet.69. VSO. MO. Mau.
11.462.

II (jf. u. bet. l.i^ i forb. som gaa,

køre (se II. køre 1.2), løbe (se IL løbe b.n)

træt. (Luther er) i Færd med at gaa træt i

dette Arbejde med Bodsøvelser. MPoni.Lu-
ther.(1902).30. I 600 Aar . . varede Pyra-
midetiden, men saa var man ogsaa gaaet
træt af de alt for kostbare Gravmæler.

40 VilhRasm.ÆM.59.
3) overf., om ting ell. forhold. 3.1) G) i mere

tilfældig anv.: som er uden ell. har mistet sin

fulde, normale styrke, kraft; mat. *Da klang
en træt og langsom Klokketone. XWiin-
stedt.Vejene.(1914).36. Tjeneren (kom) med
Kaffen og fire trætte Kager. Leck Fischer.

EnKvindepaafyrre.(1940).84. Skildringen er

noget træt. Elling. (UnivProgr. 1944.11.110).

jf. bet. 3.2: et tørt og træt (1871: van-

so smægtende; l&nd.Ps.63.2(Chr.VI). 3.2) (jf.

u. IV mat 2.8; landbr.) om jord: mindre
ydedygtig, især: p. gr. af (langvarig) dyrk-

ning af en vis afgrøde. TfP. 1913.590. Jor-

derne var gode, men i daarlig Drift . . ad-

skillige af Agrene var udpcrkede og trætte.

EErichs.DctrødeAutomobil.(1916).35. især som
2. led i ssgr. som kløver- (s. d.) , lucemc-
(MøllH.V308), roe-, tomattræt (s. d.).

4) (sj.) i videre anv.; om forhold: som gør

60 træt; trættende, (al livets) tyngende Møde
og trætte Slid. VVcd.D.72.

træt-as;tifl;, adj. (ogs. trætte-, jf.

Moth.T170. — dial. træd(e)-. Cit.1743.

(Vider.II.371). Feilb.). {ænyd. træt(te)actig
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olgn., jf. glda. trætakteligh; til I. Trætte;

nu næppe hr.) I) tilbøjelig til trætte (I);

trættekær; kivagtig. Som kul høre til at

optænde gløder, og træer til at giøre ild;

saa kommer en tretagtig (1871: trætte-

kjær^ mand til at optænde kiv. Ords.26.22

(Chr.VI).
II

hertil: Viin, som drikkes for

meget, er sielens bitterhed, med tret-

agti^hed. Sir.31.34(Chr.VI). 2) om forhold

olgn.: som der strides, trættes om. tretagtige lo

sager (1871: Uetstrvitte).5Mos.l7.8 (Chr.VI).

Træ-tallerken, en, Holb.Heltind.il.

214. Krist.BRL.266. CReimer.NB.462. Feilb.

GyldendalsSparebog.(1941).384. -tand, en.

tand (1.2.1) af træ paa redskab(s-del). Blich.

(1920).XXII.28. Sal.XVII.159. Feilb. -ta-
pet; et. (fagl.) tapet af ganske tynd finér,

som klæbes paa papir. Sal.XVII.171. Berl

Konv.XXI.156. -tave, en. (fagl.) især i

flt., om plantefibre, -trævler, udvundne ved 20

slibning af træstykker. Hannover&Smith.Pa-
pir.7. -tavle, en. (ænyd. trætaffle) tavle,

plade af træ; spec. om træplade med ud-

skaaret skrift, billede olgn. LTid. 1739. 536.

(hendes) Billede, sammenklinet med Vox
paa en Trdstaxle. Ing. VS. 1. 202. OpfB.'II.

481.
II

hertil TrætaTle-tryk, (bogtr.) d. s. s.

Tavletryk 1. Larsen. Selmar.'6.

træt-bar, adj. (til III. trætte; med.)

som (let) kan blive træt. unge Kvinder, som 30

allerede fra Barneaarene har haft en ringe

Appetit og er tynde, slappe og let trætbare.

NatTid.^*M941.11.sp.4. jf.: (den) aandelige

og legemlige Træth&Th.eå.AWim,DB.231.
Træ-tegning, en. (sj.) træsnit. LTid.

1739.701. -termit, en. (zool.) om forsk,

tropiske termitter, der bygger rede i træer.

VareL.(1807).III.196. Bergs.MS.UI.229.

Træt-hed, en. {ænyd. tret-, træthed,

glda. træthet (Dom.8.4(GldaBib.))} det for- 40

hold ell. den tilstand, egenskab at være træt.

I) (jf. Overtræthed; til træt 1. Holb.Ep.IV
382. *af Træthed overmandet,

|
Ned han

kasted sig. PalM.ND. 133. han kom hjem,

dygtig overkørt af Træthed. AndNx.PE.III.

276. se ogs. u. 1. segne 2.i, segnefærdig, II.

styrte 7.2.
||

(især spøg.) til træt l.i slutn.:

den tilstand at være medtaget af svir, be-

ruset olgn. jf.: en Konge (kan) ganske som
andre Mennesker blive overfaldet af stor 50

Træthed uden derfor at blive ringere. Buchh.

FD.52.
II

hertil bl. a. Trætheds-fornem-
melse, -følelse, -periode. 2) (jf. Livstræt-

hed; til træt 2. Paa Grund af parlamentarisk

Træthed var det blevet en Modesag, at et

velordnet Samfund for en Tid . . burde
underkaste sig en Diktator. Tandr.Diktato-

ren.(1924).3. Rigsdagstrætheden. Tilsk.

1923.1.401 (se u. indifferent 1). 3) til træt 3.

3.1) (l.br.) til træt 3.1. *alle Farver blun- 60

der i syg urolig Træthed. BentNielsen.Mørk
By.(1943).7. 3.2) (jf. Havre-, Roetræthed;
landbr.) til træt 3.2: (forbigaaende) hel ell.

delvis goldhed i jordbunden som følge af

fleraarig dyrkning af samme plantesort; jord-

træthed; ogs. om sygdom hos planter (jf.

Kløvertræthed;. TfP.1913.587. 3.3) (jf. Ud-
mattelse; fagl.) det forhold, at en metal-

genstand ved skiftevis træk og tryk, bøjning

frem og tilbage olgn. bliver mindre modstands-
dygtig over for brud end ellers, jf. Materiale-
træthed. IngBygn.l 944.290. sp.2. \\ hertil

bl. a. Træthedsbrud (Suenson.B.I.240), -for-

søg (A.T.V1944.Nr.2.155), -revne (Sal*
XXI11.861).
Træ-tin, et. (mineral., nu næppe br.)

tinmalm af traadet substans. Funke.(1801).
III. 281. SLangkjer. Varekundskab. I. (1856).
377. -tjære, en. (jf. Rødtjære; fagl.) tjære,

udvundet af træ ved tør destillation, smst.

75. Christ.Kemi.159. FagOSnedk.
trætne, v. ['tygdna] -ede. {ænyd. trætne

(i bet. 1-2;, SV. trottna, fsv. throtna, sml,

ældre sv. og sv. dial. trottna, fsv. throtna,

oldn. J)rotna; til træt) I) (i riysspr. (JJ,

1. br.) blive træt; trættes. I.l) svarende til

træt 1.
Il

til træt l.i. *Men aldrig trætned
den stærke Povl,

|
og aldrig hørte han

op at slide. Aakj.(Foraarsbogen. (1917). 11).

i pass. m. sa. bet.: *For fort — for fort!
|

snart vil Du trætnes.
|

Sindigt maa der

blæses (o: med blæsebælgen),
\
at jævnt der

kan smedes. Z)mc?i/n.F(9.i25. || til træt 1.2.

Lidt efter lidt trætner hans Legem.JaA;
Hans.Neropolis.(1899). 119. hans Hoved træt-

nede. AndNx.D.5. 1.2) til træt 2. (røverne)

var begyndt at trætne af det (0: af at se

paa kortspillet). OttoLiltken.FatakisGiftermaal.

(1928).33. saa længe der er en levende Sjæl

tilbage, vil den ikke trætne af at skænke
Ry hoTt.Roos.Germanica.(1938). 167. 1.3) (jf.

træt 3; billedl. anv. af bet. I.1-2, om forhold:

(lidt efter lidt) blive svagere, det aandelige Liv

(synes) at være trætnet. Pol.''/nl928.12.sp.6.

Mange er de Stakler, hun med aldrig trætnet

Energi har slidt for at hjælpe til Benaad-
ning. BerlTid.Vil933.Aft. 5. sp. 5. 2) (dial)

gøre træt; trætte. Feilb. (u. trætte;, (jf. III.

trætte 2) billedl.: Livet havde . . saa gan-

ske trætnet (gaardens) Kains-Kamp for en

Plads i So\en.CFMortens.KA.9.
Træ-tomat, en. S( den træagtige plante

Cyphomandra betacea Miers med spiselige,

rødbrune frugter. HavebrL.*I.288. -top, en.

{ænyd. d. s., oldn. trétoppr) øverste, højeste

del af et træ(s krone). vAph.(1764). det første

Vindpust, der susende i Trætop forkyndte

Uvejrets Komme.Grundtv.PS.111.74. de svaj-

ende Trætoppe. Pon<.LP.F///.i3i. -traad,
en. I) (fagl.) lang, tynd strimmel, udskaaret

af fugtigt træ og (især) anv. til vævearbej-

der. Bek.Nr.l98'Viol894.tabel. OpfB.UI.94.

2) t fiber i plantevæv, (træorme) følge altid

Trætraaden. vAph. Nath. VIII. 209. -tryk,
et. (1. br.) kunsten at fremstille aftryk af træ-

snit, ell. selve det saaledes fremstillede aftryk.

StephJørg.L.54. -træsko, en. (især dial.)

træsko, som helt er af træ; vistnok ogs. om træ-
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sko, som for største delen er af træ. KNyrop.
OL.I.157. FoHNut.XII.191. LollO. UfF.
trætsom, adj. [itfgd(|)S(om(')] (sv. trott-

sam; vel til III. trætte; 1. br.) som fremkalder

træthed: trættende; træls. Det var en skyggeløs

Vei og trætsom for Hesten. HFEw.LidenKir-
sten.(1896).232. hvor vare de Gader lange og
tTætsomme.Da.Missions-Blad. 1889.48.

I. Trætte, en. ['tfeda] (dial. Træde.
JVJens.NH.123. Aakj.B.67. Feilb.; i ordspr.

og talem.: se u. bet. 2.i). flt. -r. (ænyd. trætte,

trede olgn., glda. trætt(h)æ, træd(h)e, thræt-

thæ (Rimkr.95.135) , thræthæ (smst.94),

thrætæ fGldaKrøn.66.118), æda. thræt(t)æ
(DGL.V.70), SV. tråta (fsv. ^x^t{t)d.), oldn.

J)ræt(t)a; til IL trætte; i rigsspr. især CD)

(alvorligere) uoverensstemmelse, uenig-
hed, modsætning(s-forhold) ml. to par-

ter, der kommer til udtryk gennem ord
(tale, skrift; jf. Mund-, Ordtrætte^ ell.

(sjældrure) i handling (jf. I. Tvist^; (min-
dre alvorlig, ret kortvarig) kiv; (ord) strid;

splid; ogs.: skænderi; klammeri; spec.

(jf. Retstrætte^ ; uoverensstemmelse osv.,

der er (ell. kan tænkes) indbragt for en
domstol; proces.

1) t al alm. Du skal ikke bøie Retten for

den Fattige hos dig i hans Trætte (1931:
Retssag^. 2Mos.23.6. have I beesk nid og
trette (1819: Kivagtighed^ i eders hierter,

da roser eder ikke. Jac.3.14(Chr.VI). Træt-
ten imellem begge Søstre reyser sig af en
Ski»åc-hun(i. Holb.MeUVlO. »Gaar Herren i

Rette
I
Med Støvet, da maa

|
Han vinde

>in Trætte,
| Og Støvet foTgåa..Orundtv.FS.

V.190. »alle mine mindre Tretter
|
Med

Døgnets dværgefødte Jetter. Hrz.D. III. 67.

Der svæver mellem Familierne S. og H. en
gammel Trætte om Ejendomsretten til et

forfaldent Slot. Brandes. X.270. Det er en
Trætte om Ingenting. JLQottlieb. Fraseologi.*

(1882).349.
II (8j.) hvad der fremkalder trætte,

uenighed. Du sætter os til en Trætte (1931:
Stridsemne^ for vore Naboer. P».80.7.

2) » mer ell. mindre faste forb.; om forb.

unødig trætte se unødig. 2.1) i forb. m.
andet subst. af lign. bet. Menneskens Kiv
og Tigatte.Schousbølle. Saxo. 293. (tingbø-

gerne) angaa Kiv og Trætte. Brandt.CP.338.
se ogs. u. I. Kiv. klammer og trætte, se

1. Klammer 2. trætte og ordstrid. ApO.
15.2(SkatRørd.). trætte og trynge, se u.

Trynge 1. tvist avler trætte, se L Tvist.

2.2) Kom obj., i forb. som afgøre, bilægge,
forlige (Moth.T169), jævne (JOlr.(DGL.
1.505)) ell. (især) skille (se II. skille

1.4), stille (se III. stille 4.8) en træt-
te, tidligere ogs. adskille en trætte
(JSneed.iV.83. Jacobi.Skr.l3) , skille en
trætte ad (se II. skille S.\). al Trætte og al
^"''1"^ skal afgjøros efter deres (o: præsternes)
' 'iMos.21.5. På samme måde skal al

tru Me mellem brødre . . om godsets deling

hi\Kgge%. JOlr.(DOL.1.481). \\ i forb, som

begynde, (op)vække, stifte (se III.

stifte 2.2). yppe (en) trætte. Had op-

vækker Trætter (1931: Splid). Ords.20.22.

Holb.Paars.40. *Du Slagter, som har yppet
Trætten,

|
To Mark erlægger her i Retten.

Wess.82. Den, hvis Sjæl er stolt, vækker
Trætte (Chr.VI: blander sig i trette; 1931:
vækker Splid). Ords.2S.25. Yp ikke Trætte
(1871: Træt ikke) med sagesløs Mand. Ords.

10 3.30(1931). t den som kommer Trætter
af sted (1931: sætter Splid) imellem Brodre.
Ords.6.19. Moth.T169. \\ i forb. som faa, føre
(se II. føre 3.2), have (en) trætte, jeg og mit
Folk havde en svar Trætte med Ammens
Børn (1931 afvig.). Dom.12.2. dend Barbeer,
som I havde trette meå.Holb.Bars.III.5.
i sine unge Aar fik (han) Trette med Ebbe
Mogensen. EPont.(KSelskSkr.II.116). 2.3)

efter præp. i, i forb. som falde, give sig,

20 kaste sig (se kaste sp.l69^), staa (Moth.
S716) ell. (i rigsspr. især) komme, ligge,
være i trætte (med en ell. (m. subj. i flt.)

med hinanden ell. (sjældnere) sammen), de
ligger i trette sa.mmen. Moth.L104. komme
i trette med en.smst.T169. Virkelig, troer

jeg De har været i Trætte sammen. BieW.
(Skuesp.VI.423). ligge i Trætte med En
om Noget. FSO. de to kom i Trætte (1931:
Klammeri; Chr.VI: de to trettede) paa

30 M.a,rken.2Sam.l4.6. Han gav sig i Trætte
med ham om Titlen paa en Bog. ilfuseum.

1893.11.125. Da faldt Stalbrødrene i Trætte
om Hunde og Heste. Elkjær.RK. 188. f om
forhold, (rets)sag: Sagen henger i trette

endnn. Moth. T169. det ståer i trette. smst.

S716. Slange.ChrIV1040. 2.4) talem., ordspr.

(se ogs. Mau.II.462ff. samt 1. Kiv slutn.).

forord bryder ingen trætte, se Forord l.i.

lige bytte gør mindst trætte, se Y. lige 2.8.

40
jf.: som det da altid er Tilfældet, naar Lige-

mænd nappes, at lige Trætte kommer bedst

til Rette. Orundtv.Saxo.11.108. lidt mad
giver ell. gør trætte (træde), (nu kun
dial.) trange kaar avler uenighed i hjemmet;
naar krybben er tom, bides hestene. Mau.10627.
Kok. Da.Ordsprog. (1870).nr. 1267. Krist.Ord-

spr.nr.5011. (jf. u. Blammer 1, Glammer,
Kvindeklamraer; nu dial.:) østenvind og
kvindetræde ender altid med væde.

50 Mau.5184. FynskIIjemstavn.1936.26.

II. trætte, v. ['tftsdi)] (dial. træde.
Cit.l725.(DMag.6R. V362). Krist.Ordspr.515.

Thuborg. Mads Sivkjær. (1940) . 47. jf. MDL.
604. Feilb.). -ede. vbs. jf. TrætterL || reci-

prokt: trættes; præt. trættedes ell. f træt-

tedts (Pflug.DP.527); part. (1. br.) trætte-

des (AndNx.MJ.1.9) ell. (dial., til formen
træde) traides(t) (Feilb.), trædedets (Oravl.

Vejrgabet.(1917).34); ogs. formen trættet
*i> (se sp. 931**) kan bruges som part. til trættes.

(ænyd. trætte, træde, glda. trættæ, trædæ,
thræt(t)hæ (Rimkr. 83.94) , æda. thræt(t)æ

(DQL.V.209), SV. tr&ta (fsv. |)ræt(t)a), oUn.
|)ræt(t)a; maaske besl. m. trænge; ;'/. I. Træt-
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te ; i rigsspr. især O) gennem ord (tale, skrift)

rettet til en anden give udtryk for sin uenighed

ell. uoverensstemmelse med, sit modsætnings-

forhold til vedk.; føre, ligge i kiv, (ord)-
strid, trætte med; kives; stride(s); ogs.:

mundhugges; skændes; tidligere ristnok

ogs.: gaa i rette med; skænde paa.

I) i aktiv form (jf. dog 1.20). \.l) i al alm.;
især i forh. trætte med en (om noget).

Da blev Jakob vred og trættede med (1931: lo

gik i Rette medj Laban, 2ifos.3i.36. lad mig
vide, hvorover du trætter (1931: tvister)

med mig\ Job.10.2. Du har altid trettet med
mig, at vi giorde for meget af den Søn.
Holb.Jean.1.5. Hvad er det for en Larm?
hvad er det for en Trætten? Wadsk.Skuepl.
265. Hvo vil om Sandhed saa soleklar

trætte? Oehl.XX.170. medens Markedet gik

sin Gang, blev der drukket Lidkøb og doblet
inde hos Ølkonerne, der blev trættet og 20

tnTet.VlaCour.DH.1.222. \\ spec. (nu næppe
Ir.): føre proces mod. vil man trætte med
de Karle, kommer man til at betale Pro-
cessens Omkostning oven i Kiøbet. flolft.

LSk.II.l. den, som ved endelig Dom ansees
for at have trættet uden Grund. Baden.
JurO.II.186. jf.: Man gierne Ægteskab saa-

ledes nu indretter,
( At man ved Stevninger

sig til hverandre tretter. FrHorn.SomnPoet.
96.

II
talem. man skal ikke trætte med 30

sin overmand, se Overmand 2.i. 1.2) i

særlige forh. m. adv. ell. præp.
\\

(nu kun
dial.) i forh. trætte (en) af (jf. aftrættej,
dels: ved trætte søge at faa en til at opgive
noget, han tretter dig denne Ret af, fordi

han først erklærede sin Hensigt med Kiøbet.
Biehl.Cerv.LF.I.133. VS0.I.121. Rask.Fyn-
skeBS.78. dels: ved modsigelse bringe
(en) fra (en mening olgn.); ofte i forh. ikke
lade sig trætte af, ikke lade sig overbevise; 40

ikke itidrømme at have uret. Moth.T171. Man
kan ikke trætte ham af med den forud-
fattede llenmg.VSO.1.121. UfF. jf.: (hun)
var den eneste, der ikke respekterede hans
Overhøjhed men frejdigt gav sig til at trætte
ham af, ofte uden anden Hensigt end den
at sige ham hnod.AndNx.PE.III.114.

\\

t trætte bort, bruge (forøde) sin ejen-

dom ved at føre proces. Moth.T170. mangen
en Trætte-Broder trætter alle sine Midler 50

hoTt.Hørn.Moral. 11.74. VSO. 1. 472.
\\ f

trætte en noget fra, (jf. fratrætte^ berøve

ved trætte ell. proces, mand skal (ikke) bruge
Rættergang til at trætte sin Næste hans
Midler . . iia..Hørn.Moral.II.74.

\\ trætte
mod, (nu næppe hr.) rette bebrejdelser, irette-

sættelser til; gaa i rette med; gøre indsigelse

mod; protestere mod; trætte (en) imod,
(jf. modtrætte; dial.) imødegaa (en); sige
(en) imod. de trættede mod (1931: satte eo
sig op imod; Herren. 4i»/os.26.9. Holb.DNB.
31. store Sække har Plads til Ti.

|
Vist In-

gen vil trætte
1
Mod Dette.Set6.Poe«. 77.263.

Fortvivlet Anton meer imod ei trætted,
|
Af

Kroppen hurtig han sit Linned trak. PaJ3f.

VI.314. Hans blev vred over at hun træt-

tede ham imod. Gravl.BB. 68. Ja, saadan
er del mumlede Bodil, hun trættede al-

drig imod, men lod ham altid tale ud.

MartinAUans.NO.28. LollO. UfF. || t træt-
te tilsammen, der de havde . . trettet

(1819: tvistet; tilsammen, opstod Petrus.

ApG.15.7(Chr.VI). Disse tvende Damer
trættede ideligen tilsammen. Holb.Hh.II.532.
1.3) (nu næppe br.) bet. l.i brugt m. iings-

subj. tie forvovne Sukke, som tretter
|

Med Godheds viise Gud\Ew.(1914).III.86.

II
m. videre bet.: kappes, maale sig med; tage

kampen, konkurrencen op med. det Danske
Sprog . . kan trette med de meest slebne

Nationers Sprog om Fortrinet i Overflødig-

hed og i lethed. JSneed.1.59. vi qvad en
Sang om ham, den skal trætte med Støtten

om Hæder, men overgaae den i Varighed.

Thaar.Tale.(1785).22.

2) reciprokt trættes; dels m. flt.-subj., dels

m. entals-subj. og præp. med til angivelse af

den anden part. 2.1) i egl. bet. den Israelitiske

Kvindes Søn og en Israelitisk Mand træt-

tedes (1931 afvig.) i Leiren. 3Mos.24.10. de

trættes om en Vaskerske, hun maa være
kiøn, eftersom de ere saa hidsige. fiToift.Pars.

Y5. gid denne Menneskevaaning var borte!

. . der trættes, der kives ogsaa om Mit og
mtl Blich.(1920).XIY33. Jeg vil ikke træt-

tes med dig herom. MO. om Troen kives og
trættes nu alle. £Pmnd.M.36. jf.: Han vil

ikke trættes, om denne kamp var virkelig

eller indbildt.ADJørg.111.436. komme op
at trættes (jf. II. komme 47.3;. En Som-
meraften . . kom vi op at trættes. Oe/tl.JSr./.

185. CReimer.NB.536. Feilb.III.870.
\\ (jf.

u. bet. 1.2; t Mænd trættes tilsammen
(1931: kommer i Slagsmaai;. 2iVos.2i.22.

||

ordspr. naar to trættes, ler den tredje.
Mau.10610. CBernh.V.59. HFEw.VT.1.334.

jf. Holb.Mel.V.8(se u. tilfalde 4.2;. 2.2)

(nu næppe br.) i videre anv.; dels (jf. bet.

1.3; m. tings-subj.: kappes (med). *Rang
og Rigdom trættes

|
Med kostbar Viin og

Maid.Stuh.75. dels om personer: konkurrere,

kæmpe, strides (med magtmidler), en . .

Egyptisk Skiøge (Cleopatra) bedrog to af

de Helte, som i hendes Tid trættedes om
Herskabet over hele Yeiden.JSneed.IV103.
(Alvhilde) opfødte et Par Orme til at vogte
sit Jomfrubur og bød sine Bejlere trættes

med dem.ADJørg.NH.I.14.
IIL trætte, v. ['trgda] -ede. t'i!»s. -else

(s. d). {ænyd. trætte, glda. trættæ (2Mos.
17.12 (GldaBib.)), thrætæ (GldaKrøn.97),
trøtt(h)e, SV. trotta (fsv. protta;, no, trette,

trøtte, oldn. J)reyta; til træt; jf. trætbar,

trætsom, trættelig) (lidt efter lidt) gøre
træt; i pass.: blive træt.

I) i egl. bet. (til træt I.1-2;. I.l) i alm.

aktiv form. Jeg har trætted mine Been efter

at leede Jer o^.KomGrønneg.II.8. har Plo-
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ven og Ageren trættet hvert Lem,
| tyst

glimter et Skjær mellem Pilene frem;
|
da

tænder hun Lyset derinde. Aakj.RS.85. Ofte

hjælper det at trætte vedkommende Hest^a;
indeti den skal heslaas).Grunth.Besl.68. upers.:

Det trætter, at vandre den lange Yei.Oehl.

XXIX.140. Puh! det trætter
|
at fare om

(o: paa jagt).KMunk.C.62. iJi) (sj.) refl.

trætte sig paa no^et. Høysg.S.112. de have
trættet sig med (Chr.VI: de giøre sig moye;
1931 afvig.) at handle forvendt. Jer.9. 5. 1.3)
( pass. Spanierne (var) saa dovne, at de
kunde ikke gaae, uden strax at trættes.

Holb.Hh.I.560. vi ere trættede ved legemlig

eller aandelig Anstrengelse. Mynst.Bispepr.

(1849). 13. Min Fod
|

Vil ofte trættes af

at træde YiiuXei.Hauch.SK.B. (gud) træt-

tes og mattes ikke (1871: kan ikke blive

tTSit).Es.40.28(1931). 1.4) part. trættende
anv. som adj. vAph.(1759). Transporten (af
krudt) fra Amager . . til KasteUet er for

Mandskabet meget trættende. MR.1798.882.
et Menneskeliv tilbragt . . i trælsom Flid

over trættende, eensformigt Arbeide.HiV
Claus.Ref.144. Kaper.'

2) t videre anv. (svarende til træt 2):

bevirke, at en mister lyst ell. trang til

at fortsætte med noget; vække ulyst,
interesseløshed, kedsomhed hos en (og
derfor feles generende, besværligt); i pass.:

miste lysten til at fortsætte med noget, inter-

essen for noget; blive led og ked af. 2.1) i

aktiv form. Leth.(1800). *Jeg trætter Him-
len ei med mine Klager. Bredahl. II. 167.

lian kan rigtig trætte Folk. JLGottlieb.Fra-
seologi.* (1882). 349. m. tings-subj.: Ensfor-
mighed trætter, Afvæxlingen glæder. Ziei'n.

ND.121. Exempel paa, at een og samme
Forestilling trætter, er den Ærgrelse, hvor-
med en Postmester maa gjentage: Posten er

c'i kommen. PMøll.(1855).111.45. Nu træt-
ter dette Optrin Hds. Naade. KMunfc.C.SO.

t Trætte Smagen, spise saa man ej kan
smage længer; spise saa længe man kan.
Uth.(lSOO). 2.2) t jMss. lad derved mig
vinde P'red,

|
Og trættes, vredes ikkel

SalmUj.368.4. Vi kunne . . tilbringe hele
Dage i Samtale med hinanden uden at

trættes. Brandes. Br. 1. 188.
||

i forb. m. præp.
af ell. ved ell. (nu 1. br.) i (Holb.Metam.
80. Pol'*h»1947.9.sp.4). Jeg kand . . ikke
begribe hvi visse Personer aldrig trættes
ved at ina,kke.Holb.MFbl.l97. Og nu træt-
tet af at myrde,

|
De søger Fred i El-

skovs ll&vn.IIeib.Poei.VII.33. han er ved
at traittfts af Ka.mpcn.KMunk.EI. 114.

|| t
m. inf. direkte tilknyttet: Gode Mænd, son» ei

trættiC at arbeide i scho\eme.Cit.l723.(Fal-
fteriana.lol). 2.S) part. trættende anv. som
adj. [AEBoye.JEn liden gavnlig Moerskabsbog.
(18}5).29. et non plus ultra af trættende
Kjcdsomhed. Schiern. IIS. 1. 124. som adv.

:

Foredraget (i bogen) bliver . . overlæsset og
trættende bredt. Vodskov.SS.229.

3) i forb. trætte en af (Moth.T168) ell.

(nu kun; CP; jf. udtrætte^ ud, gøre meget
træt; udmatte. Moth.T168. „Dit Raad for-

virrede Fjenderne og styrkede vore egne."
— „Saaledes vil det vedblive. Vi trætter

Mændene fra Mekka ud.'' EBrand.M.95. hun
havde trættet sig ud med Husgerning indtil

den sene Mten.PEBenzon.H.229. || svarende
til bet. 2: disse evige Farter over Verdens-

10 havene havde pludselig trættet ham ud.

ASandemose.Klahavtermanden.(1927).37. det

er (i filmen) lykkedes . . at undgaa, at man
overmættes og trættes nd.MLorentzen.(Pol.
*/il941.7.sp.3).

Trætte-, i ssgr. af I. Trætte ell. IL
trætte, •ag^tig, adj. se trætagtig. f -bro-
der, en. (si». tråtobroder, fsv. trette-,

tråtisbroder, modpart i retssag, no. trette-

bror; jf. -bælg) person, der trættes med en

20 anden ell. ypper trætte; trættekær, stridbar,

paastaaeUg person; ogs.: person, som (ofte

og gerne) ligger i proces med en anden.

Høm.Moral.11. 74. Trette-Broderen, der Vel-

fært ey skal levne,
|
Naar han sig kun paa

den, han tretter med, kan hevne. FrHorn.
SomnPoet.lOO. Tullin.II.142. VSO. MO.
-bæl^T, en. {ænyd. trættebæl(le), -belg; nu
kun (sj.) arkais.) d. s.; ogs. (nedsæt.) om
prokurator, som søger at fremkalde retstrætter;

30 tingstud. Reenb.II.169. Ting-Stude, Trætte-
bælle vidste Schielschiør ikke af at sige i

gamle I)a,ge. PEdv Friis. S. 161. Ordkræm-
mer, Tingstud, Trættehælg. VilhAnd.SF.35.
-fald, adj. {ænyd. d. s., oldn. prætufuUr;
nu næppe br.) trættelcær. Det er bedre at boe
i et hiorne paa taget; end hos en trettefuld

(1871: trættekjær; qvinde. Ords. 22.9 ^C/if.

VI). Moth.T170. -fyldt, part. adj. (sj.)

d. s. "(mange) Som til Tinget ofte haster
|

40 Af en Trætte-fyldet kz.nd.Anti-Spectalor.102.

•grttMf et. (nu sj.) ^ om forsk, planter af

snerreslægten, især otn gul snerre, Galium
verum />., ell. om burresnerre, G. Aparine L.

(som if. overtro ved at strøs paa gulvet

fremkaldte klammeri, slagsmaal); klammer-
urt. JTusch.98. IIZetlitz.Huus-oglionde-Raad.

(1789).92. jf. AxLange&Seeberg.Sdjy.Planter.

(1927).39. SprKult.V11.102.108. -kær, adj.

(ænyd. trettekicr; ;/. II. kær 3.1 og trætte-

so fuld, -fyldt, -lysten, -syg, -vom samt træt-

agtig) som ofte og gerne trættes med en anden
(andre); som elsker trætte; kivagtig; strids-

lysten; spec. (iur., foræld.): som fører unødig
trætte. Befindis nogen Trettekier at falde

fra Sagen. />/v. 2—25—27. En trætte-kier

selv sværge ttn:
|
Jeg Sagen lood forliige.

lIolb.Skiemt.Glr. Ew.(1914).III.13. Uden
egenlig at være trættekær kom han ved
sin Paastaaelighed . . meget nemt paa en

60 spændt Fod med sine Omgivelser. Drachm.
PV36. Nogle faa trættekære gaar imod den
fremherskende Opinion, de evigt oppone-
rende vel 8&gtcnn. Ilaae.TT.30. Q3 -kær-
hed, en. Trættekiærhed og Tvistighed de

69*
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meo & tuo (o: om mit og dit) haver lagt

Grundvold til det Juridiske Studium. Hoift.

Ef. 1.123. Forordn.^'/iiirSS. han (havde) et

beklageligt Hang til Trættekjærhed, som
gav sig Luft i uophørlige, højst personlige

Angreb paa hans Kolleger. Brandes. B.26.

MunchPet.DR.UI.(1924).434.
trættelig, adj. ['tfedali] (til III.

trætte; dial.; i rigsspr. kun i utrættelig)

som fremkalder en følelse af træthed; træt-

tende; ogs.: som virker kedelig, kedsommelig.

det er saa trættelig at sidde og høre paa.

Korch.Godtfolk.il. (1924).54. Dagen var et

langt, trætteligt Løh. Gravl.Ellen.(1935).61.

LollO. UfF. Trætteise, en. {ænyd. tret-

telse, træthed; vhs. til III. trætte; nu kun
dial.) egl.: det at trætte (en); ogs.: den
tilstand at være træt; træthed, til III. trætte

1: tynde Saaler tildrage Fødderne en større

Trætteise og Ømheå.Tode.VI.301. Feilb. til

III. trætte 2: Tractaten siuntes at vorde
Dag fra Dag vanskeliger, til Mellemhand-
lernes største Kædsommelighed og Trætteise.

Slange.ChrlV.1327. 0rst.IX.86.

Trætte-lyst, en. (nu 1. Ir.) (overdre-

ven) lyst til at trættes, spec. til at indlade sig i

proces med en. Gutfeld.Minde-Tale overBirck-

ner.(1799).9. det (har) ikke . . været Trette-

lyst, men Ærbødighed for den hellige Sand-
hed, som har giort mig dristig nok til at

yppe en Strid iglen. OGuldb.Br.201. at hem-
me utidig Trættelyst. i^orordn."/i2S07. Bl&T.
-lysten, adj. (1. Ir.) d. s. s. -kær. Gersov.

DR.IO. -maal, et. (glda. træthemaal, strid,

kamp, oldn. J)rætumål, tvistemaal) I ) (nu næp-
pe i rigsspr.) ordstrid; skænderi; mundhuggeri;
ogs. : diskussion; polemik. Ægteskaber . . kun
rige paa Skin . . og Trættemaal. iEasmS'ør.

ML. 170. mer end ét lille Trættemaal opstod
om, hvordan Pynten skulde anbringes. Lunde.
Midsommerbarnet.(1898).27. „Polemik" eller

Tiættemål. Kors ogStjærne.1899.83. 2) f rets-

sag; retstrætte. Molb.Ordspr.188. -peng^e,
pi. (ænyd. træde pending; sj.} pengebeløb,

der erlægges for (unødig) trætte. Moth.T170.
VSO.
Trætteri, et. flt. -er. (nu sj.) vbs. til

II. trætte: det at trætte(s). *De trættedes
hver Dag.

|
Og der tilsidst en Sag

|
Af Træt-

teriet kommeT.ChrBorup.PM.'(1785).l. Her-
skabskudsken . . kommer frem i Trætteri
med Søren. Hrz.XIV324. han ønskede nær-
mest, at der vilde komme et rigtigt Trætteri
i G&ng. EBertels.D.126.

trætte-syg, adj. (to, nu 1. br.) i høj

grad trættekær. Moth.T170. VSO. (Chr. Pe-
dersens) ejendele (gav) senere, især efter at
(hans datter) var bleven gift med en . .

noget trættesyg tysker . . stadig denne an-
ledning til strid og Tprocesser.Brandt.(Nord.
månedskr.l879.1.350). -syge, en. (nu sj.).

*Endskiønt hans Sager ey har meget vel
gelinget,

|
Man bliver dog endnu hans

Trætte -Syge vaer. Anti-Spectator.94. Leth.

(1800). VSO. -vorn, adj. (ænyd. trætte-

vom, trætwren; nu sj.) trættekær. Moth.T170.
VSO. tre Ting forjager en Mand fra Hjem-
met: utæt Loft, Røg i Stuen og en trætte-

vorn Kone.VVed.BB.103(jf. Mau.10395).
Træ-tunge, en. (vet.) tunge (især hos

kvæg og svin), der som følge af straalesvamp-

syge er blevet haard og fast som træ; ogs.

om selve sygdommen. LandbO.IV.619. Hus-
10 dyr-Voldgift.(1942).278. -tæge, en. (zool.)

om forsk, tæger, der lever paa træer og buske.

vAph.Nalh.V111.12. Brehm.Krybd.690. -tøf-
fel, en. tøffel med saal af træ, SMBeyer.
E.55. *Der vandred' en Yngling ved La'-

gaardens Aa,
|
med Trøje og Trætøfler paa.

Rantzau.D.Nr.82.1. (han) trissede afsted '.
.

paa et Par slæbende Trætøfler. Ponf.LP.
Vni.107. FortNut.XII.192. Feilb. -t»j, et.

(brugs)genstande af træ; trævarer, (hvis)

20 hånd slaaer ham med trætøy (1871: et

Stykke Træ; 1931: et Træredskabj . . da
er hånd en mei.nddra.her.4Mos.35.18(Chr.VI).
endeel ophugget Vogntømmer og andet Træ-
tøl. BornholmsAvis.^*/tl844.4.sp.l. (han skaf-

fede) sig Indtægt . . ved at gøre Limer af

Lyngen . . skære TTætøj.JVJens.HH.211.
Feilb. UfF. \\ hertil Trætøj- ell. (nu olm.)
Trætøjs -handlende ('Trætøj-: Resol.*^/ii,

1846), -vare(r). -uld, en. finere ell. gro-

30 vere, ganske smalle (og krøllede) spaaner af
træ, bl. a. anvendt som indpakningsmateriale.

OpfB.UI.95. VareL.^890. \\ hertil (fagl.) ssgr.

som Træulds-maatte (o: maatte flettet af
snore af træuld, der er sammenspundet om-
kring en staaltraadssjæl. Suenson.B.II.165),
-træ (o: træ (ved), hvoraf der fremstilles træ-

uld. Sal.*XXIII.861), -vat ((sj.:) om vat,

fremstillet af cellestof (cellulose). SechLeth.
BP.17). -vagtel, en. \. om forsk, ameri-

40 kanske vagtler, der lever i krat og søger tilflugt

i træerne. Brehm.FL.432. BøvP.in.l21.
-vare, en. (ænyd. d. s.; især f) oftest i

flt.: ting, (brugs)genstande af træ; trætøj.

Holb.DNB.38. (her) forfærdiges . . en stor

Deel Trævarer, navnlig Træsko og Hjul-
magerarbeide. Trap.UI.686. PoulSør.BS.312.

II
hertil Trævare-fabrikant, -fabrikation,

-handel, -handler, -plante (o: plante (træ),

hvis ved udnyttes til fremstilling af trævarer.

50 Nytteplanter.395) ofl.

I. Træve, en. se I. Trave.

IL træve, v. se treve.

træven, adj. se treven.

Træ-virke, et. I) (sj.) (fabrik for frem-
stilling af) finere trævarer. HVClaus.H.204.
2) (vel efter sv. tråvirke, no. trevirke, ;/.

oldn. trévirki; fagl.) ved; gavntræ; tømmer.
Sal.XVII.716. VareL.*796.

Trævl, en ell. (i bet. 3 (s. d.) ogs.) et.

60 [tfBu'l] (ogs. skrevet Trevl. — nu kun dial.

Trævle. vAph.(1764). Rein.27. Koronatoden
Frygtelige, (overs. 1861). 148. jf. Feilb. samt

Sliimtrevle. VSO.VI.513. og u. Kød-, Mu-
skel-, Rodtrævl^. flt. -er ['trBubr] ell. (nu
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kun dial.) -e (ADJørg.NStens.66. jf. Feilb.).

{ænyd. trevle, treffle, treble, glda. trefflæ,

(gul)træuel, no. dial. trevle, splint, spaan,

oldn. trefill, trævl, las; egl. dim. til stammen
i t træf, trævl (Moth.TUS), oldn. (n. pi.)

trqf, frynser, (f. pi.) trefr, d. s., og no. dial.

trave, las; jf. II. trævle, trævlet, Trævling,

Trævsel)

I) traad- ell. strimmelformet stykhe,
som bestanddel af ell. vedhæng til ell. op- jo

staaet ved sønderrivning, opflosning af et

(især vævet ell. vævlignende) stof. I.l) stykke

traad, garn osv. i ell. fra noget deraf sam-
mensnoet, flettet ell. et vævet, strikket, knyttet

osv. stof; især om traad-, garnende, der

stikker frem, hænger ned ell. har løsnet sig fra

stoffet, ell. om flosset, iturevet parti af

stoffet. Moth.T148. plukke Linned i Trevler,

plukke Trevler af Linned, ikfO. stoppe med
en trævl. UfF. der hænger en trævl ved dit 20

ene bukseben I

jf. bet. 2.i slutn.: En Trevl

Uldgarn. F<S'0.y//.255. jf. u. bet. 2.3: »hun
op af Gulvet lod ham pille

|
De Trevler

og de Traade, som faldt ned.PalM.IY49.
de listige Bedragere . . vævede af alle Kræf-
ter, men uden Trevl og TTSL&d.HCAnd.
(1919). 1.146.

II
(haandarb.) koll: række af

traadender, bestaaende af rendingens lange

ender ved afslutningen af et stykke vævet stof;

ogs. om selve stoffets kant med vedhængende 30

traadender; trævlekant (mods. Æg). Hjemmet.
1908.805.sp.2. SyStrikkeB.eOf.

|| f i P-, om
frynser, de skal giøre sig trevler (1871:
Kvaster^ paa fligene af deres klæder. 4Jlfos.

15.38 (Chr. VI). \\ i forb. som hænge i

trævler, se hænge sp.l075". slide i træv-
ler: Tøiet er slidt i Trevler. y<SO. bil-

ledh: Gid det Blodets og Aandets Baand,
som binder tilsammen

|
Søsterskolerne to

(o: universiteterne i Kbh. og Lund) i de 40

gamle Søsterprovindser . .
|
aldrig slides i

Trevl af Tidens rivende Strømning. P/oMgf.

11.251. 1.2) traadlignende bestanddel af
plantevæv; fiber (2); tave (II. 1); ell.

uregelmæssigt formet bundt, knippe af fibre;

ogs. m. ret ubestemt bet., om forsk, haar-

lignende, traadformede og (i struktur og ydre

form) ret uregelmæssige (overhuds)dannelser,
organer olgn. hos planter. Hornemann.OP.38.
•Mossets Trævler

|
For Vinden svaied hid 50

og åid. Grundlv.Optr.il. 177. Det er . . ikke
raadeligt, selv naar man har tykt Tømmer,
at tage Vangestykkerne meget lange, fordi

Trævlerne . . blive ved Enderne altfor

skraat gjennemskaarne, hvorved Træet paa
disse Steder taber sin V&sthed.ForklTøm-
rere.90. MentzO.Pl.62. || spec. (dagl.) om
tynd, strengformet del af bælgen (hos ærter,

henner olgn.), siddende i sømmen; ribbe
( 1.2.1). HavebrL.*I.117.

|| f om støvdrager, go

LTid.1750.316. Uth.(180b). \\ i billedl udtr.

•Hvo Ukrudj luger, min Herre god I
|
Maa

luge det op med Trevl og Kod.Oehl.XXX.
76. •Hvi bandst du op

|
Til Ranke, hvad

af Skiebnen var bestemt som Trevl
|
At

slynge sig paa Jorden, sms^. i54. Rode.VR.
17. 1.3) (jf. Kød-, Muskel-, Nervetrævl^ meget

fin traadformet bestanddel af legemets væv;
(del af) fiber (1); især om (del af) muskel-
ell. nervetraad; ogs. (jf. Tarmtrævlj om traad-

formet dannelse paa organ olgn. Moth.T148.
Hallager.lO(se u. Fiber 1^. Muskelsystemet
. . bestaaer af sammentrækkelige Trevler.

Eschricht.Physiologien.I.(1834-36).47. Kødet
(0: paa en lige slagtet hest) spillede i dej-

lige . . Farver . . Trævlerne blev ved at
røre sig, fare sammen og skælve mod Frost-
luften. J7Jens. FZ). 49. CSPet.Litt.687. 1.4)

om lignende del af andre stoffer. For nu at

Spinde disse Trefler (0: af asbest) til Traa-
der, bruger mand en liden og tynd Spin-
del. LTtd.2729.i7S. Aftenskyerne . . rives i

Trævler og drager ind over ham. HansPovls.
HF.177. (sukkerhjerterne) laa i en lille Glas-

skaal paa grønt Papir, der var klippet i fine

Trævler.KMMøll.D.87. \\ i forb. slide i

trævler (jf. u. bet. l.i^. (hun) sled med sine

Tænder det fine, stærke Papir i Stumper
og Trevler. HKaarsb.F.35. jf.:

* Rygende og
kogende . .

|
stormede (bølgerne) Brændingen

og sled hinanden i Trævler. ThøgLars.Dagene.
(1905).10.

2) (især dagl.) bet. 1 brugt i mere ubestemt

og videre anv. 2.1) (til bet. l.i^ stump tøj

olgn.; især om flosset ell. laset stykke
tøj ell. brugt som spøg. ell. nedsæt, 'betegnelse

for (del af) klædningsstykke i al alm.;

ofte i forb. som hver trævl, den sidste
trævl, ikke en trævl (paa kroppen).
(bedragerne) stak Alt i deres egne Lommer,
paa Væven kom ikke en Trevl, men de bleve

ved . . at væve paa den tomme Væv. HCAnd.
(1919).1.145. ud af Baaden steg Lars Kruse,
vaad til den inderste Trevl. Drachm.LK.56.
•Hver Trevl, du bær . .

|
er skabt af lutter

grove l^æver. Bergstedt.III.lO. Arbejderne
. . smed den sidste Trevl paa Overkroppen.
Ekstrabl.*/sl944.5.sp.3. ikke (have) en tør
trævl (paa kroppen), se tør.

||
(-^-jarg.) om

sejl. Med sin tungere Rigning og sine mindre
Sejl bar fsA:t6e<^ hver Trevl endnu. KnudAnd.
HH.209.

II (jf. u. bet. 2.8^ i forb. m. nærmere
angivelse af stoffet, tøjet, tilknyttet v. hj. af

præp. af ell. direkte tilknyttet. På den sidste

rejse havde de ikke kunnet få en trævl tøj

tørret, mens de lå i seien.NMøll.H.17. jeg

har oplevet at maatte ligge underdrejet

uden en Trævl af Sejl paa Skuden. /iucA/j.

FD.81. jf.: den fattige Seng; der var ikke

Linnedtrevl i den, der var et Uldlagen at

svøbe sig i.HCAnd.(1919).IV61. 2.2) (til bet.

l.s) om lille stump kød olgn. ell. i al alm. om
del, partikel af organisme. 1 liter halv-

kogt roesuppe, hvori man . . kunde risikere at

finde en trævl af kød. Pol.*'/»1945.10.sp.5.
||

især i forb. som hver trævl, ikke en trævl
i h a m, som udtr. for. at en person heil igennem,
henh. slet ikke er præget af noget, •hver Trevl

|
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I dette Legem vidner jo derom (o: om alder-

dommen):
I

Det er den gyselige nøgne ^2Må-

hed. Hauch.SK.89. Der er intet en Dryp af

mit Blod, der er dig god, intet en Trevl af

mit Kød, den jo støder dig væk.JPJac.I.
209. Der var ikke en ærlig Trævl i alle

de straffede Tasker (o: tøse)\HKaarsb.F.77.

Han er forfængelig . . Der er ikke en Trevl

i ham, som ikke er ioiiængeligl Rode.EM.62.

2.3) om noget ubetydeligt, ringe; smule;
stump; ofte om ringe ejendel; hyppigst

i forb. den mindste, sidste trævl, hver
en trævl, ikke en trævl. *med Lyst ud-

ieieå (jeg)
\
Hver Trevl, jeg eiei.Bagges.Ep.

17. der er i hele (Kristi) Tilværelse ikke en

Trevl, som den Misundeligste af alle Mis-

undelige kunde misunde \i'd,m.KierTc.XII.52.

Det er ikke en Trevl værd. VSO. Alt, hvad
De eier, hører mig til . . lige til den sidste

Tiæwl SHeegaard.UT.410. *Ivoff . . solgte

sine Tøjer
|

til Godtfolk paa Kredit.
|
Da

hver en Trævl var røget . .
|
erklæred Sta-

dens Pristaf
I

Ivoff for insolvent, fl^eedor/.

DD.80.
II (jf. u. bet. 2.1-2 og 2.i) i forb. som

hver trævl af, ikke en trævl af noget,

hver smxile, alt af, henh. ikke det ringeste,

ikke spor af noget, han fattede . . ikke en

Trævl af hendes Væsen og Længsel. Kidde.

B.222. Rør ikke en Trevl a, hvad deres er!

CHans.F.280. (den) gamle Lærerinde, der

kender hver Trevl af sine Børns Vanskelig-

heder. Fort/ngfdom.IS^e/^y.S^?.
II

i forb. m.

ord af lign. bet. revl og trævl, stump
og trævl se 1. Revl 1 slutn., 1. Stump 2.5,

jf. ogs. Tarm sp.839**. trævl og traad ell.

traad og trævl (jf. I. Traad 3): (arvingerne)

have faaet Trevl og Ti&Siå.HCAnd.SS.X.
245. de kunde ta'e

|
fra Splejsen hver en

Trevl og Traad, han eied.Drachm.DJ.II.196.
(reformen) efterlader Adel, Rang og Titel

nøjagtig, indtil Traad og Trævl, i samme
Stand som den, hvori den forefandt disse

Ting. DagNyh.^'/»1933.7.sp.l. jf. foregaaende

gruppe: der er ikke Trevl eller Traad af

Tvivl i mit Sind. JPJac.1.196. 2.4) spec. anv.

af bet. 2.1-3, i forb. m. nærmere angivelse af,

hvad det ringe, ubetydelige er ell. bestaar i,

dels tilknyttet v. hj. af præp. af (jf. af A 13

slutn.), dels direkte tilknyttet, og ofte m. over-

gang til adjektivisk bet.: sølle; elendig; i

rigsspr. kun (til bet. 2.ij m. h. t. tøj, klæd-

ningsstykker olgn., i dial. ogs. m. h. t. andre

ting og levende væsner. En gammel trævl . .

Vogn, Kiortel. MDL. en gammel elendig

Trævl af 'iAøg\ogn.Krist.JyF.V.250. Hans
Krop er . . kun dækket af et Par tyndslidte

Lærredsbukser og en Trævl af en Uldtrøje.

ErlKrist.NS.139.
|| (jf. bet. 3) i forb. m.

betegnelse for levende væsen. En gammel
trævl Hest, Ko. MDL. jeg (har) bedet Vor-
herre, han inderlig lade Satan annamme den
Trævl Ravneunge. (S(a«n.Z7Z>.4i. Han er en
lille Trevl af en Mandsling at se paa. F2^
Møller.Sære og gale.(1928).93.

3) (udviklet af bet. 2.4 slutn.; jf. Pjalt 3
og de der nævnte ord; især dial.) som nedsæt-

tende ell. ringeagtende, haanlig ell. med-
lidende betegnelse for et dyr (Feilb.) ell.

(især) en person; især om fattig, stakkels,
sølle, svag ell. uduelig person. Hun er li'e-

godt et Trevl til at slæbe. Men hun faaer

nok lært det. HKaarsb.F.78. Hvad skal du
her, din Trævl! Du er saa arm, at en kan ryste

10 dig.JVJens.HF.94. Klaus Skrædder . . det

visne Trevl ! NKKrist.JensKulsvier ogJørgen.
(1915).130. hvis det . . kan hjælpe den sølle

Trevl ind i Himlen. Buchh.K.62. Feilb. UfF.
Trævl-, i ssgr. se Trævle-.

I. Trævle, en. se Trævl.

II. trævle, v. ['trBula] (ogs. skrevet

trevle^, -ede. (no. trevle; til Trævl)
I) adskille, rive, slide i løse traade,

trævler. I.l) (jf. Trævl l.i^ m. h. t. ting,

20 fremstillet ved vævning, strikning, sammen-
snoning af traade, olgn.: adskille, sønder-
dele i traade, spec.: ved at trække i en
traad, saaledes at det vævede, strikkede osv.

opløses; ogs. (nu 1. br.): rive til lange smalle

laser, pjalter, gøre flosset olgn. Moth.T148.
*(vindene) Trevlede de flagrende Seil.Oehl.

XIX.186. trevle sin Kiole o: slide den i

Trevler. VSO. Vores Mor trævlede videre paa
en gammel Pullover af mine, som skal strik-

30 kes om til den Lille. PoU/zl942.11.sp.3. jf.:

*0g vil de (o: tyskerne) myrde Folk og Sprog,

I
og vil de trevle Dannebrog. Æic/t.//.26i.

II
især (jf. optrævle 1 og ringle op u. IH.

ringle l.i^ i forb. trævle op. Strømpen
skal trevles op. FjSO. trevle Lerredet op.

smst. Tiden løber tilbage, hastigt som et

Strikketøj man trævler OTp.TDitlevsen.BG.

188. BerlHaandarb.III.259. (sj.) m. obj., der

angiver et resultat af handlingen: Jeg vil

40 trevle op et stort Hul i Taa og Hæl. HCAnd.
(1919). IV 388. 1.2) (jf. Trævl 1.2; kog.)

m. h. t. (visse) bælgfrugter: pille, rive træv-
len af. Voksbønner trevles og koges. ISuhr.

Mad.'*(1935).199. 1.3) (jf. Trævl 1.4; l.br.)

rive i smalle, uregelmæssige strimler, spaa-
ner olgn.; i forb. m. op: mens Egeplan-
ker . . trævles op af Vognfærdsel, holder

Bøgeplanker sig glatte. Suenson.B.11.124. en

enkelt Sprængkapsel er i Stand til at trevle

50 en tyk Blikdaase op i lange Spiraler. Poi."/«

1945.5.sp.6 1.4) billedl. anv. af bet. l.i , som.

udtr. for at udrede ell. opløse noget.
\\ fore-

tage en indgaaende analyse, udredning af

(enkelthederne, elementerne og deres sammen-
hæng i) forestilling, fremstilling, (indviklet)

sag olgn. i den hensigt at klarlægge ell. afsløre

de virkelige forhold. *Munkene kjævle,
|

Skriftens Ord de trævle,
|
Traad efter Traad.

Rich.II.77. *mod dem, der trevle Skrift,
|

60 han (o: Grundtvig) holdt vort Kirkebanner
stivt.srwsi.340. især (jf. optrævle 2) i forb.

trævle op. Lad mig endnu en Gang — og

den sidste — trevle det hele Nøgle (o: af

mine bekymringer) op for Dig. Drachm.BF.



941 TræTle- TræTlestof 942

184. (Petrarca) trevlede sit Indre op forfra

og bagfra. FFed.Af.SO. Farfaderens intimeste

Meriter blev trevlet op selv i fremmedes
V&a.'høT. Steenberg. H. 1.82. ogs. uden obj., i

forb. trævle ell. (især) trævle op i noget (jf.

rippe, rode op i u. III. rippe 1, III. rode 3.5^;

Jeg trevler ikke i Sorger.
|
Jeg skriver; thi

jeg er ioT\øst.SophClauss.T.39. lov mig saa,

aldrig mere at trevle op i de gamle Historier.

StellanRye.LøgnensAnsigter.(1906).73. || vist i'o

kun i forb. m. op: opløse og splitte, ødielægge

noget. Uroen, der trevler ham op. EChristians.

LH.57. m. h. t. hemmelig organisation: afsløre

og splitte, tilintetgøre, efter Politiets Tilbage-

vendon fer det) lykkedes . . at faa trevlet

mange (tyve-)Ba.ndeT op. BerlTid.^/il94T.M.

4.sp.4. (sport.) m. h. t. modstanderens sam-
menspil, angreb, især i fodbold olgn.: faa til

at falde fra hinanden, splitte, (bokserens)

voldsomste Offensiv blev trævlet op uden 20

Besvær af (modstanderen).Idrætsbladet.''/il935.

4.sp.l. jeg syntes ikke, at Svenskernes Sam-
menspil (0: i fodbold) var særlig svært at

trevle op.Fol.*/iol937.10.sp.3.

2) løsne sig ell. opløses i trævler. 2.1)

t egl. bet., fx. (til Trævl 1.2-3/- man lader det

koge ganske langsomt, indtil Kødet er saa

mørt, at det trævler. SofieHorten.Suppebogen.

(1911).20. Skindet trevler paa (kartoffel)-

Knoldene, naar de læsses af og paa Vognen. 30

Pol.*/iol944.10.sp.2.
II

især (til Trævl l.i;

om ting, fremstillet af garn ell. traad (fx.

vævet stof): løsne sig ell. opløses i trævler
(især som følge af slid) ell. blive flosset,

hænge i trævler. Tøiet er lost og trevler let

(trevles let). 750. Ude i Skoven trevlede

Tøjet; Strømper, Skørter og Benklæder fik

Unl\eT.NJeppesen.HH.21. I| (l.br.) i sa.bet.

trævle op. Rør kun ikke det Makværk
(0: et telegraftov), det trevler op. ^C^nd. 40

(1919).V267.
II

trævle ud, (jf. udtrævle;
danne, opløse sig i fremstikkende trævler, hvert
Baand maa have sin egen Islættraad, da de
ellers vilde trevle ud paa Siderne. Manw/acf.
(1872).199. De forlænger Deres Uldtæppes
Levetid, hvis De, inden det tages i Brug,
giver Dem Tid til at sy en nogenlunde tæt
Række Knaphulssting for de to Ender, hvor
der ikke er Æg, saa trævler Tæppet ikke ud.

SyStrikkeB.207.
\\
(nu næppe br.) i pass. m. 50

$a. bel.: VSO.(se 1.36). 2.2) O billedl. ell. i

sammenligning. Sneens hvide Fnug stregede
Luften, dens Skum trevlede langs Jorden.
NJeppesen. HU.32. Nerverne kunde trevle

som tyndslidte G&rdineT. KAabye.KA.16. Til-

fredsheden med det nye Hjem var ved at

trævle op for hende. EBertels. US. 132.

Trævle-, t ssgr. ['tfBulo-] (nu 1. br.

Trævl-, se u. Trævle-rod, -stof, -væv), af

Trævl 1. -biomat, en. (1. br.) ^ Me- io

sembrianthemum L. (hvis talrige liniedannede
kronblade og støvdragere er fremkommet ved
spaltning); isblomst (2.i); middags blomst.

Uempel.Flora.(1834).Ul. -blomstret, ad;.

i forb. trævleblomstret pragtstjerne,
(1. br.) S( trævlekrone (1). Hornemann.OP.255.
Hempel.Flora.(1836).240. -brask, en, et.

(anat.) d. s. s. Fiberbrusk. Panum.99(se u.

Fiberbruskj. -fod, en. (jf. Snerlefod; zool.,

foræld.) d. s. s. Rankefod; især i flt. Brehm.
Krybd.742. -gips, en. (jf. Silkegips; mine-
ral.) en art naturlig gips med fmtraadet struk-

tur. SLangkjer. Varekundskab. I. (1856). 428.
VareL.*890. -hat, en. 2|» bladhat af slæg-

ten Inocybe (hvis hudlag paa hatten (og stok-

ken) er opløst i trævler). Rostr.Flora.il.*

(1925). 284. -kalk, en. (mineral.) traa-

det, silkeglinsende varietet af kalkspat; atlask-

spat. SLangkjer. Varekundskab. I. (1856). 424.

VareL.*891. -kant, en. (haandarb.) kant af

et stykke stof, besat med trævler, som er frem-

kommet ved overklipning af stoffet; især: den
kant af et stykke stof, ved hvilken rendingens

lange ender hænger. SyStrikkeB.24. -krone,
en. 2( I) (jf. u. Græsnellike, Kukkerurtj
plante af slægten Lychnis L. (ell. Cororuiria

L.); især om L. flos cuculi L., engtrævlekrone,

der har dybt fligede kronblade. Lange.Flora.^

(1851).275. Aakj.RS.135. Der var saa fuldt

af Blomster derude (i mosen), røde Trævle-

kroner, blaa Forglemmigejer. Bregend.Birgitte

Borg.(1941).114. 2) f rapunsel, Phyteuma L.

Viborg.Pl.(1793).47. -kul, et. (mineral.)

stenkul, der har bevaret veddets struktur.

SLangkjer. Varekundskab. I. (1856). 327. Vare
L.*800. -mund, en. (jf. Lancetfisk; zool.)

især i flt., om dyr af dyreklassen Lepto-

cardii (den laveste, under fiskene staaende,

hvirveldyrklasse) , hvis mundaabning omgives

af en kreds af fremstaaende, bevægelige traade

(tentakler). Krøyer.III.1087. Boas.ZooV462.
-net, et. (bot.) net, dannet af de opløste

bladskeder (hos visse (halv)græsser). Lange.

Flora.89.131. -plante, en. (bot., nu næppe
br.) fællesbetegnelse for svampe og lavarter.

Drejer.BotTerm.243. -rod, en. (nu næppe
br. Trævl-. Fleischer.HB.241). (jf. trævlet

rod u. trævlet 2; bot.) rodsystem (hos en

plante), bestaaende af flere omtrent lige store,

fra kimstængelens grund udgaaende rodtrævler

(birødder) og af en svagt udviklet hoved-

rod; ogs. (sj.) om den enkelte rodtrævl i et

saadant rodsystem (VSO.). Drejer.BotTerm.8.

Lange. Flora. LV. -stikke, v. (haandarb.)

stikke (II.2.5) en ombøjet kant for at hin-

dre den i at trævle. Den underste Kant af

Foret tisivlcstikkea. Sy Strikke B. 139. smst.

151. -stof, et. (1. br. Trævl-, se m. bet. 1

slutn.). I) (fagl.) stof, der bestaar af træv-

ler (traade); især om stof, som anvendes til

fremstillina af tekstiler olgn. forskiollige, mest
udenlandsKe Trevlestoffer (er forsøgt) som
Stedfortrædere for Hør og Hamp. Afanu/ad.

(1872). 48. jf. MO. ||
hertil Trævlostof-

(bly)kabel, (bly)fcabel, i hvilkel (et af

lagene i) det beskyttende dække er af trævle-

stof (EHolstein-Rathlou. S. 1 1.449), -plante,

d. s. 8. Tekstiiplante (Bl&T.), -tov, tov af
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bomuld, hamp olgn. fTrævlstof-: Sal.XVII.

599). 2) (fagl., nu sj.) det stof, den substans,

hvoraj trævlerne, fibrene, i organiske legemer

bestaar. Planternes Trevlestof er meget for-

skielligt fra det i dyriske Legemer. F/SO.

Trevlestoffet i Kiødat. Liitken.Dyr.^xvi. 3)
(med.) traadet stof, der udskiller sig af blod-

vædsken; blodtrævlestof; fibrin. Mansa.Pesten
1710.(1854).246. VoreSygd.I.167. -sager,
en. (fagl.) paa støvsuger: særligt mundstykke lo

(2), som anvendes ved opsugning af trævler

olgn. PoV/tl941.16.sp.5.

træTlet, adj. ['tj^ulai; som 2. led i

ssgr. -|tf?ii(')la<] (ænyd. treffled, forsynet med
frynse(r) olgn., oldn. treflugr, laset; til Trævl)
I) (jf. Trævl l.ij besat i kanten med trævler
(især: som er fremkommet ved slid); flosset;

ogs.: (lidt) pjaltet, laset olgn. S&B. Kvin-
dernes Skørter . . vare trævlede forneden.

Skjoldb.SM.27. Saa stod han ude paa Gul- 20

vet, i sin forvaskede, trevlede Skjorte. Jørgen
Niels.D.6. jf. Moth.TUS. 2) om plantevæv:

bestaaende af trævler (I.2), især: som let

lader sig skille ad. Tychsen.A.1.82. (kokos-

palmens frugt) er en Stenfrugt med et tykt,

trævlet ydre léag.VareL.*474. temmelig lang-
tiewlet (bomuld).Manufact.(1872).12. || ogs.:

udstyret med ell. bestaaende af trævleformede

dannelser olgn. trævlede Vexter (0: planter

med trævlerod). LTid.1745.603. Trevlede Bla- 30

åe.MO. et højt Mylr af toppede Planter

med røde trævlede Blomster. SMich.Æb.5.
Langtræ viet Mos. NationalmusA. 1935. 82.

trævlet rod, (nu næppe br.) trævlerod.

CGRafn.Flora.1.67 . 3) om væv i dyrs ell. men-
neskers legeme: bestaaende af trævler (I.3);

spec. (kog.) om dyrisk væv: bestaaende af

lange, grove og seje trævler, (skinkerne er)

haarde og trevlede i Kødet. Pol.*/al941.4.

sp.4. Kjødet (0: hos hedefaaret) er fiintrev- 40

let. Manufact.(1872).67. jf.: Her kan det

øverste Moselag være langtrævlet som
Kød. at. 1932. (Stedn.V1. 574). 4) (jf. Trævl
1.4; 03, 1. br.) om forsk, (andre) ting: hvis
udseende minder om trævler; om skæg:

en ældgammel Lods med langt, trevlet Skæg.
Pont.F.1.249. Aposteltyper med lange, bøl-

gende og trevlede Skæg (o: paa en middel-

alderlig altertavle). Tilsk. 1932. 1. 468. || om
visse sangfugles tunge: spaltet (ved indsnit) i 50

flere smalle dele. Hornemann.HF.3. 5) (1. br.)

overf.: medtaget; forpjusket; sølle. De
er trevlet fra Karakterens Side — trevlet!

Leop.EnungKvindesRoman.(1930). 203. Han
maatte smile sit beske, trevlede Smil.Bro-
dersen.L.5.

trævle-vis, adv. (1. br.) trævl for trævl.

Mennesker, der er . . paapasselige med deres

Tøj, og som derfor kan slide det saa tyndt,

saa tyndt, inden det trævlevis gaar af dem. eo

JakKnu.GP.34. Tøjet slides op trævlevis.

D&H. -Tæv, et ell. (nu næppe br.) en
(Lægen. XI1. 130). (\ Trævl-, smst.). (nu
sj.) v<jev ell. forbindelse af trævler (I.2-3) i

et organisk legeme; spec. om bindevæv. VSO.
MO. Kokospalmen har ogsaa en Stenfrugt,

den saakaldte „Kokosnød", der med sit

Trævlevæv er over et Kvarter IdXig.EdErs-

lev.PlanterigetsNaturhist.(1873).71.

Trævling, en. flt. -er. (sv. dial. trev-

ling (i bet. 1); til Trævl) I) (nu næppe br.)

trævl (1); noget optrævlet, (lægemidlet)

stryger man paa Charpie, (Traadtræv-
linger af gammelt Linned, Lindskav). /'aw-

lizky.Anviisning til Sundhedspleie. (overs.1798).
339. jf.: *Herr Orgon blev . .

|
I Stand til

Dievle selv i Trævlinger at rive. ChrBorup.
PM.376. 2) (dial.) uduelig, sølle fyr; trævl

(3). Feilb. UfF.
Trævl-rod, -stof, -væv, se Trævle-

rod ost;.

Træ-voen, en. I) (fagl.) vogn med
vognkasse af træ; om jærnbanevogn: Jern-

baneT.''/il934.3.sp.2. 2) (dial, foræld.) heste-

vogn uden jærnringe om hjulens. RibeAmt.
1913.528. Feilb. 3) (nti næppe br.) vogn til

transport af træ olgn. Moth.T207. -voks,
et. (jf. Bomvoks 1 ; nu næppe br.) podevoks.

Moth.T207. Fleischer.HB.309. Green.UR.17.
Larsen.

Trævscil, en. fit. trævsler. (;/. no. dial.

trefsla, pjalt, trævl; til stammen i Trævl; jf.

Trævling; nu næppe br.) trævl.
[|

d. s. s.

Trævl 1.1. de overliggende Charpi, Trævsler,

omsvøbte Klude og Baand, ædes i Smull af

Materien. Silchmiiller.Ædende-Saar. (1769). 8.

Arnberg. \\ d. s. s. Trævl 1.3. JCLange.B.31.
Trevsler, som sammenbinder Aarerne. Sax-
torph.F.57.

\\ jf. Trævl 1.4: Den Konsi-

stents som Sukkeret pleier at faae til Sylt-

ning . . er af forskiellig Grad . . Den før-

ste Grad, å lisse eller Trævselsukker, kal-

der man og: Sukkeret spinder eller giver

Tr&ade. Tode.SB.42.

Træ-vækst, en. I) (1. br.) et træs ell.

træers vækst (og voksekraft). Trævæxten er

forskiellig efter Træets Alder. VSO. Denne
Jord giver god Trævæxt. sms<. MO. 2) (fagl.

ell. Q}) bevoksning af træer. Amberg. Hele
Landet har ikke samtidig haft samme Træ-
vækst. Frem.DN.217. Stormen . . rev og
sled i den sparsomme Trævækst. HjeJnmei.

1913.109.
II (1. br.) om de enkelte træer, paa

den modsatte Side (0: af dalen) kryber Træ-
vækster stedvis op ad Klipperne, hvor Birke

og Ege bider sig fast i Revner og Huller.

AchtonFriis.DS0.il.449. disse Mosens Træ-
vækster (o: pil og el).GyrLemche.S.III.160.

-værk, et. fit. -er ell. f -e (Holb.Herod.

370). (glda. d. s. (GldaKrøn.109)) træstyk-

ke(r), forarbejdet til en vis anvendelse; især om
de(n) del(e) af en ting ell. (nu navnlig) bygning

olgn., som er af træ (i modsætning til hvad

der er af andet materiale); ogs. undertiden om
hvad der (helt igennem) er opbygget af træ,

tømmer, han (lod) det sidste af det afbrudte

Klosters Træe-Verk saaledes forbedre, at

han beqvemmeligen kunde boe derudi. Uoli.

I
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Berg.66. et Hotel . . med udskaaret Træværk
om Vinduer og A\tAneT.HCAnd.(1919).IV
214. Træværket paa Vognen giøres af Hiul-

manden, Beslaget af Smeden. VSO. Klokken
hænger . . i et Træværk (o: en klokkestabel)

ved Kirkens vestre Ende.TrapMI.212. Kryb-
bens Træværk var næsten ædt op, saa man
kunde se den tomme Bund. Søiberg.HK.151.

-æder, en. (zool.; nu næppe hr.) d. s. s.

-borer (2-3). Krøyer.Grutidtrækvednaturhist. \o

Undernisning.(1833).274. S&B. -ol, et. (jf.

I. Træ 4.2 ; nu sj.) hvidtøl, der gærer færdig

paa trætønde; ogs. om bajerskøl paa ell.

fra øltræ (mods. Flaskeøl^- fadøl. Cit.1910.

(OrdbS.). -ørken, en.
f*^;/.

Skovørken ; sj.)

stor, øde skov. Ellekilde. Vore da.Folkeæventyr.

I.(1928).64.

trø, V. se II. trøde.

Trød, et. se II. Træd. I. Trøde, et. se

II. Træde. II. trøde, t;. (ofte skrevet tro(e)^. 20

-ede. vbs. -ning (Dagbl.*U1877.2.sp.4). (jf.

sr. dial. tråda, efteraarspløje (fsv. træj)a),

no. dial. treda, ophakke den ved efteraars-

pløjningen nedpløjede græstørv, træda, brakke
ell. gøde et jordstykke (jf. II. Træde (3)^;
sml. ogs. bornh. (Esp.363), sv. dial. trø(a), no.

trø(da), træde; besl. m. (roden i) III. træde;
Uindbr. ell. (især) dial. (foræld.; paa sydøer-

ne)) pløje (især: til byg) anden gang, om
foraarel. Cit.l744.(AarbLollF. 1923.86). Rhode. 30

LaalF.I.21. Vinterstubben (nedpløjes) i Sep-
tember . . pløjes derefter i næste Foraar i

April . . hvilket (paa Lolland) kaldes at trøe.

Begtr.Fycti.690. MDL. MøllH.VI.75.
trøden, adj. {ænyd. d. s., hallandsk tro-

ten; vel til oldn. trau5r osv. (se trog^-

sml. fortræden, ufortrøden samt dial. treden,

tixsr, genstridig, stædig, og dial. trøde (UfF.),
trede, være tvær, genstridig, drille (Moth.
T157. Rask.FynskeBS.63. MDL. CReimer. 40

NB.622. Flemløse.74. UfF.); dial.} uvillig;
treven; træg. de måtte gøre det i hvor
tredne de var dertil. Moth. T161. MDL.
•Træk ikke trøden,

|
Gamling, i Skæggets

Tra&del IIjortø.(lslSaga€r.1. 162). UfF. talem.

(jf. u. frossen i): Jorden findes altid haard.
For trødden Soe at roede.MøenskeMundheld.
(1735).24.

Trødske, en, et. se 1. Trøske.
trøe, t'. se II. trøde. so

Trøffel, en. (iti:øf(3)l] (-^ Tryffel.
\anL.( 1807). III. 108. jf. ConvUx.XVIII.
73 og Funke.(1801).II.558f.659. f Triffel.

LTid.l720.Nr.42.7. t TruHeL OeconT.VII.
17. jf. (illMaller.Dånisch-deutschesWorter-
huch.II.(1800).497. f Trvffer, en ell. pi.

(Moth.Tl'j(i)). bcst. f. tref(fe)Ien; flt. trøfler.

(«i-. tryffel, tio. trøffel, ly. triiffel (ældre dl.

dial. ogs. triffel, truffel), eng. truffle; fra fr.

trufle (truffe); muligvis besl. m. lat. tuber, 60

knude, trøffel, og i saa fald m. Tuberkel,
I. Tue; ;/. Kartoffel) I) (jf. Hjortetrøffcl> ^
aæksporestamp af slægten Tuber med kugle-

runde, underjordiske frugtlegemer; trøffel-

svamp; især om arten T. melanosporum (xgte
ell. sort trøffel. SLangkjer. Varekundskab. I.

(1856).288. Nytteplanter.154), der spises som
en delikatesse. Adr.*/il762.sp.l4. Tidligere

har man søgt Trøflerne med Bjørne. Naturv
Tidsskr. 4R.II. 477 (jf. Trøffelsøger;, (vildtet

er) gledet i „Krigsmillionærerne" sammen
med Trøflerne og Champagnen. HKaarsb.M.
1.226. Const.Kogeb.*(1920).173.

\\ billedl. ell.

i sammenligning (især om noget fint, fornemt).

Jeg er ligerviis som det Liineburger-Sviin . .

Jeg kan ypperligt rode Trøfler op for Andre,
selv har jeg ingen Glæde af dem. Kierh.I.

20 (jf. Trøffelsvin;. Romantikken var ikke
længere Trøfler for de Udvalgte, men vandt
Udbredelse som Folkespise.HBnx.Z)Z>.792.
(kiddets) kolde Næse var saa sort som en
1xøne\.KBlixen.AF.72. 2) (kog.) masse,
fremstillet af chokolade, fondant olgn.

med tilsætning af forsk, ingredienser og formet
i kuglerunde stykker; ogs. om saadan masse
i form af (fyld i) (chokolade)stænger olgn.

Trøfler. Fondant (der) er flydende, tilsættes

Valnøddekærner (og kan) overtrækkes med
Chokolade. ISuhr. Mad.'' (1939). 405. Blød
Trøffel . . Chokoladen smeltes . . Smør,
Æg og Fløde røres i, og det afkøles. Det
trilles i Kugler, som rulles i Krtimmel. Den
ungeFrues Kogebog. (1934). 126. Pebermynte
og Menthol (giver) en kold Fornemmelse (de)

findes i den Slags Chokolade, der kaldes

„Kold TiøffeV'.ERubin.Mennesker ogHøns.
(1937).42. jf.: Marcipan-Trøfler. ISuhr.
Kogebog.(1909).302. Trøffel-, i ssgr. (f
Trefle(r)-. vAph.Nath.il. 459. VIII.237. sa.

(1772).III). især (fagl.) af Trøffel 1; saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) Trøffel-art,

-dyrker, -dyrkning, -handler, -optagning,

-samler, -slægt; spec. dels (kog.) i navne
paa madvarer, produkter tilberedt af ell. med
trøfler, som Trøffel-leverpostej, -olie (Conv
Lex.XVIII.73), -ret (Wors.OB.164), -salat,

-sovs; dels i betegnelser for ell. navne paa
lokaliteter, hvor trøfler dyrkes, som Trøffel-

egn, -have (Cit.l8.aarh.(Stedn.VII.311)),
-land, -mark, -plantage, -vænge (ThHansen.
Sorø.(1883).17)\\ til Trøffel 2: Trøffel-kugle,

-stang, t -bold, en. (jf. -støvbold; (frugt-

legeme af) trøffelsvamp. Funke.(1801).II.559.

•daase, en. (sj.) vist: daase, (lille) fad til

trøfler. Bergs.GF.1.4. f -hat, en. ^ (jf.

Hat 3.8; trøffelsvamp. Funke.(1801).III.659.

-hånd, en. (jf. -svin; fagl.) hund, som er

afrettet til at opsnuse trøfler. Funke.(1801).II.

559. VSO. MO. -Jaet, en. (jf. -jæeer og

Svampejagt; fngl.) opsøgning (v. nj. af

trøffvlnunde, -svin) og indsamling af trøjlvr.

Funke.(1801).II.559. 'Sorø.II.(1931).54. -Jæ-
Ser, en. (jf. -søger og Svampejæger; fagl.)

person, der udøver trøffeljagt. Funke.(1801)
11.559. SUngkjer. Varekundskah.I.(1856).289.
D&II. t -»tøvbold, en. ^ (jf. -bold J trøffd-

svamp. Funke.(1801).II.568. VSO.III.173.
-svamp, en. (jf. -bold, -hat, -støvbold og

XXIV. Rt^ntnrkt •>/. 1M8 60
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Jordsvamp 1) 2( trøffel (1); navnlig (hot.)

i fit., om familie af sæksvampe, Tuberaceæ.

Fedders.S.1.206. KoldRo.SporepU92. -svin,
et. (if. -hund og u. Trøffel 1 (sp.946'');

fagl). NordConvLex.Y597. billedl: Grav-
koen flænsede i Jord og Rodtrævler som et

rasende Trøffelsvin. Pol.*y>1943.Sønd.20.sp.4.

•søger, en. (fagl) trøffeljæger. S&B. jf.

Trøffelsøgning. NaturvTidsskr.4R.II.478.

trøflf, adj. [tyø'q, tpu'] (ogs. skrevet lo

trøv. — i dial. m. former som tryg (tryv).
MDL.613. AarhLollF.1940.149. tryk. Rask.

FynskeBS.64. MDL.609. jf. JHSmidth.Ords.
165. trøj. Hjortø.OS.40(nordsjæll., gldgs.).

jf. CollO. trøk. FrOrundtv.LK.243. Kværnd.
trev. NMøll.K.287. Flemløse.23.68). (ænyd.
trøg, æda. (intk.) trøft (Harp.Kr.ll9. jf.

smst.33^^ (hvor haandskriftet ligeledes har
tiøit)), SV. trog (fsv. trøgher^, sml. sv. dial.

traug, tråug; sandsynligvis i hvert fald delvis 20

sa. ord som glda. trød (KvindersRosengaard.

(1930).17), no. trau(d), oldn. trau6r (jf. trø-

denj, jf. nordhallandsk trodeger, no. (dial.)

trau(d)ig, traudug; besl. m. træg (til hvilket

det ofte opfattes som (dial.) sideform) og oldn.

trcgr, uvUlig, ubevægelig (se Brøndum-Niel-
sen.GG.II.176f.); jf. traag, II. drøv og u.

trub; især i dial.-farvet talespr., jf.: „Talespr."
Levin.')

1) om levende væsen, især person: som zo

nærer ulyst til, uvilje mod at foretage sig

noget, ell. hvis optræden, virksomhed er præget

af langsomhed, mangel paa energi; treven;
træg; tvær; uvillig; ogs.: som er tungnem,
langsomt opfattende, har svært ved at følge

med. Hun er saa trøg til sit Aiheiåe.JH
Smidth.Mundheld.(1840).50. (drengen) var
bleven træg og trøv og ligegyldig. Rist.J.19.

Hans trøge Sind, der var sent til at tage
imod. AndNx.S.114. MDL.613. Feilb. LollO. 40

2) (jf. II. trang 2.ij om ting (navnlig:

redskab (s-del), køretøj olgn.): som kun kan
bevæges ell. bevæge sig, virke, benyttes med
besvær, tungt; som mangler smidighed, be-

vægelighed; træg. (hun) har faaet Bugt med
den træge Laas . . „Det er saamænd ikke
underligt, den er trøv," mumler hnn. Raae.
TT.5. Thorsen.184. Feilb.(u. irkg). en trøg

Vogn. LoHO. billedl.: Stykket (er) i høieste

Grad trøgt og tvært, manglende al kunst- 50

nerisk Flugt og Lethed. IIeib.Pros.Vn.357.
hans Medfølelse størknede til en ubevægelig,
trøg M.a,sse. Bers.G.288. || om jord(bund),
vej, føre: som volder besvær (for trafik, bear-

bejdning) ved at være æltet, opblødt, tung(t)

olgn. Veien er saa trøg 0: besværlig for Ilc-

stene.JHSmidth.Mundheld.(1840).50. Kværnd.
Feilb. Thorsen.184. det er trøgt Føre (Isslag,

Sne o. desh). LollO. \\ i udtr. for synke-, tale-

besvær. Ru, trøg Følelse i Halsen med Kril- eo

len i Ganen, som pirrer til Hoste. Caspan.
Euus-ogReiselæge.(overs.1828) .35. især i vi-

dere anv., i udtr. som være trøg i halsen
olgn. (jf. bet. 1), være rusten, tør i halsen.

hæs. „Kom ind og faa dig en Snaps og en
Drik 01 .

." —„Ja, Tak, Lavs, jeg er ogsaa
bleven lidt trøv i R&lsen." ZakNiels.Fort.164.
Raae.TT.5. UfF.

3) om virksomhed, tilstand: besværlig;
langsom(melig); søvnig. Trykken i

Maven, spændt Underliv, trøg Stoelgang.

Caspari.Uuus-ogReiselæge.(overs.l828).59(jf.

Feilb.III.883a^). Det er en trøg Pløining
ia,a,T.JHSmidth.Mundheld.(1840).50. De sad
alle fire et Kvarterstid i en trøg Saratale.

Gjel.OL.529. Saa rettede han sig trøgt, og
den trøge Bevægelse kom som . . en sejg

Sanken KxælteT.Stuck.in.ll6. jf.: det dag-
lige Liv (vilde) slet ikke mere gå . . tilmed
i denne trøge Juletid. Kidde.AE.n.76. (han)
ryster paa sit graa Hoved: Et trøgt Liv,

skal jeg love toT.Brodersen.(Pol.*/itl934.15.

sp.5).
II ofte i forb. gaa trøg(t). en opskudt

Trosse, der gaaer trøv i Begyndelsen. Toideri.

H.135. „du var i Pløjemarken igaar med
Lotte." . . „Det — det gik kun trøgt, Mads
Mon'; det gik kun trøgt." Pont.F.L123.
(læreren) begyndte at katekisere, det gik

lidt trøvt, men Børnene svarede dog.Oravl.

EB.4.
tragle, v. se trygle.

trøj, adj. se trøg.

Trøjborg, en. se Trojaborg.

I. Trøje, en. ['tymia] flt. -r. {ænyd. trøie,

trø(g)e, tryæ, traae, glda. trøye (Dronning
Christines Eofholdningsregnskdber. (udg.1904).

280.317), troiæ (Småstykker. (1884-91). 30.

KrErsl.T.210), traye (smst.208), æda. troiæ

(Småstykker.(1884-91).30), jf. (som tilnann)

Troiæstikkæræ (DGP.L1305), sv. troja, no.

trøye (trøya), oldn. treyja; fra mnt. troie

(holl. truij; egl. vist et fr. laaneord (af usik-

ker oprindelse)}

I) i alm. forholdsvis kort (jf. dog Lang-
trøje^ (og let, bekvemt) klædningsstykke
(med ell. uden ærmer, til voksne og børn),

der dækker overkroppen; nu navnlig dels

om del af undertøj (jf. Undertrøje^, let senge-,

hjemmeklædning (jf. Friser-, Nat-, Senge-

trøje^ ell. del af spædbørnsudstyr, dels om
forsk, overbeklædningsgenstande for begge køn

(jf. Overtrøje^, bl. a. om (sømands)sweater

(jf. Søtrøjej, om kort, tætsiddende jakke som
del af uniform (brugt fx. af tjenere, postbude,

piccoloer; jf. Stumptrøje^, om jumper, uldvest,

slipover olgn. (jf. Golftrøje^, ell. om kort

(over) frakke til mænd ell. børn (jf. Matros-,

Olie-, Skind- (1), Stortrøje^, jeg (0: Jeppe)
kand dog icke gaa som et Sviin foruden

Buxer og Trøye til Byen. Holb.Jep.L2. Au-
rora mellem Østens Høie |

Kom i sit røde

Skiørt og Trøie
|
Med gyldenstykkes Hue

^Sia.Bagges.L175. Heib.Poet.V11.386 (se u.

II. snøre l.\). *Der (o: paa Vossevangen i

Norge) gaaer hver Ungkarl med blanke Skoe

I
Og med en sølvknappet Trøie. Hauch.SD.

1.199. *(hun) sidder i den hvide Trøie

I

Søvndrukken der paa Sengens Bræt (0:
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under et natligt uvejr).Winth.ND.215. Ma-
tros, med blank Hat, kort Tiøie.UCAnd.
SS.V63. en mørkeblaa Kjole, stram og slut-

tende som Trøjen til en Ridedragt. JPJcc.
11.69 (jf. Ridetrøje^. Endnu kalder ældre

Folk Liv og Nederdel for henholdsvis Trøje

og Skørt. CReimer. NB. 130. (spædJB&inet
havde lige gylpet op over sin Trøje. Lecfc

F\scher.HM.29. Postbudet i den røde Trøje.

motivfolkene en vaad Trøje. iXawiJuscA.L.

138. Med vaad Trøje kommer Posten (i reg-

nen). ErlKrist.OM. 126. UfF. (l.br.) billedi.:

faa en ilde medfart. Cit.l861.(Gadeordb.^).

Mau.II.467. || holde trøje, {ænyd. d. s.;

maaske egl. : fjerne trøjen (holde den op)

før en gennemprygling, jf.: Holde ham en
trøje, o: faa en klappet ha.g.PSyv.II.276
samt udtr. løse trøje(n) ndf.; nu næppe hr.,

Pol.* 'it 1938. 7. sp. 4. jf. Binde-, Lænketrøje: \q jf.: „er alra. Dansk, og høres vel overalt

strikkede Trøier af Ulå.Hrz.D.1.154.
Drachm.STL.154. HSeverinsen. D. 20. fla-

sket trøje, se flasket, islandsk trøje, se

islandsk.
|| (jf. u. Kofte 1; foræld.) i udtr.,

der hentyder til, at klædningsstykket i ældre

tid bares af almuesmænd (jf. fx. Junge.359.

MDL. Feilb.). det er den samme Morten,

I
Som forre ved Høleen krøb,

|
Som udi

Trøjen og Skjorten
(
Fra Engen og Foge-

paa Landet". Levin.) underkaste sig; holde

for; være (blive) den lille, du faaer at holde
Trøye;

|
Og med Taalraodighed dig i din

Lykke iøye.Helt.Poet.49. smst.118.141. Jeg
viste ham vel vek, sin Vei,

|
Den lade

Lukke- Øie |
Men Ole vild' ei have nei

| Jeg
maatte holde Tiøie. Tychon.Vers.205. smst.

250. For Sandhed.11.167 (lollandsk). || lave
trøjen til, (sml. ænyd. lade trøyen til

den \øh.Blich.(1920).XIV151. (en svejtser) 20 (Kingo.SS.II.238); nu næppebr.,jf.: „TaAem.
for Døren (til dansesalonen), der skulde

see til, at der ikke kom noget crapule

(eller Folk med Trøjer paa), men kun
galante Herrer og honnette D&mer.RudBay.
EP. 1. 36. Mennesket . . har af Guds
Billed det selvsamme Præg, |

om Spids-

kjol han bær eller Tiøle.Ploug.ED.38.
||

(jf. Trøjedreng; foræld.) om klædningsstykke

for (halvstore) drenge. Da (o: som voksen)

endnu alm. brugt." Letw.) forberede sig paa
en dyst, paa at „vove trøjen" (jf. lave sin ryg
til u. IV lave l.i^. Det heele store Land i

Fare staar og vove,
|
Det er ey Børne-Leeg,

det er ey noget Spil,
|
Hver ærlig Anholts

Mand maa Trøyen lave til. Holb.Paars. 139.

II
navnlig (jf. ovf. 1. 5ff.) i udtr. for at (for-

berede sig paa at) faa klø, korporlig tugtelse,

blive (gennem)pryglet. løse trøje(n), (skol..

Du ikke bærer Trøie,
|
Skal som Karl for 30 foræld.) blive pisket, riset paa den blottede ryg.

Altret staae,
(
For Din Haand i min at føie.

PMøll.(1855).I.53. Jeg er ti Aar gammel . .

I en Vadsæk har jeg . . et endnu aldrig

baaret Pragtstykke: en blaa Klædes Trøje

og en dertil hørende hvid Vest. Brandes.XI.
260. billedi.: Det unge Danmark, som i

Frederik den Sjettes Tid endnu gik i Trøie,

fik (i Chr. VIIVs) pludselig Kjole paa. Stok
i Haand og Hat paa WovGået. FruUeih.Et

Moth.L301. (konrektoren) tvang mig til at

løse min Trøye, fordi jeg havde gjort en
Stiil for en af mine Kammerater. WUøybe.rg.
0.31. Tauber.Dagb.56. VilhBang.LS.95. ban-
ke ell. børste (Winth.RF.9(se u. Optøjer^;

jf. V børste 2) ens trøje, (nu sj.) gennem-
prygle ham. Jer Stand . . Eder høyt for-

binder
I

At straffe denne løse Skalk;
|
Ak!

banker da hånds Trøye. Cit. 1717. (NkS 4°

Liv.*1.258.
II
om spænde-, tvangstrøje. SvLa. 40 820.77). vi har banket dem (o: fjenderne)

Overs.afStrindberg: Værker. VII.(1928).66. jf.:

(komponister) som tør bryde ud af Dur- og
iiloltrøien. EAbrah.T.25.

|| (foræld.) om kort

panser; i ssg. Pansertrøje (s. d.).
\\ (jf. Stald-,

Stumptrøje^ ii om del af soldateruniform.

Hrz.1.22. Soldaten: Igaar jeg fik min Trøie

I
Og strax jeg trak den i>a,&.PFaber.VV5.

spec. i udtr. for militærtjeneste; ofte i forb. som
komme (VilhAnd.SF.207), krybe (jf. u.

Trø\en.Bredahl.V52. S&B. (faa, give) en
banket trøje, (lidt gldgs.) (faa, give)

prygl, klø. Et Skandskrift? Svared hånd.
opløftende sin Stav,

| Og dermed Peder Ruus
en bancked Trøye g&w . Holb.Paars.295. hans
Patriotisme har naturligviis kostet ham en

banket Trøic.Ew.(1914).II.244. dersom Ge-

værerne blot havde været til at lade bagfra

. Saa havde vi kastet Prøjsen og Østrig

Soldatertrøje^, skulle (jf. smst.), trække 50 over Elben med en banket Trøje. Hørup. 1

1

(EChristians.F.93. HarNiels.TT.V61), være
(ADJørg.lV.65) i trøjen, saa kom Krigens
Tid, A maatte ind og i Trø']en.Aakj.VB.15.
(hømene) vilde (ikke) i fremmed Trøje (o: i

tysk krigstjeneste). Laue8en.RV89. Feilb.

2) (jf. Pels A) i (andre) faste forb., talem.,

hvor Trøje i reglen staar i bet.: krop; liv. (jf.

ogs. u. Skjorte I.2, Skælm 2.2, 1. Træ 2.8 samt
Feilb.). 2.1) t udtr. for at fcui en ilde medfart.

169. Digtet . . skal have indbragt sin For-

fatter en . . banket Trø]e. CSPet.Litl.551.

UfF. faa en klappet trøje, se IIL klappe

2.6. faa skam paa trøjen, se Skam 2.i.

2.2) i udtr. for at udsætte sig for en fare,

være modig, tapper. Den duer dog oi til

at være Soldat, |
Som Trøien og Skindet

vil sp&r c. Riber. I.XXXIV. især i forb. vove
trøjen (sin trøje), (dagl.) vove pelsen.

lide legemlig overlast, blive udsat for (fysiske) 60 Striidbare Kæmper, som saa villig vover
ubehageligheder. || faa en vaad trøje olgn.,

(dagl.) blive vaad (fra inderst til yderst);

blive gennemblødt. Molb.Ord8pr.359. et knæk-
ket Vandstandsglas, der har skaffet Loko-

Trøie. LThura.Poet.il. Mig Manuducteuren
mit Laud kunne love,

| Jeg maatte vel alt-

saa min Trøje vove (0: gaa op til eksamen).
Blich.(l920).IV180. det (var ikke) kjønt af

60*
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Eder (o: russerne), at 1 lode os vove vor

Trøie alene (i slaget) ved Gadebusch ! ^i^
Ew.FB.70. Det blev en vaad Dag i Gaar
paa Væddeløbsbanen . . Det var kun mærke-
ligt, at saa mange Mennesker havde vovet
Tiøien.PoVV,1922.1.sp.2. LollO. jf. u. Skind

1.3, Skindtrøje 2 samt (1. ir.): jeg (havde)

saa ofte . . maattet betale Gildet eller sætte
Trøien i Yo\e.CBernh.NF.III.3. være
bange for trøjen (sin trøje), (nu 1. Ir.) i'o

være bange for at udsætte sig for fare, løbe en
risiko, (især i nægtende udtr.). Moth.T214.
Det skal ingen Mands Dotter høre, at jeg

skulde være bange for Trøjen. Wadsk.Skuepl.
196. *Jeg (o: en sømand) er slet ikke for

Trøjen h&nge.Winth.II.lSS. Rosenk.ES.I.
150. jf. u. Skindtrøje 2 og Feilb. 2.3) (nu
I, br.) i udtr. for at udvise forsigtighed,

(ængstelig) paapasselighed. *Huusbonds Øye

I

Er den beste Tilsynsmand;
|
Blunder det, 20

saa vaer din Trøye,
|
Paltet bliver Huu-

sets Stand. Reenb.II.253. (lovvæsen) hvoraf
f. Ex. en Præst i 10, 12 Læreaar ikke lærer

saameget, at han kan hytte sin Trøje for

en proceslysten Bonde. Blich.(1920). XXI.
162.

3) (1. br.) trøjeklædt person. *Man seer

hvor muntert de gaae frem
|
De kjække

røde Trøier (0: om fodfolket i 1848). Holst.

IV30. koll.: Folket (paa flaaden) — den 30

begede Trøje, som havde staaet for Skud og
kæmpet sig hemsid.Goldschm.VII.586(jf. be-

get 2.1^. især i ssgr. m. farve-adj. som første-

led (jf. fx. Skjorte %), /x. Blaa- (efter eng.

blue-jacket ; sj.: sømand. Larsen.), Rød-
trøje (s. d.).

4) overf. anv. af bet. 1, om hvad der
dækker, omslutter noget; saaledes (dial.)

om kreaturs haarlag (Halleby.107; sml. Rietz.

761), om flødelag paa tykmælk (Kværnd. 40

UfF.). II
især (efter eng. jacket; jf. I. Kappe

3.6, Mantel 2) om genstand ell. lag, der om-
slutter, beklæder noget (for at beskytte ell.

isolere det). Projektiler, som vare omstøbte
med en forholdsvis tyk Trøje af rent Bly.

OpfB.^VII.138. Wagn.Tekn.74(om Skjorte

2). Scheller. MarO.(om kernerør i en kanon).

to Valser, hvoraf den øverste er overtrukket
med en FilttTøie.Vingehjulet.1945146.190.
sp.l.

II
om damptrøje. Ursin.D.31. SkibsMask. 50

50.89.
II
om skorstenstrøje. SkibsbygnK.116.

Scheller.MarO.

5) den (sorte)brune trøje, (dial.)

navn paa en gi. dans (efter begyndelseslinien

af den til melodien hørende tekst: *Jeg lader

mig skære en sortebruun Tiøie. APBerggreen.
Folke-Sange og Melodier.* I. (18 60). 242). Ant
Niels.FL. II. 165. KPKristiansen. Fortegnelse

overforskjelligeDanse.(1893).[3]. FynsTidende.
^*/i*1926.18.sp.6. 60

II. t Trøje, en. flt. -r. (ænyd. trøye
(BroderRussesHistorie.(udg.l868).Blf. Kalk.
IV.475.V.1089), SV. troja (fsv. troiaj; fra
mnt. troie, af fr. trois, tre; jf. Trøjedus (sami

II. Dus (1), III. Es (2.1), III. Sinke;) (ter-
ningkast, der viser opadvendende) ter-

ningside med tre øjne. Moth.T214. trøjer
alle, (jf. u. II. al A.i) terningkast, hvorved
begge terninger viser tre. KbhAftenp.l784.Nr.
34.1.sp.2.

II
i forb. m. et andet talord, ved

angivelse af de to forsk. kast. Sinke Trøie
(0: 5 og 3). VSO.
Trøje-, i ssgr. (-f Trej-. trøykrave.

Rostgaard.Lex.T65 c), især af I. Trøje 1 (jf.

dog Trøjedus; ; foruden de ndf. anførte kan
nævnes Trøje-flig, -fo(de)r, -garn, -knap,
-krave, -liv, -opslag, -skød; desuden (0)
til I. Trøje 4 (sp.951*^^): Trøje-aftapning,

-damp, -hane, -køling, -rum. -drenge, en.

(jf. 1. Trøje sp.949^^ samt bornh. trøjemand,
trøjeklædt mandsperson. Esp.429; nu næppe
br.) dreng, der gaar med trøje; især om
mindre dreng (i en skole) (jf. Blusedreng;.

Drachm.E0.218. -dii8, en. [tfwia'du's] (ogs.

skrevet Troje-. Wolfb.27. Meyer.*-* jf. MO.
t (efter fr.) trois deux. Lægen.I.14). (sv.

trojadus, no. trøyedus; fra mnt. troiedus (jf.

Korrespondenzblatt fiirniederdeutscheSprachfor-

schung.XXXIII.(1912).72f.), af oldfr. troi

e dous, tre og to (om kast i terningspil) ; jf.

II. Trøje og II. Dus (1) samt Sinkadus)
I) t kast i terningspil, hvor den ene ter-

ning viser tre øjne og den anden to. Wolfb.27.
VSO. MO. jf. bet. 2: „Hvad seer jeg? kuns
fem Øine." . . „Trøieduus! Nu! hvorfor loed

De det da ogsaa komme an paa en Trøie-

duus." PAHeib.Sk.II.218. 2) (sml. SV. på en
sinkadus i sa. bet.; nu vist kun arkais. ell.

dial., jf.: „høres endnu undertiden." Levin.;

if. VSO.1.654. MO. dagl.) i forb. paa en
trøjedus (ogs. paa trøjedus. Agerbech.FA.
11.41. OrdbS.(Ærø, Bornholm). — sj. i en

trøjedus, se ndf.), paa lykke og fromme;
paa slump; paa bedste beskub, vi ere

komne forskade, og har forlovet os sammen
paa en Trøie-huus. Holb.LSk.III.il. man
(bør ikke) sætte al Forberedelse og Vall

reent tilside, og indpode (kopper) paa en

Trøyeduus og i Blinde. Rottbøll.S.29. Biehl.

(Skuesp.III,5.19). *(paa Regensen) Man
parviis „paa en Trojeduus"

|
Besætningen

(0: studenterne) tilsammen h&aser.OCDrejer.
Digte.(1837).77. OrdbS.(Samsø), de bleve

ved at prygles paa en Trøie Duus væk,
uden at bryde sig om, hvem Slaget traf.

Biehl.DQ.1. 141. (lade) komme an paa
en trøjedus: vAph.(1764). PAHeib.Sk.II.
218 (se u. bet. \). naar man er saa lykkelig

at see Dem . , saa ønsker man vist ingen af

Delene (0: at være enten blind eller døv);

men lader det hellere komme an paa en

Trøie I>uus.Heib.Poet.VI.12. VSO. UfF. \\

(sj.) i en fart; i huj og hast. Det er Tørsten

efter med Et at blive rig . . der har grebet

dem, en Higen efter paa en Trøieduus at

blive henregnet til Børsens Matadorer er

deres stadige Tanke. Davids. B. 1. 153. An-
stændigvis bliver man, naar det gælder
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Sprogets ædleste Ord, der skal anvendes . .

ikke færdig i en Trøjedus. £Brand/PoL*%
1922.9.sp.l). -klædt, part. adj. (j). kofte-

klædt; nu 1. hr.) klædt i en trøje; i videre

anv. (jf. I. Troje sp.949^*^): simpelt, almue-
agtigt klædt. Martin i simpel Søraandsdragt,

dog ikke trøieklædt, men omtrent som vore
ringere Coffardicaptainer eller Skippere. fl^r2.

XV1.214. Politiebetjenten siger til den Trøie-

klædte: Du veed nok ikke hvad jeg for- lo

maaer, nemlig at arrestere ]\&m..Kierk.VlI.

409. en krumbøiet, trøieklædt gammel Huus-
m&nd.FremtidensNytaarsgave.1869.168. jf. I.

Trøje sp.949"^: de trøjeklædte Borgerkom-
pagnier. 5orn^£?aandv£/-.90. -lemme, en.

Molb.HO. Elkjær.MH. 97. Feilh. jf.: jeg kan
vel nok skænke for hvem, jeg vil, uden
først at slaa Dig paa Trøjelommen (o:

undersøge, om du kan betale for det).Drachm.
X.210. trøjet, adj. (af I. Trøje (1); ;/. 20

koftet^ som er klædt i trøje; vist kun som
sidste led af (1. hr.) ssgr. (udtalt: [-ftimiVht])
som b la a- (PMøll.(1855).II.83. blaatrøjede
Gendarmer. ^Lars.3/Z.3), hvid- ^en hvid-
trøjet Steward. Pol.*y»1941.13.sp.3), rød-
(HCAnd.ML.470J , stumptro jet (se u.

Stumptrøje^. Trøje-ærme, et. vAph.
(1764). den fattige Confirmand . . var ganske
undseelig, han trak paa de korte Trøie-

Ærmer. HCAnd. (1919). II. 157. Kirk. D. 37. 30

Feilb. (jf. u. Skjorteærme; nu -næppe hr.:)

*(jeg staar) i blotte, bare Trøjeærmer.
Aarestr^SS.V361.

trøjle, V. se trygle.

trak, adj. se trøg.

trøle, i. se II. trælle.

trømle, v. se II. trimle.

Trøn-bær, et. se Tranebær.
Trønd, en. se Trønder.

trønde, v. se II. trunde.

Trønder, en. ['tpon'ar, ogs. 'tføn'ar]

(sj. Trønd. Grundtv.PS.III.354{<:>o Søn);.

fit. d. s. (NordBrun.D.4. HBrix.AP.IV6) ell.

(mindre hr.) -e. (no. trønder, oldn. (flt.)

brænd(i)r, jf. oeng. (flt.) J)rowendas; især

nist. ell. geogr.) person hjemmehørende i

Trøndelagen (ell. byen Trondheim). En-
gang en ret forvoven Jyde

|
Med Hagel paa

en Thrønder vilde skyde,
|
Men fik hans

Pande ei i sønder,
| Nei, der skal Kugle til 50

en Thrønder! iye8».265. Jeg hader denne
stolte Trønder (o: Haabarth).Oehl.V1.252.
Orundtv.Snorre.II.367. Trønderen Torden-
skjold. VilhAnd.lAtt.II.47. \\ om fartøj fra

Trøndelagen (Trondheim). „Det er en Nor-
mand." — „Nei, en Svensk." — „En Norsk,

I
En Trønder. Seer du ei de sorte Seil?"

Oehl.V1.153. trøndersk, adj. ["trpn'ersj,

ogs. 'tføn'arsjf] (no. d. s.; 1. hr.) d. s. s.

trøndsk. de trønderske Dale. JTusch. 288. 60

den tfHnderske Frostabingslov./lP/».S'.XV20.

trøndiik, adj. [tfon s^, ogs. tpn's^] {no.

d. 8.; jf. trøndersk; især hist. ell. geogr.) adj.

til Trønder (og Trøndelagen^. en hærtagen

trøndsk træl AOlr.(Aarb.1892.89). en Officer

. . af trøndsk Bonåeæt. VilhAnd.Litt.il. 4.

trøne, t;. se II. trunde.

Trønge, en. se Trynge.
trønne, v. se II. trunde.

T-Rør, et. se T- 2.

Trøsel, en. se II. Tørst.

I. Trøsk, en, et. se I. Trøske. II.

trøsk, adj. {sml. ænyd. trøske i sa. bet.

samt I. Trøske 1, trøsket 1 ; nu næppe br., jf.

VSO. MO.) om træ, ved: raadden; trøsket.

Moth.T213. Reskr.**U1782.§3. f trø»k-
afftic adj. I) til I. Trøske 1 (ell. II. trøsk^,

om ved: halvraadden; (noget) trøsket. Moth.
T213. VSO. MO. 2) til I. Trøske 2; om tunge:

BiblLæg.IX.253. I. Trøske, en ell. (i

rigsspr. vist kun som mængdebetegnelse) et

(H0ysg.AG.37. Pram.III.29. Feilb. Brende-
rup.§95,2. jf. VSO. (i bet. 1). MO. (i bet. 1).

SvGrundtv.). ['tyosga] Høysg.AG.37. (tid-

ligere ogs. skrevet Trødske. — sj. (jf. dog

Feilb.; i bet. 1) Trøsk. Aakj. SV 1.259.
LBruun.SF.46. — nu ikke i rigsspr. Tryske.
Moth.T204. Reiser.11.464. jf.: „Almuens Ud-
tale."itfO. samt Feilb. u. trøskesaft. — dial.

Trosk(e). Rostgaard.Lex.T65c. Feilb. jf.

Stedn.V 140 og u. Trøske-bro, -træ^. flt. (i

bet. 2; om de enkelte belægninger, blærer) f -r

(Moth.Conv.T94). {ænyd. (i bet. 1) trøske,

trydske (og i ssgr. truske-. Kalk.IV475. jf.

Stedn.V140), sml. (i bet. 2) hallandsk trøsk, rw.

trøske samt eng. (laant fra nordisk) thrush,

(ældre ell. dial.) sv. trosk, no. dial. trosk ; besl.

m. III. Torsk (jf. ogs. II. Tørst; og sandsyn-
ligvis m. SV. dial. trosk, padde, no. dial. trausk,

trosk, d. s., der er sa. ord som no. frosk, ty.

frosch (se 1. Frø); i saa fald besl. m. ord

som frønnet, I. Fraade ofl. og m. grundbet.:

løs, porøs masse; jf. II. trøsk, III. trøske,

trøsket, trøskne) I) (jf. Hvid-, Rødtrøske og

lY Fyr, III. Kamp; især fagl. ell. dial.) træ,
ved, som p. gr. af forraadnelse er blevet frøn-
net, mørt og smuldrende (og derved uegnet

som brændsel, tømmer olgn.); trøsketræ. Moth
T213. vAph.Nath.Vin.178. Muldvarpen tog

et Stykke Trøske i Munden, for det skinner

jo ligesom Ild i }iørke. HGAnd.(1919).1.63
(jf. Mau.6734). Flagspætten trommer med
Næbbet paa Trøihken. NPWiwel.JL.54. En
sur Lugt af Trøske og Muld fyldte hans
Næsebor. JacPaludan.VV 128. Feilb. LollO.

\\ m. henblik paa anv. som tønder, fængstof.

det havde været ham umuligt . . at giøre

Ild, saasom han hverken havde Staal eller

Tryske. Reiser.11.464. (hvis man skulde slaa

ild) maatte man have Trøsketønden og Fyr-
staalet frem og skætte med Staalet, til man
fik Trøsken til at fænge. Halleby.80.

|| gaa
i trøske, (jf. u. gaa II.2; blive til trøske.

Træstodene . . frønned og gik i Trødsko.
JPJac.(1924).III.295. Roos.JakobKnudsen.
(1918). 15. II

billedl. ell. i sammenligning, især

om noget mørt, mullent, raaddent. (lapperne)

fanger eet slags fugle, som der findes, dem
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tørrer de i lufften, til de bliver som trøske,

og siden spiisser de dem saaledes raae. Jac
Bircherod.R.33. En Karl . . saa gammel, at

han magelig kunde være hendes Oldefader,
— kort sagt, Trødske fra Rod til Top!
Winth.VIII.124. en Mand, der bliver gam-
mel som Trøske (Chr.VI: roddenhed^. Jo&.

13.28. jf. ovf. sp. 954'*i^-: *hun er fængelig

som Elle-Trosken. /2tc/i,///.33. 2) (især

med.) en af en svamp (trøskesvampen) frem-
kaldt (godartet) slimhindelidelse , især op-

trædende i mundhulen hos smaahørn og

visse dyr (e-unger) , som ytrer sig ved hvidlige,

svampede, blærede belægninger paa tungen,

ganen, i svælget osv.; ogs. (især foræld.) om
forsk, andre (af mundhulelidelser ledsagede)

sygdomme, saaledes (jf. Mundskørbug^ om
skørbug (JHSmidth.Ords.165. OrdbS.). Hånd
har Vattersot . . sort Guulsot og Trøske. Luxd.
Dagb.1.266. JCLange.B.97.208. LeopMeyer.
DenførsteBarnepleje.(1891).106f. LandbO.lV.
611. JSMøll.MB.70.75. Feilb. LollO.

II. Trøske, en. se II. Tørst.

III. trøske, v. ['tføsgo] -ede. (af I.

Trøske 1; ;/. trøskne og trøsket 1; især (S,

1. br.) blive til trøske; blive ell. være trø-

sket; frønne. Moth.T213. VSO. MO. en for-

falden Smule Bænk, der staar og trøsker i

en gammel tilgroet Ra,xe.Pol.*/il923.6.sp.5.

Træet trøskede hen. Lagerldf.NielsHolger-

sensRejse.III.(overs.l908).371. en gammel Eg,
der stod og klemtes mellem Bøge, saa dens
Grene langsomt trøskede ihiel. KMich.
BF.82.

II
i pass. m. sa. bet. *alt trøskes os

Træet i Skibene. Bagges.NblD.147. *det gaar
hver Stamme gild

|
Som Ygdrasil: |

Den
trøskes og den Mdei. Grundtv.PS.IY342.
*Lad Ygdrasil trøskes og rfrønnes | for Nid-
huggs ædende Sa,\l.Drachm.VS.194. Trø-
ske-, i ssgr. især til I. Trøske, -bro, en. [1]

{ænyd. tryske-, tryssebro) trøsket, skrøbelig

bro. VSO. („obs."'), jf. (som stednavn) Trosk
Broen. Cit.ca.l780.(Stedn.V173). \\ nu vist

kun (jf. u. trosket 1; arkais., sj.) i sammen-
ligning (efter DgF.IV358), om noget upaa-
lideligt, svigefuldt. *I mindes vel, hvad gam-
mel Vise siger:

| Og som man træder paa
Trøskebro,

|
Broen brister. Rahb.Skuesp.III.

99. *I Danmark . . triner
|
Nu Troskab paa

Trøskebro. /n^.D3/.22. -bær, et. se Tørste-

bær, t -lav, en, et. [2] (jf. -mos og sv.

dial. torsk-, tuschlaf (JTusch. 127 f.)) lav-

arten Peltigera aphthosa (L.) Ach. (anvendt
mod trøske). Funke.(1801).II.566. f -mos,
en, et. [2] (;/. -lav og sv. dial. torskmossa,
tuschmåssa (JTusch.l27f.)) mos (II) an-
vendt mod trøske. Trøske kommer ofte til

Slutning i Lungesot . . og da kan bru-
ges Trøskemoos.Apot.(1791).53.462. VSO.
MO. trøsken, adj. se trøsket. Trøske-
saft, en. [2] (apot.) opløsning af glycerin og
boraks, anv. mod trøske i munden (Linctus
boracinus). Apot.(1791).27. VareL.UI.65. f
-smnl(d), et ell. en. [1] (f,ndelt, smuld-

agtig) trøske; tønder. »Hånd . .
| Begynder

Ild udi sit Trøske-Smul at Xnivke.Lucopp.
TB.A5^. jf. II. trøsk^.?;.- Ukyskheds trøske
Smul, og Utugts gloend Æmmer,

|
Der

ildred i hans Bti.rm.PoulPed.DP.(1937).73.
•svamp, en. [2] S? gærsvampen Oidium al-

bicans (der fremkalder trøske). NordConvLex.
V597. KoldRo.Sporepl.160. -Byge, en. [2]

(vet., foræld.) mund- og klovsyge. Boers.VetF.

10 151. trøsket, adj. ['tyøsgai] (sj. trøsken.
Røse.Bygevejr.(1892).84. ^7. Troskenhed. vAph.
Nath.VII.218). I) (især fagl.) til I. Trøske 1:

frønnet; (halv)raadden. Moth.T214. »hent
en Dragt af trøsket Qvas.Oehl.I.lOO. troskede
Hyldetræer. JPJac.(1924).II.21. *Livet over
Gravene i Hvirveldans sig snor

|
og smider

med de trøskede Kors\Stuck.II.22. || om
lugt (som) af trøske. Den . . sødlige trødskede
Lugt steg op (fra engen) som fra en Behold-

20 ning af overmoden Frngt. Drachm.T.93.
Eriksholm.S.69.

|| i billedl. udtr. *min (o: en
marsks) Herskerstav (er) kun en trøsket
Kiep,

I

Som hver en Dreng kan brække.
Oehl.VII.321. (Heibergianernes) finerede Ar-
bejder tage sig ret smukt ud, men det Ind-
vendige er trøsket. Blich.(1920).XXXI. 196.
(juraen) kan plage og pine mig alle mine
Tanker ud af Hovedet og gøre mig ganske
trøsket i Yi\æmen.Stuck.I.166.

jf. Trøske-
30 bro: *0m Du (o: Tove) vil hende (o: dron-

ningen) troe,
I
Det er som Du vil træde paa

Vand og trøsket Bro. Hauch.LDR.197. 2)
(især med.; mindre br.) til I. Trøske 2, om
organ: angrebet, dækket af trøske, trøsket
Tunge. SEngelsted.Phthisis.(1853).109. Trø-
ske-træ, et. [1] (ænyd. trusketræ ; nu især
dial.) trøsket træ, ved; trøske. Moth.T213.
VSO. „den (o: en fisk) (kan) vel ikke spises"

. . „Nej, Gud fri og bevar os vel! . . Du kan
40 lige saa godt æde gammelt Trøsketræ." (r?/r

Lemche.8.IV31. UfF. Troske-: Rostgaard.
Lex.T66b. trøskne, v. ['tjosgna] -ede.

(af III. trøske; 1. br.) (efterhaanden) blive
trøsket; trøske (III); raadne (hen). Ege-
kæmpen i Skoven staar,

|
trøskner og

falder. Drachm. Fest-Spil. (1888).21. Trævær-
ket trøsknede af Ælde.CFMortensen.Lars
Vrist.(1926).41. *Mythens gamle Træ, der
længst er trøsknet ud. Gjel.Rø.l98. jf.:

50 (en gammel eg) var saa ud trøsknet i sit

hullede og revnede Barkpandser, at den
havde faaet en tyk Jærnring om Brystet.
sa.GL.452.

I. Trøst, en. [tføsd] flt. (om trøste-

grunde, -ord; nu næsten kun spøg.; if. VSO.
MO. uden flt.) -e (Holb.Ep.V.213. Rasm
Winth.S.129. KMunk.LGD.112). gen. ent. -s

ell. (nu næppe br.) trøstes (Es.66.11(Chr.
VI). Sort.(DSt.l909.48). PoulPed.DP.(1937).

60 78. 2Cor.l.3(1907: Trøsts;;, (glda. trø(ø)st,

bistand, tillid, haab, trøst, æda. trost, trøst

(Fragm.40), sv. trost, trøst (fsv. trøst, /.,

tillid, tryghed, trøst), no. trøst (no. dial.

trø(y)st, f., ogs.: tillid), oldn. traust, n., gavn,
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tillid, ty. trost, m., trøst, holl. troost, jf. eng.

(laant fra nordisk) trust (se Trust^ samt got.

trausti, overenskomst; bcsl. m. I. Tro; jf. III.

trøst, troste; bet. 3, der nu er hovedbet., skyl-

des indflydelse fra mut. trost)

1) (arkais. ell. i tilfælde, der staar paa
grænsen til og nu føles som hørende til bet. 3)
hjælp; støtte; gavn. Det var om Midnats
Tide

I
Vor Frelser han blev født,

|
Til Trøst

al Verden vide,
|
Som ellers var forødt.

Vægiervers.Kl.l2. *Jesus os til Trøst og
Gavn

I

Dette Navn har vildet bære. Brors.

17. Mjølner, som Guderne have mest Trøst

af.Grundtv.PS.L448.

2) tillid; haab; fortrøstning; nu vist

kun (uden for tilfælde, der føles som ell.

naturligst opfattes som bet. 3, ;/. MO. og:

„I den ældre Talebrug." F/SO,^ i ssgr. som
For-, Mistrøst (1).

3) hvad der tjener til at lindre, mildne en
sorg, frygt, lidelse, ulykkelige ell. uheldige om-
stændigheder olgn.; lindring; husvalelse;
opmuntring; spec. om (medfølende, kærlig)

ytring, der søger at fremhæve et ell. flere goder,

fordele ved en som uheldig, ulykkelig opfattet

tilstand, søger at paapege de lyse sider af et

vist forhold; ofte styret af præp. til (i forb.

som komme, være (en) til trøst^ ell. i faste

forb. m. karakteriserende adj., som en be-
drøvelig (Rask.Br.1.20), daarlig (Mau.
207.IIafstrøm.FraHorsensTugthus.(1900).169),

fattig (Tode.IX.423. Blich.(1920).XX.116.
KMunk.El.lU), god (Moth.T215. D&H.
Feilb.), kummerlig (Drachm.lV.29), liden
(nolb.llJ.V.9. Winth.RF.20; nu hellere:

lille (KMich.PG.225. Socialdem.**/, 1947.14.

sp.2)), mager (JørgenNiels.D.58), ringe
(Mau.3453. Byskov.M.57. jf. Job.l5.11(1931

afvig.)), slet (Mau. 207. Holb.DH. 1.224.

VSO.), smal (Kold.B.51. Woel. D0.196),
stor (Wess.59. SvLa.FruG.37), stærk (Hebr.
6.18(Chr.VI). Kierk.V.109), tynd (Gold-
schm.VII.60. Socialdem.*Viil94e.3.sp.4), us-
sel (Kofoed-Hansen.LD.63) trøst, iron.:

en dejlig (S&B. se ogs. u. dejlig A), køn,
rar (HKaarsb.DT.70) trøst; ell. i (faste,

især G)^ forb. m. verber, som: bringe (Grundtv.
SS.III.310. TDitlersen.BF.27), give (Sabn
Hj.666.1. Holb.Ep.III.143. NMøll.E.34),
indgyde (MO.(u. Trøster^, se ogs. indgyde
2;, skænke (Grundtv.SS. 11.395. MO.), yde
flader dette være den Trøst, I yde (Chr.Vl:
eders megen trøst; 1931: Trøsten, I giver^l

Job.21.2. Aakj.SD. 1.342) trøst, Aenl faa
trøst (af nogen ell. noget) (Moth.T215.
Winth.ND.119. Luc. 6.24(1907). Feilb.), fin-
de (Holb.Vgs.III.3. Winth.ND.79 (se u.S&go-
suppe;. Ps.ll9.52(1931)), føle trøst (i ell.

ved noget; (Grundtv.PS. V1.243. Mau.Il.
467), have trøst (af noget) (Holb.Er.II.l.

PalM.(1909).I.435J, hente (CBernh.VII.236.
BilleskovJ.H. 1.122) trøst, søge (sin) trøst
(hos en, i noget) (Salmnj.483.2. Brandl.CP.
169. JOlr.(DGL.I.493). (han) søgte Trøst i

Flasken (o: blev drikfældig). BiogrL.*X.233),

øse (s.d.) trøst (i ens sind). 3.1) i al alm.
*(naar) Satan Hiertet klemmer,

|
Veed Lo-

ven ingen Trøst. Brors.137. Hun talede Trøst
til mig. RasmWinth. S. 123. *Denne tunge,
hede Taare,

|
Er mig meer end al din kol-

de Tiøst. Ew.(1914).V210. Danmarks Trøst
(o: trøstedigt til Danmark). Grundtv.PS.V63.

Hvor Sorg og Armod knuger,
|

Til Trøst
10 han (o: en rig mand) ofte kom. Winth.X.318.

Dybt inde søgte hun og fandt en lille sølle

Trøst. KMich.PG.225. trøst og husvalelse
(ell. husvale^, se Husvalelse (I. Husvale).
3.2) i særlige anv. || m. tilknyttet præp.-led,

især m. for (jf. u. Sjæletrøst^ ell. i ell.

(i)mod (jf. ndf. 1.30). Herrens Miskundhed
glædede mig med vigtige Trøste mod det
Stød.RasmWinth.S.129. „Hvad bringer du?"— „Just hvad du nylig ønsked:

|
En Trøst

20 for hver en Livets Bitterhed." PalM.(1909).
1.457. (fængsels)Træaten . . præker mest om
bål og brand, men har ingen trøst om synds-
forladelse. F^<«c&en6er7.F,//.97. (til) trøst
i nøden olgn. (jf. u. bet. 3.b). Trøst i Mod-
gang. ffaMc^.fi'Z>./.222. Det var af Konstens
Liv det første Spor. | Til Trøst i Nøden blev
den Jorden givet. PalM.(1909). 1.472. D&H.
(sj.:) Trøsten over Døden | Deraf (o: af
livets ord) er Førstegrøden. Grundtv.SS.IV

30 385.
il

Religionens Trøst imod Døden.
Et Oratorium, bogtitel. 1786. JLange. 1. 377.
Den nazistiske Filosof Rosenberg nægter . .

stadig at tage imod Religionens Trøst (før
henrettelsen). Socialdem. "Ao 1946. 2. sp. 5. jf.

:

Skuespilleren . . begyndte nu med . . Kraft
og Klarhed at give (den dødsdømte) religiøs

Underviisning og Trøst.Oversk.DS.III.63.
\\

(jf. Trøstensord) t best. f. gen. (i mer ell.

mindre faste forb.). Taalmodighedens og
40 Trøstens Gud giver Eder at have eet Sind

indbyrdes, i2om.25.5. Da (o: ved P. Syvs
død) vill Jeg Eders syvn til trøstens kilde

(o: gud; jf. Trøstekilde) viise. Sort.(DSt.l909.

46). Du, bange Sjæl! hør Trøstens Bud.
Boye.AD.IV38. en Engel . . rækker (Jesus)
Trøstens Kalk. SorøAmtstid.'/n 1946. 5. sp. 3.

trøstens bolig, betegnelse for forsk, stiftelser

ell. friboliger (jf. Trap.*L559.II.276); navn-
lig som ældre navn paa Winterfeldts stiftelse

50 i Kbh. (grundet 1805). Konfirm.'*/tl812.

Krak.1939. ir.2652. billedl: (hun) frelses ved
den gamle Husholderske Susanne, og finder

ved hendes Hjælp en Trøstens -Bolig hos
en gammel Skipper-Enke. Kter/i;.F///.24. jf.

Trøsteengel: Trøstens Engel Gabriel.

Grundtv.SS.V234. billedl.: hun . . var mig
en Trøstens Engel i min forladte Tilstand.

Gylb.EA.132. I^vin.(We8s.cxii). jf. Trø-

stens-, Trøsteord: Han har forkyndt det

60 Trøstens Ord.Ing.RSE.VII.104. *l mig
taler Trøstens Ord. Winth.RF. 193. IsakDin.
FF. 263. 421. 3.8) (jf. Hjorte-, Kummer-,
Øjentrøst; med (mere) konkr. bet., om (en-

kelt) forfwld, genstam ell. person, hvia ek-
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sislens bevirker lindring osv. (ofte i forb.

som det er (mig) en trøst ell. min trøst, at

osv.). *Man trøster mig omsonst, min trøst

er kun at græde. Holb. Paars. 200 (jf. Mau.
3215). *Vel født er vel en Trøst. Stub.l25(jf.

Cit. ca. 1763. (Danm Kirker.XII. 417)). * Det
(o: guds ord) er vor Hielp i Nød,

|
Vor Trøst

i Liv og Bød. Grundtv.SS.1.28. Socialistiske

Sange.(1885).3(se u. II. haane^. Her hade
han i al Fald sin Samvittighed fri, saa fat- lo

tig en Trøst det ya,T.AndNx.MR.132. det er

da én god trøst. Feilb. det er dog altid en
Trøst, at det gaar andre lige saa galt.LollO.

(spøg.) om (tyk) skraa: ORung.SS.lll(se
u. lY Tvist B.i). Alderstrøst [alars'tyøsd],

bl. a. navn paa en 1862 grundet kbh. stiftelse

for ældre haandværksmestre og disses enker (og

døtre). Trap.*I.542f. (være) en trøst i nøden
olgn. (jf. u. bet. 3.2). studering er en god trøst

i modgang. Moth. T215. Heib. Poet. Y308 (se 20

u. II. Nød 2.6). Det er min Trøst i Nød
(1871: i min Elendighed), at (osv.).Ps.ll9.

50(1931). talem.: fælles skibbrud er en trøst,

fælles skade, fælles trøst, se II. fælles 1.

naa naa og ja ja er fattig mands trøst, se

II. naa 2.3.
|| (jf. bet. 1 og Sjæletrøst; især CD)

om person. Lisken Ungkarls Trøst (0: en demi-
monde).KomGrønnegJII.65. *Du (o: pigen)

var min (o: sømandens) Fryd i Bør, min
Trøst i i]yeir.Thaar.ES.69! *Aanden op- 30

gav Enkesønnen,
|
Moders Haab og Moders

Trøst.Grundtv.SS.II.247. Den blinde Datter
var hans Trøst og Glæde. HGAnd.(1919).
111.184. Hun var kommet for at være Fre-
derikke en Trøst. Kirk.D.169. *Her favner
Faderen sin Alders Trøst (0: sønnen).

FGuldb.1.87. Gjel.KH.4. *Vor Alderdoms
Trøst og Støtte-Stav,

|
Det er den Aand

alene,
|
Som Frelseren os til Trøster gav.

Grundtv.SS.1.245. Hostr.SD.I.307.

II. Trøst, en. se IL Tørst.

III. trøst, adj. [tyøsd] {ænyd. glda. d. s.,

SV. trost, trøstig, no. traust, fast, sikker,

stærk, oldn. traustr, paalidelig, trofast, ty.

t trost (jf. nht. getrost); bet. 2 skyldes ind-

flydelse fra (besl.) ord som I. Trøst, trøstig)

!) (nu ikke i rigsspr., jf. VSO. MG.) tro-

(fast); paalidelig; sikker. *Hand som
en fremmed Mand var Kongen tryg og trøst,

I

Da Perser laaden Haand lood see, men 50

venlig Røst (jf. lMos.27.(22)). Kyhn.PE.40.

II
(dial.) i forb. som: skibet Ligger mest trøst,

når begge ankere er ude. Feilb. \\ hertil vist-

nok Svend Trøst som navn paa en mod sin

herre tro svend, spec. en af Niels Ebbesens
mænd. DgF.III.518 (jf. smsL487).VI.412.
Ing.PO.I.40; egl. ved misforstaaelse af folke-

visens lidenn Suend Trøst (DgF.III.522;
smst.523 kaldet: lidenn smaa-drenng^ 0: den
lille, trofaste svend (sml. smst.VI.409f. DFU. 60

I.Indl.61f.); i Drachm.'s brug af navnet som
pseudonym ^Svend Trøst: Gamle Guder og
nye. 1881; sa.: Unge Viser. 1892) foreligger

tilknytning til bet. 2: den trøstige svend, den

friske fyr, jf. VilhAnd. (Festskr. Vilh Thoms.
296). 2) (i rigsspr. arkais. ell. poet., jf.:

„optaget af nyere Digtere." Levin.) modig;
dristig; frejdig; ogs.: tillidsfuld; trø-
stig (1); uden bekymring. DFU. nr. 6. 20.
I Løn hver Jothun gyste.

|
Han (0: Tor)

stod saa rolig, trøst. Oehl.ND.69. Hvad hed
den Konge nu,

|
som trygt og trøst sit Hoved

kunde hvile
|

i sine Undersaaters Skjød. Bre-
dahl.(OThyreg.B.187). *spørger jeg altfor

trøst,
I

saa t\\giv\Gjel.ES.134. *(bøj) dit

Hoved trøst,
|
naar Vinteren (0: alderdom-

men) gaar dig i Møde. HAhlmann.M.133.
Feilb. ^7. fuldtrøst M. fuld sp.l69'\ 3) (ved
tilknytning til 1. Trøst 3, trøste 3; poet., sj.)

trøstende; trøsterig. *Jeg (0: en drossel)

vidste, hvad ham smerted,
|

(jeg) sang saa
trøst jeg kunde

|
. . „lyt dog til mit Varsel,

I
Og tro dog paa min Trøst." Winth.III.25.

*hvis din Tale ømt mig skaaner,
|
din Stera-

meklang er mild og trøst. AMatthison-Han-
sen.Digte.(1907).15.

Trøst-, i ssgr. især af I. Trøst 3 (om
vekslen ml. Trøst- og Trøste- s. d.); foruden
de ndf. anførte ssgr. kan spec. nævnes (sport.)

benævnelser paa (dele af) konkurrencer for-

beholdt idrætsfolk, som i en vis periode (fx.

under en turnering) ikke har opnaaet at vinde
ell. blive placeret, er slaaet ud ved indledende
konkurrencer olgn., som: Trøst -handikap,
-konkurrence, -løb (Kbh.*/»1904.3.sp.l), -ræk-
ke (jf. I. Række 3.2), se fx. Sportsleks.II.

619 f.

trøste, V. ['tyøsda] Høysg.AG.74. -ede.
imp. trøst ell. (nu næppe br.) trøste (Leth.

(1800).187. jf. mistrøste. Grundtv.SS.Y.684).
vbs. (nu næppe br.) -else (Moth.T216.
EPont.OO.40. sml. Mistrøstelse), ;/. I. Trøst,
TrøsterL {æda. trøstæ, refl.: stole (paa), sv.

trosta, no. trøste, oldn. treysta(st), sætte sin

lid til, vove mfl., oeng., osax. trostian (jf. eng.

(som aflydsform) trust), ty. trosten, holl.

troosten; til I. Trøst; jf. for-, mistrøste;

bet. 3 skyldes indflydelse fra mnt. trosten)

I) (svarende til I. Trøst 1; nu kun m.
overgang til bet. 3) hjælpe; styrke; op-
muntre. Lamech . . avlede en Søn . . Noah
og sagde: denne skal trøste os i vor Kum-
mer og (1931: skaffe os Trøst i) vore Hæn-
ders Arbeide paa Jorden.lMos.5.29. Moth.
T215. *Tænd i Sjælene som Lyn!

|
Trøst de

Bange, styrk de Svage I Ploug.1. 5. \\ om gud.

Lovet være Gud . . som os trøster i al vor
Trængsel. 2Cor.7. 4. *Herre Gud trøste dem,
som er hangel SalmHj.590.1. nu næsten kun i

ønskemaade, i forb. som gud trøste dig, hvis

osv., ell. gud trøste den, som osv., ofte (nu
især spøg.) i den udvidede form gud naade
og trøste dig osv. (jf. u. IL naade) anv.

som truende udtr., i udbrud olgn. Gud trøste

den, som paa sin Alderdom eller i sin Nød
skal trænge til sine Venner. Cit.l753.(CChrist.

H.170). Gud trøste Den der falder i Din

(0: spotterens) Raand. Kierk. II. 151. Gud
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troste Dig, om Du knyeil NPWiwel.NS.246.
Gud troste Dem, kom mig ikke og saml
Materialier til Deres Noveller af denne
Kreds her. EWolle.EtParKomedier.(1851).86.

Gud trøste den usle Tjener, der vilde handle

paa egen }iaa.Tid.Drachm.VD.86. Feilh. jf.

IV for 16: Gud trøste os for Ægtefolk (o:

slette ægtefolk), vi har været. Kidde.(Foraars-

bogen.(1917).91).

2) (jf. I. Trøst 2; især højtid, ell. arkais.)

stole (paa); forlade sig (paa); have
tillid (til); nære forvisning (om); sætte
sin lid (til), (næsten kun i forb. m. præp.).

2.1) (nu sj.) i forb. m. præp. paa. Trøst
ikke paa, hvad du har gjort

|
Af godt og

ædelt. SalmHj.538.7. det var . . stor Daarlig-

hed, dersom vi trøstede og stolede paa vor
egen Forstand, Størke og Manddom. Grundtv.

Helligtrekongerlyset.(1814).37. *For dig sig

ingen rose kan,
|
Men ræddes maa vi, alle

Mand,
|
Kun trøste paa din Naade. Brandt.

(SalmUus.941.2). 2.2) refl.; isa^ i forb. m.
til. Midlertid trøstede Sandheden sig . . til

de bedre Dage, der skulle komme, jRa^ft.

Tilsk.1804.610. Nu har jeg kun jer at trøste

mig til.AndNx.DB.14. hvert folk trøstede

sig til de magter som det havde arvet fra

sine faidTe.Grønb.Nordiskemyter.(1927).86. jf.

bet. 3.2: Et Genie, der bliver misforstaaet af

sin Samtid trøster sig til en bedre Eftertid.

Kierk.P.VI.lO. samt: »Sin Miølner han (o:

Tor) mon fatte
|
Med uforfærdet Sind.

|
Han

maatte sig vel trøste
|
Alt ved sin bedste

Sk&t. Oehl.ND.22. || nu især: fordriste sig

til; vove; ogs.: stole paa, være overbevist om,
tiltro sig (at kunne); fortrøste sig til; med
god samvittighed være i stand til; m. flg. inf.

ell. at-sætn.: hånd trøster sig med Retten
den (o: stævningen) at kunde udføre og for-

svare. 7)L.2

—

6—17. Det er det qvindagtigste

Menneske under Solen, som af Frygt for

Modgang ikke trøster sig til at leve.Schous-

bølle.Saxo.118. Jeg trøster mig til, at de
Usandsynligheder, som findes i mine Vaude-
viller, ere alle af den underordnede Art.

Ileib. Pros. VI. 87. Jlylling. HJ. 59. 363. (du)
trøster (1819: fordrister^ dig til at være
blindes \eiledeT.Rom.2.19(1907). Han skal

ikke trøste sig til at komme én gang til.

UfF. Feilb. (sj.) i forb. m. retnings-adv.:

vove sig. Palankiner stode i Beredskab, men
jeg trøstede mig ikke ind i disse . . fæle

Kasser, men gik den korte Vei til Fods.
Stmie.Gal.1.136.

3) til I. Trøst 3: bringe, skænke trøst
(ved venlige, trøsterige ord, kærtegn, tegn paa
medfølelse og sympati olgn.); husvale (II).

3.1) i al alm. (iscer abs. ell. m. person-obj.;

dial. ogs. i forb. trøste paa en: (hun) holdt

Modet oppe og trøstede paa den anden. Ja/c

Knu.Jy.II.270). Som en Moder trøster sit

Barn, saaledes vil jeg (o: gud) trøste Eder.
Es.66.13. jeg har ikke kunnet trøste mig
selv, hvorledes skal jeg trøste Andre? Blich.

XXIV. Kentrykt «•/. 1»48

(1920).XXIV.111. Ofte lægger Kaj sin Kind
mod hendes for at trøste. CHans.BK.72. m.
tings-subj. (ofte i mdere, spøg. anv.): *Alt
hvad i denne Sorg dog Hiertet lidet trøster,

I
Er at jeg ey skal meer bespottes af min

Søster. Holb.Mel.V8. *Det Grønne trøster dog
og muntrer Øiet. Heib.Poet.1.219. som ytrings-

verbum: *Græd ei! trøster Jesu Stemme.
Ing.RSE.VII.119. Saa, saa, lille Wulfdine,

10 trøstede Emanuel hende. Wied. LO. 251.
\\

lade sig trøste. lMos.37.35. Rakel græd
over sine Børn og vilde ikke lade sig trøste

(1819: husvale). Matth.2.18 (1907). \\
(især

Qj) i part. brugt som adj.; dels præs. part.

trøstende: *Da mig husvalte din trøstende

Aand.SalmHj.27.3. trøstende (Chr.VI: trø-

stelige^ Ord. Sach.l.13. Hun klappede hende
trøstende paa Haaret. TDitlevsen. BF. 187;
dels perf. part. trøstet: (de) vare ikke lidet

20 trøstede. ApG.20.12. *Trøstet, jeg fra Graven
gaaer. Ing.RSE.VII.120. Drachm.UD.73.

\\

m. nærmere bestemmelse ved præp.-led. trø-
ste (en) i (hans) nød (Grundtv.SS.IV227.
KBecker.S.III.19), sorg (MO.), ulykke
osv., jf. (bibl.): Isaak blev trøstet efter
sin Moder. lMos.24.67. lad dig saa trøste

efter (Chr.VI: ior) Sorgen. Sir.38.18. trøste
(en) for (Winth. 11.148. VilhAnd.Litt.III.

483) ell. (1. br.) (i)mod (Præd.4.1; 1931
30 afvig.) ell. (nu sj. undt. bibl.) over noget:

David sendte Bud at lade ham trøste (1931:
vise ham Deltagelse^ over hans Fader (o:

som var død).lKrøn.l9.2. Rahb.Fort.I.112.

Det Ord, der kan trøste over Døden. iiJ

Holm.ÆldreEdda.(1874).12. Bl&T. trøste
en med ell. (nu næppe br.) ved (Holb.Pants.

II.2. sml. u. bet. 3.2) noget: PFaber.VV4.
(den afsatte general) blev trøstet med Mar-
skaltitlen. Pol"/42937.2i.sp.6. 3.2) refl. ell.

40 (nu sj.) i pass.: skaffe sig ell. føle trøst, (ofte

i forb. som trøste sig (ell. trøstes^ med
ell. ved noget, trøste sig for (PalM.
TreD.79. Friis-MøU.ToLøver.(1943).41) ell.

over fDavid . . havde trøstet sig over Am-
non, der var død.2Sam.l3.39. S&B. han trø-

stede sig snart over tabet af konen i^ noget.

Rachel græder over sine bom; hun vegrcr

sig ved, at trøstes over (1871: at lade sig

trøste over; 1931: vil ikke trøstes over^ sine

50 hørn.Jer.31.15(Chr.VI). de troste sig ved,

at det ey har Yare.Gram.Breve.265. *Har
vi (o: fiskerne) Køer og Agre

|
At trøstes

ved, naar Havet længe gliTD^er'iEw.(1914).

111.152. „det er rigtignok Piaseer at bruge

sin Tid saa vel som jeg har gjort idag . .

Tøiet, som jeg har pakket ind, skal jeg nu
pakke ud igjen." — „Trøst dig I du skal

snart faae Lov at pakke det ind igjen."

Heib.Poet.VII.243. Nogle, som troe sig mis-

M kjendte . . troste sig . . med en bedre Efter-

slægt. Kierk.V1.455. Jeppe trøster sig med
Ylasken.Rich.VH.173. Til alt held indfandt

sig nu ogsaa Niels . . Saa var der da en lige-

stillet for Ane at trøste sig ved.Gersov.DR.
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168. jf. (spøg.): R. giftede sig igen, „trøstede"

sig, som man siger. JVJens.OM. 17.
\\

(nu
sj.) i udtr. for gengældelse, hævn. (Rebekka)
sagde til (Jakob): see, Esau din broder
trøster sig over dig, at hånd vil (1871: vil

trøste sig med at; 1931: vil hævne sig paa
dig og^ slaae dig Mel.lMos.27.42(Chr.VI).
jeg maae trøste mig paa mine modstan-
dere, og hevne mig paa mine fiendei. Es.1.24
(smst.).

Trøste-, i ssgr. især til I. Trøst 3 (ell.

til trøste 3^ || undertiden veksler ssgr. m.
Trøste- m. ssgr. m. Trøst-, se trøste-fuld,

-prædiken, -rig, -skrift, -sprog og u. Trøst-
maal, -præmie; jf. endvidere trøsteløs u.

trøstesløs og Trøstemand u. Trøstermand.
-bo^, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br.) bog af trø-

stende indhold. Tre smaa skiønne aanderige
Lære- og Trøste-Bøger, tilhørende den sande
ChnsteTiåom.JArndt.(overs.bogtitel.l724). En
christelig Trøste-Bog mod Sygdom og Død.
PAHolm.(bogtitel.l858). JacPaludan.(Tilsk.
1939.11.279). -brev, et. {ænyd. d. s. (Kin-
go.SS.IL240.V.294) og trøstbreff; især qa)
brev af trøstende indhold. Holb.Herod.307. Trø-
stebrev til Danmark. Grundtv.(bogtitel.l864).

han havde skrevet et privat Trøstebrev til

S. 's Moder. Brandes. VI.351. -brønd, en.

ijf. -kilde og ty. trostbrunnen ; højtid, nu sj.)

om det, hvoraf man henter, øser trøst. Lillie.

Breve -Bog. (1742). 119. Trostebrønden. En
Krigsdagbog. MarieLange. (bogtitel. 1946). G)

-digt, et. (jf. -sang^ digt af trøstende ind-
hold. GeorgChristensen.Litteraturhist.I.(1916).

96. Brøndum-Nielsen.PM.82. -engel, en.

(jf. trøstens engel u. I. Trøst 3.2; sj.).

billedl.: Madamen sad jo oppe i Agestolen
som en Trøsteengel og snakkede godt for
ham. jyjens.iV£?.76. -fuld, adj. (højtid.,

nu sj. trøst-. Pram.1.51. FGuldb.II.171.
JHSmidth.Poes.112). (ænyd. d. s.) som slcæn-
ker, rummer trøst; trøstende; trøsterig. Moth.
T215. Jeg er et trøstefuldt Menneske, som
gierne tager Deel i unge Folks Fortredelig-
heder. Lodde. (Skuesp.XI. 148). *Veemodigt
op han saae

|
Imod det dybe, rene

|
Og

trøstefulde Blaae. Winth.HF.16. nogle trøste-

fulde Vers (i en gravskrift). Elkjær.HF.45.
O -grund, en. grund, argument, der frem-
føres for at bringe trøst; i videre anv. : trøstende

ord, ytring (jf. -ord^. (religionen) anviiser os
de . . tilforladeligste Trøstegrunde mod det
Ubehagelige. Basth. Aa T. 1 64. Trøstegrunde
over Poeternes Mangfoldighed, en Pristale.

PMøll.II.84. paa det vi , . kunde have en
stærk Trøstegrund (Chr.VI: trøst; 1907:
OTpmuntring). Hebr.6.18. det Slags Folk, hvis
eneste Trøstegrund er: kommer Tid, kom-
mer Raad. Wilst.D.167. BilleskovJ.H.1.123.
•kaffe, en. (dagl.) kaffe, der nydes som
trøst. Houmark.DøgnetsBørn.(1926).149. Ire-

nes Moder (fik) sat Vand over til Trøste-
kaffe (efter at datteren var flyttet hjemmefra).
MLorentzen.R.I.127. -kilde, en. {ænyd.

d. s., ty. trostquelle; ;/. -brønd samt trø-

stens kilde u. I. Trøst 3.2; især højlid., nu
sj.) hvad der bringer trøst; det, hvoraf trøst

øses. Troe til Gud . . er en uopøselig Troste-
Kilde for os. Eilsch. Phil Brev. 283. Opstan-
delsen giver os vore Venner igicn. En nye
Trøstekilde for os ved Dødens Ankomst.
Basth.AaT.171. MO. (spøg.:) *Pounche (o:

punch) er paa denne falske Jord
|
Den be-

lo ste TrøsteMde. Storm.SD.168.
Trøstel, en. se II. Tørst.

trøstelig, adj. ['tyøsdali] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.T215. Katek.§97(se
bet. 2). jf. VSO.), (ænyd. trøstelig, trostlig,

glda. (adv.) trøstælegæ, oldn. traustligr; til

I. Trøst ell. (i bet. S) til trøste) I ) f sorn man
kan stole paa; paalidelig. dette trøste-

lige Gevær (o: en egestamme som vaaben).
Schousbølle.Saxo.188. 2) (nu sj.) trøstig (1);

20 frejdig; uden betænkning (vist kun anv.

som adv.). hånd . . siger, at hånd ikkuns har
udarbejdet det (o: et leksikon) for halvlærde,
hvorudover hånd og trøstelig har udskrevet
de andre Biction&irer. LTid.1724.530. *De
fede Giedebukke

|
Da trøstelig de r\ød.Oehl.

ND.13. vi skulle troe, han (o: gud) er vor
rette Fader og vi hans rette Børn, paa det
vi trøsteligen (1909: trøstigtj og med fuld

Tillid skulle bede ham. Katek.§97. 3) som er

30 modtagelig for trøst, lader sig trøste. Moth.
T215. VSO. MO. nu vist kun i ssg. utrøstelig,

s. d. 4) (jf. mistrøstelig; i rigsspr. især [Q)
som bringer trøst; opmuntrende; trøste-
rig. Herren svarede Engelen . . gode ord;
ja trøstelige (1871: trøstende^ ord. Sach.l.

13(Chr.VI). Jeg taler her om sand Oplys-
ning, fattelig, trøstelig for Mennesket. Thanr.
(Rahb.Tilsk. 1791.76). den deeltagende On-
kel, der saa gjerne vilde sige alle Mennesker

40 noget Trøsteligt. CBernh. XII. 47. Skjoldb.

ML.33. Feilb. UfF. (iron.:) med de trøste-

lige Ord: „nu skal Du døe, din Hund!"
lagde han Geværet til Kinden. Blich.(1920).
X.57. talem. (1. br. i rigsspr.): fælles skade
er trøstelig. Mau.1.274. Feilb. \\ hertil (sj.)

Trøstelighed, da vaagner i hele sin Trøste-

lighed den . . velgiørende Overbeviisning.
Rahb.Fort.II.286. trøste-løs, adj. se trø-

stesløs, -maal, et. se Trøstmaal. -mand,
50 en. se Trøsterraand. o -middel, et. mid-

del til at bringe trøst. Gylb.Novel.II.40. den
frie Natur . . er det bedste Trøstemiddel,
en naadig Gud lader os . . blive til Deel.

ThomLa.AH. 67. FrPoulsen. (PoWh 1943. 8.

sp.4). Trøstens-ord, et. (sj. Trøstes-.
Buchh.Su.II.lll). (jf. trøstens ord (u. 1.

Trøst 3.2^ og Trøsteord; nu 1. br.) trøstende

ord, ytring. *Hnr, i din bittre Stund,
|
Mit

stille Trøstens-Ord.Oehl.PSkr.II.295. *0, har

60 ej Du
I

det mindste Trøstensordl VThist.D.
102. intet Trøstensord hialTp. FrPoulsen.Liv
og Rejser. (1946). 23. O Trøste-ord, et.

(især i flt.) d. s. *Han ey fordrage kand, at

nogen condolerer,
|
Og taler Trøste-Ord i
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Sørge-Huusene. ^n<t-6'pecta<or.32. hun luk-

kede sine Øren for Verdens Trøsteord. /safc

Din.FF.290. (9 -prædiken, en. (nu sj.

Trøst-. fAph.(1759)). iænyd. trastprædi-

cken ; ;/. -tale) prædiken indeholdende trøstfe-

grunde). Christus holder en trøste-prædiken

for sine disciple. Joh, 14.oterskr.(1728). Bille-

skovJ.H.II. 151. -præmie, en. se Trøst-

præmie.

Trøster, en. ['tføsdar] ({^) Trøstere.
C,raah.PT.I.149). p. -e. {ænyd. trøster(e),

jsv. trostare, ty. troster; a/ trøste)

1) (jf. Sygetrøster^ person, som bringer
trøst; husvaler. Job. 16.2. den gamle Præst
. . var min Selskaber og vilde gjerne have
været min Trøster. Winth. VIII. 167. Han
var mig en Trøster i Nøden. VSO. jeg er

eders Trøster (1871: den, som trøster Ederj.

Es.51.12(1931). om kvinde: *I Deres Søster

i

Han finder . . en virksom Trøster. Hrz.AG.
76. Nys stod hun i Sundhedsgløden,

|

Syges og Lidendes Trøster. Schand.SD.212.
1 talespr. især i jorb. som en daarlig (Gravl.

DB. 111.25) ell. god trøster, ogs. (o) en
slet (Sams.1.99. Job. 16.overskr.(1931)) trø-
ster.

II
{som gengivelse af gr. paråklétos; ;/.

Trøstermand; relig.) om helligaanden. Holb.

Hh.II. 104. Trøster over Alt, som truer,
|

Alt, hvorfor vort Hjerte gruer,
|

Troster

over alle Ta.h.Grundlv.SS.1.676. naar Trø-
steren kommer, hvem jeg vil sende Eder
fra Faderen. Joh.15.26 (Lindberg).

2) om ting ell. forhold, der bringer
trøst, opmuntring. 2.1) (især højtid.) om no-

get abstrakt. Dagen, den store Trøster lader

sig tilsyne (for den syge).Tode.IX.385. man
har kaldt (arbejdet) en Trøster, som op-
løfter Sjælen. Mynst.Præd.(1810).247. Tiden
var den bedste Troster. EBertels.MH.149.

\\

(iron., 1. br.) om hib, skose. Der var mange,
der kunde haft godt af den Trøster (o: en
præsts tale om vidnesbyrd mod næsten). KLars.
GV96. jf. (om fadæse, „redelighed") : det var
renok en god Trøster, Du (o: en pige) lavede
mig dér, jeg begriber heller ikke, hvordan
(let ka indfalde Dig at skrive saadan noet
(o: om ikke betalt alimentationsbidrag) i Stedet
for (at sige det).sa.HPE.31. 2.2) konkr., om
(brug8)genstand. Kom, Du min Ensomheds
Troster (o: om en lut)\Drachm.VIII.293. De
brugte at sætte den ene Sædestak inde i

(iaarden . . Den Stak kaldte de for Trøste-
ren. LAndersen.FolkeliviOdsIlcrred.(1919).25.
spec. i flg. anv.: Ij (jf. I. Kæledægge 3; i rigs-

spr. gldgs., jf.: „I den nyere Tids dagl. Tale."

VSO.) (hcpklet, broderet) pude, pølle (paa
sofa, i lætiestol olgn.), som man hmler sit hoved
paa ell. mod. Winth.(NBøgh.CW.111.34). fil

Bedstemoer
|
Hun hækler paa en Trøster.

[JKrohn. ] PetersJul.f1866J.l.v. 5. den grønne
lÆ-nestol . . med den flade Trøster spændt
stramt over Ry^een. EChristians.ilj.4. LollO.

l'fF.
II f om (naand)bog, opslagsværk,

(kompilatoren) skriver sine Trøstere eller

forehavende Auctores nå. Langebek.SA.36.
en gammel Trøster (slet Bog). JBaden.DaL.
Bresemann.Da.Ordsprog.(1843).282.

\\
(dial.)

om stor, tyk mellemmad ell. stort brød.
smst. et Par gode Trøstere havde han ogsaa
i Lommen. Krist.JyF.V16. Feilb.

\\ (;/. Mad-
trøster; dial.) om madkasse, tejne (2).

MylErich. NS. 207. IIPHansen. Renlighed i gi.

Dage.(1928).64.93. Feilb.
\\

(især dial.) om
10 (større) brændevinsdunk, -flaske. Graah.

PT.I.149. Bresemann.Da.Ordsprog.(1843).282.
Kun altfor tit tyede han til den farlige

Trøster i Uiornesknhet. UBirkedal. Overs, af
Bums: Digte.(1908).8. ErlKrist.S.39. — om
snaps: Bl&T.

\\
{sv. trostare; jf. Trøste-

sut; talespr.^ om narresut, lige siden man
for sidste gang tog trøsteren ud af munden
og rakte efter en cigaret. NisPet. Dagtyve.
(1941).ll.

Trøsteri« et. flt. -er. (dagl., især ned-

sæt.) vbs. til trøste 3; undertiden i flt., om
(tomme, intetsigende) trøstegrunde, -ord. I ta
Timer gik (præsten) paa Lazarettet . . ingen
kedsommelige udpinte Trøsterier, men et

Kildevæld, der strømmer til Trøst. MPont.
EndanskPræst.(1898) .94. Rahbeks Trøsterier

(o: i en begravelsessalme) (opløses i) Grundt-
vigs . . Omdigtning derSii.StSprO.Nr.167.97.

trøste-rig, adj. (nu sj. trøst-. vAph.
30 (1764). FGuldb.I.291). (ænyd. d. s., sv. tro-

st(e)rik; især cp) trøstefuld. Du (o: Jesus)

kom fra Himlen til os ned,
|
Og trøstcrig

bebudede
|
Os Syndernes Forladelse. 6'rtirø

Hus.345. 12. (dette) var for os en god og
trøsterig Tidende. Gram.Breve.152. Cit.1809.

(PersonalhistT. 1943.29). den ved Graven
holdte trøsterige Tåle. Schand.TF.11.8. (et)

stort, trøsterigt og opmuntrende Blik. Isak

Din.FF.103. \\ (iron.:) (vi) faae den trø-

40 sterige Oplysning, at (regn)Weiret godt kan
holde sig en Dagstid endnu. VKorfitsen.TO.
11.60. BilleskovJ.H. 1.123.

19 Trøster-inde, en. (ænyd. d. s., fsv.

trostarinna; jf. Trøsterske) kvindelig trøster;

kvinde, som bringer trøst. De ni Gudinder
(o: muserne)

\
Som Trøsterinder fløy fra

Helicon med mig. Falst.Ovid.84. Min Kum-
mers yndefulde Trøsterinde (o: den elskede

kvinde). Thaar.MV27. OThyreg.PS.20.
\\

bil-

50 ledl. Erindringen er . . en ædel Trøsterinde,

der tillivisker venlige, opmuntrende Ord,

Kofoed-Hansen.LD.l37. -mand, en. (sj.

Trøste-^, (ænyd. d. s.; højtid, (relig.) ell.

spøg.) (mandlig) trøster (1). Moth.T216. Kri-

stu.s som Trøstvrma,nden.Cit.l886.(I{Mng-

nussen.CnrUUoch.n931). 159). Nogen udpræ-
get trostermand kan jeg ikke se, han (o: en

præst paa sygebesøg) cr.HNorlev.L.184. jf.

(som finacret propr.): Pastor Trøste mand
60 og Højskoleforstander Bravo er paa Stik-

kerne i denne Tid. KMunk.OS.137.
|| (jf.

Troster 1 slutn.) om Julligaanden. Kingo.SS.
V39. Guds Kirke er vor Moder,

|
Hans

Aaud vor Tiøater-JAandlGrundtv.SS.111.156.

6V
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du gode Hellig Aand, i Liv og Død min
Trøsterraand. iSaZm /J;'. //. 248 (indgangsbøn).

Trøsterske, en. flL -r. (1. Ir.) trøsterinde.

en halv Snees Frittersker, Trøstersker, Raad-
giversker, Fortællersker, Bagtalersker. Ew.
(1914).IV.5. billedl: *min

|
Trøsterske, Haa-

bet. VilhAnd.GD.77.
Trøste-sang, en. (jf. -digt; nu l.br.)

sang af trøstende indhold. Rahb.(Riber.I.

XXXVIJi). VThist.D.14. -skrift, et. (nu
næppe br. Trøst-. JBaden. DaL.). (cenyd.

trøst(e)skrift ; nu 1. br.) skrift af trøstende

indhold. Gram.Breve.53. i Anledning af (ægte-

mandens) Død . . er dette Trøsteskrift (o:

Consolatio ad Marciam) forfattet. Geris. Tre
Dialoger af Seneea.(1873).l.

trøstes-løs, adj. (nu sj. trøste-. Moth.
T215. LThura.SA.tvlxxvii. AaDons.S.267.
— især højtid, trøst-. Riber. 1. 11. Blich.

(1920).111.129. Etlar.SB.179. Drachm.DM.
29. HansHenrihsen. Danmarks-Sange. (1911).
15. jf. MO.). {ænyd. trøste(s)-, trostløs,

hjælpeløs, modløs, sv. trostlos, no. trøst(es)løs,

-laus, oldn. traustlauss, jf. ty. trostlos, eng.

trustless; til I. Trøst (3); m. h. t. dannelsen

jf. u. II. løs 6.2) I) (især højtid., nu 1. br.) om
person: som ikke finder trøst, lindring, op-

muntring; som ikke (kan) trøstes; som har
mistet ethvert haab; iitrøsielig; ulykkelig; for-

tvivlet; helt modløs; ogs.: utrøstet. jeg maa gaae
Trøstesløs bort (paa grund af skuffet kærlig-

hed). Holb.Forv.8 se. A. gik ikke trøstesløs af

Verden; thi i den korte Tid, han havde til-

bage at leve udi, saarede han . . sin Bane-
Mands eene Fod. Schousbølle. Saxo. 16. *jeg

Forladte trøstesløs skal græde. Lund.ED.168.
*Flyv glad hen til de andre Fugle smukke,

|

Her skal du (o: en fugl i bur) ikke længer
trøstløs sukke. Bød<. /Sam? Z). 6. den tavse,
trøsteløse Skare (o: tilskuerne ved en brand).

KBokkenh.U.171. 2) (især ts) om ting ell.

forhold (tilstand, livskaar, natur (genstand,
-stemning) olgn.): som ikke skænker trøst,

er blottet for trøst; som ingen trøst, opmuntring
rummer; sørgelig; trist; ogs. i videre anv.:

som fylder en med lede ell. kedsomhed; kedelig.

*Trøstløse Snkkel Ew.(1914). III. 171. den
trøsteløse Tanke om (gud som) et ondt
Yæsen. Balle.Bib.1.176. Tilstanden i det lem-
læstede og ødelagte Danmark (var) trøstes-

løs. Le/tm.///.i76. hvad Trøst finder De i

disse trøstløse Yæiker? [EWolle.J Framinfør-
stePraxis.(1871).8. trøstesløs tør som det
Halm, hvormed Teglovnen næres, | ligger

den libyske 0ik.Drachm.TJD.114. (den ned-
brændte fabrik var) en trøstesløs, rygende
'Rvim\ioh.Socialdem.^*/iil946.3.sp.4. være ned-
sunket i trøstesløs armod

\ O Trøstes-
løs-hed, en. til trøstesløs (l-)2. Intet . .

uden Trøstesløshed og Fortvivlelse. Mj/ws^
Betr.II.107. End ikke det at sørge trø-

stesløst, men det, ganske at have ophørt
at sørge . . det er Trøstesløshed. Zierfc.X.
92. Landskabets Trøstesløshed. S'ociaWem.^Vi

1947.Sønd.8.sp.2. Trøst-: vAph.(1759). *al

dens (o: verdens) Vantro var saa gold,
|
dens

Trøstiøshod erfo'r jeg. Rich.VH.35. jf. MO.
Trøstes-ord, et. se Trøstensord.

Trøste - spro^T, et. ('Trøst-. vAph.
(1759). Bagges.L.1. 136). {ty. trostspruch; jf.

Sprog sp.533"ff; nu næppe br.) sentens,

(bibel)sprog af trøstende indhold. LTid.1726.
811. Brors.211. MO. -staT, en. (mi sj.)

10 billedl., om hvad der tjener (nogen) til trøst,

hjælp; støttestav (1.2). *(du) gav
|
Mig en

sikker Trøste-stav (SalmHus.227.5: Støtte-

stav). Kingo.SS.IV515. *En Brud af god
Forstand er . .

|
Et Lys i Modgangs Nat, en

stadig Trøste-Stav,
|
En Glæde i hans (9:

mandens) Liv, en Ære i hans Gi&v.JFriis. 18.
*Hun (0: enken fra Nain) seer sin sidste

Trøstestav (0: sin søn)
\
Nu brudden bæres

til sin GTa.w.CFrim.SE.110. -sut, en. (jf. u.

20 Trøster 2.2; talespr., 1. br.) narresut. Fem
Radioforedrag. [1942]. 28. -tale, en. (jf.

-prædiken; højtid., nu 1. br.) trøstende tale.

*Husk, at du har din Frelsers Ord,
|
Agt

paa hans Trøstet&lel Salmnus.496.3. Vilh

And.(PMølUI.86). -træ, et. se Tørstetræ.

trøst-fald, adj. se trøstefuld.

trøstiff, adj. ['tføsdi] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (LTid.1736.110. Tode.ST.II.79.

Hjort. KritLit. II. XLVii). (ænyd. d. s., glda.

30 thrøstugh (Mariagerleg.215) ; af I. Trøst; jf.

III. trøst, trøstelig) i) (jf. mistrøstig 1)

uden frygt ell. betænkelighed; dristig;

nu ofte m. afsvækket bet., dels: frejdig;
ved godt mod; rolig; dels: uanfægtet;
støt. *Vær trøstig Sion, Jesu Brud. Kingo.

SS. IV.149. *(foden) dreier Rokkehjulet med
trøstigt Mod. Winth.VI.198. Tiden vilde ingen

Ende faa. H. nikkede trøstig til Gudrun. JV
Jens.G.73. lad ham (o: hærføreren) saa trø-

40 stigt gaa frem i Jahves Navn. KMunk. D U.

18. UfF. II
om virksomhed: som foregaar med

kraft, grundighed; støt; ogs. (nu ikke i rigs-

spr.): stærk; voldsom. *(han) banded' trøstig

paa, han vilde ei
|
Ha' Skilling eller Skillings

Værd derfor. ChrBorup. PM. 285. *han sad

og syede saa trøstigt og tio.Winth.VI.257.
navnlig m. h. t. indtagelse af drikke- og føde-

varer: æde og drikke trøstigt. Vedel Sim.
(NkS4°812e.II.24^; fynsk), (de) udfyldte

50 (ventetiden) med trøstig Spisen og Drikken.
Blich.(1920).XXVIII.81. VSO. 2) f paa-
lidelig; tilforladelig. *End fattes Kongen
et udi sin store Vælde, | Som er en trøstig

Ven, hvor til hånd sig kand helde. Kyhn.PE.
18. jf.: *du (0: sjælen) stylter |

Med de

mange Synde-bylter,
|
Hen ad Troens trøstig

Yeyl Kingo.SS.III.177. 3) (jf. mistrøstig 2;

nu sj.) trøstende; opmuntrende. Land-
sens Fader (0: kongen) ham (0: den fattige)

60 anseer med trøstigt Sya,T.JKarstens.Lyk-

ØnskningtilFr.IV(1703).3. *(Jesu) Aand min
Siel opretter

|
Med mangt et trøstigt Ord.

Brors.128. Det var mig en trøstig Tanke.

Ing.RSE.VI.257. -hed, en. {ænyd. d. s.;
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nu sj., jf.: „ubrugeligt." Moth,.T216) til trø-

stig; især til trøstig 1: tillidsfuldhed; for-

trøstning. Rothe.(VSO.). *(efter Achilles's dod)

kan du forrest i Heltenes Flok med Trøstig-

hed kæmpe,
|
Thi af de andre . . Mænd vil

Ingen dig iæ\de.Wilst.Il.XX.v.338. VSO.
Flsraelsen.Ragm.(1900).115.
trøst-løs, adj. se. trøstesløs, -maal,

et. (undertiden Trøste-. BornholmsTidende.
^^/»1947.5.sp.3). (sport.) i fodbold olgn. spil: i'o

enkelt maal, som et hold opnaar i en kamp
mod en modstander, der har scoret en række

gange, er overlegen vinder. DagNyh.*^/»1933.

14.sp.5. -prædiken) en. se Trøsteprædi-

ken, -præmie, en. (1. br. Trøste-. Pol.

**hol946.13.sp.3. jf. Bl&T.). (mindre, ekstra)

præmie, som tildeles en konkurrencedeltager,

der ikke har vundet nogen af hovedpræmierne,

de opr. udsatte gevinster. Ekstrabl.*/itl937.4.

sp.l. Spectator. 1946. 141. -ris, -skrift, 20

-sprog:, se trøste-rig, -skrift, -sprog, -træ,
et. se Tørstetræ.

trøv, adj. se trøg.

ts, interj. i reglen frembragt som smække-,
klaskelyd ved, at tungespidsen danner lukke

mod de øvre fortænders bagside og (ell.) ganen,

hvorefter den pludselig fjernes og luften lyde-

ligt suges ind; i bet. 2 dannet ved, at tungen

først paa et længere stykke danner lukke mod
ganen, hvorefter den ydre luft strømmer ind 30

gennem en lang, smal aabning i den ene side,

jf. Jesp.Fon.359. {sml. skriveformer i andre

spr. (i bet. 1) som no. tse (se Jesp.Fon.359),

eng. tut, fris. tj (JapPHansen.Digitshals.

(Altona.l918).10f.), samt (m. h. t. bet. 2) sv.

dial. trutta, frembringe en vis lyd for at faa

en hest til at standse, isl. trutta, sige hyp, ogs.:

pudse (en hund paa nogen); jf. ogs. Ideforss.

Deprimdrainterjektionerna.I.(1928).72 f. (tt{6)

olgn.)) I) anv. som udtr. for beklagelse, 40

medfølelse ell. mismod, ærgrelse, utaal-
modighed olgn.; ofte gentaget, den Gamles
Følsomhed for Alting i Verden . . fik ham til

atter og atter at ryste paa Hovedet og sige

ts, ts, ogsaa noget uopskriveligt, en Lyd
frembragt med Tungen imod Tænderne.
Krukken itu. Nogen død, stor Kalamitet,
som Sproget ikke magter: ts, tslJVJens.
ÆU.173. sm8t.l74. hvis han f. Eks. hørte,

at vor Nabos Heste var løbet løbsk, og han 50

havde brækket et Ben . . vilde han sige ts,

ts med en suttende Lyd, der forstærket
ogsaa brugtes til at sætte Heste eller Stude
i Gang med. VorUngdom.1938l39.151. ts, ts,

ts, hvor er du dog naiv!
j

;/••' J* det har
Redaktøren sandelig Ret i — (Slaar sig for

Panden.) — tk, hvor hår jeg haft mine
TankeT\Soya.FK.II.29. 2) (jf. tir; fagl.) til-

raab til trækdyr (heste) for at faa dem til

at gætte sig i gang cU. skynde paa dem; 60

hypt (III). VorUngdom.1938139.151 (se ovf.

l.52ff.).

T- Samling;, en. se T- 2.

Tsar, en. se Zar.

Tschekker, en. se Tjekker.

tschim, t8ch(j)n, tsja, se tjim,

II. tju.

tst, interj. se III. tys.

T- Staal, T- Stykke, et. se T- 2.

I. Tu, en. se Tout.

II. tu, num. se III. to (og u. itu^.

III. tu, interj. se Y. to.

Tuba, en. ['tu-ba] best. f. tubaen ['tu*-

iba?8n] ell. (nu næppe br.) tuben (Rein.

59); flt. tubaer ['tu'ibaJar] ell. (nu næppe
br.) tuber (Oehl.XX.175. Gjel.Rø.l66). (fra

lat. tuba; egl. sa. ord som I. Tube) J^ egl.

om messingblæseinstrument (lang, lige

trompet), som var i brug i den romerske
oldtid; ogs. om andre lignende blæseinstru-

menter (til krigsbrug); m. h. t. nutidsforhold

om et 1835 konstrueret blæseinstrument
med dyb tone (ogs. kaldet Bastuba, Or-

chestcrinstr.20. MusikL.II.410). Staffeldt. D.
1.440. Krigens Pauker og de blanke Tu-
ber

I

Klang \iøit.Winth.l.48. HPanumB.
ML.* 685. — hertil Tubablæser. || en af
trompetstemmerne paa et orgel. Drachm.KO.
84. OrdbS.
Tube, en. ['tu-ba] (i bet. 1 alm. i ældre

tid Tubusj. flt. -r. {sv. tub, eng. ty. tube;

fra lat. tuba ell. tubus, rør m. m.; jf. Tuba)
rør ell. rørformet genstand, legeme.
Skytset (forsynes) med en indre Tube, der
kan toTnyes.Sal.*XXIY148. især i flg.anv.:

I) (fagl.) (del af) optisk instrument; især

om kikkert ell. teleskop. Jeg har tidt

ved Tuber af adskillig Længde taget disse

. . Stierner i Øyesyn.W Derham.Astro- et Phy-
sico-Theologie.(overs.l759).4. den beste Tu-
bus paa runde Ta&Tn. Eu).(1914).IV17.
*Saae du . .

|
Ikke Captainen kjæk

|
Med

sin Tubus i Armen
|

Kneise paa Skands
eller Dæk? Winth. IV 132. Meyer.* Tube:
Lundb. Prismekikkert . . den ene Tube
sprængt ved &\G\\nBQW.PolitiE.Kosterbl.**/»

1925. 3. sp.l. 2) rørformet beholder til

opbevaring af noget; især om et til opbeva-

ring af tykflydende, seje masser (som farve,

(sko-, tand)kræm, lim) anvendt smalt rør,

som i den ene ende er forsynet med en tud-

formet aabning (der kan lukkes med en skrue-

hætte), hvorigennem indholdet presses ud;

ogs. om en saadan beholders indhold. 2 store

Tuber Cremserhvidt. Drac/twi.ZyF.^i. Nu har

du vel lagt alting i Tasken, spurgte hun . .

Ogsaa Tuben med Creme. K Bure. En Nat.

(1921).6. Glastuben til de fine Ilavanacigarer.

PoU'/il947.7.sp.3.
II

hertil bl.a. Tube-tabrik,
-tarve, -fylde-maskine, -lukke-masklne,
-paafyldnings-maskine, -sprøjte, ;/. Sal.

T. 1941-42.528 f.

Tuberkel, en, ogs. (med.) et (SEngel-

stcd.Phthisis. (1853). 5 ff. Sal.* XXIII. 897).

[tu^bvTg{o)\] (i folkeligt spr. ogs. m. former

som Til-, Tobertel (SorøAmtstid.**/-, 1946.3.

8p.5. LollO. UfF.), Torpcrkel (MaglPet.F.
11.24. jf. Korch. Godtfolk. (1920). 100)). flt.
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tuberkler, (sv. ty. d. s., eng. tubercle, fr.

tubercule ; af lat. tuberculum, lille svulst, dim.

af lat. tuber, svulst, knude (jf. Trøffel, Tu-
berose, I. Tue^) egl. (fagl.): lille (naturlig)

knude, fremspring olgn. Bagpoterne (hos

næsetudsen er) store og udstyrede med . . en
stor, hornet Tuberkel, der benyttes til Grav-
ning. Bøt;P.///.257. SaUXXII.1052. \\ spec.

(jf. Ligtuberkel; især i flt.) om de af tuber-
kelbacillen dannede knuder i legemets

væv, der fremkalder tuberkulose, ell. (i flt.)

om denne sygdom (m. h. t. mennesker især

om lungetuberkulose) (benævnelsen tuberkler
bruges nu fortrinsvis i folkeligt spr. (i forb.

som dø af, faa, have tuberkler^, mens det

fagl. (med.) spr. og højere talespr. foretrækker

Tuberkulose (jf.: „hvordan gaar det med
Datteren? . . Er det . . Tuberkler?" . . „Ja,
det er— Tuberkler," sagde hun (o: moderen).
Hun vilde gerne have sagt Tuberkulose, som
(datteren) havde skrevet; det var, ligesom
det ikke var saa slemt saa . . men . . det
kunde lyde, som om hun vilde være fin paa
det, hvis hun brugte det nye Ord. AageRas-
mussen.PaaHavsensBund.(1936).57) ell. det

eufemistiske T. B. (se T S)). Meyer.^ Nord
ConvLex.V.599. Doktoren . , sagde, at der var
Tuberkler i Fingrene. JFJens.^F.2i. han har
mistet sin Kone . . af Tuberkler. PLeww.
Hjem.(1919). 132. De har det ikke godt . .

Er det Tuberkler? i?WZns<.Z)^.i22. || ogs.

(dagl. ell. vulg.) om tuberkelbacille (r). han
er fuld af tuberkler

j
du (d: fx. en person,

der hoster uden at holde sig for munden) skal

ikke staa og spytte dine tuberkler i hovedet
paa mig! ! PoUVil947.Sønd.8.sp.3. \\ hertil

(jf. Tuberkulose-^ Tuberkel-bacille, -bak-
terie, -befæuEft, -dannelse, -fri (jf. tuber-
kuhnfri^, -knude, -patient, -stof, -svai?

(jf. kirtelsvag^, -syg(dom), -syge, -tæring
(foræld.; om kvægtuberkulose: Parresyge el-

ler Tuberkeltæring. SRasmussen.Dyrlægebog.
(1867).22) ofl. Taberkalin, et. [tub?r-
ku'liJn] flt. -er. {til Tuberkel; med.) et først

1890 fremstillet præparat (især anv. til kon-
statering af tuberkulose) af dræbte tuberkel

-

baciller. Meyer. LandbO.IV.611. Klinisk
Ordbog. (1921). 249. \\ hertil Tuberkulin-
behandling, -fri (landbr.: tuberkelfri; tuber-

kulinprøvet. JyllP.''U1942.14.sp.5), -følsom,
-indsprøjtning, -opløsning, (en) -prøve,
(at) -prøve, -reaktion (jf. Reaktion 2.2^,

-salve, -undersøge(l8e). Tnberknlose,
en. [tub-Brkuilo-sa] flt. (om forsk, arter ell. til-

fælde; fagl.) -r (Huslægen.III.(1942).263).
(ty. d. s., eng. tuberculosis; til Tuberkel;
m. h. t. dannelsen jf. fx. Narkose, Psykose;
sml. Brystsyge, Kirtelsyge, Svindsot l.i.

Tæring og u. T 3, Tuberkel; med.) fælles-

betegnelse for de af tuberkelbacillen frem-
kaldte lidelser; i alm. spr. hyppigst om
lungetuberkulose, (om forholdet mellem
Tuberkulose og Tuberkler se u. Tuberkel/
Anatomisk-clinisk Undersøgelse om Tuber-

kulosens Helbredelighed. SEngelsted.(bogtitel.

1854). Rode.MT.8. Middel til at erkende saa-

kaldt skjult (latent) Tuberkulose. iSai.'

XXIII.898. aaben, lukket tuberkulose,
form for lungetuberkulose, hvorved der afson-

dres bacilholdigt opspyt, henh. hvor opspyt-

ningen er ophørt (og sygdommen altsaa ikke

mere er smittefarlig). Landb0.1V.616. Vore
Sygd.II.179. \\ hertil (jf. Tuberkel-; Tuber-

10 kulose-bacille, -behandling, -bekæmpelse,
-dødelighed, -forsikring, -forsorg, -fri,

-hospital, -klinik, -lov(givning), -læge,
-patient, -salve (til tuberkulinprøve), -sana-
torium, -serum, -smitte(t), -station (o:

station (4.i), hvor(fra) tuberkulosebekæmpelsen

udøves), -syg, -vaccination, -vaccinere ofl.

tuberkuløs, adj. [tub^rku'IøJs] adj. til

Tuberkel (og TuberkuloseJ. En tuberculøs

(o: knudret, knortet) Steen føltes (i urin-

20 blæren). Gundelach Møller. Frederiks Hospitals

Chir.Aarbog.(1832).67. jf. Meyer.' \\ nu kun
(med.): som hører til ell. lider af tuberkulose

(jf. hektisk;, tuberculøs Lungesoet. BarcZa?/.

DeiVestindienherskendeSygdomme. (1830). 107.

en af daglejerne, en lille tuberkuløs svensker.

MKlitgaard.GM.29. (spøg.) billedl: Fregat-

ten (stampede) stakaandet og hivende . .

afsted i Kraft af sit tuberculeuse (o: ,.astma-

tiske'') MsiBkmen.VKorfitsen.KF.47.
30 Tnberose, en. [tu(-)b3iro-sa] flt. -r.

(eng., ty. d. s.; af lat. adj. (fem.) tuberosa,

knoldet (jf. Tuberkel;, efter plantens løg (før

Linné kaldtes planten Hyacinthus indicus

tuberosa radice; hyacintens løg er skælklædt,

mens tuberosens glatte mere ligner en knold))

2( nathyacint, Polianthes tuberosa L. Reiser.

III.513. *Hyacinthen og den blanke
|
Tube-

roses gyldne 8kadÅ.Winth.I.66. *Tuberosers

og Jasminers tungtaandende Duft. JPJac.

40 (1924).IV.108. HavebrL.*II.523.

Tubertel, en. se Tuberkel.

Tubus, en. se Tube.
I. Tud, en. [tu^b] (dial. Tude. NvHaven.

Orth.178. Cit.l784.(AarbVejle.l936.37). Cit.

1804.( Vider. V.211). jf. Thorsen.184. Feilb.).

flt. tude ell. (delvis til formen Tude; nu kun
dial.) tuder (PhysBibl.XIII.129. Cit.1804.

(Vider. V.211). Skjoldb.G.91. Feilb.). (ænyd.

tud(e), sv. no. tut, fris. tut, mund, snude, jf.

50 afl. no. dial. tyta, lille fremstaaende knude
(sml. u. Tyttebær;, mnt. tute, horn; sml.

II. Tot, I. Tut samt I. Tyde, III. titte)

I) indretning i form af et (kort, ofte krumt)

rør (jf. I. Pibe 2.t) ell. et spidst tilløbende,

hult fremspring (jf. Næb 4.i;, som er

anbragt paa en beholder (et kar, en kande

osv.), saaledes at indholdet derigennem kan
strømme ud (fx. naar den hældes, ell. naar en

hane aabnes); ogs. om visse (rørformede)

60 render, kanaler olgn. Moth.T216. Theepotten

faldt. Tuden knak sif.HCAnd.(1919).IV373.
Brændevin og Kaffepunch flød i Strømme
fra Tap og Tud. Cit.l864.(AarbVends.l946.

227). En antik Oliekande med en tændt
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Væge i Tnden. Bergstrøm.KD.65. Sauceskeer
. . den ene med dobbelt Tnd. PoHHE.KosterU.
*^/-il92S.l.sp.2. i sammenligning: saae jeg

Noget (o: et digterværk) komme ud,
|
Som

ei var af den gamle Tud. Winth.II.143. som
en tepotte uden tud, se Tepotte 1. jf. bet.

2(2): hendes Mund truttede sig heelt ud som
en Tud. Ilia Fibiger. Magdalene. (1862). 53.

\\

om poste-, pumpetud. Moth.T216. Postetræer
med Tud og Post og Hjerte indvendig staar

stadig over de tildækkede Brønde. ChrEngelst.

(Tilsk.1912.II.76). Gerdes.SE.145. Feilb.
\\

(møl.) om meltud. FrGrundtv.LK.204. Dengl.
By.1930-31. 101. jf.: En . . Sigtekiste, med
Fransk Tromble af Genuesisk Floer, som
gaaer i Metalpander med Kobbertud. 4dr.
^*/il762.sp.l5.

II
om forsk, trækkanaler for

luft, (aftræks) rør for røg olgn. en Luft-Strøm,
som man igiennem en Snude eller Tud paa
Kisten (o: en ventilator) fører hen til det for-

langte Sted. LTid.1760.304. Tagsten med
Tud. TeknLeks.1.533 (jf. Tud(tag)sten;. sml:
Der sad en fjæletude i taget, og den var
bestemt til at skaffe lys på loftet . . Den
fjæletud var det eneste hul, der kunde give

lidt lysning på loftet. Krist.JyA.III. 9. (nu
kun dial.) om kakkelovnsrør: Moth.T216.
1 2-Etagie Kackelovn med Jerntrumle og
Tuude.Cit.l784.(AarbVejle.l936.37). VSO. I

havde faaet en ny Kobbertud til at sætte
paa Kakkelovnen, rigtig en pæn Tud med
en Krone over Knæet. Elkjær.HF.137. CRei-
mer.NB.449. Feilb. f om skorstenspibe (jf.

Skorstenstud/- PEdvFriis.S.16. f om tobaks-

pibe: *(botiden) henger Næsen i sin korte
Tud i Røg.Lucopp.TB.AS^. jf.: Le er-Tud
(3: ler-, kridtpibe). smst.AS^.

|| (jf. 1. Tut)
i videre anv., om rør- ell. næbformet genstand,

der stikker frem (uden at tjene som udtøm-
ningskanal, passage for noget). I mangfoldige
Hvælvinger ser man nederst i hver Kappe
. . en lille fremspringende Tud, dannet af to

sammenstillede Munketagsten. Mackeprang.
L.120. jf.: hans Buxer bulnede frem i en
Tud

I

over Støvlernes lerede Ælte. Blaum.
All. 52. spec. (jf. 1. Tut 2 slutn.; fagl.)

om knastkul i træ efter udgaaet gren: Træet,
hvoraf Svellerne leveres . . maa ikke være
ormædt, have raadne Knasthuller (Tude).
t!uenson.B\II.174. Stære . . bygger Rede
i Tudene. Dyrehaven. (1920). 149. — f '«<

(L3.1-2). Tud med Rosiner. G//Mu«er. Z)a-

nisch • deutsches Worierbuch. II. (1800). 499. jf.

Pengetud u. Pengetut.

2) (jf. fx. Gynter, Snude 2, L Trut 2) spøg.

ell. nedsæt, betegnelse for del af et menneskes
ansigt. 2.1) (iscer vulg. ell. dial.) om næse.
„Maa jeg byde Dem en frisk Cigar?" . . „Ja
<'t lille Blus under Tuden er altid rart."

KayLarsen.Glimt.(1904).14. en Pilsner i

Kulden . .
| sætter Farve paa Tuden. J Vibe.

Slaaen.(1927).27. Feilb. LollO. ofte i ssgr.

som Brak- (Kehler.RK.54), Kartoffel-
(Gartner - Tidende. 1936. 582) , Opstopper-

(Bergstrøm.KD.33), Paptud (PoW/tl929.
13.sp.3) samt (jf. ndf. l.llff. (spec. 1.27)):

(slagsbroderen) har maaske uddelt en „Blod

-

tud" (o: blodig tiæse), som det saa skønt
hedder (i Adelgade), hist og her i Skolegaar-
den.BerlTid."/iil943.Aft.2.sp.4.

\\ i udtr. for
at nyde spiritus (i rigeligt maal), være (meget)
beruset; især i forb. som have faaet blødt
tuden (Hedebo.61. UfF.) ell. (i rigsspr.

10 oftest) (have, faa) dyppe(t) tuden (Fr
Skousbo.ES.234. PoU*/»1933.7.sp.4). || i udtr.

for at tildele en person slag i ansigtet (især i

forb. som faa paa tuden, give, slaa,
smække, stikke (nogen (en, et par)) paa
tuden^; ogs. i udtr. for at give ell. modtage
skældud, irettesættelse (r). Et lille Slag paa
aandelige Snuden,

|
Der sigtedes og diri-

geertes godt . .
|
Et Baadsmands-Slag, en

simpel En paa Tuden. Hrz.D.III. 133. (birke-

20 dommer Sylow) udtalte, at Manden var
hysterisk, og „saa gav jeg ham en paa Tu-
den.'' Rigsdagst.F.1911ll2.sp.2617. jeg stak
(ham) et Par paa Tuden. Buchh.Kornmod.
(1930).123. Vi faar forfærdelig paa Tuden
af den gamle (o: vagtkommandøren) , hvis vi

ikke melder os paa Vditten. OlufBang.Judas.
(1935). 10. her vankede mangen en blodig
Tud. Pol.*ynl947.Sønd.3.sp.2. talem.: noget
er bedre end intet, sagde spillemanden, da

30 man slog ham paa tuden, se nogen 7.2. 2.2)

(1. br., jf. dog Feilb.) om mund. Gjel.KM.19.
Cigar i Tuden. EmilRasm. Paa flygiendeFod.

(1923). 128. (hun) havde stødt sine dybe,
skogrende Toner ud gennem sin mønjerøde
Tud af en Uund.ORung.Y.99.

3) (jf- (?) SV. t sompntuut, molnaretut)
som personbetegnelse; vist kun som efter-

led i (især dial. ell. foræld.) ssgr. som Fis-

sel-, Hvissel-, Mige-, Savletud, jf. f: brun-
40 smuttet Røge -Tude (o: tobaksrygere). Lu-

copp.TB.BP. desuden (jarg., spøg.) i ssg.

Bliktud, om blikkenslager: en Bliktud
med Gasmester-Borgerskab. ORung.PS.205.
CHans.BK.154.
IL Tnd, en. se Makketut.
III. Tad, et. [tu?6] flt. d. s. (især i bet.

(1 og) 3; (sj.) i bet. 2: ThitJens.(BerlTid.
'*U1932.Sønd.5.sp.2)). (ænyd. tuud, glda.

thut (og twdh, elendighed, nød), no. tut,

50 jf. glda. tiudh, sv. tjut samt oldn. pytr (og u.

Tudehorn;; vbs. til IIL tude; jf. Tuderi)

1) (1. br.) til IIL tude 1, om (enkelt) tudende
lyd, hyl af et dyr. Hører du Dødsfuglens
Tud ? MNSchmidth. Himeros. (1822). 35. To
Hunde i en Rendesten

|
jeg saå i Kamp om

samme Ben, | Den underlegne gav et Tud,

I

da højre Øje blev bidt ud. PoulSørensen.

(1940).43. i ssg. Ugletud. Smørialis's Digter-

vandringer.(1823).48. Et Ugletud, hult og

60 fløjtende, liil.ser Maåncn. Fleuron. IIFR. 65.

2) til IIL tude 2; især (jf. Stortud; dagl.)

til III. tude 2.1 : det al græde; (høj) graad;
tuderi. Jeg kan høre, hvor det gibber i

hende. Der er ingen Tvivl om, at hun staar
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paa Tud (o: er paa nippet til at græde).

CEw.(PoUyil904.1.sp.7). Madam R. hul-

kede . . „Lad vær' med det Tud," fo'r Frede-

rik den Sjette op. ThEw.FD.11.46. (drengens)

Øjne . . er helt tykke af Tuå. TidensKvinder.
'/,1928.10. stikke i tud, se II. stikke 12.

3) (1. Ir.) til III. tude 3. Bagges.III.163. ude
fra Øresund kom taagede Tud fra store

Dampskibe. DagNy}i.^Vizl922.11.sp.4. »Spor-

vognens Klemten og Bilernes Tud. sms<."/s

1927.5.sp.4. jf. III. tude 3.2: Grandestokken
bør . . igien til dennem strax leveres, så snart

tudet er omme. Cit.l753.( Vider.111. 17).
Tud-, i ssgr. ['tu5-] (i bet. 2 alm. udtalt

m. lige stærkt tryk paa begge ssg.-led). I) til

I. Tud 1 (om vekslen ml. Tud- og Tude- se

u. Tudbrusk og Tude-kande, -kop^; saaledes

(foruden de ndf. anførte) ogs. Tud-aabning,
-dannet, -formet. 2) (dagl.) til III. tude 2.i,

se tud-brøle, -græde, -skraale, -skrige, -skræ-

be; desuden (jf. tilsvarende dannelser u.

Tude- 3; sj.) som rent forstærkende forled,

fx.: tørt vittige . . Mandfolk, der i Bunden
af deres Hjerter er tudro man tiske. Tieiens

Kvinder.yd927.12.sp.l. -baand, et. [I.l]

(anat.) laand (3.2), som forhinder tudbruskens
nedre rand med luftrørsklappen. HKrabbe.
HestensAnatomi.(1885). 240. -brask, en.

(sj. Tude-. Panum.559). [I.l] (anat.) be-

tegnelse for to bruske i strubehovedet (der kan
minde om den øverste del af en kande med tud);

pyramide-, stemmebrusk. Lutken.Dyr. '^xxiv.
Jesp.Fon.280. -brøle, v. (til III. tude 2.i

;

//. -skraale osv.; dagl.) græde heftigt, lydeligt,

„i vilden sky"; stortude, jeg forlod Teatret
tudhxøhnde. JSødring.E.159. det var til at

tudbrøle over. JVJens.Sk.l72. Branner.TMS.
74. jf. Feilb. stikke i at tudbrøle, se II.

stikke 12.

I. Tude, en. se I. Tud.
II. Tude, en. se I. Tue.
III. tude, V. ['tu-69] præs. -er ['tu^Sar]

ell. (i rigsspr. nu gldgs.) ['tu'Sor] (jf. AaHans.
S.52f.). præt. -ede ell. (nu kun dial.) -te

(Clitau.PT.142. jf. Flemløse.165. Feilb. samt
Moth.T216) ell. (dial. ell. spøg. (jarg.)) tød
[tøJb] (Grundtv.PS.VI.81. Dania.III.59. Ch
Kjerulf.FE.312. FrGrundtv.LK.158. Hedebo.

60). vbs. (sj.) -ning (i bet. 3: NordsjællF.Y.9),

jf. III. Tud, Tuderi. {glda. tydhe, tywdhe,
thiwdhe (Mariagerleg.234) ,

præt. tudæ (Heil

Kv.24), t(h)ød og (vistnok) thutede (Brandt.

RD.III.185); vist opstaaet ved sammenfald af
to opr. ubesl. verber: 1. et hjemligt ord m. bet.:

„hyle", „larme^' olgn., svarende til sv. tjuta

(fsv. J)iutaj, no. dial. tjota, oldn. J)j6ta (præt.

pautj, oeng. J)eotan, oht. diozan. 2. mnt. tu-

ten, blæse paa horn (ty. tuten, eng. toot^,

der foruden i dansk synes indlaant i no. (tute)

og SV. (tuta))

I) (jf. huje 3, hyle^ om visse dyr (især
hund, ulv, ugle): udstøde (en række) gen-
nemtrængende, ensformige, langtrukne,
hule ell. klagende lyde (der ofte opfattes

som uhyggelige ell. sørgelige). I.l) i al alm.

de grumme vilde dyr tudede (1871: tudende
Rovdyr). Visd.l7. 19. Uglen tudede sin tung-
sindige Midnatssang fra (byens) Kirketaarn.
Blich.(1920).XV88. *Rædsomt Uglerne tude!

I

Hermed er Visen ude. Weyse.S.llO. * Rør-
drummen tuded' i den golde Ørk. Bredahl.
1.217. *Miau! Miau! tuder Mis, | Miau!
Miau! hyler Kis. | De Taarer udgyde.

10 Bastian.nr.6.8. Tyren begynder at skabe
Uro; den tuder hulere, vildere. Fleuron.KO.
24. Feilb.

\\
(du^avler-spr.) om duens lyd

(forskellig fra kurre^. CGram.Husduen.(1910).
28. spec. i forb. tude til rede, om durik:

lægge sig paa reden nogen tid før hunnen skal

ruge, idet den udstøder en særegen lyd. Graah.

PT. 1.209. II. 133. Raceduen. 1932. 145. 1.2)

(især dial. ell. gldgs.) i udtr., der hentyder til,

at man tager varsler (navnlig om noget ondt,

20 ulykkeligt) af visse dyrs (hundes, uglers)

tuden. *Lenke-Hunden tudede i morges
|

Saa hæs, som naar den sporer Liig fra Stran-

den.Ew.(1914).III.154.Oehl.Digte.(1803).18.

Naar Uglen tuder huult, bliver det ondt
Veir, men naar den siger: „Tivit!" kan man
vente en skiøn J)dig. Thiele.111. 16. Naar en
Hund tuder, er der en, som dør. Krist.JijF.

IV.391. Hvem mon det er, Pasop nu tuder
ud (o: varsler død for)? Blich.(1920).XXV

30 100. Hanen galer og Uglen tuder for
andet Yeyrligt. Høysg.S.99. en Hund tudede
for Ug. JVJens. IV 107. sa.NG.153(se u. I.

Nænnej. 1.3) i forsk, ordspr. (jf. Mau.II.

491f.). man maa (ell. skalj tude med de
ulve (sj. i rigsspr. hunde. Klevenf.RJ.23.
Feilb.1.674), man er iblandt (ell. imellemJ,
man maa følge andres (slette) eksempel, skik.

Mau.II.492. Som der pibes, saa maae man
dandse, og man maae tude med de Ulve

40 som man er \\ABMdt.PAHeib.Sk.III.14. TDit-
levsen.BF.139. Feilb.III.970. m. sa. bet. (nu
næppe br.): man skal tude med ulvene.
Moth.T217. han var af Naturen en from og
mild Herre, men han maatte undertiden
tude med Vlvene. Holb.DH.1.738. *Jeg faar

blant Ulvene da tude. LThura.(Falst.Ovid.

a6^.).jf.: »Mennesket bør . . tude som en
Hund blandt andre Eunde.Oehl.VII.84.

||

det tuder alt, som af ulv er kommet
50 olgn., (nu sj.) børn arver ofte forældrenes

(slette) egenskaber. Mau.10871. Ing.EM.III.
150. SjællBond.187. jf. Krist.Ordspr.624.

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) om person:

udstøde lyde, som ligner et dyrs tuden;
nu navnlig (jf. skrup-, spil-, stortude; især

dagl., nedsæt., jf.: „ylat." Levin.) : græde
(lydeligt, vedholdende); flæbe; brøle (I.2).

Jeg gad icke høre hende tuude over hendes

Søsters '{Jlycke.Holb.Ul.1.7. (hun) tudede

60 paa en Maade, at det hele Naboelag kunde
blevet vækket ud af den fasteste Søvn.

Tode.IX.81. Frankrig kalder Tuden hos den
eene og Flæben hos den anden, hvad vi

kalde Graad. Bagges.L.II.204. „Ak, mit arme
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Barn! mit arme Barn!" — „Ja nu har Du
faact Noget at tude iorJ' Overslc.Com.il.107

.

(hun) tuder af Hiemve. BechNygaard.GØ.
183. Feilb. stikke i at tude, se II. stikke 12.

naar du engang faar tudet 'af (ell. 'færdigj,

kan vi snakke om det igen
j || i sammenlig-

ning; m. h. t. heftig taarestrøm: jeg tudede
som en Y&ndipost. KMich.FamilienWorm.
(1933).235. jeg havde i Sinde at tude som
en fuld Flaske, man vender Bunden i Vej- lo

ret Tpa,&. AHenningsen.LG.19. — især (jf. bet.

1) i forb. som: de tude(1931: hyler^som Hun-
de. Ps.59. 7. Hånd tuder som en natugle. Moth.
T217. Da han . . følte sin Tilstand, hylede og
tudede han som en gammel \J\v.Ew.(1914).
1V.55. jf.: *Fru Themis . . tudte Ugle-Viis.

Clitau.PT.142.
|| m. obj. og nærmere bestem-

melse (præd., adv., præp.-led), der betegner den
fremkaldte tilstand. Nu er det giort (o: Kar-
kers drab paa Hakon jarl), nu hielper ingen 20

Klage;
|
Om nu jeg skreg og tuded nok saa-

meget,
|
Saa tuded jeg dog ikke Livet i ham.

Oehl.III.153. Nu har jeg i tre Dage tudet
alle de Taarer ud, som jeg havde paa Lager,
og nu er jeg ioTnnltig.Nans.FR.139. hun
tuder dig (o: bevæger dig ved sine taarer) fra

altmg.Thuborg.DVE.177. hun bruger Taa-
rerne til at opnaa noget — f. Eks. hos sin

Mand. Utallige er de Hatte, Sko og Smyk-
ker, hun i Aarenes Løb har tudet sig til. 30

BerlTid.''/,1947.M.22.sp.4.
\\ m. obj., der

betegner (ytringer af) tanker, følelser olgn.

(navnlig (delvis til bet. 3) i forb. som tude
en noget i ørene, tude en ørene fulde,
se Øre), (han) vilde tude (o: raabe, skrige)

sin vrede og foragt ud over os\ Hørlyk.GP.
221. (sj.) i udtr. for at synge (slet, umelodisk):
Tag dig i agt, hvad du tuder mig lox\FA
Heib. Sk. 11.373. 2.2) (jf. huje 2) om lyd

frembragt af en luftstrøm (i naturen) olgn.; 40

især om susende, hylende lyd af vind, storm
ell. (nu næppe br.) bølger (LTid.1724.767).
Stormen tuder imellem Klipperne.£«;.CiSi4).
111.58. Ildsprudende Bierge tude, førend de
udbryde. Lodde.iVT.69. *I Offerlundene Blæ-
sten tuder. Oehl.Digte.(1803).16. Winth.ND.
70. •Hør Vinden sukke, hør Vinden tudel

|

Vildfaren Sjæl tar paa Vej derude.
|
Aa,

haa, hu. JVJens. C. 388. upers.: Hvor det
stormer og tuder. Cit.1827.(Brøndum-Nielsen. 50

PM.239). i sammenligtiing (jf. bet. l.i^.-

•Som Ulve Stormene tude. PWorm. Faar og
Høst.(1874).75. Vinden tudede som en stor

Hund i y&a.nde. Schand.VV.213. jf.: »rundt
om Skibet tude Stormens Hunde. Hauch.Lyr.*
177. i præs. part. brugt som adj. (adv.): en
Februardag i tudende ^neknog.Aakj.EE.92.
det biasser altfor koldt og tudende. Jørg.Breve
tilStuckenberg.(1946).17.

\\ om andre ting; fx.

t om luft i maven, tarmene: Tude i Maven . .

som Vinde i Li\ct. vAph.(1764). Det tuder i

mig. smst. (næppe i rigsspr.) om den hylende,

hvinende lyd af en omdrejende snurretop: Hø-
rup.III.80(se u. Tudetop;.

|| (jf. bet. 2.\) om

(stærk, pibende) vejrtrækning. F. græd ikke.

Hun lo med en tudende Latter som en syg
lilund.Kirk.D.156. Farmors gabende Mund,
de korte, tudende Aandedrag (under aande-
nødsanfaldene).Soya.FH.118.

||
(nu dial.)

puste; blæse; i forb. som tude i næven, se

I. Næve 2 slutn.

3) (især dagl. ell. dial.) frembringe lyde,
toner, signaler med et blæseinstrument
(horn, fløjte olgn.) (ofte i forb. som tude i

(1. br. paa. Watt.PF.254) (et) horn;; ogs.

om (trafikmiddel forsynet med) lydgiver som
horn, sirene olgn.: give lyd, signal. 3.1) i al

alm. *Luren tuder
|
Som hungrig Biørn.

Oehl.XIX.37. Hoit tuder Heimdal i løftede

Ilorn.Grundtv.Udv.I.330. *Hør kun, hvor
Postkarlen tuder I Hrz.D.1.184. de efter Lods
tudende Dampskibe. Galsch.H.142. Han hørte
færgen tude til afgang. Herdal.Bisser.(1933).
21. m. obj.: (damperen) tudede sit godmorgen
ud over en søvndrukken hy. Grønb.S'V252.

(der) var tudet Alarm. Ringsted. Omkring
TyskiandsFald. (1945). 39. 3.2J( (især dial,

foræld.) i udtr. for at hidkalde til en vis virk-

somhed ell. til samling v. hj. af hornsignaler.

strax, når der . . tudis i horn (ved ildløs).

Cit.l709.(Vider.I.412). De lod . . tude til

Thinge.Grundtv.Snorre.il.159. Byens Gaard-
mænd . . forsamledes her naar Byhornet
tudede. AchtonFriis.DØ.III.130. tude paa
gade(n) (jf. Gade 2.1^. FCarlsen.Rønnebæk
Sogn.(1861).90. FrGrundtv.LK.282. der (blev)

„tudet paa Gaden" saavel til Snekastning
som til Tiendesamling. ^ar6»S'orø.i925.2i. jf.:

Do tilsagde deres Bymænd ved at tude i

Hornet paa Gaderne. Cit. 1780. (C Christ.H.
112). billedl.: gielder det om at giøre . .

Andre Fortræd . . saa findes de ved ind-

byrdes Samtykke ofte reede til at tude paa
Gade i Ondskabs Rom. LHøyer.G.20. Når
oldermanden . . lader tude til gadestefne.
Cit.ca.l700.(Vider.I.97). jf.: dersom older-

manden tuder på gadestefne. Cit. 18. aarh.

(smst. 192). Oldermanden tudede til By-
stævne. E Carstensen. Hjørlunde.(1878). 15.

\\

i forb. m. adv. som sammen, ud ofl. Hyr-
derne tude om Sommeren deres Qvæg til-

sammen. Crøau.PT.99. et stort Kohorn, som
havde tjent til at tude Kvæget sammen med
i Landsbyen. Ing. EF. VII1. 143. Da Døds-
budskabet kom ud i Byen, tudede Older-

manden Bylavet i Ejby sammen. AarbKbh
Amt.1923.50. lur . . et blæseinstrument (som)

brugtes af hyrderne til at tude får og kør

ud med, idet de blæste i den udenfor hver
gkrd.Feilb.II.463. 3.3) (mindre br.) om be-

fordringsmiddel (køretøj): bevæge sig (hastigt)

under brug af signalhorn olgn. et Automobil
tudede hende susende lorhi. Kbh.^*/il912.1.

sp.3. Biler tuder ind paa Kajen og læsser

nye (passagerer) ai.JVJen3.RF.37. 3.4) bet.

3.1 i forsk, talem. (1. br.:) uden paa Brevet
var jeg tituleret „Cand. phil., Proprietær."
— „Nu tuder de i en anden Trompet

XXIV. Bentrykt >*/• 1948 62
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end i Rasmus Tvers's Tid," sagde den tykke

Sidse.Schand.F.102. \\ faa en anden røv at

tude i, (sml. u. Tudehorn 1; dial., vulg.)

faa noget andet at vide; gøre smertelige er-

faringer. Lade.Phrases.aS^. UfF. have en
ren røv at tude i olgn., (dial., vulg.)

have en ren, retskaffen sag ell. have sin sam-

vittighed frelst; ogs.: have gjort rent bord

(spec: være bankerot). SigMilll.fOrdbS.).

Cit.l934.(smst.). Feilb.III.129.887. sml:
Sidze tud i smal Røv, Mette tud i bred røv.

Cit.ca.l700.(Thott 4° 1524.531; (fingerede) skø-

genavne).
II (jf. u. blæse 2.5; nu næppe br.)

i udtr. for at være indiskret, aahenmundet,

udbasunere noget, du har ei behof at tude
det ud med basuner. Mo</i.T227.

|| (jf. u.

III. fløjte 2.2, gale 3, III. spille 8.3 og spil-

tude; især dial. ell. vulg.) i eder som djæve-
len (dælen) ell. fanden ell. Søren (se Søren

S.ijtude mig. PNJørg.EnVartoukonesKané-
fart.(1845).22. I skulde Fanden tude og gale

mig tænke paa at passe (jorden). Rosenkrantz.

E.393. Det er Djævelen tude mig sandt.

AarbFrborg.1930.187. Jeg vil Fanden tude
mig ikke finde mig Vetl Soya.FK.II.33.

IV. tude, V. -ede. {vel til III. tude 3.1,

jf. SV. (spøg.) tuta, drikke spiritus, ,,snapse

den", nt. enen tuten, drikke en genstand, egl.:

spille et stykke paa blæseinstrument, hty. einen

blasen, nt. enen blasen i sa. bet., hty. sich

einen anpfeifen samt spille paa glastrompet

(se Glastrompet^; sml. ogs. faa tuden dyppet
olgn. (se I. Tud 2.ij; i dial. mulig sammen-
blandet m. II. due ell. I. ture 2; nu dial.)

drikke (meget, stærkt); svire, at jage, spille,

tude og fjase med Pigerne kommer af sig

selv. Blich.(1920).XIII.194. „Han kan godt
tude." (Plat i:ale).FPJDahl.(OrdbS.). sidde

og tue i Brændevin altid paa Skænkestuerne.
Fynsk Hjemstavn. 1929. 180. jf.: (vi) satte

Glasset for Munden . . og sagde: Bon! og
o Himmel, inden vi vidste et Ord deraf,

var hele Flasken tudet u.d.RudBay.EP.1.69.

Tude-) i ssgr. ['tu'Ba-] (i bet. 3 alm. ud-

talt m. ens tryk paa begge led). I) til I. Tud
(I. Tude), se Tude-kande 1 (og 2.\), -kop,

jf. Tudebrusk u. Tudbrusk. 2) til III. tude

(1-3), se Tude-bøje, -dreng 2, -foged, -horn 1,

-kasse, -koncert, -stængel, -top || spec. til

III. tude 2.1 , se Tude-dreng 1 , -færdig,

-horn 2, -kande 2.2, -vom; desuden i en række

(dagl., nedsæt.) betegnelser for grædevorne

personer (jf. u. flæbe-^^ som; Tude-dorte
(OlgaEggers.Gaden.(1923).160), -gris (Bech
Nygaard.G0.38. jf. Gris 2.2;, -hoved (jf.

Hylehovedj, -målene, -mikkel (JVJens.
P.245. JørgenNiels.FL.118), -peter (KNy-
rop.OL.1.86), -prins(esse), -sidse, -sø-
ren ^Tude-Søren og Kammerater, (bogtitel.

1888). TidensKvinder.Vnl932.24), -søster

(jf. Søster 3.7), -tøs, -unge (BechNygaard.
GØ. 105). 3) (jf. u. Tud- 2; dagl. (jarg.) ell.

dial.) som rent forstærkende forled i ssgr. m.
adjektivisk efterled, se tude-grim, -kold; des-

uden i ssgr. som tude-dum, -fræk, jf.:

Spørgsmaalet . . var dog saa almindeligt, saa

tude almindeligt. Buchh. DM. 82. •brusk,
en. se Tudbrusk, -bøje, en. (^-jarg.)
fløjtetønde, de dumpe, hule Toner fra en
„Tudebøje", der ligger fjærnt og usynligt og
sender sine Brøl som en olm Tyr ud over

Havet. AchtonFriis. DØ. II. 42. sa. JL. 1. 270.

-dreng, en. I) (dagl., nedsæt.) dreng, der

10 græder ofte og ved ubetydelige anledninger.

Naar du . . tuder hele Tiden mens jeg blir

tæsket, slipper du nok fri, din Tudedreng!
AndNx.LK.116. 2) (jf. -foged; dial.) dreng

(ell. mand), der har til opgave at tude i by-

hornet; fra Gilleleje: NordsjællF.YS. Aarb
Frborg. 1944.63. -foged, en. (jf. -dreng 2;

dial., foræld.) (sogne)foged, som ved visse

lejligheder skulde tude i byhornet. PNJørg.
Degnens Optrædeise. (1841). 4. 7. -færdig ,

20 adj. (dagl.) grædefærdig. Zeppelin.E.87. Pol.

''/,1937.Sønd.l9.sp.3. -grim, adj. (dagl.)

meget grim; hæslig. NThThoms. UnderMa-
sken.(1912).17. Billedskøn eller tudegrim —
er ikke afgørende. Pol.^''/6l945.18.sp.5 (i ægte-

skabsannonce). -horn, et. (ænyd. d. s., no.

tutehorn; vel fra mnt. tut(e)horn, jf. got.

J)uthaurn) I ) horn, hvormed der gives signaler;

navnlig om horn, hvormed kørende ell. sejlende

kan advare, signalisere til andre trafikanter,

30 ell. (dial., især foræld.) om by-, hyrdehorn.

Moth.T217. han lod blæse i Tudehorn til

Gadestævne. Drachm.STL.99. de skar (i auto-

mobil) forbi Vogne i store Buer under flit-

tig Brug af Tudehornet. JFJens. MD. 47.

Scheller.MarO. billedl: (bølgerne) rejste Blok

paa Blok (o: af is) derude . . overvældet som
jeg var, troede jeg næsten at høre Signaler i

Havets store Tudehorn. Drachm.SF.103.
\\

(jf. u. III. tude 3.4; nu dial.) i talem. som:

40 (man) faar intet godt tudehorn af en hunde-

røv olgn. Krist.Ordspr.361. jf. PSyv.I.302.
ForLiteratur og Kritik. VI. (1848). 286. Feilb.

2) (dagl., især dial.) tudevorn person. Aakj.

FB.91. jeg (kunde) ikke holde Taarerne til-

bage. Og det skammede jeg mig . . over,

for jeg vilde nødig være et Tudehorn, jeg

vilde . . være en kæk Dreng. Skjoldb.MM. I.

133. UfF. -kande, en. CTud-. vAph.(1759).

Sal.X.145. jf. Feilb.). I) (ænyd. tud(e)kande;

50 jf- -kop; fagl.) kande forsynet med en skraat

udløbende tud; pibekande (i ældre tid især

om vin-, ølkande). Blood, som 011 af Tude-

kande
I

Af lærde Hierne flød (ved slags-

maalet).Holb.Paars.55. Winth.X.297. Bude,

der havde været i Raadhuskælderen med en

Tudekande at hente et Krus godt Øl.Breurn.

FS.151. Smedejern og Staal smøres med Olie

eller Sæbevand, som man lader dryppe fra

en Hane paa en lille Tudekande. Haandv.287.

60 Meget svage Patienter maa mades; (hertil

bruges) en „Tudekande" til den flydende

Kost.VoreSygd.1.463. Feilb. 2) overf., om
person. 2.1) (;/. ænyd. høj som en tudekande

(o: meget lille).PSyv.11.126; nu kun dial.)
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(meget) lille (og tykt) menneske. Moth.T217.
hun var kun en lille Tudekande endnu.
Grundtv.Saxo.il. 43. Feilb. 2.2) (jf. Flæbe-
kande (u. flæbe-^; talespr., 1. br.) tudevorn

person. D&H. -kasse, en. (jarg., nu 1. ir.)

betegnelse for en (med tudehorn forsynet)

automobil (jf. I. Kasse 3.2^. Madelung.(Berl
Tid.'*/tl936.Sønd.l8.sp.3). jf. Tudekasse-
karl (B.T.''/»1932.9.sp.2), -kusk (Pol.*'/i

1936.9. sp. 4) , om chauffør, -kold, adj.

(dagl.) bitterlig kold. Det var tudekoldt, en

rigtig afskyelig og hjerteskærende Frost.

Pol.'yil929.7.sp.4. Temperaturen, der til

Tider rent ud sagt stod paa hundetude-
koldt. MLorentzen, (smst. */ij 1941. ll.sp.4).

-koncert, en. (jf. Koncert 2 slutn.: dagl.)

(generende, støjende, uharmonisk) tuderi. (i

taagen) begyndte Dampere og Sejlere . . at

opføre den mest uensartede Fløjte- og Tude-
koncert. OscJe7is.SL.24. Socialdem.^^/a 1946.

14.sp.2. om (menneskes ell. dyrs) graad ell.

tuden: hvor længe skal vi høre paa den (o:

fx. et barns, en hunds) tudekoncert?
j -kop,

en. (ogs. Tud-. Hvadhedderdet?(1947).87).

(jf. -kande 1 ; ined.) kop forsynet med en
tud. hvoraf patienter kan drikke uden at

spilde. Tader, en. ((-f) Tudere;. fU. -e.

iænyd. -tuder(e) (i ssgr. hunde-, øretude-

r(e)J; til III. tude; ;/. Øretuder) person,

som tuder. jf. III. tude 2.i : hellige Tude-
res erbarmelige Gøen mod Tidens Fordær-
velse. .4aA;7.M.73. jf.: Imellem Philistere og
gammel Smags Eftertudere måtte (Oehl.)

sagtens gå for en Rasende. Hjort. KritLit.

II. XII.
Ij

navnlig (jf. Horntuder; især

foræld.) til III. tude 3: person, som blæser

paa, giver signal med et horn (spec. (dial.)

om den, der tudede i byhornet). vi fik en
ny Extra-Post, en ny Tudere. Klevenf.RJ.8.
NordsjællF.V 15. „Tuderen" (i bylavet) to-

ges efter Omg&ng.AarbLollF.1945.432. Tn-
deri, et. (jf. Fissel-, Øretuderi og III. Tud;
dagl., især nedsæt.) det at tude (vedholdende,

paa en generende maade); hyleri.
||

til III.

tude 2.1, om slet sang: „Aa du kan nok
synge den af Lam mermoren (o: syngestykket

,.Bruden fra Lammermoor^')." . . „Nej det
Tuderi gider jeg sgu ikke høre paa. Syng
De 08 hellere en af de gode gamle Drikke-
viser!'* //os<r.T.i4P.

II
navnlig om tudende

graad, flæberi. 8mst.l76. Lad nu være med
det Tuderi. Det er jo Brændevinsgraad.
KUrs.KV.64. AaDon8.DU.67. \\ til III. tude
3, om lyd af horn, sirene olgn. det her Tuderi
fra Højens Vyr B.\Myl Erich.S.72. Socialdem.
^*'\tl945.3.sp.l. Tnde-HtæiiKel, en. se u.

Skarntyde, tudet, adj. til I. Tud; vist kun i

ssgr. som brak- (d. s. s. braknæset. Thit

Jens.VA.II.234) pH. (især) langtudct: som
har en lang tud; jf. I. Tud 1: langtudede
(8møre)K&ndeT.CFMorten8.SV39. jf. I. Tud
2.1 : Hvorledes har du det ellers (efter din
sygdom)? Det forekommer mig, du ser no-

get langtudet (Bergs.PP.458: langnæbet^ ud.

Bergs.PP.'441. Tude-top, en. (til IIL
tude 2.2; ikke i rigsspr.) top (I.IO.2), som
under sin omdrejende bevægelse giver en tu-

dende, hvinende lyd fra sig. Almeennytt Saml.
XXIV. 221. VSO. disse Tude -Toppe, Dren-
gene trækker af med en Snor, og som snur-
rer og tuder saa længe paa Gulvet, som
Snorens Længde og Aftrækkets Kraft stræk-
ker til. Hørup.111.80. -tur, en. se u. Tur

10 4.2. -vorn, adj. (dagl). tilbøjelig til at tude

(ved en ringe anledning); især: grædevorn;
flæbevorn. GeorgJens.FH. 56. Raae.TT.165.
tud-græde, v. (jf. -brøle, -skraale; dagfJ.,

mindre br.). to simple Drenge . . skjænd-
tes om et Markstykke, og den Ene tud-
græd. Gylb. VI.236. tudgrædende fremstam-
mede (eleven): „Naade Hr. Fenger, Naade!"
NicHolm.GA.159. CHans.BK.89. -kande,
-kop, se Tude-kande, -kop. -muskel, en.

20 (vet.) om forsk, muskler, der staar i forbin-

delse med tudbrusken. Viborg&Neerg.HB.31.
Skjoldbruskens forreste (og) bageste Tud-
muskel.HKrabbe. HestensAnatomi.(1885).241f.

Tudse^ en. ['tusa] (undertiden skrevet

Tusse. Saaby.'-' VilhAnd.Litt. 11.793. jf.

Moth.T218 og u. Skrubtudse 1. — dial. m.
forsk, langvokaliske former: Tuse (Esp.357.
Thorsen. 25. jf. Moth.T218. Feilb.), To se

( UnivBl.1.357 (sjæll.) . Gravl. Vejrgabet.(1917)

.

30 59. Feilb.), Taase (Junge. MaglPet.F.II.90.

jf. u. Eddertudse^, Tase (paa sydøerne:

MDL. 589. JKamp.DF.88. FrGrundtv.LK.
161. LollGr.l7)). flt. -r. (ænyd. tudse, todze

(totse), taadze, sv. tossa (ældre ogs. tussa,

dial. tåsa^, no. dial. tossa, jf. sv. dial. tosk

(fsv. tusk^, oeng. tosca; af uvis oprindelse)

I) springpadde med plump krop,
korte lemmer og tyk, vortet hud; skrub-
tudse (1); Bufo vulgaris; i zool. spr. spec.

40 (især i flt.) om medlemmer af slægten Bufo
(de egentlige tudser), der i Danmark omfatter

skrubtudsen, den grønbrogede tudse (se grøn-

broget^ og strandtudsen, ell. (især) af familien

Bufonidæ; i folkeligt spr. desuden om frø ell.

som fællesbetegnelse for frøer og egentlige tud-

ser (jf. Junge. TfF.3R.XVIII.52. UfF. samt
Bom-, Løvtudse og Padde 1); i ssgr. som
Hale-, Rumpetudse desuden om tudselarve.

Reenb.11.215. de raaatte . . træde paa Tudser

50 og andet slibrigt Kryb. Ing. EF. XIII. 100.

1 Kjelderens Dyb
|

. . laao jeg mellem Øgler

I

Og Tudser og Kryb. Winth.HF.27. »Hun
(o: en spaakvinde) Kigged i Koppen, naar

Kaffen var drukket,
|
hun havde en Frø

paa en Kobbertraad stukket,
|
hun vidste

at lade den Tudse fortælle. Drachm.PHK.22.
Under Havens Buske

|
vaade Tudser glo.

Stuck.S.16.
II

t sammenligninger (jf. ogs.

Feilb.). 'don forfærdelige Fyr (o: Napoleon),

I

. , En Hval imellem Sild, en Tyr
| Blandt

Tudser, kort: blandt tamme Dyr |
En Tiger.

Bagges. 11.242. grim som en Tudse. DJ//.
(han) krøb som en Tudse (op ad stigen).

Elkjær.MH. 159.
\\ (jf. Eddertudse^ m. hen-

62<
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blik paa tudsens (formentlige) giftighed. Læ-
gen.reg. Oehl.Helge. (1814).73{se u. sivetj.

Taasen hun blev ved at overspytte (snogen)

med Ædder og Forgiit. MaglPet.F.II.90. om
tudserne i folketroen se i øvrigt Naturhist.

Tidsskr.SR. VI.(1869-70).329 f. JKamp.DF.
88. Feilb. Boers.VetF.383.

\\
(især dial.) i

talem. og ordspr. (se ogs. u. hæd, mild 2.2,

Storkerede 1). der er ikke mere godt i

ham, end der er honning i en tudse,
o: slet intet godt. Krist.Ordspr.nr.2494. Skov-
røy. Fort. 151. LollO. OrdbS.(sjæll.). jf. El-

kjær.RK.170. glo ell. kige som tudser i

torden(vejr) olgn., glo forfærdet ell. stift,

madbende. Erist.Ordspr.362.399. Feilb.III.

824. hans Øjne staar som Tudsens under
Toiden\eiT.Aakj.(Tilsk.l908.4). Han sidder

nærmest og glor „som Tudsen under Torden-
vejr". PoL*Vii943.2(?.sp.5. — som obj. for

træde (jf. Tudsetræderj; dels i udtr. for at

gaa, bevæge sig klodset, tungt: Du er saa bred-

benet. Gak Du hen i Kaalen og træd Tudser

;

det passer Dine Been bedre til (end til at dan-

se). AntNiels.TF.195. han træder vel nok taa-

ser (o: danser klodset). OrdbS.(sjæll.). dels i

ordspr. (nu 1. br.): Mand kand træde en
tudse så lenge indtil den bliver flåd.ilfoift.

T208. jf. Mau.5988.

2) (jf. Fod-, Skrubtudse 2 og u. Edder-,

Haletudse; talespr.) som nedsæt, personbeteg-

nelse; især om tykt, klodset menneske, der be-

væger sig langsomt; spec. om tyk og grim,
frastødende ell. „giftig" kvinde (ofte i

forb. gammel tudse^. det kan ærgre mig
(at Heiberg og Hertz) de to, som have kaldt

sig Smagens Riddere, de ikke sparger en
Tudse (o: Molbech) bort af Banen.frC^n^i.
BC.I.225. Pont.D.lO. *Det (o: de fleste men-
nesker) er et kuld af tudser, træge, klamme.
NMøll.E.34. Det vilde glæde den gamle
Tudse (o: hans moder) derhjemme, når han
fortalte, at han havde forsøgt på at få

Pladsen. TomKrist.LA.91. Den hellige Tudse.
LindskovHans.NH.92. jf. Feilb.

3) om andre dyr (jf. Havtudse^ ell. (navn-
lig) om ting (forhold). 3.1) (især dial.) d. s. s.

Skrubtudse 3.1. Kanonslag drønede, og Tud-
ser fnttede. PoV/i 1905. 2. sp. 6. ThøgLars.T.
119. *Klokken Elve blir Tudser og Sole . .

brændt a. KBecker.S. 11.44. 3.2) (jf. Skrub-
tudse 3.2; dial.) æbleskive; nonne (I.3.i).

TJfF. 3.3) (dial. (jy.)) om (tyk, buttet) (ler)-

kaffekande. CNyrop.Da.Pottemageri.(1882).
13. Feilb. 3.4) {jf. sv. hava en pugga i halsen,

eng. to have a frog in the throat samt Skrub-
tudse 3.3 ; udtr. hentyder vel til tudsens skrub-

bede, vortede hud; dagl., spøg.) i forb. have
en tudse (ell. tudser^ i halsen, om gene-

rende fornemmelse i halsen ved hoste, Jueshed,

rustent mæle olgn. Krist.Ordspr.362. TfF.SR.
XVI11.52. TJfF. jf.: hvis han hoster en stor
Klat Slim op, siges der ofte: „Det var en
ordentlig Tudse." TfF.3R.XVIII.52.
Tudse-, i ssgr. af Tudse 1 (jf. dog

!

Tudsebidj; foruden de ndf. anførte kan bl. a.

nævnes tudse-agtig, -art, -familie, -han, -hud,
-hun, -skind, -unge (jf. -larve^, -yngel, -æg,
-øje. -bid, et. se u. Tossebid 1. -blomst,
en. (jf. -urtj. S( I) prydblomsten Symplocar-
pus foetidus L. (med plumpt, spættet hylster-

blad). HavebrL.'II.875. VoreHaver.1938139.
126. 2) (dial.) krageklo (l.i), Ononis L. (tud-

serne siges at søge ly i solskin under dens

10 blade). Feilb. -fisk, en. \ I) (jf. Padde-
fisk og u. armfinnet/ især i flt., om benfisk

af ordenen Pediculati (med plumpt, tudse-

lignende udseende), hvortil bl. a. havtasken
hører. Lutken. Dyr.^273. Boas. Zool* 508.

\\

spec. om underordenen Ceratoidea, der træffes

paa dybt vand. BøvP.1.34. Naturforskeren
Johs.Schmidt.(1947).94. 2) f pigfinnefisken

Opsanus Tau. Cuvier.Dyrhist.1.369. -frø,
en. (zool.) springpadde af familien Pelobatidæ

20 (der er en mellemform mellem frøer og tudser).

Sal.XVII.785. DanmFauna.1.64. -græs,
et. (nu 1. br.J ^ d. s. s. -siv. JTusch.116. VSO.
MO. -baj, en. (zool., nu 1. br.) \ hajen

Rhina squatina (med tudselignende hoved);
havengel. Cuvier.Dyrhist.1.343. VSO. Sal.

VIII.332. -hat, en. (dial. (jf. VSO.)) d. s. s.

Paddehat (om grunden til navngivningen s. d.).

MDL.589. JTusch.6.279. VSO. paa Kedel-
bunden (i en dal) gror Træsvamp og Taase-

30 h3bt.HKaarsb.LU.133. Tosehatte og Mælke-
bøtter. (?mt;LÆP.223. LollO. -larve, en. (jf.

Frølarve; mindre br.) haletudse. Naturhist.

Tidsskr.3R.VI.(1869-70).277. D&H. -leg,
en. (jf. -spyt 3 samt Frø-, Paddeleg 1 og I. Leg
3; dial.) slimet masse, klump af (befrugtede)

tudse- ell. frøæg. Cit.l748.(Boers.VetF.123).

Skattegraveren.1887.11.111. UfF. -leguan,
en. (zool.) d. s. s. -øgle. Lieberkind.DVVI.
188. -siv, et. (jf. -græsj 2f Juncus bufonius

40 L. JTusch.116. Andres.Klitf.169. Frem.DN.
238. -spyt, et. (jf. Spyt 2; dial). I) (jf.

Paddespy^ cikadeskum. Skattegraveren.1886.

1.108. LollO. Feilb. 2) (jf. dial. tudsespy i sa.

bet.: JTusch.123) andemad (og lign. sø-, sump-
planter). FrGrundtv. LK. 56. 3) d. s. s. -leg.

Aakj.RS.112. jf. smst.116. -sten, en. (ænyd.

tuds(e)steen, jf. ænyd. paddesten, fsv. paddo-
sten samt Slange-tand, -tunge 3.1, Stentand;

fagl.) d. s. s. Skrubtudsesten. Moth.T218.
50 De saakaldte Tudsesteene eller Buffonit-

ter. VareL.(1807).III.63. Hinnerup.Juv.366.
AGarboe.Ædelstene.(1915).50. jf. Feilb. tud-
set, adj. [^tnsdt](sj.) som ligner, minderom
en tudse, (skildpaddens) pansrede, tudse-

de Hoved. Tretow-Loof. Paa Jagt i Rumænien.
(1904). 49. Tudse-træder, en. (dial.

-traader. OrdbS.(sjæll.). jf. Dania. 111. 75).

(jf. træde tudser (u. Tudse 1 slutn.) samt

Fodtudse; dial. ell. vulg.) tungt gaaende,

60 sjokkende (langsom) person; spec. (soldat.)

om infanterist. HSeedorf.TT.140. HHLund.
(Ekstrabl.^Vil932.10.sp.l). jf. Feilb. -urt,
en. (jf. -blomst; dial.) ^ om forsk, planter;

saaledes om Stolt-Henrik (alm. brandbæger),
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Senecio vulgaris L. (JTusch.37.290.357);
evighedsblomst, Gnaphalium (jf. smst.103.

VSO.); løvetand (Thorsen.185).
||
(nu næppe

br.Jom Sideritis L. vAph.Nath.M107. -øgle,
en. (jf. -leguan; zool.) leguanen Phrynosoma
cornutum. Brehm.Krybd.76. Sal.XI.636. hor-

net tudseøgle, se hornet 1/2.

Tudske, en. se II. Tusch.
tud-skraale, v. (jf. -brøle osv.; dagl.)

græde, tude meget højt, i vilden sky. Saa gi'er

den gamle Tingest (o: en pige) sig s'gu til

at tudskraale og faaer Forklædet op over

Øinene og hnlkeT.Goldschm.Hjl.I.Wl. han
stillede sig tudskraalende foran (sengen).

ThøgLars.FB.89. UfF. Feilb. stikke i at

tudskraale, se II. stikke 12. -skride, v.

(talespr., 1. br.) d. s. Amberg. Tandr.Kl.204.

-skræbe, v. (dial. (jy.)) d. s. Aahj.B.
20. Hjælpelos som han var bleven, stak

han paa én Gang i at tudskræbe. sa.P4.6(?.

Tuds-mørke, et. se Tusmørke.
Tud-sten (UFB.1936.312) ell. -taff-

sten, en. (bygn.) tagsten forsynet med en
tud. TeknLeJcs.1.533.

I. Tue, en. [itu-a] Høysg.AG.Ui. (\ Tuve.

jf. u. Jordtue. f Tude. KbhSaml.I.Fort.c4^.
NyerupRahb. II. XXXVI), flt. -r. (glda. twæ,
thowæ, æda. (flt.) thuuæ (RibeOldem.98), sv.

tuva, no. (dial.) tu(v)e, tu(v)a, oldn. J)ufa,

jf. no. dial. tuv, top, knude, oeng. J)uf, knippe,

dusk; besl. m. lat. tuber, svulst, byld, muld-
varpeskud m. m. (se Trøffel, Tuberkel^; jf.

II. tue, tuet)

1) f knude, svulst, udvækst olgn. paa
ell. i legemet, kødagtige tuer . . kaldes ryn-
kerne i (liv)modeTens lange hals. Moth.Conv.
K260. en ret Knude eller Tue udi Huden,
saasom et Due eller . . Hønse-Eg. JCEn'c/tsen.

McdicinskUnderviisning.(1749).59. jf. (om
tuehvalens pukkelformede ryg (finne)): vAph.
Nath.III.597.

2) (jf. 1. Pold, I. Roge 1) lille, rund-
agtig, toppet forhøjning, knold (l.i) i

jordsmonnet, dannet af (opkastet, opgravet)

jord (jf. Jordtue^ ell. bestaaende af tætte,

buskede (grupper af) planter som græsser,

lyng, mos osv. (jf. Græs-, Lyng-, Siv- (Land-
huushold.VI.274. Bergs.0F.II.181), Startuej.

Aaen er . . tilgroet med . . Rør og Tuer. Cit.

1706.(AarbFrborg.l911.54). »Hvert Straa er

mit paa denne Mark,
| Og hvert et Træ og

hver en Tue. CFrim.AS.132. *8om paa Mar-
ken Tue staaer ved Tue,

|
Saa stander Helte-

grav ved Heltegrav. OeW.X/X./l4[. en enlig

iirokfugl sad paa en Tue af mørke Sivjer.

Baud.I1.178. Fjæld-Valmue . . er fleraarig,

voksende i l^uer. MentzO. Bill. 145.
|| (jf.

Bane-, Grav-, Ormetue (2) og u. Græs-,
Jordtue; især poet., højtid, ell. arlcæol. (om
begravelse (s-plads) fra keltisk jærnalder)) om
grav(sted) (hvis overflade har en mer ell.

mindre tuet, hvælvet form). *1 Muld-Over-
laget . .

I

Der lagde i Tue . .
|
Man Fædrenes

Been.Grundtv.NM.54. »Hvor mange fik øvet

en Gjerning, der er værd
|
at mindes, naar

de gjemmes dybt under Tuens Svær.Schand.
SD.195. (kirkegaardens) østlige Del laa hen
som et stort grønt Græstæppe med smaa
Tuer. Der gemtes Fattigfolks Ben. NSvends.
H.194. JohsBrøndst.DO.III.13.

\\ (jf. Orme-
tue 1) om smaa forhøjninger, dynger (af jord

ell. andet materiale) , dannet af dyr; om muld-
varpeskud: Moth.^T185. Bredahl.IV.76 (se u.

10 skyde 1.4^. »Muldvarpens Tue løfter sig i

Gr3i%sQt.Stuck.SD.68. om myretue, termitbo

olgn.: En Mand, i hvis Hovet vrimler saa
mange Forretninger, som Myrer i en Tue.
Holb.Stu.1.9. Den røde Skovmyres . . Tuer.
Lieberkind.DVII.276. jf.: *Den hele Tue (o:

samtlige myrer i et myrebo) skareviis uddra-
ger. iEein.iVZ).i97.

II (jf. u. Myretuej i sam-
menligning; navnlig dels om noget tueformet,

hvælvet: *en knejsende Kvinde (med) Trøjen
20 silkeglat

|
om Brystets brede, buttet spændte

Tue. Stuck. (JAndersen. Stuckenberg. I. (1944).
179). jf. ovf. l.ll: den gamle Landsby lig-

nede Provinsbyens sammenklumpede Tue.
AlbDam.TS.109. dels om noget smaat, usselt:

*01ympi Top giør Biergene til Tuer. Wadsk.
Skuepl.272. *0 Schweiz! o Jordens hoie

Himmelpynt 1
|
Hvor Dovrefielde synke ned,

som TueT\Bagges.IL35. *Borge med Pallad-

ser staae
|
For mig, kun som Tuer smaae.

30 Boye.AD.IV 21. spec. (jf. bet. 3) som beteg-

nelse for jorden, menneskeverdenen, i forhold

til universet: »Lad den første Kærlighed
|

Gøre dig af denne Tue,
|
Denne onde Verden,

ked\ SalmHj.578.2. jf.: Mennesker, hvilke i

Henseende til den store Verden (o: universet)

kand ikke anderledes agtes end som nogle

usle smaa Orme, der krybe paa en liden

Tue. Holb.Ep.11.180. »Himlen lig, men i det

Smaa,
| Havde ogsaa Jordens Tue

|
Fest-

40 ligt i sin Julestue
|
Stjerner tændt i hver en

Yiaa. Bødt. SD. 29. || i talem., ordspr. At
giøre Tuer til Bierge, giore det Ube-
tydelige vigtigt. AfO. D&H. har du først
en tue, faar du nok en frue olgn., se

Frue 3 slutn. — i rigsspr. især i ordspr. (en)
liden tue vælter ofte (ell. kan (ofte)

vælte^ (et) stort læs olgn., (jf. exi-

guam glebara ingentes arietare currus. »Saxo.

GestaDanorum.I.(1931).68) lille aarsag kan

50 fremkalde en stor virkning. Mau.5526. »liden

Tue, siger man,
|
De store Læsser velter.

Reenb.11.224. »Man tit et vældigt Læs seer

kuldkast af en Tue. Holb.Paars.42. »Tidt

vælter Tuen et Læa.Oehl.XXX.76. Hrz.IX.
75. Feilb. jf. u. Myretue slutn.

3) (poet., især hos Grundtv.; nu sj.) videre

anv. af bet. 2, om del, egn af jordover-
fladen. »Saa mælede Duen,

| Og vilde nu
brat

I
Utrøstet paa Tuen

|
Mig Arme forladt.

60 Grundtv.NM.41. »Hvor jeg vandred, i hver
Egn,

I

Mine Spor end staae paa Tue\ sa.Udv.

V36. »Der lagde blidt han Byrden ned paa
Tue (o: paa jorden). CKMolb.Dante. 1.119.

II. tue, V. ['tu'd] -ede. {af I.Tue; især
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højtid., poet. (hos sprogfornyende forfattere)

ell. (i bet. 2) dial.) i) danne, frembringe
en lille bunke, en tue (især: v. hj. af opkastet

jord); ogs.: dække med ell. under en tue ^tuet

under græstørv skjules nu kongens lig. AOlr.

DH.II.240. jf.: disse senere Grave er blevet

tuet over med Jord. AFang. IK. 74). *et

bål lod han tue. NMøll.(TfF.3R.VI. 147).

Muldvarpen tuede sine sprøde Jordbjerge

1; no.) knøl-, pukkelhval; Megaptera boops.

vAph.Nath:III.597. -kniv, en. (nu næppe
br.) stor, krum kniv, hvormed græstuer af-

skæres. VSO. MO. -kogleaks, en. (jf.

-græs, -siv, -sumpstraa og Komule 3.1^ ^
mosesiv; Scirpus cæspitosus L. Frem. DN.
214. Sal.^XI.99. -myre, en. (zool.) skov-

myre. Lutken. Dyr. ^389. Boas.Forstzool.473.

•plantning, en. (fagl.) form for træ-

Fleuron.HO.42. jf. flg. gruppe: *de (drog) lo plantning, hvorved træerne plantes i smaa, op-

ora Graven
|

. . og tued en Dysse der-

over. Apollonios. Argonavtertoget. (overs. 1897)

.

192.
II

især m. h. t. gravhøj, ikkun til

Maade
|
Graven I tue.Wilst.Il.XXIII.v.246.

Gjel.Br.l84. den høj er tuet over en mand
som døde for længe siden. Grønb. Hellas. I.

(1942). 18.
II (jf. optue; i forb. tue op.

snart opkom den Skik at brænde de døde,

samle Asken i Urner og tue Høje op over

kastede tuer. MøllH.III.645. ForstO. -plov,
en. (jf. -skærer; landbr., foræld.) plov,

hvormed tuer afskæres, jævnes. Winstrup.Af-
bildninger afAgerdyrkningsredskaber.7H.(1825).
tabel.I. VSO. MO. -siv, et, en. ^ d. s. s.

-kogleaks. Viborg. PI. (1793). 19. VSO. MO.
-skærer, en. (landbr., foræld.) d. s. s.

-plov. AGWiimh. Den praktiserendeLandmands
Haandbog. L (1826). 81. HofmanBang. Odense

den. RJHolm.DanmarksHist.I.(1884).2. Thor 20 Amt.(1843).192. -star, en. (jf. -græs; ^
La.Sarniza.(1896).220. billedl.: (Shakespeare)

kan tue et Digt op, straalende i skært idealt

Lys med melodisk Røihed.NMøll.VLitt.II.
641: 2) refl,., i pass. ell. (især dial.) intr.

(MDL. Feilb.III.833. se ogs. ndf.): antage
form (som) af en tue; danne tue(r). *Dér i

Sønderjyllands Have
|
tues vore Heltegrave

!

Rich.VL.[59]. Spenser har følt Havet: en

Verden af Vande, tuende sig højt og rul-

Carex cæspitosa L. Lange.Flora.^(1851).536.

Rostr.Flora.I.'*(1925).71. -stenbræk, en.

2( Saxifraga cæspitosa L. MentzO.Bill.218.

-sumpstraa, et, en. ^ d. s. s. -kogleaks.

LandmB.1.356. tuet, adj. ['tu"ai; som 2. led

af ssgr. -|tu'(')8<] (f tuvet). (jf. sv. tuvig;

af I. Tue; især 13 ell. fagl., jf. dog Feilb. u.

tueret) om (jord)overflade: som bestaar af
ell. er (tæt) besat med tuer; om plante(s

lende som Bjærge. NMøll.(Verdenskult.VI. 30 vækst): tueformet, om Foraaret . . æser

60). Bregner tuede sig. Fleuron.HFR.175.
\\

i forb. m. op. En enkelt Skovlfuld Jord
strøedes mellem dem, medens Bunkerne (af

lig) dernede tuede sig højere og højere op.

Breum.FS.89. Blodrøde Høje tuede op (o:

i et landskab). Fleuron. STH. 45. jf. MDL.
Feilb.III.833.

Xue-, i ssgr. af I. Tue (2); saaledes ogs.

(foruden de ndf. anførte) fx. tue-dannet (jf.

(jorden) gierne op, hvilket foraarsager, at

det øverste Jordlag aldrig bliver ret sammen-
hængende, men oftest tuuvet. KSelskNyeSkr.
IV.239. Jordsmonnet var tuet og bulet som
med Udvæxter. Rist.FT.23. den tuede Vækst
(hos fjældplanten Tofielda calyculata Whbg.).

MentzO.Bill.325. || som 2. led i ssgr. som:

det tykke stortuede Græs. Jørg. LT. 41.

lyngklædte, stortuede Næs. Fleuron. RH. 43.

formet;, -lignende; spec. kan nævnes en del 40 jf. græs-, lyngtuet ^se u. Lyngtuej

(især fagl., delvis foræld.) betegnelser for land'

strækninger opfyldte af ell. dækkede med tuer,

som Tue-hede, -kær, -land, -mark, -mose
(se især VSO.). -bo, et. (sj.) myrebo; myre-

tue. *Skovmyrens Tueho.Rørd.GD.47. -for-
met, adj. (ogs. -formig. S&B.). spec. (bot.)

om (væksten af) en plante, hvis tætstillede

(ugrenede) stængler (og grundblade) alle ud-

gaar fra omtr. samme punkt (cæspitosus).

Tuf, en. [tuf] flt. (om forsk, sorter; 1. br.)

-fer (OpfB.UVSl). (jf. ænyd. thudtz, en

stenart, sv. no. tuff; gennem ty. tuff, toff fra

syd-ital. tufo, der stammer fra lat. tofus,

tophus; jf. Duk-, Tufsten og I. Tras; fagl.

(mineral.)) betegnelse for forsk, (temmelig)

bløde, porøse sten-, bjergarter; navnlig

dels (jf. Kalk-, Kiseltufj om (udenlandske

sorter af) fraadsten, kildekalk; dels (jf.

Lange. Flora.*(1864).XLV. Nedliggende Tand- 50 Basalt- (VSO.V11.285. SaVIl.714), Pimp
bælg har tueformet \æk&t.Sal.XVI1.159.
-grav, en. (jf. u. I. Tue 2; arkæol.) lav,

tueformet gravhøj (fra keltisk jærnalder). Aarb.

1892.218. JohsBrøndst.D0.111.13ff. -græs,
et. græs, som vokser (paa ell.) i tuer; spec.

dels (jf. -star ; især dial.) om star, Carex L.

(JTusch.291\ OecMag.VI.334. D&H.), dels

(jf. -kogleaks; dial.) om mosebunke, Aira
cæspitosa L. (AxLange.FP.31), dels (bot.) i

flt., om græsser, hvis rodstok ikke danner ud- to

løbere (BerlKonv. XXIV 482). VSO. Mæg-
tige Skygger skrider

| i Tuegræs og i Lyng
|

langs Voldens (o: Dannevirkes) Rygning og
Sider. Rørd.GK.175. -hval, en. (jf. I. Tue

sten(s)-, Porfyrtuf; om visse hærdnede
vulkanske produkter m. m. (ofte i forb.

vulkansk tuf. KirkehistSaml.IV304. Uss.

AlmGeol.29). vAph.Nath.il.82. en halvrund

Bænk af Tuf og brændte Sten. JPJac.11.366.

J0rg.OF.74. Tuf-, i ssgr. (fagl. (mineral.))

foruden de ndf. anførte: tuf-agtig, -kirke,

-leje, -lignende.

Tuffon, en. se Tyfon.

Tuf-kalk, en. (nusj.) kalktuf. SLangkjer.
Varekundskab.I.(1856).424. D&H. -sten,

en. ijf. ænyd. tud(t)-, tudtz(e)-, dudt-, dutze-

steen (delvis under paavirkning af Tudse-

sten .^j, sv. tuffsten; fra ty. tuffstein) d. s. s.
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Tuf. vAph.Nath.VIII.240. de vaade Tufstene
(Bergs.PP.120: rullede Stene; her i KMe-
løhet. Bergs.PP.*116. HavebrL.*II.975. tras

eller vulkanske tufsten. ADJørg. II. 174.

Gnudtzm.Husb.l2. \\ hertil Tufstens-arkitek-

tur, -dannelse, -kirke, -mur oft.

Tagt, en. [togd] Høysg.Anh.22. uden

fit.; gen. -g ell. (nu næppe hr.) -es (Sort.

(Saml Danske Vers.^VI. 159)). {ænyd. glda.

tucht og tykt (Fragm.128), sv. tukt (fsv. ogs. lo

tokt, tykt;, no. tukt, sen. oldn. tykt; fra

mnt. tucht, det at trække, opdragelse, tugt, jf.

oeng. tyht samt got. ustauhts, fuldendelse;

egl. sa. ord som Togt (s. d.); jf. tugte, tugtig)

I) (jf. Børne-, Optugt; især tji, ofte m.
overgang til bet. 2) det at (bestræbe sig for at)

bibringe levende væsener (børn og unge men-
nesker, undergivne) gode sæder, dannelse, lære

dem passende opførsel, gøre dem skikkede til

at træde ud i livet olgn.; opdragelse; op- 20

tugtelse; ave (1.2); nu især (jf. bet. l.i)

m. forestilling om anvendelse af strenghed,

haandfasthed for at opnaa respekt, lydighed,

underkastelse. I.l) i al olm. daarerne foragte

viisdom og tugt (1871: Underviisning ; 1931:
Tugt). Ords.l.7(Chr.VI). Det maa dog være
en stor Hierte-Sorg for Forældre at see ingen
Tugt bide paa deres Børn. Holb.Pants.11. 7.

hvad er ædel Byrd foruden ædel Tugt?
Tode.1.130. (hun) var vokset op uden nogen 30

rigtig Tugt og gjorde alt, hvad der faldt

hende ind. IsakDin.FF.21. jf. Feilb. Tugt
og Ave er en gammel Nødvendighed.PPa-
ludan.Christianshavn.(1791).47. jf. MO.I.102.
tugt og herrens formaning olgn. (jf. u.

bet. 1.2), se Formaning. || ordspr. kød uden
salt er barn uden tugt, se Kød 1.2. se ogs.

Mau.II.467ff. \\ I min Skolegang selv, var
jeg ikke under saa haard en Tugt.JSneed.
VI. 31. * Plads for Skulder, Plads for Haand, 40

I

at din (o: dansk ungdoms) Id kan styrkes;

I
under Tugt, men ej i Baand,

|
Livets Gud

vil dyrkes. Drachm.(MBredsdorffSNutzhorn.
Den nye Sangbog. (1884). 146). under stræng
Tugt, ofte Mishandling . . skulde (fangeri)

slides til Yra.g.Buntzen.MB.49. || uegl. *Vil

Du ej dit Hoved bøje | under Livets strenge
Tugt? Kaalund.336. Du (o: modersmaalet),
min Længsels, mine Kvalers

|
Tolk, min

TankesTugtl OlafHans.ND. 100. Askesens op- 50

dragende Tugt. KirkeLeks. 1. 157. i.2) irette-
sættelse ell. (navnlig) legemlig revselse
anv. som straf (i opdragelsens tjeneste);

tugtelse. Ew.VII.147(8e u. børnlig;. Oehl.

XXIX.207. Velkommen, Aand (o: hellig-

aanden) med Tugtens Røst,
|
Med Kjærlig-

hedens Stemmeilng.RSE.VII.QB. saarer
han dybt sin Moders Barm —

|
Hun let

kunde løfte til Tugt sin krm.Bødt.199. Bøn-
derne . . skulde være frie for Svøbeslag 60

og anden legemlig Tugt. Molb.IifS. 1. 153.

jf.: den i Stiftelsen (o: lugthuset) brugende
Haand-Tugt.Prom.'V„7é(02. Il ! min Ung-
dom dagligt Brød

|
Jeg med fugt (Kingo.

SS.111.244: hos Riis; og Ave nød,
|
Tug-

tens Graad er nu saa sød. SalmHus. 91. 3.

saadan Tugt og Revselse (skal) ikke
komme dem (j: tidligere fanger) til Tort og
Forkleinelse. Fund.^'/il752. §4. Aarestr.ED.
146.

II
uegl. Vi har røvet Hegnets Roser,

I

mærket Tornens skarpe Tugt,
|
da vi haaned

dine (o: hyldens) Blomsters
|
simple, tunge

Bondelugt.NJeppesen.(Tilsk.l921.II.58).*Og
husk de store Fugles (0: bombeflyvernes)
Flugt

I

med Døden under Vingen !
|
Den Dag

de kommer her til Tugt,
|
du ved, de skaaner

ingen. KMunk.DS.35.
\\

(relig.) om revselse,

straf fra gud. foragt ikke Herrens Tugt, og
vær ikke utaalmodig ved hans Revselse.
Ords.3.11. den, der styrer alt . . er os imod.
Tugten hænger over os. Kofoed-Hansen.DL.
164. ringeagt ej den Almægtiges Tugt (1871:
Tugtelse) \Job.5.17(1931). Jeg har altid sto-

let paa (guds) Hjælp og bøjet mig for hans
Tugt.MartinAHans.JR.217 . et tugtens ris,

se IL Ris 6 (og 4:.aJ; jf. Tugtensris.

2) (især poet., højtid.) om en (gennem tugt

(1) erhvervet) god opdragelse, velanstæn-
dighed, passende optræden, sømmelig-
hed, anstand. 2.1) i egl. bet.; navnlig: blu
(I), dyd (2.2), tugtighed, ærbarhed, hø-
viskhed (som præger en persons (især: en
kvindes) væsen, optræden), (om særlig anv.

hos JVJens. se HarryAnd.JL.290). Dend
mand forskreved har en deel

|
Af tugt fra

Mogols rige (0: er overdrevent høflig). Sort.

(Saml Danske Vers.^V1.159). *Han svarede
(først rømmende med Tugt). Wess.82. *„Hør,
kjære," — jeg (0: en ung pige) med ærbar
Tugt

I

Ham (o: fætteren)nok tør Kjære kalde.

Winth.V29. Uden Blu (har Rom) sig selv

fornedret,
|
Kastet fra sig Tugtens Bælte

|

Og sig iført Skjøgens Klæde\PalM.(1909).
III.265. Katek.§101(1909: gode Sæder;. Det
var i fordums Tider, at Elskov var saa

stærk, men ogsaa saa hensynsløs og uden
Tugt.Gjel.HS.74. \\ i forb. m. ord af sa. bet.

Jeg er kommen hid, skiønne Jomfrue . . at

begiære hende udi ald Tugt og Høviskhed
til min ægte Hustru.Holb.Stu. 11.8. I alle

dine (o: Jesu) Ord og Sæder
|
Man Tugt og

Ærbarhed fornam, firors.66. med tugt og

sømme, se I. Sømme. — især i forb. (i) tugt
og ære: elske i Tugt og Ære.AbrahNyer
Rahb.III.290. Wess. 6. Hver Perle er en

Dyd . . Baandet, som holder Perlerne sammen,
er den kvindelige Tugt og Ære. Rowel.Br.498.

jeg har været gift i Tugt og Æve.AaDons.
MV.43. Feilb.

)|
(især Q) ell. spøg.) i forb.

med tugt at melde ell. (nu mindre hr.)

sige (sj. tale. Bredahl.VI.117) , anv. som
undskyldning for, at man bruger et stødende,

upassende, djærvt udtryk; med respekt al

melde; reverenter talt (ogs. undertiden anv.

som tom høflighcdsfrase). I (,>: ridefogderne)

faar Fløden af Melken, og Herskabet faar

en Loort (med Tugt at sige.). Holb.Jep.

I

II .2.

jeg (har) været. Student, Land-Stryger,
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Krigsmand, Theolog og med Tugt at melde
Autoi. Ew.(1914)JV278. *En Sælandsfar jeg

er, med Tugt at sige. Grundtv.PS.III.85. jeg

er, med Tugt at melde, saa træt som et Asen,

PNJørg.S.127. min Hund udstødte et Ræd-
selshyl — og desuden noget andet, med
Tugt at melde. Duelund.N.85. se ogs. u. II.

høvisk slutn. (nu næppe Ir.) i sa. anv.:

med tugt. Ew.(1914).II.236. skal hun bøies

med Strenghed, er hun — med Tugt — saa

stiv som en ung Stridsfole, der aldrig bar
Trendse og KsiT^snn.Ing.VS.1.62. 2.2) (ofte

m. overgang til let. 1) om (tilstand af) lydig-
hed, ave, underordnen (sig) under en andens
myndighed; ogs. om selvtugt; især (jf. Hus-,

Kirke-, Kloster- (2), Krigs-, Mands-, Skole-

tugtj om (opretholdelse af ell. regler for) den
disciplin, der er gældende for visse grupper

af personer, holde streng, skarp Tugt blandt

Krigsfolk. MO.^ et Nonnekloster, bekjendt
for sin strenge TvLgt.Kierk.I.nO. Kammer-
duxen . . bar Ansvar for Orden og Tugt paa
Kammeret (paa Sorø akademi). Schand.O.I.
70. *(nu har) slægten andet mål:

|
Frem i

tugt og takt ! NMøll.R.92. Mandskabet holdt

Skibsraad, men under Datidens jernhaarde
Tugt var det vanskeligt at faa Ret over
for Kaptajnen om Bord. Pol.^'/tl941.Sønd.

IS.sp.l. den Tugt eller Ave, som der (o:

i rasphuset) holdes inde.Anordn."'/ii>1708.§6.

3) (jf. tugte 3; sj.) overf. anv. af bet. 1,

m. h. t. ting (jf. Havetugt). Jorden bliver

gammel, saa der bider ingen Tugt meer paa
hende.Holb.Metam.):(3^. flere Steder blev
Bodernes brogede Virvar bragt under Tugt,
indordnet i Gader. UnivProgr.1942.1.9.

tugte, V. ['togda] -ede. vbs. -else (s. d.)

ell. -ning (i bet. 1-2: RasmWinth. S. 58.112.
især (fagl.) i bet. 4.2: Suenson.B.IlI.316.
TeTcnLeks.I.ll.II.49), jf. Tugt. {ænyd.
tuc(h)te (jf. ogs. u. optugte^, glda. thykte
(Fragm.73. jf. jy. tøgte. Feilb.), sv. tukta,

no. tukte (no. dial. tygtaj, sen. oldn. tykta;

fra mnt. tuchten; til Tugt)

1) (søge at) bibringe levende væsener (børn,

undergivne) tugt (1). Tugte . . at undervise.

Moth.T218. *Løb ei Morten Borup fra Plov
og Bonde-Hors?

| Nu tugter han Pilte til

lærde Mænd i ka.xs.lng.RSE.VlII.290.
\\

næsten kun (nu næppe br., jf. VSO. MO.)
i forb. m. op: optugte; oplære; opdrage.
Moth.T218. *Hvo tugted eder op til Dane-
kæmper?OeW./¥i22. Boye.PS.11.125. uegl:
(jeg) tugter . . min Sjel op, at den maa
holde sig paa Ønskets Spidse. Kierk.V1.233.

II t opdrætte (husdyr), jeg (blev) keed af

at sidde paa vores pandtsatte Gaard . . og
spilde mine beste Ungdoms Aar paa at

tugte Stude op til Hollænderne. Skuesp.V. 94.

2) (jf. indtugte; især CPJ (af) straffe (især:

korporligt (jf. sp.992^^^) ell. med irettesæt-

telse) for en forseelse ell. i opdragelsens, vej-

ledningens tjeneste; revse; ave. Hvo som
sparer sit Riis, hader sin Søn ; men den, som

elsker ham, tugter ham tidlig. Ords.13.24.

tugte en for udyd. Moth.T218. *Tugtes, me-
dens vi opaves,

|
Er vor første Ungdoms

Tvang. Stub.l34. *(de fromme) tugte mest,
hvem de har kjær,

| Det kalder Verden Daare-
iæid. Grundtv.PS.111.196. *„Du maa tugtes,

eller lønnes — !"
|
— „Lønnes!" bad de

rundten om. IlCAnd.SS.Xll.266. (forf.) tug-

ter sin Tids Forlystelsessyge. yodsÅ;ot;.)S'^.6P.

10 Moderen lagde sig aldrig imellem, naar Fa-
deren brutalt tugtede sine Børn. HSeverin-
sen.D.ll. tugte (en) med kærlighedsris, skor-

pioner, svøber, se Kærlighedris, Skorpion
3.1, I. Svøbe 1.2. (spøg.:) (han) var for

en lille Maaneds Tid siden kommet ud af

Tugthuset efter at være blevet tugtet i to

AaT. Duelund.N.167. m. h. t. dyr: du haver
tugtet mig, og jeg er tugtet som en Kalv,
der ikke er tæmmet. Jer.31.18. Ottos Hest

20 gjorde et Feiltrin, og han tugtede den med
Sporerne. Goldschm.Hjl.il.203. PEMull.*461.

II
(relig.) om straf, revselse fra gud (jf. smst.

460). Ps.6.2. Dend Bye . . blef nu igien tug-

tet ved En 'BT3Lnd.RasmWinth.S.125. Tode.

ST.11.43 (se u. II. Ris Gj. »Tugt de Trygge,
trøst de Sp&ge.Grundtv.SS.1.676. hvem Her-
ren elsker, den tugter (1819: revserj han.
Hebr.l2.6(1907). \\ O om kriger, (anfører for)

væbnet styrke: stråle en modstander ell. fjendt-

30 lige, oprørske grupper ell. omraader ved haard-

hændet fremfærd, nedkæmpning olgn. Holb.

Intr.1.17. Magnus Heinesen, den tappre
Færøer, som i sin Tid tugtede Søerøverne i

l^oxdsøen. Mall.SgE.363. I Guinea undsatte
han Fortet Prinsensten . . som var inde-

sluttet af Augna-Negerne, og tugtede disse.

BiogrL.^Xl.230.
\\

(sj.) m. tings-subj. Ords.

7.22(Chr.Vl). *Mit blanke Sværd saa tugted
ham,

I

At hånd toog til at grue. LThura.
40 Poet.313.

3) GJ overf. anv. af bet. 2: (be)tvinge;
kue; ave. tugte (o: spæge) sit Kiød (i Klo-
stre). ^^-^^.^1759^.363. vi (bør) tugte vore

Tanker til Lydighed. Monrad.BY86. EStokke-
bye.Avalon.(1916).81 (se u. I* Sommej.

||

ofte i part. tugtet brugt som adj.; især om
kunstnerisk stil, (sprog)form. (Julius Langes)
rene, tugtede og vægtige stil har den klassi-

ske skønhed.iVMøZi.^Le«ersi.fidsA;r.i927.339;.

50 (Calvin) skriver et klart, sammentrængt og
tugtet SpTOg.sa.VLitt.il.525. et stille, ly-

sende, tugtet Blik.JVJens.DF.201. »Landet
lå hvidt, og hver Pyt bar Is.

|
Tugtet hver

Busk måtte lide.JVibe.0T.17.

4) (sml. bet. 3 samt III. ave 3, II. straffe b)

fjerne en udstaaende, fremstikkende del af

noget. 4.1) (jf. sv. tukta, klippe (hæk); nu
næppe br.) m. h. t. træ(gren): afkorte; be-

skære. »Der tugted jeg vellystig Green,
|

60 Som var til Pligten (o: at bære frugt) alt for

seen. JJLund.(SkVid.lX.179). 4.2) (stenhug-

ger-spr.) m. h. t. sten: behugge groft; af-

bane, de gullandske Kastaler . . vare opførte

af tugtet K&lksten. Aarb.1895.79. Tugtede
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eller groft afspidsede Hak og False. Pm-
kurantf.Stenhuggerfaget.(1938).26.

t Tngte-boff, en. (ty. zuchtbuch; til

tugte 1 ell. Tugt l.i) hog med regler for god,

passende opførsel. Sort.(SamlDanskeVers.^VI.
159).

tastelig, adv. ['togdali] ((-f) tugteligen.
Tit.2.12(Chr.VI: maadeligen; 1907: sindigt;.

jf. Moth.T220. VSO.J. (glda. (adv. og adj.)

twctælig(en), tyctelig og tycthligh (Skraaer. lo

1.12), tøktelighe (Da.Folkebøger.I.(1915).97);

til Tugt ell. fra mnt. tucht(e)lik(en)
; jf. tug-

tig; nu kun arkais.) sømmeligt; ærbart;
tugtigt. Moih.T220. ene under Korset an-
nammes Kraft . . til at vandre tugtelig, ret-

færdelig og gudelig i denne Yexåen.Grundtv.
B.I.166. Optrinet omfatter kun Præsenta-
tionen og ender med, at Sara tugtelig faar
dem begge Iiaand.HBrix.AP.III.167. Tug-
telse, en. flt. -r. {ænyd. tuc(h)telse; vis. 20

til tugte; især CP) det at tugte(s); tugt; navn-
lig: revselse foretaget som straf, i opdragelsens

tjeneste; nu især om enkelt revselse (i ord ell.)

som legemlig straf ell. (relig.) om hjemsøgelse,

prøvelse fra gud (jf. MO.). saadanne Straffe

(er ikke) til Ødelæggelse, men til Tugtelse
for vort Folk.2Makk.6.12. lade ham . .

blifve paa et Academie eller under en Pro-
fessors Tugtelse. Gram.Breve.147. Uagtet alle

hans christelige, og fromme Moders For- 30

maninger, uagtet hans fromme Læreres ofte

igjentagne Tugtelser . . har han altid været
. . lige fræk og ugudelig. Ew.(1914).IV.161.
(hun) tildeelte Børnene en eftertrykkelig

Tugtelse. SHeegaard.UT.3. Hun tog (barnets

død) som en Tugtelse fra Gud. EBertels.D.

169. (jf. Tugtensris; nu næppe br.:) (daarlig-

heden) maa . . udpiskes . . med Tugtelsens
Riis. H0rn.Moral.il.108. Tagtelses-ret,
en. (jur.) revselsesret, (bønderne) blev under- 40

kastet Husbondens Tugtelsesret. FZa Cour.
Dn.II.68. PoV*/ul941.6.sp.6.

Tngte-meater, en. (^ Tugt-. Moth.
T219. Holb.Hh.1.63. Winth.RF.v. (t) Tugte-
mestere. LTid.1745.212). (ænyd. tuc(h)t(e)-,

tøchtmester(e), sv. tuktomåstare, no. tukte-
mestcr; vel fra ty., jf. mnt. tuchtmester, hty.

zuchtmeister; sml. Tugter) person, som tager

sig af et barns, et (fornemt) ungt menneskes
opdragelse, dannelse under opvæksten; op- 50

drager; kerer; hovmester. Rom.2.20(1907 : Op-
dragerj. En god alvorlig halfgammel Capi-
taine, som ingen Snik-Snak kiærer sig om . .

blifver den beste Tugtemester og Professor
for slige subjecta (o: forvænte unge adels-

mænd). Gram.Breve.147. Den unge smukke
Junker drog tilbage

|
Med . . sin gode Tugte-

mester
I

. . til det kiære Fædreland. Oe/tZ.

VII.310. Gjel.KH.6.
|| f om forstander for

(betjent ved) et tugthus. Anordn."/iol708.§l. eo

Tugthuuslemmer (plejer) at befinde sig bedre
under en menneskekiærlig Tugtemester end
under en Bøddel.Riber.(Rahb.Til8k.l793.667).

jf. Moth.T219 (om politimester). || nu kun

(jf. MO.; (3) i videre anv., om (streng) revser,

dadler, tugter. Elias . . indstillede sig for

Achab, ikke som en fangen Mand, men heller

som en Tugtemester. Eolb.JH.1.405. 2Makk.
4.16(Chr.VI: hevner^. Far kunde være en
streng Tugtemester. Buchh.FD.31. jf. tugte
sp.992''«^: I drabelige Søslag blev (Egil Rag-
narsønj Vendernes djerve Tugtemester.Bornft.
Samlinger.XVIII.(1927).15.

\\ billedl. Loven
er vorden vor Tugtemester til Christum.
Gal. 3. 24. *Ulykken er Tugtemester. OeM.
XXIY254. Kaalund.248. disse slemme Tugte-
mestre (a: træhesten, skampælen olgn.), der
have voldt eder (0: bønderne) mange sure
Timer. NRasmSøkilde.B.122.

|| hertil Tugte-
mester -inde (0: hovmesterinde (2). Moth.
T219. Gram.Nucleus.937. VSO.). Togtens-
ris, et. (1[ Tugtes-. Prahl.AH.I.108). (til

Tugt 1.2; jf. tugtens ris m. IL Ris 6, tugtel-

sens ris u. Tugtelse, samt Tugteris; høj-

tid.) hvad der hjemsøger, plager, revser en;
svøbe (L2); ofte i udtr. for straf sendt af
skæbnen, fra gud. Børn anseer Skoelen . .

for en Bussemand og et Tugtens-Riis,
hvormed Forældrene har truet dem, naar
de ey ere a,rtige. Argus.177l.Nr. 16.2. *(gud)
prøvede mig med sit Tugtensriis. Blich.

(1920).XXV.40. Bergs.GF.1.182. \\ om per-

son (hvis virke opfattes som en tugtelse (fra

gud)). VSO.(u. Tugt 3). NPWiwel.R.205.
Napoleon . . fuldbyrdede sit (maal) som
Gud Herrens Tugtensris i de sidste Dage.
Kidde. H. 41. Tagter, en. ({f) Tugtere.
RasmWinth.S.58). (ænyd. twctere, tøchter(e),

ty. zuchter; jf. Tugtemester) egl.: person,

der virker som optugter, lærer (jf.: „kaldes

nu en houmester". Moth.T220) ; nu kun (Qj,

højtid.) om person, som i ord ell. handling
(strengt) dadler, revser nogen ell. noget;

revser. Hebr.l2.9(Chr.VI; se u. Optugter^.
Miskiend ei . . | Den diærve Tugter, som
din Hovmod sa^rer. Bagges.PY73. Slavens
Lyst at dræbe sin Tugter. Welt2er.VG.15.

Tugte-ris, et. (sv. tuktoris; sj.) tugtens-

ris; som titel paa publikation af tugtende,

revsende indhold: Tugteriset. Guds Børns
almindelige Udtrædelse af Folkekirken og

Bortvendelse fra Verdens Afgudsdyrkelse. ilf

4

Sommer, (tidsskrifttitel.1866). tagtes-løs,
adj. se tugtløs. -ris, et. se Tugtensris.

Tagt-has, et. (ænyd. tuct(e)hus, om
skole, opdragelses-, straffeanstalt, sv. no. tukt-

hus; efter nt. tuchthus, ty. zuchthaus, holl.

tuchthuis; jf. Børne-, Forbedrings-, Spinde-

hus
II

bortfaldet som officiel betegnelse om
danske forhold efter indførelsen af Borgerlig

Straffelov "U 1930) f) egl. (i Danmark fra

beg. af 17. aarh.) om opdragelses-, ar-

bejdsanstalt (i Kbh.), hvori især daarligt

stillede ell. vanartede børn, opsætsigt tyende

ell. betlere og løsgængere kunde indsættes (uden

lov og dom), men snart ogs. anvendt til for-
varing af dømte forbrydere; fra ca. 1740
om strafarbejdsanstalt for grovere for-

XXIV. Rentrykt «•/, 1948 63
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brydere i Kbh., Stege (Møns Tugthus),

Odense og Viborg, senere (fra 1853) i Horsens

fjf. u. Statsfængsel 1). (ofte styret af præp.

i ell. (nu sj.) paa: Garnet bliver . . vævet
paa Tugthuset. JPaludan.Møen.II.(1824).114.

IPJensen.8AariHorsensTugthus.^(1924)M. jf.

ndf. 1.18 og u. Hus 9a). Holb.DNB.119. den
modtvillige Betler, der i et Tugthuus, langt

fra den ærlige Borgers Arbejdshuus, bør

tvinges til ATheide.PAHeib.R.II.56. Odense lo

Tugthuus. HCAnd. SS. III. 188. Sal.UX. 230.

II ofte i forb. som komme (Fund.^*/iil743.

IV§3. HCAnd.SS.III.265. LollO. se ogs. u.

II. lyve 1.3 slutn.), ryge, sidde (S&B. Krist.

JyA.II.127. CHans.F.150), sætte (Nørreg.

Privatr.I.218. Buntzen.MB.77), være (Krist.

JyA.VllS) i tugthuset, faa, skaffe en

i (sj. paa. Wi7se.il!. ¥266^ tugthuset, (jf.

bet. 2:) dømme til (1. br. i. Drachm.(Bran-
des.Br.III.4)) tugthus(et) ('Hun dømtes 20

til Odense Tugthuus. HCAnd. SS. III. 267.

Schand.F.491)
\\

(især foræld.) i særlige

(faste) forb. m. benævnelser paa lignende an-

stalter. Fornævnte Navigations - Skolehuus
paa Møen maa til et Tugt- og Arbeids-
Huus vorde indrettet. ii!esA;r."/4i737. Cit.

1742.(Hubertz.Aarh.III.312). Tugt- ogBøx-
nehus. FStuckenberg.F. 1.45. jf.: Børne- eller

Tugt-Euus. Slange. ChrIV981. et Tugt- og
Manufactur-Huus iYihoTg.Reskr.''/iil739. 30

IY§3. FStucTcenberg.F.II.201. jf.: Manufak-
tur- og Tugthusets Kasse. Zon^rm."/iii743.
I.§1. Tugt- og Rasphuse. (Sc%«e./E.¥
149. nu vist kun (jf. Rasphus; spøg., lidt

gldgs.) i forb. tugt-, rasp- og forbed-
ringshuset, om den christianshavnske straffe-

anstalt, der bestod af et rasphus og (fra 1790)
et tugthus (for de groveste lovovertrædere) og et

forbedringshus (tidligere (if. Buntzen.MB.l)
udtalt m. stærkest tryk paa Rasp-, nu olm. 40

m. lige stærkt tryk paa alle tre ssg.-led; jf.

Tugtraspforbedringshuus.Moi&. HO. 61). Ba-
den.JurO. Resol.^^U1842. (de) tror alle sam-
men, at de lider af Mindreværdskomplek-
ser. (Den, der har gjort det Ord populært,
skulde i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset!).

ERode. (Ill.Familie-Journal.^Vi 1947.27. sp.l).

jf.: forbedrings-, rasp- og tugthuset. Cit.1798.

(FStuckenberg.F.II.122). rasp- tugt- og for-

bedringshuset på Christianshavn. Ci<.i52i. 50

(smst.50). jf. u. Tugthuskandidat. 2) (streng)

frihedsstraf, som afsones i et tugthus (1);

tugthusstraf. Han skulde jo rammes . . Tugt-
hus — eller i bedste Fald Forbedringshus!
AndNx.PE.III.360. Trap.*VII.104(se u. ind-

dømme^. især i forb. som faa tugthus: Ja
adjøs saa længe, som Tyven sagde, da han
fik Tugthus paa lAvstiå.fFBauditz.]Hansen.
(1896).34. han fik (ell. blev idømt^ 8 aars
tugthus

i
Tngthas-, i ssgr. (især jur., eo

foræld.) til Tugthus 1 ; foruden de ndf. anførte
bl. a. Tugthus-arbejde, -betjent, -bygning,
-celle, -dragt, -fange, -gaard, -kirke, -kælder,
(et) -lem, -læge, -port, -præst, -straf, -af-

gift, en. (jf. -skat;. MRUrsin.Viborg.(1849).
228.232. FStuckenberg. F. 11.246. -kandi-
dat, en. (jf. u. Kandidat 1; dagl., nedsæt.)

person, hvis handlinger kan (ell. burde) bringe

ham i tugthuset; ogs.: person, som har været

straffet ell. straffes med tugthus; i videre anv.:

slyngel; slubbert. En Karl, der trumfer
Møens og Christianshavns

|
Og hele Verdens

Tugthuus - Candidater. Hrz.D. III. 94. Hjort.

KritLit.II.XXXIV. Politidirektøren, den Tugt-
huskandidat. Æode.ÆM.i3. jf.: en Tugt-,

Rasp- og Forbedringshuuscandidat. C/itewte

ARecke.D.19. -lov, en. (polit.-jarg.) om
forsk, (forslag til) love, der fastsætter friheds-

berøvelse som straf for (forsøg paa) at hindre

personers arbejds- og erhvervsfrihed (opr. om
et tysk lovforslag fra 1898, se Vogel-Jørg.BO.

575). om eng. forhold: den engelske „Tugthus-
lov", The Tråde Union Aet (1927). Frisch.

PE.243. Socialdem.^'U1946.7.sp.6. m. h. t.

danske forhold spec. om Lov Nr. 70 "/» 1929
„om Værn for Erhvervs- og Arbejdsfriheden"

(ophævet 1937): Socialdem.^'/il929.5.sp.l.

LSal.XII.14. -ret, en. (jur., foræld.) be-

tegnelse for en 1813 oprettet, 1850 afskaffet

særlig ret, der paadømte tugthusfangers for-

seelser ell. forbrydelser under tugthusopholdet,

se Buntzen.MB.44.67. -sjal, et. (dial, for-

æld.) sjal, som tilvirkedes i et tugthus og solg-

tes direkte derfra (jf. -udsalg^. Bregend.HB.

79 (m. h. t. Horsens Tugthus), -skat, en.

(jf. -afgift; emb., foræld.) en (visse (større)

gaarde paalignet) skat til fordel for tugthusene.

JMandix. Haandb. II. 493. LovLPet. V 787.

-ndsalg, et. (foræld.) udsalg, butik, hvor

genstande tilvirkede i et tugthus forhandles

(jf. -sjai;. hurtigt fik (Goldschmidts) Virk-

somhed Navnet „Horsens Tugt hus -Ud-
sal g" — et Navn, som helt op til vor

Tid stadig var hæftet paa „Crome & Gold-

schmidf's Udsalg i Horsens. Blade af Horsens
Historie.

(J9
42). 138.

tng^tig, adj. ['togÆ] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Moth.T220. Reiser.IV.146. VSO.).
(ænyd. tuctig, tøchtug, glda. tocteg (Da.
Folkebøger. I.(1915).91), sv. no. tuktig; fra

mnt. tuchtich, jf. ty. ziichtig; til Tugt; sml.

tugtelig; især højtid, ell. poet.) om person:

som (ved opdragelse, (selv)tugt ell. af naturen)

er præget af tugt (2(i)), sømmelighed; nu næsten

kun (jf. MO. og utugtig; især om kvinde) m.
tanke paa seksuelle forhold: ærbar; kysk;
dydig; i videre anv. om hvad der er præget

af ell. vidner om tugt, kyskhed, ærbarhed.

*Tragædier kand og slem Latter foraarsage,

I
Og mange Ord i dem er lidet tugtig sagt.

Falst.Ovid.43. Hans overgivne Spas var . .

stedse tugtig. Bagges.Ep.167 . *Da neied sig

mod Jorden den tugtige Mø,
|
Af Blussel og

Angst var hun nær ved at døe. Winth.V1.198.
fem nydelige, tugtige, halvt skjelmske, halvt

rørende Forelskelseshistorier. Brandes.B.260.

(han) var opdraget i et beskedent og tug-

tigt Hjem. JosefPetersen. VitusBering.(1941).
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31. Moderen (fremstilles) i et Negligé, der er

tugtigt. Elling.H.69. || i forb. som ærbar og
tugtig ell. (oftest; se kysk^ kysk og tug-
tig. De leve et kysk, ærbar og tugtigt Lev-
net. Pflug.DP.630. vi AUe veed, hvor reen

og uskyldig, hvor ærbar og tugtig . . Vertens

Datter (er). Winth.IX.196. hertil: Tagtig:-
hed, en. (glda. tuktug-, tyktugheth; især

højtid, ell. poet.) Capelianen skal sig imod
Sognepræsten . . tilbørligen med al Lydig-

hed, Ydmyghed og Flittighed, Tugtighed og
Troskab ioTho\de.DL.2—14—9. Qvinderne
skulle pryde sig i sømmelig Klædning med
Blufærdighed og Tugtighed (1907: Ærbar-
hed). lTim.2.9. Saa bære Tugtighed Terne-

Slør, og Skamløshed gaa i Skarlagen I G;eL

HS.17.
tngt-lø«, adj. (t tugtes-. LTid.1751.27).

(ty. zuchtlos; højtid., nu sj.) som er uden
tugt, ave; tøjlesløs; uhemmet; bluløs; spec.

om en person (s (kvindes) væsen, optræden):

skamløs; utugtig; usædelig, den urene og
tugtlose Aand . . der spiller med det

Ærværdige. Mart. (Berl Ttd.*%t 1854. 1. sp.4).

Du Purpur-Pjalt, en tugtløs Kvindes Slave

(o: om kong Antipas).Rich.VH.14o. tugt-
løse, lovløse sjæle

|
ender i dunkel kvide.

NMøll.B.30. jf.: Centrum for (de diony-

siske) Fester (laa) i en overordentlig køns-

lig Tugtløshed.StSprO.Nr.161.5. -me-
ster, en. se Tugtemester, -vænne, v.

(hos sprogrensere) disciplinere. Selmer.FO.
11.151. HjælpeO. \\ især i part. -vant.
Selmer. FO. II. 151. FrHamm. Grundtvig og det

forenede venstre. (1875). 58. den frie Negers
Foragt for sin tugtvante (Brandes.Uden-

landskeEgne.(1893).93: disciplinerede^ Lands-
mand (j: som er soldat). Brandes.XI.219.
Tuja, en. ['tuja] (ogs. skrevet Thuja^.

best. f. -en ['tuja^an] flt. d. s. (LeckFischer.

Tedora.(1928).45) ell. (alm.) -er ["tuija^ar]

(tilsvarende i eng., ty., fr.; fra gr. thyi'a, egl.:

duftende vækst; besl. m. Timian) 3( stedse-

grønt naaletræ med skælformede naale (vok-

sende i haver, paa kirkegaarde olgn.); konge-
ved (1); livstræ (1.2); Thuja (occidentalis)

L. Funke.(1801).II.174f. Lodret med Læg
ved Læg

| er Tujaen klippet. Z>rac/im. t/£>.

324. de kvalmt og smudsigt lugtende Tuyaer
. . bredte sig i KTåmcnc. Reinhard.FC.215.
HakIIolm.FT.67. om veddet: Møbelsnedkeri.

[1937].21.
II

heHil bl. a. Tuja-busk, -cypres
(dpt til cypresfamilien hørende naaletræ Cha-
moecyparis. BerlIIavcL.I.153), -gren, -hæk.
Tukan, en. [tu'ka'n] flt. -er. (ænyd.

toucan (Arøboe.Hexaemeron.(1661).156), eng.,

fr. toucan, ty. tukan, sp. tucan; egl. et syd-

amerikansk (lydefterlignende) ord) "^ syd-

amerikansk klatrefugl af familien Rham-
phastidæ; peberfugl. vAph.Nath.VIII.240.
Drnchm.DM.125. Boa8.Zool.*594.

tnkke, v. ['tugo, 'togo] -ede. (;'/. IV
takke, tikke; lydord; 1. br.) frembringe (en

række) dumpe, dunkende lyde; især om (fartøj

forsynet med) (petroleums)motor : Petroleums-
motorer tukker (i havnen). BerlTid.^*/tl925.

Aft.l.sp.2. tukkende FiskeTh&aide. FrNygaard.
(SorøAmtstid."/il946.4.sp.6). jf.: Fiskeren
tukker fra Havdybet ind. sa.U.80.

Tulade, en. [tu'la-Sa; ogs. 'tu('),la-69]

(ogs. Tul(l)a. ['tu(-)(|)la] m. flt. -er. Thaulow.
Træ.(1912).204. Bl&T. — m. ty. form Zu-
lage, en. FagOSnedk.228. jf. Tulage, en.

10 Meyer.* 994. — nu sj. Tolag, et (FagO.
Snedk.206; flt. d. s.). Tolager, en (Lundb.;

flt. -e) ell. et (Sal.VI.552). Wilkens.MT.181.
Wagn.Tekn.546). flt. -r. (no. tuladd; fra ty.

zulage, nt. tolaag i sa. let.; til ty. zu, til, og

en afl,. af legen, lægge; sml. Tillag; snedk.)

d. s. s. Tillæg 1. Cit.l902.(OrdbS.). Born-
holmsTidende.^^h 1914.1. sp.6. Møbelsnedkeri.

[1937J.217. II ofte i ssgr. som Træ- (Born-
holmsTidende."/il914.1.sp.6. TeknLeks.1.562)

20 ell. (nu oftest) Zinktulade (Møbelsnedkeri.

[1937].214. SorøAmtstid.^*/2l945.6.sp.l).

Tulban(d), en. se Turban.
I. Tule, en. (ogs. TuUe^. flt. -r. (ænyd.

(en lad, liden, underlig) tu(u)le, sv. dial.

tule, lystig ell. sær person (jf. sv. turej, tulu,

dum pige, no. dial. tule, lystig fyr, særling

m. m., jf. no. dial. tuUa, taabelig kvinde;

muligvis besl. m. (afl. af) no. dial. tul, taabe,

arbejdstræl, der maaske foreligger i ænyd.

30 (broder) Tuul, i tiltale til en munk; af uvis

oprindelse; ofte sammenblandet m. 1. Tulle

og til dels brugt som forkortelse af Tvetulle;

nu kun dial.) besynderlig, aparte, sær
person, (næsten kun i forb. m. karakterise-

rende adj.; i forb. m. lille (ell. bitte^ foreligger

(til dels) sammenblanding m. I. Tulle 1^.

„Et selsomt menneske." Moth.T220. en li-

den Tule, underlig Tule. Rostgaard.Lex.T7Ib.

Saadan een andægtig Thule | Er jeg Stym-
40 per bleven nu. Cit.ca.l710.(NkS4°820. 90).

(tvetullen) Er en Melange af begge Kiøn, har

været debaucheret (o: brugt til utugt) paa
den ganske Reyse af Capitainen, som bragte

den hid, efter Tullens egen Bekiendelse.

Klevenf.RJ.164. Jeg (o: en gi. kone) er jo en

underlig Tulle, siger ma.n.HCAnd.TB.1.72.
„Jeg (o: en gi. sladrekælling) kan snart ikke

udholde at gaae nogen Steder længer." —
„Det bliver rigtignok galt; hvor skal saa

50 Folk faae Noget at vide?" — „Aa, Du er en

poleert Tule (o: lun rad). Laves! Jeg veed

nok hvad Du mener." AntNiels.FL.III.152.

en lystig Tulle. MDL.(8djy.). en sær bitte

tulli. Feilb. det er dog en farlig (o: sur, vred-

laden) Tule. OrdbS.(sjæll.). jf. u. Brikkeraager.

II. Tule, en. se L Tulle.

III. Tule, et. se Thule.

Tuliband, -bant, en. se Turban.

Tulipan, en. [tuli'pa'n] (nu kun dial.

60 Tul(l)lp. Ilelt.J'oet.lll. Clitau.PT.63. Ste-

ners.Poes.lO. Krist.JuA.TiU.4.Afd.l8. Feilb.

jf. VSO. JTu8ch.249 (tulpe) oa u. Sotulipan;.

flt. -er. (ænyd. tulipan, tulip(e), flt. ogs.

tulper, 8V. tulpan (ældre ogs. tulipan^, no.
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tulipan; fra ældre ty. tulipan (nu: tulpe^,

holl. tulp (t tulipa), gennem ital. tulipa(no)

fra tyrk. tulbant ofi., turhan (se Turbanj;
navnet efter blomstens form)

1) 2( den som prydplante i haver al-

mindelige løgvækst (af liljefamilien) Tu-
lipa ell. spec. om llomst heraf. *Blant Lilier

og Tuliper,
|
Blaa-Mynte sees i Haven. Reenb.

11.27. dobbelte og fulde Tulipaner. HaveZ).

(1762).188. Winth.VI.197. knirkende, skøre, lo

saftige Tulipaner. JVJens.A.1.93. Feilb.
|I
vild

tulipan, skovtulipan, Tulipa silvestris L. Vi-
borg. PI. (1793).66. Rostr.Flora.I.^*(1925).99.

ogs. (jf. flg. gruppe; dial.): korn-valmue, Pa-
paver rhoeas L. AxLange.FP.il3. || om forsk,

andre blomster; fx. om magnoliens (jf. Tulipan-
træ^, sml.: Hver Dag der kom bragte nye
Blomster . . paa Magnolien store, purpurstæn-
kede Tulipaner. JPJac.II.119. spec. (dial.) om
forsk, (kraftigt røde) markblomster; sadledes 20

(jf. Rugtulipanj om vild valmue. Papaver
L., i forb. fandens tulipan (se u. Fanden
2.1^; om rød arve, Anagallis arvensis L.:
Vorherres tulipan. UfF. \\ (jf. bet. 2) i

sammenligninger; især dels om hvad der har
(bæger) form som en tulipanblomst: LTid.
1725.108. den Tids Kaner (var) brede og
udskaarne som en Tulipan i Baggavlen.
PhRDam.FI.150. (spædbarnets) Hoved stak
i Bunden af Kræmmerhuset (0: tæppet) som 30

i en Tulipan. JFJews.Z.95. jf. ndf. 1.33: *sig
den Engle-Munds Tulip lod OTp.Wadsk.129.
dels m. henblik paa tulipanblomstens ofte

stærke, prangende farve (r): *Hendes Ansigts
Snee og Kinders Tulipaner, smsf. 5. hun blev
som en tulipan i hovedet (o: rødmede stærkt)

j

spøg. (jf. Byskov.M.132f. Brøndum-Nielsen.
(NatTid.**U1938.11.sp.4f.)): *Di (0: de andre
piger) æ blot Leljer aa Rowser —

| Men Du— Du æ en 'T\x\\epa.n.\Bøgh.D.lI.315. 40

2) om hvad der i form ell. udseende minder
om, sammenlignes med en tulipan (1). Møn-
strene (i hedebosyning) dannes af . . udsyede
Huller, sammenstillede i Stjerner og lignende
Former; almindelig forekommer Tulipanen.
Tidsskr.fKunstindustri.1898.89. Der stod en
udenfor med et helt Bundt Recepter, saa-
dan hvad vi i Receptarsproget kalder en
Tulipan. FarmaceutiskTidende.1914.i87. Paa
Overfladen af nystøbt Beton, der er dækket 50

af stillestaaende Vand, kan der . . danne sig

indtil 21 cm høje, tynde Kalkrør, saakaldte
Betontulipaner, naar Betonen af en eller

anden Grund bliver udsat for en opadgaaende
Vandbevægelse. Suenson. B. III. 448. spec. i

flg. anv.: 2.1) (jf. Søtulipan, Tulipansnegl^
om dyr; f om art af foldesnegle: vAph.Nath.
VI.605.VIII.246. 2.2) (jf. I. Rose 2.6; mal-
jarg.) daarlig, slidt pensel. Elevbladet.

(Aarh.Malerskole).1930.15. 2.3) (jf. Tulipan- eo

skærm; især fagl.) bægerformet lampe-
skærm. OrdbS. 2.4) (jarg.) (knyt)næve.
*Bech (0: en bryder) klø den Muhamedaner
•

. I
Vis ham dine Tulipaner,

| Lad ham mær-

ke^ hvor de dufter sødt. Blækspr.1896.44. især

(jf. Rosenknop I.2) i forb. som (vil du)
lugte til ell. smage (UfF.) denne tuli-
pan? i trusel om prygl, kjender du denne
Rosenknop? (viser den ene Næve) Eller

kunde det interessere dig at lugte til denne
Tulipan? (viser den anden). Hostr.0.148(jf.
Danmark.1890.120). jf.: Ja om jeg end var
dobbelt saa vov,

|
Alligevel saa skal han

faae Lov
|
Sig pænt at rette efter min Plan

|

Og lugte til sin Tulipan. ARecke.EnOldgesell.

(1860).104.

Tulipan-, i ssgr. især (gart., bot.) af
Tulipan 1; fx. (foruden de ndf. behandlede)

Tulipan-art, -avl, -avler, -bed, -blad, -blomst,

-dyrker, -dyrkning, -elsker, -flor, -handel,

-knop, -løg, -mark, (en) -sort, -sygdom.
-artet, adj. (nu næppe br.) som ligner en
tulipan; i forb. tulipanartet liljeved, 2(

tulipantræ. VareL.(1807).II.155. -falde-
*yS®> en. (bot., gart.) sygdom, som angriber

tulipaner, hvorved blomsten kommer til at

hænge slapt ned. EavebrL.*II.983. -glas, et.

(fagl.) tulipanformet (vin) glas. Branner.DK.
188. jf.: Glas af den saakaldte Tulipanform,
d. V. s. Glas, som er bøjet svagt indad og
som er tynde og uden nogen Udsmykning.
CarlAAndersson.ÆdleVine. (overs. 1946). 144.

-skærm, en. (især fagl.) d. s. s. Tulipan
2.3. OrdbS. f -snegl, en. d. s. s. Tulipan
2.1 . Fortegnelse paa Byeskriver Birchs Natura-
lier.(1763).A3^. -træ, et. (jf. Liljeved og

u. tulipanartet; bot.) ^ det i Nordamerika
hjemmehørende træ Liriodendron tulipifera L.

med gule, tulipanlignende blomster ell. (jf.

IL Hvidved 2; fagl.) om dettes ved (Thau-
low.Træ.(1912).47. VareL.*891). Socialdem.

^*/il947.12.sp.4.
II

i folkeligt spr. alm. om
magnolie. Magnolia L. vAph.Nath.VIII.246.
Hauch.VI.422. HavebrL.*II.177. -tyv, en.

se I. Tyv 3.1. -valmue, en. 2( valmuen
Papaver glaucum Boiss. & Hausskn . (med
prangende farver). Sal.XVIII.22. HavebrL.*
11.373. -øre, et. (vet., jæg.) krøllet ørelap

hos hunde. DJagtleks.1322.

Tull(e), en, et. se Tyl.

Tulla, suhst. se Tulade.

I. Tulle, en. ['tula] (nu næppe br. Tule.
— dial. Tuller, en, et. MDL.(jy.; u. tulre^.

Esp.364(sjæll., jy.). Feilb.). flt. -r. (^sa. ord

som SV. dial. tulla (tylla), noget sammenrullet

(sml. jy. tulle, rund tremmekurv (Feilb.)), jf.

bornh. tules, kludedukke (Esp.364), no. dial.

tuU, uldtot, haarlok, bylt, tuller, uldtøje, og

dannelser som sv. dial. tuUra, noget sammen-
rullet (fx. bark, papir), lille busk, no. dial.

tuldr, bylt, sv. no. dial. tult, noget sammen-
rullet, bylt, lille dreng, hvortil no. dial. tuldra,

uanselig, slet klædt kvinde, sv. dial. tullta,

lille pige, samt nt. tiil(l) (tuU), (fjer) dusk;

maaske egl. om svøbelsebarn; jf. I. Tule, HL
tulle; dagl.) i) (kælende betegnelse for) lille

barn (oftest: pige) (som endnu ikke ell. kun

med usikkerhed kan gaa); nor; „stump";

I
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Jrold". (ofte i forl. lille tulle/ *Gid,
inden Aar gaar om, dend smukke Lisbeth-

Muule
I

I Vuggen faaer at see en mild og
lilde Thule. LThura.Poet.254. Jeg er Doctor
C. som har . . haft Eder (o: en mand) i Cuur
siden I var een liden tulle og laa i Svøb.
JRPaulli.JM.64. Nu sover hun i sin Vugge
trygt,

I
den lille, kvabsede TnWe.ZaliNiels.

LyseDage.(1890).21. To Tuller kom løbende.

Bang.L.104. En lille Tulle paa en fire-fem

A&T. Wied. LO. 119. jf. JHSmidth.Ords.165.
MDL. Feilb. UfF. || i rigsspr. især (jf. bet.

2) som pigenavn (ell. kælenavn til piger).

Drachm.F.11.300. Vores egen Tulle. i?ecA;e.

(iogtitel.1894). jf.: (hun) drømmer (om) sin

egen lille elskede Dukke Tulle. AKohl.Vore
DøtresMoral.(1923).17. 2) (jf. I. Dulle 2.2;

spøg. ell. let nedsæt.; 1. br.) om ung, (næsten)

voksen pige, kvinde (ofte: som er lidt løs

paa traaden). Det (o: en kammerpige) er just

ogsaa den samme lille Tulle (TBruun.Pr.
268: Trulle^ jeg mener. TBruun.(Nye orig.

Skuespil.V,3.(1790). 74). Hende, Pigebarnet,
talte vi aldrig om . . det har vel været saadan
en Tulle, han har haft den Gang. iZosen-

krantz.SG.123. det er en værre TuUi, han der
har faaet fat paa. Vist en, han har samlet
op paa Gaden i København. Æ^ndreascn.
Numre blandt de mange.(1932).123.

II. Tulle, en. se I. Tule.

III. tulle, V. ['tulo] -ede. isa. ord som
SV. dial. tuUa (toUa, tyla), hvirvle rundt,

vikle sammen, tumle om, vugge m. m., no. dial.

tulla, svinge rundt, krølle sammen, vikle sam-
men, tumle om ell. af sted, vælte om, refl.:

tulla seg inn(e), indhylle sig, jf. bornh. tula,

hylle, svøbe, klæde (Esp.495); sml. sv. tulta,

gaa trippende, vaklende, no. dial. tulta (tylte),

bylte sammen; jf. I. Tulle, dulle (u. dulre^ og

tulre; dagl.) I) hylle; svøbe; vikle (især i

forb. m. ind, jf. indtulle u. ind- 3.i/- ofte

refl.: hylle, svøbe sig (ind), hun tullede sig

ind i Si&let. PEBenzon.P.167. en lillebitte

Pige, der var tullet ind i Kaabe og Kyse.
JVJens.D.llO. Han tullede hende . . ind i

Pelsen. ThitJens.M.94. Hovedsagen er, at
man (i kulden) ikke skal tulle sig saadan
ind, at man ikke kan røre sig. Pol.**/il942.5.

sp.6.
II (1. br.) anbringe noget saaledes, at det

danner en krumning, snoning; rulle; trille.

Det tynde, hvide Haar var kæmmet glat

foran og tullet op i en kompakt Nakkeknude.
EmilRasm.Enneltinde.(1929).99. refl., om
levende væsen: „Sover den Lille?" — „Han
ligger som en lille mæt Munk og tuller sig

nok saa gemytlig 3a.mmen." EBrand.Bes.8.
AaDon8.DU.191. 2) lægge omsorg, ømhed for

dagen (over for smaa børn, hjælpeløse væsener)
ved at pusle om dem, hjælpe dem til rette
ell. kæle, dægge for dem. (han) laa og tul-

lede den lille Kæledægge, der kom kravlende
op i Sengen til Fader og Moder. EmilRasm.
F.73. Bregend.BU.64(se u. II. knolde 2).

jf.: (det var) som om samtlige hans buede

Indvolde betragtede sig selv som et kom-
pliceret Sæt Vuggegænger, hvorpaa hans
Hjærte tulledes (o: lulledes) sagtelig ind.
AKohl.MP.11.170.

II
især i forb. m. præp.

med. (den gamle mand) var ved at blive
Barn igen og trængte til at blive tullet lidt

med. AndNx.PE.III.173. (hun) tuller med
(børnene) i sine Arme. Bregend.FT.207. 3)
bevæge sig usikkert, trippende ell. stolprende

10 (som et lille barn); trisse; tusse; drysse;
ogs.: smaasysle, pusle med sit arbejde (uden
plan og energi); ofte i forb. som (gaa og)
tulle om(kring), rundt, tulle af (sted).
*(børnene) krøb lidt paa fire, rejste sig saa,

I
tullede om og kom saa i Ga.ng. Hostr.SD.

11.12. De mindste Piger fra Vajsenhuset
kom forbi . . De tullede af efter Plejemor i

de lange Kitler. Bang.SE.77. han ha'de jo

gaaet og puslet og tullet der hjemme i al

20 sin Tid, Skroget! TFted.LO.52. (Chr. Winther)
tullede ensom om paa Gaderne i Paris. FiiA
And.Litt.III.364. jf.: med en vis rolig, spotsk
Sikkerhed førte hun (o: Pernille i „Den
Stundesløse") an i Komplottet og tullede

med sin fortumlede Hushond.DagNyh.^^/t
1922.11.sp.l. Tulle-far, en. (jf. Fader
4-6; til III. tulle (3); ;/. -mand; spøg., til dels

vulg.) betegnelse for (en rar, ofte: noget pjok-

ket) mandsperson, (en tjenestepige:) Tullefar,

30 jeg elsker I)ig\OThyreg.UA.94. De er jo

skabt, lille Mand, til at være Tullefar i et

hyggeligt Hjeml Brodersen.HD.171. -mand,
en. (jarg. Tuller-. Oehlenschlåger og Ewald,
disse pragtfulde gamle Tullermænner. Po^
''/»1935.4.sp.l). (til III. tulle (3); jf. -far,

-mor; talespr. (spøg., til dels vulg.)) mands-
person, som gaar og tuller om; ogs. om kære-

ste, „skattemand", (undertiden (jf. I. Tulle 1

;

sml. -pige^ som kælende betegnelse for (til-

40 tale til) lille dreng: saa, tullemand, nu skal

du i seng I 1/ Der var vinket af, hun havde
sin egen Tullem&nd. Strøget.II.[1918J.nr.l2.

l.sp.l. (tilraab til en beruset:) Hold Ba-
lancen, Tullemand I jBrodersen.T.57. en mand-
lig Danser (skal) være et Mandfolk helt

igennem. Disse halvfeminine Springtulle-
mænd er forfærdelige.TidensKvinder.''/tl929.

14. -mor, en. (jf. Moder 6 ; til I. Tulle (2) ell.

III. tulle (3); ;/. -far, -pige; til dels vulg.) (kæ-

50 lende, spøg.) betegnelse for (især: ung) Icvinde

ell. lille pige. Tulle giver Massage. Lukket Brev
fra din Tullemor.titelpaapjece.[1915J. Social-

dem.*U1947.12.sp.3. -piffe, en. (til I. Tulle

ell. III. tulle (3); jf. -mor, -tøs; spøg., til dels

vulg.) (kælende) betegnelse for (ung, ofte:

letlevende) kvinde ell. for lille pige. (direktø-

rens „veninde", „pige") hvis Navn vi kun
kender som „Tulle^^igen". Socialdem."/* 1946.

14.sp6. kan tullepigen saa sige pænt takl
j

Tuller, en, et. se \. Tulle. Tuller-
mand, en. se Tullemand. Tulle-sko,
en. (til I. Tulle (1-2); jarg., nu lidt gldgs.)

ruivn paa en let, lavhælel sko med rem
(som bruges af smaapiger ell. unge kvinder).
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usnerpede Piger i Tullesko og Lakbælte.

A.B.C.Medlemsblad f. AmagerBadmintonClub.
1941.April. 5. sp. 1. Socialdem}/i 1947. 3. sp. 4.

tullet, adj. ["tul9<] (til I. Tulle 1; //.for-

tullet; talespr.) barnlig; barnagtig; ogs.:

forknyt; pjokket; sølle, der kom noget
tullet og barnet over hele hendes stakkels

Figur, mens hun . . gik op i Fortællinger om
de STmia.JVJens.SN.128. Naar den stakkels

tullede Mand ikke straks er med paa No-
derne, skyldes det ikke Dumhed. JacPaludan.
FJ.96.
tulle-tre, mim. se III. to 4.

Tulle<tø«i, en. (til I. Tulle 1 ell. III.

tulle (3); talespr., 1. br.) (kælende) betegnelse

for lille pige; tullepige. hun talte Fluer,

næsten som en lille TnllGtøs. KMich.HE.124.
Tulliband, -bant, en. se Turban.
TuUip, en. se Tulipan.

tulre, V. ['tulra] -ede. (sv. dial. tuUra,

tulder, trille, rulle (ned, sammen), stolpre,

no. dial. tuldra, gaa frem og tilbage, tultra

(seg inn), hylle, svøbe (sig ind); til III. tulle;

dagl.) I) (1. br.) d. s. s. III. tulle 1. (han)
krøb op på Bagsædet og tulrede (tæpperne)

om sig. Kidde.AE.1.25. 2) (l.br.) d. s. s. III.

tulle 2. har man rakt en vis Mand den lille

Finger, saa tulrer og kæler han saa længe,

at han faar hele }iaa,nden.DagNyh.^''/7l924.

l.sp.l. jf. bet. 3: *Hendes (o: en genboerskes,

der vander sine blomster) Uforstyrrethed
|
og

Fred ved blot at gaa
|
omkring og tulre.

Bønnelycke.IU.39. 3) d. s. s. III. tulle 3; ofte

i forb. som (gaa og) tulre om(kring),
rundt, tulre af (sted). *vor gamle Mo'r,

|

Som gaaer i Eveldrup og tulrer. OCDre^er.
Digte.(1837).! 5. Langsomt tulrede hun (o:

en frugtsommelig kvinde) nu hen ad Vejen.

FrPoulsen.L.153. Marketenderens lille Dreng
. . tulrede om paa Gulvet. Gravl. DFS. 107.

Pali gik og tulrede rundt og smaahøs. Erl

Krist.St.232. MDL. Feilb. om dyr: nyfødte
Lam . . tulrede omkring paa lange . .

Ben. HKaarsb. FolkenepaaNakkebjerg. (1895).
278. Nans.LL.171. Gæslingerne, som med
deres Mødre i Spidsen tulrede ud ad Grøn-
vejen. iiJør<i.Fa.20.

II
i videre (uegl.) anv. Det

kgl. Teater under Einar Christiansen tul-

rede af Sted under en vis Ligegyldighed.

Rosenkrantz. 30Aar paa det da. Parnas. (1927).
27. Søens Smaabølger tulrede lullende af

^i^å.ErlKrist.MM.180.
tnl-tre, num. se III. to 4.

Tulup, en. [tu'luft] (ogs. skrevet Tou-
l(o)up(e)j. flt. -per. (sv. tulubb, no. tulupp;

fra fr. touloupe, egl. et russ. ord; gldgs. ell.

dial.) lang, vid overklædning, kappe
til udendørs brug, især: af skind ell. skind-

foret; pels. (han) kaster en Toulup (Bøgh.
NarretApril! (1851). 7: Tulupp over sig. Bøgh.
DA.I.379. Nathans.HD.1.89. saa kommer
Doktoren op ad Gaden i sin gamle Karjol
og sin brunrøde Tulup. FalkRønne. Omkring
Gadekæret.(1921).97. Per Jørn (lod) Karlen

tage hans store Tolo (Kappen) paa. 4arJ
Holbæk.1923.172.

T'umbe, tumbet ofl., se Tumpe, tum-
pet osv.

I. Tumle, en. f'TommeL Tychon.Vers.
363. sml. Feilb.). (jf. ty. tummel i sa. bet.;

af II. tumle ell. af Tummelglas olgn.; nu
ikke i rigsspr.) lille bæger (ell. blikmaal,

til brændevin); tumling (I.3.i). Feilb. jf.:

10 1 liden Sølv tumle veyer til 4 Mk. 11 Skil.

Cit.l743.(AarbHards.l938.85).

II. tumle, V. [itomlo] -ede. imp. tuml
ell. (sj.) tumle f*Tumle dig. Skimmel!

|

Lystig aistedllng.DD.in.lB). vbs. jf. Tum-
leri, I. Tumling (1), I. TummeL {ænyd.
d. s., glda. d. s. (i bet. 1.(2 og) 4J (Rimkr.41),

SV. tumla, no. tumle; fra mnt. tumelen, hty.

tummeln, taumeln; jf. eng. tumble samt II.

tumpe og Tombola; rimeligvis egl. (lyd)-

20 malende ord for en urolig bevægelse (jf. ramle,

rumle olgn.); sml. III. tumpe)
I) være i urolig (ubehersket, uberegnelig,

svinglende, rullende, faldende) bevægelse. I.l)

i al alm., om person, dyr, ting olgn.: (fri-

villig ell. ufrivillig) bevæge sig usikkert,
uroligt (osv.) i en vis retning ell. hid og did,

frem og tilbage, op og ned; boltre sig; vælte
sig; rave; svingle; omtumles; ogs.: gaa
ravende, svinglende, famlende, de skulle

30 drikke og tumle (1931: rave) og rase. Jer.

25.16. *Hand tumlede som en der Sindet er

heiøyet. Holb.Paars.308. *De grebe plumpt
paa hende

|
Og tumlede saa vildt,

|
At Melke-

spanden y3dlted.Winth.HF.164. han tum-
lede lidt, han havde drukket stift. JacPalu-
dan.VV.153. Skonnerten tumlede i Søen.

KnudAnd.HH.32. (1. br.) med indholds-obj.:

*I Luften fire Sommerfugle tumle
|
Et ømt

l!agiat.Aarestr.S8.1L214. (jf. Tumler 2.2,

40 I. Tumling 2.3; fagl.) om duer: Det, at en
Due egentlig tumler, o: i Flugten kaster sig

bagover eller slaar en eller flere baglæns
Kolbøtter, er ikke nødvendigt for, at den
er en ægte Tumling. CGram.Husduen.(1910).
32. jf.: (skovsneppen) har en tumlende, men
god og hurtig Flugt. BMøll.DyL.II.291. med
særlig forestilling om tankeløshed: Der staar

. . Roantyren . . Enten er han gaaet omkring
os paa vor Vej tilbage, eller ogsaa har vi

50 selv gaaet og tumlet. Rørd.AM. 42. Erl

Krist.MM.208.
\\ (jf. bet. 3.ij som vbs. ell.

præs. part. *En oddet Øe, som Havets Tum-
len spæger. Steners.Ode.48. *Det glatte Mar-
svin tit sig tumle'nde OTpskyåer. CFrim.FH.
73. et Spil for de tumlende Yinåe. HCAnd.F.
67. man kan føle sig mere forladt midt
iblandt den tumlende Vrimmel, end paa de

mest afsondrede Steder. Drachm.LK.20. saa-

ledes synker Paralytikeren dybere og dybere

60 ned i et apatisk Sløvsind med lallende Tale

og tumlende Bevægelser. KPont. Psychiatr.

III.90.
II

uegl. Digteren (maa) føre det Liv

frem for os, der er bestemt til at tumle på
det nys undergåedes Grav. Hjort.KritLit.il.
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48. Det tumlede i de Aar af Reformplaner i

mit E.ovede.KMunk.S.18. Debatten tumlede
videre uden fast Ledelse. LindskovHans.G.23.

1^) i forb. m. (retningsbestemmende) præp.

ell. adv. man Bølgen seer for Storm og

stærke Vinde,
|
At tumle op og need, og

ingen Roe at &nåe.Helt.Poet.l06. hun saae

mig tumle med usikker Fod bag efter sig.

Birch. 11.66. den Drukne tumler fra det

ene Hierne i Stuen til det &n.det. Oehl.Øen.

(1824).III.295. I denne Stemning tumlede
han ind paa en Restauration. /«gr.£/^.F//.73.

Slæden . . tumler
|
Henad Landeveiens

Spor. Aarestr.ED.103. „Farvel!" sagde saa

B. til Præsten. Denne tumlede op (o: fra

stolen), snublede over en Skammel. JakKnu.
F.187.

II
spec. (jf. omtumle l.i^ i forb.

tumle om ell. omkring (Kierk.V1.309. Sv
La.HjG.165). ja vee dem, som tumle om
(1871: rave; af viinl Es.28.1(Chr.VI). (dren-

gene) havde . . tumlet meget om sammen.
JHelms.G.lO. (de) tumlede om mellem hin-

anden i en Latter lig Brænding. jBmc/i/i. Z7Æ.

12. 1.3) med særlig forestilling om urolig
forvirring, uorden, larm olgn.; spec.

(især talespr.): støje; larme; ogs.: leve i

sus og dus; svire. Nysted. Rhetor. 52 (se L
rumle 1.3^. han drak og tumlede i sin egen

G3ia.id. LHøyer.G.85. Det tumler stærkt paa
Loftet. VSO. den mest tumlende Gade i Paris.

JLange.Breve.22. I den første Tid tumlede

og sloges han mere end han svirede. JFJens.

NH.53. (hun) tyssede paa Børnene, naar de

fav sig til at tumle. Brodersen.S.95. Feilb.

IfF. spec. (dial.) om torden: buldre. Esp.355.

1.4) om (pludselig, ufrivillig) bevægelse fra

\ normal (opret) stilling, (hovedkulds) fald:

Ifalde om(kuld); trimle om(kuld); vælte

i
om). Reenb.II.3. tumle baglænds ned . . i

iosQU. Bagges.DV VI.139. Mand slog Mand

I

saa han tumled.Wilst.Il.IVv.472. Da jeg

[Var lille og skulde til at gaae, |
Tumled jeg

Itidt med Faldhat ^&&.Rich.SD.113. Feilb.
||

\spec. (jf. omtumle 2) i forb. tumle om ell.

omkuld (Riber.II.240. LokomotivT. 1942. 163.

øp.l). Jeronimus gir ham et Ørefigen saa

han tumler om. Holb. Mase. II. 1. dog ere disse

Baade (j: kajakker) lettelig til at tumle om.
LTid.1729.217. VKorfitsen.F.109. D&II. spec.

(jf. falde (IL9.15) omkuld, IIL tumpe ofl.; nu
I næppe br.) om (frugtsommelig) kvinde: komme
li barselseng; føde. hun skal snart til at tumle
om. Moth.f221.

2) bringe noget i voldsom bevægelse,
i tumlende (l.i) bevægelse, spec. med fore-

stilling om (bestræbelse for) at have ell. faa
magt over noget, behandle det med over-
legen kraft, (kunne) faa det til at føje
sig (modstandsløst) efter ens villie; ogs.:

tage kraftigt fat paa; regere (2.4) med;
raade over; ofte uegl., om aandelig virk-

somhed, om skæbne (tilskikkelse) olgn. (om
refl. og reciprok anv. se bet. 3). 2.1) t forb. m.
præp. med. At hussere, tumle ell. tyranni-

sere med een, a: tractere een ilde. Høysg.S.
60. Da jeg paa engang fik de mange Penge

I

At tumle med. Pram.Drøm.87 . Man tumler
med Seil og RoT.Ing.DM.50. (han) har testa-

menteret Dem 200000 Daler (men) Uden-
lands tumler man med saadanne Boer og
lader saa lidt som mulig slippe hoit.Gold-
schm.SF.15. Nede i Køkkenet blev der stær-

kere Tumlen og Raslen med Spande, Fade
10 og Brikker. JPJac./.S. jf. bet. 2.2: jo meer

han vilde tvinge (hesten), jo ubændigere og
stædigere blev den . . Otto . . tumlede med
Resten. Ing.VS.11.200. \\ spec. m. h. t. pla-

ner, tanker olgn. (inden en fast form ell. et re-

sultat er opnaaet). Etatsraad Planck havde
faaet en Tanke, som han tumlede med, thi

han sagde meget adspredt Velbekomme til

FiofessoTen.Schand.TF.11.118. Jens' Hjærne
tumlede altid med de højeste Problemer.

20 Aakj.VB.203. Forfatteren tumler med Stof-

fet. EllenJørg.HH. 12. 2.2) i al olm., m. obj.

(i pass. tumles uden skarp adskillelse fra

bet. 3). Af stolte Bølger jeg har længe været
tumlet. Holb.Mel.Vl. Naar man vil (fiske)

slipper man . . Sække ned i Vandet og tumler
(fiskene) deri. vAph.Nath.V1.610. Skibet tum-
ledes om paa Søen i meer end 2 Maane-
der. Mall.SgH.255. den forskrækkede Borge-
mester kunde (ikke) begribe . . af hvis

30 Hænder han saa besynderlig blev tumlet.

Ing.EF.VII.112. (han) river Barnet op af

Vuggen , og kysser og tumler det. Blich.

(1920).XIX.202. JPJac.1.285. jf. bet. 2.3: de
Heldte,

|
Der tumlede Fiinden i Pommer-

havs-Vand.iS'or<.^6'.F2'". uegl: *han3 tviv-

lende Siel
I

Nu tumledes hist og nu tumledes

her. Bagges.Ungd.il.87. Dette ulykkelige Rige

. . tumledes imellem Regentskabets Orgier

og Hjorteparkens Udsvævelser. Fædrel.1844.

40 sp.13947. (heltinden) tumles under spæn-
dende og mærkelige Begivenheder rundt i

hele Europ&. Stangerup. R. 143.
\\ (jf. om-

tumle 1.2) i forb. tumle om ell. omkring
(Skuesp.VII.122). Hun fatter ham i Haaret,

og tumler ham lystig om. Holb.IIJ.V3. Jeg

er et Menneske, der er tumlet om paa Ver-

dens Hav i forskjellige Forhold. Gylb. 1.35.

Mennesker . . som tumledes om fra Stand-

punkt til Standpunkt. GBang.EK. 1. 112.
\\

50 spec. (med overgang til bet. 2.s) m. h. t. et

dyr (navnlig en (ride) hest), som man (driver,

lader løbe ell. springe hid og did og saaledes)

søger at faa magt over, styre, da han rett vilde

lade see sin Konst og tumle sin Hæst, slog

Hæsten ham al. Holb.DH. 11.360. (til) mili-

tairisk at ride . . udfordres: Vel at tumle og

kaste sin Hest til begge Sider. ExercArtil.

(1804).199. Hr. Barnekow tumled sin dan-

ske Hest. Ing.(Da Folkekal. 1841. 158). Jeg

60 (o: en røgter) har tumlet manne tossede

Kretur i min Tid. Korch.LL.67. Feilb. LollO.

jf.: (det) havde vakt Anstød, at P. L. Moller

og Ploug i Bemærkningsprotokollen havdo
tumlet deres Pen noget for livlig. HPloug.
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CP.40. 2.3) (jf. het. 2.2; især talespr.) le-

handle paa en overlegen, let, sikker maade,

ogs.: efter eget lune og tykke; beherske;
magte; styre; regere; holde styr paa.
(ofte i forb, forstaa, formaa at ell. kunne
tumle olgn.). Eensomt tumlede han Sorgen
i sit Rierte. Kierk.IV195. det var en For-

nøielse at see, hvor let og behændigt (billed-

huggeren) forstod at tumle baade Meislen

og Filen. Bergs.PP.174. (de) lærte at svømme
og tumle en Baad. TroélsL.XIII.72. med lige

Lethed tumlede (han) smaa og store ^uva-

xaer.OlesenLøkk.NH.I.lSl. \\ spec. m. h. t.

mennesker; tidligere ogs.: drive løjer med;
narre; drille (jf. Moth.T221). selv en pudret
Aand, kan fløite — flaae sin Næste . . |

Kan
hoppe, sye Merlin, og tumle Præsterne. JSu;.

(1914).II.205. De skulde bare see (min hus-

jomfru) i sit Kjøkken; det er en Lyst, saa

hun kan tumle Tigerne. Hostr.GE.60. Dron-
ning Margrete . . forstod at tumle baade den
svenske og den danske Adel. Allen. II. 58.

Han fik en Enke, som forstod at tumle ham.
Korch.LL.49.

3) refl., dep., reciprokt: (frivilligt) bevæge

sig (uroligt, livligt, voldsomt) hid og did, fra

sted til sted, især som udtryk for (ungdomme-
lig) kraft, livslyst olgn.; tumle (1) (rundt,
om); boltre sig. 3.1) refl. tumle sig. *0m
Skibet tumlede sig Kufferter og Skrine.

Holb.Paars.l7. Christoff tumler sig om (o:

raver paa skrømt) som en drucken Mand.sa.
Tyb.IV.4. *De laadne Satyrer ei blues ved

|

I Engens bløde Græs at tumle sig og hoppe.
Steners.Ode.47. *Viben . .

|
Tumler sig lystigt

i luftige T>iLnå^.Blich.Træk.l2. i Havet seer

man , . et Marsviin tumle sig. Andres. Klitf.

217. Børnene fik Lov til at tumle sig udenfor
paa Manken. Pont.LP.VIII.167. \\ som ud-
iryk for menneskers (uregelmæssige) færden
(paa rejser), levevis olgn. Slange.ChrIY534.
naar man tumler sig meget blive Dagene
Tigere. HCAnd.BCÆ.II.153. *man som Fug-
len i Luften maa tumle sig fri,

|
for at glemme

det daglige Livs Yrøyleii. Hostr.EF.1.4. *du
selv har jo tumlet dig om, —

|
nu, da du

ældes, er du bleven irom. Røse.MD.44. \\ om
tanker olgn. Rein.ND.93. de mange Indfald,

der tumlede sig i hans Hoved.PHans.KK.176.

II
(nu sj.) om (underlige) skæbnetilskikkelser

olgn. en af de store Katastrofer, hvori Tiden
ligesom er væltet ud fra sin Bane, hvori

Intet er fast, fordi Alt tumler sig, som dre-

vet af Vilkaarets Furie. Grundtv.Indbydelse.

(1808).7. I Morgen foregaar Afrejsen, om
alt gaar vel; hvorledes tumler dog alt sig

imod Forventning !ÆasÅ;.J5r./.222. 3.2) (nu
sj.) dep. tumles. Stuen er ikke eders Ele-
ment, Herre Konge! I maa jage og tumles.
Ing.VS.II.140. en udmærket Søofficier, som
næsten altid tumledes paa Søreiser. Gylb.II.
12. (hun) begræd . . som død den lille raske
Purk, der imidlertid . . tumledes i en vel-
havende Huusmands lille Ua,\e. Bagger.BrL.

155. 3.3) (1. br.) reciprokt tumles, (under
tumlen) brydes, bakses, kæmpe, han kaster

sig over hende . . man ser dem tumles;
hun faar med Hænderne et Tag om hans
blottede Strnhe. KLars. Eibl. 33. jf. bet. 2.i

og 3.2: mine Indbildninger, dem er jeg vant
at tumles med. Kierk.V1.307.
Tumle-, i ssgr. (uden for ssg. Tumle-

plads nu (i rigsspr.) især (s) af II. tumle
10 (1 ell. 3) ; jf. Tummel- ; især i ssgr., der betegner

sted, hvor man tumler (sig) ell. kan tumle (sig),

-bane, en. (jf. -pladsj. Tumle-Banen til den
største Æres Indleggelse Øster- Nord- og
Vester-Søe. EPont. Marmora Danica.I. (1739).

113. *ingen før sin Grav
|
Er sikker i sit Løb

paa Verdens T\imle-Bgine.Prahl.ST.III.38.

-bold, en. (ænyd. d. s.; jf. -klode) rullende

kugle ell. bold; billedl. (jf. Kastebold 1^;

(Macedonien) havde bestandig været en

20 Tumlebold nu for Thracer og Illyrier, nu for

Athenen og Lsicedæmon.OGuldb.VH.II.180.
Mennesket (bør) ophøre at være en Tumle-
boldt for sine Lidenskaber, et Løv for sine

Attraaers Storm. HSchwanenfl.OK.406. -bæ-
ger, et. spec. (billedl.) d. s. s. -skaal. man
har (under hasardspil) Frihed nok . . til at

drikke sig en Ruus i Lykkens Tumlebæger.
Kofoed-Hansen.KA.1.233. -frihed, en. fri-

hed til at tumle (sig), handle efter eget tykke.

30 (sætte) Grænser for Adelens Tumlefrihed.

VVed.R.ll. -klode, en. (jf. IL Klod 3.i

;

især foræld, ell. arkais.) kugle, som drejer sig

rundt (roterer); især billedl., som symbol paa
omskiftelighed. \\ som udtryk for lykkens om-
skiftelighed, i forb. lykkens tumleklode.
See Lykkens Tumleklode, jordisk Magt

|

I mig (o: Chr.II), som Gud eengang gav
trende Riger!

|
Nu er mit Rige dette lille

Kammer (o: i fangetaarnet paa Sønderborg).

40 HCAnd.KD.43. spec. som titel paa en gi.

folkebog: Lyckens Tumle- Klode, snart op,

snart ned, snart op igien.bogtitel.1710. Nye-
rup.Morskabslæsn.(1816).232. \\ om jorden,

verden (med dens (skæbne) omskiftelser). Med
underfuld Resignation Dit Øie

|
Hen over

denne Tumleklode g&dieT.Hr2.FN.189. Ing.

RSE.VI.25. Jordens Tumleklode,
|

Der
tumle kan langt meer, end før

|
Man ellers

den tiltroede. Winth. Lyr. 4. -pladis, en.

50 {ænyd. d. s.; jf. -rum og Tumlingsplads (u.

I. Tumling 1^, Tummelplads) plads at tumle

(sig) paa; (nu) især om en plads (et mindre
omraade), hvor man frit kan tumle ell. røre

sig (i (frilufts)leg olgn.); tidligere spec. om
(ride)bane, hvor man kan tumle (II.2.2) en

(ride) hest (Moth.T222. jf. JBaden.DaL.).
Svinene havde nu lidt friere Tumleplads
paa Gader og Torve, end tordnm. Rawert&
Garlieb.Bornholm.(1819).33. MO.^ VSO. det

60 store Portrum, der fandtes i alle Liibecker-

huse og som baade var Gang og Dagligstue

(og) Tumleplads for Børnene. /PJac./.225.

Pont.LP.VII.24. jf.: To Have spiller Klink

langs dine (o: Langelands) Kyster, |
og Bri-
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sen kaarer dig til Tumleplads. KMunk.E. 13.

II
(især ID) med videre anv., dels om sted

(større omraade), hvor man han leve frit,

færdes (frit) omkring, udfolde sin livs- og

virlxlyst. *Tumles er vor første Skiæbne,
|

Tumle-Pladsen Verdens Kxeds. Stub.133. jeg

vilde bestandig savne Paris. Her er dog den
rette Tumleplads for en rask Karl, der for-

staaer at glæde sig ved lÅ\Gt.Hrz.VII.20.
Høvdinger af Kongeætten finder her (i vi-

kingerøret) en Tumleplads for deres Mx-
gQxr\gheå.AOlr.NA.47. dels om et omraade
ell. forhold, hvor en (aands)evne, en virke-

trang ret og frit kan udfolde sig. det malende
Klingklang, hvori Sartierne (og lign. kom-
ponister) finde en Tumleplads for deres

tomme larmende Toneleeg.NyerupRahb.VI.
53. Dette Spørgsmaal . . har aabnet en viid

Tumleplads for Gisidngex. Bredahl.LO.27. re-

flektionen råder, hvor før fantasien har haft

sin tumleplads. AOlr.DH.II.215.
Tumler, en. ['tomlar] ((f) Tumlere.

EPont.Atlas.1.626). p. -e. {ænyd. d. s. (i bet.

1.2^, glda. tumbælær(e) (i bet. l.i: Mand.
131), SV. tumlare, no. tumler, ty. tummler,
tiimmler (mnt. tum(m)eler^, eng. tumbler;

af II. tumle (1 ell. 3)) I) om person. I.l)

(1. br.) person, der tumler (sig) i raske,

stærke bevægelser; danser, springer, akro-
bat olgn. Denne Gang landede hun paa Jor-

den som en Tumler, der slaar en Kolbøtte.
AndNx.MJ.1.13. 1.2) (m, I br.) til II.

tumle 2: person, der tumler (med) ell.

kan tumle en anden person (Moth.T222),
en (ride)hest olgn.; med objektiv gen.: Kle-
nodiet gjemmes til Kongen,

|
Baade hans

Ganger til Pryd og Gangerens Tumler til

lisidex.Wilst.Il.IYv.l45. 2) om dyr, der be-

væger sig tumlende (i raske spring ell. kast).

2.1) (zool.) marsvin (1), Phocæna communis,
ell. (især tidligere) nærstaaende arter som
delfin, Delphinus delphis. vAph.Nath.V247.
LiUken.Dyr.^126. Tumleren sprang om Stav-
nen

I

og Strømmen viste Yei. Rich.TT.38.
BMell.DyL.1.294. 2.2) (jf. Kaster 3; fagl.)

d. 8. s. 1. Tumling 2.8. EPont. Atlas. 1. 626.

Levin, kan Du huske Duerne, I havde —
Rabesholms hvide Tumlere, der kredsede
saa kønt over Huset. Esm.IIL173. CGram.
Hu8duen.(1910).32. 2.3) (1. br.) \. d. s. s.

Gøgler 3.2. Brehm.DL.lI.176. 3) om ting.

3.t) (væv.) vægtstang i en væv(s kontra-

march). Manufact.(1872).159. 3.2) (mindre
ir.)d. 8. 8. I. Tumling 3.i. SaUn.287.
Tnmleri, et. flt. -er. vbs. til II. tumle

(1 ell. 3), især om ubehagelig, voldsom,
støjende tumlen, (mange) har maattct af-

skaffe en Flok Jageduer paa Grund af over-
drevent Tumleri. CGram.Hu8duen.(1910).34.
Feilb.

1 1
(1. br.) uegl., om politiske uroligheder

olgn. de politiske Tumlerier i Faderens (d:

P. Hiort Lorenzens) Hus. Cit.l845.(PLaurid8.
S.Vin.59).
Tumle-rum, et. (sj.) d. s. 8. -plads.

En kraftig (konge) Sønne^ok . .
|
Og hvor

har Danmark Tumlerum for den? Boye.PS.
11.51. -skaal, en. {ænyd. tummelskaale

;

efter ty. taumel-becher, -kelch, berusende
bæger; jf. -bæger og I. Tummel 2.2; sj.) bæ-
ger (med vin), der bringer en til at tumle,

rave (beruset), jeg sette (o: satte) Jerusalem
til en tumle-skaal (1871: en Beruselses-

Skaal; 1931: et berusende Bæger^ for alle

10 folk trindt omkxing.Sach.12.2 (Chr.VI). jf.:

du gav os Tumle-Viin at dxikke.Ps.60.5
(Lindberg).

I. Tnmlinff, en. ['tomleq,] (ogs. (skre-

vet) Tomling. i bet. 3.i: Forordn.*Vil783.

§1. Blich.(1920).XXX.57. VSO.V11.191 (jf.

Skænkeskaai;. Gjel.W.17. jf. Junge.22). flt.

-er ell. (sj.) -e (BerlTid.^%1933.M.22.sp.4).
(sv. no. d. s.; af II. tumle (1 ell. 3); jf. II.

Tumling)
1) (jf. Omtumling; nu sj.) som vbs.: det

at tumle (om) ell. tumle (med) noget. Moth.
T222. (en fejllæsning ved dimisprædikenen)
tumlede mine Tancker med saadan En Tum-
ling, at ieg (nær) hafde gaaet under (o:

gaaet fra koncepterne). RasmWinth.S.64. jf.

Tumleplads: (vi) gjorde Commers med de
andre Cadetter paa vor Tumlingsplads
i Academie-Gaarden.(?t/i5.F7.i3.

2) levende væsen, som tumler (sig)

30 hurtigt, livligt (om), bevæger sig tum-
lende, tøjlesløst olgn. 2.1) (talespr., mindre
br.) om en person.

|| (jf. bet. S.i) især om
et lille barn. Pigen kom ind med de ren-

vaskede Børn, og begge Tumlinger hoppede
artigt xundt.LeckFischer.HM.36. Sikken et

Par Tumlinger, deres Mor har ordentlig

byltet dem ind. Buchh.DM.28.
\\

(til dels m.
overgang til II. Tumling; 1. br.) om person,

der omtumles af skæbnen, har (haft) en urolig,

40 omtumlet tilværelse. Pol.**U1905.2.sp.6. KvBl.
"/tl911.1.sp.4. Rørd.SS.19. 2.2) (dial.) lille

hest (af en nordsjællandsk race), de smaa
Heste, man kaldte Tumlingex. JHelms.G.73.
Kirkeligt SamfundsJulebog.1922.79. jf. Stedn.

11.79. 2.3) (jf. Tumler 2.3; fagl.) due af en

særlig race, der flyver med tumlende bevægelser

(kaster sig bagover i flugten). ChrBorup.PM.
23. PAHeib. Sk. 1.286. Ak, mine stakkels

Duer! — Seer Du! see! |
Der flyver mine

50 Tumlinger i Luften.Søtoft.ChrlVlOS. CGram.
Husduen. (1910). 32. Ueberkind.DV.VII. 250.

3) ting, der tumler (om), omtumles
olgn. De Tumlinger (o: vandreblokke), som
var revne løse og førte med af den skridende

Ismark. MKZahrtmann. Borringholmerens Hi-
8toriebog.I.(1934).ll. 7/. Tumleklode: Tær-
ning-lige Tider rinde,

|
Tumling kaldes

Lykkens Bold.Grundtv.PS.Y337. især m. flg.

anv.: 3.1) (jf. 1. Tumle, Tumler 3.2, Tummel-
60 glas; især foræld, ell. dial.) et lille bæger

(uden fod) med afrundet bund og (fx. ved ind-

sat metal) gjort saa tungt i bunden, at det af

sig 8clv holder sig oprejst (og rejser sig op,

naar det lægges ned); ogs. (tidligere) om et

XXIV. Rentrykt '•/« IM8 64
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stort bæger, der faldt om, naar man satte det

fra sig, og derfor straks maatte tømmes (SaU
XXIIL911). Moth.T222. »Guldsmedene har
smæltet Mynten om,

|
Og blandet vel med

Blye i Tomlinger og Ringe. CFrim.AS.23.
*den geskiæftige Hustrue . .

|
Skienkte sin

Husbond en Dram, i den lille sølverne

Tumling. Oehl.Digte.(1803).289. Blich.(1920).

XVIII.177.XXV11I.29. *den blaa Aquavit,

I

der vinked os tit
|
fra Tumlingens blin-

kende Rand. HSeedorf.ModfremmedeStjærner.

(1919). 65. Feilb. UfF. jf. Guld- (Bødt.

SamlD.302), Sølvtumling. vAph.(1759).
Bergs.GF. 1.257. 3.2) (jf. bet. 2.\) lille dukke
(af hyldemarv (se Hylde -mand, -marvs-
dukke), celluloid olgn.), i den nederste ende

forsynet med en klump metal, som holder den
i oprejst stilling. ORung.VS.189. Thuborg.Fi.

101. Marke.AtomerogMolekyler.(1931).36.
II. Tumlings, en. (ogs. (skrevet) Tom-

ling. MDL.600). flt. -er. (rimeligvis dannet

(af I. Tumling 2.1^ med tilknytning til I.

Tumpe, tumpet, til dels ogs. I. Tomling; jf.

II. Dumling; dial.) kejtet, klodset ell.

taabelig, dum, underlig (sær) person.
han er jo saadan en sær Tomling der ikke

vil være med os anåve. NHancke.Skizzer.Ny
Saml.(1880).58. Mikkel sejlede paa Fiskeri

med Børre, en sindssvag Tumling, der havde
været paa Egnen i umindelige Aar.JVJens.
FD.89. Staldkarlen var . . en „Tumling",
der ikke kunde faa Hesten til at staa efter

N.s Hovede, naar denne igen skulde i Sadlen.

AarbVends.1924.212. Feilb. UfF.(fynsk). jf.

Halvtumling. Bregend.MAG.12.
Tummel; en. ['tom'(8)l] best. f.

-en
(PEMulU254. Schand.TF.1.4) ell. (sjæld-

nere) tumlen (Oehl.Digte.(1803).229. Holst.

LHbl.112); flt. (sj.) tum(me)ler (Cit.1820.

(HCALund.St.l.91) ) ,
(penyd. d. s., sv. no. d. s.,

ty. tummel og taumel; til II. tumle) i) det at

tumle (sig) ell. tumle med noget, paa en vold-

som, urolig, i olm. tillige: larmende, støjende

maade; især: voldsom, urolig (larmende,
støjende) bevægelse af flere personer,
en menneskemængde olgn.; voldsomt (lyde-
ligt) røre; ogs. spec. (jf. II. tumle 1.3J om
den ved saadan urolig bevægelse fremkaldte

larm ell. støj. (ofte i forb. m. ord af lign. bet.,

som Alarm, Bulder, Larm(en) ofl.; se ogs. u.

Rummel l.i, I. Sus 3/ med særdeles Bra-
gen, Tummel og Bæfven opvakte (jordskæl-

vet) mange Mennisker af deres Søin. Slange.

ChrIV.747. (han) hørde denne Tummel og
Å.ll&Tm.Schousbølle.Saxo.216. Ingen maae be-

gynde Mytteri, Rotering, eller saadan Tum-
mel, hvorved Opløb kunde foraarsages.

SøkrigsA.(1752).§550. (her hører man . . en
Tuden og Larmen, og uforstaaelige Raab.)
Faderen: „Jeg hører en TiimmeV' Skuesp.V
364. *en Tummel jeg hører;

|
Vognene man

kjører for Børen. Hrz.FN. 98. *Skilt fra sit

Corps, vor lille Ven
|
Med Strømmen fremad

drives
; |

I Spidsen for en Bataillon
|
Han med

i Tumlen rives. Holst.LHbl.112. Stadens Tum-
mel (Chr.VI: bulder; 1931: Larm). Job.39.10.

Lysten ved de nøgne Menneskelegemers ra-

ske Tummel og stærke, anspændte Bevæ-
gelser. JLan^e.Bilf.//.25. Der blev vild Tum-
mel derinde. Hun løb og blev stoppet i Far-
ten. ErlKrist.DH.80. jf. Krigs-, Slagtummel:
Du høitidelige Stilhed før Slaget . . Din
Stilhed betyder mere end Slagets Tummel.

10 Kierk.V1.312. kampens vilde tummel. ^Oir.
DH.II.127. 2) med videre (uegl.) anv. 2.1)

(især Qi) urolig levevis, med travlhed, sel-

skabelighed, urolig (larmende) lystighed, ud-
svævelser olgn. enhver lever her hos jer lige-

som dem selv lyster, i lutter Tummel og
\J-orden.KomGrønneg.II.199. Keiserinden var
træt af Hoflivets Tnmmel. Holst.IV191. kjøbe
Glæden for enhver Priis og søge den un-
der Larm og Tummel. Kofoed-Hansen. LD. 37.

20 ThomLa.F.144. 2.2) (ty. d. s.; jf. Tummelom
2; nu næppe br.) uregelmæssig sindstilstand,

fremkaldt af ophidselse, beruselse olgn.; svim-
melhed; ørhed; rus. *Søg op det Sted hvor
Frihed boer . .

|
Hvor (man kan) uden Tum-

mel drikke frit
|
Den Nectar som Naturen

skienker. Tullin.1. 6. Hun saae ham i en hef-

tig Bevægelse, en Tummel, et Oprør, som
kom hendes Rosenmund til at smile. Tode.

IX.184. DiætLex.II.21.

30 II. tummel, adj. (til II. tumle (1) ell.

1. Tummel (1, 2.2); nu ikke i rigsspr.) til-

bøjelig til ell. nær ved at tumle (om); svim-
mel; ør; beruset; tummelumsk. »Hånd
agted at giøre ham tummel og syg,

|
Ja

lange ham Bragre-Driks Begre. Sort.HS.FP.
sa.(SamlDanskeVers.^V1.176) . Mens da Amu-
rath blev tommel af den fattede Indbilding

om en Complet Victorie, ravede hånd . . og
giorde en falsk Pas (a: et fejltrin). PBMy-

40 Hus.CortAdeler.(1740).19. Hvad er det med
dig Sofie . . Gaar du og blir tummel? iSøi-

berg.SR.219.

tummel-fuld, adj. (O, 1. br.) fuld af

tummel (urolig bevægelse (færdsel) og larm).

den Deel af Gothersgade som er saa stille

og rolig, som den nederste er tummelfuld.
Tode.IX.189. Blich.(1920).XXIII.73. -glas,
et. (jf. ty. taumelglas, tummelbecher ofl.; af

". Tum-
50 ling 3.1. LTid.l725.94(se Studsglasj. -hest,

II. tumle (1); nu næppe br.) d. s. s. I. Tum-

en. (af II. tumle ^l.i ell.) 2.1-2; sj.) hest,

som (tumler, boltrer sig, ell. som) man tum-
ler; billedl., m. lign. anv. som Kæphest 2:

vi kunne ikke giøre alting; er Dumheds
Valgsprog og Tummelhest. Tode.ST.1783.429.

-masket, adj. (vel m. tilknytning til I.

Tummel, II. tummel ell. II. tumle af jy.

tammelmasket , befippet, forvirret, til jy.

tamle, talme, fattes, mangle, være svag (paa

60 synet, forstanden osv.), ænyd. talme, være

langsom, oldn. talma, hindre, modvirke, holl.

talmen, tøve, smøle, og vistnok omdannelse af

nt. talmhaftig, holl. talmachtig, tøvende, sen-

drægtig; nu ikke i rigsspr.) forvirret; tumme-
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lumsk. *tummelmasket var mit Sind:
|
Jeg

strax lod Hesten sadle.
|
Men i det samme

faldt mig ind:
|
Mon Juno det vil dadle.

Reenb.1.7. * Strax Hundene, ved denne
Skræk,

|
Saa tummelmasket blive,

|
At de

den Desmer-Lugt, med Drek,
|
Von hinten

fra sig give. smst.11.349.

Tammel-om, en. {nt. tummelum (tum-
mel^m); dannet af tumle om paa tilsvarende

maade som Springom, Svingom, Spilop osv.;

jf. tummelumsk og Tummerum; nu næppe
i rigsspr. (se dog Kalk.IV481)} I) (til II.

tumle 1(3)) uro (og besvær); spec: larm;
støj. der blef en stor tummelora i byen.

Moth.T221. Det fører formegen Tumelom
med sig for mig, det gad jeg intet være
oxer. Kom Grønneg. 11.319. 2) (jf. II. tumle
1.1 og 1.4 samt I. Tummel 2.2; dial.) rus.

Feilb.III.892.

Tammel-plads, en. (ænyd. d. s., sv.

tummelplats, ty. tummelplatz; af I. Tum-
mel; nu ikke i rigsspr.) d. s. s. Tumleplads.
CPRothe.MQ.II.462. Grækerne indrettede . .

Gvmnasier, som omtrent vil sige de Nøgnes
Tummelplads. Tode.^B. 236. Staten (vilde)

blive en Tumraelplads for evig Uorden og
Anarchi. Birchier.Tr.68.

Tnmmeluin, en. se Tummerum.
tammelumfik, adj. [toma'lom'sgr] (ri-

mpÅigvis dannet af Tummelom, med tilknyt-

ning til II. tummel, tummelvorn, m. h. t.

sidste led muligvis ogs. til adj. løbsk (lobsk,

lubsk), jf. tåbelobsk, ubesindig fremfusende,

egl. ,.taabeløbsk". Moth.T2; især talespr.,

ipøg. (jf. VSO. Levin.)) om levende væsen,

især en person(s hoved, hjerne, ogs. tanker,

adfærd) : som viser (ell. vidner om) forvirring;

forvirret; forstyrret; ør; konfus; ogs.:

vild; balstyrig (Esp.355. Feilb.); ofte i

forb. tummelumsk i hovedet (Oehl.PSkr.

11.393. Heib.Poet.1.42. Rørd.RIl.210). Saa
tommelumsk som en Daare er. Wing.Curt.
393. Jeg er færdig at blive tummelumsk!
Skuesp.V.79. Blich.(1920).XXX.17. *Hans
Tanker tummelumske blev i Hjernen. Pa/Af.
AdamH. 11.68. Somme Tider blive (soldaterne)

reent tummelumske af den megen Banco.
sa. IL. 11 1.185. Jeg er blevet heelt tumme-
lumsk af bare G\diå&.Rantzau.D.Nr.20. En
lille, tummelumsk, gul Edderkop løb kild-

rende hen over hendes Haand. JPJac. 7. 6.

hun tabte al Stedsans og blev tummelumsk.
EmilRasm. Paa flygtendeFod. (1923) . 84. Esp.
355. Flemløse.lOS. Feilb. jf. den spøg. omdan-
nelse af navnet Thomsen : Thummelumsen.
Wied. (bogtitel. 1901). sa.LO.5. || med videre

anv., om tina : vilter; uregerlig ; balstyrig, en
tummelumsk Bæk. Elkjær. IIF.93. (hun) laa

med en tummelumsk Mave, formodentlig
angrebet af al den Chokolade, han overfyldte

hende med. Brodersen. L. 136. jf.: de (lable)

Modet og blev tummelumske i Maven, saa-

snart de kom ud i aaben iia.Iiørd.P.36.

-hed, en. (mindre br.) den egenskab ell. det

forhold at være tummelumsk, i sin idioti-

lignende Tummelumskhed . . søgte (hun) at

formaa et Stykke Steg .• . til at sidde fast

paa den forkerte Ende af sin Gaffel. TFied.

S.306. i ellevild Tummelumskhed. Bergsfedi.

A.59. Fuglen flyver lige i Hovedet paa En,
og man smiler ad dens Tummelumskhed.
Rørd.JE.66.

tammel - vorn , adj. {ænyd. tummel-
10 uren; til II. tumle (1); ikke i alm. rigsspr.)

tilbøjelig til at tumle (om); forvirret; tumme-
lumsk, han blev lidt tummelvorn over alle

disse uventede BegivenhedeT.Budde.TH.il.
Feilb. UfF.
Tammeram, en ell. (nu mindre br.)

et (Moth.T137. Biehl.DQ.IV242. Kierk.XIV.
162.274. FrPoulsen.R.220. jf. Saaby.'), [to-

ma'rom] (1. br. i rigsspr. Tummerumme.
Grundtv.Dansk.I.103. Kierk.XIV162.228.274.

io Schand.FrProv.7. Pont.DR.U.31. jf. Feilb.

— ogs. (skrevet) Tommerom (Tommerum).
Moth.T137. Biehl.Dq.IV.242. CLStrøm.U.63.

Skjoldb.KH.41. KnudPouls. U. 21. Tomme-
romme (Tommerumme). Tychon. Vers. 294.

Biehl.DQ.III.34. Grundtv.Dansk.il.42. Bre-

gend.BU.167. — endvidere m. forsk, afvi-

gende former som Trummerum (Wied.LO.66.
Hjortø.TO.49. KMunk.BF.143) ell. (sjæld-

nere) Trummerumme (Brandes.1.467), skre-

30 vet Trommerom (-rum) (Rist.ED.57. Tom
Krist.H.178. Brodersen.S. 5) ell. (sjældnere)

Trommeromme (Zak Niels. NT. 83. Lunde.
HG.36); (mindre br.:) Tummelum. ThitJens.

TS.171. OscJens.SL.57. Feilb. (u. tumme-
rumme^. Trummelum. Pol.*/tl912.2.sp.2.

Trumlerum. Wied.Kna.347). fit. (1. br.) -'er

(EBrand.Br. 11.69). {jf. ænyd. (have god)
tom-rum, (have god) (fri)tid, ledighed, lejlig-

hed (til en vis virksomhed), sml. tom (l.i)

40 og I. Rum 1 samt Tomrum; den nuværende
form rimeligvis udviklet af ænyd. tom og
rum, god tid og lejlighed (til en vis virk-

somhed), af ænyd. glda. subst. tom, (god) tid,

lejlighed (oldn. tom; substantivering af adj.

tom;, samt I. Rum (1) (jf. SaUXXIII.911);
sideformerne skyldes opfattelse af ordet som
lydord, tilknytning til III. tromme (jf. gen-

tagelsesformen trommerorame u. III. tromme;
samt: de Gutter (o: arbejdsløse), der gaar

50 her og trommer rundt, de skal have Mod
paa Livet igen. lAndskovHans. NH. 200), til

tumle om (jf. Tummelom^, trumle ofl.; sml.

ogs. (ved omdannelse) : Allerbest som vi saa

gaaer i vor egen Tommeroe.Denundcr%e
Ting,fundeniKongensHauge.(1781).6 || især

talespr.)

I) egl.: tilstand ell. forhold, hvorunder el

levende væsen (en person) er (frit) overladt

til sig selv, er fri for arbejde (arbejdspligt),

60 ikke er udsat for (besværlige) indgreb fra

andres side: fritid ell. (nu) uvirksomhed;
spec.: uforstyrret ro; (stille) ensom-
hed; (ro og) magelighed; især m. prcep. i.

det vil ieg gøre i mit tommerom. Moth.T137.

64*
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hvis min Fliid . . |
Faldt hen i tomme

Romrae.
|
Da bleef mig Vinteren forlang.

Sort.Poet.7. *Døren er forvared . .
|
At Brude-

Parret ene To
|

I deres tomme Romme
|

Kan have deres gode Roe. Tychon.Vers.294.

Leth.(1800).
II
nu vist kun (med overgang til

bet. 2) i forb. sidde ell. (nu alm.) gaa i sin

egen tummerum olgn., ogs. m. bet.: i sine

egne tanker, i sin egen stille syslen olgn.

tumpe (2); jf. tumpet; især dial.) taabelig
person; taabe; tosse. Moth.T222. Meta var
ikke som andre Piger . . men en Tumpe var
hun ikke. Søiberg.Meta.(1923).50. han var
stærk til Kosten, som alle TnmbeT. Hulda
Luik.L.1.89. II, tampe, adj. se tumpet.
III. tampe, v. (ogs. skrevet tombo olgn.).

-ede. {sv. dial. tumba, boltre sig, oldn.

tumba, falde omkuld, jf. oeng. tumbian samt
Om Vinteren gaar jeg hen og besøger en lo fr. tomber, falde, ital. tom(b)are, tombolare
smuk Borger-Kone, der kand jeg slenge mig
hen i hendes Canapée og uden Fa^on strekke

mine Been over Leenet, og saa i min gode
Tommerom sidde og fortælle min Elskov.

KomGrønneg.III.40. Biehl. DQ. IV. 242. vi

gaaer i vor egen Tummerumme og tænker
paa ingen Ting. Grundtv.Dansk.1.103. Naar
(ulvene) gaae i deres eget Tummerum sætte

de . . Bagfoden i FoTioden.Blich.(1920).

(se Tombola^; rimeligvis egl. (lyd)malende ord

for en (tung, klodset) bevægelse, et fald, af lign.

art som dumpe, II. tumle; nu ikke i rigsspr.)

I) gaa tungt, besværet; (være nær ved at) fal-
de (omkuld); spec. i udtr. gaa paa tum-
pende taa /^tompentaa. Cit.l705.(Aarb

Aarh.1940.128). OrdbS.(jy.)), (jf. jy. tomp,
ko, der snart skal kælve, samt gaa paa trip-

pende taa u. trippe 1.6 og gaa paa faldende

XVIII.7. da jeg for første Gang gik denne 20 fode u. II. falde 2.i) om kvinde: være højt

Vei paa mine eensomme Vandringer . . da
gik jeg her i mit gode Tummerumme, lyk-

salig i mig selv. Sibb.II.84. jeg (fik) slet ikke

. . talt med betydelige Personligheder, men
gik omkring i mit eget „Tummerum".
Goldschm.L.1.355. Esp.355. Feilb.

2) (af livsforholdene bestemt) tilstand ell.

forhold, der er præget af regelmæssig-
hed, tilvanthed, ofte spec. (mere ell. mindre

frugtsommelig, nær ved at skulle føde. Moth.
TI. 2) gaa (omkring) paa en tankeløs, for-

maalsløs, urimelig, tosset maade; tosse (om).
du gik og tomhede alene for dig seV. Lunde.
F.64. UfF. 3) reciprokt tumpes, nipse

(med knappenaale). MDL.695. Feilb. Spr
Kult.X.85. jf. Tumpenaal, nipsenaal. smst.

tampet, adj. [^tombdt] (ogs. skrevet tum-
bet. BlochSuhr.ÆS.III.301. Wied.BSt.97.

nedsæt.) af (dagligdags) ensformighed, 30 Rørd.LB.50. Glahder.Retskr. tompet. Fædrel

trivialitet; især: tilvante (regelmæssige,
daglige) livsforhold; spec: (livets, arbej-

dets) trædemølle; (den sædvanlige, gamle)

gænge ell. skure; ofte i forb. det daglige
livs ell. den daglige tummerum (Rowel.

Br.60. Schand.TF.II.249. AndNx.8.13), navn-

lig i forb. m. præp.: gaa, leve i ell. rives ud
af sin (daglige) tummerum olgn. den alminde-

lige menneskelige Dvaskhed og Magelighed,

"/2l864.2.sp.2.HuldaLutk.DegnensHus.(1929).

46. jf. Feilb. tombet. MVBrun. Svantevits

Datter. (1866) . 46. 70. Etlar. Karl XIIs Stjerne.
(1900).79. Aakj.VF.16. — nu ikke i rigsspr.

tump(e) olgn. (Sort.Poet.85. FrGrundtv.LK.
202. Linnemann.NF.14. UfF. jf. Feilb.),

tumpig (jf. JESmidth.Ords.165), tumpen
(MDL. VSO.)). ijf. nt. fris. tumpig; til

I. Tumpe, III. tumpe; talespr. (jf. Levin.),

som helst vil blive i det gamle Tummerumme. 40 navnlig dial.) især om en person(s ytringer.

Kierk.XIV.162. Andre (er) ikke tilfredse med
at være blevne forstyrrede i deres daglige

Tummerum. Fædrel. 1862.623. sp. 1. arbejde

sammen (kan kun) Du og jeg, de andre have
nok med deres egne Tommerum'er og ville

ikke gaa i Geled. EBrand.Br.11.69. Livet var

. . en jævn Tummerum, en sagtelig Slentren

. . ned ad en fredelig Ga.de. Stuck.III.128.

(hun) trisser rundt i foragtelig gammeldags

adfærd olgn.): (paa mere ell. mindre alvorlig

vis) ufornuftig, forvirret, løjerlig, sær, dum;
taabelig; tosset; skør; fjollet; (dial.) om
dyr (faar): drejesyg (Feilb.). (især anv. som
præd.). Moth.T222. Du bær dig svar tumpet
&d. JRPaulli.Kandest.B3^. Mennisker, der ere

tumpede, som det kaldes, eller Tosser. Hersl.

Ep.l44. jeg troer Pinedød, at I ere tum-
pede begge To. AlbHansen.DalbyPræstegaard.

hns\igT\immeT\im.Egeberg.M.123. Det glaXdt 50 (1866).32. med Et er de blevne tumbede
om hurtigt at komme ind igen i Arbejdets
Trommerum og tjene Penge. Brodersen.^.

102. Der er ikke noget, man (i ægteskabet)

skal være saa forsigtig med som den daglige

Trommerom. BerlTid.^^i 1944. M. 7. sp. 1. om
(gængs, banal) stilform: hver Dag (skrev han)
sine ildnende Artikler . . uden nogen Sinde

at falde i det vulgære Trummerum. /2m&om;.

P.183.

allesammen og gaar og væver om, at Verden

skal ioTgaa,.RSchmidt.FO.200. den tumpede
Dreng, der var løbet fra Tjenesten. MylErich.

VJ.64. Pont.DR.1.9. han havde ikke villet

høre paa hans tumpede Snak. Søiberg.LL.143.

ovenpaa (boede) Madam Øvig og hendes

Dreng, der var lidt tnm^pet. KMich.PG.9.

jf.: halvtumpede Sta,kleT.Drachm.STL.46.

Tumpethed: Krist.Ordspr.361. det er paa

I. Tampe, en. ['tomfta] (ogs. skrevet eo høje Tid, at hun bliver vænnet lidt af med
Tumbe, Tombe. Lunde.(Paa det jævne.(1884).

197). Skjoldb.A.77. Rørd.JE.14). flt. -r. {nt.

tump(e); jf. sv. no. dial. tums(ing), toms(ing),

forvirret, dum person; rimeligvis til III.

al den Tumpethed, ellers bliver hun et sølle

Pjok, der aldrig lærer at gerere sig i Livet.

Mary Skotte.UlleInger.(1925).28.

Tamalt, en. [tu'mul'd] flt. -er. {ænyd.



1
1017 Tamultuant Tunfisk 1018

d. s.; fra lat. tumultus, af turnere, svulme

op (i omfang), blusse op (i vrede)) urolig

(voldsom, lydelig) bevægelse, forvirret, lar-

mende uro (spec. af en (ophidset) menneske-
mængde); tummel; spec. om demonstrativ,

oprørsk bevægelse med sammenstimlen, gade-

uorden olgn.; (pøbel) optøjer; oprørskrejs-
ning, hånd af alle Mand den eene havde
været,

|
Der af saa stor Tumult sig ey for-

skræcke \oGå.Holb.Paars.82. nogle af Raadet
bleve udsendte til (den bevæbnede folkemængde)
med formaning, de skulde være stille og in-

gen tumult giøre.sa.DNB.llå. Ew.(1914).
11.247. Natten gik hen med Dands og for-

nøielig Tnmult. Ing.EF.II.il. I Tumulten
havde Man slet ikke savnet hende. Blich.

(1920).XIII.73. *Da hæves de blinkende

Glas,
I

Da samles de gamle „Lemmer"
|
Til

natlig Tumult og Kalas. Drachm.D.45. *Midt
i Rædsel, Tumult og Død

|
Spædbarnet sprin-

ger paa Moders Skød. JVJens.VL.94. Rasen-
de Tilskuere foranstalter Tumulter blandt
Publikum under Premieren. B.T.Vi,i946.2.

8p.2. jf.: Tumult-forsikring er en Forsik-

ring, hvorved man dækker fast Ejendom,
Butiker etc. mod Skader foraarsaget ved Tu-
mult og OpTOT. ForsikrL.139. jf. Tumultuant:
(mange kan ikke) se andet i Socialisterne end
et vakkert Kompagni af Tumultmagere og
D!igdnyeTe.FrNiels.(Kirketid.l876.643).Tn-
mnltuant, en. [tumultu'an'd] (1. br. Tu-
multant. Rantzau.D.Nr.44). flt. -er. (fra lat.

tumultuans, præs. part. af tumultuari, se tu-

multuere; især o ell. emb.) person, der gør
tumult; (aktiv) deltager i tumult(er).
risær i flt.). JBaden.DaL. FruHeib.HO.85.
hvor mange Forbrydere . . Ladegaards-
lemmer, Tumultuanter og andre Misfor-

nøjede har Amerika ikke befriet os for?

NationaløkonTidsskr.1.284. Qj tamnltaa-
risk, adj. [tumultu'aJrissf] {af lat. tumul-
tuarius; til Tumult) knyttet til, præget af
tumult; larmende; urolig; uordnet; for-
virret; spec.: med præg af oprør, op-
tøjer olgn. JBaden.DaL. de (ved de) sted-

fundne tumultuariske Optrin beskadigede
Værelser. Mtn5/cr.Vi»iS29. I tumultuariske
Tider, naar en Regjering raaa værge om sin

Bestaaen. Kierk. VII. 536. efter en tumul-
tuarisk Ønsken Velbekomme begav man sig

ned ad Trappen. CMøll.F.268. tumultuariske
Demonstrationer. Fnd€naa.A^//./.49. m. h. t.

tanker, ytringer olgn.: en tumultuarisk Tanke-
folge, hvor Sjælen kastes uordentligcn fra

een Idee til en anden. SBloch. UF. 40. tumul-
tuariske Aphorhmer. Kierk. VI1. 101. tu-
multaere) v. [tumultu'e'nl -ede. (ænyd.
d. s.; fra lat. tumultuari; m Tumult; Q3,

/. br.) gøre tumult; (aktivt) deltage i

tumult(er). den tumultuerende Almue . .

fore meget ilde med Adlen og forgrebe sig

paa mango uskyldige af den Stand. i^Ponf.

Atlas.111.409. Jeg kom uvilkaarligt til at

spærre Munden op og raabe — højere og

højere — jeg udsang Ros og Lov, tumul-
tuerede — Tys! sagde Louison formanende.
JVJens.IM.97. sa.Pi.96.

I. Tun, en. [tu'n] flt. -er elL (især) d. s.

(LIngemann.Da.Fiskerihaandbog.(1944).370).
(dannet ved forkortelse af Tunfisk (s. d.);

især fisk.) \ d. s. s. Tunfisk. Moth.T222.
*en Thun,

|
Hint Middelhavets ædle Dyr.

Gjel.F.131. 40 store Tvinei.BerlTid.%1940.
10 M.l.sp.3.

IL Tun, et ell. (nu næppe br.) en (Moth.
T222. VSO.VI.204). [tu'-n] flt. d. s. ell. (nu
næppe br.) -e (VSO.VI.204. RJHolm. Ældre
Edda.(1874).25). (ænyd. tun, gærde, sv. dial.

tun, ton, no. tun, gaard, gaardsplads, oldn.

tun, indhegnet jordstykke, gaardsplads, ty.

zaun, gærde, holl. tuin, eng. town, by (oeng.

tun, (hus)gærde, have, gaard, by); uden for

stednavne (jf. JohsSteenstr. DS.105. HMat-
20 thiess. Gader. 25. NordiskKultur.V (1939).81.

Feilb.) nu kun som laan fra (no. og) oldn.;

03, arkais., fagl.) især om no. ell. isl. forhold:

indhegnet jordstykke (hjemmemark, toft)

ell. bebygget plads, gaardsplads, ved ell.

omkring et hus (jf. Moth.T222). det Vand-
lob, som fra Jøklen faldt udi Soen . . beder-
vede baade Tun og En^. LTid.1726.103.
Bønderne Egilsønner have opsat omkring
deres Gaards Tuun over 400 . . Favne Gierde.

30 Mall.SgH.521. CFrim.AS.18. *paa Tunet jeg

som Lille
|
lyttede til Klokkens Røst. Hostr.

NF.79. Naar Kæmperne legede i Thunet
eller paa Gaardspladsen foran Einars Hal.

Hauch.FH.165. Drachm.DM.90. Høns kagler

paa Tun og i Toite.Jørg.Ooethe-Bogen.(1913).
106. Træklokken fra en fritgaaende Ko paa
Tunet hørtes. JFJens.Cr.2i.
Tun-, i ssgr. ['tu'n-] isosr (fisk.) af I.

Tun ell. (ved forkortelse i ssgr.) af Tunfisk;

40 saaledes fx. i Tun-fangst (Brehm.Krybd.

273), -fisker (Lieberkind. DVV 422) , -fi-

skeri (DagNyh.**/» 1929.Sønd.6.sp.l).

Tundra, en. ['tondra] flt. -er [-idra'ar]

ell. (tidligere) -s (Meyer.*-*), (fra russ. tun-

dra; især geogr., geol.) skovløs hede- ell.

mosestrækning nord for skovgrænsen, spec.

om de paa grundisen dannede hede- ell. mose-

strækninger ved det nordlige ishav; ogs. om
vegetationsbælte med de for en saadan egn

50 karakteristiske plantesamfund af mos,
lav olgn. NordConvLex.VOOl. Lodden lige

til Øjnene
|
lunter Mammut paa Tundraen.

JVJens. Di.*127. Afsmeltningstidens Klima
var arktisk . . Landet laa hen som Tundra.

JohsBrøndst.DO.I.W. jf.: En Vade, der . .

ved Lavvande (danner) en vaad Tundra
med det rigeste Fugle-, Fiske- og Bløddyrliv.

Trap.*IX.218.
Tun-ffink, en. (sv. ton-, tunfisk, no.

60 tunfisk; fra ty. thunfisch; jf. holl. tonijn, eng.

tunny, /r. thon, ital. tonno; af lat. thunnus,
gr. th^'nnos; sml. 1. Tun og Makrelstør, Tan-
teje) \. den (især i Middelhavet talrigt fore-

kommende) 2—4m lange makrelfisk Thun-
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nus (ell. Orcynus) thynnus. Moih.T222. Cuvier.

DyrhisU.381. Krøyer.1.237. *ei mangled (i

havet) den fede Muræne,
|
Ei Makrelen med

sortblaa Ryg, ei den springende Thunfisk.

Hauch.DY11.40. Thunfisken er en af Jor-

dens største Benfisk. DanmFauna.XI. 93.

tnng^, adj. [toq,'] komp. -ere ell. (nu
poet., arkais. ell. dial.) tyngre ['tøriro]

(PSchulz.DS.64. Ew.(1914).III.12S. Zetlitz.

NH.40. Bredahl.III.14.V12. JOlr.SD.1.123.
Rørd.JH.I.134. Dania.IX.34. jf. LollO.) ell.

tyngere ['tøiioro] (Holb.DH.III.406. Schytte.

IR.I.105. Bredahl.IIL122. ADJørg.NH.1.52.
Drachm.DJ.II.276. UfF.); superl. -est ell.

(nu poet., arkais. ell. dial.) tyngst [tøii's<?]

(PSchulz.DS.64. KomGrønneg.1.99. Fleischer.

S.615. Rich.BD.57. NMøll.E.13. SjællBond.

132) ell. tyngest [itønasd] (LTid.1725.324.
Stuck.1. 195. StevnsBjev. 150). {æda. thung
(Harp.Kr.48.55 ofl.), sv. no. tung, oldn. J)ungr
(komp. pyngri, J)ungari, superl. J)yngstr, J)un-

gastrj; et særligt nordisk ord; jf. IL svar,

II. svær; sml. Tyngde, I. Tynge, II, tynge,
Tyngel, Tyngsel)

1) som har en vis (relativ) vægt ell. en
stor vægt ell. vægtfylde. Moth.T222. Rug
er tungere end Byg.Høysg.S.9. 1 (den) egent-

lige physiske Bemærkelse er ethvert Legeme
tungt. F/SO. Det ferske Vand vil . . paa
Grund af sin ringere Vægtfylde lejre sig over
det tungere s&lte. NaturensY1914.80. Ords.

27.3(1931; se II. svar i;. jf. u. bet. 4.1 : Det
var et fint Spejl af hamret Sølv, der vejede
tungt i E.aa,nden.LeckFischer.Tedora.(1928).
144.

II
i forb. m. I. Bly. Een, der siger, at

man ikke kand bevise, at en stor Bly-

Kugle er tyngere end en liden Papiir-Kugle
. . er ikke Fhilosoiphus. Holb. Ep. 1. 220. jf.

Mau.10678. se ogs. u. Pund 1. spec. i forb.

tung som bly (jf. blytung^. Moth.T223.
se videre u. I. Bly 1.

2) (bet. 1) med mere ell. mindre tydelig

forestilling om, at noget fremtræder
, for-

holder sig, virker paa en af vægten
bestemt særlig maade: med præg af massi-

vitet, plumphed, voldsomhed, kraft ell. besvær,

anstrengelse olgn.; ogs. med forestilling om
(dump) lyd af en saadan tings bevægelse

(fald), (om et levende væsens fysiske og psy-

kiske beskaffenhed se bet. B).

2.1) om ting (byrde, redskab olgn.), der er

bestemt til at bæres, bevæges (bruges efter sin

bestemmelse) olgn.: som har en stor vægt,
er ell. føles tyngende ell. besværende, er

vanskelig (anstrengende) at bære, bruge
osv.; ofte (jf. bet. 2.2^ med forestilling om
plumphed, massivitet olgn. \\ om byrde.

Byrden var tyngere end han havde ventet.

Holb.MFbl.123. den stærke Hest pustede
under sin tunge Byrde. Blich.(1920).XV70.
jf. PEMull.^504. ordspr.: liden byrde er lang
vej ell. langvejs tung, se I. Byrde l.i, lang-

vejs 1.1. en god vilje gør en tung byrde let,

se III. let 1.2. en tung sten paa ens hjerte

olgn., se u. Sten 7.3.
||
gøre sig tung, især

(jf. bet. 3.1 ; talespr.) om en person, der mod-
sætter sig at blive løftet olgn. denne Altertavle

(som man vilde have) flyttet fra Kirken . ,

gjorde sig tung og Bønderne kunde . . ikke
bringe den ud af Kiikedøien.Rawert&Gar-
lieb.Bornholm.(1819).24. Hun hvinede . . og
sparkede ham . . men hendes nøgne Fødder
kunde ingen Mén volde ham . . Saa prøvede

10 hun at gøre sig tung i hans Arme. GyrLemche.
S.II.40. HansPovls.HF.150. || om redskab

olgn. Denne Øxe er for tung til en Dreng
(at hogge med.) Høysg.S.158. *Øxnene trække

I

den tunge ?loy.Oehl.Digte.(1803).81. *Alt
rasler Nøglen i de tunge Døre (o: i Roskilde

domkirke). sa.PSkr.1.281. *Der svinger Thor-
mod, Smeden, med Flid

|
Den tunge Hammer

ved Midnatstid, Schaldem. CN. 80. et sort-

malet Jerngitter med en tung Jernlaage,

20 Søiberg.KK.1.124. tungt skyt ell. skyts,
se III. Skyt, III. Skyts 1. om tungt læs
olgn. se bet. 2.3. || om beklædningsgenstand

olgn. Oehl.XXV.222(se Skjul l.i slutn.). En
tung Rustning. y<SO. Aakj.VVF.37 (se u.

stempej. Frakken var vaad og tung (jf.

Tegntung). OlfRicard.VelsignetJul.(1925).106.

jf. II, svær 5.1: Det tungt bevæbnede Ryt-
teri. VSO.

II (jf. bet. 2.2) om aag (3), (slave)-

lænke olgn., ofte billedl. med overgang til bet.

30 4.2-3, der er et tungt Aag paa Adams Børn,

Sir.40.1. Holb.MTkr.346. *Fødelandet , . har
en Lænke , .

|
Tung at kaste,

|
Let at bære.

Blich.Træk.24(jf. Kierk.VI.455). let .. det

tunge (1871: svarej A&g.lKg.l2.4(1931). se

videre u. I. Kæde 1,2, I, Lænke l.i, Slave-

kæde.
II

den tunge ende, se I, Ende 2.

II
om bevægelse af ell. med et redskab olgn.

(af betydelig vægt), ogs. med forestilling om,

at bevægelsen udføres med (stor) kraft ell.

40 voldsomhed ell. (jf. bet. 4.2) kræver (betydelig)

kraft (anstrengelse) under udførelsen. *Tungt
er hvert Hug af det Sværd. FGuldb. 1. 56.

Blich.(1920).XIV149(se I, strække T.i). Lo-

komotivet faar et tungt Løb. DampLok.
156. som adv.: *Øxen tungt paa Nakkebenet
Mder\Bredahl.V157. *med et Læs en For-

pagtervogn kjører,
|
Stødende saa tungt paa

den brolagte Yei. Hrz. FN. 94. jf. bet. 3.3:

*Toget stønner tungt aisted. Aakj. Fri Felt.

50 (1905).4.

2.2) om (andre) ting, der hviler (ligger,

staar, hænger) ell. bevæger sig paa en af

vægten præget maade. Oehl.XXIX.293 (se u.

Stampeværk/ Bødt.136 (se u. nedrulle 1).

det i tunge Lokker opsatte Haar. JPJac./.

158. Tre høje Vinduer med tunge Gardiner,

lsakDin.FF.116. en tung sten paa ens hjerte

olgn., se u. Sten 7.3. om (dump) lyd: *Med
tunge Drøn Orcanen rev

|
De tykke stærke

60 Master om. Oehl.XXlV.256. \\ spec. (især O^
om (stort, massivt) bygningsværk, denne Stor-

hed i Arkitekturen . , denne kolde, tunge

Pragt, der giver det moderne Berlin dets

karakteristiske Fysiognomi, Schand.O.II.212.

1
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Øverst laa Kirken, det tunge graa Hus.
HansPovls.HF.SS. en tung Bygning. Elling.

PP.IO.
2.3) med særlig forestilling om indholds-

mængde, (indrej fylde, rigdom. *See her

to Punge,
I

Af Kasemires Guld saa tungel
Sander. Har'p.21. *de tungeste Ax.FGuldb.S.
77. Oehl.XXIY136(se u. II. svar 1). *Tung
ruller lange Høstvogn til By med Markens
Skat. Ing.RSE.VII.171. *Moder er i Kjøk- lo

kenet,
|
Nu skal hun traktere.

|
Derfor faar

hun denne Pung,
|
Løft engang, hvor den er

tnngl PFaier.VVllS. Rododendren tung af

Blomster sta&T.Stuck.SD.lSS. en god vilje

drager et tungt læs, se I. Læs 2. jf. bet. 2.i

:

*En Skraldemandshest over Torvet drog
|

Det tunge Læs. Kaalund.FB.nr.5. specielle

langtrækkende, ogsaa kaldet tunge Jagere
med større Benzinl&st. Pol.^*hl944.10.sp.l.

II
som adv. *tungt nedhængende Ax. Riber.II. 20

165. en tungt læsset Yogn.MylErich.S.79.
en tungt lastet Bikad. Elkjær.MH.133.

2.4) (især fagl.) om masse, stof: af stor

vægtfylde; kompakt; massiv, det er til-

ladt at føre tungt Træ, som Dækslast i luk-

kede Rum paa Skihe.BerlTid.'yiil906.M.3.
sp.3. Den tunge KulsyregSiS. SkibsMask.295.
(lokomotivet) damper mindre godt med tunge
Kul. LokomotivT.1941.219.sp.2. Uran (er det)

Tungeste Grundstof. Pol.'/»1945.8.sp.6. tung 30

kulbrinte, se Kulbrinte, tung masse, se I.

Masse 1.8. tunge metaller, se Metal 1. jf. bet.

2.1 : Tung Last el. Vægtgods . . kaldes saa-

(lanne Varer, der ved at indlades i Skib
trykker dette ned paa dybeste Vandlinie
uden at fylde Lasten helt. ForrO. || spec.

(landbr.) om jord(art): stiv (2.2); svær (II.

2.2). Fleischer.AK.26. (den) højtliggende Egn
med det ikke synderligt tunge Jordsmon. Via
Cour. Sjællands ældsteBygder.n927). 81. tung 40

(fed) Jord. UavebrL.*!1.898. j| om spisevarer:

xom tynger maven, besværer fordøjel-
sen; ikke let fordøjelig; (meget) kraftig;
svær (II.2.4). den tunge danske Mad.PoJ.%«
1938.8.sp.2. tung spise, se I. Spise 1. ligge
tungt i maven, se I. Mave 2.4. //.; Efter

Maaltidet (blev der) ikke talt meget. Thi
(Jaasen laa tungt. Wied.LO.253. || om vædske.

<U!et kaldes svagt eller stærlit efter sit

Alkoholindhold, let eller tungt efter sit 50

Indhold af Ekstr&kt.NSteenberg.Kem.Tekno-
logi.I.(1909).37. de tunge Olier (jf. Tungolie
og I. Olie 1). Sal.*XXIII.533. tungt Vand
(hvoraf) hvert Molekyle er sammensat af 2
Atomer Deuteronium . . og 1 Iltatom. LSai.
X 11.18.

II
tungt blod, (jf. tung-blodet,

-blodig^ tykt, (ligesom) sejgt blod (der flyder

langsomt i aarerne); nu især (jf. bet. 3.s) uegl.,

fom udtryk for en persons temperament ell.

natur, der er prægel af en vis træghed, af 60

mangel paa naturlig lethed og livlighed, af

(overdreven) alvor, melankoli, tilbøjelighed til

at tage tungt (3.5) paa livets forhold. Leth.

(1800). VSO.(u. tungblodig;, han har for

tungt blod til at kunne glide let gennem til-

værelsen
i

;/..• (romanen ,. Marie Grubbe"s)
skønhedsladede Stemninger og tunge, vold-

somme Blod. Socialdem.^''/itl946. 7. sp.5.
\\

tung mælk, (jf. ko-, koldtung; landbr.)

mælk, som har ringe ell. langsom flødeafsæt-

ning. MøllH.IV408. LandbO.IV.620. tunge
taarer, se I. Taare 1.2.

||
(især o) uegl.,

om vand i sø olgn.: som ligger (næsten) ube-

vægelig ell. bevæger sig i store, langsomme
bølger. *Skove, hvor Stjerner spejler sig i

tunge Y&nde. Holstein.D.54. *Havbølgen sti-

ger saa øde og tung
(
paa den aabne Sø.

JVJens.Di.23. om Sommeren holdt (aaen)
sig lad og tung mellem Brinkerne, ifrJens.

DF.12.
2.5) om atmosfæriske forhold olgn.

J|
om

(himmel, luft, vejrlig, aarstid med) skyer:
som indeholder mange (tætte) vand-
dampe og derfor hænger lavt og har en
mørk farve (jf. regn-, sky-, snetung^; om
vejr, luft olgn. ogs. (med overgang til bet.

4.2-3/- som (p. gr. af fugtighed, tør hede, ilt-

mangel) føles trykkende, besværlig (for

aandedrættet) , udmattende. Luften (blev)

alt meere uklar og tung, og endelig reiste

sig et ToTdcnweiT.Rahb.ProsF.il1. 3. Sciroc-

coen . . væltede sin tunge Hede hen over
Byen. HCAnd.BCÆ.I.304. Himlen (blev) taa-

get , overtrukken og tung. Schand. AE. 64.

Tunge, mørke Natteskyer
|
Op ad Him-

len drager. Jak Knu. (Tidens Strøm. 1890191.

77). i et slet ventileret Rum, hvor der er

mange Mennesker . . skal man jo snart

mærke, at Luften bliver „tung". OBloch. D.*
1.242. tunge, vaade Graavejrsdage.Fieuron.
RH.25. overf.: Krigens Tåger lå tungt om
Land og By. Rørd.GK.219. \\ hertil og til bet.

4.(2-)3 dels (Qp) om duft olgn.: trykkende
(besværende for aandedrættet); bedøvende;
(stærkt) krydret; sødlig. Blomsternes søde

Aande fyldte Kirken med en tung og dø-

vende Duft. KBirkGrønb.KD. 7. Den ramme
Lugt . . stemte for Brystet som en tung
Røgehe.Søiberg.KK.I.lOl. Enghøet . . duf-

tede tungt. Elkjær.M11.28. jf.: »Bukkar med
sin Duft . .

I

Kryddrer den tunge Luft!

Winth.HF.256. dels (især mal.) om farve

(der minder om mørke (tunge) skyer, mørk
luft, tunge stoffer olgn.): mørk (og død

(II. 2.8), uren, ubehagelig); dyster (1). (en)

Akvarel, en Hedevej, hvor Farverne er noget

tunge. RigmorBendix. CarloDalgas. (1901).95.

en Tilbøjelighed hos Børnene til at male
sværtet og tungt . . maa modarbejdes ved

Paapegning af Akvarellens Hi&tuT. P'olkesko-

len.l925.309.sp.2. En tung og død farve er

en kedelig, trist, mørk farve, oftest vel hvor
den anvendes i et lyst, luftigt rum. Elev-

bladet.(Aarh.Malerskole).1930.12.

3) om levende væsen, især en persons
fysiske ell. psykiske beskaffenhed, evne
olgn.

3.1) som har en (meget) kraftig, svær
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legemsbygning; især med forestilling om
en af vægten præget holdning ell. hevægelses-

maade, ofte spec. (med overgang til bet. S.b)

om mangel paa harmoni ell. beherskelse (i

holdning ell. bevægelse): korpulent; plump;
klodset; uden (naturlig) lethed ell. fri-
hed (i holdning ell. bevægelse); ludende
olgn. *om end daglig hendes Sind blev let-

tere,
I

Blev hendes Krop dog tungere og
tT3itteTe.PalM.AdamH.il1.15. store, tunge lo

TTsek'heste.Grunth.Besl.37. Jakob Knudsen
(var) en svær, tung Mand med et rødmosset
Ansigt og hvidt E.aaT.JVJens.A.IL283. den
tunge, nu lidt bamsede KTOip. Nathans.P.27.
Han rejste sig og stod tungt ludende. JSrZ

Krist.DH.125. (jf. bet. 2.ij med tanke paa
særlig udrustning: Tung (nu: sværtj Caval-
lerie (jf. II. svær 2.3;. Leth.(1800).

||
(især

dial.) spec. om kvinde (ell. hundyr): frugt-
sommelig; gravid; svær (II.I.3); drægtig. 20

JSMøll.MB.28. jf.: Katten . . var aabenbart
noget forbavset over at blive tungere og
tungere. MLorenizen.G.81.

3.2) om del af legemet, med forestilling om
kraft (fylde) ell. plumphed, hlodsethed olgn.

II
om arm, haand olgn., især i udtryk for

kraftig, voldsom bevægelse, haardt slag, Modset-
hed olgn. en kraftig Øretæve . . af en arrig

Skolebiørns (0: lærers) tunge Lalle. Tode.tf

152. (han) begyndte at prygle Drengen. De 30

tunge Smedenæver ramte Felix. Bers.G.71.

spec. (jf. tung-haandet, -hænd(e)t; i forb.

være tung paa haanden ell. fingrene

(JensPedersen.PASchou.(1929).36), have en
tung haand olgn., (egl.: ved manuelt ar-

bejde) udøve en vis virksomhed paa en vold-

som, haardhændet ell. (især) alt for haandfast,

klodset, ubehændig maade; ikke have en let

(III.3.2) haand. have en tung Haand o: ikke

føre Pennen eller Penselen med Lethed. MO.^
VSO. *(kongens) Haand den var for tung,

|

Han tømte Bondens Lade
| Og Kræmmerens

V\mg.Winth.HF.177. Lauge med den tunge
B-dianå. Etlar.(skuespiltitel.l861). I Dag skal

jeg atter tage fat paa at lære Drenge med
tunge Hænder at trække lige Streger paa et

TaipiT.JohsPal3I.TV10. som Kolorist (var

han) tung paa Haanden. ZMads.iVM.65.
||

om hoved, ansigt, øjne olgn., ogs. med fore-

stilling om (muskel) slaphed, søvnighed (jf. 50

bet. 3.3), alvor, bekymring (jf. bet. B.i) olgn.

Øjnene ere injicerede, tunge og dumme.
BiblLæg.XXI.19. Plougs lange, jyske Aasyn
med de tunge 0ine.VilhAnd.Litt.III.594.
Underlæben hang tungt. ErlKrist.DH.121.
En livløs Ro hvilede over dette tunge An-
sigt. AaDons.S.lO. (hovedets) tunge Bredde
(0: paa en buste af Poul Møller). Brøndum-
Nielsen. PM. 18. Søvnen daler ned paa
tunge 0yenlaage.i2ew.jf5. Winth.Nov.131. eo

Gjel.Br.l7.

3.3) som udtryk for fysisk ell. psykisk be-

skaffenhed, tilstand, virksomhed, evne, med
særlig forestilling om langsomhed, sen-

drægtighed, besvær, mangel paa kraft
ell. duelighed. *Jeg graaner, nu jeg er en
tung og gammel Uand. Falst.Ovid.lOl. 01
giør Børn tunge, dorske og følesløse. J*S'need.

VI.341. *o Søvn! . . |
Tung i din bløde Favn

jeg gleed,
|
Berøvet Vid og Syn og Stem-

me. Wess.213. Bagges.L.1.358 (se Podagrist^.

Hindufyrsten ligger vaagen,
|
utaalmodig,

tung og øde. JVJens.Di.47. Stuens Lugt af

Kamfer og Morfin gjorde ham tung. Erl
Krist.K.77. jf. I. Sæde 4.2: Du er mig . .

for tung i Sædet (0: for sendrægtig, træg).

SvLa.K.7. i forb. m. ai ved nærmere angiveles

af aarsagen: Hans Tanke var i Dagbræk-
ningen at angribe Erik, naar hans Folk endda
vare tunge af Søvn (jf. søvntung l).Suhm.
IIist.I.217. Lemmer, der var tunge af Træt-
hed. E Christians. Ej. 108. Kattekræmmeren
laa og sov i Fogdens Stald, tung af det gode
Øl. GyrLemche.S.II.9. \\ spec. i forb. m.
Hoved, i udtryk for (hjerne)træthed, beru-

selse olgn. (jf. tunghovedet;, (vi) snakkede
Nætterne væk med tunge Hoveder og lette

Tanker. EBrand.Br.11.304. hans Hoved var
tungt og underlig ioiyiTTet.IJohans.J.180.

i forb. (være) tung i hovedet: Bagges.L.I.

330. Altid var der en svag . . Os af Gas, og
hun vaagnede ofte tung i Hovedet, som om
hun var iuld.AaDons.DU.200. \\ i udtryk for

langsom, besværlig, dumpt lydende bevægelse,
gang (trin) olgn. Hans Gang falder tung.

Høysg.S.185. Oehl.PSkr.II.35(se Skridt l.i;.

*Med tunge Fjed, i Luntetrav
|
Fra Krattet

kommer BiøTnen.Winth.ND.90. *Hel tungt
han (o: bonden) efter sig foden drog, | som
før var saa iap.Hostr.SD.I.305. Jeg hører

tunge TTin.HowaU.DB.95. || tung søvn
olgn., se bet. 4.1. || om besværligt, lydeligt

aandedræt. *Din Stakkel (0: en saaret sol-

dat) I du trækker kun tungt dit Veir;
|
Kom,

lad mig løsne din TTøie.Hrz.Lyr.1.48. Hauch.
Lyr.*253. Studen prustede tungt. Elkjær.RK.
59. se ogs. u. Aande-drag, -dræt I.2 og død-
tung, sukke tungt, se u. bet. 3.4.

|| (jf. tung-
hør; nu mindre br.) om daarlig høreevne;
i forb. som (have) en tung hørelse (Moth.
H388. RasmSør.ML.130), tunge øren
(Bang.LD.68. Es.6.10(1931; se m. tunghørig;;,

høre tungt (Bøtcher.B.7. med Ørene høre

de tungt (Chr.VI: hes\æTligen). Matth.13.15.

EChristians.O.I.310).
\\

(med overgang til

bet. 3.4; om taleevne, maade at tale paa:
langsom; sindig (og højtidelig, alvorlig);

besværlig. Tung tale. Moth.T223. Mose und-
skyldte sig med sin tunge Udtale.Birc/j.

BibelskeHistorie.^^(1820).27. Han talte med
fynsk Dialekt. Det morede hende at høre det

her midt imellem det tunge iyske.HSeverin-
sen.D.52. \\ som udtryk for langsomhed (ogs.

sindig grundighed) ell. træghed (ogs. ringe

duelighed) m. h. t. fatteevne, forstand,
tankegang, tilpasningsevne olgn. Min
Aands Flugt er tung mod Clara Raphaels.

PWorm.FireBreve om ClaraRaphael.(1851).10.
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Vi er tunge til at tage en Beslutning. Drachni.

A.123. noget, der krævede en tung Efter-

tanke. Bang.L.19. Han var for tung en Natur
til hurtigt at kunne slutte sig til nogen.

Eriksholm.Johannes.(1901). 102. I en nyere

sprogbrug er tung blevet en omskrivning for

dum: Han er tung, siger man om den småt
begavede. Hjoriø.OS.114. de tunge Børn (i

en skoleklasse). VorUngdom.1937138.36. Knæg-

dum-Nielsen. (Vid Selsk Oversigt. 1935. 92) . jf.

(sj.): en tribut, som England ganske vist

var rigt nok til at ofre, men som tæller
tungt blandt dets krigsomkostninger. Pies-

ner.B.116. tunge papirer, Y børspapirer,

der staar i høj kurs (og som derfor (jf. bet.

4.2^ kræver et stort kapitaludlæg fra speku'
lantens side). PoU''tl944.3.sp.6. || om tilstand

(som søvn, beruselse olgn.), der virker over-
ten (var) tungt ia,ttende.JørgenNiels.D.58. lo vældende, (stærkt og længe) nedsætter ell

spec. (jf. tungnem og I. Nemme 1) i forb.

have et tungt nemme (VSO.IYN86.
JørgenNiels.D.57), være tung af nemme
(Wilst.D.III.5) olgn.

3.4) .som udtryk for en persons sind,
følelse, tanker, med særlig forestilling om
(dyb) alvor, bekymring, sorg. mange
Gode sørge tungt med I>iglFGuldb.II.32.

Klokker end kime og kalde,
|
Kalde paa

ophæver naturlige livsfunktioner, fremkalder
bevidstløshed, døsighed, mathed, en tung Be-
vidstløshed. ErlKrist.DH.233. en tung Kaffe-
rus. Zitftcft.^PoLV,i93S.9.sp.2;. især i forb.

tung søvn. Moth.T223. gaae du hastig og
kald dem — at de ikke blive overfaldne,

medens Søvnen endnu er tung paa dem.
Ew.(1914).1.333. (han) var straks faldet i

en tung, næsten bevidstløs Søvn. Søiberg.

Gammel og paa Ung,
|
Mest dog paa Sjælen 20 KK.11.205.

\\
(metr., J") om stavelse, taktdel

træt og tung. Grundtv.SS. 1. 69. jo mere den
bestemte Bryllupsdag nærmede sig, desto

tungere blev Brudens Ujeite. Gylb.(1849).

11.189. hun (havde) snarere et tungt end et

glad Sind og var meget taaremild. ilfi?amrn.

Thorvaldsen.(1870).10. (hun) stirrede tungt
frem for sig. LeckFischer.HM. 77. H. sukker
tungt. Scherfig. Fu. 127. de tunge Tankers
Poesi. BilleskovJ.DD.1.197. \\ om stemme

olgn.: som har (særligt) eftertryk; trykstærk;
betonet; vægtig, i de jambiske (vers hos

Oehl. kan man) undertiden . . finde tunge
Fødder, som uden Tab kunde været ombyt-
tede med de udkrævede lette. Hjort.KritLit.I.

37. den tunge Taktdel {T\xesis).HPanumB.
ML.690. tunge stavelser. MKrist.(Festskrifttil

FJ6nsson.(1928).276).
||

(med overgang til

bet. 4.2) om (litterær) fremstilling, stil olgn.:

(føring) med (stærkt) præg af alvor, høj- 30 præget af et vægtigt indhold, dybe tanker;

tidelighed, ogs. (jf. bet. 4.i) vægt, efter-
tryk olgn. „Hvad mener De?" spurgte Erik

i en Tone, der var tungere, end han vilde

have, at den skulde væTe.Schand.AE.117.
Sigbrit (siger) langsomt og tungt: Hvor ved
Eders Naade fra, at disse Mænd er loi-

tiæfielige? KMunk.Chrll.19. \\ være tung
om hjertet, (jf. I. Hjerte 2.i; især (S) være

bedrøvet, tungsindig. David engang, tung

indholds-, tanketung; især (tillige): svært
forstaaelig; vanskelig; om stil: knudret;
indviklet, tunge Yeis. Bagges. ComF. 67.

(Pram) udtrykte sig sædvanlig vidtløftigt,

i tunge Perioder og Parentheser. Oefti.-Br./.

177. det vel tungt skrevne, men skarpt . .

tænkte fortrinlige SkTiit.Hjort.KritLit.il.350.

en noget kejtet og tung Oversættelse. Brandt.

CP.279. (Kiellands romaner) har løst den
om Hierte |

Gik hen over Kedrons Vand, 40 Opgave at være vægtige uden at være tunge

Kingo.SS.lV.279. hun (var) bedrøvet | Og
tung om l^ieTtet.Hrz.Svh.80. jeg blev tun-

gere og tungere om Hjertet, jo nærmere vi

kom København..S'c/iand. O. //.352. m. lign.

anv. (dagl.; jf. III. i l.s): være tungidet:
Hun hade en egen spøgende Maade at be-

handle mig paa, naar jeg var tung i det.

AndNx.LK.38. || tage (noget) tungt (Leck
T.HM.164. FFischer. Feilb.) ell. tage tungt

Brandes.XVin.159.
4.2) præget af langsomhed (langsom ud-

vikling, fremadskriden)
,

(varigt) besvær,
anstrengelse, møje, nu især (jf. bet. 4.$)

med forestilling om ulyst, bekymring, haarde

og tunge Fødseler . . er at forekomme, eller

ved god Haandelav . . at hielpe. Forordn.

(Kvartudg.)*''/nl714.§2. Sybergs Stil var

den Gang præget af hans tunge Arbejds-

paa (noget) (MKlitgaard.MS.31. JohsWulff. 50 m&åde. KSchou.MalerenPeter Hansen.(1938).

FA. 138), tage (paa) som noget (meget) al

vorligt, højtideligt. De tager den Ting alt

for tungt og alvorligt. RSchmidt.F0. 9. Hvor
tungt I dog tager paa Livet heroppe. Drachm.
Gurre.(1898).17.

4) om ting, forhold, tilskikkelser
olgn., der (for opfattelsen, følelsen) fremtræder

med præg af styrke, vægtighed, besvær,
tyngende sorg olgn.

36. tungt smeltelige Metaller. 5a/.»XV/.

1007.
I]
om vej, føre olgn., som volder bevæ-

gelsen (gangen osv.) besvcer. Veien var, alt som
vi kjørte, bleven mere og mere tung, med
dybe Hjulspor og lyngklædte Veikamme.
Bergs.BIU. det tunge Føre. VilhAnd.AD.220.

Hun gaar i den tunge, alenhøje Sne. KSecher.

DenfremmedeGæst.(1934).167 . der var endnu
mere Sne og haabløs tung Lyng at vade i.

4.1) med præg af styrke, kraft, (betyd- 60 Pouinansen.MedKajMunkpaaJagt.(1942).36.

ningsjvægi. veje tungt (jf. u. bet. 1 samt

tungtvejende^; Grams Vidnesbyrd i den
Sag vejer tungt. EllenJørg.HH. 152. denne
Bog vejer tungt ved sin modne Viden, firøn-

(sport.:) i den tunge Bane præsterede (tra-

veren) den fine Tid l:24,ii. Trav-Tidendes

Julenummer. 1930. 5. sp.l. TrefraLandsholdet.

(1933).60. billedl., med overgang til bet. 4.8:

XXIV. Bentrykt "/. 19*8 65
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Vist er Veyen tung og trang. Brors.180.

*Tung er den Sti, Du vandrer paa. Winth.
ED.139. KMunk.DU.77. || om arbejde, hverv,

opgave olgn.: som volder (nu især: legemligt)

besvær. Dragonhesten skal forskaanes for . .

tungt og besværligt Arbeide, som Pløining,

Skydsfærd og deslige. MR.1707.164. (ærter og

vikker) ere baade seenere og tungere at meye,
end anden Sæd. JPPrahl.AC.68. *ei Bonden
. . træller tungt . . for mig. FOuldb. 1.15.

Z. havde Posas tunge 'Rolle. Riber.(Egeria.

1,1.(1804).244). Han var . . ikke saa vant
til det vaade tunge Arbejde som en ro-

bust Fisker. KnudAnd.HH.l51. falde (en)

tung(t) (EPont.(KSelskSkr.II.127). Av-
lingen faldt ham for tung.LHøyer.G.14. jf.

II. falde I.b), nu l.br.: det holder tungt
(at osv.) (Olufs.NyOec.I.*168. jf. II. holde

22^, sj.: have tungt ved (BornhHaandv
Er.42) ell. (nu næppe br.) med (at udføre)

noget (Rask.Br.I.302) olgn.
\\

(især tidligere)

spec. m. h. t. erhvervelse af viden, forstaaelse

olgn.: svær at lære, forstaa olgn. Fransk . .

kan vel ikke være tungere end Latin. Blich.

(1920).V11.7. jf. bet. 4.i: de lange og tunge
Lectier.Hauch. Underviisningstiden i voreSkoler.

(1850).26. især i forb. m. inf.: Deris Sprog
. . er ey saa tungt at lære som det chinesiske

Sprog. Pflug.DP.536. *„Saa sig mig! — hvem
da?" — „Hvad? Er det saa tungt at vide
(o: svært at gætte)?'' Ew.(1914).Y189. *det

sjette Bud,
|
Det er saa tungt at lære.

Grundtv.RR.91. sa.SS.IV399(se II. nemme
3.2^. det var tungt at forstaa dem (o: korene).

PVJac.Breve.46. *Ak, den Kunst er tung at

lære . .
(
den uendelige svære, | den: paa

Jorden fast at st&a. Kaalund.EE.132. jf.: ut
re mi do re mi ut, ney det kom ogsaa galt,

det er forbandet tungt Jeppe at synge saa
hastig. Holb.Er. 1.4.

\\
(med overgang til bet.

4.b) om pligt, byrde olgn. (om tungt aag,
tung lænke olgn. se u. bet. 2.i^. (det) er tungt
for Magistraten at taale saadant af et Col-

legium, der virkelig er dem subordineret.

Stampe.IV.243. Om favre Blomstereng staae

Lunde blide;
|
Her er det smukt at leve,

tungt at døel Boye.PS.IV 151. Aldrig den
Gang var dig tung, | Der bragte den Træn-
gende lliel]p.Hauch.Lyr.70. Gjør ikke Ver-
den Dig for tung . .

|
Husk paa Du er kun

eengang nng.HCAnd.SS.XI.57. den tungeste
Straf er netop Erindringen. Kierk. VII. 479.

Det er saa tungt med Korset selv at vandre.
Rich.SD.81. (hun) staar med hele det tunge
Ansvar. ErlKrist.DH.236. tung pligt, se I.

Pligt 2.2. tung(e) skat(ter), se II. Skat 2.

4.3) (jf. bet. i.2) om forhold (især skæbne-
tilskikkelse), som fremkalder ulystfølelse af
alvorlig, smertelig art: smertelig; sørgelig;
knugende; som gør (en) tung (3.4) om
hjertet. Troe giør Taalmodighed, som alt

det tunge letter. Brors. 225. Uden Lige er

din tunge Smerte.Rahb.PoetF.il.103. Det
er tungt, naar Hjerterne skilles ad, | Som da

Volmer skiltes fra To\e. Heib.Syvs.38. Det
er tungt, man skal gaae hjem alene. PMøll.
ES.1. 46. efter graae og tunge Dage kommer
ogsaa en Solskins-Bag. HCAnd.(1919). V310.

det tunge Budskab (a: om et dødsfald).

KMunk.C.*68. en tung skæbne: Suhm.
(SkVid.X.16). Den Skiebne er dog grumme
tung

( at være Enke, naar man er ung.
Oehl.Digte.(1803).242. KMunk.C.*68.en tung

10 sorg: Da er med Glæden man dobbelt
glad,

I

Og halvt om Sorgen, saa tung at

hære.Grundtv.SS.IV346. Brandes.Br.1.15. et

tungtslag,sel. Slag 6.i.
||

(til dels med til-

knytning til bet. 2.5) uden tydelig forestilling

om egl. sorg olgn.: alvorlig; dyster; tru-
ende; trykkende. Der blev et Øjebliks tung
Stilhed.Pon^.L.Ii. LeckFischer.Tedora.(1928).

100. Motiverne i (Lundbyes) Tegninger og
Malerier, med Forkærlighed for det tunge

20 og ensomme, store og enkle i Landskabet.
Ib Ostenfeld. Lundbye. (1937). 177. jf.: Tunge
Melodier. Bang.(bogtitel.l880). om tung duft,

tung farve olgn. se bet. 2.5 slutn.

tung-, i ssgr. ['toq,-] (jf. dog tung-færdig,

-sindig^, af tung (om vekslen m. tungt- s. d.)

ell. (sj.) af 1. Tunge (se u. tungeformig^.

-agtig, adj. (sj. i rigsspr.) temmelig (ell.

alt for) tung. VSO. Feilb. UfF. -benet,
adj. [3.i] {ænyd. d. s.; 1. br.) som har kraftige,

30 svære ell. klodsede ben ell. en besværlig, tung

gang. Schand.VV.55. han (kom) tungbenet
ind i Dagligstuen. J.aDons.«S.5i. -blodet,
adj. [2,4, 3.3-4] [-|blo?88<] (jf. -blodig; især oj
som har tungt blod; navnlig usgl., om en per-

sons temperament olgn. et „tungblodet" Men-
neskes mørke Tanker. Kierk.VlOl. smst.VII.
250. Shakespeares Forvandling . . fra tung-
blodet Tragiker til afklaret Livsbetragter.

Rubow. BB. 220. -blodig, adj. [-|bloJ8i]

40 ((S, nu mindre br.) d. s. Den tungblodi-

ges melancholske Temperament. (rj/meoLZ. 7.

VSO. MO. Brandes.VII.142. -brystet,
(Krist.Ordspr.196) ell. -brystig, adj. [3.3]

(nu næppe i rigsspr.) som har tungt aande-
dræt; trangbrystet. vAph.(1764). VSO. MO.
jf. Tungbrystighed. LTid.1744.200. vAph.

(1764).
I, Tunge, en. ['toixa] flt. -r. {æda.

tung(g)a (Brøndum-Nielsen.GG.III.232), sv.

50 tunga, no. tunge, oldn. tunga, ty. zunge,

holl. tong, eng. tongue, got. tuggo; besl. m.
lat. lingua (ældre dingua; sml. Lingvistj; jf.

II. tunge, tunget)
I) i al alm. om organ i munden, navnlig

hos (højere) hvirveldyr. I.l) hos mennesket og

de fleste hvirveldyr: et af muskler (muskel-
bundter) dannet, i alm. forholdsvis smalt
og fortil tilspidsende organ, der navnlig

tjener til at bearbejde føden (i munden), være

60 smagssansens sæde og (hos menneskene og

visse dyr) medvirke ved lyddannelsen. Moth.

T225. Anat.(1840).IL337. Panum.602. Lie-

berkind.DVX.61.
||

(zool.) m. h. t. hvirvelløse

dyr om forsk, munddele, der i visse henseender
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har nogen lighed med hvirveldyrenes tunge

(jf. Raspetunge;. vAph.Nath.1.227.367. Hos
Snegle og Blæksprutter . . findes et Hoved
med Mund, Tunge, Kjæber, Øine.LUtken.
Dyr.'294. sa.Dyr.412.421. 542. LSal.XII.17.

1,2) (især kog.) om dræbt (slagtet) dyrs
tunge (l.i), anvendt som (tilberedt)
spise, kogte Tunger og røgede Tunger,
Oxe- Tunger, Lamme - Tunger og Karpe

-

Tunger. Ew.(1914).II.343. AUe Sorter far-

serede Tunger. CMuller.Koge-Bog.(1785).122.
den rige Reise-Kost,

|
Som Mama i Kurven

lagde,
I
Den røgede Tunge, den gule Ost,

|

Den brune And, den rhinske MosLWinth.
ND.211. Hun havde købt godt med Tunge
og Salat (o: til paalæg).L€ckFischer.HM.178.

jf. Jægerret 3: Efter gammel . . Ret tilhørte

Hjerte, Lever og Tunge den Jagtbetjent, der
brækkede Dyret op. Weismann.Jagt.90.

2) bet. 1.1 i udtryk for tungens beskaffen-

hed, tilstand, betydning, virksomhed olgn. (om
tungen som taleredskab se bet. 3). 2.1) i ud-
tryk for særlig beskaffenhed ell. tilstand.
Dend Hund har min troe ligesaa reen og
nydelig tunge, som et Menniske.Foi6.Bars.
II. 2. Hauch.III.153 (se kløftet 2). (spøgelse-

dyr) med gloende . . t\ingeT.Feilb.III.893.

II

i udtr. for sygelig tilstand (sygdomstegn):
lave en belagt (se belægge 1.2^ ell. hvid
tunge olgn. en ureen Tunge og andre Kiende-
mærker af en fordærvet Måve.Tode.ST.I.14.
at. 1806. (Oehl.Br. 1.273). VSO. Naar man
spytter i Ilden, eller paa en ophedet Ovn,
laaer man Blegner paa Tnngen.Thiele.
III. 129. Feilb.III.893. se videre u. Blegn.

[
||

i udtr. for en af feber, tørst, egs. (jf. bet. 3)

f langvarig tale, fremkaldt tilstand (tørhed i

mundtn olgn.). Moth.T225. mit Hjerte stod

[stille, min Tunge var tør og lammet. KMunk.
EI.29. tungen hænger ved, klæber
(fast) ved ganen ell. gummen olgn., se

1. Gane 2, L Gumme 1, hænge 6.2, klæbe 2.i.

;'/. bet. 2.3: læske ens tunge, se IL læske 2.i.

2.2) t udtryk for særlig bevægelse med (ell.

stilling af) tungen, (lad) vore Tunger kysse
hinanden. Suhm.Idyller og Samtaler. (1772). 46.
Soya.GAM.156. som udtryk for anspændt iver

olgn.: hun sad med Tungen ud mellem Læ-
berne og Blikket stift rettet paa Strikke-

tøjet. Å>IXm<.iV.9.;37.
II

lalle, slaa (PalM.
AdamH.II.249), smække (III.2), spille
med tungen, lade tungen spille (III. 1.2,

3.1, 10.2. ;/. I. Spil 1.2 og 2.1 ) ofl., se lalle

(III.2) osv.
II

holde tungen lige i mun-
den, (især talespr.) (under balancerende be-

vægelse ell. stilling) fastholde en strengt gen-

nemført ligevægt (rned beherskelse af kroppens
mindste dele); (anstrenge sig for at) holde

balance, bevæge sig (sikkert) lige fremad olgn.

Kusken stod . . oprejst paa (planken) og
maatte nok „holde Tungen lige i Munden",
for at beholde Ligevægten i Kroppen. /'A/i

Dam.FI.56. Hold Tungen li'e i Munden,
lille Manuel, ellers fejer Di skxwti Wied.

Thum.23. Feilb. især med videre anv., som
udtryk for i vanskelige situationer at forholde

sig („balancere") paa en sikker, rolig, be-

hersket (rigtig) maade, med aandsligevægt,

rolig fatning. Kunsten (o: ved en planlæg-
gende overvejelse) begynder . . naar der er

Forkjærlighed for den ene eller den anden
Side, og det nu gjælder om — ja, lad os kun
bruge det simple Udtryk, som dog er saa

10 betegnende, naar det nu gjælder om, at
holde Tungen lige i Munden. Kierk.VIII.385.
holde Tungen lige i Munden o : bære sig for-

sigtigt ad. VSO. JLange.1.377. det gælder at
holde tungen lige i munden . . Det er en
kunst at gå udenfor reglerne uden at gå
istykkeT.NMøll.H.121. || række tungen
(langt) ud (af munden) ell. (især) række
tunge (jf. u. bet. 4.2j, spec. som udtryk for

(drillende, uartig, næsvis) ringeagt ell. spot,

20 ofte med nærmere bestemmelse i forb. som
række tungen ud efter (Moth.T225. VSO.)
ell. ad en (Høysg.S.68) ell. række tunge efter

(Ing.Levnet.II.55. UfF.) ell. (nu) ad (ell.

af. Nathans.MP.396) en. Over hvem gjøre

I Eder lystige? ad hvem vrænge I Mund, og
række Tungen langt ud (Chr.VI: imod hvem
. . udrekke (I) tungen langt; 1931: hvem
rækker I Tunge ad)? Es.57.4. (barnet) rakte

Tunge ad ham, ledsagende dette behage-
30 lige Minespil med et Hvin. Schand.TF.11.74.

Buchh.FDK.169. børnerim: Ikke pille Næse
og ikke række Tungel | I Skammekrogen
med sig,

|
uartige lJngelHanebogen.(1890).

51. om hest (der er tungerækker) : Mørkeberg.

Veterinærkirurgi.I.(1922). 177. række tungen
ud af vinduet olgn., se bet. 2.9.

\\
(løbe) med

tungen ud af halsen olgn., (talespr.) (løbe)

hæsblæsende, forpustet, i stor (overdreven)

hast. Løber, saa Tungen ham hænger af

40 Munden. Wadsk.134. Harpax . . kom tilbage

(o: efter en løbetur) med Tungen ud af Hal-

sen. Luxd.(Skuesp.V11.458). KnudPouls.BD.
170. Feilb. 2.3) (;/. Mund 3) i udtryk for

tungens funktion ved indtagelse af
føde, spec. som smagsorgan. den, som vil

likke ell. slikke i alle potter, faar en skiden

tunge, se likke, II. slilcke 2. || i forb. paa
tungen, saa snart jeg faar en Viin paa min
Tunge, skal jeg ungefehr sige, om den er

50 fra Abesteen, Beck, Soel, Fabricius, eller Biil.

Holb.Vgs.II.3. sa.Hex.III.8. Naar Valbirk-

Sukkeret skal være godt maa det være , .

meget sødt paa Tungen.vAph.Nath.VIIl.
333. (drikken) faldt mildt paa Tungen.
Pol."/nl943.5.8p.3(se videre u. II. falde

6.5^. brænde, smelte paa tungen, se II.

brænde 10.2, III. smelte 3.2.
||
smage som

at række tungen ud af vinduet, (tid-

ligere) ogs.: af en ladedør (Cit.beg.18.aarh.

(,o(NkS4"821.123)), en aaben dør (Krist.

Ord8pr.362), en lo-glug (Molb.Ordspr.350),

(1. br.) ud i regnvejr (Morgenbladet."/i*1930.

7.sp.2), ogs. med tilføjelsen: og faa et smæk
over den olgn. (Kierk.VI.399.XIV185. Krist.

66*
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Ordspr.609), (talespr.) smage af intet, flovt,

vandet; ogs. m. videre anv., om noget (ind-

holds) tomt, værdiløst, det rene ingenting, det

smager, som om mand ragte tungen ud af

et vindue. Mo//i.5'522. WadsTcM. det Mod-
bydelige ved det Officielle er, at man bliver

saa uendelig flau derved eller deraf, fordi det

smager af Ingenting, fordi det, at jeg skal

bruge et gammeldags Udtryk, smager lige-

som at række Tungen ud af Vinduet og faae

et Smæk over 6.Qn.Kierh.XIV.185. de ordi-

nære recept-agtige omvendelsesprækener der

for så mange er ligesom at række tungen ud
ad vinduet.TALawft.Musik og kirke.(1920) .152.

Bilen staar paa Klodser, og Kaffen er er-
stattet med Tungen ud ad Vinduet (o: sur-

rogatkaffe). KMunk.BF.72. II (jf. I. Gane 2;

mindre br.) som udtryk for (sikker) smags-

sans, (god, fin) smag for spise- ell. drikke-

varers kvalitet. Teresas Viin bliver god iaar;

det kan jeg allerede smage nu. Jeg har en
fiin Tunge. Hrz.XII.248. I Egernskjolder har
alle en brillant Tunge for Bordeauxvin.
Schand.UM.30. 2.4) om tungen som livs-

vigtigt organ olgn., spec. i udtryk for (trusel

om) straf, lemlæstelse olgn. (se videre u. bet.

3.i). Hånd var værd at tungen skulde skæres

af hans halB.MoiA.T225. almindeligt er det

træk i æventyr, at helten udskærer drages,

trolds, kæmpes tunge som sejrstegn. jPeiift.

som bevis på, at et menneske er dræbt, for-

langes dets tunge, swisi.

3) (jf. Læbe 2, Mund 4; uden for visse

faste forb. (talem.) især O) om tungen (l.i)

som taleredskab, med overgang til at be-

tegne den talende person (se spec. u. bet.

3.2-3) ell. maaden at tale paa, talen,
sproget (se spec. bet. 3.e).

3.1) i al alm., med (tydelig) forestilling om
tungen som organ (i et menneskes mund).
(Jesus) lagde sine Fingre i (den døvstummes)
Øren, og spyttede, og rørde ved hans Tunge.
Marc.7.33. Tungen (er) et lidet Lem og
fører store Oid.Jac.3.5(jf.Mau.l0688.10695).
Vægtervers.Kl.12 (se Mund sp.495^*). Fruen-
timmernes Vaaben: Tungen. Biehl. DQ. III.

287. *0m levende blev hvert Træ i Skov,
|

Og var saa hvert Blad en Tunge,
|
De kunde

dog ei Guds Naades Lov
|
Med værdelig

Røst udsiunge. Grundtv.Festps.25. *Saalænge
danske Hjerter slaae,

| Og danske Tunger
. . taleT.Winth.SS.é. Munden gik paa ham,
som vilde han bruge sin Tunge lig en Sabel

til at holde Drengene fra Jjivet. Buchh.UH.
10. hos dyr (fugle): *alle Guds Fugle smaa

|

. . takke for Livet og Lyset med fløitende

Tunge. Ing.H.191. *Alle Haner goel,
|

Hil-

sed glad Guds Sol;
|
Alle vævre Tunger smaa

fik Mæle. smst. 193.
\\ (jf. bet. 3.6 ; relig.)

m. h. t. underet paa pinsedagen, i udtryk for

guddommelig inspireret religiøs forkyndelse;

flamme- (2), ildtunge (2). der viste sig for

(apostlene) Tunger, som af Ild, der fordeelte
sig, og satte sig paa enhver af dem. Og de . .

begyndte at tale med andre Tungemaal.
ApO.2.3. *Da høres de glødende Tungers
B,øst.Grundtv.SS.III.310. smst.II.397.

|| om
tale opfattet som en (næsten) mekanisk (tunge)-

bevægelse, riden (virkeligt) følelsesindhold, al-

vorlig mening, om stortalenhed olgn. lader os

ikke elske med Ord, ei heller med Tunge,
men i Gjerning og Sandhed. lJoh.3.18. *lad

os flye
I
Fra dette melancholske Fængsel (o:

10 (stor)byen) . . |
Hvor Løfter er kun Tungens

Drift;
| Og Dyd kun roses for at fristes.

Tullin.1.5 (jf. Drift 1.7 slutn.). (slesvigholste-

nerne) ere større Helte med Tungen end med
SyæTdet.Hauch.Br.80. forvandle selv det Al-

vorligste til et Slag af Tungen, det Helligste

til en Gehæide. Kierk.Y143 (jf. I. Slag 2.i;.

II (jf. bet. 2.i) i udtryk for afskæring ell.

lemlæstelse af tungen, spec. som straf for

gudsbespottelse, formastelig, utilbørlig, dadel-

20 værdig tale, ogs. som (selvforbandende) for-

sikring olgn. Hvem som overbevisis at have
. . bespottet (guds) hellige Navn . . han-
nem skal Tungen levendis af hans Mund
udskiæris.DL.6—2—7. 2Makk.l5.33. jeg (si-

ger), at I har talt som en Carnali, og at Tun-
gen burde skiæres af jer Mund. Holb.Er.I Y2.
Himlen frie mig fra at gjentage hans Ord . .

før lod jeg mig levende rive Tungen ud af

Munden. NPWiwel.NS.48. aldrig . . er der

30 kommen et Ord (om privatlivets sorger) over
mine Læber til noget Menneske. Før vilde

jeg bide min Tunge af. KMich.Mor.(1935).24.
Lo I ogsaa ad mig? — Han maatte bide sig

i Tungen, mens han ventede paa Svaret.

AaDons.MY119. jf. Oehl.(1831).IX,1.176(se

u. stivne 2.i^.

3.2) med mere ell. mindre afsvækket (uegl.)

bet., i forsk, (mindre faste) udtryk for et

levende væsens (en persons) stemme (røst),

40 tale(evne), maade at ytre sig paa, ogs.

en talende person, hver Tunge skal be-

kiende, at Jesus Christus er en Herre til Gud
Faders ÆTe.Phil.2.11. *Min Tunge er for

svag
I
Til min . . Glæde at udtrykke. Wess.lO.

neppe (har) jeg nogensinde . . ladet min
Tunge overskride Velanstændighedens Grænd-
ser. PAHeib.E.33. Gud bevare min Tunge for

at nævne det Navn, jeg nu tænker paa. /ngi.

VS.I.21(jf. bevare 2 slutn.). *Der er Tunger

50 nok . .
I

Som kan fortælle det, om I er tausl

Boye.Erik.38. *For Bønder Himlens Fugle

mer
|
End for de store sjunge,

|
Som heller

le ad Fuglens Fjer,
|
End lytte til hans

Tunge. Grundtv.PS. VI.381. * Korsets Ord fra

tusind Tunger lyder. Rich.SD.80. for En,

som har været rig, er det bittert . . at synke.

Da kommer Foragten . . Medlidenheden. —
Du kender ikke Menneskenes Tungerl Rode.

Dg.l05.
II

i forb. m. Hjerte (L2). »Min

60 Tunge talte hvad mit Hierte meente. Tode.

1.205. *Thi vil vi alle sjunge
|
Med Hjærte

og med Tunge.Grundtv.SS.III.46. »Tungen
er Hjærtets Hoved-Tolk. smst.343.

3.3) (jf. Engle-, Honning-, Slangetunge (2)
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ofl.) med særlig (attrih.) bestemmelse,
som udtryk for (en person, der karakteriseres

ved) en flydende, indsmigrende, skarp,
dadlende, tvetydig (falsk) tale(form)
olgn.; i forb. som en flydende, forgiftig
(KomGrønneg.II.202.277), glat (Hjort.Krit

Lit. 111.82. jf. glat å), giftig (2), hvas
(3.3), kaad (HBrix.Da.Lyrik.(1928).22), let

(III.3.3), løbende (u. II. løbe 20.2^, rap
(V3.1), skarp (III.7.3), skrap (II.3.3), lo

skærende (u. IV skære 16.2^, sladder-
agtig, sleben (2.2), slem ^han havde en
slem Tunge, som hans Kammerater vare
bange for. Holst.III.52. VilhAnd.Litt.il.193),
smidig (Oehl.V.68. ThomLa.AU.274) tunge
ofl., se flyde 2.3 osv. Folk, der dræbe den
Ulykkelige med Snak, misundelige, skade-

froe Folk, der have værre Tunge end hine

Madammer (i Holb.s „Barselstuen").Kierk.

V22. med knyttet tunge, se III. knytte 7.1. 20

med svær tunge, se II. svær 4.2. jf. løse ens

tunge u. bet. 3.4: den rare nye Vin, der gør
Sindet let og Tungen \øs.KMich.(PoV/io
[1926. 10. sp. 6). (jf. bet. 4.4 slutn.) billedl:

{Uhrcts rappe Tunger ile. Drachm.PHK.129.
ilem.: have en tunge (saa skarp) som

l«n ragekniv, et rivejærn, se Ragekniv,
|Bivejærn (1) og skarp ^111.7.3 slutn.). ordspr.

fnu 1. br.): bedre er snild tunge end
[æmmet hoved, snildhed i tale er bedre 30

%d et pynteligt ydre. Mau.569. TroelsL.XII.

\113. jf. snild i tunge u. snild 2. || spec. (jf.

ind b.A) i forb. ond(e) tunge(r). den
iTjenestemø,

|
hun havde saa ond en Tunge.

WFU.nr.l.lS. dronningen viser ham en ar-

itighed . . for at standse hans onde tunge.

\AOlr.DH.lI.54. (om svigermoders onde tunge
|«c u. bet. 4.2^. især om person, der taler

whibarmhjertigt) nedsættetide, spottende, bag-

|JaIemfc, sladderagtigt: onde Tunger siger 40

idog, at han har været hende for nær.

\Biehl.DQ.IV181. den Løgn og Sladder, som
tonde Tunger kunne faae at løbe med. Oylb.

fl849).IX.10. Goldschm.F.lO. At han trods

ine fem og tresindstyve Aar af onde Tunger
idraabtcs som en Don Juan . . skadede ham
ike i Offentlighedens Omdømme. <Sc/iand.

\JLE.269. Der er onde tunger allevegne, selv

|i et teologisk auditorium. 6't;ed«<rup.£0.//.

155.
II

i forb. to tunger, (jf. tvetunget; nu so

CD ell. dial.) i udiryk for at sige snart det

9, tnart det andet (det modsatte; efter hvem
man taler med), at føre falsk tale; dels i forb.

have to tunger i een mund. Moth.T225.
VSO. UfF. jf. Mau.1902. dels i forb. tale
med to tunger olgn. Orundtv.SS.IV129.
hvor kan Herren saaledes i eet Aandedræt
tale med to TungeT.Hr2.XVIIJ.89. Thorn
var en ligefrem Sømand, som ikko vidste,

hverken hvad det var at tale med to Tunger 60

eller at prutte i en Handel. Rørd.P.56. Feilb.

UfF.
3.4) i særlige (fastej forb. m. verbum

(især som obj. ell. (jf. bet. 3.6) styret af

præp.), i udtryk for at (kunne ell. forsøge
at, begynde at) tale (paa en vis (fri ell.

hemmet) maade), finde ord for sin tanke
olgn.

II
være (godt) skaaren for tungen,

(jf. tungeskaaren ; 1. br. i rigsspr.) være
(godt) skaaren for tungebaand (s. d.). Vilh
And.Studentersangen.(1922).l. Feilb. || løse
ell. løsne (SalmHj.39.1. Gylb.EA.199) ens
tunge olgn., (ved fysisk ell. psykisk paavirk-
ning) sætte en i stand til ell. faa en til at tale

(uhemmet, let, livligt); løse ell. løsne ens
tungebaand; bringe ens tunge paa gled (jf.

flg. bet.-gruppe) ; især i pass. ell. i udtr. vinen
løser (PNNyegaard.S.195) ell. løsner (PHans.
KK.98) deres tunge(r) olgn. Siig mig det
dog? See her . . kand dette (0: den dragne
kaarde) icke løse Tungen paa dig? Kom
Grønneg.IL21. *Et Bæger (han) mig rakde

|

Af Mjød ..
I
Da løstes min Tunge | Til

Draper at 8iuDge.Grundtv.NM.14. under
mandlig og kvindelig Manuduktion fik jeg

løst min sky Tunge og snakkede Fransk, saa
det stod eltei.Schand.O.L192. De drikker
Broderskab . . Og Tungen løses paa dem
\)egge.CHans.F.78. jf. Tungebaand: hans
(0: den døvstummes) Tunges Baand løsnedes

(1907: løstes^, og han talede ret. Marc.7.35.

II
t andre udtryk for lydfrembringelse (med

tungen), især uhemmet, let, livlig tale, som
faa tungen i (PHans.KK.95) ell. paa
gang (se Gang 3.i^, paa gled (se I. Gled 2)
ell. glid (se I. Glid 3), tungen løber
(løbsk) ell. lade tungen løbe (se II.

løbe 9.8, løbsk 3.1^, røre tungen (se III.

røre I.5), tungen staar ikke stille paa
ham (se II. stille l.ij olgn. skærpe tun-
gen, se II. skærpe 4.1. slaa en med tun-
gen, se III. slaa lO.i. jf. Sir. 28. 19 (se u.

Tungeslag^.
J|

give tunge, (1. br.) give

mæle (II.3). Visselig fortørnes den himmelske
Fader ikke over, at vi give vor barnlige

Glæde . . Luft og T\inge.Grundtv.B.L384.
(den unge Ingemann) gav Tunge til en stor

Del af de Ideer, der i hin sødladne Tid rørte

sig i Folket. PJlans.JI.7. || i udtryk for at

undgaa (tilbageholde) uheldige, over-
ilede ytringer, i forb. som spæge, stille

(III.l.i) ell. (nu alm.) styre (IV3.2), tæm-
me, vogte (paa), lægge baand (6.2) paa
sin tunge, holde sin tunge i ave (I.l)

ell. i tømme, holde tand (I.9) for tunge
ofl., se spæge (II.3.3) osv. Il i udtryk for svig-

tende (standset, mangelfuld) taleevne, i

forb. som binde, lamme (OscJens.SL.34.

78) ens tunge, lalle (II.l.i) med tungen,
tungen slaar sludder (1), svigter (I.2.i)

ofl., se u. binde (6.1; ;/. Tungc-baand 3.2,

-binde^ osv. vi (maa) tale, tale indtil Tungen
brister og Mælet foTga&T. Orundtv.Udv.il. 16.

3.5) i særlige (faste) præp.-forb., navnlig

forb. paa tungen, ved udtryk for evne (ogs.

spec. svigtende evne) til at tale (frit,

let), give sin tanke udtryk (i ord); navnlig

m. subj., der betegner ytring, ord, tale. (jf.
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tilsvarende forb. u. Læbe 2.2-8, Mund 4.4^.

Langt højere, ædlere, finere Sprog
|
Skal

findes paa fremmedes 1w.ngG.Grundtv.PS.V.
64. folk med tysk tyvesprog på tungen.
FDyrlund.TN.354. jf. Læbe 2.3: (eventyrets)

Navn er paa Alles Tunger. Cit.l862.(HCAnd.
BCÆ.II.225).

II
blive paa tungen, (l.br.)

forblive usagt. JBaden.DaL. || brænde en
paa tungen, se IL brænde lO.i. || falde
ell. komme en paa tungen ell. (sj.) for lo

tungen (Biehl.fSkuesp.III,3.96)), uvilkaar-

ligt melde sig for ens bevidsthed; falde en paa
læben. Den Vise kom ham altid paa Tunge.
HCAnd.(1919).III.228. de Eder, som saa
let faldt ham paa Tungen i hans Svendetid.
Schand.yV.267. sa.O.II.104. \\ hænge (Moth.
E160. Mau.1.467), sidde (Moth.S164. HC
And.BC.1.105) , svæve (se IL svæve 3.3^

ell. især ligge en paa tungen ell. (sj.) i

tungen (Hrz.Y37), let, naturligt, uvilkaar- 20

ligt komme til udtryk i ord; være nær ved at

komme til udtryk i ord; spec. om hvad der

staar mere ell. mindre klart for ens bevidsthed

(erindring), saaledes at man er lige ved (lige

paa nippet til) at (kunne) give det udtryk,

udtale vedk. forestilling, (han) logerede udi
det Qvarteer af Byen, hvad heeder det nu?
det ligger mig paa Tungen. Holb.Jean.III. 2.

sa.Mel.III.6. vor Troes-Bekiendelse (er) vir-

kelig . . den, der har ligget den Christelige 30

Kirke paa Tunge fra det første Øieblik den
oplod sin M.unå.Grundtv.KG.25. Ordet ligger

mig paa Tungen, men jeg er en Kryster, der
ikke har Mod til at tilstaae mine Følelser.

Hrz.XVIII.419. Ordene røg ham pludselig

ud af Munden, som om de hele Tiden havde
ligget ham paa Tnngen. GyrLemche.NB.48.

II
om (ydre) forhold, tilskyndelse, følelse olgn.:

lægge en noget paa tungen, indgive en,

hjælpe en til at finde udtryk (ord) for no- 40

get; lægge en noget paa læben. *Læg paa
vor Tunge Naadens R0st.Grundtv.SS.III.il.
(Danmarks) Natur har lagt Digterne dejlige

Sange paa Tungen. Schand.VV342. Harmen
. . lægger hende det (ord) paa Tungen. Wied.
MB.1. 55, han talte saa utvungen, at Svaret
ligesom blev lagt hende paa Tungen. Elkjær.

RK.30.
II

om (talende) person: bære ell.

især have (noget) paa tungen, (bestandig)

være rede til (ivrig efter) at tale om (noget); 50

have (noget) paa læberne; tidligere spec.

m. h. t. en person(s forhold): tale nedsættende,

sladderagtigt om (en), de lever saaledes i

Verden, at hver Mand har dem paa Tungen.
KomGrønneg.II.204. Skal jeg da blive en
Fabel for den heele Bye, og haves paa Tun-
gen af enhweT? Jacobi.(Skuesp.IV147). ved
Spillebordet, som i Skranken . . havde (man)
Citationer (af Wessel) paa Tungen. iV^i/erup

Rahb.VI.299. en plump, galdegrøn Kone, ep

som . . altid bar en Skandalehistorie paa
Tungen. SophClauss. RB. 72. spec. i talem.
bæ re ell. have hjertet paa tungen. Mau.
3769. AaDons.MV210. Hun var ikke af dem.

der bar Hjertet paa Tungen. Elkjær.RK.79.
se videre Hjerte I.3 slutn. \\ have galocher
(se Galoche 1) ell. kartofler (BechNygaard.
GØ.302) paa tungen olgn., (jarg., 1. hr.)

tale uklart, utydeligt, forbeholdent olgn.

3.6) ((g, især højtid., poet.) om individuelt

ell. folkeligt (nationalt) bestemt maade at
tale, at udtrykke sig paa; sprog(form).
de Vises Tunge er Lægedom. Ords. 12. 18.

Før Floden over Jorden stod, |
Før Tunger

bleve blændte,
|
Musik og Spil sig høre lod.

Reenb.11.40. den meest fordærvede Dialekt
af den nygræske Tunge i hele Levanten.
POBrøndst.RG.I.209. europæiske Lærde satte

en Ære i at tale, ikke en levende Tunge,
men et dødt ST^iog. Oehl.(1851).XXV 195.

*(Holberg) lærte de Danske . .
| At tale med

Fædrenes Tunge. Wilst. D. 1. 65. Maltheser-

ordenen deles i Tunger 0: Afdelinger efter

de forskiellige Sprog. VSO. de Reformerte af

den franske Tunge. FrNiels.Statskirke ogFri-

kirke.(1883).371. Annie Vivanti, der skønt
engelsk af Fødsel helst digtede paa den
toskanske Tunge. Rubow. BB. 173. snild i

tunge, se snild 2.
||
(den) dansk(e) tunge,

1. (det) dansk(e) sprog; dansk(en). Der var
stor Glæde i Fruerkloster,

|
De Nonner læste

og sjunge,
I

End var der mere i Kongens
Gaard,

|
De legte med danske Tunge. Abrah

NyerRahb.II.162. Det er ei den danske
Tunge,

I

Det er ei de vante Ord. Oehl.Digtn.I.

130. paa Idsted-Hede . . for den danske
Tunge,

I
Og for det danske Land,

|
Stred

Heltene de unge.Grundtv.Dansk.III.503.*Va.a
Sengen skrev du (o: Johs. Ewald) det med
Taarer tunge,

|
Men Poesien greb dit Digt

og sagde:
|
Det er det bedste af den danske

Tunge. Aarestr.ED. 55. Dansk Tunge. Rørd.

(bogtitel.1901). 2. {efter oldn. donsk tunga;
hist., arkais.) det gamle (fælles) nordiske

sprog; oldnordisk. JBaden.OrtO.xiii. Nordens
de tvende forenede Riger af dansk Tunge.

NyerupRahb.VI.143. NMPet.Spr.1.15. Sal*
V.791.

II
tale med (nye, fremmede) tunger

ell. tale i tunger, (egl. bibl., jf. bet. B.i)

under guddommelig inspiration (i en ekstatisk

tilstand) tale i et fremmed tungemaal, med
særlig forestilling om religiøst betagende for-

kyndelse ell. (især uegl.) om begejstret, me-

ningsløs, uforstaaelig tale (jf. Tungetalej. i mit

Navn skulle (evangeliets forkyndere) uddrive

Dievle; de skulle tale med nye Tunger.

Marc.16.17. Disciplene talte med fremmede
Tunger. FiiSO. Taler jeg med Menneskers og

Engles Tunger (1819: Tungemaal^, men ikke

har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende

Malm eller en klingende Bjælde. iCor.13.2

(1907). den, som taler i Tunger (1819: med
et fremmed tungemaal^, taler ikke for

Mennesker, men for Guå.smst. 14.2 (1907).

uegl.: Idag taler man med et Menneske, kan

nogenlunde forstaae ham, imorgen taler han

i Tunger og i besynderlige Gebærder — han

er foTehket.Kierk.VI.39. Logikken siger, at
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(verdensrummet) er endeløst og begrænset.
Logikken taler i H\mgex\KMunk.0S.19. jf.:

Det var som at høre sig selv tale i fremmede
Tunger med fremmed Klarhed og fremmed
Magt om det, der var Ens dybeste, inderste

eget.JPJac.II.77.

4) 07n hvad der i (aflang, tilspidsende)
form minder om en tunge (l.i); se ogs.

bet. 6-8. 4.1) om (tungeformet) del af lege-
met hos mennesker ell. dyr.

||
(anat.; sj.) i

ssg. Skamtunge samt i sa. bet.: Klitoris. Den
qvindelige Blusseltunge. JNHøst. 242.

||

(kog., slagt., 1. br.) d. s. s. Laartunge. Levin.

(„i Kjøkkenspr."). 4.2) om naturdannede
ting ell. om forhold (ting, fremtoninger) i

naturen.
|| om spidst udløbende, flak-

kende, slikkende flamme; flamme- (1),

ildtunge (1). Snart Luen op af Lasten
stod

I
Med lange Tunger Tøde.Winth.VI.147.

Luen , . stod i en lang Tunge ud af Kakkel-
ovnen. GoWscAm.Z?77.///.79. Flammen (i kar-

bidlampen) dalede og sendte en blaa Tunge
ud til Siden. Korch.LL.19. jf. bet. 2.3: ligesom
Ildens Tunge fortærer Halm, og Straa syn-
ker sammen i Luen, saa skal deres Rod
vorde. £8.5.24. Grundtv.RR.223. i forb. m.
slikke (II.4): »jeg følte,

|
Hvor Ildens

Tunge slikkede min Kind, | Da ned ad
Trappen han mig bar.Poiilf.FewMS.i62. Gyr
Lemche.T.1.7. Ilden slikkede i lange Tunger
rundt omkring Skorstenen i Straataget. Z>en

gi. Klokker i Farum. (1928). 141. (jf. bet. 2.2)

i forb. række tunge olgn.: HCAnd.(1919).
IV 162. Røgen slår ud af Kakkelovnslågen,
Ilden rækker Tunge. Rørd.KK.184. om osende
lampe: D&H. 11.637. Petroleumslamperne
hang og rakte Tunge i Trækvinden. OseJens.
KU. 45. (spøg.) med ncermere tilknytning til

bel. 2.2: der er Ild i Kakkelovnen . . af

og til rækker den . . Tunge ad hele Nex-
den.VKorfitsen.EV36. Schand.BS.149. || om
bølge(tunge); især i forb. m. slikke (II. 4).

Drachm.STL.222 (se II. slikke 4). (bølgerne)

bryder i Havstokken og ender som lange,

slikkende Tunger ind over Sandet, fiuc^/i.

FD.7. Vandet strøg i brede Tunger over
Sandet.CFMortens.KA.66.

||
(meteorol.:) Ved

Island ligger et Lavtryk, og til dets Centrum
naar Spidsen af en Varmlufttunge, som
rager fra Nordafrika langt op mod Nord.
Omvendt skyder en Tunge med arktisk

P'astiandsluft sig langt ned mod Syd. Knopf.
HvordanbliverVejret?(1942). 140. \\ om (del

af) jtlante; del8i(jf, bet. 6; især i flt.) om
(afrundede) takker paa en blomst (s kronblade

olgn.). der staaer en lille hvid Blomst med
blege, grønne Striber og med smalle, gule

Tunger, Den hedder . . Vintergjæk. OoWscAm.
Hjl.1.67. Ment20.Bill.9. dels Sf som plante-

navn; om oksetunge, Anchusa: Moth.T225. nu
kun i ssgr. som Faare-, Gaase-, Heste-,

Hjorte-, Hunde- (4), Okse- (3), Trompet-
tunge ofl. samt i forb. svigermoders (onde
ell. skarpe) tunge (se Svigermoder).

5) (jf. bet. S) om særlig formet (frem-
bragt, forarbejdet) (del af) en ting,
en brugsgenstand, et redskab olgn., der i form
kan minde om en tunge (l.i); navnlig om (for-

holdsvis) smal, tilspidsende (del af en) ting

(jf. Fugle-, Karpe- (2), Oksetunge (2) ofl.)

ell. (især i flt.) om (sammenhængende) række
af (spidse ell.) afrundede fremspring (takker)

i en tings rand olgn.; bl. a. (især fagl. ell. tSt)

10 m. flg. anv.: 5.1) om hovedhaar, der er
redt frem (over panden, ved ørene) i form
af en tunge (l.i). ORung.D.75 (se II. slikke

1.1^. Kvinde . . blondt Haar med „Tunger"
ved Ørene. PoUtiE.y10 1924.4. 5.2) især i flt.,

om afrundede takker som (dekorativ)
kant paa brugsgenstande af metal, træ olgn.,

som udklipning i papir ell. (haandarb.) som
syet (broderet) kant paa tøj, linned, pude-
vaar osv. en Halslinning udsyet med Tunger

20 og Spidser, meget fint og kunstfærdigt. -Rørd.

KK.138. Tunger betragtes som den letteste

Art af Broderi. VortHj.111,1.104. En trapez-

formet med Svaj og Tunger udsavet 'Hinnge-

hylde. FortNut.lX.107. Kaffeskeer . . Skaftet

. . ender i smaa Takker eller Tnnger. PolitiE.

Kosterbl.^'al924.1.sp.2. det lyserøde Papir
med de klippede Tunger, der kransede
(spytte-)'Qdiikken.HSeverinsen.D.31. 5.3) om
et (split)flags udløbende flige, (et flag)

30 nied en Tunge udska&ien. LMFasting.VT.57.
Oldtidens Faner vare . . prydede . . med
udskaarne Tunger og Spidser. Wors.OmDane-
brog.(1849).22. LSal.XI.91. 5.4) 4^ en i et

sejl indsyet kile af sejldug (jf. II. Lask 1).

KuskJens.Søm. Till.31. 5.5) paa tegnebog, fals-

æske olgn.: smalt stykke skind, pap olgn.,

der griber ind i en dertil svarende aabning.

Tegnebog . . Overfald med Tunge indvendig.

PolitiE. Kosterbl.*/il922.1.sp.2. Falsæsker . .

40 lukkes for begge Ender ved Hjælp af Tun-
ger, som indstikkes i tilsvarende Aabninger.
PapirHaandbog.(1934).40. 5.6) (gart.) ved

tungepodning, om de ved nellikesnii (tunge-

snit) dannede fremspring paa podekvi-
sten. Kjærbøll.FB.40. MøllH.IV617. Gart-

ner-Tidende.1929.645. 5.7) (sko.) et fra for-

skoen (I.l) udgaaende læderstykke; især om
forlængelse af overlæderet, som paa en

(tunge) støvle gaar op i skaftet. VSO. Skafte-

so støvler med stukne Tnnger. Priskurant f.

haandsyetArbejde iSkomagerfaget.(1922).15. ||

ogs. d. s. 8. I. Pløs 1.1. SkotøjsO.117. 5.8)

metalliste (foran og bag jærnet) i en
nothøvls saal. Wagn.Tekn.499. 5.9) (smed.)

fremspring paa en ringakos tværstykke.
Grunth.Besl.60. 5.10) (mur.) d. s. s. Tunge-
sten 2. ForklMurere.70. NordConvLex.V602.

II
ogs. om mursten, der i en hul mur danner

bindeled mellem yder- og bagmur; fast bin-

M der (4.3). TeknLek8.I.562. 5.11) (bygn.) tynd
(muret) skillevæg som afgrænsning af el

hulrum ved skorstene, og trapper. Gnudtzm.

Uusb.SS. FagOSnedk. 6.12) (snedk., tøm.)

det tynde blad, som danner en (ansats)-
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vinkels ene ben. Haandv.137. FagOSnedk.
5.13) (hogh.) smal, spids kniv i en le-

skærehøvl. Haandgern.433. 5.14) (fisk.) tunge-

formet gren paa en (pig)lyster. Fiskeriudv.

(1874).Bilag.II.16. SalM.25. Feilb. 5.15)

rigel i en laas; laasetunge. FagOSnedk.
5.16) (tøm,, snedk.) spændepind fra en
savstillings snor til dens bom. Wagn.
Tekn.495. 5.r7) spændetorn. Leth.(1800).

5.18) (O, især poet.) om sværd(klinge).
Den blanke Tunge | Han svinger stærk.

Oehl.HK.(1828).54. * Heltens Tale klang i

Aftenrøden
|
Liig Sværdets Tunge, naar det

bringer Bøden. Hauch. Lyr.*179. \\ ogs. om
angel (1.2.2) paa sværd olgn., ell. om greb-
tunge. Moth.T225.

6) (især fagl. ell. iO) smal, tilspidsende (del

af) ting, redskab, med særlig forestil-
ling om bevægelse (som en tunge {2.i)).

6.1) viser paa en vægt(skaal). Moth.T225.
*Den brave (urtekræmmer-)I>Teng (hvis)

Haand . . styrer Vægtens Tunge
| Og Messing-

skaalen, fyldt af ÉisengTyii.PMøll.ES.I.40.
*Vor Helt . . for en uhyre Vægtskaal stod,

|

Hvis Tunge lodret sig iveiret hæved. Poiif.
AdamH.III.210. OpfB.Un.67. || i sammen-
ligning ell. billedl., i udtryk for vekslende vil-

kaar, (afgørelse ved) besindig ligevægt, ret-

færdig afvejning olgn. ell. (nu ofte) om den i

et vist forhold afgørende faktor („hvad der gør

udslaget"). Lykken . . der, liig Vægtskaalens
bævende Tunge, svinger snart hid snart did.

Synesius.Fyrstevælden.(overs.l797).14. Ret og
Uret . . vare blandede med hinanden, saa
at Tungen paa Retfærdighedens Vægtskaal
vaklede frem og tilbage, uden ved en af-

giørende Overvægt at neddrages mod nogen
af Siderne. Hauch.PF.I.40. Grev S. (og jeg)

er' som een Vægtskaal, hvorpaa Kongen er

Tungen; snart helder denne til min, snart
til hans Side. PalM.KH.22. I „Enten —
Eller" . . vedbliver Viljesvægtens Tunge at

holde sig lodret i Yeiiet. Brandes.II.363.
(mellempartiet) havde i disse Aar været
Tungen paa Yægtska,a.len.VilhAnd.VT.57.

6.2) J^ i blæseinstrument: tyndt metalblad,
som, idet det svinger, afvekslende aabner
og lukker for piben; klap (1.1, i). Moth.
T225. Paulsen.1.433. Musikkat.16. 6.3) (bogtr.,

foræld.) d. s. s. Skibstunge. Den gl.By.1928-29.

49. 6.4) (fagl.) d. s. s. Spor(skifte)tunge

(Skiftetunge). NordConvLex.V364. bevæge-
lige Tunger. DSB. Banebygn.22. 6.5) % i

strikkemaskine: bevægelig metaldel, som
danner lukke med (tunge)naalens krog.
Sal.XVI.817. 6.6) (landbr.) i (hakkelse)skære-

kiste: redskabsdel, som for hvert snit fø-
rer halmen et stykke fremad. Sal.XVI.
192. FrGrundtv.LK.50. 6.7) (især t3) om
den svingende og lydgivende klokkeknebel.
Klokkernes Tunger af Malm forkyndte den
hellige Festdag. Hauch.DY11.72. Folk, der
have et tomt Hoved og en Tunge ligesom
Tungen i en Kirkeklokke. ZierA;.Z///.236.

;'/. bet. 2.2: Klokken dundrede stærkere og
stærkere . . Knevelen stod lige ud i Luften,
en tyk, plump Tunge, der parodisk vræn-
gede ad h3bm.Schand.AE.212.

7) (jf. æda. Ælmtungæ, Eltang (ValdJord.

(1926).7)} til bet. 4.2: smalt (spidst ud-
løbende) stykke jord ell. land (ell. (sj.)

vand; jf. Søtunge 2); spec.: landtunge (1).

Moth.T225. Præstø Amt skyder sig med en

10 Tunge . . midt ind i Sorø Amt. Both.D. I

.

149. Der løber et Næs, en Tunge ud i

H&vet.Bogan.I.lll. Stedn.III.LXi. jf.: de
fanged, i Læ af en Klippetunge,

i
en

Sælhund. Kaalund.431.
\\ (jf. Landtunge 2;

mindre br.) om landtange, den snævre Tunge,
som forbinder Nord- og Sydamerica. BItcA.

(1920).XV1.210.
li
om (del af) grund. Tun-

gen . . den yderste Spidse af Revlerne. Eo-
binson.I.214. SøkoHStedn.195.199.201.222.259.

20 8) ipenyd. d. s.; navnet p. gr. af fiskens

form, jf. sp. lenguado t sa. bet., til lengua,

tunge; sml. Fiske- (2), Jyde-, Rød-, Søtunge

1) flynderfisk af underfamilien Soleina ell.

slægten Solea, spec. arten S. vulgaris. vAph.
Nath.VIII.247. Af alle Slags Fiskespiser ere

der . . faa, som ere sundere . . end Tun-
ger. Tode.5r.27S2.22i. Krøyer.11.467. Kogt
Skrubbe, Rødspætte, Søtunge . . Af disse

3 er . . Tungen den dyreste. NutidsMad.*

io (1936). 172. DanmFauna.XV.64. \\ uægte
tunge, d. s. s. tungens horeunge (se

Horeunge 2.\). Krøyer. II. 343 {„F&a. Fiske-

torvet i Kjøbenhavn").
II. tange, v. ['toq,8] -ede. vbs. -ning

(jf. Indtungning^. (af I. Tunge (4-5)) for-
syne med tunger (i kanten); give en
tunget (2) form (kant). I) (især Q3) m. h. t.

naturforhold, ting (i naturen), der frem-

træder med en tunget form; til I. Tunge 4.2

40 ell. især 7 (m. h. t. kystlinie); ofte i forb. m.

adv. ftunge ud, ind olgn.). havet tunger
landet (ud)

j jf.: (havet) tunger Bugter ind

i (Japans) Str&nde. KMads.JM.19. \\ især

i pass. (spec. perf. part.; jf. tunget 2), dep.

ell. refl. Grundtv.Heimd.94. et nordisk Træ,
men som et Sydens dannet, |

hvert enkelt

Blad saa konstigt tunget ud. Rich.BS.43. de

mange smalle Pynter eller Odder, hvori vort

Land er tunget ud, fortsætte sig . . under

50 E&vet.Trap.* 1.(1879). 7. Søen, rød som et

Kobberspejl, med gyldne Flammer tunget

ind i Solrødtsgløden.JPJac.//Ji9. *(Capris)

brunrøde Fjæld,
|
der tunges til skovfyldte

Syrter.Blaum.AH.187. Hav-indlullet ligger

mit Land,
|
fladet i Øer og tunget i Næs.

SophClauss.P.3. *(landet) sætter mod Havet
sin brede Ryg

|
og tunges i Næs og Fjord.

Søiberg.(Kbh.^ya909.4.sp.5). i udtryk for be-

vægelse: Bølgerne . . tunger sig ind over en

60 flad Strand. VilhAnd.AD.78. den hvide Damp
tunger sig opad i glidende Fl&ger.AliDam.
TS.255. 2) til I. Tunge 5.2, især om udklip-

ning ell. (haandarb.) udsyning (broderi).

Vi syede (chemiser) i Skolen og tungede dem
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rundt med beske Sting.LeckFischer.EnKvinde
paa fyrre. (1940). 82. Underdelen (af kjolen)

er tunget ud loTneden.DagNyh.**/iol921.4.

8p.6.

III. tunge, V. se II. tynge.

Tang^e-, i ssgr. ff Tung-, se u. tunge-

formig^. især af I. Tunge l(-3) ; saaledes (for-

uden de ndf. anførte) mere tilfældige ell. let

forstaaelige (især fagl. ell. tS) ssgr. som
Tunge-aare, -belægning, -betændelse, -blegn, {o

-brusk, -byld, -form, -hud, -kirtel, -lidelse,

-muskel, -nerve, -pulsaare, -saar, -sene,

-slim, -slimhinde, -spytkirtel, -svie, -svulst,

-svælgnerve, -sygdom, -tuberkulose ofi. \\

(især kog.) til I. Tunge 1.2 : Tunge-anretning,
-mad (spec. til I. Mad 1.3), -ragout, -skive

ofl. II
(haandarb.) til I. Tunge 6.2 : Tunge-

bort, -broderi, -kant, -syning olgn.

Tnngebaand, et. [>ton,3|b(on'] flt.d.s.

{ænyd. d. s., sv. tungband (fsv. tungebånd^, 20

no. tungeband, -bånd, ty. zungenband)
1) (anat.) lodretstillet slimhindefold,

der forbinder tungen(s underside) med
mundhulens bund; Frenulum. (om sær-

lige forb. som skære (for) tungebaand(et) ofl.

se u. bet. S). Moth.Conv.T132. Anat.(1840).
11.332.338. HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).
176. Panum.603.

2) (nu ikke i alm. rigsspr.) spec. om
tungebaand (1), der er for kort ell. fast- 30

vokset for langt fremme og derved hindrer

tungens normale funktion; (tidligere) ogs.

med mere ubestemt (afsvækket) bet., om (hvad
der fremkalder) mangelfuld taleevne,
stumhed, (øjeblikkelig) maalløshed olgn.

(om særlige forb. (med overgang til overf.

anv.) se u. bet. 3). *(i kroen) ingen er, som
Tunge-Baand gjør dumme (d: stumme) . .

\

Tre-Skillings 01 . .
|
Opvarmer Blood og

Mood.LThura.Poet.127. Ingen kone som laf- 40

ver til barsel, maa spise hovedet af nogen
slags fisk, thj da faaer barnet tungebaand.
Cit.l734.(JacBirchcrod.FF.43). (jf. JSMøll.
MB.70). At et Barn har Tungebaand, kan
man kiende derpaa, at Barnet ei kan svøbe
sin Tunge om Fingeren og sue paa den,
naar man stikker sin mindste Finger i dets
Mund.Apot.(1791).213. »Min Glæde var mig
Tungebaand,

| Jeg kyste taus hans Fader-
hånnd. Thaar. ES. 35. jf. I. Tunge 3.1 og 0: 50

Gud sin Aand ( Sendte med de Lue-Tunger,

I
Som, trods alle Tungebaand,

|
Lydt ud-

raaber, favrt udsjunger
|
Naaden. Orundfy.

SS.III.3. jf. lægge baand paa (ens) tunge
u. Baand 6.2: »Tungebaand leed han (d:

Fr.VI) ret ingen Tid —
|
Om Lov bød han

Folket tale. Ing.Folkedands-Viser.(1842).51.

3) t særlige udtryk for (behandling af) fejl

m. h. t. tungebaand (1-2), for manglende
(svigtende) taleevne ell. (tilvejebringelse af) 60

talefærdighed olgn. 3.1) i udiryk for fden
især tidligere alm. foretagne operation) at

frigøre tungen (navnlig hos nyfødte børn) ved
et klip ell. snit i tungebaandet; i forb. som

klippe (LollO. jf. JSMøll.MB.115) ell. især
skære (en) for tungebaand ell. (sjæld-

nere) tu.ngeh&andet (Panum.603. jf. VSO.)
ell. (nu især uegl.; se ndf.) løse ens tunge-
baand (Mesnard. Jordemoder -Skole, (overs.

1749). 304. Apot.(1791).214. jf. u. I. Tunge
3.4^ olgn. Moth.S423. Man burde ikke over-
ile sig med at skiære et Barn for Tunge-
baand. Tode.su. 192. VoreSygd.lII.96.IV.227.
Alt omBørn. (1942). 37. Feilb. (jf. Talebaand
1) m. h. t. fugl (der skal lære at tale): Odin
(havde) to Ravne, som han havde skaaret
for Tungebaand (oldn. orig.: hafSi tamit vi5
mål). Grundtv.Snorre.I.ll. At skære for Tun-
gebaand, d. e. at løsne Tungebaandet paa
Fugle ved et Snit, hvorved Fuglen kan sættes
istand til at udtale enkelte Ord. 750.77.
268.

|| (jf. 1. Tunge 3.4^ med videre anv., i

udtryk for (ved fysisk ell. psykisk paavirk-
ning) at bringe en til at tale, spec: bringe ens
tunge paa gled. Eders Bødler behøve ikke at
skære mig for Tungebaand: Vil I høre
Sandheden, skal jeg ikke fordølge Jer den.

Ing.EM.II.132. *Hvo som den stumme Rid-
ders Mund

I
For Tungebaand kan skjære,

|

Til Løn skal faae, hvad Hjertet kun
|
Kan

ønsikQ.Winth.D.(1832).162. nu især dels i

forb. være (godt) skaaren for tungebaand (se

flg. bet.-gruppe), dels (navnlig m) i forb.

løse ell. løsne (Pont.AG.87. Elkjær.MH.
129) ens tungebaand olgn. hånd blef glad
som en dum (0: stum) Mand, hvis Tunge-
Baand løstis. Klevenf.RJ.196. *Kun Eders
Daad (0: fornærmelige adfærd) har løst mit
Tungeha,and.Oehl.C.(1811).92. al Verden fik.

Tungebaandet løst, naar de kom i Præste-
g&åTden. Bang.SE.225. jf.: Stimanden fik jeg

lykkelig løst for Tungebaand med mit
gode Sværd paa StTuben.Ing.EM.III.94. jf.

I. Tunge 3.1 og 6 : *Aanden, som kan Alt ud-

virke,
I
Som i Jesu Christi Kirke

|
Løser alle

T\ingeh&md\Grundtv.SS.II.273. spec. (jf. I.

Tunge 3.4^ om (virkning af) vin olgn.: da
Vinen havde løst deres Tungebaand, lode

de reent til at glemme hans Nærværelse.

Oehl.Øen.(1824).lV261. den gode Rodvin og

Cognac havde løst Tungebaandene. TtdcM«

Kvinder."/, 1929. 24. Ponl.AO.87. || spec. i

forb. være skaaren (ell. skaaretj for

tungebaand (FrHorn.PM.121. PAIIeib.

Sk. 11.43. Grundtv.NM.142. AndNx.MR.
200) ell. tungebaandet (Brande8.XI.185)

ell. (nu i alm. spr. kun) med ruermere be-

stemmelse: være godt (Grundtv.BrS.202.

Hrz.VI.187. Davids.KK.135. Feilb. LollO.)

ell. (1. br.) vel (Moth.S424. Oehl.ØS.(1841).

131. VSO.) skaaren (ell. skaarot^ for

tungebaand ell. tungebaandet (Urz.

VI.187. Davids.KK.135. LollO.) olan., være

dygtig til at tale, til at finde udtryk for sin

tanke; have ordet i sin magt; ogs. spec: være

(meget) rap i munden; (kunne) lade munden
løbe. havde jeg været skaaret bedre for

Tungebaand — saa havde jeg (allerede den-

XXIV. Rentrykt »/, 1948 66
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gang) sagt, hvad jeg nu kan sige. Ing.L.IV
154. Han var en saare livlig Aand,

|
Han

skaaret var for Tnngehasind. Winth.NDigtn.
116. Han var . . en farlig Medbejler for en . .

kejtet Yngling . . der kun var daarligt
skaaren for TungebaandetlM^encfcei.Fe&s-
lendeTider.f1900).107. jf.: min Søn kommer
hiem i Dag . . Der faar I (o: Per Degn) en
Mand, som I kand tale med; thi den Karl
er ikke (rimeligvis fejl for: ikke ildej skaaren lo

for Tungebaandet, saasora jeg har hørt.
Holb.Er.1.4. 3.2) (jf. I. Tunge 3.4 slutn.) o
i udtryk for svigtende evne til at tale,
ytre sig, udtale sine tanker (følelser). „Høist-
ærede Forsamling! Hvis" — . . knap

|
Var

Ordet ude, før ham Mælet slap,
|
Idet sig

voldsomt Tungebaandet strammed
| Og

Læberne sig slutted. PalM.AdamH. II. 318.
især (uegl.) i forh. binde ens tungebaand
olgn. Ingen utidig Undseelighed . . binde 20

Tungebaandet! Oehl.Tale.(1819).41. Ære-
frygt for Manden

|
Fast bandt hans Tunge-

baand. Winth.D.(1828).82.
Tange-ben, et. (anat.) et af en række

smaa knogler bestaaende (hesteskoformet) ben,

der (lige oven for strubens skjoldbrusk; jf.

Strubeben^ danner støtte for tungeroden, og
som ved et par fremspring (tungebenshorn)
staar i baandforbindelse med kraniets under-
side; Os hyoideum. Moth.T226. Saxtorph.O. 30

173. Lieberkind.DYX.41. -bid, et. (med.) et

ved tygning, krampe olgn. fremkaldt bid i tun-
gen. VortHj. 11,2.228. VoreSygd.III.96. a
-binde, v. [1.3.4] (1. br.) binde (6.1) ens tunge;

jmaalbinde. dig (0: P.A.Heiberg) vente de
ogsaa at faae knæbiet; bør jeg da lade mig
tungebinde ? Rahb. (TilBelysning afPersonerog
Forhold.(1884).152). || især i part. tunge-
bunden brugt som adj. (en) da kun Faa
hørte ham tale, for stum eller tungebundet 4o

agtet, simpel og fattig Tjenestekarl. fiC/ss.

ME. 11.160. VSO. MO. FOhrt.Dasigned
Krist—.(1927).96. Feilb. -blad, et. (ty.

zungenblatt (bet. l-2.i^) I) (spec. fon.) den
forreste del af tungefladen. Jesp. Fon. 202.
MKrist.FS.79. 2) (jf. I. Tunge 4-5; med
uegl. anv. 2.1) (jf. Drøbelurtj f ^ P^«**"
ten Ruseus hypoglossum L. Moth.T226. FEk-
kard.Naturkundskab.(1795).90.

jf. (i sa. bet.)

tungebladet musetorn. Kjærbøll.FB.394. 50

2.2) (landbr., dial.) det fra en vogns forrede

bagudvendende (tangformede) parti, hvori stan-

gen ml. forredet og bagredet fæstes (ved en
nagle). Feilb. -blomst, en. [1.4.2] (jf.
-krone 1; bot.) blomst med tungeblomstret
krone (hos kurvblomsterne). Bl&T. -blom-
stret, adj. [I.4.2] (bot.) om (kurv)blomst

(af cikoriegruppen): hvis kurv har lutter

tungeformede blomster (mods. skivebiomstret^.
Hornemann.OP.'XLii. Cikoriegruppen eller eo

Tungeblomstrede (Cichorieae). MentzO.Bill.
26. -blæser, en. blæstaabning (i en esse)

med en indstillelig tunge (1.6). Thaulow.MO.
252. -bogstav, et. (fon., nu næppe br.)

d. s. s. Tand-bogstav, -lyd. Rask. Retskr. 77.

Bredsdorff. Afh. 10. 43. Panum.581. -breg-
ne, en. [I.4.2] 3( d. s. s. Miltbregne, Hjorte-
tunge. Gartner-Tidende. 1925. 197. sp.l. Berl
HaveL.II.231. -brækkende, part. adj.

(især spøg.) vanskelig at udtale (jf. -vridj.

Madame Preobrashenskaja — hvis tunge-
brækkende Navn skal udtales med Tryk
paa Stavelsen s\ien.NatTid.**/7l921.M.2.sp.l.

-bækken, et. [1.4.2] (geol.) d. s. s. Inder-
lavning. Kaløvig . . er et Tungebækken, som
de fremadskridende Ismasser har udhulet.
HVClaus.DL.27. BerlKonv.XXII.65. -dan-
net, part. adj. d. s. s. -formet; spec. bot.:

Tungedannet Blomster (Flos ligulatus) be-
staaer af tungedannede KroneT.CGRafn.
Flora.1.68. Warm.Bot.705. Cp -djærT, adj.

[1.3.^3 og) 6] (jf. maaldjærvj djærv (frimodig,

dristig) i sin tale. *en højst uværdig Mand,
men . . tungedjærv og kløgtig. Dorp/i. /So-

fokles.427. -fil, en. [1.6] d. s. s. Fugle-
tunge(fil). Hinnerup.JUV.577. Recke.(OrdbS.).
-fisk, en. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) \
d. s. s. I. Tunge 8. vAph.Nath.VIII.247. Am-
berg. -flade, en. spec. (jf. -ryg; anat., fon.)

om tungens (hele) overflade. Jesp.Fon.230. sa.

MFon.33. -fod, en. [I.5.7] (sko.) især i ftt.,

om tunger (der spandes til overlæderet) i skafte-

støvler (tungestøvler). Priskurantf.haandsyet
Arbejde i Skomagerfaget.(1922) .15. -formet,
adj. (jf. -dannet, -formig^ som har (smal,

tilspidsende) form som en tunge, (muslingens)
tungeformede Fod. Manufact.(1872).83.

\\

spec. (bot.) om blomst(s krone): helbladet,

uregelmæssig, med (et kort valseformet rør og)

en lang, smal, flad, ensidig vendt krave.

Lange.Flora.LV. Warm.Bot.705. -formig,
adj. (f tung-. Viborg.Pl.(1793).208). (min-
dre br.) d. s. Amberg. S&B. -frihed, en.

(rid.) rum i et mundbids midte, der giver

plads for hestens tunge. PWBalle.R.lOl. Felt-

art.VII.A.53. Qp -færdig, adj. (vistnok

dannet af -færdighed (jf. MO.)) som er i besid-

delse af, taler med ell. (om ytring) vidner om
tungefærdighed. Holst.R. han ligger nu hel

stille, taus . .
|

før sladred han saa flink

og tungeiæTdig.FoersomSLemb.Overs.afSha-
kespeare.V.(1864).115. „Disse Skygger —
hvor charmante!

|
Disse Stjerner — ecla-

tante!"
|
Greven er saa tungefærdig. ÆtcA.

ND.108. „Han fik ondt, og saa spyttede han
Blod, og saa besvimede han," svarede hun
tungeiæTåigt.SHeegaard.UT.206. Kiv ikke

med et tungefærdigt (Chr.VI: kaadmundet^
Menneske. Sir.8.4. hans tungefærdige påvis-

ning af, at det . . kun var ubetydeligt.

ADJørg.JE.138. Pont. D. 157. -færdig-
hed, en. (jf. -gave; især tg) (stor) tale-

færdighed, især med forestilling om meget

livlig, hurtig, ordrig tale; talegaver; rap-

mundethed. (navnlig m. præp. i forb. som
tale med rivende tungefærdighed olgn.).

(den) unge Franskmand . . skjændtes høi-

røstet med en (opvarter). Til Alt, hvad
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(han) fremførte med en ubeskrivelig Tunge-
færdighed og i den høieste Extase, bemær-
kede den stakkels Opvarter alene: . . Und-
skyld, jeg kan ikke forstaae Dem. Holst.

UH.82. MO. en smuk lille Kone, koket
og snaksom, udrustet med en Tungefær-
dighed, jeg skulde tro uden Lige. Brandes.

IX. 348. (visen blev) foredraget med den
kære kendte rivende Tungefærdighed. Poi.'/s

1936.11.sj).6. -gaffel, en. (fagl.) gaffel (2), lo

der ved en vægts balancestilling omslutter den-

nes tunge (L6.i). PhysBibl.XXII.448. VSO.
-gave, en. (sj.) i fit., om (gode) talegaver,

tungefærdighed. Sønnerne . . gjorde hver
deres Talenter . . høirøstet gjældende . .

Døttrene havde samme Tungegaver. JFt-
biger.Liv.79. -grøft, en. (fagl. (vet.), nu
næppe br.) den hulhed i munden, hvori tun-

gen ligger (især m. h. t. heste). vAph.(1759).
I VSO. MO. S&B. -gymnastik, en. (især 20
' spøg.) om (livlig, snakkelysten) brug af tun-

gen (talen), (hun) ripper op i (en gammel
historie) fordi hun . . trænger til en Smule
Tungegymnastik før Thetid.VKorfitsen.GM.
116. -holder, en. (med., tandl.) apparat,

hvormed tungen fastholdes i en bestemt (sæn-

ket, udstrakt) stilling (jf. -nedtrykker, -spa-

tel, -tang;. Bl&T. -hvarre, en. [I.4.i] \
flynderfisk af familien Bothidæ, spec. Arno-
glossus (laterna). Sal.VI.739. Lieberkind.DV 30

V371. Qp -hvas, adj. (oldn. tunguhvass)
som er hvas i sin tunge, sin tale; hvastunget.

Brandes.MG.319. -instrament, et. [I.6.2]

_^ J^ mnsikinstrument med tunge(r). OpfB.^III.
mb 527. Paul8en.I.434. -klap, en. (fagl.) en

^t paa en hests mundbid siddende klap, der

^B tjener til at hindre tungerækning. LandbO.IV
IV 197. -krone, en. [1.4.2] I) (jf. -blomst;

bot.) tungeformet (blomster)krone. Raunkiær.
Flora.*(1942). 303. 2) (navnet dannet af CG 40

Rafn.} f S( (hjertebladet) slangerod, Aristolo-

chia (Clematitis) L. (med tungedannet krave).

CGRafn.Flora.II.527. -kræft, en. (med.,

vet.) kræft(dannelse) i tungen. VSO. MO.
Sal.*XXII1.915.

II
tidligere ogs. om mund-

syge hos heste, mund- og klovsyge hos kvæg,
svin, faar (se Boers.VetF.383). Abildg.&Vi-
borg.F.115. VSO. Mundsyge, tidligere kal-

det „godartet Tungekræft". Zand60.///.622.
•laas, en. til I. Tunge 6(15). TeknLeks. 50

1.562.
II

ogs. om den indstillelige tunge i

en tungeblæser. Bildsøe.Smedebogen.(1928).56.

II
(jærnb.) sporskiftelaas, hvormed tungen laa-

ses direkte til sideskinnen. TeknLeks. 1 1.560.

•lag, et. (jf. Lag 3; /. br.) maade at bruge

tungen paa under tale; mundlaa (2). for øvrigt

er det lige meget, om hvad man præker,
naar man blot har det rette Tungelag. Made-
lung.EH.331. (fl -lam, adj. (ænyd. d. s.;

jf. mundlam) lam ril. (ligesom) lammet paa eo

tungen; stum; maalløs. han stod som fast-

groet og tungelam og stirrede paa det

gruelige Syn. Ing.KE.L231. jf. Tungelara-
hed.Moth.Conv.T162. En Tungelammelse

tvang ham (o: en fløjtenist) til at tage sin

Ahked.NatTid.'/il909.M.2.sp.2. -leg, en.

(QJ, 1. br.) tom ordleg; tom, løs tale. Grundtv.
SS. 11.26. -legeme, et. (anat.) tungens
mellemste del (mods. -spids og -rod^. LandbO.
IV617. KBierring.Anatomi.(1935).166. -let,
adj. (QJ, 1. br.) som har let ved at tale; tunge-

færdig; lettunget. Bogan.I.145(se u. ordrap^,
-løs, adj. (ænyd. d. s., oldn. tungulauss)
som er uden tunge, mangler tunge. Moth.T227.

(jf. IL tavs 2; poet.) uegl.: *Den tungeløse
Grav. Hauch.MS.43. \\ især (zool.) om dyr,

som (af naturen) er uden tunge; spec. om
underorden af springpadder: de tungeløse
(frøer ell. springpadder), Aglossa. Brehm.
Krybd.198. BøvP.II.452. -maal, et ell

(nu ikke i rigsspr.) en (i vor Tungemaal.
JRPaulli.Kandest.Fort.). flt. d. s. ell. f -®

(Slange. ChrIV 810. LTid.1732.13) ell. -er

(Nyerup.(Rask.Br.n.23)). (glda. tungæ mal
(Mand.19. Lucid.80), sv. tungomål, no. tunge-
mål, isi. tungumål; y/. L Tunge 3.6 og IL
Maal 5; CJ, især højtid.) sprog (1.1(2)) ell.

sprogform, især med forestilling om geogra-

fisk bestemt brug som talesprog, al Jorden
havde eet Tungemaal og eet Sprog, lilfos.

11.1. Og (gud) sagde: . . lader os fare ned
og blande deres Tungemaal der, at den Ene
ikke forstaaer den Andens Tungemaal. sms<.

11.7. *De allehaande Sprog og Tungemaal
kand tåle. Holb.Paars.129. 13 uforstaaelige

Sprog, deelte igien i 1300 Tungemaal. Bagtes.

DVIX. 383. Intet kan staae mere fiendtligt

mod Menneske-Livet og Folkenes Moders-
Maal, end et Tunge-Maal, sammensat af

døde Bogstaver. Grundtv. Udv. V 405. Zigeu-

nerne . . tale vel de Landes Sprog, hvor de

opholde sig, men have tillige et Tungemaal,
som de bruge indbyrdes. Winth.Morsk.96.
hun (har) aldrig sat sine Ben udenfor Køben-
havn og er ukyndig i fremmede Tungemaal.
Esm.1.72. Det dufter i dit (0: Danmarks)
Tungemaal,

|
en Blomsterskaal

|
af Rug

og Kløver Tøde.LCNiels.U.16. jf. Magt 3.1

:

(Baggesen) havde . . Tunge-Maalet (alm.:

ordet; i sin Magt. Grundtv.Udv.il1.606. jf.

I. Tunge 3.6 slutn.: (de) begyndte at tale

med andre Tungeinaa\.ApG.2.4. gudernes
tungemaal, se Gud l.i.

||
(sj.) om gruppe

af mennesker, der taler et vtst sprog. *(Semi'

ramis) For mange Tungemaal var Hersker-

inde. C/fifoJ6./>an<e./.30. II
(sj.) om (evne

til) sprogudøvelse: tale (1.2); mæle (11.2).

Tungemaalcts ll^mme\%e. Lægen.Till.285.
||

(jf. Sprog 1.4; uegl., om tegn, symboler olgn.

som udtryk for tanker ell. følelser. liafaels

Konst er nutildags et lige saa dødt Tunge-
maal som den antike Konst. IIøyen.Breve.

135. •Du al Naturen optænder i Lue
|
Med

dine Øjnes Tun^ema&l. ChKierulf.FE.292.
-mand, en. (sj.) person, aer taler meget

(og højrøstet). ChrBorup.PM.347.451. -naal,
en. t strikkemaskine: naal, hvis nederste

ende bærer en krog og en tunge (I.6.5). Sal.

66*
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XVI.817. -nedtrykker, en. (med.) tunge-

spatel. Panum.604. Kirurglnstr.77. -orm,
en. (zool.) et paa undersiden af visse patte-

dyrs (insektæderes og rovdyrs) tunge inde-

sluttet (fastere, aflangt) legeme (tidligere op-

fattet som en orm, der hos hunde kunde frem-
kalde hundegalskab; jf. vAph.Nath.Vin.249);
Lyssa. Boas.ZooV(1888).499. Uelerkind.DV.
X.61. -perron, en. [1.4.8] (jærnb.) en
mellem hovedsporene beliggende (jærnbane)- lo

perron, som udgaar fra en tværperron for

enden af sporene. DSB.Banebygn.76. Trap.*

VII. 41. -pibe, en. (fys., J") pibe (I.l)

med vibrerende tunge (1. 6.2). OpfB.^III.472.
Paulsen.1.433. spec. (jf. -stemme, I. Pibe 1.8

og Snarpibe^ om rørstemme (rørpibe) i orgel:

OpfB.UII.536. MusikL.II.411. -podnins,
en. (jf. -snit og I. Tunge 6.6 ;

gart.). MøllH.
IV.617. -pølse, en. [I.I.2] (slagt., kog.)

pølse af et slagtet dyrs (et svins) tunge. Thii- 20

ringer Tungepøhe.Lauesen.S.59. Slagterbogen.

(1942).227. -rap, adj. (især tO) mundrap;
raptunget. *Igjen du troer

|
At vinde Spil,

|

Og, tungerap,
|
Igjen en Knap

|
Os dreie vil.

PalM.TreD.337. en ung tungerap Proben-
reuter. (ScAand.Forf.Sii. Svaret (kom) tunge-
T3i,^t.OMads.Systemskifte.(1901).12. jf.: Over-
krigskommissæren fortalte med en uhyre
Tungeraphed.6'c^nd./SjF.45. -rask, adj.

(1. br.) rask til at tale (svare); tungerap.

*Hvor er du tungerask tilgavns. Dorpft./S'o-

fokles.177. -rasp, en. {penyd. d. s., om hvas,

ond tunge (1.3.3); zool.) (system af (kitin)-

tænder paa en) raspetunge; Radula. Boas.
Zool.*377. -rem, en. (fagl.) rem til for-

hindring af tungerækning hos hesten. LandbO.
IV197. Sportsleks.II.620. -rod, en. i) {glda.

(flt.) tungerødher (Fragm.177), sv. tungrot
(fsv. (flt.) tungorøter^, no. tungerot, oldn.

(flt.) tunguroetr; anat.) den (længst tilbage med 40

strubelaaget forbundne) bageste del af tungen;
Radix (linguæ). Moth.T227. Anat.(1840).II.
338. Jesp.Fon.203. 2) [1.6.4] (fagl.) den del af
en sporskiftetunge, der er bevægeligt forbunden
med sporskinnen. DSB.Banebygn.22. Kbh.s
Sporveje.(1936).68. -ralle, en. (zool.) hos

slimaalene: en (med to rækker tænder forsynet)

bevægelig skive i mundhulens gulv. Lieber-

kind.DVIV.107. -ryg, en, (anat.) den flade

del af tungen(s overside); Dorsum (lingtue). 50

Anat.(1840).II.338. Jesp.Fon.202. -ræk-
ken, en. spec. (jf. -rækker, -rækning og

-sutten; vet., landbr.) om en hos heste fore-

kommende fejl (uvane), der bestaar i, at

dyret (naar det har bidsel i munden; jf. -klap,

-rem) holder tungen uden for munden. LandbO.
IV 619. MdsskrDyrl.LVI.338. -rækker,
en, (jf. -slæber, -stikker ; vet., landbr.) hest, der

har tilbøjelighed til tungerækken. Mørkeberg.
Veterinærkirurgi.I.(1922). 177. Husdyr-Vold- ep

gift.(1942).276f. -rækning, en. spec. (vet.,

landbr.) d. s. s. -rækken. LandbO. IV 197.
-sikring, en. [I.6.4] (fagl.) mekanisme,
der fastholder en sporskiftetunge i yderstil-

lingen. Kbh.sSporveje.(1936).68. -skaaren,
part. adj. (nu næppe i rigsspr.) skaaren for

tungen (1.3.4), for tungebaand (3). VSO. MO.
om fugl (der har lært at tale): *hver Tunge-
skaaren Stær. FrHorn.SomnPoet.32. Graah.
PT.I.334. -skede, en. (zool ) skede, der

(hos visse bløddyr) omslutter den bageste ende

af tungeraspen. Boas.Zool.*377. -skifte, et.

[I.6.4] (fagl.) d. s. s. -sporskifte. Kbh.s Spor-
veje.(1936).68. -skifter, en. [I.6.4] (fagl.)

person (sporskifter), der betjener et tunge-

skifte. Forslag tilKbh.sBudget 1921-22.(1920).
237. Kbh.s Sporveje. (1936). 53. -slag, et.

{ænyd. d. s.; jf. -stød; især Qj, nu 1. br.}

hurtig, lydelig bevægelse (slag, smæk, smæld)
med tungen (jf. -smask, -smækj. Hotten-
tottens Tungeslag og Hellenens melodiske
Toner betegne heel tydeligen Forholdet mel-

lem Begges Sands for det Sldønne. PEMilll.
Isl.3. en Skade, der . . med vippende Stjært

og skraldende Tungeslag hoppede mellem
Grenene. PMøll.ES.III.87. Rask.Retskr.6. I

en stor Del af Sønderjylland udtales u-Lyden
ikke rent, men med en Tilsætning af et

Tungeslag, saa at den lyder næsten som uk.

NordslSønd.Folk.l891.9.sp.2. især om signal

til en hest (der skal gaa frem): Bonden . .

gjentog nogle Gange det aparte, smadskende
Tungeslag, hvormed Bønderheste sættes

i Bevægelse. CBernh.TV 16. PWBalle.K.32.
Sportsleks.II.620. om en blæsers tungebevæ-

gelse (spec. ved gentagelse af toner i hurtigt

tempo): Det gik . . løs med . . Tungeslag
og Tjimdadera (0: paa livgardens orkesters

folkekoncert). EAbrah.(NatTid.'Vil939. 11. sp.

2). (spec. hos Grundtv.) om sang olgn.: Un-
der festligt Tungeslag

|
Skal vort Hjerte

over Vrimlen
|
Løfte sig til Gud i Ylim-

len. Grundtv.Kvædl.408. sa.PS.IV199. (jf. I.

Tunge 3.4 og I. Slag l.ij om saarende ord

ell. ytring: Et svøbe-slag giør ribler, men et

tunge-slag (1871: Slag af Tungen^ sønder-

slaaer heen. Sir.28.19 (Chr.VI).
\\

(muligvis

til dels med tilknytning til I. Tunge 3.6 og

I. Slag 10.2 ; sj.) om særlig maade at tale paa,

(særlig) sprog(form), en Kæmpe, der paa
vort Maal kaldes Vaze, og paa Tydsk med
et noget anderledes Tungeslag (lat. orig.:

diverso literarum schemate^: Yihe. Grundtv.

Saxo.II.26. de egenlige Schweitsere (synes)

godt at kunne være de Svenske Dalekarles

nærmeste Paarørende, hvad deres Tunge-

maal. Tungeslag og gamle Navne . . maatte

kunne give . . Oplysning om. sa.HVIII.33.
da disse (tyskere) gik, blev han med det røde

Skæg og det danske Tungeslag, som han

vanærede, staaende tilbage hos mig. Rasm
Hans.M.270. -slik, et. (I br.) slik med

tungen; m. h. t. dyr: (væderens) skuffede

Tungeslik om 'NæsehoTene.Aakj.VF.62. jf.:

(koen) raner til sig og kan bruge alt, hvad

der kommer indenfor Tungeslik (a: hvad

den kan naa med sin slikkende tunge). Fleu-

ron.KO.201. -slæber, en. (landbr., 1. br.)



1049 Tanffesmask Tungetale 1050

d. s. s. -rækker. Husdyr-Voldgift.(1942). 277.

O -smask, et. (jf. -slag, -smæk^. Herrerne
tog smaa Slurke af Vinen, med Tungesmask
og mange Henrykkelsens Sideblik til hin-

anden. Bang. SE. 147. Qp -smæk , et. (jf.

-slagj smcek med tungen, fx. som udtryk for vel-

behag, nydelse. Den unge Landsknægt gjorde

sig til af nydt Gunst (o: hos kvinder) . . med
fordringsfulde Tungesmæk.JFJens.^i^.4. jf.:

den store Vesterbro-Restaurant . . der næv-
nes med Agtelse og Tunges raækken
Europa over. JacPaludan.TS.165. •snit, et.

(jf. -podning og I. Tunge 6.c samt Raabukke-
fod(s)snit; gart.). NordConvLex.V.602. Havebr
L.*II.1049. -spatel, en. (jf. -holder, -ned-

trykker; især med.) redskab (spatel), hvor-

med tungen (fx, ved svælgundersøgelse) holdes

nede i munden. Panum.604. OPreisler.Med.
Fagudtryk.*(1918).77. -spids, en. I) (spec.

anat.) den forreste del af tungen; Apex (lin-

guæ). A7iat.(1840).II.338. „Det var et dej-

ligt Bal, Knudsen?" sagde hun og lod sin

Tungespids glide frem og tilbage over sine

Læber. Schand.BS. 103. Pont. LP. VII. 156.

Jesp.Fon.201. 213. || hertil (især fon.; jf.

Spids- i ssgr.) ssgr. som Tungespids-lukke
(se in. Lukke 1) , -lyd (Jesp.Fon.217. jf.

Tungebogstavj, -R (Brøndum-Nielsen. DD.
82. jf. LRi;. 2) til 1. Tunge 6-6, spec. 1.

Tunge 6.4, (fagl.) om spidsen af en spor-

skiftetunge. DSB.Banebygn.24. Kbh.sSporveje.
(1936).68. -sporskifte, et. (jf. -skifte;

fagl.) sporskifte med tunge (L6.4). LandbO.IV.
340. -stemme, en. [I.6.2] (jf. -pibe^ J^ rør-

stemme i orgel. HPanumB.ML.*480. -sten,
en. I) (foræld.) om jordfundne hajtænder, der

tidligere ansaas for at vcere forstenede fugle-

tunger (Glossopetræ). Sal.VII.827. AKrogh.
(Utterst.tidskr.1937.571). 2) [L6.10] (mur.)
forneden afrundet, flad tagsten. ForklMurere.
71. -stikker, en. (vet., landbr.) d. s. s.

-rækker. LandbO.IV 619. Mørkeberg. Veteri-

nærkirurgi. I.(1922). 17 7. Feilb. -stini:, et.

(jf. -søm; haandarb.) især i fit., om parallelle,

tæt til hinanden sluttende sting (som) i en
(syet, broderet) tunge (L6.2). VortHj. 111,1.
102. SyStrikkeB.302. -stød, et. {ænyd. d. s.;

jf. -slag; nu sj.) stød (stødende bevægelse, slag)

med tungen (fx. i blæseinstrument). SBloch.

Sprogl.16. HCFLassen.MusikalskHaand-Lexi-
eon.(1826).451. -støvle, en. (sko.) støvle

med tunge (1.6.7) fra overlæderet op i skaftet.

AndNx. PE. II. 93. Priskurant f.haandsyetAr-
bejdeiSkomagerfagel.(1922).14. -svamp, en.

[L4.2] 2( d. 8. 8. Oksetungesvamp, levret
tungesvamp, se levret 2. -søai, en.

[L6.3] (haandarb.) søm med tunger ell. tunqe-

sting. SyStrikkeB.309. BerlIIaandarb.III.268.

tuni^et, adj. f'tor\a<] (ænyd. d. s. (i ssg.

tv('tunv:ct); af I. Tunge ell. (i bet. 2) til dels

perf. purt. af II. tunge (2))
I) til I. Tunge 1-3; som sidste led i ssgr.

I.i) som har en lunge af en vis (ved

1. ssg.-led angiven) art.
|| (jf. I. Tunge 1 og

2.1 ; især fagl., spec. zool.) i egl. bet.; se gift-,

orme-, pensel-, tyktunget. Jagtpartie med
ildtungede Hunde og Svovlluer sprudende
Heste. PDFaber.SvendPoulsen.(1820).15. den
langtungede Vampyr (Phyllonycteris Sezc-
korni).Bøt;P.///.29.

|| til I. Tunge 3.8, i ud-
tryk for en persons tale (og væsen); se glat-,

hvas-, hveg-, let-, rap-, silke-, skarp-, tyk-
tunget; jf. dobbelt-, tvetunget. I.2) forsy-

10 net med, fremtrædende med ell. (om tale

olgn.) igennem et vist (ved 1. ssg.-led angi-
vet) antal tunger ; især (ofte med afsvækket,
uegl. bet.) til I. Tunge 3 ; jf. dobbelt-, mange-,
tvetunget; spec. (1. br.) til I. Tunge 3.6:

Wittenberg, „i høj Grad berømt ved sin tre-
t ungede Dannelse" (0: m.h.t. græsk, latin

og hebraisk). OFriis.Litt.223. \\ spec. (jf. hun-
dred-, tusind-stemmet, -stemmig; q)) i ssgr.

hundred- ell. (især) tusindtunget, om
20 ytring, raab osv., der lyder samtidig fra ell.

efterhaanden fremføres af mange (utallige)

personer (tunger (1.3.2)). *Tusindtunget Her-
rens Tale

I
Da gienfødes vidt om Land.

Orundtv.SS.1.296. Kierk.VI.186. Man veed,

at jeg er Slægtens Stamfrue, og hvad der
voldte min Ulykke. Under Trykket af denne
tusindtungede Tradition har Slægten ud-
viklet sig. Rowel.Br.505. tag da vor Hilsen

med,
I
jydske Brødres Hilsen tusindtunget.

30 ThøgLars.DN.65. et mægtigt, tusindtunget
'BT0l.KSech.MV2O. spec. i forb. det hun-
dred- (Oehl.VI.71. D&H.I.367) ell. tu-
sindtungede rygte olgn., om hvad der

gaar fra mund til mund, som folkesnak olgn.

Ew.(1914).IV56. UgensTilskuer.il.(1911112).
lOO.sp.2.

2) til 1. Tunge 4-7 (og IL tunge 2). 2.1)

som danner (har form af) en tunge ell.

(er forsynet med) en række tunger (i

40 kanten); tungeformet; i ell. med tunger.
Offerets Flamme, som tunget opsteg. Bagges.

SV.51. *Et tunget Skiørt til Knæet de lette

Folder s\og.Oehl.Helge.(1814).105. Saavidt
som Danmark høines rundt og tunget. i4arc-

str.ED.56. Hestenes Manker floj som sorte,

tungede Faner. Kidde. AE. 11. 394. smukke
Blondegardiner med en bred, tunget Bort.

Søiberg.KK.II.25. Tallerken (med) tunget

K&nt.MitbedsteKunsttHBrk.(1941).94. 2.2) (bet.

50 2.1^ som sidste led i ssgr. Midtbilledet, hvis

Rammeværk er rundtunget i Øst og Vest.

DanmKirker.XI1.449. se ogs. skivetunget.
||

især (Q) ell. fagl.) med et tællende ord som

første led: som har (form af) et vist antal tun-

ger. Amphitryons stærke
|
Søn hende traf

med en Piil tretunget og hv&s.Wilst.Il.

Vv.393. (et) tTetnnget Fl&g. Spectator.1943144.

110. Kalk . . med sekstungot Fod. Danm
Kirker. V.471. mangetungede Kjerter. Watt.

to PF.243. entunget sporskifte, sporskifte,

som kun har tunge i den ene side af sporet.

DSB.Banfbygn.26.
I. Tange-tale, en. [I.S.^i og)t] (spec.

relig.) en i den ældste kristne menighed og
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hos forsk, senere sekter forekommende (evne

til) religiøs forkyndelse ell. bekendelse, i en
ekstatisk tilstand (som følge af en guddomme-
lig naadegave) fremført i et mere ell. mindre
uforstaaeligt, fremmed(klingende) sprog (op-

fattet som et himmelsk tungemaal, englenes

sprog olgn.); talen i ell. med (fremmede) tun-

ger; glossolali; ogs. med videre (uegl.) anv.,

om begejstret, dunkel, usammenhængende,
uforstaaelig tale. (hun) laa og ventede, at

Tungetalen igen skulde bryde hem.FrNiels.
Edv.Irving.(1894).46. en anden (gives) for-

skellige Slags Tungetale (1819: adskillige

Tungemaai;. lCor.l2.10(1907). Schindler.Li-

turgi.(1928). 137. Det er vort Sprog og vor
Tale, som Guds Røst formaar at gennem-
klinge, ikke en ukendt og fremmed Tunge-
tale. HalKoch.Lidtafhvert.(1940).17. „Brevet
fra Afdøde" er Tungetale, Præmie-Vaas.
NatTid.^yiol946.5.sp.3. U. -tale, v. (spec.

relig.) tale tungetale (I); tale i ell. med tunger;

dels i præs. part.: Omkring den røde Bil ude
paa Vejen trængtes stadig Menigheden, til-

bedende, tunget&lende. Brodersen.HD.46. dels

som vbs.: den saakaldte Tunge talen. /Sorø

Amtstid.'yio 1908. 2. sp. 2. JLHeib. Religion og
Moral.(1911).25. negl.: For mange blev Filo-

sofien Modesag, der . . udartede i en filosofisk

Tungetalen. HistMKbh.3R.III.248. -taler,
en. (spec. relig.) person, der taler tungetale

(I), taler i ell. med tunger. SorøAmtstid.^''/io

1908.2. sp. 2. hysteriske Epidemier (f. Eks.
Tungetalerne). Fore*S'j/</d.///.47i. uegl.: Ugens
Tilskuer.IX.(1918ll9).49.sp.3. en vrøvlagtig

Tungetaler. OGeismar.MM. 111. -talei'i, et.

(mindre br.) nedsæt, betegnelse for (det at tale)

tungetale (I); uegl.: adskilligt af det, de siger,

er blot ledige Kønsvæseners uansvarlige
Tungetaleri. JacPaludan.FJ.105. sa.KK.286.
-tand, en. (zool.) især i flt., om tænder paa
tungen af visse fisk. Krøyer.Hl.1046. -tang,
en. (med.) tangformet tungeholder. Kirurg
Instr.31. MdsskrDyrl.LVIII.5. -tærsker,
en. {ænyd. d. s.; jf. ty. zungendrescher sanit

ænyd. tærske med tungen, tale meget, især

ondt, bagtalerisk; nu ikke i alm. spr.) person,

der taler meget, fører tom, bagtalerisk snak;
ordgyder; bagtaler. vAph.(1759). jf. (arkais.):

bryd Jer intet om hans Snak, det løber ham
saadan af Tungen . . Hjerneavner og Tunge-
tærsken, Tungetærsken og intet Andet.
JPJac.I.162. -Tinkel, en. (fagl.) ansats-

vinkel med tunge (1.5.12). TeknLeks.1.28.
-vorte, en. (anat.) især i flt., om tungens
smagsvorter (papiller), Papillæ (linguales).

ConvLex.XVin.94. Anat.(1840).II.340. Boas.
Zool.*622. -vrid, et. (jf. -brækkende ; spøg.,

sj.) om besværlig artikulationsbevægelse med
tungen, de Kvaler og det Tungevrid, som
den velsignede Consonant (o: „I") har for-

voldt mig. VKorfitsen.EV.74.
tang-farve, v. (fagl.) farve (et stof)

med en farve (jf. -sort^, der giver en betydelig

vægtforøgelse; spec. dels i perf. part. brugt

som adj.: tungfarvet Silke. ilfanu/ac<.

(1872).276. dels som vbs.: (man) søger at
skuffe Kjøberne ved Tungfarvning af

Tramasilken. sms<.i2(?. -flygtig, adj. se

tungtflygtig. ca -fodet, adj. [3.2-3] som har
tunge fødder, en tung gang, er tung i sin gang,

sine bevægelser; tungfør. en tungfodet Bonde-
pige. G^j/Zft./YSéS. Istedetfor Støvlerne havde
han magelige Sko. Det er dog ikke bekvemt

10 ved Foraarstider at være for tungfodet.
Drachm.VD.119. *tungfodet skridter ad
Stien han ud.sa.GG.43.

|| (jf. -færdig^ uegl.

Heib.Poet.V28. VilhAnd.Litt.il.291. -for-
mig, adj. se tungeformig, -fcerdig, adj.

[toix'f'Br'di] (ænyd. d. s.; jf. suffiks -færdig 1

samt (i sa. bet.) tungfældig. LollO.; nu især

dial. (jf. Levin.)) (noget) tung (af natur);
især svarende til tung 3.8: tung af krop, i

bevægelse, i tankegang, karakter olgn.; tungfør;

20 tungfodet; sendrægtig. Moth.T223. De tung-
færdige alvorlige Hollændere kunde ikke
slippe for at række Franskmændene Hænder
i deres raske Krigerdandse (o: krige). Blich.

MT.31. (han) havde beklaget sig over, at

han var saa tungfærdig paa Grund af sin

Fedme. BornhHaandvEr. 168. CHans. F. 204.

MDL. Esp.495. Feilb.
\\ (jf. tung 2.i; om

ting. En saadan (skind-)Bo\d var noget
tungfærdig imod Nutidens Guttaperkabolde.

30 BornhHaandvEr.234. (jf. tung 4.2^ uegl.:

Afledninger eller Sammensætninger . . af-

give (altid) et tungfærdigere Udtryksmiddel.
MHamm. Fremmede Ord. I. (1848). 24. -fær-
dig-hed, en. (ænyd. d. s.; nu sj.) den egen-

skab, det forhold at være tungfærdig. Moth.
T223. Grundtv.(MO.). -før, adj. (glda.

thungfør (i bet.: frugtsommelig. SjT.114),
oldn. {)ungfærr; jf. I. før l(-2) og tung 3.3;

især arkais. ell. dial.) som bevæger sig tungt,

40 rned besvær, sendrægtigt; tungfærdig; ogs. (jf.

tung 3.1 slutn.; dial.) om kreatur: drægtig

(Feilb.). jarlen kunde ikke komme over

(gærdet) da han var tnngfør. KKålund.SS. I.
121. Anders kom gaaende, tungført og
lidt kTnmhø]et.Skjoldb.KH.8. sa.SM.109. de

drægtige Hundyr . . gik tungført. ZrJens.
DF.90. O -haandet, adj. [3.2-3] (jf. -hæn-
d(e)t^ som har (ell. vidner om) en tung haand,

mangler (naturlig) lethed (i arbejdsform

50 olgn.); (noget) klodset, en noget tunghaandet
Omarbejdelse af Moliéres „Amphitryon".
NMøll.VLitt.III.757. jf.: lidt efter lidt over-

vandt (maleren) sin Tunghaandethed.
PoU/il941.6.sp.4. -hed, en. (ænyd. glda.

d. s.) den egenskab ell. beskaffenhed at være

tung; det forhold, at noget er (ell. føles) tungt.

I) (sj. i alm. spr.) til tung 1-2. Moth.T224.
Lethed og Tunghed er Egenskaber, der til-

kommer Tingene ligesom deres Farver og

60 Haardhed eller Blødhed. Durant. Store Tæn-
kere.(overs.l932).110. jf. tung 2.5: om end-

skiøndt denne Jordens Lufftkreids, naar den

er reen for Skyer, synis meget reen durk-

sigtig og læt, saa har den dog sin visse Tung-
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hed og Bl&ndiag. LTid.1727.86. med overgang
til bet. 2: *Føler du ei din Tunghed, og glem-
mer Du

I

Evig din Afmagt? Ew.(1914).IIL
260. (bønderungdom) med en vis sværlemmet
Tunghed over sig. Reinhard.FC.228. \\ spec.

(fys., nu næppe br.) om vægtfylde (specifik

vægt), blandede Legemer af ulige Tunghed,
naar de ere i en Kredsbevægelse, maae ad-

skilles saaledes, at det tungere søger Om-
kredsen, det lettere Midtpunktet. Ørs^.W^a- i'o

turens alm.Love.(1809).97.
\\

(landbr.) til tung
2.4, m. h. t. mælk. MøllH.IV435. 2) til tung 3,

m. h. t. levende væsen, især person. 2.1) om
væsentlig fysisk bestemt beskaffenhed, fordi

hånd var en meget feed og fyldig tung Mand
klagede hånd sig . . at hånd sig frygtede
meget for den Tunghed og overflødige Fedme.
LTid.1726.602. || i alm. spr. spec. til tung
3.3, om (følelse af) mangel paa (let, naturlig)

bevægelighed, mangel paa kraft ell. (arbejds)- 20

duelighed; nu især: besværet, mat, dorsk til-

stand p. gr. af træthed, sygdom olgn.; i udtryk
som der er saadan en tunghed over mig
(Feilb.), føle tunghed i hovedet (JSneed.
VI.IO. Elkjær.NT.21), tunghed (oftere:

trykken; for brystet (OBloch.D.*I.72), ogs.

(med overgang til bet. 2.2) en tunghed om
hjertet (Lauesen.MF.88) olgn. Jeg kand
neppe holde mine Øyne oppe, saadan Tung-
hed kommer mig paa. Holb. UI.L13. Efter den 30

Tid kom han ikke meere paa Jagt, Alder og
Tunghed tillod ham ej heller at bruge saa-

dan Exercice oiteTe.sa.DH.n.378. den som
i Gildeslauget faldt af Tunghed paa Gulvet,
(maatte) betale i Straf en Ørq. Junge.188.
da overfaldt os alle en søvnig Tunghed. Oehl.

UrS.(1817).23. jeg skjalv af Tunghed og
TBTst.AKohl.MP.il.282.

|| (jf. bet. 2.2 og
tung 3.3 slutn.) m. h. t. et menneskes natur-
(anlæg), udvikling olgn. Den Tunghed, som 40

hindrede (Jakob Knudsen) i at give sig tid-

ligt Udtryk, havde samtidig gjort hans Sind
f&st. Roos.JakobKnudsen.(1918). Fort. 2.2) Qj

til tung 3.4, om tung sindstilstand, tungsindig-
hed olgn. Moderens evige Tunghed og Trang-
hed har jaget Faderen fra Hjemmet. FrLa.
S.29. Mens ^na«e-; Mørket stiger, sidder man
. . med en Følelse af ulægelig Melankoli . .

mærker . . en lille Kuldegysning i Sjælen,
en øjeblikkelig Tunghed i Tanken. Pont.Det 50

8toreSpøgelse.(1907).8. 3) CP til tung 4, isair

m. h. t. fremstilling, stil olgn. Stilens Tung-
hed. /f7or<.iii:n7Lt<.///.i5. Videnskabens Tung-
hed og Tørhed under (N. N.s) Behandling
indgød ham , . Respekt for dens Dyrkere.
Schand.SB.241. -holden, part. adj. ^-hul-
den. LandbO.TI.599. Oravl.BB.lOO. UfF.
(sjælL, jf. UnivBU.354.396. Dania.IX.29,
men til dels følt som hørende til II. Huld>. —
dial. -hoIdende(8). Junge. Rist.J.196). [4.2] eo

(dial., landbri) spec. om hest ell. kreatur:

besværlig, kostbar at holde (have at forsørge,

fodre), at holde i god foderstand. Tunghol-
dendes, hvad som er bekosteligt at holde.

Junge. Niels trængte til saameget desto mere
(at spise). Han var en tunghulden Rad at
ha gaaende hjemme. Det var en hel Fest
at se paa som han a,a,d.Gravl.BB.100. hos os

er de danske Hestetyper for svære og tung-
holdne. DagNyh.*'/ii 1931. 13. sp. 6. Feilb. jf.

D&H.IL637.
II

om gaard (landejendom).
Cit.l741.(CChrist.H.96). -hovedet, adj.

(1. br.) som har et tungt hoved, er tung i hovedet,

jf. tung 2.3: lange, svajende, tunghovede
I>\mhamxQ.JuliRoskilde.l927.35.sp.2.

\\ (jf.
tung 3.3^ om person, jf. Raage.Frilufts-IAv.

(1910).73. -holden, adj. se -holden, o
-hændet, adj. ^-hændt. Amberg. VVed.O.
192). d. s. s. -haandet. VSO. MO. Hvad om
Barnets Punktlighed skulde være et Pro-
dukt avlet alene gennem en tunghændet
voksens Paavirkning! Vor Ungdom.1944145.
232. -hør, adj. (nu ikke i rigsspr. -hørende.
deres øren (er) tunghørende (1871: tung-

hørige; 1931: tunge). Es.6.10(Chr.VI). hun
var meget tunghørende. JBZ7ss.f7.74. Molb.
HO. jf. VSO. MO. — nu næppe br. -høret.

Klevenf.RJ.137. PAHeib.Sk.II.298. BiblLæg.
VII.341. — især o -hørig. Kingo.SS. V.63.

Iris.1792.II.10.27. Oehl.Er.IV.269. Drachm.
FÆ.155. Leop.PC.31. Madelung.SH.162. jf.

-hørig-hed ndf.). (ænyd. tung-hør, -hørende,

-hør(e)t, -hørig, sv. tunghord, no. tunghørt;

jf. ty. schwerhorig; mods. lethør(ende), lyd-

hør 1; jf. tykhør) som har en tung (3.8),

svag, (ofte spec.:) (stærkt) svækket hørelse.

Tunghør . . som ei hører yel.Moth.T223.
Er I tunghør? Skal jeg sige det ti Gange? Jeg
vil vide, hvor min Svoger . . ex? Skuesp.111,2.

81. (jeg) stilte mig . . tunghøret an.Tode.

IX.29. Oehl.XV1.127 (se u. II. skraale l.i;.

De maa tale lidt høit til ham, han er noget

tunghør. Heib.RD.38. naar et tusind Styk-

ker Kartover brøler en Mand ind i Ørerne

fra Morgen til Aften i en Snees Aar; saa

har han godt ved at blive tunghør, skal jeg

sige os.Bredahl.IV.7 . Borgersindet vokser,

saa selv en tunghør maa kunne høre det gro.

Hørup.II.5. engang spurgte den alderstegne

Høker, tunghørt fremoverbøjet: „Er I kjø-

rendes paa Cykle?" JacPaludan.L.13. || uegl.

*Blev Øret tunghørt for Guds Kald,
|
Og

Øjet hlindt.Grundtv.SS.V173. det samme,
der gør Nationalfølelsen tunghør for en

Appel, gør den moden til Hudflettelse. tfar

Niels.TT.I.195. jf.: Hun havde lært at tale

i Telefon paa den Tid, da Apparaterne ude

paa Landet endnu var tunghøre (o: vanske-

lige al høre i).JacPaludan.KK.277. || hertil,

om hvad der er knyttet til tunghøre (personer),

ssgr. (især fagl.) som Tiinffhore-apparat,

-forening, -skoie ofl. -horelne, en. (nu
næppe br.) tung (3.8) hørelse; tunghør(ig)hcd.

Moth.Conv.T163. Junge.212. -hørende,
-høret, adj. se -hør. -hør*hed, en. (især

O; først i nyere tid mere alm. anv., jf. VSO.
MO.) tunghørighed. Molh.T223. en let Tung-
hørhed. Panum.665. Brandet.II.223. BiogrL.*
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11.336. -hørie, adj. se -hør. -ikørifg-
hed) en. (jf. -hørelse, -hør-hed; især tg)

den egenskab (svaghed) at være tunghør.

LTid.1745.74. Fleischer.B.560. Desværre til-

tog hendes Tunghørighed . . i den Grad, at

man tilsidst aldeles Intet kunde meddele
hende uden skrivtlig. Mynst.Levnet.198. Mod
Tunghørighed anprises det som et godt
Middel at bære Ringe af „Kirkebly" i

0Tene.Thiele.il1.125. hans tiltagende Tung- i'o

hørighed . . havde gjort ham til en ensom
Mand. Pont.HK.97. Sal.*XXIII.915. -jord,
en. (mineral.; nu næppe br.) meget vægt-

fyldigt mineral (baryum-forbindelse); spec.

d. s. s. -spat. Brunnich.M.20. ChMourier.
Brød. (1821). 26. VSO. MO. -laden, adj.

(mindre br.) (noget) tung (af natur); især

svarende til tung 3.1 og 3.3. (dette faar) har
en stærk, tungladen Legemsbygning. Manw-
fact.(1872).69. Hun kravlede tungladent ud 20

fra Lejet under Ovnen. Bregend. DN. 100.

m. h. t. aandsevner, temperament olgn.: Af
denne Mangel paa Letbevægelighed, som
rigtignok ofte er noget tungladen (schwer-
fållig), følger tillige, at de gothiske . . Digtere
ikke let begeistres af Bagateller. Wi7s^.^0e/»L

Prom.II.139). Han var tungladen af Nemme.
EChristians.0.1.167. -lastet, part. adj. se

tungtlastet, -modi^^, adj. {jf. ty. schwer-
miitig og suffiks -modig 1 ; nu (1. br.) højtid., 30

poet.) tung (3.4) i sind; bedrøvet; sørgmodig;
tungsindig. Tungmodig . . Er den, som er

altid soxnglvÅå. Moth. T223. Falst.Ovid.il.
*See, hvor tungmodigt Haand i Haand de
(o: et par faderløse smaabørn) gåae.FGuldb.
11.45. jeg maae . . sukke med den tungmo-
dige Steine. Blich.(1920).XXXI.40. Tung-
modig vendte sig Drotten om

|
imod sin

Hirdmand og Fiænde. Rørd.B.165. LCNiels.
VLM.58. hertil Tungmodighed. (Kalk.IV. 4o

483). *(tiden) kand . .
|
Formindske Sor-

rig og Tungmodighed ihlant.Falst.Ovid.98.
han fik et Anstrøg af Tungmodighed. JPaiu-
dan.Møen.I.(1822).513. -mælende (VSO.
MO.) ell. -mælet, adj. (tjenyd. tung-
mælende, -mælet; jf. tung 8,3; 1. br.) som
taler (langsomt og) med besvær. Moth.T223.
uegl.: jeg, der aldrig har havt Ord for at
være andet end tungmælet med Pennen.
PCKierk.(FortsættelserfraPedersborg.I.(1849). 50

261). -nem, adj. {no. d. s.; jf. -nemmet og
nem 1 samt let-, lærenem) som har et tungt

(3.3) nemme, har tungt ved at (op)fatte ell.

(især) lære noget, (især som præd.). vAph.
(1764). ChrFlensb.DM.il.79. mine Lærere
fandt mig dorsk og tungnem. Bagges.NK.222.
Menneskene ere tungnemme til at lære, hvad
der ydmyger deres Stolthed. Ørs<.//.2<?6. Det
var . . Jens Baggesens Pen, som for tung-
nemme Læsere indstregede i Oehlenschlågers 60
Reise-Breve, hvad man kunde nøies med af
den Slags. Grundtv.Udv.III.628. Den, som
læser, medens han spiser, bliver tungnem.
Thiele.III.39. Jeg er desto værre noget tung-

nem, og her er Meget at l3STe.Kierk.V64.

JPJac.II.73. Et Barn maa ikke faa Pølse,

før det kan sige Pølse; ellers vil det
blive tungnemt. Halleby.217. Rietz.467. Feilb.

LollO.
II

hertil (især Qi) Tungnemhed.
vAph.(1764). VSO. MO. Saaby." -nem-
met, adj. {penyd. d. s.; til L Nemme 1;

jf. letnemmet u. letnem; „sjeld." Lewn.; nu
næppe i rigsspr.) d. s. s. -nem. Lad os fare

i mag . . I er noget Tungnæmmet, med Per-
mission at sige. KomGrønneg. 1.305. af Na-
turen var (han) tnngneTnmed. IIolb.Kh.777.
*han for hende blotter,

|
At Stakkelen tung-

nemmet er,
|
Og ikke vel kand leexe.Wadsk.

Brudev.VI.B3^. disse Hofvæsener, der synes
lige saa tungnemmede til at antage Fyr-
sternes Dyder, som de ere nemme til disses

Laster. Rahb.Fort.1.187. Drenge, som spise

og sove meget, blive dorske og tungnemmede.
Engelst.Nat.174. Boye.Erik.123. VSO. MO.
FrGrundtv.LK.192. jf. KulsvierB.45. -olie,
en. (mods. Letolie; fagl.) tung (2.4) olie;

spec. om en ved destillation af tjære frem-
kommen olie, der har større vægtfylde end
vand; ogs. (efter eng. tung-oil; 1. led egl. et

kinesisk ord) d. s. s. Træolie 2. Suenson.B.II.
98. TeknLeks.1.562. jf. Tungoliemotor.
Scheller.MarO. -sind, et ell. (nu sj.) en
(Rein.161. Rahb.Fort.II.455. *min (Oehl.

(1831).II.103: det; mørke Tungsind. OeAL
AV (1810). 107. Blich:(1920).III.91. Sibb.

1.113. ThøgLars.J.^(1904).49.
jf. Levin.Gr.

1. 64 f. Cit. 1896. (Oehl. Poet. Skrifter. (1896).
1. 379. III. 272)). (no. tungsinn; jf. Tungt-
sind. Moth. T224; (som sideform til Tung-
sindighed; først alm. fra c. 1800 (jf. MO.);
især (jj; tungt (3.4) sind; navnlig: situa-

tionsbestemt ell. (nu især) langvarig (natur-

bestemt) sindstilstand, der er præget af (hang
iil) sørgmodighed, depression, mismod, fortviv-

lelse, (følelse af altings) haabløshed; melan-

koli. Lægen.reg. hendes Sørgmodighed (for-

mildedes) til en vis blid sværmerisk Txing-

sind. Rahb.Fort.1.108. *Du Nordens mørke
Møe, Melancholial . . |

Glem for et Øieblik .

.

I
Din dybe Tungsind. Oe/iLP>SA;r.//.S(). Snart

han forgjæves stræber
|
At skjule sit Tung-

sind, at standse sin Graad,
|
Og snart han

med smilende Læber
|

Synger. Heib.TR.
nr.26.12. Det Tungsind, der ofte mod (hen-

des) Villie kom tilsyne i hendes hele Ad-
iæid.Gylb.KV241. Mit Tungsind er den tro-

fasteste Elskerinde jeg har kjendt. £terA;./.5.

smst.XIII.564. (Sophie Baggesen) var vittig

og dog tilbøjelig til Tungsind. JBrandes.7.274.

(han) var nedsunket i dybt Tungsind. /safc

Din.FF.37.
\\ om forhold (i naturen), der

vækker ell. minder om en saadan sindstilstand.

Da lærte han at fatte Høstens Tungsind.

Hauch. Lyr.U20. HuldaLutk.L.II.92. -sin-
det, adj. (sj. -sindt [-|Sen'd] AMatthi-

son-Hansen.Slyngrose. (1915). 51 . Rørd.S. 32.

EChristians.NT.193). {ænyd. d. s., sv. no.

tungsint; i rigsspr. nu O, især højtid.) som
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har ell. (om ansigtsudtryk, ytring olgn.) vid-

ner om et tungt (3.4) sind (om tungsind, tung-

sindighed); tungsindig. Mascarader . . for-

frisker tungsindede Folk. Holb. Mase.11. 3. han
truede med Krig og anden Straff ved de
Propheter, som af Naturen vare tungsindede.

sa.JH.II.513. Han er fra den Dag tung-

sindet, og elsker eensomme StæåeT.Ew.

(1914J.I.278. Suhm.Hist.I.381. VSO. den
gamle faldt tit i Tanker med Kalkkøllen i lo

Haanden og saa' til med et tungsindet Blik.

Det var, som de byggede hans Arrest.

Skjoldb.KH.llO. Gravl.EUen.(1935).105. et

kort, tungsindet Drama.HBrix.AP.II.287.
UnivBl.1.376. Feilb. jf. Flemløse.59.102.

LollO. hertil: en Dag, da Tungsindetheden
atter var over ham med sine Skyer. ^ofc^.

PA.83. -sindiS) adj. ['ton,|Sen'di] (jf. Le-

vin. Aa Hans. S. 129) ell. (nu næsten kun)
[tori'sen'di] {sv. (sj.) tungsinnig (jj. SoS. 20

XI11.195), no. tungsindig; jf. -sindet og
-modig) som har ell. (om ansigtsudtryk,

ytring olgn.) vidner om (situationsbestemi

ell. varigt, naturbestemt) tungsind; sørgmodig;

melankolsk. Moth.T223. Holb.Heltind.il.65.

(hun) var i de første Dage tavs og tung-
sindig. Derefter blev hun liggende i Koyen.
Prahl.AH.III.78. *Egnen er øde . . hvor Du
(o: dronning Caroline Mathilde)

\
Flygtig

har redet den flygtige Ganger;
|
Blot Dine 30

Lidelser mindes endnu
|
Af den tungsindige

Sanger (o: digteren selv).Hrz.FN.94. tung-
sindig bliver et Menneske kun ved egen
Bløde. Kierk.11.168. (Hauchs) „En polsk

Familie" (har) til Motto . , den tungsindige
(Brandes.DD.45: melancholskej og forsa-

gende, paa et Hisset henpegende Sentens . .:

Og saaledes er Alt omKring os Drøm og
Skygge. Brandes, /. 354. tungsindige Øjne.

HKaarsb.F.27. jf. LollO. samt Feilb. \\ Qj om 4o

forhold (i naturen), der vækker ell. minder
om tungsind. *en mørk, tungsindig Taage.
Winth.XI.46. Efteraarsregnen plaskede tung-
sindigt mod Ruderne. Budde.Fortællinger.II.

(1894).358. en tungsindig Cypres. CHans.F.
217. -sindic-hed, en. (især Q}) den egen-

skab (tilstand, naturbeskaffenhed) at være
tungsindig; sørgmodighed; tungsind; melan-
koli. Moth.T224. Saa ofte jeg henfalder til

Tungsindighed, søger jeg at opmuntre Sin- 50

det. Holb.Ep.11.305. Tungsindigheden over
mit Farvel i Kiel var hensmeltet i stille glad

Tfilelse. Bagges. L. 1. 56. Sorg og Smerte har
ikke den Modsigelse i sig, der er eiendomme-
lig for Melancholi og Tungsindighed. Xierfc.

1.58. Bøgeskoven bliver tillige øde, et Sym-
bol paa Tungsindigheden selv. Kofoed-Han-
sen.DL.lS. Saaledes smelter i dette skønne
Digt Ensomhedens, Tungsindighedens (Bran-
des.NE.431: Melancholiens^ og Frihedskær- 6_o

lighedens Grundstemninger sammen, firan-

dc8.V530. KliniskOrdbog.f1921).249. -sindt,
adj. se -sindet. -8inelteli||r, adj. [4.2] (jf.

tungtsmeltelig^ d. s. s. strengsmeltcnde.

XXIV. Kentrykt "/. IM8

VSO. MO. Wagn.Tekn.51. TeknMarO.
•sort, et. (jf. -farve; fagl.) (jærnholdigt)

sort farvestof, der giver det farvede stof en
betydelig vægtforøgelse. Manufact.(1872).110.
275. jf. Tungfarvning: Tungsortfarvning.
smst.276. -spat, en. (jf. -jord; mineral.)
det meget vægtfyldige mineral (svovlsur) baryt

(bl. a. anv. til hvid farve). Brunnich.M.19.
Uss.AlmGeol.il. -sten, en. (mineral.) det

meget vægtfyldige metal volfram; spec. et i

naturen forekommende volframsurt salt (schee-

lit). AWHauch.(1799). 176.185. VareL.*757.

II
hertil (ældre) ssgr. som Tuiigsten(s)-metal

(Funke.(1801).III.311. NordConvLex. V.602),
-syre (AWHauch.(1799).185. Funke.(1801).
III.311. VSO.) ofl. -søTiiet (Moth.T224.
CEMangor. RS. 61. VSO. MO. UfF.) ell.

•»Birnigf adj. (ikke i alm. rigsspr.) som har
en (meget) tung (3.3) søvn, sover (meget)

tungt (jf. ndf. 1 43). VSO. jf. Molb.HO. den
sædvanlige Tungsøvnighed i Dag-Bræk-
ningen. GrMnd<v.S.7/.S6.

tanft-, i ssgr. (undertiden vekslende med
tung-, se ndf. u. tungt-flygtig , -lastet,

-smeltelig, -væbnet^, af adv. tungt (især

svarende til tung 2(i), 3(3), 4(2)^, m. (part.)

adj. som 2. led, i forsk. ((S ell. fagl.) ssgr.,

ofte uden skarp adskillelse fra usammensai
forb.

II
som mere tilfældige ell. let forstaaelige

ssgr. kan anføres: tungt-belastet, -flyvende,

-klædt, -ladet, -læsset, -opløselig (se u. op-

løselig), -sejlende ; endvtdere; (hendes) tungt-
aandende Bryst. BechNygaard.00.143. jf.

tung 2.5: Jasminers tungtaandende Duft.

JPJac.I.340. *Kuns Nattens tungt be-
klædte Vægter tramper |

I fjerne Stræde

med beslagne Sko. PMøll.ES.1.34. Den, der,

tungtbesværet, bærer den lette Byrde:

han er en Christen. Kierk.V111.331. store,

vægtige, tungtduftende Liljer (jf. tung

2.5).KBlixen.AF.10. hvorfor truer denne

tungthængende Taare, at slette min
Skrift nd?Ew.(1914).IV269. to tungt-
8 o ven de Børn. BechNygaard.00.35. tungt-
spaltelig. ForstO. -bevaebnet, part. adj.

(jf. -væbnet ; især hist.) sværtbevæbnet. Meyer.*

349. BilleskovJ.H. 1. 146. -ffly«*Ic» f^^h

^tung-. PSchrøder. Maskinlære. III. (1918).

209) (jf. tung 2.4; fagl.) om flydende stof

(vædske): trægt flydende; lidet flygtig (7).

TeknO. -fordøjelig, adj. (jf. tung 2.4

(og 4.i); mods. letfordøjelig; især fagl). Am
Møll.Sundhedsl.72. AKrogh.FysioU7. -la-

stet, paH. adj. (tung-. VorSland.1938.335.

sp.l). *En tungtlastet Flodpram blev staget

ahted.LCNiel8.Va.l24. -læst, part. adj. om
fremstilling, bog: som er turig (4.i(-2)) at læse;

ikke letlæst, den lærde, tungtlæstc Fremstil-

ling. VilhAnd.lAtt.111.626. BilleskovJ.H.1 1.28.

tunf-troende, part. adj. (nu næppe

br.) tung (3.3), langsom, uvillig til al tro. alle

dem, som theoretisk Fordom ikke giorde

t\inetroende.Tode.SJ.I.146. jf. Tungtroen-
hed. Leth.(1800).218.
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tungt- smeltelig , adj. (mods. let-

smeltelig^ d. s. s. tungsmeltelig. Tehn
MarO. Thaulow.MO. 543.635. -vejende,
fart. adj. {jf. ty. schwerwiegend) som vejer

tungt (til), er af betydelig vægt; meget vægtig;

især (jf. tung 4.ij overf. (han) holdt en af de
skønneste smaa, men tungtvejende Taler.

SophClauss.R.180. tungtvejende Grunde. C»S

Pet.Litt.689. en Bladredaktørs tungtvejende
Ansvar. Pol.yil942.5.sp.5. -væbnet, part.

adj. (jf. -bevæbnet og tung 2.1 ; især hist.)

svært(be)væbnet. D&H. tung-: OWolff. Overs.

afXenophonsMindesværk.(1800).3. Meyer.422.

tang-vendt, part. adj. (af -vindt ved

tilknytning til vende, bag-, omvendt olgn.;

1. br.) d. s. s. -vindt, en tungvendt Latinitet

har besværet Lysthuse i . . Rektorers Haver,
— om ikke paa anden Vis saa i Form af

Indskiiitei. Elling.RH. 78. især d. s. s. -vindt

2: flere Forbedringer, Søren indførte, hvilke

de slidsomme, men tungvendte Klitboere ikke

ænsede. Skjoldb. SM.^ (1896). 148. Gogol.Døde
Sjæle. (overs. 1900). 211. jævnmodige, tung-

vendte Gaardmænd . . stemmer (hellere)

sammen med en Socialdemokrat end med
en IløiTema,nd.EHenrichs.MF.I.56. -vindt,
adj. [-|Ven'd] (optaget i nyeste tid fra no.

tungvint, (intk. af no.) tungvinn, egl.: van-

skelig at udføre, bearbejde, haandtere; se vi-

dere u. letvindt; CP, mindre br.) I) om virk-

somhed, forhold olgn.: tung (3.3, 4.2); besværlig

(at udføre, at bruge); klodset; upraktisk, den
tungvindte Bærestol. VilhRasm.Japan.(1903).
102. hen behandlede . . Damerne . . med et

tungvindt og elefantagtigt, men ganske
utvetydigt Gal&nteii.Wied.CM.lSl. (ægyp-
ternes) omstændelige og tungvindte Hiero-

glyfsystem. Øsimp.f'Tiisfc.iSSS./.gie;. jf. bet.

2: saaledes hænger under det med regulaire

blaa Skyflekker malede hvælvede Loft en
Mængde tungvindte, (dette norske Ord sva-

rer til det tydske schwehrfållig) vingede
Engle. Wilse.R.11.26. 2) om levende væsen,

især person: tung (3(3)), især i bevægelse,

legemlig ell. aandelig virksomhed olgn.; tung-

færdig, en tungvindt Kræmmersvends haard-
hændede Forlovelseserotik. Wied.S.llO. disse

tungvindte Fugle, der var helt ude af Stand
til at flyve og neppe særlig hurtige til Bens.

VilhRasm.VU.202. (arabernes) utrolige Hur-
tighed opvejede fuldstændig de tungvindte
Fjenders Overlegenhed i Tal. Østrup. (Folk
Hist.III.391). Venstremanden (er) lidt mere
tungvindt, lidt mere jordbunden (end den
radikale) . HarNiels. TT. III. 85. •væbnet,
part. adj. se tungtvæbnet. -»jet, adj. (1. br.)

som har tunge (3.2) øjne. Nu var hun (ble-

vet) tungøjet, sløv. Elkjær.Landfast.(1938).
228.

Tnnnel, en. [iton'(8)l] ell. (nu i mere
folkeligt spr.) [tu'næl'] (JNHøst.UI.(1849).
393. Kaalund.EE.56. LollO. jf. ndf. 1.63 f.).

flt. -er ell. (spec. til udtaleformen med hoved-
tryk paa 2. stavelse) -ler (Ursin.D.167.

MKlitgaard.MS.60. Branner.DK.268). (lige-

som SV. no. ty. holl. tunnel, fr. tunnel, fra

eng. tunnel (ogs. m. bet.: tragt, skorstenspibe),

af oldfr. tonnel, tønde, passage med tønde-

hvælving (jf. ital. tonnela, sp. tonel^, dim.

af fr. tonne, tønde (se Tøndej)

1) (en ved gravning, boring olgn. frembragt)
tønde- ell. rørformet underjordisk pas-
sage for færdsel. \\ tidligst om en saadan i

10 aarene 1825 ff. i London under Themsen
bygget passage (jf.: *Gik jeg studsende i

„Tragten" (fodnote: The Tunnel^,
|
Under

Themsens Bølge-Tag. Grundtv.(Kirketid.l834.

530)). *En Fart paa Tunnel under Themsen.
Hrz.GB.14. Blich.(1920).XXI.137. Ursin.D.

198.
II

nu især om en saadan (gennem et

bjerg olgn.) til jærnbanetrafik bygget passage;

jærnbanetunnel. Den første Dagreise var en
halv Natreise, saaledes gik det idelig gjen-

20 nem milelange Tunneler (o: fra London til

Edinburgh).HCAnd.BC.II. 156. En deilig For-

aarsmorgen kommer hun paa Locomotivets
Drage brusende gjennem Tunneler og over

Yiadnctei. sa. (1919). IV 179. *den Kraft,
|

der sprænger brat en Tunnel gjennem Bjerge.

Schand.UI).180. det første Syn af Italien,

naar Toget nord for Triest kom ud af Tun-
len. Ft'ii'iJ.nd. iV. 39.

II
om anden tilsvarende

passage. *(Casino) Med dens Pergola, dens

30 Trappe . .
|
Dens Boutiker og dens Tunnel

og Belysningen med Gas. Hrz.XIII.269. spec.

om perronundergang olgn.: JernbaneL.54.
||

uegl.: Vor første Biltur ender i en glidende

Tunnel af Novembernatsmørke.jBriZnsf.^PoL
^^nil945.12.sp.4). jf.: Nøddegangens Lø\-
t\innel.Gjel.T.216.

2) (fagl.) om langstrakt hulrum af lign.

art som en tunnel (1) (jf. Vind-, Øltunnelj.

Pakkerne (med fødevarer) passerer gennem en

40 Frysetunnel, hvor der frembringes stærk

Kulde, og samtidig cirkulerer en stærk Luit-

strøm. IngBygn.l946.190.sp.2.
\\ (jf. Tunnel-

dal; geol.) en under en isbræ af smeltevandet

frembragt udhuling i terrænet. MeddGjentofte.
111.305. AFang.IK.35. jf. Istunnel. Trap.*

^4-
II 0. 4^ d. s. s. Aksel-, Skruetunnel.

Scheller.MarO. JVJens.RF.68.
Tunnel-, i ssgr., især (Qi ell. fagl.) til

Tunnel 1; fx. tunnel-agtig, -anlæg, -anæ-
50 mi (med. (jf. -sygdom, -syge^, om den hos

tunnelarbejdere optrædende, af indvoldsormen

Anchylostomum duodenale fremkaldte anæmi.
Sal.XVII.769), -arbejde, -arbejder, -artet

(nu sj.: en lang, tunnelartet Port under Yol-

den. HCAnd.TB.III.8), -bane, -boring, -bro

(d. s. s. Rørbro. Sal.III.672), -dal (geol. (jf.

Tunnel 2): Karakteristiske for (Østjyllands)

Terræn er de saakaldte Tunneldale, der ud-

huledes af Indlandsisens Smeltevandselve.

60 Trap.*V4), -dæk (en skruetunnels øvre flade

(tag). TeknMarO.), -form, -formet, -gade
((en foreslaaet) Tunnel-Gade i to Etager

skal aflaste Strøget. Pol."/iil946.6), -ovn

f^ meget lang ovn, hvorigennem vogne (med

I
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fajancevarer olgn.) skubbes paa skinner i

ovtiens bund. OpfB.*III.303), -skib (4). skib

med tunnellignende lastrum, ell. skib til flod-

fart med en tunnellignende indbygning af
skibsbunden agter, saa at skruerne kan øve

tryk paa vandet selv med lav vandstand. Ing
Bygn.l942.39.sp.2. jf. Tuunelhæk. smst.

1941.197. sp.l), -skjold (d. s. s. Skjold 3.3.

OpfB.*lY.201), -spinder (zool., jf. Rørspin-
der; spec. om Atrax formidabilis. Lieberkind. lo

DV III. 362. 377), -sygdom (med., d. s. s.

-anæmi. VoreSygd.II.148), -syge (med., d. s.

Panum.358. KliniskOrdbog.(1921).249).
tante, v. (ogs. skrevet tonte/ ['tonda]

-ede. (dannelse af lign. art som III. drunte,

junte, IV lunte, tjante ofl.; dial.) I) løbe
med smaa skridt; smaaløbe; lunte, et

Raadyr . . kommer tuntende i en tør Flæk-
grøvt. Blich.(1920).XVII.91. Længe før Dag
tonter han op til Bnnshierg. smst.XXIX.91. 20

MDL.600. inde mellem Gravene tuntede Uel-

hesten.JVJens.SS.150. Staun.UD.40. Feilb.

III.822. 2) være langsom, ubeslutsom, fam-
lende, uduelig i sin virksomhed; drysse (3.2);

småle; drive; (smaa)kludre. Moth.T227.
Siden gik han hjemme paa Gaarden et Par
Aar og tuntede. AndNx.MS.112. Feilb.III.

822. tantet y adj. (ogs. skrevet tontet^.

['tonda^] (til tunte (2); dial.) langsom,
famlende, uduelig i sin gerning; ogs.: 3o

tumpet; (smaa)tosset. Moth.T227. Man
siger . . om et Faar, der er befalden med
(drejesyge), at det er tnntet. CDalgas.Ribe
Amf.(1830).174. Rask.FynskeBS.64. MDL.
613 f. alle de tuntede Københavnere skulde
vende sig om og glo paa os gennem Kikglas.

MylETich.NS.112. var han tontet?^afc;.B.

179. Feilb.III.822. UfF.
Tape, en. se Toupet.
Tur, en. [tu'r] (tidligere alm. skrevet 40

Tour^. flt. -e ell. (nu kun dial.) -er (Rask.
FynskeBS.64. Feilb. se ogs. u. bet. I.5 og 4.i)

ell. t tours (se u. bet. 2.z). {glda. turæ, an-

fald, haard medfart, ty., eng. tour, af fr. tour,

oldfr. tor(s), torn, fra lat. tornus, drejejærn,

gr. tornos, cirkel, redskab, hvormed tømrere teg-

nede en cirkellinie; jf. I. ture, Turist, Turné,
I-II. turnere. Turnus, tørne)

i) (om)drejning, omvikling, ell. hvad der

danner en kreds, ring (omkring noget); ogs. 50

om hvad der sætter noget i drejende betxegelse.

I.l) omdrejning, drejende bevægelse,
der foretages af ell. med et redskab, en maskine.
Den viste Laas har to „Ture" a : Nøglen skal

drejes to Gange rundt for at lukke fuld-

stændig. ,Sal. X/. 299. ;/. Totur- i ssgr. samt
Entur-raaskine, - (hurtig) presse ofl.

(Sal.*XI.895f.). 1.2) (fagl., spec. med.) om-
vikling en gang rundt; omgang (7.8). Man
befajster derpaa Compressen ved nogle Ture eo

af li\nået.Chir.(1845).I.834. man (kan) yder-

ligere sikre sig ved at binde et Reb om Piben
og herfra lade det løbe fremefter imellem
Hestens Forben og en Tur omkring dens

'R&h.Grunth.Besl.66. (en) gibskapsel, der
kan fæstnes enten ved gazebind eller ved
nogle circulære ture med et gibsbind (jf.
Cirkeltur^. Ugeskr.f.Læger.1941.18.sp.l. (blom-
sterhandleren.) satte . . en Stilk Venushaar
ved hver Rose, og viklede hver Gang flere

Ture Bast om. Pol.*/il946.Sønd.6.sp.3. 1.3)

t krans ell. kæde af smykkestene olgn. Kon-
gen forærede Bruden en Tour af Diamanter.
Eolb.DH.II.792. hun havde en smuk Tour
af Guld om hendes Hals. OeconJourn.i 75S.
177. En Tour Demanter Rosenstene, be-
staaende af 24 Stene. Riegels.HS.III.83. 1.4)

t besætning, garnering omkring et klæd-
ningsstykke. Pagerne klædde i blaa Fløyel
med Drap d'or-Opslag og -Vester, besat med
en kostbare Gnld-T o\ir.Klevenf.RJ.87. 1.5)

t krans af falsk haar , der blev baaret under
det naturlige haar for at give større haarfylde;
ogs. om paryk af lignende form. Moth.T227.
*Den gamle Ærlighed, de gamle Bonde-
Nykker,

I

Som hver Mand fordum bar i

Hette og Kabuds,
|

Vil ikke rime sig med
Tourer og Paiykker. Wadsk.94. han gaaer
med TouT.Winth.IX.57. en gammel Kone
med pibet Krave, Tour, Hvergarnskjole.
Davids. KK.H. 35. 1.6) (jf. bet. l.i; hat.)

redskab, der sætter hatten i en drejende be-

vægelse, under hvilken dens yderflade tildan-

nes, pudses. Dengl.By.1930-31.46.

2) den linie, bane, noget beskriver,
ell. den maade, hvorpaa noget forløber,
(fore)gaar ell. er udformet. 2.1) (nu næppe
br.) linie, bane, retning for en bevæ-
gelse. Ploven . . styrer (næsten) sig selv, og
bliver i den Tour den stilles. ^dr.*Vi2762.

sp.3.
II

(m. overgang til bet. Q) retning, rute,

kurs, vej for rejse olgn.; i forb. tage turen
(sin tur) et sted hen. De indtoge Staden . .

og toge saa deres Tour hen paa Kusterne
af St. Domingue.LTid.i732.S3i. (han) tog

Touren lige til Rostok. Pi2øn.Tausan.^i757;.
6. Kornet tager nu en anden Tour og kom-
mer ikke i tydsk 01 tilh&ge. PEdvFriis.S.188.

2.2) bane, retning for en tænkt bevæ-
gelse, her af seer man de Ting, som Menne-
skens Tanker meest opholder sig ved, den
Tour, som Menneskens Tanker tager. Mossin.

Term.219. || om udvikling, forløb, løbebane

olgn.; ogs. om ny, ændret linie i et forløb;

vending, (kuren) giorde snart, at alting tog

en meget god Tour. JCLange.B.126. dersom

der er Gengældelses Ret til, saa kan det

hænde sig, at Turen vender 8ig.Ct<.i775.

(AarbHolbæk.1943.109). Ved Faderen, som
var en rig Mand, kom han i en Tur, hvor-

fra han ved sin Kryben og sit smigrende

Væsen forstod at snige sig ind i en endnu
bedre ved Prins Carl af Hessen. Oude.0.53.

IJ
nu kun (dial.) om maade, hvorpaa noget

(især: til stadighed, sædvanlig) foregaar, vir-

ker; frem^angsmaade; gang; gænge; ogs.:

vane; sktk og brug. Hun (har) ikke været

for at følge den sædvanlige Tour med Præ-
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numerationer. LTtd.i747.325. dette var de

Tiders ordinaire Gang, at Provsten . . kaldte

Sogne-Præster . . Dette var de Tiders sæd-
vanlige Tom. PEdvFriis. S. 295. Endnu er

der enkelte trofaste Gamle, der sætter Pris

paa at følge den gamle Tnr. CReimer.NB.
364. især efter præp. i: *hun sig foretager

ene | At støbe Verden om, og udi anden Tour

I
At bringe alle Tm^.Graah.PT.11.167. (han)

har i denne Vinter været meget syg . . man
troede hans Liv i Fare ; nu er han fuldkom-
men frisk og ret igien i sin gamle Tour.
Cit.l807.(Oehl.Br.II.196). (han) tænker, at

det altid skal gaae for ham i den Tour,
som det har begyndt, og at den tilkommende
Tid skal blive for ham, som den nærværende.
Mossin.Term.48. disse (dage) gik i den samme
selskabelige Tour, som jeg var vant til i

Tydskl&nd.HCAnd.BCÆ.I.293. ofte i forb.

komme i tur (1. br. turen: Kierk.XIII.484),
komme i god gang med et arbejde olgn., i fuld
vigueur, i „stødet". (Thorvaldsen) er nu ret

kommen i tur, får én kommission efter den
&nden.Cit.l805.(ADJørg.GZ.210). Jeg havde
allerede været hjemme i fjorten Dage, men
endnu kunde jeg ikke komme i den gamle
TouT.CBernh.VIII.24. komme i tur med,
komme i gang ell. vane med. jeg er ei ret kom-
men i Tour endnu med Maling og Tegning,
som ogsaa forskaffer mig nogle ledige Timer.
HHans.PD.89. Taarerne . . var kommet i

Tur med at åyde. Alba Schwartz.Overlægen.
(1932).184. UfF. 2.3) f karakteristisk ud-
formning ell. behandling; især om litterær,

sproglig udformning ell. (mere konkr.) om
træk, udtryk, vending, der er karakteristisk for

et sprog; ogs. (i forb. tur af ansigt^ om
ansigtsform ell. -træk (Suhm.1.19). saasom
bemeldte Skribentere alle affectere den ala-

modiske Skrive-Maade, saa kiedes man ved
at finde de samme Tours og de samme
Favorite Phraser udi alle deres Skrifter.

Holb.Ep.lV.367. lige saa stor Zirlighed, som
de (engelske komedier) har i deris fyndige og

artige Tale-Maader, lige saa stor Fuldkom-
menhed fattis dem igien i Touren og Væse-
net af Comoedien. JRPaulli.(KomOrønneg.
IV426). Author . . veed at anføre Sagerne
med saadan Tour, som giver Historien en

egen Anseende. LTid. 2723. 404.
||

(m. til-

knytning til bet. 6j t om digression, tanke-

spring, sær tankeudvikling i en fremstilling,

(skriftet) indeholder . . Turer som et for-

vildet Dyrs, hvilket i Omveie søger ængstelig

Fiehe.Kraft.Krit.Breve.lI.(1761).203.

3) optræden, handling, hvorved man
lægger sine færdigheder for dagen. 3.1)

optræden, handling, hvorved man sø-

ger at vise (andre) sine færdigheder,
evner, kunster; undertiden med overgang
til bet. 4, om (del af) en kunstners, artists
nummer (jf. Heib.Poet.V1.185); nu især

(teat.): det, at en skuespiller (if. rollen) til-

vender sig hele opmærksomheden ved en lang

monolog, et kraftigt svar paa tiltale olgn.;

ogs. om lignende teatralsk optræden uden for

scenen, hvad der minder om et bravurnummer
olgn. hver Gang en Tur er udført, staar
(artisterne, der udfører et nummer paa heste-

ryg) et Øjeblik helt ubevægelige. fieinAard.

FC.65. De lange Monologer og fortællende
Repliker giver Skuespillerne Lejlighed til

store „TuT&''.Ekstrabl.'*/»1941.5.sp.l. || ofte i

10 forb. tage turen (sin tur). *mens de taug,

da nok saa net
|
Han (o: en papegøje) tog

sin Tuur og gientog det .Carst.Verv.143. Han
(o: en ung skuespiller) tog ogsaa „Ture",
hvad der maa siges at være meget tidligt i

Genren. NatTid.'% 1939. 5. sp. 2. Hr. Haagen
(o: i Stuck.s „Den vilde Jæger") ser sig nu
nødsaget til at tage den store Tur og bruger
nitten Vers til at forklare, „at aldrig Anger
til mit Hjerte stegV JAndersen.Stuckenberg.

20 I.(1944).212. Han tog en meget stor og
yderst dramatisk Tur, som Rose havde en
lumsk Anelse om, at han nød ikke saa lidt

— men allerede den næste Dag var han til

at forhandle med. BørgeMadsen.Komponisten.
(1945).28. 3,2) t rænke; puds. Hvorledes
Grosførsten ellers optog denne Tour, som de
spillede ham, derom mældes intet. Holb.DH.
1.810.

4) afdeling af en foreteelse (et forløb)
30 mellem to standsninger ell. hvil; om-

gang (4.2). 4.1) (jf. Figur 6.3; dans.) afde-
ling af leg ell. dans (ml. to ophold); især

om hver af afdelingerne i en turdans; ogs.

om enkelt dans som led i en række danse, der

danses ved et bal (jf. fx. Inklinations-, Ko-
tillonstur^, ell. om hele turdansen (FrGrundtv.

LK.225. PhRDam.FI.81; især i ssgr., se fx.

Fir-, Kysse-, Sekstur^ ell. (dial.) om tre

danse i træk, som dansedes af samme par

40 (Skattegraveren.1887.1.227); endvidere om de

særlige bevægelser, trin, ell. den musik, der

hører til (en afdeling af) en dans. „En slet og

ret Menuet har jeg kunnet dantze i gamle
Dage, men intet andet." Jean: „Madamme
kand vel Touren endnu deiai?" Holb.Jean.

1.6. Man lærte dem (o: dresserede elefanter)

de vanskeligste Pas og Tourer. ÆTteZsen.^.207.

at inclinere
|
En Herre kom, thi Touren

Vals nu vsiT.PalM.IV.244. (jeg) afløste den

50 unge Karl i den susende Tarentella . . jeg

kjendte meer end tolv forskjellige Toure.

Bournonville.Th.1.160. Enkelte „Turer" og

Dansemelodier havde Yndlings- eller Kæle-

navne. PA2?Z)am.F/.S2. Det hele er som en

„Tur" i en Leg.UnivProgr.1942.1.57. jf.:

Efter Brudgommen træder Brudesvendene,

en efter en, til og „gaar i Tur" (o: danser med
bruden). Drachm. VI. 23. billedl.: *Dansken
(o: Uffe) stod, den Saxer laa,

|
Han maatte

60 bag af Dansen gaa,
|
Thi han faldt ud af

Turen . Grundtv.PS.IV30. (nu næppe br. :)

Jeg saae ham senere gjøre en Tour i Bal-

salen med en ung Da,me.Watt.PF.219. 4.2)

(enkelt) anfald af smerter, unormale
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livsytringer, mangel paa herredømme
over sig selv (sine lidenskaber, tilbøjelig-

heder, laster osv.); ogs. om den tid, et saa-

dant anfald varer; spec. om en periode, i

hvilken en drikfældig person drikker og svi-

rer, ell. (i flt.) om fødselsveer (Rask.Fyn-
skeBS.64. CELevyJ.78. se ogs. JSMøll.MB.
124). Moih.T227. Jeg havde en drøi Tuur
af Gigten.VSO.VIL295. en Hovedpine, der
angreb hende saa voldsomt, at hun maatte
ligge i Sengen Dagevis uden at kunne hver-

ken høre eller se; under saadanne Ture
led hun ganske forfærdeligt. ZjBo/Æe«^. i/.

215. jf. bet. 4.3: Om Aftenen, naar Frøken
Arentz var gaaet, græd Betty gærne en Tur.

jyJens.EE.120. i ssgr. med verber som 1. led

som Græde- (s. d.), Hoste- (se u. Hoste- t

ssgr.), Skrige- ^De skal ikke være ængstelig,

fordi Deres Barn faar lidt højere Temperatur
efter en „^)iix\^%t\a'\NatTid.*'/»1940.10.sp.5),

Tudetur (Schand.SF.246. Nu faar Mor en
Tudetur. CDangaard. Frisind. (1906). 124).

\\

i forb. som have (1. br. tage. LeckFischer.

Ka.l75) sine ture. Det var „Kraften" (o:

en stærk stenhugger), der igen havde sin Tur.

Hele Dagen havde han sviret. ^ndA^x.PJS.
11.109. Hans Kone var efterhaanden bleven
omgængelig, hun havde jo haft sine Ture,
i det første hun kom til Gaarden og mente,
at alting var til for hendes Skyld. MylErich.
NS. 138. Gamle Lokomotivfører Vestrup
havde én af sine „Ture" af Raseri og Arrig-

skab. /?ønwi!/cfce.L<.27.
II

i ture, i (perio-

diske) anfald; med mellemrum (ml. anfal-

dene). Til Adskillelse fra anden Smerte have
Veerne det Ejendommelige, at de optræde i

„Toure" med fuldstændigt smertefrie Mel-
lemrum. Panum.252. der bryder som en Hen-
rykkelsens Ild ud af ham (o: en forelsket),

det kommer over ham i Ture. JVJens.OM.
107. 4.3) (dial.) i al alm. om den tid, noget
varer, fx. den tid, et arbejde staar paa ml.

to pauser (bl. a. ved tærskning. UfF.), ell.

om (kortere) tidsrum af ubestemt varighed:

en tid lang; et stykke tid; en overgang
(6.4). hun besluttede sig til at lyde sin Ægte-
herre. Nu gik det da nogenlunde en Tuur
igjen. Ant Niels. FL. II. 77. (taleren) udtalte

Ønsket om, at det ellers saa rolige, danske
Folk maatte beholde sin Forstand en Tur
endnu. ZakNiels.NT. 59. Da vi havde vaa-
ren gift en Tur, saa fortalte jeg ham lidt

om dette her med Minka (o: en hund).
Korch.Godtfolk.il.(1924).30. E8p.495. Feilb.

UfF.
5) det forhold, at noget sker, forelages

i en vis rækkefølge, sadledes at hvert led i

rækken til sin tid kommer til sin ret ell. faar

paalagt en pligt osv.; det, at noget gaar paa
omgang ell. skift; ogs. om det enkelte leds

førsteplads i rækkefølgen ell. den ret ell. pligt,

som derved er traadl i kraft, blevet aktuel (jf.

Stuetur^. 5.1) i al alm. »Den Fordecl er jo

ligefrem,
|
At man paa Tvende tænker . .

I

Og bliver den Første nu vred og suur,
|

Saa faaer den Anden igjen sin Tom. Heib.
Poet.VI.263. dersom jeg ikke fik Officers-

Attest denne Tom. JJPaludan.Er.l07. Frø-
ken M. glemmer sin Tur, lød det fra Billardet.

Bierfreund.FN.51.
|| især i mange faste forb.

som det er min tur ell. (nu l.br.) turen
er til mig, def tilfalder mig efter rækkefølgen,
omgangen at opnaa ell. gøre noget nu ell. ved

10 førstkommende lejlighed, nu er Tuuren til

mig, nu vil jeg tale lit. KomGrønneg.II.205.
Consistorial-Raad Praem . . døer paa Præ-
dikestolen i Budolphi Kirke i Aalborg ved
Landemode, hvor hans Tour var at prædike.
Luxd.Dagb.I.199. Nu antog jeg, at Turen
var til mig at ha.ndle.Goldschm.II.46. nu er

det bestemt min Tur (o: til at blive ekspede-

^^Of J6g har staaet her mindst en Time.
TDitlevsen.BG.14. min tur kommer ell.

20 turen kommer til mig: Prindsen . . tog en
anden Jomfrue først op at dantze med . .

Hvorpaa Touren kom til Dyveke for hvis
Skyld disse Præparatorier vare gioxte. Eolb.
DH.II.8. Du kan behøve siden dine Svar,

I

Naar din Tour kommer. Hrz. 1. 122. hver
enkelts pligtige Nik og „Skaal og mange
Tak", naar Turen kom til Solbærsnapsen i

det lille Sølvbæger, hun lod gaa rundt. £s7n.

Liveter—.(1904).29. Deres Tur kommer og-

30 saa nok, o: Skæbnen vil ikke vedblivende
forbigaa Tiem.D&H. holde tur, se IL
holde 7.2. efter tur ell. (nu næppe br.)

efter turen (LTid.1725.361. Heib.Poet.X.

49), i rækkefølge; paa omgang; skiftevis; den
ene efter den anden. *der var mange efter

Tur,
I

paa hvem den Post, og Byrderne,
heroede.Drachm.DJ.il.128. Hver læsetime
kom drengene efter tur op og læste et lille

stykke højt for læreren. VorUngdom.1942143.
40 78. Persontogets Postvogn og endnu tre

Vogne ramte efter Tur de løbske Godsvogne.
Pol."/»1944.7.sp.4. staa for tur ell. (nu
næppe br.) turen (Reskr."/sl785.§8. Bøgh.

DA.IV.267), være den ell. det første, som if.

rækkefølgen (ved førstkommende lejlighed)

skal under behandling, faar en rettighed ell.

pligt olgn.; kunne vente noget (nært fore-

staaende). Ligesom hun nu behandler de

Smaa, saadan behandlede hun dengang mig.

50 Men det forstaaer sig, deres Tid kommer nok
ogsaa. Natalia, som nu er saa kjcphøj, hun
staaer for Tour til at blive Skumpelskud.
Gylb.XII.179. *Til min Søster Dorthe

|

gjor

jo alle Herrer Cour, | og naar hun er borte,

I

hvem staaer saa for Tour? Bøgh.N.97.

Væggens Billeder , . stod (nu) for Tour til

at skrives (o: ved fogedforretning). Schand.TF.
1.225. min gamle Hund . . var nu 14 Aar
og havde længe staaet for Tur (o: til al

60 blive skudt). Tretow-Loof.Paa.JagtiRurrusnien.

(1904).22. jf.
8p.l067**ff-: den (smakke) der

stod for Touren.Cit.l704.(Hubert2.Åarh.III.

18). i (nu næppe br. efter. IIolb.Ep.II.415. JJ
Paludan.Er.25) sin tur (sv. i sin tur; vel efter
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/r. å son tour; nu 1. br.) naar omgangen kom-
mer til en; naar det tilkommer en (efter række-

følgen) at gøre noget, de skulle ogsaa i deres

Tour indløse Fmdteme.Blich.f1920).XXIX.
19. Senere hæver det næstøverste Hylster
sig ligeledes over Axelcellen og tilsidst det

hele Antal hvert i sin Tour. JapSteenstr.F. 17.
De andre Klasser har jo efter Tur bevist

(statens) Brugbarhed; hvorfor skal vi (o: ar-

bejderne) ikke i vor Tur erobre åen.AndNx.
MR.112. (gaa, gøre noget) paa tur, paa
omgang, skift. *du skal Arbeid gjøre paa
Tour. Heib.Poet.X.258. Kateketen . . be-

gyndte en Række . . Foredrag for Byens
unge Damer. Han gaar paa Tur i Familjerne,

første Torsdag var vi samlede hos Borg-
mesterens, igaar var vi hos os.Nans.FR.llO.
Dette Hverv gaar paa Tur mellem Husets
Koner. CHans.BK.140. (gardeofficeren) blev
udenfor Tur udnævnt til M.a.ior.Rist.S.7.

t tur om tur ell. (sj.) tur efter tur (AKohl.
MP.III. 220) ell. t (m. fr. form) tour å
tour (Cit.l740.(Vider.IV336). Cit.l779.(Aarb

Frborg.1908.38)), skiftevis, siden blive de
andre Tour om Tour hver Præsident udi

3 Ma&neder.LTid. 1726.280.
|j

(delvis til

bet. Q) om den regelmæssige skiften, turnus,

der finder sted ml. samfærdselsmidler, som
befarer en strækning, og ml. de personer, der

har tjeneste ved dem. Færgen skal sejle i

Tur med de andre Motorfærger. JernbaneT.^U
1939.2.sp.4. Personalet kommer (ved jærn-

baneforsinkelser) ud af 'Yur.PoVIxil942.ll.
sp.6. (ved disse forsinkelser) er begge Maski-
nerne slaaet ud af Tur, og hvornaar kommer
de saa i Tur igen? LokomotivT.1944.83. sp.l.
N. N. har tur i dag (jf. turhavende^

j 5.2)

(nu kun dial.) arbejde, som det er ens
tur (5.i) at udføre, ell. i al alm. den del

af et arbejde, som tilkommer en; i forb.

som gøre, tage sin tur. Mine Forældre
var Daglejere paa Wissingsminde. Min Fa-
der, som var Invalid fra 6. Juli . . kunde
ikke gøre fuld Tur. RibeAmt.1924.126. Mig
og Carla skal nok komme og gøre vor Tur
(o: deltage i høstarbejdet). Anesen.JG. 146.

Ved du, hvad jeg vil raade dig til? Du tager

ordentlig fat paa legemligt Arbejde. Tag du
din Tur i Marken sammen med Karlene.

AAndreasen.DN.98.
\\

(m. overgang til bet.

b.i) i forb. som tage lige ell. dobbelt tur
med. i Tilfælde at Herredet har 2 eller fiere

Vacancer (bør herredsprovsten) tage lige Tour
med Præsterne. Reskr. Vi 1789. §5. I øvrigt

skulle de Præster, der ikkun have een Kirke,

tage dobbelt Tour mod dem, der uden Med-
hjelp have 2 Kirker. smst.§4.

6) (udviklet af bet. 2 og egl.: rundrejse,

rundtur, runde) rejse, vandring, udflugt
m. m., i reglen m. bibet. af at rejsen osv. er

forholdsvis kort ell. hurtig, kortvarig, ell. at

et event, ophold paa det sted, der er maalet for

rejsen osv., er tidsbestemt, midlertidigt, som
regel kortvarigt; ofte i forb. som maatte,

skulle, ville, være (have været) en tur
til et sted. 6.1) enkelt rejse, fart (m. jærn-
bane, skib, flyvemaskine osv.) ad en vis rute,

fra et sted til et andet; ogs. om distancen,

der tilbagelægges, ell. tiden, rejsen varer.

Den Hamb. agende Postes Tour gaaer den
16 Jan. tillige til Jylland. Adr.Vil762. sp.l6.

SøLex.(1808).165. jeg (maa) give min Mand
Ret i, at De har bedst af en Tur til Araerika.

10 Rode.SF.20. han har været en tur i Sverige «

II
gøre en tur: leg var borte 8. Maaneder

over et Aar, og har giort en tour af noget
nær 700. Mile omkring hele Øster -Søen.
Langebek.Breve.214. Sidst i næste Maaned
gjør jeg en Tour til Odense. HCAnd.Breve. I.

100. Hans Søn skulde gjøre sin store Tur i

Evropa, og han søgte et Menneske, der
kunde rejse med ham. Goldschm.VI.170. jeg

gjorde Turen fra København til Roskilde

20 meget hilligt. D&H. Robert Fultons . . lille

Dampskib „Clermont" gjorde sin første Tur
i August 1807, fra New York til Albany.
Westergaard.(Verdenskult.VII.211). flyveren

gør turen over Atlanterhavet paa 20 timer
j

II ofte i ssgr. m. stednavn som 1. led, der

angiver det sted, der er rejsens maal, ell. det

omraade, inden for hvilket den finder sted;

fx.: Middelhavstur (s. d.). en Skagenstur.
JAndersen.Stuckenberg.I.(1944).176. Paa den-

30 ne Tysklandstur gjorde (han) en Afstikker
til Wiesbaden . ChrNBrodersen. ThøgerLarsen.
I.(1942).180.

II
om henrejse; i forb. tur (og)

retur, se I. Retur 1.
|| f i een tur, uden

ophold under rejsen; i eet stræk, det var
femte Dag, jeg havde kjørt i een Tour fra

'iåainz. ECAnd.Breve.I.118. jeg reiste . . der-

fra og i een Tour til 'Weyle.sa.BCÆ.II.79.
i videre anv. m. h. t. tid: uafbrudt; i træk.

jeg har været der næsten i 6 Aar i en Tur.

40 Cit.l825.(JySaml.3R.I.441). 6.2) rejse, kør-
sel, vandring, som en person (regelmæs-

sigt) foretager rundt til en række ste-

der ell. personer for at føre tilsyn med
dem, aflevere post, varer, optage ordrer m. m.;
runde; ogs. (jf. u. bet. b.i) om den rejse, som
en til et befordringsmiddel knyttet person fore-

tager under udførelsen af sin daglige, fast-

lagte tjeneste, ell. om den rute, hvorpaa
han har denne tjeneste. Instruction f.Politie-

50 Betjenternel800.§5(se skyde sp.1233'''). Naar
en paa en Turliste opført Togførertur bliver

ledig . . udtages den ældste togførerprøvede

Pakmester . . af egen Tur for at overtage

Togiørertienesten.DSB.OrdreM.2. det (var

togbetjenten) revnende ligegyldigt hvilken

Tur han skulde køre. JernbaneT.^Vi2l937. 5.

sp.3. jeg gik i fast Tur som Fyrbøder.
Rambusch.JE.144. Den paagældende Tje-

neste udførtes i fast Tur. LokomotivT.1939.

60 72.sp.2. jf. ssgr. som Land-, Posttur mmt:
Brød tur søges . . af gift Mand. Er rutineret

Sælger. SorøAmtstid.^VT 1944.11.sp.l. Mælke-
tur. ErlKrist.NS.122. God Levevej. Oste-
tur med Hest og Vogn, Omsætning ca.
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40,000 Kr., aist&&s.SorøAmtstid.*'/il947.12.

sp.é.
II
have været turen rundt, have

gennemført runden; ogs. uegl., fx. som udtr.

for at have hilst paa alle ved en sammen-
komst. 6.3) en (drosche) kusk s, chaufførs
kørsel med passager(er) fra et sted til et

andet; (jarg.) i videre anv., om den passager

(de passagerer), der har hyret vognen, tage en
Droske i enkelt 1\xx.S&B. Chaufføren venter

paa TuT.IBentzon.GH.106. Der var kun een
Vogn hjemme (o: paa lillebilholdepladsen) . .

Den kunde være hans, og han kunde og-

saa være ude paa Txii.LeckFischer.M.188.

Jeg (o: en taksachauffør) sætter en Tur af

paa Mariendalsvej. Droskechaufføren.^'/ilOSé.

ll.sp.l. Jeg passerede mange Taxabiler, de

fleste uden Tux.PoU/itl938.12.sp.6. ofte i

forb. faa, have, tage tur: (droschekuskene)

see misundeligt efter den opvakte Kammerat,
som har faaet „Tovii".VKorfitsen.F.75. Har
De Tur? raaver hun saa (o: til droschekusken).

StormP.P.32. det (maa) forhindres, at en
Chauffør tager Tur, naar hans rette Plads

ikke er Førersædet, men Sengen. BerlTid.

^*/il930.Aft.l2.sp.l. 6.4) om bevægelse af
forsk, art (fx. gang, løb, svømning ell. kørsel,

sejlads), der foretages ad en vis rute, over

en vis distance som adspredelse, rekrea-
tion, sport, for at faa motion, se sig om, ell.

om ekskursion for at indsamle, indfange,

studere noget olgn. ell. om udflugt af flere i

fællesskab (jf. ssgr. som (Automo)bil-, Cykel-,

Fiske- (Davids. KK.' 11.356. JPJac.I.158),
Jagt- (Cit.l862.(HCAnd.BCÆ.II.234). JP
Jac. 1.158). Løbe-, Nødde-, Ride-, Ro-, Sejl-,

Ski- (JVJens.A.II.293. Pol."Uil939.9.sp.5),
Skov-, Stor-, Svampetur^- ofte spec. om
vandring til fods; fod-, spadsere-, travetur.

Moth.T227. hun var kiørt en Tour ud (jf.

u. II. køre b.i). Cit.1827. (Brøndum-Nielsen.
PM.227). Charlotte truer med at hun . . vil

komme tidt, og tage sine Veninder med paa
To\ii.UngdOl.JII.148. cykle en Tur. D&H.
tage en Tur i Skoven, smsi. Kan du huske,
da vi var Tur med Sangforeningen. Jesper
Ew.PF.149. Paa en af sine Ture havde hun
fulgt en ^i\e].Raae.TT.46. tage paa tur

j

ofte som obj. i sætn. m. refl. hensobj. (se ogs.

8p.l070*^): (han) rider sig en lille Tour paa
Hesten. Blich.(1920).X. 77. man kan ro sig

en Tnr.Bogan.1.27. (han) svømmede sig en
Tur. KnudAnd.HH.39. Han vilde trave sig en
Tur. ORung.Retfærdighedens Kiosk. (1944). 25.

II
gaa (dagl. ogs. rende. Folk, der spaserer

og ikke render Ture som her (o: ved et bade-

sted). Bierfreund. FN. 83. se ogs. u. IV rende
S), spadsere (jf. Spadseretur^ ell. (nu
næppe br.) gøre (Ew.(1914).IV.244. HCAnd.
Breve. 1.102) en tur, vandre en rute igennem,
spadsere omkring en tid, især som adspredelse,

rekreation, for at faa motion; gaa, spadsere
t u r ( e ) , især om regelmæssige vandringer

med lignende formaal. jeg seer Dig i al Din
Pynt, med den hvide Kabuds paa Hovedet,

gaae Tom. HCAnd.Breve.il. 634. hun gik
Ture paa Klokkeslet. fiang.L.IP. hun havde
gaaet Tur med BakXnet.KLars.AH.174. Her
hænger . . Portnøglen, til hvis I vil ud og
gaa en Tur en Aiten.JacPaludan.TS.114.
Hun har spadseret Tur paa Molen. BerlTid.
*/il934.Sønd.7.sp.4. jf.: vi var om Efter-
middagen en smuk Tour ude at spasere.

Cit.l828.(Brøndum-Nielsen.PM.259). m. refl.

10 hensobj.: gaa, spadsere ell. (nu næppe br.)

gøre (Oehl.Er.11.133. Heib.Poet.V1.142) sig
en tur, især m. bibet. af, at vandringen er en
fornøjelse, glæde for en. gaa (sig) en Tur i

det gode Vejr.DÆ^. gaa en tur (Blækspr.
1902. 40. AarhusAmtstidende.**/t 1943. 5. sp. 3)
ell. (næsten kun) gaa sig en tur, brugt

(dagl.) i videre anv., især om ting ell. forhold:

forsvinde; blive borte; gaa til grunde; ogs.:

blive ødelagt; gaa i stykker. Humøret er lige

20 ved at gaa sig en T\iT.KLars.0Y131. Det
blæste op til Orkan. „Gudskelov" sagde de
gamle Søfolk — „nu gaar Isen sig en Tur."
AndNx.PE.lI.225. den Dag . . vilde komme,
hvor hendes Skønhed gik sig en Tur. KMich.
SyvSøstre sad—.(1923).132. du skal blot give

den (o: en sten, der skal kløves) noget Krudt
her, saa gaar den sig en Txu.ldndskovHans.
NH.116. jf.: Pengene er gaaet dem en Tur.

Dania. 111.78. jf.: Piskesnoren . . var rø-

30 get sig en Tur og . . lod sig (ikke) finde

igen. JørgenNiels.D.154. lade (en) gaa sin
egen tur, (nu næppe br.) lade gaa ufor-

styrret; lade skøtte sig selv. Cit.l738.(CChrist.

H.160).
II

skulle tur, (dagl.) skulle ud at

spadsere. Ej, hvorhen saa hastig? — Jeg
skal Tut. Bang.L.150. hun steg ud af Eleva-

toren og knappede sine Handsker (fordi hun
skulde TuT).ERode.JP.95. 6.5) (længere ell.

kortere) bevægelse (gang, kørsel osv.) til

40 et sted for at forrette et ærinde, af-
lægge besøg, modtage behandling, under-

visning , underholdning olgn. der; i reglen

med særlig tanke paa formaalet med bevægel-

sen. Han har været en Tour i Byen. VSO.
Robert raaatte jo være rentud forfalden,

naar han ikke engang kunde gøre en Tur
til Kjøbmanden uden at drikke sig snyde-

fuld. JaÅ;Xnu.4.266. Synes du ikke, at du
har haft noget ud af Turen (o: et højskole-

io ophold). Kimten? Skjoldb. SI. 15. Jeg maa
vist en Tur hjem til h&m.Buchh.UH.82.
(læreren:) Du maa svare, naar jeg spørger

dig . . Ellers kan du komme en Tur udenfor

Børen. Bers.0. 116. (patienten) skal . . en

lille Tur paa Kosnit&\ct. CHans.BK.74. jf.

Biografture. PoV*U1941.Till.l0.sp.3. efter

lange Hospitalsture kom han paa Syge-

hjemmet, hvor han . . åaåe.HVMartensen.
25Aar i Reitzels Boglade. (1904). 6. (delvis til

60 bet. 6.1^ t forb. ligge for tur, se I. ligge 7.1.

II
om transport af fanger, arrestanter osv. til

fængsel; ogs. om selve famgselsopholdet (jf.

Brumme-, Spjældtur^. da en Præst dundrede
over denne Helligbrøde, svarede Calderon
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med at. tale om barbariske Prækener og
kom derfor en Tur i Fesngsd. NMøll.VLitt.
11.489. Saa gik Turen til ArTesten. Duelund.
N.70. en tur ud ell. ned ad landevejen, se

Landevej 1.

7) (jf. bet. 4 og Q.i) bevægelse (af en vis

varighed, ml. to ophold), der foretages i ell.

paa et til fornøjelse ell. som legetøj ind-
rettet redskab, apparat, faa sig en Tur i

Kastegyngerne eller i Ballonerne (o: paa i'o

Dyrehavsbakken). Davids.KK.49. Fruen fyl-

der en Kane (paa en karrusel) med snavsede
Unger og . . kører rundt to Ture i Træk.
Wied.BS.275. en tur paa gyngehesten, i

rutschebanen, i vippen I

jf.: disse fire tanke-

fulde Streger (i brevet) antyder . . en Tur i

Hængekøjen. sa.(Brøndum-Nielsen.GW.30)

.

8) (dagl.) behandling, medfart olgn.

8.1) (jf. bet. 4.2 og Q) noget besværligt ell.

ubehageligt, der udstaas, gennemgaas. 20

II
om ubehagelig, drøj omgang (egl. paa en

tur (6) (jf. Vippeturj ell. (jf. bet. 4.2^ under
et anfald); besværligheder, strabadser,
slem, ubehagelig oplevelse olgn.; ofte m.
afbleget bet.: ubehagelig, kedelig sag.

Sover han? Det seer ud til det; og det gjør

han ogsaa bedst i efter den Tour (0: en blod-

spytning) han havde i Formiddags. »Sffee-

gaard.lJT.213. det er en kold tur at komme
op om morgenen. Dederovre.(1912).109. Det 30

bliver en drøj tur, når jeg kommer så vidt,

at jeg skal have fat i den metriske side

(0: af en prisopgave). AOlr.BrevetilBegtrup.

(udg.l924).34. Han havde vel ikke Kræfter
nok til at staa den Tur (d: en redningsdaad
i en tillagt sø) igenneml CarloAnd.TA.245.

II
om haard behandling, medfart, der

bliver et levende væsen til del, fx. om haard
eksercits, øvelse (ofte i ssgr. som Loppe-,
Stroppetur^ ell. afstraffelse, korporlig revselse 40

(jf. Bænketurj ell. udskældning. Wulff holdt
et Øieblik stille (med at prygle hesten), og
Romulus . . havde en skjælvende, stakaandet
Hvile, fuld af Smerte fra den foregaaende
Tur og Rædsel for en følgende. Gjel.R.134.

Næste Gang jeg ser dig, skal du få en Tur,

så du ryger på Røyen.TomKrist.EA.59. spec.

(sport.) i fodbold: angreb paa, tackling af, vælt-

ning af modspiller, hvorved denne faar knubs
ell. lider overlast, jeg fandt mig selv liggende 50

paa Jorden efter en mægtig Tur af Valdus
Lund. Tre fra Landsholdet. (1933). 11. backen
spillede haardt og gav N. N. (0: en af mod-
standerne) flere ture

j
(dial.) i forb. som der

er tur til dig, der venter dig en overhaling.

Kværnd. da Sognefogden og Kirsten kom
hjem, da var der Tur til Mette. Søren Helms
var de ikke rigtig tilfreds med som Sviger-

søn. PT/iisf.P.95.
II

i forb. som kende, være
vant til turen, mine Øine ere i disse Dage eo

lidt indisponerede paa Grund af den megen
Exercitie i glohedt Solskin . . jeg haaber
dog, at de snart skulle blive vante til Touren.
Schack.(PersonalhistT.1908.22). „Vil du ikke

selv have en lille rask Tur ud i Vandet,
hva'r?" . . hun kendte Turen. Naar man har
større Søskende, saa kender man Turen.
SonjaHauberg.SyvAarforLea.(1944).20. jeg er

saa vant til den Tur (0: at kautionere) fra

alle mine Yenner.AUenningsen.Byen erobret.

(1945).84.
II

tage turen, gennemgaa stra-

badser, lidelse, besværligheder, mange vel-

havende Folk bliver vel nok skilt, naar de
er oppe i Aarene, og man ikke kunde tænke
sig andet, end de var fri for den Slags. Men
saa er de det ikke alligevel og maa tage
Turen engang til. ERode.JP. 102. 8.2) om
ubehagelig medfart ved fald, styrt olgn.

ell. (i videre anv.) om selve faldet, styrtet

(jf. u. Rejseturj. Straks fra Morgenstunden
laa de (o: tyske mark) forholdsvis godt, idet

de handledes til 1,875; men derefter fik de
en Tur nedefter til 1,10. BerlTid.Vn 1921.M.
12.sp.3. Vejenes Beskaffenhed ses af daglige

Notitser i Dagbogen . . „Ein Mal umge-
worffen", „Zwei Mal umgeworffen" o. s. v.,

og fire-fem Dage laa de efter adskillige

Vælteture stille i den lille By Weinheim.
AFriis.BD.1.35. 8.3) enkelt behandling af
ting, der skal renses, tildannes olgn.;

i forb. som faa, skulle have (sig) en tur.

Møblerne trænger forresten ogsaa til at faa

sig en TnT.PLevin.MariannesMor.(1921).43.
(taa)'Neglene skal have de samme Ture med
Neglefile og Neglepinde, som Neglene paa
Hænderne faar. PoU*/il944.8.sp.6.

9) {efter sv. tur, egl. (jf. bet. 2.2): (heldig,

god) vending; jf. Utur; jarg., især sport.)

held (i spil, konkurrence olgn.). Er en Træ-
ner (o: paa travbanen) heldig, er der „Stød"
eller „Tur Ven'\ B.T.'yiil931.11.sp.4. det

(var) en af (fodboldklubbens) sorte Dage
uden „Tur" i noget som helst. Pol.''/* 1941.

6.sp.5.

Tur-, i ssgr. ['tu-Or-, ogs. 'tur-] -baad,
en. [6.4] 4>- mindre fartøj, indrettet og egnet

til længere fornøjelsesture. NatTid.^*/ti927.M.
3.sp.l. Pol.*/*1941.16.sp.2.

Turban, en. ['turban, ogs. 'tor-] ^f Tur-
bant. Moth.^T193. Tychon.AB.a3r. jf. Tur-
band: Holb.Kh.540. KomOrønneg.II.391. Kei-

ser.1Y514. t Tulban(d). Pflug.DP.296. Falst.

93. EPont.Men.I.71. Tul(l)iband (-bant).
LTid.1728.278.293. Clitau.PT.119). ftt. -er

[-jban'ar] {ænyd. toliban (HMogens.), ty.

eng. fr. turban (ældre fr. tulban, turbant,

toUibanj, ital. sp. port. turbante; fra tyrk.

tulbant, tul(i)-, tolipant, pers. dul-, dolband;

jf. Tulipan) en af muhamedanere i Orien-

ten brugt hovedbeklædning, bestaaende af

en fladpuldet filthue, der omvindes med
et hvidt, grønt ell. broget tørklæde (jf. Tyrke-
hue 1); ogs. om lignende ell. herom min-
dende hovedbeklædning, bl. a. om en slags

damehat. en Tyrkisk Turban. Holb. Ep. III.

349. Munderings-Reglement for Bosniakerne:

..14 Aar en Kjole og Vest, 1 Tmh&n. MR.
1791.402. man (badede) og solede sig, veksel
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vis, med et vaadt Badehaandklæde om
Hovedet som en Turban. JFJens.i2F.92. et

lille portræt af C. A. Jensen, malet 1826,
forestillende oberstinde P. H., i den over-

daadige kostumering med turban, strudsfjer

og rige stoffer, der var paa mode i de aar.

KunstmusA. 1929-1931.233. de smaa, bløde

Turban'er til Formiddagsbrug er (lasker-

huens) direkte Efterkommere. B.T.'V,7933.

7.sp.l.
II

(sj.) om en jagtfalks hætte (1.4.2). i"o

naar Falken saa faaer Øiet af Turbanen
fri,

I
Da forfølger han sit Rov paa forsvin-

dende Sti.0ehl.XV17.
||

(efter scene i Oehl.s

Alnddin (Oehl.1.87), hvor drengene holder paa
Aladdin, for at han ikke skal faa den appelsin,

der kastes i grams, og hvor appelsinen falder

i hans turban) i forb. som der falder en
appelsin i ens turban, noget fordelagtigt,

lykkeligt tilfalder en helt uventet, uden at man
har arbejdet for det. han var jo Aladdin; der 20

var jo ikke det til, han havde gaaet og rakt
mod Skyerne efter, uden det var faldet ned
i Turbanen paa ha,m.JPJac.11.101. de Læ-
rere, som . . har faaet den Appelsin i Tur-
banen, at de er kommet til Mellemskolen.
Folkeskol€n.l931.141.sp.2. Som ung Reserve-
læge . . faldt det i min Turban, at en ældre,

højt anset Fagkollega . . opfordrede mig til

at overtage Behandlingen af en af sine

KlknteT. DJacobson.KK.123. Turban-, 130
ssgr. fx. (foruden de ndf. medtagne) turban-
formet (-formig), -klædt, -lignende, -puld.

-græskar, et. ^ sirgræskar med turban-

formede, fladtrykte frugter, Cucurbita maxima
turbaniformis (jf. Tyrkehue 2). HavebrL.*!.
283. -liljC) en. ^ især i flt., om en gruppe

af liljer, hvis blomster kan minde om en tur-

ban; spec. om Lilium Martagon L. Kjærbøll.

FB.255. BerlHaveL.II.lll. -øje, et. (zool.)

især i flt., om det ene øjenpar hos hannerne i 40

visse døgnflueslægter. Bergs.MS.*1.102. We-
senhL.Inf.37.

Tur-bi ndinc;, en. [6.4] (sport.) (ski)-

binding, brugt ved turløb. Sportsleks.il.620.

Turbine, en. [tur-, tor'bi-na] flt. -r.

{sv. turbin, ty. eng. turbine; fra fr. turbine,

dannet af lat. turbo (gen. turbinis^, hvirvel)

^ kraftmaskine, bestaaende af en aksel

med et ell. flere skovlhjul som i et lukket hus
med faststaaende ledeskovle sættes i en rote- 50

rende bevægelse af en vand-, damp- ell. luft-

strøm. NordConvLex.V 603. laCour&HHolst.

Menneskcaandcns Sejre. (1904). 24.
||

(gart.)

en paa en haveslange anbragt spreder med
2-4 arme, der drives rundt ved vandets tryk;

plænevander. BerlHaveL.III.208. Pol.'U1941.
5.sp.2. Turbine-, i ssgr. (ogs. undertiden
Turbio- [tur-, tor'bi'n-], fx. Turbinbygning.
NordConvLex.'VI.761 . Turbindamper. Hage.*

1308. 1\xrhim\i\\).OpfB.*I,2.54. Turbinskovl. 60

IngBygn.l942.243.sp.2. se ogs. TeknMarO.).
især i betegnelser for dele af en turbine,

hvad der hører til en turbine ell. drives af

en turbine, bl. a. Turbine-afbryder, -aiisel^

XXIV. Rentrykt "/• IM8

-anlæg, -baad, -blæser, -bruge, -damper,
-dreven, -dynamo, -dæksel, -fremdriv-
ning, -hal, -hjul, -hus (til Hus 10 ell. 13),
-kammer, -lokomotiv, -maskine, -motor,
-olie, -pumpe, -skib, -skovl, -torpedo-
baad, -tromle, -valse.

Tur-dans, en. (især gldgs.) dans, der

bestaar af et atital ture (4.i). „den røde Lue"
. . var en Turdans, hvori alle deltog. JPVens.
HF.16. Det blev en Lanciers, som nu er den
Turdans, der danses mest paa Landet. .^26

Dam.TS.54.
turde, V. ['torda, >turda] ell. (i alm.

talespr. oftest) ['to(*)r3, itu(*)ra] (jf. præt.

turde 00 omborde. Hrz.V.224. turde 00 store.

Rørd.(Tilsk.l906.674). SophClauss.DV.20). tid-

ligere ogs. skrevet torde (JSneed.lV.145. PA
Heib.Sk.II. 31. FGuldb. GrammaticalskeFore-
læsninger.(1814).219) ell. (sj.) tore (Moth.
T142. du har ikke toret. Soya.30Aars Hen-
stand.(1944).138), ture. jf.: der kan næppe
optænkes nogen mening eller tale, hvori den
(a: infinitiv af tor^ nødvendig behøves, og,

om såa vår, skulde tør hellere have tore end
ture eller tmde. Høysg.AG.78. — nu næppe
br. tørve (i bet. 8: Moth.T57. jf. sp.l075'*^).— tør(r)e. ['tøra, 'to-ra] at turde eller at

tørre. vAph.l772.II.161. jf. sp.l077*^. nu
kun (spøg.) i forb. turde tør(r)e (se u. bet. l.i

slutn.). — nu næppe br. præs. tør brugt som
inf. man (kan) aldrig snarere tabe sin Credit

af Ærlighed, end ved at søge Mørket, og

ved ey at tør være sine Gierninger bekiendt.

Mossin.Term.709. jf.: Tør eller tøre.vAph.

(1772).III.
II

præs. tør [tør] læses som 6

i . . tør (vove). Høysg.Anh.23. 2. pers. ent. f
tørst (DFU.nr. 10.12. Sir.29.28 (1728). Falst.

111. Grundtv.PS.IV.505). \\
præt. turde ^ud-

tale som inf., se ovf.; tidligere ofte skrevet torde.

Moth.T142 (Torde). Holb.Paars.313. Winth.

VI. 93. KKarstens.S.213. jf. Høysg.AG.96.

II
part. turdet ell. (nu kun vulg. ell. dial.)

turt (Holb.Usynl.II.4. sa. Hh.II.135. Rask.

Da.Sproglære. (overs.1837). 31. KLars.KV77.
Flemløse.58. LollO. jf. Høysg.AG.96 (turt) og

Feilb.), tord, tort (Moth.T142. Pflug.DP.226.

Holb.Tyb.V3. MCBruun.JSR.92. Rask. Da.

Sproglære, (overs. 1837). 31. sa. FynskeliS. 85.

UnivBl.I.389(nordsjæll.). Dania. IX. 37. (syd-

sjæll.). jf. Høysg.AG.96 (tort). JBaden.Gram.

145) II
{efter sv. t6r(a)8; sj.) dep.; præs. ters

^lad briste den Bue, der fattes Pile,
|
lad

rinde de Øjne, der tørs ikke smile. Biaum.

AH.285). II
ordet bruges uden for bet. I.2-8 og

8.3 m. flg. inf. uden at, kun sj. (nu undertiden

vulg. eU. barnespr. [m]) med at: Hos Herrens

frygt er ingen forringelse, og hos don tør

(1871: behøver^ man ikke at søge om anden
hielp. Sir.40.29(Chr.VI). jeg har aldri' turt

og gaa længere end til Værkstedet. VillHans.

NT.25. Tør du aa klatre op i det Træ
(eksempel paa kbh. barnesprog)? Kbh.s Kom-
muneskole. 1939.596. jf. Wiwel.152.

II
ved

siden af udtr. m. perf. inf. (h&ve ell. være

68
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-\- part.) efter præt. turde (som: Jødernes . .

billedløse Dyrkelse af (gud) vakte en vis

Sympathi hos Romerne, der temmelig tidlig

turde være blevne noget trætte af den an-

thropomorficerende Virksomhed.JLawgie.ikfF.

149) findes undertiden (gldgs.) tilsvarende udtr.

(til betegnelse af noget Uot tænkt) uden hjælpe-

verbum: Giene og Gascogne torde havt over

2. Tusende Skibe mere end de har, om Mar-
seille ikke havde havt Handelen paa Levan- lo

ten alene. OeconT.111.74. det torde blevet

værre,
|
Hvis jeg var kommet. Thaar.ES.88.

Det turde jeg ikke g\ort. Lefolii.SG.149. part.

turdet efterfølges undertiden tidligere og

endnu vulg. og dial. af perf. part. i st. f. inf.:

Han . . har ikke turdet ladet sig merke der-

med (o: med sin forelskelse). Holh.GW.(1724).

Ise. Mr. G. har i henseende til de korte ex-

pressioner i det Latinske Sprog fundet store

Vanskeligheder, helst da hånd ikke har tort 20

vovet sig ved nye Ord at o^phnde. LTid.1731.

158. men før han havde turdet rørt ved
hende, skulde Rasmus have faaet et dristigt

Mod, som han da vist aldrig fik. KLars.
HPE.130. Ingen har turdet sagt ham det.

Mikkels. Ordf. 420. UnivBl. 1.396 (nordsjæll.)

.

(sammenfald af to ord: 1. et verhum m. bet.

,,vove" (og deraf afledte betydninger): ænyd.

inf. torde (BThott.Seneca.II.(1658).62.149),

tore, taare, tørffue, tør(r)e, tør (ASVedel. 30

Saxo.(1575).486), præs. tør, tørf, taar, præt.

tor(d)e, turte, tarde, tørte, torffte, part.

tort; glda. inf. tørre, præs. tør, thar (DGL.
11.5), thor (smst.), thorff, tørff, præs. flt.

thør(r)æ, thyræ, tørffwæ (smst.), præt.

t(h)or(d)æ (GldaKrøn.lO.11.46.196.199. Mand.
33), tørde, part. tørth; æda. præs. thor, thyr
(DGL.II.5), præs. flt. thuræ (smst.), præt.

thorthæ (Fragm.28); sv. inf. toras, tors,

tordes, fsv. J)ora, J)ura, J)or(r)a, t(h)oras, no. 40

tore, oldn. J)ora (præt. {)or6i, part. J)orat^;

af uvis oprindelse. 2. et verbum m. bet. „be-

høve": ænyd. præs. tør, t(h)ørf, thaar, tarff,

torff, præt. tør(d)te, tørfde (PJColding.Kir-
cke-Historie.(1614).GgP) , thurthæ; glda. inf.

thørffue (Rimkr.), præs. thør (PLaale.1.18),

tyrff, thørff, tharf, præt. tørfftæ, thorftæ,

thyrtæ; æda. præs. tharf, thurf, thyrf, præt.

thurftæ, thyrftæ; fsv. J)orva, thorva (præs.

J)arf, J)orf, thorf ofl.), no. dial. turva (præs. 50

tar(v)), oldn. J)urfa (præs. J)arf, præt. J)urftij,

oeng. J)urfan, oht. durfen (nht. diirfenj, got.

J)aurban; besl. m. Tarv, II. tarve; Moth
skelner ml. de to verber: 1. tore (præs. tør,

præt. torde, part. tort^ og 2. tørve (præs.

tørver, præt. tørvede, part. tørvedt, tørft^^

og endnu Rask (1.239) søger at opretholde et

skel ved at skrive det første verb. torde, det

andet turde, men da bet. „behøve" forsvandt

fra rigsspr., blev en saadan skelnen over- eo

flødig; i visse dial. holdes de to verber endnu
(delvis) ude fra hinanden (se Flemløse.169
og Feilb. (u. turde og tørvej; jf. i øvrigt

Aarb.1867.372 og Bjorkstam.Demodalahjålp-

verbenisvenskan.I.(1919).lff. \\ inf. turde
skyldes sandsynligvis et lydligt sammenfald af

ell. en sammenblanding af (de hinanden lyd-

ligt nærstaaende former af) inf. tore olgn. og

præt. turde (torde) (hvorfra skriveformen er

overført til inf.); sml. forholdene ved kunne,
skulle, ville (der sammen med forholdene ved

turde synes at have været baggrunden for

præt.-formens brug som inf. ved burde og III.

maattej
||

part. og (især) inf. er 1. br. i

talespr., jf.: Om tør, bør og måa siger man
rimeligst, at de haver ingen Infinitivum.

Høysg.AG.78. „turde, Infin., lyder endnu
ofte fremmed." Levin.)

I) have det fornødne mod, der er en

forudsætning for udførelsen af en handling;

ikke frygte for at gøre noget (p. gr. af

følgerne); især m. bibet. af, at modet, frygt-

løsheden er faste egenskaber ell. er resultat af

overlæg, skyldes beslutsomhed olgn. og ikke

(dum) dristighed, vovemod, lyst til at tage en

chance (og løbe en risiko) olgn. (jf. vowe).

\.l) m. flg. inf. (som obj.). Da bævede Moses,

og turde ikke skue derhen. ApG.7.32. naar
man har en Torden-Steen i Huuset, tør

aldrig Trold komme der ind. Holb.UHH. 1.6.

Modtag din Ven, som uforsagt,
|
Tør møde

Faren med FoTagt.Ew.(1914).I11.188. *Povl
sine Høns i Haven lod flyve . .

|
„Nu tør jeg

ikke komme hjem til min M.o'eil" Børnenes

Musik. (1871). nr. 73.(jf. Vogel-Jørg. BO. 498).

Ester tør slet ikke se paa hende. TDitlevsen.

BG.14. være saa angst, bange, ræd, at man
ikke tør ryste, skælve olgn., se IV ryste 6.1,

ræd 1.3 samt Krist.Ordspr.nr.99.254. hvor
fanden ikke tør selv komme, der skikker

han en kvinde, se I. Kvinde 6.
j|

(delvis til

bet. 2) i forb. som turde understaa sig,

vove, se understaa, vove. turde tørre,

(jf. sp.l074"^-; spøg., jarg.) have mod til

(at vove) at gøre (noget). Hvorfor . . skulde

jeg ikke turde tøre det? SvClaus.Kulturaben.

(1927).92. nu gælder det bare, at De skal

turde tørre! BerlTid.^yA936.Sønd.ll.sp.4.

1.2) ^„sielden og især i høiere Stiil." MO.;
nu alm., især talespr.) m. flg. (ubestemt) pron.

(som obj.). jeg tør ei andet end sige det

altsammen. Moth.T142. vee den, der ikke

tør, hvad han bør; men vee ogsaa den, der

tør, hvad han ikke hør. Rahb.Sandsig.480.
At ville betale enhver Oplysning, ethvert

Ord med Guld, og ikke at turde det. Kierk.

V1.205. (Adam og Eva) kom kun til Syne,

da de ligefrem ikke turde andet for Guds
vrede Stemme. FrPoulsen.VN. 8. 1.3) uden

obj.; dels i abs. anv.: *Tør du? har du Mod?
Aarestr.SS.I1.151. *Gud, hvor tør I, Mar-

tha.?KMunk.C. "57. Hun huskede . . hvordan
hun havde villet være gavmild (0: i erotisk

henseende) og ikke havde turdet af For-

sigtighed, af Beregning. Hun vilde ikke

beregne mere, hun vilde turde. AaDons.MV
235. Lad nu kun den sipperste Herremands
Frue maale sig med mig, om hun tør.



turde

Biehl. DQ. IV 156. se ogs. u. II. prøve 2.1,

I. Ske 2.2. (nu kun dial.) i ordspil med
Torden, Tørv: Jeg torde ikke, siger Bon-
den, men han har taget Torden paa Ryggen
(o: han har taget mod til sig). Junge.139. man
siger om En, der har Dristighed at giøre

det en Anden ikke tør: han tar' Tøren
paa Ryggen eller Nakken: et Udtryk som
den raae Kiøbstedmand ogsaa betiener sig af.

JBaden.(Universitets-Journal.l799.43). Krist. lo

Ordspr.538.622. \\ dels i forb. m. adv., præp.-

led (foran hvilke er underforstaaet en inf.).

ikke turde ud med sproget, se I. Sprog 2.

2) (undertiden m. overgang til bet. Q) spec.

anv. af bet. 1, m. h. t. hvad der er formasteligt,

dristigt, frækt, uforsvarligt ell. forbudt, i mod-
strid med vedtægter, god tone, ens pligt, sam-
vittighed olgn.: have dristighed, frækhed til;

formaste sig; fordriste sig; (kunne)
tage sig den frihed (at). En Jødinde sva- 20

rede mine folck, at de (o: jøderne) ej torde

tæncke, at de for en liden baade eller vin-

dings skyld vilde vanhellige deris Højtiid og
Sabbath (o: ved at holde forretningerne aabne

i sabhaten).JJuel.433. de tør begiære 5 Skil-

ling for et pund Oxekiød og det saa mavert,
mand seer ikke den ringeste pille Fet der-

pa.a..Holb.Bars.II.12. *Men nu er Pokker
løs;

I

En Snees Aars gammel Knøs
|

. . tør

skrive Vers, dem gode skrive,
|
Som Aften- 30

posten ham skal evig ei tilgive. Wess.235.
Skulde jeg torde sammenligne mig med Dig?
CBernh.NF.VI.273. *Et Øieblik jeg vel tør

hvile mig,
| Da ei min Morgenslummer jeg

har i!i&et.PalM.Myth.Digte.*(1857).394. »Paa
Veien staaer en Skildvagt og nynner;

|
Han

tør ikke synge, skjøndt han vilde gjerne.

Drachm.D.7. »Ikke til Hove stedes meer
jeg (o: det danske sprog i Sønderjylland)

torde,
I

Neppe hos Bonden man mig undte 40

'Ra.KKarstens.S.213. Ikke det største Geni
tør sætte sig ud over Samfundslovene.Bier-
freund.Rembrandt.(1900).37.

3) spec. anv. af bet. 1, i udtr., der betegner

en stærk, subjektiv vished, en sikker for-
modning, kraftig forsikring olgn. (om
forb. m. rolig se u. rolig 2.i). 3.1) i udtr., hvor

man (ligesom) tilbyder, ikke viger tilbage for

en irulsats af en ell. anden art som pant paa
ell. garanti for rigtigheden af det hævdede, jeg 50

tør give min Hals paa, at Maden kaagede
over udi Kiøkkenet.^oi6..S'<u.//.3. Det tør

jeg sværge: Naar Intet hun veed — (
Ei

hun forraader vor Hemmelighed. OeAI.XXZ.
71. jeg tør holde paa, at de sidder og damper
. . af deres Cig&rer.ZakNiels.Maagen.Sl. jeg

tør bande paa, at han nu igen har glemt det
j

3.2) m. h. t. meddelelse, paastand: ikke vige

tilbage for at fremsætte; ofte m. afsvækket bet.

(jf. bel. 4), som udtr. for, at man med sindsro 60

ell. overbevisning, sikkerhed paastaar noget;

især i forb. m. sige. jeg tør sige, at man
skulle kunde raeublere 10 Hospitaler med
Fruentimmer, som ere creperet, og har faaet

turde 1078

Gullsoot over min Koldsindighed. jffo/i.2'</6.

11.2. Becker og jeg have nu . . gaaet 17
Schweitzer-Miil — jeg turde næsten sige, at

de holde Stangen med 28 å&nBkQ.Bngges.
DV1X.458. Skuespillere . . jeg tør vist si.e

alle til Hobe, føler sig underlegne over i or

de fleste af de Opgaver, som bliver dem be-

troet. PReumert. Masker og Mennesker. (1940).
83.

II
i forb. som det tor jeg nok ell.

svagt antyde, især (dagl., jarg.) som et

mildt (litotisk) udtr. for, at noget er (absolut)

sikkert, rigtigt, (badebrevene) vil ikke alle

blive trykt, tør vi nok antyde. Poi.V« 7922.

6.sp.3. „Du lever ikke videre godt sammen
med din Kone —?"

. . „Det tør man vist

nok antydeV Soya.HF.19. „han ser helt an-
derledes paa Penge end for Eksempel du og
jeg." „Ja, det tør jeg nok antyde," sagde
Helga, stadig Lige skotsk. Raae.TT.173.

4) (undertiden m. overgang til bet. 6 og 1)
som udtryk for, at man finder noget
(vel)begrundet, rimeligt, at man gør ell.

siger, mener noget med god grund: (mene
at) have grund til; undertiden (jf. bet. b)

m. bibet. af forsigtighed ell. beskedenhed i ud-

trykket. 4.1) i al alm. Naar hans fader end
er død, da er det dog, som hånd var ikke

død, thi hånd lod sin lige efter sig . .

der hånd døde, torde hånd (o: sønnen)

ikke sørge (1871: sørgede han ei). Sir.30.

5

(Chr.VI). Hvad jeg derimod tør regne mig
til Fortjeneste, er (osv.).PAndræ.Cæciliernes

Villa.(1885).2. „Sælger I godt?" — „Vi tør

ikke kl&ge.'' Nathans.IM.16. \\ m. h. t. udtryk,

som man finder det rimeligt ell. passende at

anvende. Børn have — jeg turde kalde det

en sjette Sands, der ved første Syn af en

Ubekjendt, tiltrækker eller frastøder dem.
Blich.(1920).XXIX.65. Historiker tør han
ikke ka.ldes. EllenJørg.HH.82. Her (d: i Almas
sangbøger i „Adam Homo") er først en Gruppe
Lignelser, som tør kaldes Perlerne i vor

Guldalderdigtnings Lyrik. Rubow.P.27. 4.2)

m. h. t. antagelse, tro, forventning, haab olgn.,

som man har (god) grund til at nære; især i

mere ell. mindre faste forb. som turde haabe,
tro, vente, naar vi kan faae Fienden til at

slaae det første Slag, tør jeg haabe, han

skal faae Sidsten. Grundtv. Saxo. 1.259. jeg

tør troe, at vi vare de Sidste, som stege

ned ad denne (nedgang), thi kort efter . .

blev den . . tillukket. //C^nd.-SS'.//.ii. Paa
Grund af alt Foranførte skjønner jeg ikke

rettere end at Arrestanten ikke vil kunne
undgaae Ansvar, og tør jeg formene, at

Straffen passende vil kunne bestemmes til

Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 6 Dage.

Hylling.HJ.91. »Hvad Du ønsker, skal Du
faa,

I

Naar jeg blot tør stole paa,
|
At Du

ei vil tromme, | Før min Sang er omme.
PFaber.VVin. At Formen skyldes Labiali-

scring, tør anses for f^ivet. Brøndum-Nielsen.
OG. 1.207. der (er) ikke saa maneo betyde-

lige Forfattere blandt skrivende Malere, som

68*
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man efter de forudgaaende Betragtninger

turde vente. Rubow.KS. 16.

5) som udtr. for, at noget fremsættes
med forsigtighed, et vist forbehold,
som noget muligt ell. sandsynligt: tør

(turde) blive ell. være tilfældet = bliver ell.

er sandsynligvis, rimeligvis, formentlig til-

fældet. 5.1) (nu næsten kun m. overgang til

bet. b.i) som udtr. for en (begrundet, sandsyn-

lig) formodning m. h. t. et fremtidigt forhold.

„du skal nok see, at mand giør Pose-Kigere

til Generaler." — „Du har icke behov at

spotte, jeg torde blive saa god som en anden."
Holb.Kandst.il. 3. *Jeg tør maaskee

|
Vel

faae at see
|
Min Vinter blive til en Vaar

I
I Aar. Stub. 70. *heel drøit Arbeidet nu

lod at torde ham blive. Bagges.Gieng.Till.26.

maaskee turde endnu hos dem et godt Ord
finde et godt Sted. Grundtv.Saxo.il1.41. Byt-
tet tør i saa Fald vorde Tinge. Blich.(1920).

XV25. *Er der usynligt Vei fra her til hisset,

I

Tør disse simple Stropher vel Dig naae.

Bagger.11.336. 5.2) m. h. t. noget nutidigt ell.

fortidigt. De Norske Soldater, som ere komne
herned, ere 2 Batallioner, de see kun slette

og smaa ud, men tør være bedre, end de

seer ud ii\. Langebelc.Breve.64. Den æstheti-

ske Frue tør have foredraget sin Theorie af

'Po\\e^oe&ien.PMøll.(1848).II.Ul. Selv om
Ole den frøknes død . . tør gemme på histo-

risk begivenhed, så er dog navnet Starkad
ikke lånt fra denne vixkeMgheå.AOlr.DH.
11.148. Niels Nielsen Gumløs tør sikkert

være født i et Bondehjem i Gumløse Sogn
i Skaane. Bornh. Samlinger. XVII. (1926). 33.

II
især i præt. (m. stærkere præg af forbehold

ell. beskedenhed). At vente paa Skibs-Leilig-

hed, torde kanskee drage alt for langt ud.

Langebek.Breve.284. her . . holde vi nok ved
det Punkt, hvor Sandheden turde ligge. //rs.

11.55. (det) turde . . være vanskeligt . . at

bringe et saadant Anliggende . . ud i Publi-

kum. GoZdscJ^w.F///. i 57. De tilfælde, hvor
d udtales efter 1, n, turde i det væsentligste

være følgende. VilhThoms.Afh.il.9. Naar vi

nutildags uvilkaarlig tænker os et ensartet

Hedenskab, fælles for hele Folket, turde det

være en Misforstaaelse.Cr*S'c/iMi<e.HZ).S. tænk
— saa er Du hele Menneskeheden, cogito

ergo sum. Maaskee turde dog ogsaa dette

være Løgn. Kierk.XI.229. Det turde være
Løgn og Bagvaskelse, naar man siger, han
staar i hemmelig Forstaaelse med Landets
Fjender. Lefolii.SG.149. Om en svensk Præst
fortælles, at han, rystet ved Synet af den
Virkning hans Tale frembragte paa Til-

hørerne, som hensvømmede i Taarer, der

fortælles at han beroligende sagde: græder
ikke Børn, det turde være Løgn Alt-
sammen. Kierk. XIV218. i Amerika har
man ikke Tid til noget, der er Tempoet saa

hurtigt . . Men det turde være Løgn alt-

sammen. Amerikaneren er som andre Men-
nesker. BeWrtd."/.2d25.4/«.2.sp.3. 5.3) (nu

sj. i rigsspr.) i subjektløse udtr. som tør
hænde, tør ske (Feilb.III.937), tør være,
maaske; kanhænde. Tør være, at slig Ulykke
ikke hændes hende anden Gang. Rahb.NF.
1.15. at jeg nu gør noget af frygt, som jeg,

tor hænde, siden kan komme til at angre
og gøre om. PKierkegaard. Arnold af Lybeks
Slavekrønike.(1885).290.

6) (udviklet af bet. 2, dog delvis efter ty.

10 diirfen; dadlet som germanisme i VSO., MO.
og Lefolii.SG.148 ; nu især i tilfælde, der staar

paa overgangen til ell. delvis hører til bet. 2)

faa ell. have lov, tilladelse, adgang til;

tage sig en frihed olgn.; maatte (in.4).

6.1) (især i mere formelt spr.) brugt i høflig

forespørgsel, opfordring olgn.: maatte være
saa fri at; maatte faa lov til at; dels i

spørgende udtr.: Drengen: *„med Forlov!

jeg er saa trang —
|
Tør jeg gaae først lidt

20 ud paa G&den?'' Bagges.DV'VII.274. Feter

(til Theodor): „Nu skal jeg forestille Dem."
(Til Sommer): „Tør jeg forestille Dem Fætter
Theodor fra Kiøhenhavn." Hrz.V219. Tør
man vide, hvad der atter var Gjenstanden
for saa alvorlige Betragtninger. Cfiern/i.y/.

136. Tør jeg bede Dem vise mig Veien? høres

undertiden i Talespr., men vel neppe: tør

jeg ikke bede Dem om Svar.Levtn. Hver
Aften . . spurgte Holger: „Tør jeg ryge, Ku-

30 sine?" Bang. Udv.83. tør el. (mere beskedent)

turde jeg spørge Dem? D&H. „Jeg skal fiyve

til Fronten .
." — „Med hvem tør jeg

spørge?" — „Med en lille knusende sød Mil-

lionær." Rode.EM.lO. jf.: Ikke sandt, jeg tør

jo nok vide, at det ikke ganske er efter

Deres Hoved. Winth.IX.23. Hun turde maa-
ske spørge lidt om Yejen. Bang.UA.106. dels

(emb., især foræld.) i henstillinger, ønsker:

lad mig da turde overlægge med Dem hvad
40 der kan skee. Gylb. EA. 220. Med Resolu-

tionen tør det Indsluttede forventes remit-

teret. ff?/Mtn3.J?J.372. Efter Omstændighe-
derne turde man udbede sig Svaret snarest

heleiligt. DSt.1922.130. 6.2) CP som udtr. for,

at noget er tilladt ell. tilladeligt, forsvarligt
\\

i tilfælde, hvor der er tale om udtrykkelig til-

ladelse (ell. forbud), hvor du skal være frem-

med, der tør du ikke lade Munden op. Sir.

29.28. vi tør ingen aflive (1907: det er os ikke

50 tilladt at aflive nogen). Joh.18.31. *0 tør

jeg end før Midnat
|
Til Holmekirke gaae?

Bagges.V39. Jeg spurgte min Fader, om jeg

ogsaa turde klappe (o: i teatret). Oehl.Er.I.

78. Den anden Bred af Søen er vort Maal
(o: for en kapsvømning).

|
I tør til Svømning

begge Arme bruge;
|
Jeg selv med ven-

stre Haand kun deler Bølgen. PalM.111.144.
Hunde tør ikke medt&ges. VilhAnd.(Festskr

VilhThoms.266). Kun den Gamle turde ryste

60 (blomme-)Træet, og da var det som Vor-

herres egen Haand der havde vist sin Kraft,

naar de gule Blommer dryssede ned.JVJens.

HH.216.
II
som udtr. for, at noget er forsvar-

ligt, kan gaa an, passere, uden at der sker
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skade ell. forseelse. *l denne søde Juletid
|

Tør (Brors.7: Bøt) man sig ret fornøje.

SalmHj.136.1. ikke en Vind turde blæse paa
hende, Ingen sige hende et haardt Ord,

for det havde hun Skade af og det turde

hun ikke t&&le.HCAnd.(1919).III.392. »Al-

tid frejdig, naar Du gaar
|
Veje, Gud tør

kende. Rich.1.239. *0, at jeg tor favne dig,

skære Dag. JakKnu.(HøjskBl.l891.sp.379).
et Mærke . . angiver det Træk, hvormed
^Årran-^ Kæden tor he\a,stes. DSB.OrdreK.34.

II
m. Mbet. af, at noget er sømmeligt, tilraadeligt

ell. passende (og m. overgang til iet.: burde).

skiondt Recensionen er bleven meget læn-

gere, end den egentlig turde, har jeg dog
maattet forbigaae Meget. Mynst.fHjort.B. I.

134). I denne elendige Gaard tør ikke dit

ridderlige Blod flyde! her tør ikke dit virk-

somme, lystige Liv endel HCAnd. DB. 40.

skjøndt Deres Mening gal er,
|
Tør ei den

Syge høre hvad De taler. PaiJf. ¥325. Var
jeg mere saarbar, end et normalt Barn tør

væTe?Tilsk.l921.I.389.

7) (vist udviklet af bet. 5 (og &); nu sj. og

kun m. overgang til bet. 5 (og Q)) være i stand

til; have evne til ell. mulighed for; kunne;
formaa. Jeg tør vel Locke ham Fuglen af

Næven endda. Mol.E.(1723).C6r *Ei Sorg
idag paa Jord er til, |

Som tør min Sjæl

nedhøie.Ing.RSE.VII.43. *Du maa være
snild.

I

Ved mig— ved Dig endnu han frelses

turde! HC^nd. 55. /X. 365. som sædvanlig
med vore danske Matroser, var der ikke en
Mand, der manglede en Minut i at møde
til den befalede Tid for at gaae ombord.
Ingen andre Nationers Orlogsmænd tør

gjøre 03 det etter. StBille.Gal.1.99. hvis de
(o: de digteriske skikkelser, der har træk af
moderen) tør leve — selv kun de korte Aar
— saalænge bør Du (o: moderen) ikke glem-
mes. jSan^.T.jr//

8) have nødig; behøve; næsten kun i

præs. og præt. 8.1) (nu kun dial.) i al alm.
Du tørst ikke græde for mig: . .

|
Himme-

rigs Dør staar aaben for dig. DFU.nr.10.12.
*I tør om intet mig, min Jomfrue lenge

bede,
|

I veed, mit Liv, mit Blod til Tien-
neste staaer reede. Holb.Mel.lI.5. »En Spurre
har .sin Rede

|
Og sikre Hvile-Boe,

|
En

Svale ey tør lede
|
Om Natte-Lye og Roe.

Brors.8. vi tør kun gaae til dennem (o: vore

naboer) for at lære at anvende videnskaberne
til fædernelandets nytte. Rothe.KF.172. Du
tør ikke være saa ængstelig. VSO. »„efter

det, formælede vi ere? |" — „Ja, Dag og
Nat vi tør ei skilles mere." PalM.(1909). I.

337. Feilb. (u. tørve^. UfF. i talem.: Hvad
en finder død, tør en ikke slå ihjel. /iCns<.

()rdspr.42. se ogs. u. IV Skade 4. || m. over-

gang til bet. 4. Hold dig langt fra et men-
neske, som haver magt til at slaae ihiel,

saa tør (1871: behøver^ du ikke være ræd
for døds irygt.Sir.9.16(Chr.Vl). *l Døden
tør min Siæl ey grue; |

Thi Jesus tog sig

den paa Korset evig &n. Stub. 15. »sig selv

kun Folket tør fTygte.JMHertz.Isr.25. 8.2)

(;/. fsv. J)orva vi{)er, oldn. J)urfa vi9; nu
kun arkais. ell. dial.) i forb. m. ved. dersom
du aabenbarer hans hemmelige ting, da
tør du ikke ved at (1871: skal du ikke^
søge efter hsLm.Sir.27.17(Chr.VI). »Ser det
end farligt ud,

|
Du tør ej ved at grue.

Grundlv.SS.IIL504. tabte hun sin Skydte,
10 torde hun aldrig ved at tage den selv op.

Blich.(1920).XIII.34. »Ej vælder Blodet
fra mine Vunder

|
thi tør du ej ved at

giæde.Rørd.B.103. Feilb. (u. tørve). \\ m.
overgang til bet.: have grund til (jf. bet. i).

nu er alting ude for mig, nu tør jeg intet

ved at leve lengere i Yerden. KomGrønneg.
1.133. Reformatores . . tør aldrig ved at

vente sig lak. EPont.Men.il1.560. *Du tør

ei ved paa Veien
|
At vorde mødig og træt.

20 Winth.HF.lO.
\\ f ^- subst. som obj.: have

behov for; trænge til. *Hvad tør Bonden
vel mere ved

(
end Vændredør og Flagreled?

DFU.nr.24.12.
I. tore, V. ['tuTs] (tidligere ofte skrevet

toure^. -ede. vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.

(i bet. 1), SV. tura om, skiftes til noget, tura

jul, fejre (en glad) jul, no. dial. tura, more sig,

lege, tilbringe med leg og lystighed, eng. tour,

rejse omkring (især som turist); ajl. af Tur;

30 jf. II. ture)

I) (til Tur 6, især 6.4; „I daglig Tale".

VSO.; nu mindre br.) foretage en tur
(spadseretur, rejse, strejftog, udflugt olgn.);

især (ofte m. overgang til bet. 2): drage om-
kring til forsk, steder ell. personer; ogs. (1. br.)

:

drage af sted i flok, procession olgn. ell. (om
jærnbanefunktionær; nu næppe br.) køre paa,

gøre tjeneste paa en rute. I.l) i al alm. Ture

. . Er at vandle gåe eller køre omkring for

40 at røre sig. Moth.T227. Desuden er du jo

træt . . for du har jo touret hele Dagen.
Heib.Poet.II.291. Jeg maa toure med dem til

Hellebæk, Odinshøi og lige op til Gilleleie.

Hrz.IV.245. Det var hverken en Vejinspek-

tør eller en Handelsrejsende, der var ude og

ture. JVJens.NH.3. Allerede i Paris havde

Moliére stiftet direkte bekendtskab med
italienerne, men da han i de 13 år kom ud

at ture i Sydfrankrig, uddybedes dette kend-

50 skab. VVed. Moliére. (1929). 23. hans Rejse-

fæller turede i Riesengehiige. VilhAnd.Litl.

11.767. Arbejdsmasserne . . turede gennem
Gaderne og raabte: Pelle level AndNx.MR.
19. 1.2) t forb. m. adv. Vi tourede op til

Fiesole og ud til det pragtfulde Kloster

CeTtoa&.Schand.O.I1.323. Sommer og Vinter

. . havde de (o: togførerne) maattet ture

frem og tilbage ad Vestbanen paa denne

Maade (o: siddende bag paa tenderen). Vilh

M Hans.J.9. (han) turede op og ned ad Dæk-
ket med UaTquise'n. Cavling. J. 121. || især

i forb. m. om (jf. omture^, omkring ell.

rundt. Jeg har seet ham ture omkring,

som jeg troer, søger han efter Don Rodrigo.
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Shuesp.VI.152. Pastor Kristensen . . havde
turet om i Alpelandet paa egen Haand.
ZakNiels.GY122. Vi spaserede . . Hele Ha-
ven turede vi rundt. Op igennem Normands-
dalen, tilbage til Lågen ud imod Skipper-

alleen. Blauin.Slc.234.

2) (dagl.) drage omkring paa krigs-
togt, hærgning ell. (nu vist kun) paa
svir, sold; ogs. i al alm. (jf. lY tudej;

solde, svire (gennem længere tid) uden for
hjemmet; egl. (jf. bet. l.ij i fort. m. retnings-

angivende adv. ell. præp.-led: Stærkodder . .

turede bestandig om i Krig og Orlog. Grundtv.

Saxo.11.43. (han) havde brudt sig Pokker
om Godsets Drift, turet rundt hos glade

Venner (osv.). Eriksholm.S.30. De turede

igennem alle Nyhavns Drikkekældere.CrravL

J.73.
II

i videre anv. (uden adv.). der gik

stærke Rygter om, hvorledes han turede og
tumlede. Thyreg.BB.11.85. Beruset blev han
ikke . . Men naar han havde turet et Par
Dage, blev han ligbleg. AndNx.DM.IY168.
om Natten saa læser jeg Aviserne, gaar

paa Sold og turer med Kvindtolk. KMunk.
IBrændingen. (1929). 28.

\\ {jf. sv. no. dial.

tura jul, fejre (en glad) jul; ikke i rigsspr.)

m. h. t. festlig lejlighed: (overvære, gaa om-
kring og) fejre. Nogle af de andre ville

sagtens ture Marked i fiere B&ge.Thyreg.
UdvFort.1.232. Bysens Kvinder . . turede

Konebarsel. Elkjær.RK.86.
3) (nu 1. ir.) videre anv. af let. 2 : optræde

vildt, balstyrigt; fare haardt ell. vildt frem;

husere. *Ilde han (o: grev Gert) tured og
værre det tegned,

|
Kvinderne bæved og

Børnene hlegneå. Grundtv.PS.V1.236. „(han
maa) lære at moderere sin vilde Flugt."

(Dette) fromme Slutningsønske (gik) ikke i

Opfyldelse (han) turede vildere og vildere.

H Wulff.DR.310.
4) (jf. Tur 8.1 ; nu kun dial.) arbejde med

noget haardt, besværligt, genstridigt; bakse;
tumle; ogs. (jf. bet. 3): lave larm, tum-
mel; tage paa vej. *Han fløjter sin Vise,

han flikker sin Sko;
|
han basker og turer

og tumleT.Sødb.GD.51. Hun havde . . hørt,

te de tømret og turede saa forfærdelig.

AarbMors.1928.38. som ytringsverbum: Hun
ligner sin Far i et og alt, turede den vrede

Kone.NJeppesen.DS. 27. \\ i forb. m. med.
*Hun tured med Konen

|
og rettede intime

|

Spørgsmål til den syge. Blaum.Sib.74. *dren-

gen tured med lektiebogen. iV^PB^erreg^aard.

Ommersyssel.(1922).22. Nu begynder Chr.

Jensen da at ture med den vanskelige (hede-)

Ejendom, Det gaar langtfra glat for ham.
Aakj.HS.628.

5) give en vis behandling, en tur. 5.1) (hat.)

behandle, afpudse en hat, der er sat i

drejende bevægelse i et særligt redskab, en tur

(1.6). OrdbS. 5.2) (uden for den sp. 1084^ an-

givne anv. kun dial.) udsætte for haard be-

handling ell. noget generende; give en haard
medfart; genere, (hun puffede ham iaaen.)

Det var en Tøsestreg som saa mange andre,
hun havde turet ham med. KrJens.DF.109.
*1 Kampene blev han (o: jyden) turet

|
af

Modgangens Tiaarde Yind. Korch.Godtfolk.il.

(1924).66. LollO.
\\

(sport., jarg.) give en
tur (8.i) i fodboldspil. Gemytterne (kom)
lovlig stærkt i Kog, en Overgang var næsten
alle Mand (o: paa de to fodboldhold) ude om
at „ture". PoL'A 2934. 6. sp. 2. :;/. (foræld.):

10 Den hvis Bold det er, stikker den han vil

have touret, og naar Bolden falder til Jor-

den, sparke de Andre den langt bort, saa

at (han) maa løbe et godt Stykke efter den.

Cit.l837.(Hilbertz.Aarh.III.404).

II. ture, V. ['tu'ra] -ede. {penyd. d. s.,

glda. thure (i ssg. fræmthure, se fremture^,

^y. /sf. J)ura ; sideform til ænyd. dure, dyre,

holde sig, vare, dvæle, sv. dial. dura; fra

mnt. turen, duren (nht. dauern^, af lat.

20 durare, vare (se durabelj; jf. turig || synes

delvis sammenblandet med I. ture, jf. at

JBaden i Symbola.(1780).78 ved omtalen af
ture (II.1) hos Vedel siger, at ordet endnu
bruges i folkeligt spr. om haardt og langvarigt

arbejde (sml. I. ture 4j) I) (nu kun dial.)

holde (noget anstrengende, haardt) ud; ud-
holde; holde stand; ogs.: taale. Moth.T
227. Kok.DFspr.I.404. Feilb. || i forb. med
til (Esp.496) ell. ud. *Det hånd og tuured'

30 ud til Dage-Skiæred brød. PoutPed.DP.
(1937).65. *fattig hånd maa ture ud

|
Og

lide spot og kummer. SamlDanskeVers.^VI.
190.

II refl.: holde ud, klare sig (med noget);

slaa sig til ro (en tid). JJfF. jf.: *her (o: hos

et underjordisk væsen) skal du staa syv Aar
i Lære,

|
indtil du kan ture dig selv i den

vide Yeiden.SvGrundtv.FÆ.I.lSO. 2) vare
ved; blive ved; ogs.: grassere. Nyt-Aars-
gafverne tourer an ofver det ganske Land

40 imellem saavel Fattige som ^ige. Klevenf.

RJ.117.
II

nu kun (1. br.) i forb. med frem
(sj. fort. Grønb.Hellas.I.(1942).118), d. s. s.

fremture (1). han kjender ikke sin Selv-

beherskelse til ikke at ture frem i en Last,

der maaskee forekommer ham af ringe

Betydning. Thornam.609. Du turede frem i

Synd og lagde Skyld til Skyld. Per5fs.Bi2.25i.

Schand.JJM.186. *Saa længe Frankrig turer

frem i Rænker . . |
har England intet Øre

50 for Hr. Vxa,n?,.KMunk.C.8.
III. ture, V. se turde.

Ture-, i ssgr. ['tu-ra-J af Tur.

turen, adj. se turig.

Ture-stykke, et. (ogs. Tur-. Magi
Pet.F.iII.59. Halleby.146). (dial, især for-

æld.) dans, bestaaende af ture (4.1 ); turdans.

saa fulgte en Reel og derpaa et Turestykke
med morsomme Tiaxisetxin. Eriksholm.JS.96.
JSMøll.FH.I.179.

60 turet, adj. se turig.

Ture-tag, et. (til Tur 4; sj.) i p., om
en række tag (bevægelser) med ophold imellem.

den 22. September sattes „Fram" fast i Isen

ud for Lenas Munding, hvorfra Isen i Ture-
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tag bar det langsomt mod Nordvest. Daj
Nyhy*1925.2.sp.2. -tal, et. (ænyd. d. s.;

til Tur 4; prov. ell. dial.) i forb. i ture tal,

d. s. s. -vis. Feilb. D&U. UfF. -vis, adv.

(til Tur 4; især med.) (optrædende) med mel-

lemrum; anfaldsvis; iritermitterende. (især om
smerter). Smerten forøges toureviis, lige-

som Coliksmerter eller Fødselsveer, ilfanså.

QS.82. (de veagtige smerter) optræde turevis

med fri Mellemrum (under svangerskabet), lo

VortHj.II,1.144.
II

ogs. brugt som adj. Smer-
terne er som Regel turevise. Ugeskr.f.Læger.
1946.361.sp.2.

t Tar-gaaende, en. [5] det, at noget

gaar, besørges efter tur. den temmelig strengt

overholdte Tourgaaende af lastede Skibe
(ved toldklarering). Cit.l838.(CFHolm.Sund-
toldensHist.(1855). 165). -haTende, part.

adj. (1. br.) som har tur (b.\ slutn.). den
turhavende FæTgemsind.Galsch.H.138. 20

tarif, adj. (ogs. turen. Iris.1800 11.182.

Kværnd. UfF. turet. Feilb. UfF.). (jf. ænyd.
durig, dyrig, vedvarende, sml. glda. turligh,

udholdende, og fsv. thurugher, udholdende
(der dog muligvis er sa. ord som fsv. thu-

rugher, modig, dristig, til J)ora, vove, se

turde^; fra mnt. durich, durlik, til duren,

se II. ture; dial.) udholdende; haardfør;
ogs.: som trives godt ell. har god appetit.

*(hesten) er et turigt Skind.HMikkels.D. 30

155. Rask.FynskeBS.64. Det var et turigt

Folkefærd. Fynsk Hjemstavn. 1934.6. LollO.

UfF.
•tarif;, adj. (0, mindre br.) til Tur l.i,

i ssgr. som en-, toturig, om laas: som aabnes

og lukkes ved een, to omdrejninger af nøglen.

Larsen.

Turist, et. se Torigt.

Turing, en. vbs. til I. ture; især i flg.

anv.: I) (hat.) til I. ture 6.1, (hatten) blev 40

strøget tør og stillet til Tonring. Den gi.By.
1930-31.46. 2) (dial.) til I. ture 3-4; især:

haard omgang; anfald; ogs. (vel delvis til

I. ture 2) om svir(e-tur). „Det er da ogsaa
dævelsk nok, at han absolut skal ha' saadan
en Turing!" „I faar være glad ved, der er

saa længe imellem." 6'A;;oW6.4. 57. Feilb.

Turisme, en. [tu'risma] {fra eng. tou-
rism, /r. tourisme; til Tur 6; især avis-spr.)

det at rejse som turist, det at besøge 50

andre steder, lande (for sin fornøjelses skyld),

ell. især om hvad der angaar turisters
rejse, turistlivet, turiststrømmen. P'ore-

løbig er der oprettet Afdelinger (inden for

verdensforbundet for esperanto) for Turisme,
Handel og Indmtri. Pol.*'M909.5.sp.2. disse

Studierejser er vidunderlige, baade hvad
Turisme og videnskabeligt Udbytte angaar.

Ugeskr.f.Læger.1923. 40.sp.2. En Beskrivelse

af (Ægyptens) Oldtidsminder henhører un- 60

der Ægvptologi eller Turhmp. FrilzSchmidlh.

Hjern fraKorigo.(1946). 152. Tarist, en. [tu-

'risd] (tidligere skrevet Tonrist^. flt. -er,

{ligesom ty. tourist, fr. touriste laarU fra eng

tourist; til Tur 6)1) person, der rejser
til fremmede steder (egne, lande) for sin
fornøjelses skyld (for at se stedernes natur,

seværdigheder); lystrejsende; tidligere ogs.

om person, der foretager spadsereture, ud-

flugter i omegnen, bjergture olgn., ell. om rej-

sende, der følger en bestemt rute (JNHøst.).
„For mig er det Hele et originalt Eventyr;
deraf kan en Tourist aldrig faae for Meget."— „De maa vide . . at min Ven benytter sin

Sommerferie til at gjøre en Fodtour gjennem
Sjælland. Han gaaer fra Herregaard til

Herregaard; han arbeider paa et Værk over
de danske Herregaarde."ffet6.Poe<.¥i9. kjed-

sommelige Tourister, der oversvømme Ita-

lien. Hrz.XII.215. Med min Fader og en
Ungdomsven af ham . . der var Tourist om
en Hals, gik Touren gjerne hver Søndag-
morgen ud ad Strandvejen. FiiCor^^sen. GM.
131. * Forleden traf jeg en Turist —

|

jeg

ser ham end i Ånden:
|
Forsvedt og rød,

med hvid Kasket
|
og ICikkerten i Hånden.

Blaum.Sib.25. *Madam Tøgersens Tøs
|

(er)

et skrøbeligt Ler. | Dog en Pryd for vor
By,

I
blandt Turister i Ey.Bergstedt.1.25.

||

i best. f. ofte navn paa damper til lystsejlads

med turister. 2) (sport.) betegnelse for cykel-
ryttere (især: tidligere baneryttere) i en frem-

rykket alder, der kører løb (paa cykel med
opadbøjet styr), som særlig er arrangeret for

dem (uden præmier for nr. 1, 2 osv.). (der) af-

holdes Løb for Turister, der skal køre de 20
km inden for 60 MinutteT.Cyclen.*/» 1934.11.

sp.3. Sportsleks.II.620. Turist-, i ssgr. især

af Turist 1 ; foruden de ndf. medtagne ssgr. kan
nævnes Turist-attraktion, -besøg, -invasion,

-mæssig, -strøm, betegnelser for hvad der hen-

hører til (ordning af, virke for) turistbesøget i

et land, som Turist-bureau, -chef, -forening,

-kontor, -plakat, -politik, -propaganda, -re-

klame, -sag, -væsen; betegnelser for ruter,

trafik(midler), rejser, der er særlig beregnet

paa (befordring af) turister, fx. Turist-baad,

-bane, -damper, -fart, -flyvemaskine, -flyver,

-flyvning, -rejse, -rute, -skib, -trafik, -vej;

betegnelser for steder, der særlig besøges af ell.

er beregnet paa besøg af turister, fx. Turist-by,

-egn, -hotel, -hytte, -land, -sted; betegnelser

for genstande af en art, der bruges af turister,

fx. Turist-bæger, -dragt, -kikkert, -kort, -pa-

raply, -pusser (se u. Pusser^, -seng, -souvenir,

-ting; betegnelser for betalingsmidler, beregnet

for turister, som Turist-check, og spec. beteg-

nelser for valuta, der af visse lande (før den

2. verdenskrig) stilledes til raadighed (af spær-

rede udenlandske tilgodehavender) til brug for

udlændinge, der rejste, opholdt sig som turister

i landet, som Turist-lire, -mark (se HjejleS

Madsen-Mygdal. Valutaloven.(1938).103. Bank-

Aarbogen. 1941.303) \\ til Turist 2 kan nævnes

(sport.) ssgr. som Turist-klasse, -kort (0:

certifikat for cykelryttere, der er turister (2).

Sportsleks 11.620) samt -løb og (tidligere, i

sa. bet.) -ridt (Pol."/ii 1901.2. 8p.7. Sports-
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leks.II.620). -antomobil, et. (nu 1. ir.)

d. s. s. -bil, -vogn. Turist -Automobiler . . er

aabne Vogne, velegnet til Rejser og Lang-
farter. Forefferrer.Vs 7920.27. -bil, en. (jf.

-automobil, -vogn^ meget stor (adben) bil,

hvori turister høres rundt til et steds seværdig-

heder, (turisterne) blev modtaget af en

Stribe store Turistbiler, høje bagtil . . og

med en Mand med en Raaber fori.JFJens.

RF.73. 'hogf en. (jf. -fører 2 samt Rejse-

bog 2 ; 1. br.) bog, der indeholder oplysninger

om et steds seværdigheder og andet, der er af

interesse for turister. OlafRans.ND.39. (Bil-

les) „Erindringer fra Rejser i Italien" . . en

let læst Turistbog om Landets Natur, Folk

og historiske Ænder. BiogrL.'III.20. -bro-
clmre, en. brochure med oplysninger til

brug for turister. AaDons.MV.74. Martin

A

Hans.JR.280. -fører, en. i) (jf. Fremmed-
fører^ person, der (mod betaling) viser turister

rundt i en by ell. egn. JurTidsskr.1931.82.

Bek.Nr.59'">/3l936.§l. 2) (jf. -bogj bog, hæfte

(i reglen forsynet med kort), der giver oplys-

ning om et steds seværdigheder, ture, udflugter

inden for omraadet, m. m. III. Turistfører for

Bogense og Omegn.bogtitel.1909. Nordjysk
Turistfører, bogtitel. 1935. -inde, en. (sj.)

kvindelig turist (1). Tops.11.146. PoV/il945.
6.sp.3. -kørsel, en. spec. (fagl.): vogn-

mandskørsel med turistvogne. LovNr.l66*h
1927. §2. -sko, en. (sko.) en slags lærredssko

med læder- ell. gummisaal og -hæl. Wied.BS.
12. Soya.FH.194. -TOgn, en. (jf. -(automo)-

bil; fagl.) turistbil ell. (især) automobiltype,

der er særlig beregnet til længere fornøjelses-

ture, turistrejser. ERode.JP.103. AutomobilO.

II
(jærnb.) jærnbanevogn, beregnet til befor-

dring af turister (paa turistbaner). Hage.'^945.

Turkis ell. Tyrkis, en. [tur'kiJs,

t«/r'ki?s] (f Turkisse. TBergman. Jordkloden,
(overs.1771).200. jf. flt. Turkisser. KiøbmSyst.
111,1.220. — nu næppe br. Turkos (Pflug.DP.

413. Brors.238. Kunstudstill.(1879).190), Tur-
kous (2Mos.28.20(Chr.VI)), Turquo(i)s
(LTid.l720.Nr.8.4.1727.260), Tyrkos (smsL

1728.388)). flt. -er. (ænyd. turchos, turckos,

turkous, tyrkois, glda. twrkus (Brandt.RD.

1.210), SV. turkos
; fra mnt. turkos, ty. tiirkis,

og oldfr. turquoise, turquaise, turqueise, fem.

af adj. turquois, tyrkisk (egl. i forb. pierre

turquoise, tyrkisk sten; fordi stenen kom fra

Tyrkiet ell. Turkestan) ; især fagl.) uigennem-

sigtigt, blaat (blaagrønt ell. grønt) mineral,
brugt som smykkesten. Turkis: vAph.Nath.

VIII. 251. Dragsted.Ædle Stene. (1933). 150.

Tyrkis: Funke.(1801).III.7. VareL.*893.

II ogs. brugt som adj.: turkisfarvet, en cy-

lindrisk (krukke) der kun i blaat og turkis

er dekoreret med tre store stiliserede Blom-
ster.KunstindustrimuseetsVirksomhed.1916.13.

turkis Georgettebluse. PoL"/3i945.i-5.sp.6. ||

hertil: turkis- (tyrkis-) blaa (o: ultramarin
med lidt grønligt), -farvet, -grøn (o:

grøn), -ring, -smykke, -sten.

Tur-kørsel, en. det at køre ture (6);

spec. (foræld.): droskekørsel med aftalt be-

taling for hver tur. alle Droskerne, baade de
store og de smaa, bliver forsynede med
Taksameter. Begrebet Turkørsel forsvinder.

PoU'/n 1906.3. -liste, en. [5] (fagl, spec.

4>- og jærnb.) liste over fordelingen af ture for

vagtmandskab, togpersonale olgn. Bardenfl,.

Søm.II.163. Naar en paa en Turliste opført

10 Togførertur bliver ledig, overtages denne af

en Togfører, der er Heseive. DSB.OrdreM.2.
•løb, et. [6.4] (sport.) det at foretage skiture

for motions ell. fornøjelses skyld. Sportsleks.

11.620.

Tnrnado, en. se Tornado.
Turné, en. [tur'ne, tor'ne] (ogs. skrevet

Tournéj. flt. turneer [-'ne'ar] {fra fr. tourné

(i bet. 1) og tournée (i bet. 2), perf. part. af

tourner, dels i bet.: vende, dels i bet.: kredse

20 om olgn., til oldfr. torn (se u. Tur^; jf. I. tur-

nere) I) ^ spil i Vhombre, hvorved den

meldende vender talonens øverste kort, som
bliver trumffarve. Spillebog.(1786).34. Spille-

bog.(1900).35. turné paa kaske(n). sms'.

59(se u. I. turnere l.i^.
||

grand turné
ell. turné respekt (se II. Respekt^ turné

med de to sorte esser paa spillerens haand. Jes-

persen.L'hombreogWhist.(1856).10. 2) rund-
tur ell. rundrejse, hvorunder flere steder

30 besøges; ofte i forb. som drage, gaa ell.

tage paa turné. 2.1) (dagl.; vist kun som
billedl. anv. af bet. 2.2J i al olm., om tur

rundt til forsk, personer ell. steder, hver for-

middag maa husmoderen paa turné for at

købe ind til middagen
j jf.: Sammen med

L. havde de arrangeret Tyveturnéerne i

Sverige. Pol.^*/io 1946.3.sp.2. 2.2) en kunstners

ell. et kunstnerselskabs rundrejse, -tur til

forsk, steder for at optræde, give forestillinger

40 der; ogs. om lignende rundtur af foredrags-

holder, idrætsmænd, sportshold, udstilling

olgn.; ogs. om selve de rejsende kunstnere osv.

Tournéen fra det kgl. Theater. CFHansen.
Tournée-Minder.(1895).37. Ung Pige, gerne

Amatør, Dans, Akrobatik ell. lign., antages

til lille omrejsende Tniné. Pol.*yiol945.16.

sp.4. 2.3) (dagl.) solde-, sviretur rundt til

forsk, restauranter olgn. Wied.Fæd.94. (han)

gik paa Turné med hele Fortjenesten.

50 LindskovHans.NH.31.
Turnep, en, se Turnips.

Turner, en, et. [tur-, tor'neV] f'Torner.

Moth.Conv.T91. se ogs. ndf.). flt. -er (LTid.

1725.607). (ænyd. torneie (en); fra mht.tm-
ni(e)r, tornir, m. (nht. turnier, n.), til turnie-

ren, se II. turnere) I) (nu kun i ssgr., se Tur-

ner-; d. s. s. II. Turnering. LTid. 1725.267.

Tidsfordriv og Forlystelse, saasom Torneer

og 'Ring-'Rendinger. Slange. ChrIV 409. Leth.

60 (1800). MO. 2) (dial.) vbs. til II. turnere 2.

UfF. Turner* i ssgr. (f Tornere-. se u.

Turnerspær). (foræld., jf. dog Turner-hjælm,

-krave, -skjold) af Turner og II. turnere 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne) Turner-dom-
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mer, -fægtning, -handske, -harnisk, -hest,

-lanse, -lov, -plads, -pris, -vaaben, -vise.

I. turnere, v. [tur-, tor'ne'ra] (ogs.

skrevet tournere^. -ede ell. (nu sj.) -te.

vbs. -ing (i bet. l.i: Sal*XV 758. i bet. 2:

Biogr.Haandleks. III. (1926). 494). (fra fr.

tourner, oldfr. to(u)rner, af lat. tornare, afl.

af tornus (se u. Turj; ældre laan, i germ. af

sa. ord foreligger i oldn. turna, vende, eng.

turn (jf. Tørn og u. Tornado^, oeng. turnian, i'o

t}Tnan; se ogs. II. turnere; ;/. returnere

samt Turné) i) egl.: vende ell. dreje rundt,

omkring. I.l) ^ i Vhombre: vende talonens
øverste kort, der bliver trumffarve; spille

turné (1). JBaden.FrO. Blich.(1920).XXVI.
62. „(præsten) er en deilig Mand, han tour-

nerer paa Casquen", hvilket Sidste sjelden

fejlede, i L'hombren, at skaffe vedkommende
Spiller mange Beter. Wors.OE. 38. Tourné
paa Kaske. Kan den Kaskende efter at have 20

skudt ikke bruge Kasken, tournerer han
paa Resten af Talonen. Spillebog.(1900).59.

1.2) (nu næppe br.) give en sag et andet
forløb, en ny, især bedre, fordelagtigere,

vending. Tournere . . At vende Handels-
forretninger til sin Fordeel. HandelsO.(1807).
139. at tournere en Sag saaledes at den faaer

et forønsket Udf&ld. JBaden.FrO. 1.3) (;ii,

nu 1. br.) omgaa, overfløje (en fjende);

tage (fjenden) i ryggen. JBaden.FrO. Svend 30

har, fordrevet fra denne (stilling), søgt at

sætte sig ved Elsborg, og, atter tourneret,

sidste Gang budt sin Fjende Spidsen ved
nønip. Blich.(1920).VI.149. Murat . . foran-

ledigedes til at troe, at det var Østerrigernes

Hensigt, at tournere ham i den venstre

Yl&nke.Magazinf.militairVid€nskab.I'K(1821).

242. 2) (jf. dreje 4.3^ QI give en vis sprog-
lig, retorisk, stilistisk form ell. iklæd-
ning, især m. bibet. af elegant, vittig ell. 40

kunstnerisk udtryksmaade; forme sprogligt

osv.; ogs.: fremsætte noget i en saadan form.
Han forstod sig ikke paa at turnere en smuk
Frase — at aflevere et patetisk Velkommen.
IISMerriman.Sædemænd.(overs.l897).172. Vir-

tuosmæssig turneres (i de islandske sagaer)

uangribelige, rolige Ondskabsfuldheder. V Ved.

H.423. G. sagde en Sjofelhed (i et epigram),
men tournerede den grænseløst elegant.

BilleskovJ.P.53. ofte i forb. vel turneret: 50

hans Artikler (var) morsomme og vel tour-

nerede. Schand.(Brandes.Br.III.201). Talen
mundede ud i et velturneret Leveraab.
KSecher.Den fremmedeGæst.(1934). 53. Z) gaa
paa turné (2). Naar Nat. C. Goodvin endelig

har faaet sin Komedie indstuderet, løber den
af Stablen paa en Scene i New York, og
herfra turneres der nu fra By til By.Cavlir^.

A.1.117. en tournerende Foredragsholder.

Achtoi\Friis.DØ. 1.188. i nogle Aar turnerede 60

han rundt i Danmark med Cirkus Munde-
Wn^,. PoU''Ul942.4.sp.6.

II. turnere, v. [tur-, tor'ne'ra] (tid-

ligere ogs. skrevet tornere^. -ede ell. (nu sj.)

-to. vbs. -ing (se II. Turnering^, {penyd. tor-

nere, (vbs.) thornieren, fsv. tornera, sen.

oldn. turnera; gennem mnt. torneren, mht.
turnieren fra oldfr. torner, vende, og egl. sa.

ord som 1. turnere; grundbet.: vende hesten

(i ridderspil)} I) (foræld.) deltage (aktivt)

i ridderspil; løbe dystløb. Adelskabet
(skulde) lade sig bruge til alle slags forre-

faldende Ridder-Spil, saasom , . at tornere
med Sværd. Slange.ChrIV89. ved Christian
den Fjerdes Kroning f. Eks. turnérede Fyr-
ster og Adelsmænd, og det var kun Dra-
banter, der sloges til Fods.TroelsL.VI.lll.
billedl.: Drachmann og Schandorph havde
turneret paa Vers mod Ploug i Anledning af

nogle Anmeldelser. EHenrichs.(Tilsk.l905.9).

2) (dial.) egl. om bevægelse og larm, der

minder om turneringer: lave larm, staahej,

bulder olgn.; tage paa vej; holde hus;
rase. Moth.Conv.T91. Dersom man ellers

bruger hvid eller grøn Victriol, saa maae
man . . ikkun kaste en Knivsodde fuld ad
gangen deraf i den hede Olie, fordi den
bruser og larmer meget deraf. Thi kaster

man meget paa eengang i Olien, saa tur-

nerer den uhørligt og løber over. OeconH.
(1784).II.19. Rask.FynskeBS.64. jf.: -»Hiin

(poet) med en høytorneret Fart
|
Og stolte

Titler brumler,
(
Er intet uden Lyd, og snart

I

Som tomme Vogne rumler. i2een6.//.5.

Torner-hjælm, en, {ænyd. d. s.) en

til turnering brugt hjælm; nu spec. (he-

rald.) d. s. s. Trallehjælm. LTid. 1724. 533.

PBGrandjean.Heraldik.(1919).167.
I. Tnrnerinic, en. vbs. til I. turnere

(s. d.).

II. Tnrnerinii^, en. (tidligere ogs. skre-

vet Tornerlng^. flt. -er. (ænyd. tornering;

vbs. til II. turnere; jf. Turner samt (i sa. bet.)

ænyd., glda., fsv. torney, fra oldfr. tornei ofl.

(fr. tournoi^, og oldn. turniraent, af oldfr.

torniement ofl., jf. mlat. torneamentum)
I) (hist.) ridder-leg, -spil (i riddertiden

og senere) i form af en kamp, som regel med
stumpe vaaben, ml. to partier ell. enlcelt-

personer til hest; især om kamp ml. to lanse-

bevæbnede, hvor det gjaldt om at kaste mod-

standeren af hesten; dystløb (1); ogs. om
legekamp til vands, dystløb (2), og lign. lege.

(der) blef holden et meget prægtigt Ridder-

Spil, med Ringrenden, Balgen og Tornoring.

Slange.ChrIV.785. JSneed.III.341. »Turne-

ring — Ridderdyster. Bødl.26. DanmRigllist.

II.176f. jf.: vi legede Tournering paa de to

Nordbakker og med lange Humlestager.

SvLa.FruO.8. Paa Peblingesøen gives (er^-

gang i fremtiden), som paa Seinen, smaa,

festlige Soctourneringer. HCAnd.SS.III.
176. 2) (9 billedl. anv. af bet. 1, især om
ordkamp, diskusBion ell. det at gaa i

brechen for, bryde en lanse for (en sag).

Byens daværende første Hus . . hvor hendes

Vid funklede og hun endogså gav små
Turneringer med Baggesen. IIjort.KritIAt.il.

XXIV. Rentrykt »*/. 1M8 69
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XVI. Ordfører ved storpolitiske Turneringer.

HWulff.DR.61. (Louis Levys) „Hjemkomst"
er en ridderlig Turnering til Kvindens Ære,
men det er en Turnering, der føres med
skarpe Y&ahen. AGarde. DanskAand. (1908).
135. 3) (videre anv. af bet. 1; især sport.)

konkurrence, væddekamp i en idræt,

sportsøvelse, dans, forsk, spil olgn., hvis maal
er gennem en række indbyrdes kampe ml. del-

tagerne at finde frem til de(n) dygtigste (der

faar titlen Mester olgn.). B.T.^^/il939.16.sp.l.

især i ssgr. som Bridge-, Fodbold-, Mester-
skabs-, Pokal-, Problem-, Skak-, Tennis-
turnering, Tarnerins^s-, i ssgr. I) (for-

æld.) af II. Turnering 1, fx. Turnerings-dag,
-kunst, -plads, -ridder, -spil. 2) (sport.) af

II. Turnering 3, fx. Turnerings-afgift, -dans,

-indskud, -kamp, -kreds, -leder, -match,
-program, -regel, -række, -skema, -spil(ler),

se fx. Sportsleks.IL621.

Tarner-kraTe, en. panserkrave brugt

ved turnering; nu spec. (jf. Strimmel l.i

;

herald.): smal, bjælkeformet figur med ned-

hængende flige, anbragt i skjoldets øverste

tredjedel. vAph.(1759). PBGrandjean.Heral-
dik.(1919).244. -rending, en. (nu næppe
br.) dystløb (1). (dagen blev) endet med stor

Ridderspil og Torneer- Rending. »SZangfe.C/ir

1Y768. -skjold, et. spec. (herald.): aflangt

firkantet vaabenskjold med afrundede hjørner.

PBGrandjean.Heraldik.(1919).52. -apil, et.

(nu næppe br.) turnering (1). LTid.1724.771.
VSO. MO. -spær, et. f'f Tornere-. LThura.
Poet.2). {ænyd. thornerespeir) lanse, brugt

ved turnering; rendespær; ogs. om heraldisk

mærke, paa Hielmen 3 Ridder eller Tourneer
STpæT.LTid.1727.225. -svierd, et. (ænyd.
d. s.; foræld.) sværd med stump æg, brugt ved
turnering. TroelsL.VI.105.

Turnips, en. ['turnebs, 'tornebs] (f
Turnip. Olufs.NyOec.1.207. VSO. f Turnep.
vAph.Nath.VI.535. flt. -er: Olufs. Oec.VIII.
64. sa.NyOec.I.207). flt. d. s. ell. (dial.) -er

(jf. Feilb.). (fra eng. turnip (turnep), hvis

2. led er eng. neep, turnips, oeng. næp (hvorfra
oldn. næpa, d. s., no. næpe^, til lat. napus,
turnips (se A\e\); 1. led af uvis oprindelse

||

formen Turnips er egl. den eng. flt.-form, sml.

I. Kiks, Koks, Slips ofl. || jf. Have-, Hvidroe,
Roerybs, Rybsroe og u. I. Roe || især landbr.)

2( rodfrugtplanten Brassica campestris var.

rapifera, hvis rod anvendes som kreaturfoder;

ogs. om roden alene, de store engelske Tur-
nips. FietscAer.£^j5.i24. Dyrkningen af hvide
Roer o: Turnips og Potatos (er) bleven
aXmindelig. PhysBibl.IV197. jeg har været
med til at hive en Stafen, en udhulet Tur-
nips med et Lys indeni og gloende Øjne,
gennem Døren ind til en brægende Forsam-
ling af „Hellige". JVJens.HH.98. Køerne stod
ved Krybberne og gnaskede Turnips og Lin-
kager. 4aA;;.FB.i49. Du skulde hellere gaa
ud i Turnipsene, der var et Par Rækker . .

som de har luget skidt. JørgenNiels.0.81.
||

hertil bl. a. Turnips-bladhTeps, -dyrknings,
-foder, -frø(avl), -sort, -stamme, -top.

ca Tarnns, en. ['turnus, 'tornus] flt.

næppe br. (fra mlat. turnus, lat. tornus, se

Tur) skiften efter en bestemt række-
følge ell. med bestemte mellemrum, ell.

periode, inden for hvilken en saadan skiften

fuldbyrdes; det, at noget sker, gøres osv. efter

tur, skiftevis; omgang (3.3). Marken (faar) i

10 denne Turnus 6 Efteraars- og 10 Foraars-
Pløininger. Rawert&Garlieb. Bornholm. (1819).
159. den af mange Forfattere hævdede Tur-
nus i Staternes Udvikling eller Rythme i

Forfatningernes Historie . . bygger paa en
rigtig Isigtt&gelse.JohsSteenstr.H.186. den
aarlige Turnus i Erhverv, Samfærdsel og
endog i Boligbrug, som er en Følge af Aars-
tidernes Yekslen. Steensby.Geogr. 65. de to

unge Pigers Præstation var nærmest gym-
20 nastisk. Hvert Led af deres Legeme havde

sin Turnus, Øvelser for Skuldre og Haand,
ja for hver enkelt FingeT.ORung.P.320. syv
Fyrstehuse (som) havde en Overenskomst
om at afgive deres Stemme efter en vis

Turnus, saaledes at den Orden, hvori der
stemtes, stadig skiftede indenfor deres Kreds.
AFriis.BD.1.80. Nyboders . . Længer, hvis

Ydre efter en fireaarig Turnus gennemgaar
en pyntelig Afipudsning.HistMKbh.3R.III.

30 217. Mynster . . overholdt en bestemt Plan,

saaledes at hvert Herred og hvert Pasto-

rat blev besøgt i sin Turnus. BjKornerup.
(Mynst.Vis.I.xxii). \\ spec. (med.) om den

for medicinske kandidater obligatoriske tje-

neste paa forsk. hospital(s-afdeling)er som et

led i deres uddannelse (vel forkortet for Turnus-
tjeneste^, han skal have turnus

j
hertil

Turnus-kandidat, -tjeneste ofl.

Tarqao(i)s, en. se Turkis.

40 tnrr, interj. se prr. turre, v. se u. prr 1.

Tars ell. Tarse, en. [turs, 'tursa, ogs.

'tofs(8)] (ofte skrevet Thur8(e). — nu ikke

i rigsspr. (jf. ndf. l.58ff.) T(h)uS8e. Moth.
T228. Grundtv.S8.V430. PEMull.Isl. 153.

VSO. VII. 81. Grønb. Vor folkeæt i oldtiden.IV
(1912).33. se ogs. ndf. og jf. u. Rimturs.
Tosse. Moth.T145. jf. VSO.VII.207. se ogs.

ndf. Tysse. Moth.T228). flt. turser. (ænyd.
tus(se), tosse, rwn. J)ors (DRun.sp.728), sv.

50 dial. tusse, jætte, uregerligt barn, ulv, tuss,

fjældbo, ulv, bjørn m. m., no. dial. tuss(e),

nisse, underjordisk, oldn. J)urs, t)uss, trold(e)-

agtigt væsen, jætte, oeng. {)yrs, mht. turse,

tiirse, oht. thuris, duris, turs, durs, flnsk

(laant fra nord.) tursas, havuhyre; maaske
til oldn. J)yrja, storme frem (se Galdyre^; egl.

sa. ord som 1. Tosse; jf. Tusmørke; nu kun
arkais. ell. m. h. t. gl.-nord. forhold || der er en
mulighed for, at ordet er bevaret i dial. tuus,

60 lille, tyk person (EHHagerup.lOO), tosse,

snotklump i næsen, lang næse (SjællBond.

162); m. h. t. bet.-udvikling sml. i saa fald

Bobbe 1, Bussemand 2.2 og de der nævnte ord)

trolde- ell. jætteagtigt væsen, der (if. nord.
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mytologi) boede i bjerge og var guders og men-
neskers fjende. Var dig at tossen ikke tager

dig. Sort.(Thott4°1466.161). [Suhm.JSkilderie
afVerden.I.(1775).43. *(Thor) sagde: „Onde
Thusse!

|
Du est en arger Trold.

|
Min Miøl-

ner nu ei langer
|
Op mellem dine Bryn".

OeU.XXIX.29. »Tid er at fare
|
Over lyng-

fulde Fjæld,
I

Over Tursernes Land. (?mnd<i'.

PS.1.4. (kampe mellem) Spøgelser og Uvæt-
ter, Thurser og Trolde. NPWiwel.R. 250.

Trudgelmir var Tursens Fader. TAøgfLors.

Edda.1,1.38. jf. Tusmørke: hun fortæller
|

om Tussen, der raader, naar Lyset kvæl-
der. MHans.H.121. sml.: sjællandske mødre
skra>mte deres børn fra at komme brønden
for nær med at fortælle dem, at der boede
en brøndtosse., deri, som vilde tage dem.
Ellekilde. (Gammalt åNyU931. 16). \\ billedl.

når de store bogstaver i hovedordene buk-
ker under i kampen med de filologiske og
pædagogiske Thurser. Verner.117. Hun havde
oplevet det største: en Helts Kamp med.
Turser og 1xo\ÅQ.Pont.MH.153.
torsken, tnrsket, verf. part. af

tærske.

Tar-ski, en. [6.4] (sport.) ski til turløb

Sportsleks.II.621. -stykke, et. se Ture-
stykke.

tarty perf. part. af turde.

Tartel-, t ssgr. [itufd(a)l-, 'tofd(8)l-]

jf.: U læses som u (i) Turteldue. Høysg.Anh.
22. {jf. ænyd. tyrteel syn, syn (øjne) som en
turteldue; se videre u. Turteldue) foruden i

ssg. Turteldue kun i $j. ssgr., hvis 1. led i

nyere tid er dannet ud fra ell. forkortet af

», Turteldue, fx. Turtel-bo (GyrLemche.S.K III.176.IV.35), -durik (Grundtv.PS.lV.568),
-han (R0rd.IH.6O). -dae, en. {ænyd. tur-

tel-, turdel-, turtur-, turterdue, glda. tyrtil-,

tirtel-, dyrtelduæ; vel fra mnt. turtelduve,

oht. turtulduba ofl. (nht. turteltaube^, jf.

eng. turtle-dove; l.led er oht. turtula, eng.,

oeng. turtle, omdannelse af oht. turturo, oeng.

turtur(e), oldn. turturi, vel fra lat. turtur;

egl. lydord; jf. turtle) \. forholdsvis lille,

slank due af gruppen Streptopeliinæ, især

af hovedslægten Streptopelia (ell. Turtur) (de

egentlige turtelduer); spec. om den mellem-
europæiske art S. turtur (ell. Turtur auritus)

eU. om burfuglen S. risoria (ell. Turtur riso-

rius), latterdue. at bringe Offer efter det,

8om sagt er i Herrens Lov, et Par Turtel-

duer eller to unge Duer. Luc.2.24. »En Turtel-

Due (viste) sin Sorrig ved at kurre. Holb.

Metam.3. Turtelduen satte sig paa Korset
og nippede til vor Herres Blod. Thiele.11.305.

Kjærbøll. 392 ff. Lieberkind. DV VII. 240. 244.

(sj.) Spec. om hunnen: Turtelhan for Turtel-

due
I
kurrer blidt i paradisisk Dv&le. Kørd.

111.60.
||

t sammenligninger ell. billedl., især

m. henblik paa fuglens kælne, eltkovsfulde væ-
sen, ømhed og trofasthed mod sin mage. Havet
selv man har af Elskovs heftig Lue . .

|
Seet

være stucken an, som hidsig Turtel-Due.

Holb.Paars.199. Vi vil leve som to Turtel-
duer. fi^omGrønneg.//7.5S. kom dog og saa
hid, min søde Turtel-Due (o: den elskede).

Clitau.PT.132. Stille skal jeg (0: Valborg)
sidde i

|
Min lille Celle . .

|
Henleve blid og

sørgelig min Tid,
|
Som Turtelduen . . der

aldrig hviler
|
Paa grønnen Green. Oe/ii./TT

199 (jf. grøn sp.266^*^ samt Brøndum-Niel-
sen. (NatTid."/i 1937. 9. sp. 2)). De sad og

10 kurrede som et Par Turtelduer . . og
saa meget forelskede ud.CarloAnd.TA.282.
tartle« v. ['tuydlo, 'toydla] -ede. {jf. eng.

turtle, optræde paa en maade, der minder om
turtelduer; dannet til Turtel-; sml. f turte

(Moth.T228); 1. br., spøg.) kurre som en
turteldue; tale, optræde ømt, kærligheds-
fuldt. Gud ved, om „Pollemand" og hans
gefiillte Taube (0: et nygift par) „turtier"

rundt deroppe endnu. Wied.Kna.212. Saa
20 Epstrup — vær nu sød! turtlede Damen.

WNorrie.EnungMand.(1931).78. Den smaa
Regitze sang som en henturtlende Skov-
due ud af et ømt Hjerte. Leop.EB.241.
tur-vis, adv. [5] (nu 1. br.) efter tur;

skiftevis. Søe-Officierene (skal) tourviis paa-
tage sig Bordholdningen i en Maaned.Ct/.
1790-91.(SøkrigsA.*Pppp4^). CMøll.PF.321
(se u. tilovers 2.ij. Bardenfl.S0m.II.llO.

I. Tus, et. (dial.) vbs. til V tusse ; især i

30 flg. anv.: I) møje; besvær, (ens voksne børn)

ka' godt og vel ha' deres Tus med a' styre

dem sæl. Wied.Silh.64. UfF. 2) fjas; kaad
spøg; tossestreger. MDL.613. UfF.
IL Tus, et. se u. Tusmørke.
I. Tusch, en ell. (nu sj.) et (JNHøst.

169. Chievitz.FG.150. jf. Saaby.'), [tu/] (nu
almindeligst skrevet Touche. Primon.Lexicon.

(1807).268. Winth.XI.175. HPanumB.ML.*
680. jf. Glahder.Retskr.*(1929). se ogs. ndf.).

40 flt. (1. br.) -er. {fra ty. tusch, egl. et sydtysk

dial.-ord, vbs. til bayrisk tuschen, slaa, lyde

med en dump, klaskende lyd; maaske besl. m.

mht. duz, lyd, larm, diezen, lyde højt
||
formen

Touche skyldes, at ordet er opfattet som laan

fra fr. touche, berøring, strøg, anslag olgn., der

ogs. undertiden bruges i dansk, fx.: med . . al

den Følelse, som en Mesterinde paa Pianoet

med den letteste og blødeste Touche er istand

til. BlochSuhr.ÆS.IV136. MusikL.II.402; jf.

50 Fanfare 1 samt UAPaludan.SM.41. || især

J") et orkesters (regelløse) tonelarm, som
hyldest til en person (fx. dirigent, solist) ell.

som ledsagelse til hurraraab olgn.; ogs. om
fanfare (1). En Tusch af Pauker og Trom-

f)eter forkyndte det kongelige Herskabs
lortgang. Cfiern/».//.27'2. Hver Aften naar

Wagner traadte ind, hilste Orkestret ham
med Tunch. Brandes.XIV303. Vi var kaaret

som (skibets) trediebedste Dansepar. Vi fik

io Touche og maatte danse Æresrunde. Buchh.

FDK.245. jf. Trompetertusch u. Trompeter
l.a. i sammenligning: langstrakte Næsetoner
(forkyndte) ligesom med et Touche . . at han
havde overgivet sig til }iorpheua. Chievitz.

69*
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FG.150. blæse ell. give (en) tusch: Mu-
sikken blæste Touche førend Skaalen blev
drukket. Cit.1841. (EBodenhoff.Hofliv. (1913).
149). (en militær kornettist, der spillede ved

et bal) blæste oppe fra Forhøjningen en vild

Tusch udover de Kæmpende (o: balgæsterne,

som var i slagsmaal).Rist.J.47. ORung.P.299.
II. Tusch ell (nu sj.) Tusk, en ell. et

(Molb.HO. VSO. Saaby.'' Aarbogf.Bogvenner.
1923.9. Sal.*XX.161). [tuj] (1[ Tudske. JBa-
den.DaL. f Touche. Primon.Lexicon.(1807).

268). (fra ty. tusch, m., tusche, /., til tuschen,
se II, tusche; jf. II. Touche || den fordan-

skede form Tusk, der tidligere var olm. og
endnu opføres som sideform i Saaby.'' og Glah-

der.Retskr.* (1929) , er nu stærkt paa retur
\\

især fagl.) farvestof, egl. fremstillet (opr. i

Kina) af meget fin lampesod (kønrøg) med
et bindemiddel, især brugt i tegning, hvor
det ved tørring giver en dyb sort streg; ogs.

undertiden om andre lignende farver til teg-

ning (VSO. Sal*XXI11.941). Naar den (o:

en slags sort bolus) opløses i Vand og lidet

Gummi tilsættes, kand man der med skrive

og male ligesom med T ns ch.EPont.Atlas.
III.175. *Hvad synes du om disse sorte

Pletter, | Som omkring Øiet jeg med Tusch
mig prikkede? PaiM.F///,2(?7. Kinesernes
Skrivemateriale bestaar af Papir, Pensel og
Tusch. OpfB.U.363. „Gud, hvor er hun dejlig!

å, om de Bryn kunde jeg skrive et Digt!" . .

„de Bryn var digtede med Tusj."Ztdde.De
Salige.(1910).108. TeknLeks.1.562. litografisk

tusch, se litografisk 2. 161 Støcker Tusk.
Wigandt.D.211. Peter Cramer . . afpens-
lede dem (o: nogle malerier) . . med Tusk.
CPRothe.MQ.II.705. *Hvad Tusk kan tegne,
hvilken Farve male

|
Den Salighed, som

svulmer i mit Bryst? Bagges.SkR.62. VSO.
MO. jf. ovf. l.lSff. II

hertil ssgr. som Tusch-
farve (betegnelse for tynd vandfarve. Am-
berg. VSO.), -kop, -maleri (VSO.), -ma-
nér (o: i kobberstikkunst en fremgangs-
maade, der giver aftrykket af kobberpladen
lighed med en tuschtegning. PapirL.233. tid-

ligere ogs.: optrækning af en i omrids an-
lagt tegning med tusch. ConvLex.XVIII.133),
-patron (tube med tusch. Hvadhedder det?

(1947).366), -pen, -pensel, -sminke, -streg,

-tegning (CPRothe.MQ.II.705. ChrNBroder-
sen.ThøgerLarsen.I.(1942).88), og adj. (især

farve-adj.) som tusch -blaa (Rørd.KI.81),
-fln (Nathans.HD.IV13), -graa (DagNyh.
**/nl923.8.sp.2) og (især) -sort (Gjel.GL.352.
Leop.EB.235).

I. tasclie, V. ['tu/a] (skrevet touche^,
-ede. {afl. af I. Tusch; 1. br.) om orkester:

blæse, give tusch, (der blev) kastet et Par
Hundrede Buketter op til den forgudede
Skuespiller, Orkestret tonchede.PoVytl919.
5.sp.6.

II. tusche ell. (nu sj.) tuske, v. ['tu/a]

-ede. (sv. tuscha; fra ty. tuschen, af fr.

toucher, lægge farve paa, se touchere; jf.

tuschere; fagl., nu 1. br.) male, tegne,
trække op med tusch. Hun er tusjet under
Øjnene, og hendes Bryn trækker sig som to
smalle sorte Streger i en Bue op over
den mælkehvide P&nde.RudLange.Drømme.
(1910).92. "»Et Billed . . | Hvoraf . .

|
Man

kun en tusket Tegning har. Bagges.Danf.il.
83. VSO.(u. Tusk;, jf. Meyer." tuschere,
V. [tu'/eJra] -ede ell. (1. br.) -te. vbs. -ing.

10 (fra fr. toucher, se II. tusche; fagl.) d. s.

Meyer. ^ Altid havde han sin Skitsebog med
sig og de lette Rids blev omhyggeligt trukne
op og tuscherede naar han kom hjem.
PJohansen.Eckersberg.(1925).18. Til Tusche-
ring er det, for at undgaa Skjolder, bedst
at anvende reven Tusch og destilleret Vand.
TeknLeks.1.562.

I. Tusind, et. se I. Tusinde. II. tu-
sind, num. se II. tusinde.

20 Tusind-, i ssgr. især af II. tusind(e) 1

(jf. Tusinde-j; om ssgr. som tusind-haande,
-hovedet, -stemmet, -stemmig, -strenget,

-strubet, -tunget, -øjet henvises i alm. til

sidste led.
\\ {jf. ty. tausendschelm ; nu ikke

i rigsspr.) som l.led i skældsord, nedsæt, per-

sonbetegnelser: ærke-. Tusindskalk. Rostgaard.

Lex.T73b. Hvad det dog er een tusind Skalk?
JRPaulli.SB.39. Mercurius er en tusind
Skielm.Argus.l771.Nr.31.2. Det er ret en

30 tusindtrejring (o: -træring). Krist.Ordspr.nr.

9628. Qp -aar, et. tidsrum af 1000 aar; aar-

tusinde; ogs. undertiden, i best. f., om det

tusinde aar efter en begivenhed. Moth.T229.
i alle de Tusindaar vi kjende Yeiden.Rask.
Br.I.30. i det sidste tVismdki.ADJørg.I.212.
ChrNBrodersen. Thøger Larsen. I. (1942). 214.

i tusindaaret for Ansgars komme
\ ||

gen.

tusindaars brugt som adj. ell. (især) 1. led

af ssgr. *Blev nu til Spot dine tusindaars

40 Minder?Lemb.D.124. især i ssgr. Tusindaars-
dag, -fest ^Islands Tusindaarsfest. Z)mc/»m.
(Morgenbladet.*''/sl874.1.sp.l)), -rige (rige,

der varer i 1000 aar. ell. (uegl.) uhyre længe.

man kunde . . med Sikkerhed regne ud,
at Nazismens Tusindaars - Rige vilde ind-

skrænke sig til at omspænde et Tidsrum
paa lidt over et Decennium. Bernadotte.

SidsteAkt. (overs. 1945). 9. Aarb Turist. 1946.
11. spec. (relig.) , i best. f., om et (især

50 paa grundlag af Aab.20) formodet rige, der

skulde vare i 1000 aar før verdens under-
gang, og i hvilket Kristus og hans hellige

skulde have herredømmet (jf. det tusind-

aarige rige u. tusindaarig; se ogs. u. Monarki
2). Aab.20.overskr. (Lindberg). Granskninger
af Tusindaarsrigets nære Komme.. Søiberg.

HK. 120. KathOrdb.41). qp -aarig, adj.

som varer, har varet i 1000 aar ell. er

1000 aar gammel. *(træets) tusind aarig

60 skald . .
I
Skal slaais i hundred stykker.

Sort.(SamlDanskeVers.WI.186). *du blege

Maane,
|
Som . . fra Luften skuer ned

|
I

tusindaarig Eensomhed. PalM.TreD.320. *Vi
maaler en Stump af det (o: nornernes) dyre
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Spind
I

med tusindaarige Tider. ThøgLars.
J.^(1904).42. tusindaarigt rige, d. s. s.

Tusindaarsrige. JBaden.DaL. jeg (tror ikke

paa) et tusindaarigt Rige, hvori alle stri-

dende Kræfter skulle foisones.Gylb.TT.284.

Sal.*IV.849.
II

(sj.) som hører til det tusinde

aar efter en begivenhed, den tusindaarige

Jubelfest til Pintse 1826 . . til Erindring
om Christendommens første Indførelse i

I>&nmåTk.RasmSør.ML.219. -ben, et ell.

(nu 1. br. i rigsspr.; i bet. 1) en (vAph.Nath.
VIII.257. Funke.(1801).L509. VSO. MO.
SvGrundtv. Boers.VetF.80. Feilb. jf. EJessen.

GTam.93). flt. d. s. ell. (dial.) -er (Feilb.

UfF.) ell. t -e (Suhm.II.84). (ty. tausend-
bein, fr. millepieds osv.; efter lat. millepeda
(milipeda), af mille, tusinde (se I. Mille), og

pes, fod (se Fod^- //. -fødder samt Kløratten-
ben 1) I ) (zool.) leddyr af klassen Myriopoda,
hvis bagkrop har mange leddede, til løb skik- 20

kede ben; tidligere og endnu i folkeligt spr.

spec. om de forholdsvis lange dyr af slægten

Julus (og nærstaaende former) (jf. KLUen-
riksen.Da.Insektnavne.(1944).75). Pflug.DP.
543. EPont.Atlas.I.700. Boas.Zool.*311. jf.:

Paa den Maneer, begriber jeg, du (o: en
skomager) ønsker,

|
At alle Mennesker var

Tusindbeen.Oe;ii./.327. || billedl. »bag Skand-
serne bølged

|
Et uhyre Tusindbens Legeme

frem
; |

Og det blinked i Solen fra Leddyrets 30

Krop, —
I
Det var Infanteriet, Trop for

Trop. Drachm.DM. 13. Sladderens Tusindben
kravler gennem Stuerne. Bønnelycke.Lt.l83.

spec. (med tilknytning til 1. Ben 2.3; jarg.,

spøg.) om person med mange bierhverv, „ben"
(2.3). Dr. Krag blev kaldt for Tusindben.
LindskovHans.G.147. jf.: Tusindbeneriet
er blevet et Princip i Venstre. ForiLand."/«
1905.1.sp.5. 2) hvad der ligner, minder om et

tusindben (1). 2.1) ^J> bændsel, der er snoet 40

paa en bestemt maade omkr. to parallelt lig-

gende tovender olgn.; opsejsing. at legge

Tusindbeen paa et Ta,lUereeh.SøLex.(1808).
VHansen. Sømandskab. 11.(1875). 50. LSal.
X1I.27. \\ hertil: Tugindbens-bændsel (Har-
boe. MarO. 70. KuskJens. Søm. 53. -bindsel

:

Funch.MarO.I.162), -op8ej8(n)ing (VHan-
8en.Sømandskab.II.(1875).70.Scheller.MarO.),
-platting (KuskJens.Søm.47). 2.2) (fagl.)

papir, der er kunstfærdigt sammenfoldet og 50

udklippet, saa det ligner et tusindben (1).

Smaasløjd.215. -blad, et, en. flt. d. s. (se u.

bet. 2). (ly. tausendblatt,} mnt. dusentblat;
efter lat. millefolium (jf. eng. milfoil, fr. mille-

feuiiley, af mille, tusinde (se I. Mille^, og
foliuni, blad (se Folie^; navnet skyldes de

findelte blade) 2( I) (nu næppe br.) røllike,

Achillca millefolium L. Moth.T229. MO. jf.

(i sa. bel.) tusindbladot røllike. Viborg.

Pl.(1793).171. HoTnemann.OP.*773. 2) vand- w
planle med kamformet delte blade af slæg-

ten Myriophyllum L. Viborg.Pl.(1793). 191.

Lange.Flora.742. Rostr.Flora. I.'* (1925).285.

op igennem Vandet staar Planterne i ufor-

styrrelig Skønhed: . . Grønne Tusendblad
med deres traadfine léøv. IRaunkiær.ID.157.
-blomst, subst. {overs, af ital. millefiori, af
mille, tusinde (se I. Mille^, og fiori, blomster

(flt. af fiore, lat. flos, se IL Flor^; fagl.) en
slags mangefarvet glas, fremstillet ved slyng-
ning af forsicelligfarvede glastraade. OpfB.*lI.
359. i sa. bet. Tusindbio mstglas. Bl<S;T.

-del, en. se Tusindedel, -dobbelt, adj.

(1. br.) d. s. s. -fold(ig). *(han) erstatter
j

Mig tusinddobbelt hvert et fordums Tab.
PalM.T.86. jf.: i disse for Landet kritiske

Dage (var han) allestedsnærværende . . han
(havde) ikke blot . . fordoblet men for-
tusinddoblet sig.sa.IL.III.69. -dyd, en
(vAph.Nath.VIII.259. VSO.) ell. (især)
-dyder, pi. ell. (1. br.) en (Moth.T229).
(ogs. som to ord: tusind dyder. jf. JTusch.
289. Feilb. (u. tusenddrenge^^. (ænyd. tu-

sind(e)dyder, tusendyders urt, sv. tusen-
dygd(er), sv. dial. tusendygdort, tusendygde-
febergrås i bet. 1 ; betegnelsen skyldes plantens

anvendelser i folkemedicinen; bet. 2 skyldes

vel sammenblanding med -fryd osv. \\ Viborg.

Pl.(1793).169.53 angiver formen Tusinddyd
for bet. 2, Tusinddyder for bet. 1 || nu næsten
kun dial.) 3( I) tusindgylden, Erythræa een-

taurium Pers. JTusch.84. SMBeyer.Bring-

strup ogSigerstedSogne.(1791).112. Her plan-

tede hun sine to kæreste Blomster, Lavendlen
og Tusinddyder.^aÅ;j.BT.77. Feilb. 2) tusind-

fryd. Bellis perennis L. JTusch.34.289. Feilb.

(u. tusenddrenge/
I. Ta8ind(e), et. [>tu^3)n(a)] tusend.

Høysg.AG.41 (men rettet af Høysg. til tusend
i Additam.4°595). (ofte skrevet Tusend(e)y.
best. f. (1. br.) -(e)t; flt. -(e)r ell. d. s. (jf.

ndf.). (glda. tusindh (Brandt.RD.I.145), tu-

send(h) (Rimkr. GldaKrøn. 215) , tusennæ
(smst.), SV. tusen(de), no. tusen, oldn. {)ii-

sund, /., eng. thousand (oeng. piisend^, ty.

tausend (oht. thusuntj, yot. busundi; ordct(s

første del) synes besl. m. sanskr. tavås, styrke,

men i øvrigt af usikker dannelse, idet det er

uvist, om de oldn. sideformer J)ushund(ra5) er

oprindeligere former (i hvilket tilfælde ordets

sidste del egl. skulde være et til got. hunda,

flt., hundreder, osv. svarende ord, se u. I. Hun-
drede^ ell. senere (follceetymologiske) om-
dannelser; jf. II. tu8ind(e)

j|
i visse tilfælde

er det vanskeligt at drage skarpt skel ml. I.

Tusind(e) og II. tusind(e); om det nuværende

ortografiske skel se Glahder.Retskr.*(1929).xvi

og 180) et antal af 1000, betragtet som
en enhed (et maal); enhed, bestaaende af

1000 stk., ell. (især regn.) tal, der angiver en

saadan enhed (ell. flere saadanne enheder).

et Tusind Daler. Holb.llJ.III.3. jeg . . maae
frygte i Stedcn for to, at skaffe mig gelv

flere end et hecit tusinde Prygler paa Ryg-

f
en. Høysg.lPr.3. •Inspectoratet renter

| Lt
nuget, skuddcd Tusind ind. TBruun.ST.267.

et tusind to hundrede og nitten
| jj

(bibl.)

om kommandoenhed i den israelitiske hær
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(jf. JohsPedersen.Israel.*L(1934).37f.). Fyr-

sterne over Tusinderne (Chr.VI: de tusinde^

og Fyrsterne over Hundrederne (1931: Tu-
sindførerne og UundredføTeine).4Mos.31.48.

II flt. tusinder bruges nu især uden attrib.

bestemmelse ell. i tilfælde, hvor der tænkes paa
de enkelte enheder, i direkte modsætn. til andre

talenheder olgn.; ogs. om et ubestemt, meget

stort antal, alt Folket drog ud ved Hun-
dreder og ved Tusinder (Chr.VI: ved tu-

sinde; 1931: tvLsmdvis). 2Sam. 18. 4. Kaaben
bares frem fra Templets Mørke af de hellige

syv Tempelherrer, mens Tusnerne knælede
i den højtidelige Stnnd. Bergstedt.J.ll. du,

som øver Miskundhed imod Tusinder (1871:
Tusinde). Jer.32.18(1931). spec. i forb. som
tusinder af mennesker ell. (1. br.) tu-
sinder mennesker: (jeg) sagde Godnat og
Tusinder af Tak. VKorfitsen.F.145. I Landets
Tusinder Skoler læstes der i den (o: biblen).

Egeberg.P.18. Det vides at Folk i Tusinder
Aar lod sig nøje med Sten til Værktøj.
Gravl.T.12. Goethes tusinder af udtalelser

om kumt.Grønb.Goethe.II.(1939).125. i forb.

m. mængdetal, ubest. pron.: jo flere Tusinder
en Christendoms Lærer har i Gage, jo mindre
kan han tjene Chnstendommen. Kierk.XIY
64. de dansende Kvinder sang: „Saul slog

sine Tusinder (1871: Tusindej, men David
sine Titusinder (1871: ti Tusinde^ !"I(S'am.

18.7(1931). en Flok Havlitter, der talte

flere Tusinder. Seier.BornholmsFugle.(1932).

33. nogle faa Tusinder i Kontanter. CHans.
BK.184.

II flt. tusind(e) bruges i forb. m.
attrib. ord i tilfælde, hvor der ikke tænkes

paa de enkelte enheder, især i stilling foran et

subst. Folket var forsamlet ved mange tu-

sinde (1907: mange Tusinde Mennesker/
Luc.12.1. en halv snees Tusind Daler. £fo?&.

11J.I.4. et lykkeligt Krigspuds . . redder
Lande og mange Tusindes (nu alm.: tusin-

ders; Blod. Mall.SgH.349. i Nattens Stilhed

taler (maanen) med det dybe Hav om de
Tusinde (nu alm.: tusinder^ af Menneske-
slægter, som er gaaet over denne Jord.

Gylb.V.232. *Dreng! elsk tyve tusind
|
hellere

end en.Stuck.S.81. de tusinde af ny Indtryk.

Casse.IE.76. Jeg holder af grønne Træer.
Hvad Slags af alle Tusind Træer? Buchh.
UH.5. ti hundrede tusinde, se IL ti 4. million

tusind, se Million 2. tag ti tusinde Mænd
med dig. Dom.4.6. *FuId aff Tj Tusind Sor-

ger. Kingo.SS.IY521. der er titusinde Ube-
hageligheder . . derved. EBrand.Br.II.il.
saa saare de berømte Titusind, Xenofon
førte ud af Asien, havde reddet Livet, orga-

niserede de straks K&mplege. FrPoulsen.KM.
127. jf.: Saa ærede (folket) ham fremfor ti

Tvisinåer. Sir. 47. 8. ti tusind liv, se Liv 1.4.

de højere ell. øvre ti tusind(e) {efter eng.

the upper ten thousand; sj.) de øverste, for-

nemste kredse i et samfund. Bråndes.X. 545.
jf. Sal.XVII.1064.

II
undertiden er det van-

skeligt at afgøre, om formen tusind(e) er

ent. ell. flt. ell. hører til I. Tusind(e) ell. II.

tusind(e). (de) opoffre Tusindes Liv, Tu-
sindes Lyksalighed for deres Herskesyge.
Mynst.Betr.I.205. *Jeg vil finde dig . . i

dine tusindes Kreds.Blich.(1920).II.68. (hans
eksamen) kan (ikke) hjelpe ham til nogen
Ansættelse, i disse Tider da Tusinde gaa og
vænte. Cit.l866.(HCAnd.BC.ni.317). Vidt
var Stjærnernes Tusend

|
spredt over Him-

10 melen hen.OlafHans.ND.60.
\\ {jf. oldn.

{)usund samt Stortusinde og NordiskKultur.
XXX.(1936).238; nu vist kun foræld.) et

antal af 1200. (Erik maalspage) regnede
hvert tusinde paa tolv hundrede. Schousbølle.

Saxo. 129. tolv Hundred (var i fylkingen) i

hvert Tusend, og sex Snese i hvert llnn-

drede.Grundtv.PS.1.486. især i forb. et stort
tusind(e), d. s. VSO. MO. jf. (nu næppe
br.) som modsætn. hertil: et lille tusind(e)

20 o: 1000. VSO.
II. tn8ind(e), (ubøjeligt) num. ['tu-

san(9)] (ofte skrevet tusend(e). om forsk, for-

mer af ordenstallet se u. bet. 2). {æda. thu-
sændæ (DGL.II.15.VIII.251), thusænd, thu-

sind, thusand (smst.1.866), sv. tusen(de), no.

tusen osv.; egl. subst., se I. Tusind(e)
|| for-

merne tusinde og tusind opføres af MO.
Saaby.'' og Glahder.Retskr. som ligestillede i

bet. 1; SvGrundtv. har kun tusende; VSO.
30 siger: „Det forkortede tusind er ikke . .

aflagt, og bruges undertiden i Talesproget

og hos Digtere"; i moderne talespr. er tusind

eneraadende i forb. tusind tak (se bet. l.i),

endvidere foretrækkes denne form (i mer ell.

mindre tryksvag stilling) i talangivelser som
tusind og seks og tres; der er ogs. undertiden

en tilbøjelighed til i attrib. stilling at fore-

trække tusind i ordets egl. bet. (se bet. l.i/
tusinde i den mere ubestemte bet. (idet denne

40 form nærmer sig bet. af flt. af I. Tusind(e)/

fx.: der er i sidste maaned tilmeldt (ca.)

tusind nye arbejdsløse > tusinde mennesker
uden tag over hovedet i bet. 2 findes kun
formen tusinde)

I) som mængdetal: tallet 1000; især

(jf. dog bet. l.i): som findes i et antal af 1000.

I.l) i egl. bet. Hey! kommer da I Fæhunde,
saa mange som I er; jeg er Karl for jer Hat,
om I var tusinde. Holb.Mel.V3. i forb. som

50 een (i)blandt tusind(e): iblandt Tusinde

(1931: tusind^ fandt jeg een Mand. Præd.7.

28. derfor burde han ei dømme alle andre
efter sig; thi blant Tusinde findes neppe een

saadan.Suhm.V21. et typisk eksempel iblandt

tusende af samme art. AOlr.DH.1.313. ikke

kunne svare eet til tusinde, se 1. svare 3.1.

komme af de hundrede i de tusinde,
se u. II. hundrede, f paa tusind nær, ^^—
paa langt tiær. naar Forstoppelsen er alt for 'ffl

60 gammel og stor, saa forslaaer det ikke paa '^^^

tusind nær, hvad man uden at hidse kand
give indvortes. Agerbech.FA.1. 88. eet ord
saa godt som tusinde, se Ord 1.3. || attrib.

den, som gjør Miskundhed i tusinde (1931:
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tusind^ Led mod dem, som elske mig.2Mos.
20.6. een Dag er for Herren som tusinde
Aar, og tusinde Aar som een Da.g.2Pet.3.8.

I Danmark ligger der Hus ved Hus,
|
vel

tusind smaa Huse paa Ra,d.Sødb.GD.131.
*efter maden skal man staa

|
eller tusind

alen gaa, se II. staa l.i. tusind liv, se Liv
1.4. i tusind(e) tal, (nu sj.) i tusindtal.

dyrene paa biergene i tusinde tal (1871: i

Tmindtsil).Ps.50.10(Chr.VI). *hvad os vor
Jesus har lovet, maa gives

| I tusinde Tal
(SalmHj.29o.l: Tusinde-Tai;.Brors.57. *i Tu-
sinde Tal de (o: blomsterne) svinge sig heden
og deden. Wilst.Il.II.v.90. se ogs. u. I. Tal 6.

II
i forb. m. tal-subst. ell. andre num. *Men

ved Spanien, staaer tusind og tre (o: i listen

over Don Juans elskerinder). Kruse.Overs.af
daPonte: DonJuan.(1807).23. Og har Folk
ikke ret, naar de ikke lader sig kommandere
til at snakke sort om vore nationale Minder
fra Aar Tusindeogtolv eller hvor meget?
EkstrabV*/%1922.2.sp.3. tusind million(er),

se Million 2. tusinde og nogle (nogen), se

nogen sp.l279**^ tusind og een nat, navn
paa berømt orientalsk eventyrsamling (even-

tyrene er lagt i munden paa sultaninden

Sheherezade, der fortæller dem i 1001 nat i

træk for kong Shahriar). Oehl. 1.371. Kierk.

VIII.60. Tusind og en Nat. Drachm.(bogtitel.

1889). Hotel Kramer . . ligger som et tusind-

ogen Nats Slot paa Stortorget (i Malmø).
Pol.'%1938.12.sp.5. jf.: denne Tusindogén-
nat af Baller og Maskerader. JPJac.//.2S.
det var eventyrligt, tusindogeennatligt,
ah I Scheherazahde ! Blich.(1920).XXX.229.

II
ordenstallene til 1001, 1002 osv. kan hedde

den tusind(e) og ente ell. første, den tusind(e)

og toende ell. anden, den tusind(e) og treende
ell. tredje, den tusind(e) og fjerde, femte osv.,

men undgaas helst (fx. ved udtr. som nr. 1001,
1C02 osv.); jf. ente, toende, treende samt
Mikkels.Sprogl.186. 1.2) m. mere ubest. bet.,

om et meget stort antal, saadan mand har
Tusind Sager i sit no\ed.Holb.llJ.III.6.
Den store hvide Flok vi see, |

Som tusind'

Bierge fuld af Snee.Brors.304. Hvad vindes
ved Verdens vidtleftige Hav?

|
O, tusinde

Farer i skummende Tra\\ Stub.40. Bølgen,
høj og prægtig uden Mage, | bruser over
tusind Snekkers Grav. VEsm.FD. (hans liv)

forløb med sine Glæder og Sorger som tusinde
andres. CSPet. Litt. 440. m. best. art. (jf. de
sp.537^*^): den dunkle Nat, | stille, men
med de tusinde,

| tavse Stjerner besat.

Stuck.11,147. Formiddagssolen flod ind over

. . de tusind kvindelige Ting, der var spredt

over Stole og Borde. AaDon8.MV7. 1.3) bet.

1.2 t særlige (faste) forb. \\ tusind dyder,
se Tu.sinddyd(er) || Nej det er icke, jeg, jeg

vil tusinde gange være en Carnalie om det

er.Holb.Jep.II.l. havde endog Dyrene frem-

stillet sig for os i alle deres tusinde Gange
tusinde Arter. Mynst.Betr. 1. 22. det var tu-

sind Gange skønnere for mig, hvis du sagde:

. . skynd dig at komme hiem.ErlKrist.DH.
176. m. best. art. (jf. sp.llOP^): de tusind
Gange, Dag og Nat, har (jeg) raabt

|
til

(gud).KMunk.C.*61. det har hun sagt til

mig de tusind Gange. AaDons.S.39. „Hen-
ning, hav Medlidenhed med os I" — „Nej,
og tusende Gange nei.''JPJac.II.348.
ErlKrist.DH.81. i udtr. for bøn, taksigelse

olgn.: Akl tusind Gange
|
Jeg om Und-

10 skyldning beder;
|
Jeg husked ikke mine

Bihelsteder. Heib.Poet.X.196. Jeg . . vil først

takke Dem tusinde Gange for Deres Brev.
Brandes.Br.1.82. (jeg) beder Jer Tusinde
Gange undskylde mig. KMunk. DU. 19. jf.

(jarg.): (folk,) der to Gange daglig lader sig

fodre i en Beværtning — tusind om For-
ladelse, „Trattoria". Pon<.F.//.i72. (vel efter

hilse en saa mange gange; sj.) i forb. m.
saa: ellers vilde jeg bede Dem hilse ham

20 saa tusinde Gange fra mig. Cit.l843.(Breve
tilHCAndersen. (1877). 469). \\ de tusind
hjem, se I. Hjem 1. || Ja, jeg havde mine
tusinde Løy er.KbhAftenp.1784. Nr.2.2.sp.l.
finde paa tusinde løjer, se III. Løjer. || tu-
sind slags, se Slags l.i. || i tusinde
stykker (jf. 1. Stykke 1.3^. Gid jeg havde
ham her . . jeg skulde rive ham i tusind

styckei.Holb.Tyb.il.2. Jeg er en gammel
Sømand, jeg forstaaer at tractere med grov

30 Confect. Jeg skal slaae Ham i tusinde

Stykker. Heib. Poet. Y 326. Billedet styrtede

ned fra Væggen og knustes i tusinde Styk-

ker. AHenriques.GA.72.
II

de tusind søers
land, se Sø l.i. || Jeg gik omkring

|
Blant

tusind Ting.Stub.70. han har tusinde ting

i hovedet
j (jf. ovf. 1.2) i forb. m. best. art.:

Man vrøvler hos jer om de tusind Ting,
|

Hvoraf Ingen kjender det rette Sving. Heib.

Poet.X.243. ogs. (som ssg. Tusindting^ som
40 navn paa forretning, der handler med mange

smaating. TelefB.1947.sp.2883.
\\ (jf. bet. l.i)

i forb. m. betegnelser for ønske, hilsen, (poe-

terne) give (ved nytaar) deres Papirer Gelevde

af tusinde Lyk-ønskninger, der . . have ikke

Sted uden paa de overleverede Blade. Specta-

tor.317. Jeg beder Dem formelde den Hæders-
mand mine tusinde Hilsener. Nyerup.(Rask.
Br. 1.243). t Jeg fulgte ham til Vogns, og øn-

skede ham tusinde Lykker paa Reisen. Prahl.

50 AH. 1.50.
II (//. ænyd. i tusind den mands (jf.

Dennemand^ navn, sv. tusani for tusan (djåv-

lar)I olgn., ty. tausend element! olgn. samt

(eufem. for teufel, djævel) potz tausend! olgn.;

især foræld.) i eder og forbandelser. Fy for

tusind Dievlel I er ikke værdt at leve.//oi6.

HP. III. 7. Saa gid da tusinde Djævle—.Heib.

Poet.V314. Staa stille i tusind Djævles Navn.
GyrLemche.S.IV.185. tU8ind(e) pokker,
sataner, syger, ulykker, se Pokker 2.6,

60 3.4, Satan l.a, I. Syge 4.1-2, Ulykke. I.*) bet.

1.2 i hilse- og takkeformularer (underliden m.
overgang til bet.: tusiridfoldig ; jf. ty. tausend

lust, tausend gluck osv.). ||
(nu vist kun

poet.) i hilseformularer. Agnete kysser sine
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Sønner saa brat,
|
Hun sagde dennem alle

tusind god N&t. Oehl. XXIV 163 (jf. DgF.
VII.165). Alle Børnene tusinde god Dag!
HCAnd.BC.II.167. *Tusend Farvel, du liv-

salige, yndige. Røse.MD.81. *jeg sender dig

tusende Godna,t\ Holstein.SB.33. || tusind
(nu næppe br. tusinde. Holb.Ep.II.217. Rask.
Br.I.122) tak (vist efter ty. tausend dank)
„Vender hun sin Koppe saa hastig om?" —
„Tusind Tak! jeg kand som mend icke

meere." Holb.Vgs.1.4. Tusind Tak, fordi De
gav mig det Ord . . De har forløst min
bundne TsnikQ. Hostr.EF.II.4. Ja saa siger

vi Doktoren tusind tusind Tak — vi glem-
mer det aldrig, hvad De har gjort for vores

Jieyen.Rode.EM.il. tusind tak er død!
olgn., (gldgs.) brugt som udtr. for, at der

ingen grund er for en anden til at takke en.

Tusind tak døde i i\or.Krist.Ordspr.nr.9625.

Siesbye.(NkS8° 591.369). 1.5) i forb. tu-
8ind(e) og tusind(e) (ty. tausend und
(aber) tausend; nu sj.) fiere gange tusinde;

mange tusinde. (Franklin kunde) give sin

nye Stat Form, og tilmægle dens tusende
og tusende Slægter Fred, Tryghed og
hædrende Forbunde. Mali. (Rahb. Min. 1795.

11.355). Tusinde og tusinde Rygter giennem-
fore nu L&ndet. Agre.RK. 7. der (optaarnede)
sig tusinde og tusinde Vanskeligheder. BaWft
Bang.(Figaro.^ya868.4.sp.l).

2) (ænyd. d. s., no., sv. tusende, ty. (1. br.)

tausende; formen undgaas oftest ved omskriv-
ning, fx. med nr. 1000, jf. Esp.§170) som
ordenstal: som har nr. 1000. Det var
i det tusende Aar efter Frelserens Byrd.
Grundtv.PS.1.548. hver tusinde Aar henter
jeg ham ig]en.HCAnd.(1919).I.258. *Een
Mand af Tusind, er Salomons Ord,

|
Blir

dig mer end en Broder . .
|
men den tusinde

Mand ved din Side gaar,
|
Har Alverden

end vendt sig imod dig. Friis-Møll. Overs, af
Kipling: Digte.(1928).119. y/. Tusindedel : de
Roman-Catholske, som neppe udgiorde den
tusinde Deel af Nationen, foraarsagede
den sidste Catastrophe./?oi6.£p./¥2<?3. Men-
nesket . . kan med al sin Fornuft ei begribe
den tusinde Deel dera,i.Suhm.II.58. træt af

for tusende Gang at udmale sig Frem-
tidens Herlighed.jpJac.7.i22. de taler for

tusinde Gang om det evige Thema,. Bang.SE.
237. KBecker.S.1.5.

\\ {jf. isl. J)usundasti, ty.

tausendste) andre (nu næppe br.) former for

ordenstallet er: tusindeste (Gram.Breve.

74), tusindste (Rostgaard.Lex.T73b. LTid.
1755.342. Skuesp.VII.295. JBaden.Gram.-
108. Molb.HO.), (sj.) tusind te (jf. SBloch.
Sprogl.153).

Tusinde-, i ssgr. af II. tusind(e); kun
i faa tilfælde (og med sideformer med Tu-
sind-^. -del, en. (1. Ir. Tusind-. Bagges.
Ungd.II.4.). (sv. tusen(de)del; ;/. den tusinde
del u. II. tusinde 2) Viooo; 1 pro mille, (vægte)
som angive en Tusindedeel af et Gran.J?6
Lund.Samler.II.(1804).20. lad mig skimte,

om det saa kun var Tusindedelen af et

Reiai,h.Hrz.XVII.285. Remediet angives hyp-
pigst i Tusindedele af Bruttovægten, fl^o^e.*

613. jf.: en titnsendedel.Wiwel.146. •kunst-
ner, •tal(8), -vi«, se Tusind-kunstner,
-tal(s), -vis.

tusind-farvet, adj. (nu 1. br.) som
har tusinde, saare mange farver. Oehl.VII.

119. *Templets Buer,
|
Hvor, tusindfarvet,

10 Solens Glands
|

Igjennem Vindver luer.

Winth.Haandt.88. -fod, en. se -fødder.

03 -fold, adv. ell. adj. (ænyd. d. s. (i bet.

1-2;, glda. tusindh foldh i bet. 2 (Brandt.RD.
1.217), ty. tausendfalt, mni. dusenvolt) tu-

sinde ell. saare mange gange saa meget; gen-

taget tusinde ell. saare mange gange. I) som
adv. *Fye, skiem dig tusindfold. jffoift.Paars.

218. *0 tusindfold til Lykke da.Brors.305.

Vor Verden priser jeg tusindfold. PMøH.
20 (1855).1.130. Gud vil belønne det tusind-

fold. MO. 2) som adj. 2.1) som ubøjeligt adj.;

dels i forb. m. entals-suhst. (jf. II. tusind(e)

1.4;.- *Tusinde Byrder i Kronerne hvege,
|

Tusindfold Omhu i Scepterets Magt. Ztn^o.
SS.III.234. *Saadan er mit Liv:

|
En tusind-

fold G!xa.d,d.HuldaLiXtk.ElskovsRose.(1934).40.

II
dels i forb. m. fit.-subst. at høste tusind-

fold Frugter af sit Arheyde.Holb.Ep.VUl.
de tusindfold Glæder, som det landlige Liv

30 tilbyder Mennesket. J«ng'e.7. *Et stumpet
Stykke Muldjord bag Klitters lave Skjold,

I

men stort af Hav og Himmel og af Min-
der tnsindiold. Rørd.GK.220. 2.2) (nu næppe
br.) som bøjeligt adj. Rostgaard.TP.57 (se

suffiks -fold sp.106^''). en Løgn bekræftet
ved de foregivne Øienvidners tusindfolde

Trængsel. Mart. Mynst. II. 16. 3) (sj.) som
subst. Livet i dets tusindfold (o: store mang-
foldighed). Grønb.RS. 50. O -foldij^, adj.

40 (ænyd. d. s., ty. tausendfåltig, //. oldn. (adv.)

J>usundfaldliga) d. s. s. -fold 2; se u. art.

-foldig (DO.Vlll). -fryd, en. flt. d. s. ell.

(nu næppe br.) -er (ogs. som pi. ell. brugt

som ent., fk. (Moth.T229). HesteL.(1703).C4^.
Høysg.S.13. Grundtv.Krøn.40). (ænyd. tu-

sindfryder, SV. tusenfrojd; jf. -dyd 2, -pige,

-pitter) S( slægten Bellis L. (m. talrige hvide

(ell. rødlige) randkroner) ; især om den i Dan-
mark alm. vildtvoksende, næsten hele aaret

50 blomstrende art B. perennis L. (almindelig
tusindfryd; jf. Bellis, Gaaseurt I.2). JTusch.
34. *Paa Engen myldre de Tusindfryd,

|

Smaafugle kviddre i grønne Skove. Ing.RSE.
V1.112. * Rundt om i Græsset staar smaa
Tusindfryd

|
som hvide Dryp fra Himlens

hvide Skyer. Stuck.S.68. Fra det tynde Grøn-
svær tittede Tusindfrydene frem og var knap
til at skelne fra smaa, hvide Sten. Søiberg.LL.
232. jf.: *Her skal jeg plante selv til Yngle-

60 Fynd og Dyd,
|
Med tusind-gylden Urt hos

Matrem tusind FTyd.PoulPed.DP.(1937).45.

II
tidligere ogs. om melet kodriver, Primula

farinosa L. (Moth.Conv.T139), og amarant

(1), Amarantus (HaveD. (1762). 205) || i
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sammenligninger ell. billedl. udir. for noget

skønt, yndigt, herligt olgn. Reisen, som en
Tusindfryd | I Blomster, stod for Tanken.
Heib.Poet.VII.366. *1 gamle, elskelige To
(o: et guldbrudepar) \

|
Hvorhen idag I festlig

trine,
|
Har Eders Blik den sjældne Dyd

|

At plante Blomsten Tusindfryd
|

I Alles

Bryst og Alles Mne. Bødt.SD.ll. Den lille

Therese blev dænget med Kjærtegn, Mo-

Velmagts - Dage. Kierk. VIII. 48. -kunst-
ner, en. (f -kunstler. Biehl. DQ. IV 53.

t Tusindekunstner. man kaldede ham ogsaa
tusinde Kunstneren, fordi han kunde giore

med Hænderne fast, hvad han med Øyne
sa,a.e.LHøyer.G.123). (ænyd. d. s.; fra ty.

tausendkiinstler, ænht. ogs. -kiinstner, mnt.
dusentkunstehere ; opr. spec. om djævelen

(jf. t tusindfoldkunster(mand) i denne bet.:

deren kaldte hende sin Tusindfryd. 6'cAami. lo Rostgaard.Lex.T 72 c) ; jf. Syttenhaandvær-
BS.212. jf.: Tusendfryd. 50 Børnesange.
NEPetersen.(bogtiteU888). -frø, en. (efter

ty. tausendkem, -kom og det ældre slægtsnavn

Millegrana; ;'/. Linknop) 2f Radiola (af hør-

familien) med en enkelt art R. linoides Roth
(liden tusindfrø). Lange. Flora.' (1851). 102.

Rostr.Flora.I.'*(1925).216. f -fødder, pi.

ell. en. (sj. -fod. Amberg.). (sv. tusenfot, ty.

tausendfuss, -fusser, -fiissler) d. s. s. -ben 1.

ker) egl. (jf. Kunstner 2): person, der kan
udføre en mængde behændigheds- ell. tasketi-

spillerkunster; nu ofte: person, som kan ud-

føre mange forsk, arbejder, udøve mange forsk,

slags kunst ell. færdighed ell. er kyndig paa
mange forsk, omraader. „Her forestiller jeg

Dem en Tusendkonstner, Herre!" — „Hvad!
det er jo den Gavtyv af Tiener, som jeg

havde i ?a.nsV'Biehl.(Skuesp.III,5.12). Præ-

I

LTid.1725.719. Reiser.IV378. Cuvier.Dyrhist. 20 sten. Digteren, Naturforskeren og Tusind
11.105. -fører, en. [I] (bibl.) befalingsmand
over den største enhed i den israelitiske hær.

Saul . . gjorde ham til Tusindfører (1871: Hø-
vedsmand over Tusinde). lSam.18.13 (1931).

Israels Ældste og Tusindførerne (1871: de
Øverste over Tusinde). IKrøn. 15.25 (1931).

-sylden, en. {ænyd. d. s., sv. tusengyllen,

ty. tausendgiilden(kraut) ; ligesom f hun-
drede gylden t sa. bet. (Moth.H316), ty.

kunstneren S. Z. Cit.l831.(Hjort.B.I.295).
Hvor behændig kan dog ikke Kjerlighed

være, hvilken Tusindkunstner den er. Kierk.

IX.322. (Kierkegaard) er en Stilens Tusind-
kunstner, der leger med alle Vanskeligheder.

GeorgChristensen.Litteraturhist.il. (1916).102.

-kunstnerisk, adj. (jf. -kunstig; sj.)

adj. til -kunstner, den tusindkunstneriske

Undervisning, der . . er ved at fortære

hundertgiildenkraut fejlagtig gengivelse af lat. 30 den danske Skole.Blatt.HumanistiskDannelse
centaureum (-ium), opfattet som smsat. af
centum, hundrede, og aurum, guldpenge (jf.

II. Agerum^, medens det i virkeligheden er

gr. kentaurion (efter den lægekyndige kentaur
Cheiron); jf. -dyd samt Gyldenkrud, Jord-
galde, Skaburt) 2( Erythræa L.; ofte spec. om
arten E. centaurium (L.) Pers. JTusch. 84.

301. Tusend Gylden, hvilken . . Urt, distil-

leret paa Brendevin, holdes for et sundt
Stomacale (0: mavestyrkende middel). Thu-
rah.B.31. *I Sprækker, hvor den salte Sø
slaar ind,

|
tør Tusendgylden friste

|
sit

spæde Liv med røde Stiernekviste. Rørd.SS.
28.

II
t sa. bet. Tusindpylden-urt. (Kalk.lV

488). PoulPed.DP.(1937).45(se u. -fryd;.

VareL.*893. -korns-vægt, en. (bryg.)

kvalitetsvægten af 1000 bygkorn, brugt ved
prøvning af korn til ølfremstilling. Bryg.

(1941). f -kram, en. (smaa)kram af

(1936).45. -mundet, adj. (nu sj.) som har

tusind munde, ell. som taler med, udtales af

tusind munde; især om rygtet ell. rygtets gud-

inde (Fama). Siig tusindmundet Dyr, siig

Fama vedst du icke,
|
Hvor hun at finde er.

IIolb.Paars.50. Engelst.II.123. »Udraab fra

Taget,
I
Rygte tusindmundet:

|
Død tabde

Slaget. Grundtv.SS. 1.457. -os;-een-nat, se

u. II. tusind(e) l.i. -piffe, en (LollO.) ell.

40 (især) -piffer, pi. (jf. I. Pige 6; dial.)

2( bellis; tusindfryd. IDJust.Havevæsenet.II.

(1774). 105. JTusch. 34.289. Plænens lave

Tuer
I

med Tusendpiger. Rørd. JII. II. 336.

KMunk.E.79. -pitter, pi. ell. en (Moth.
T229). (jf. plantenavne som bondepit, (vist-

nok) Carthamus L. (smst.B303), hundepit,

spansk peber, Capsicum L. (smst.H315), præ-

stepit, om hestehov, Petasites Odrtn. (JTusch.

250), gøgeuri, Orchis L. (smst.155), og dun-
mange forsk, slags. Vi behøve ikke at gaae i 50 hammer, Typha L. (8mst.251.348); til I. Pit

Galanterie Boderne, for at besee al den Tu-
scnd-Kram, som der høkres ud for Paris . .

og for Nyrnberg etc.OeconT.1.25. -kunst,
en. (efter ty. tausendkunst; nu næppe br.)

en timndkunstners kunst, færdigheder, han . .

udkrammede sin Theologie, sin Philosophie,
sin Moral, sin . . Farvekunst og Tusind-
kunst. 7%gc«.L.//.22<?. ;/. HjælpeO. -kun-
Htiff, adj. (ænyd. d. s., ty. tauscndkiinstig;
s;.) adj. til -kunstner, mon man ikke snarere 60 Flora.(1834).44)

(egl. om tungekronerne); nu kun dial.) ^
d. 8. HesteL.(1703).C4^. JTusch.34. jf. Feilb.

(u. tusenddrenge;. -skalk, -skælm,
se ovf. u. Tusind- i ssgr. -skøn, en. flt.

d. 8. ell. (sj.) -ner. (fra ty. tausendschon,

egl. adj.: tusindfoldig skøn (jf. II. tu8ind(e)

l.i); nu næppe br.) S( tusindfryd; bellis; ogs.

undertiden om amarant (1), Am^iranlus L.

(Moth.T229. vAph.Nath.V111.260. Hempel

vilde beundre en saa tusindkunstig Potte-

mager? Ba/7jf^8.i)an/.//.3i6. \ -kunstlet,
part. adj. (jf. ty. tausendkiinstlerisch) d. 8.

en hoirøstet tusindkunstlet Overfladiskheds

Da springer frem, Kiær-
Tusindskion. Oehl.ND.146.minder flux og

Kjærbøll.FB.123. drocus, Tusindskjon og
Vrim'ler. Rich.HD.48. billedl.: Dvdens Tu-
sind-skiøn ey i min Have stocd. PoulPed.

XXIV. Bentrykt >•/« IM8 70
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DP.(1937).38. *Hand er sin Faders Tusind-

skiøn. Brors.93. *Dydens tusind skiøn
|

I

hendes Skaal staar grøn. Stub.125. til hvad
Slægt hører . . denne Blomst (o: en lille pige)?

— til Tusindskiønnernes.-Heg^erwL.Di^'or^iSP.

II
fløjlsUomst, Tagetes. Funke.(1801).IL452.

-straale) en. S( hurvilomst af slægten

Buphthalmum L. Lange. Flora. 327. Rostr.

Flora.I.^*(1925).425. -»voger, en. se Svo-

ger 1.6. -tal, et. (ogs. Tusinde-. FGuldb.

S.85. Ing.DeUnderiordishe.(1817).126(sa.EF.^

I.(1845).75: Tusindtal;. Rich.1.5. jf. Glahder.

Retskr.''(1929)). (ænyd. tusind(e)tal, oldn.

J)usundatal (i let. 2)) I) (jf. I. Tal 3.3; sj.)

i hest. /..• det ellevte aarhundrede. Næppe en

eneste (font) tilhører Tusindtallet (s: tiden

1000-1099). Mackeprang.D.3. 2) (jf. i tu-

sind(e) tal u. II. tusind(e) l.i samt I. Tal 5)

CP antal af 1000 ell. meget stort antal. 2.1) i

al alm. *Jeg elsker de blanke Sunde
|
Med

Sejlernes Tusindtal. JHeiws./S'.I. et Tusind-

tal rugende og skrigende Søfugle. JFJens.

S0.8. Kunstnernes originale Udkast . . maa
have overskredet Tusindtallet. UnivProgr.

1944.1.5. 2.2) i forb. i tusindtal, i tusindvis.

Holb.Intr.1.476. medens Folket i Tusindtal

sværmer om paa Gader og Torve. Winth.

VIII.191. i Skoven, hvor der gik store Flokke

af Vildsvin i Tusenåtal. SvGrundtv. FÆ. I.

163. -tallig, adj. (sj. -tallet. En ny tusind-

tallet Personalforøgelse. PoW/f>1943.10.sp.5).

som tæller (rummer, omfatter) et antal af et

ell. flere tusinder, paa Markerne samlede Stæ-

rene sig i tusendtallige Flokke til Afrejse.

Pont.M.61. en tusendtallig menneskeskare.

Hjortø.Syner.(1899). 5. den nye Tids tusind-

tallige Pionerer. Jesper Ew. K. 1 02. -tals ,

(ubøjeligt) adj. ^tusinde-, se ndf.). (sv. tusen-

tals; egl. gen. af -tal 2; 1. br.) som tælles i

tusinder, i tusindvis. Skarleye og Agurker, og

tusindetals andre 'RetteT.PAHeib.Sk.II.120.

i de store Stæder har det pulserende Liv . .

bortslidt altfor mange smaae Kostbarheder

under sine tusindtals Foåsaa\eT.Gjel.GD.7.

(foreningen) „Brage" med dens tusindtals

MeålemmeT.AarbTurist.1945.58. -vis, subst.

og adv. (ogs. Tusinde-. MR.1832.92. HCAnd.
BCÆ.I.318. Watt.PF.58. Gersov.KL.59. jf.

Saaby.''), {jf. -tal 2 samt ty. (sj.) tausendweis,

adv.) I ) som subst. Jeg trækker mit Vækkeur
op, som jeg har gjort tusindvis af (alm.:

tusinder af) I)age.JohsWulff.FA.97. \\ næsten

kun i forb. i tusindvis, egl.: i antal, mængder
paa 1000 hver; 1000 ad gangen; nu især: i et

antal af flere ell. mange tusinde. *Ind i Laderne
vi bringe

|
Tunge Neg i tusindviis. SalmHus.

61.4. 1 Handelen komme Zobelskindene enten

hele eller ogsaa i Sække . . ofte i tusindviis.

SLangkjer. Varekundskab.I.(1856).564. Guld-

gravere i Tusindvis strømmede t\\.NaturensV.

1914.120. (1. br.) m. flg. præp. af: I Tusind-

vis af (alm.: tusinder af^ Mennesker er i

Aften paa Gaderne. PoU'/n 1935.2. sp.3. 2)

(nu sj.) som adv. : d. s. s. i tusindvis (se u.

bet. 1). *grusomt Slag, hvor tusindviis
|

Mænd, Ynglinger og Fædre bløde. FGuldb. I.

97. Muursteen sælges sædvanlig Tusindviis.

VSO. hele Mandskabet drog ud, hundredvis
og tusindvis (1871: ved Tusinder). 2Sam.18.4
(1931). jf.: Kom med til Skjærgaardene,
hvor tusindviis Klippe- Øer med Fyr og Gran
ligge som Blomsterhede. HCAnd. SS.VIII.
125.

II
ogs.: tusindfold. *Ære og Lov og Pris

I

Tusendvis
|
Vor Herres Fader kjære

|
Nu

yære.Grundtv.SS.Y621. jf.: tusind Kys og
tusind Klager,

|
Alt, hvad vi bar, var tusind-

viis. TFin^A. ¥20. -øje, et. (sj.) om (sammen-
sat) øje hos insekter. *Myrens Tusendøje.
Rørd.GD.113.

I. Task, et ell. (nu næppe br.) en (LTid.
1742.625. Etlar.F.87). [tusg] Høysg.AG.34.

flt. næppe br. {ænyd. tuske, bytning, tusk, skuf-

felse, bedrag; fra nt. tusch, mnt. tusch(e),

20 bedrag, skuffelse, mht. tusch, spøg, spas, spot,

bedrag, bytte; af uvis oprindelse; jf. I. tuske

;

maaske har ordet egl. været brugt om tasken-

spillerkunster, hvorved noget ombyttes, ell. om
løjerne med bytning af klædningsstykker paa
det saakaldte „fejlemarked" (se fx. TroelsL.'^

VI.155); især CO ell. fagl.) ombytning af en
ting med en anden, især: vare med vare ved

handel; byttehandel. Deres Handel og Van-
del bestaaer i Tusk. LTid.1743.376. Tharsis

30 handlede med dig . . Menneskesjæle og Kob-
berkar gave de dig i Tusk (Chr.VI afvig.;

1931: Bytte). E2.27.13. Vi sejler (paa Niger-

floden) paa Tusk. OseJens.IN. 3. (handelens)

Barndomstrin, da direkte Tusk og Bytte
foregik uden Mellemmidler. Jo/isfirønds^. FZ.
15. billedl.: *Det var Naade over Naade,

|

At du med os bytted saa; |
Det er Kjærlig-

hedens Gaade,
|
At det Tusk sig lod opnaa.

Grundtv.SS.iy.235. gøre et tusk: Moth.T
40 230. Hos Handels-Gartner Krause giorde

jeg et Tusk med Yexter. Viborg.(NÉache.
LundsAngreb paa bot.Have.(1788) .50) . Etlar.

SB.175.
II

(sj.) hvad man erhverver ved bytte-

handel. *han havde med sig fra Korinth:
|

En Sølvstob, gyldne Bæltehager,
|
en Ring

med brunrød Hyazinth . .
|
Det hele Tusk

for Vintrens Vid. Blaum.StS.51.
II. Tusk, en, et. se II. Tusch.

Task-, i ssgr. af I. Tusk ell. I. tuske,

50 fx. (foruden de ndf. medtagne) Tusk-middel,

-omsætning, -vare.

I. taske, V. ['tusg8] Høysg.Anh.22. (dial.

to(r)ske. Cit.l719.(Vider.II.358). Feilb. jf.

LollO.). -ede. vbs. -ning (Riber.1.52. Hjælpe

O.), jf. I. Tusk, Tuskeri. (ænyd. d. s., sv.

tuska; fra nt. tusken, mnt. tuschen, bedrage,

drive gæk med, spille med terninger, bytte,

mnt. tuschen, tiuschen (nht. tauschen, bytte,

veksle, tauschen, skuffe, bedrage, narre); af

60 uvis oprindelse; jf. I. Tusk, fortuske ||„Tale-

spr., og plat." Levin.; nu i rigsspr. især CP,

ofte lidt nedsæt.) give noget bort mod at faa

noget andet til gengæld; bytte; især: drive

byttehandel (med varer). I) uden obj. Hun
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har tusinde Forretninger, og der er ingen In-

trigue, hun jo veed at reede sig udaf. Hun
laaner og tusker, og kytter og bytter.

KomGrønneg.III.llO. * Kirken skifter aldrig

Grund,
|
Tusker ej og hytter. Grundtv.SS.Y

24. *At tuske og tinge, at prutte paa Købet.
Drachm.SB.149. Handelsfyrsten . . grundede
sin magt på at tuske med tingene.Grønb.Hel-

las.I.f1942).123.
|| (sj.J bytte arbejde, stilling,

lod (med en anden). *Jeg vel fornøjet er lo

med Arbeid og med Møye,
| Og tudsker ey

med den, som er i Hene-Fær. FørstePrøveaf
DanskeVers.(1738).18. 2) m. obj. 2.1) m. obj.

[alene: udveksle noget ved byttehandel ell. bytte

.noget bort mod noget andet; ogs. undertiden:

[erhverve ved byttehandel. Jøder, som kjøbe
og tuske adskillige Snurrepiberier. Pwå^eift.

Sk.II.328. *For hundred Stykker af hvidest
Liin

I
Jeg (o: en viking) tusker ei danske

Tige.Ing.VSt.SS. man kan ei tuske den (o: 20

visdommen) for pure Gnid. Job.28.15 (Lind-
berg), uegl.: Det hued os (o: fiskerne) godt .

.

Det hullede Net at tuske med hudtætte
Skiold (o: blive krigere). Oehl.XXXI.287. *Er
[den gale Fyr (der sidder paa broen ml.

[Frankrig og Spanien) et Billed
|

paa, naar
Lande tusker Tanker. SophClauss.AT.29. 2.2)

[i forh. m. adv. (se ogs. u. bet. 2.z). naar mand
fiver mere ud, og har mindre at tuske om-

,
ring (0: ombytte, give i bytte), maae mand 30

|af Fornødenhed matte sig selv ud, og være
:foraarsaget at lade sit Sølv og Guld gaae ud.
LTid. 1726.455. naar en Grønlænder kiøber
en Kaaber-Kiedel af os i Dag, kand man
anden Dagen mod en Væg-Steens Kiedel

;
gierne tuske den tilbage igiex). OeconJourn.
1757.534.

II
nu især i forb. tuske noget

bort, hen ell. væk (for ell. (nu sj.) imod
i(LTid.l744.12. Schytte.lR.il.189) ell. med
'(LTid.1743.392) noget andet). De Tydske, 40

Bom Cæsar beretter i hans Bellum Germani-
cum, tu.skede deres Koner bort imellem sig,

•Bom andre Y&hre. Schytte.IR.V70. „Hvor har
Du gjort af Børnene?" „Den Ene tuskede
jeg hen til en Skjærsliber, for en Lamme-
skindskofte og to Kavringer."£<iar.(?^.//.5.
Saadanne Ting tuskede Graabrødrene væk
for Oste og Æg ude hos Bønderne. Elkjær.
RK.104. 2.3) m.refl. hensobj., i forb. m. til:

tiltuske sig. Moth.T229. Det er kun Kato- 50

likkerne, der kan tuske sig Aflad til.CFMor-
tens.RW.197. »Skændsel uden Bund,

|
om

han blandt Venners Grave
|
maa luske som

en Hund
|
og tuske sig til Fred

|
ved som

sin Fjtmdes Slave
|
at sælge ham sin Sved.

KMunk.DS.9.
\\

(sj.) uden til, i videre bet.:

skaffe sig; redde (4). Vagabonden var oftest

en afmagret . . Fyr, der havde tusket sig

et Par Bukser her, en Jakke der. Lindskov
lIans.(Pol.*/*1943.10.sp.l).

II. taske, V. -ede. {ænyd. d. s., sv. tuska
till, ned, rakke til, tilrede, oldn. tuska, puffe,

støde; til V tusse; jf. II. tusle samt fortusket;

nu kun dial.) rykke (gentagne gange) i; ruske

(II. 1-2). jf.: Saa tog Fru K. fat paa Barnet
og tuskede med hende og skældte nd.Olde-
morsErindringer.(1908). 115. især i forb. m.
I. ruske: Moth.RHl. De havde ham imel-
lem sig, og tog paa at ruske og tuske ham
hid og did. Nysted.Rhetor.52. *De rusker mig
(0: hørren), de tusker mig højt oip.Krist.DF.
54. i sanglegen hanen sidder paa bjælken
(se DanmSanglege.31ff.): *så rusker vi, så
tusker vi N. N. af sit sæde. Moth.RUl. *Her
rusker vi, her tusker vi

|
en Jomfru op af

Sæde. DanmSanglege.32.
III. taske, V. se II. tusche.

tasken, perf. part. af tærske.

Taskeri, et. (især nedsæt., 1. br.) vbs.

til I. tuske. Det er Tuskeriet, de Frikonserva-
tives Handler fra Rigsdagen, vi nu ser ind-

ført i vort kommunale Liv paa Frederiks-

berg. For<Land.*V,iSi6?4.2.s/).7. jf.: Ved det
Valgtuskeri, der efter Valgmandsvalgene
gik forud for det sidste Landstingsvalg,

blev han skubbet ud. Pol."/ii 1928. 3. sp.l.

tasket, perf. part. af tærske.

Task-handel, en. (ty. tauschhandel;

jf. Bytte-, Skiftehandel, Naturaløkonomi)
handel, der sker ved bytning af vare mod vare

uden brug af penge. Amberg. (jøderne) dreve
Bissekram og Tuskhandel, især mod gam-
melt Søly.Goldschm.Hjl.1.33. Maden omdeles
og fortæres (paa hospitalet), efterat flere smaa
Tuskhandeler ere gaaede iforveien. VKorfit-

sen.GM.124. I sine yngre Aar opkøbte han
Æbler . . som han atter solgte . . mest i

Tuskhandel, thi Regning var ikke hans
Styrke. HPHanss.T.44. billedl: De magiske
Ord løse Tungen . . bringe Liv i hiin spiri-

tuelle Tuskhandel, ved hvilken begge Parter

vinde (o: samtale, meningsudveksling). Blich.

(1920).XIV.211. Kierk.VI.393. en politisk

1vi?k\vdindel.UarNiels.DeDanskesVej.*(1938).

31. -handle, v. (1. br.) drive tuskhandel,

de norske Købmænd, der besøgte Landet
(o: Grønland) for at tuskhandle. PA^øriuwd.

(Nationalmuseets Bog. 1925. 36). Knud Rasm.
GS. 11.383. -handler, en. (nu sj.) person,

der driver tuskhandel. Amberg. VSO.
I. taste, V. ['tusla] -ede. (no. dial. tusla,

gaa sagte; afl. af lY. tusse ell. lignende dannelse

som tasle og tisle (dog maaske delvis egl. sa.

ord som II. tusle^; m. h. t. bet. 1 jf. nt. tusseln,

tuscheln, hviske, ænyd., glda. tuske, hviske,

tale hemmeligt (se u. tiske^; næsten kun dial.)

I) frembringe en hvislende, raslende

ell. puslende lyd. Næsvise Vinde pusle
(

og txxfde. Aakj.Breve.(udg.l944).30. »man hør-

te .. de vældige Lindetræers
|

tuslonde

Aftensna.AaBerntsen Klinten ogHveden.(1914).

59. det tusler i bladene (0: naar det regner).

OrdbS.(Sjæll.). 2) bevæge sig med en puslende

lyd ell. med smaa trin; sjokke; trisse;

nusle, nusse omkring. Fru I. F, gik rastløs

som en æggesyg Høne og tuslcde rundt fra

Stue til Stne. EmilRasm.FB.106. Saa suk-

kede han inderligt . . og tusledo ind paa

70'
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Hotellet igen. VFMøller. Bag degraaFa^ader.
(1922).87. Han blev ved at gaa der og tusle

om ved den Kiste. Bregend.AS.71.

II. tnsle, V. ['tuslo] -ede. (no. dial.

tusla, pusle, sysle med noget, nt. tuseln,

ruske, Iringe i uorden, jf. ty. dial. ziisseln,

ruske; afl. af Y. tusse; jf. II. tuske; sml.

I. tusle; dial.) I) rykke, ruske i; hringe i

uorden, urede; gøre pjusket; ogs.: kramme.
tusle een i iidiaTet.MDL.614. kærtegnende
at blive „tuslet" i hkiet. DSt.1924.52. Feilb.

UfF. 2) (jf. mosle^ arbejde smaat, uordentligt

ell. besværligt med noget; pusle ell. mase
med noget. (Chr.) Richardt . . gaaer saa mor-
somt og tusler med sig selv. Scharling.Theolog
ellerDigter.(1917).272. tusle med en (regere

med ha,m.).OrdbS.(Helsingør). \\ m. obj.: faa

bugt med; magte; tumle; overkomme. EHHage-
rup.lOO. Feilb.

tntiinørk, adj. (dannet til Tusmørke;
1. br.) som ligger i, er hyllet i tusmørke; halv-

mørk; skumrende. De andre to traadte ind i

den tusmørke KiTke.Oehl.Øen.(1824).I.231.

*Da sprang der på det tusmørke
|
Skovnæs i

det samme |
en Gnist ud af Mørket. Eørd.GD.

76. Belysningen bag Søjlen er tusmørk.Z>e<

kgl.Teater.Off,cieltProgram}fil946.32. billedl.:

(Danmarks historie) i sin helhed er så man-
gelfuld, usikker og tusmørk. ^Z)Jør^./.<355.

||

oftest i forb. det er (ell. bliver^ tusmørkt.
Det var mere end tnsmøikt.Kruse.Fortællin-

ger.I.(1822).132. det begyndte at blive tus-

mørkt. Hjortø. Kv.32. Poul Sør. BS.497. UfF.
(sdjy). Tusmørke, et. ['tusimør^a] Høysg.

Anh.22. (nu ikke i rigsspr. -mørk. Holb.Me-
tam.7. Thaar.ES.132. — tidligere undertiden

skrevet Tuds-, OeconJourn. 1758. 360. Luxd.
(Skuesp.VII.449). HCAnd.BC.I.188. Thus-.
Suhm.Hist.1.223). (ænyd. tus(s)-, tys-, tøs(s)-,

tvissmørck(e) (Kalk.IV.523), sv. (dial.) tus-

morker, n., no. dial. tussemyrkn; 1. led er

Turs (se Brøndum-Nielsen.GG.I.204. jf. Sort.

(Thott4°1466.120). VSO. MO.); grundbet.

vel: mørke, i hvilket trolde (og andre over-

naturlige væsner) kommer frem, sml. jy. trold-

mørke, tusmørke (Feilb.), og u. Plasning

samt Turs sp. 1093^*; i dial. (fynsk) ogs. tus,

tusmørke (MDL.614. UfF.), vel forkortet af

Tusmørke, sml. Tusning, VI. tusse) det halv-

mørke, der hersker ved overgangen fra dag til

nat, ell. den tid, dette mørke varer; (aften)-
dæmring; (aften)skumring; mørkning;
ogs. (nu sj. undt. astr.) om tilsvarende over-

gang fra nat til dag om morgenen; (astr.)

i mere præcis bet., om tiden fra solens

nedgang, til den staar 6°, henh. 18°, under
horisonten (om aftenen), ell. fra den staar

6°, henh. 18°, under horisonten til dens op-

gang (om morgenen) (det borgerlige, henh.

det astronomiske tusmørke); ogs. (dial.):

bælgmørke (Feilb. jf. Tværmørke^. i Tus-
mørket (1931: Skumringen^ om Aftenen.
Ords.7.9. fra Tusmørket (1931: Dæmring^
og indtil Aftenen paa den følgende Dag.

lSam.30.17. Holb.UsynU.l. Tusmørket vi-

ger og Dagen iremhryder.Grundtv.PS.VII.
119. Tusmørket elske vi mest,

|
Naar den

langsomtbesnærende Dæmring
| Drager sit

Slør
(
Over Himlens rødmende Kind. Hauch.

SD.I.95. han vaagnede henimod Morgen og
saae hende . . i Tusmørket. Bang. Udv.113.
Aftnerne var nu meget lyse, skønt Tus-
mørket ikke var af lang Varighed. JFJens. ilf.

10 1.162. Onsdag 7 (februar) Sol op 7.66' ned
16.62' Tusmørket varer ib'. UniversitetetsAl-
manak.1940 . . beregnetafObservatoriet.il. || i

al alm. om halvmørke, (i forgemakket) var
slet intet Lys, der var en Slags Tusmørke.
HCAnd.(1919).II.259. Bang . . med Pande-
haarets Tusmørke over de indsunkne Øjne.

Nathans.WB.lO. || billedl. I det 6te Aar-
hundrede begyndte Videnskabernes Tus-
mørke. Schytte.IR.IV218. (der) breder . . sig

20 tit et sørgeligt Tusmørke over de Ting, der
vedrører Forplantningen. Vor Ungdom. 19441
45.243. gudernes tusmørke ((fejlagtig)

gengivelse af oldn. ragna rok, se Ragna-
mørk(e), -rok; nu 1. br.) ragnarok. Holb.DNB.
98. det er en forfærdelig Nat . . Det er Gu-
dernes Tusmørke. Ew.(1914). 1.332. Grundtv.

Mytologi. (1808). 139. ThøgLars. Frejas Rok.

(1928).30. Tusmørke-, i ssgr. fx. (foruden

de ndf. medtagne) tusmørke-agtig, -dyr, -sang,

30 -skær, -stund, -tid, -time. -blindhed, en.

(l.br.) d. s. s. Natteblindhed. Bek.Nr.217
^*/»1936.§l. -cirkel, en. (astr.) dæmrings-
cirkel. ConvLex.XVIII.135. -fug^l, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -sværmer. Brunnich.Enio-
mologia.(1764).73. Hauch.1.63. f -larve,
en. (jf. Sfinks 3) aftensværmerens larve. vAph.
Nath.V.57. -sværmer, en. (jf. -fugl; især

zool.) aftensværmer. Funke.Naturhist.f.Ung-
dommen.^(1801).115. Brehm.Krybd.589. *Blødt

40 som en Tusmørkesværmer
|
svæver mit (o:

sneens) flagrende Fnugg. Holstein. MM. 17.

billedl.: Hegel (fordrev) disse flygtige clas-

siske Værker, disse lette Væsener, Tus-
mørke-Sværmere fra Classicitetens Hvæl-
vinger. Zier&./.37. Det var just i Mørknin-
gen, i den Time, da Sjælen fyldes af Længsler,

der undrer den selv . . Længsler, som flygter,

naar Lampen tændes, men som flyver i

Grænselandet mellem Nat og Dag — Tus-

so mørkesværmere, dunkle Fugle, vemodige
Minder, farlige Drømme.Jørg.HK.26. Tus-
mørkning, en. (omdannet af Tusmørke
efter Mørkning ; nu næppe br. i rigsspr.) d. s. s.

Tusmørke. I Tusmørkningen kom der en
græsselig stor Mand til dennem. Schousbølle.

Saxo.246. SvGrundtv.DF.il. 105. Tusning,|
en. (vel dannet til (1. led af) Tusmørke eftef

Mørkning, Plasning; sml. (sj.) tusne, mørkne^
skumre (HAhlmann.P.71); dial.) d. s. s. Tus-'

60 mørke. Rasmllans. M.II. 142. Feilb. jf. Af-

I

tentusning. PoulPed.DP.(1937).98.
I. Tusse, en. ['tuso] flt. -r. (jf. nt. tuse,^

sammenfiltret bundt, nøgle, tot af noget, nht.

zause, samt sv. dial. tose, sammenfiltretl
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mængde; til Y. tusse; fagl.) bundt paa en
særlig maade sammenslyngede traade, hrugt

som materiale til knuder ved tæppeknytning.
BerlHaandarl.il1.284.

II. Tasse, en. se Turs.

III. Tasfiie, en. se Tudse.

IV. tasse, V. ['tusa] -ede. (sv. dial, no.

\dial. tussa, traske; vel lydord af lign. art som
lY tasse; jf. I. tusle; dog muligvis egl. sa.

ord som Y tusse; især dial.) gaa langsomt

med slæbende trin ell. med en puslende lyd;

trisse; sjokke; i videre bet.: gaa (omkring)
luden at forrette noget ell. arbejde, uden egent-

fUgt maal, paa en hovedløs, forvirret maade
\(og sadledes m. overgang til III. tosse^/

IwMsse, tulle rundt. Barbara (o: en gammel
\1cone) tussede hen til et Bord ved Væggen,
\Font.DR.I.74. Tinus tudsede af i Mørknin-

Sen, uden at Nogen saa ham. JFJens.J.66.

e smaa elskelige, paa Trætøfler . . tudsende
\isk^d.nQTinå&r.sa.FolkeslageneiØsten.(1943).20.

\jf. MDL.614.
II

oftest i forb. som tusse
|om(kring) ell. rundt. Hist og her tussede

ten Flok magre Faar omkring mellem Højene.
{Pont.SM.4. Han gik og tussede om, sagdes
|om en, der ikke var fuldt tilregnelig. ÆaWeJr/.

\228. Han tussede i lang Tid rundt paa Værk-
IBteder.MLorentzen.R.II.65.

V. tasse, V. ['tusa] -ede. vbs. jf. I. Tus.
{crldre sv. tussa, ruske, no. dial. tussa ; besl. m.
eng. touse, ruske (meng. to-tusen, rive i), ty.

zausen, ruske (oht. zir-zuson, rive løs), og mnt.
tosen, ruske, sv. dial., no. dial. tosa, optrævle

olgn., isl. tosa, trække i (noget); se ogs. u.

II. tese; jf. II. tuske, II. tusle, I. Tusse;
dial.) rive, ruske i; tumle, bakse med;
ogs.: bringe i uorden, gøre forpjusket
olgn. Rask.FynskeBS.64. Hun daanede; men
da vi tussede hende lidt, kom hun ved sig

igicn. MDL.614. UfF. || tusset brugt som
adj.: forpjusket; uredt; sjusket (jf. fortusset

u. fortusket^; tjusset. OrdbS.(Fyn).
VI. tusse, V. ['tusa] -ede. (vistnok dan-

net til l.led af Tusmørke; jf. Tusning; især

dial.) blive tusmørke; skumre, det begyndte
og tusse. Wied.BS.201. Nu mørkner det,

Brodre, det tusser i Yest. Blækspr.1939.30.
Mørket sænker sig, og „det tusser" saa man
kun med Besvær kan genkende Deres An-
sigtstræk. BerlTid. •% 1945. Aft. 5. sp. 3. UfF.
jf. (sjæll.) tusset, halvmørkt i vejret. UfF.
OrdbS.

Tumne-hidf et. se u. Tossebid 1.

TiiHncn-d«k, et. se Tyskendæk.
I. Tut, en. [tud] (dial. Tutte. Anti-Spec-

tutor.95. MDL.614. Kværnd. Fleuron.DTN.
17. UfF. jf. Feilb. Esp.364. — nu kun dial.

Tute. vAph.Nath.II.160 (i bet. 4.8;. LollO.
— sj. Dut. (han har) købt Sirupsdutter hos

en Morlille i Slippen. Pon^.ÅTi2;. flt. -ter.

(jf. SV. dial., no. dial. tutt, spids, top; dels

sideform til I. Tud, dels laant fra nt. tutt,

tuut, dutt; hertil sideformer m. to stavelser:

SV. tuta, fingerlut, isl. tiita, hvad der stikker

frem i en spids, tiitta, gummisui, kræmmer-
hus, nt. tute, tiite ofl. (nht. tiite, diite laant

fra nt.), mnt. tute, horn, mht. tute, tutte,

brystvorte, kvindebryst, oht. tutta, tutti, tutto,

d. s., alt vistnok opr. barneord af lign. art

som I. Titte (jf. «. I. Sut;, II. Tut; jf. II.

tutte samt I. Tytte, Tøddel, Tojte)

1

)

(jf. bet. S; nu 1. br. i rigsspr.) hvad der

er snoet, flettet ell. viklet, rullet sammen; især

10 om haar, der danner en snip, lok, krølle
ell. en sammenrullet masse, knude. Tut
(er) en krusedt lok. Moth.T230. (barberen)

skallede . . mig ganske forfærdeligt af, saa
at jeg tilsidst kun havde en lille Tut i Fan-
den.Oehl.Er.il. 54. (hun) faar i en Fart
samlet sine tynde Lokker i en Tut i Nakken.
ZakNiels.B.108. jf. Tut kant, (haandarb.)
om smal, lukket frynse. KvBl.*^/itl904.3.sp.4.

II
{efter sv. tutor, se Arundsson.Svenskaforn-

20 sanger.111.(1842).198) om det omkr. spolen

(i vævens skytte) viklede rendegarn. Saa spole

vi Tutter,
|

saa væve vi Rutter.
| Spole

Tutter, væve Rutter,
|
lade Skyttelen gaa

(o: i legen „væve vadmel").DanmSanglege.265.

2) (nu kun dial.) noget rørformet, hult

cylinderformet, især: som rager frem, ud; ogs.:

rund aabning, rundt hul ind til et hulrum;
rør; tud; munding. Tut (er) En udstanden
ting fra noget. Moth.T230. let var det over

30 Veien fra Blaagaards Gravene at lægge
Muursteens Tutter hen til Skarnrenderne,

som skyllede dem lene. Riegels.Pesthuset.

(1798).12. det Glas, der . . bruges til Ruder,
blæses. Man forfærdiger først hule Valser,

som man kalder TntteT.JBeckmann.Techno-
logie.(overs.l798).375. Omsider faar Stald-

mesteren fat i Sækkens Tut, men da han
rykker til, gaar Bunden ud af Sækken.
Buchh.Kornmod.(1930).89. Kværnd. Feilb.

||

40 hult (rundt) træstykke ell. (knast)hul, hul-

hed i træer (hvori dyr søger tilflugt). Junge.

MDL.614. en udgaaet . . Stamme . . med en

Ravnerede i Toppen og Stærenes og Flag-

spætternes Tutter langs ned ad Siderne,

NPWiwel.NS.31. (maaren) havde haabet

at træffe et Egern i den hule Tutte deroppe

(o: en udgaaet eg). Fleuron.DTN. 17.

3) (jf. bet. 1) cylinder- ell. tragtformet
hylster olgn. 3.1) (jf. Kræmmer-, Papirs-

io tut; dagl. ell. (især) dial.) stykke papir,
der er rullet sammen til et kræmmerhus
ell. en slags pose, brugt som emballage

for forsk, varer; ogs. om saaledes emballeret

mængde, portion af varen. Moth.T230. jeg har

bemærket, du holder meget af Krakmandler,

Marie. Tør jeg maaskee forære dig en Tut?

(Giver hende Kræmmerhuset), Hr2.F259. En
Tut Sukkergodt? YærBgod. NSvends. 11.68.

jf.: hvad er hundredaarig Garanti?
|
En

Tut at giemmo Medynks-t raser i.Ploug.II.

214.
II
bundt tændstikker (indpakket i papir).

en Tut Stikker, PoI.'V.IP^^.i^.sp./. LollO. i

Hornbæk køber man Svovl-T ut ter. /''Z>j/r-

lund.Uds.59. 3.2) en række ved siden af hinan-
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den paa hånt stillede mønter (af sa. størrelse),

rullet ind i et stykke papir; pengetut. Jeg
seer nok at denne Tut Penge vil gaae pokker
i vold i 'Da,g.Holb.Bars.I.7. Her faldt store

Ruller og Tutter Guld hende i Hænderne.
Winth.VIII.105. (han) talte de blanke Sølv-

stykker, lagde dem i Tutter. HCAnd.SS.IV
299. 20 Stk. 5 Ører i en Tut.PolitiE.''y, 1923.4.

II
(foræld.) papirrulle indeholdende 10 rigs-

daler i smaamønt. Bloch Suhr.ÆS. III. 282.

Feilb.BL.160. 3.3) (jf. Finger-, Handske-,

I, Tommeltut; især dagl.) lille hætte til at

sætte paa en daarlig finger for at beskytte den;

ogs. om den del af en handske, der omslutter

den enkelte finger. Levin. Han gik i flere Aar
med store Klude og Tutter paa Fingrene.

JVJens.HF.19. Susanne vaskede Saaret og

bandt en Tut om Fingeren. Buchh.Su.1.243.

(fingervanterne) var nu ganske særlig mod-
bydelige! . . Som Regel smuttede der . . to

(fingre) i én Tut, saa vi kunde begynde
forfra igenl Soya.FH.l 3.

4) hvad der minder om en tut (3), et

kræmmerhus olgn. 4.1) (dagl.) i al olm.

det lyse Bøgeløv krøb frem af Tutterne,

gav de brune Skælblade et grønligt Skær.

Fleuron.S.56. det (er) Subimagohudene, hvis

Vingeskeder, som ukendelige smaa, sammen-
krøllede Tutter, ligger paa Siderne af det

aabne Bryststykke, hvoraf Dyrene (o: døgn-

fluerne) er krøbne ud. WesenbL. Ins. 33. jf.

I. Sut 1: Børnene flaskedes ikke op, man
kendte jo knapt Glasflasker, end sige Gutta-

perkatutter. rroe?sL.F///.2i6. 4.2) (1. br. i

rigsspr.) hvad der strutter ell. er trukket frem
(pyramide- ell. kræmmerhusformet), hun (greb)

fat i Skjorten foran paa hans Mave og
halede den ud i en lang Tnt.Wied.BS.182.
blaa Vallemstrøje mæ Tut ha,\i. KulsvierB.

100. jf.: (hun) havde set en Fattigpraas

blive hejset ned i Jorden og sidenhen ligge

der med bare en Tut Grus — som et Muld-
varpeskud — o\er. KMich.PG.94. 4.3) {efter

ty. tute; nu næppe br.) kegleformet snekke,
snegleskal. Fortegnelse paaByeskriverBirchs

Naturalier.(1763).A4^. jf. vAph.Nath.II.160.

sml. t Tutsnekke. Raff.(1784).97.
II. Tut, en. [tud] (jarg. Tutter. B.T.'Vi

1936.6.sp.4). flt. -ter. {jf. sv. tutta, lille pige,

tutte, lille dreng, oldn. tuttr, pusling, isl.

tiitur, d. s.; sideform til II. Tot og egl. barne-

ord af lign. art som de u. I. Tut nævnte; jf.

Tuttenut; dagl.) spøg. ell. kælende betegnelse

for et barn; ogs. (dial.) om person, der
er lille af vækst. Feilb. jf. Esp.364. Fr
Grundtv.LK.192. i rigsspr. især (ogs. i best. f.

Tutten^ brugt som kælenavn til (pige)barn.

lille l!vit.PoVUol943.12.sp.2. Hun bad ham
kalde hende Tut. PDiderichsen.DG.57.

\\

(jarg.) elev af yngste hold, klasse ved visse

seminarier. Feilb. NNielsen.LæreaarogLærer-
kaar.I.(1929).29.

III. Tut, en. [tud] flt. -ter. (ænyd. d. s.;

forkortelse for Substitut
; foræld.} d. s. s. Sub-

stitut 1. *Flux la'er han Præst og Degn og
Tutten sanke . .

|
De Lærde tre en skiøn

Beslutning tsi'er.TBruun.1.261. APetersen.

Degnehistorie.(1899).8. jf.: Strandalleen (i

Roskilde) (tidl. kaldet „Tuttestien" o:

Substituttens, Løbedegnens Sti). Trap.*//,

208. L a n d s - B y e - T u t. Skuesp.VI1.137. * Fra
Bispen selv til usle L&ndshy-Tnt. TBruun.
11.399.

10 IV. Tut, en. se Makketut.
V. Tut, et. [tud] flt. d. s. (dels vbs. til

III. tutte, dels substantivering af interj. tut,

gengivelse af en tudende lyd, jf. ty. tut, d. s.

II
dagl.) enkelt tudende lyd fra (bil)horn,

dampskib, lokomotiv olgn.; trut (II.l). End-
nu hørtes Tuttet nede ved Laagen fra (bilens)

smaa Messinghorn. PoL"/8i927.15.sp.6. (fær-
gens) korte vrede Tut. smst.'''/il940.3.sp.2.

jf.: med mange Tut-Tut'er kørte (vi) op
20 foran Stationen. sms<."/s2526.6.sp.2.

Tut-, i ssgr. I) af I. Tut, se u. I. Tut
1, 4.3. 2) (soldat.) af IV Tut, bl. a. Tut-
far (CHans.BK.150), -fatter (Forsvarsbrode-

ren. 1935. Sept.7.sp.l), -knas (o: lækkerier,

der faas i makketutten. KLars.Soldatspr.l2)

,

-mand (CHans.BK.47), d. s. s. Tutte-far

osv. (se u. Makketutj.

Tute, en. se I. Tut.

Tuter-nas, en. se Tuttenas(se).

I. Tutte, en. se I. Tut.

II. tutte, V. ['tuda] -ede. {jf. sv. tutta,

patte, tutta på, sætte ild paa (jf. I. Tut 3.i?),

no. dial. tutta up, ty. dial. dutten, diitten,

patte, kysse; til I. Tut) I) (til I. Tut 2 og i;

jf. I. trutte; nu næppe br.) stikke frem i

en rør- ell. tragtformet spids ell. skyde noget

frem, saa det danner en saadan. Tute (er)

at ståe ud fra noget. Moth.T230. *Naar Rou-
lund tutter Munden ud

|
og griber sig i

40 Lommen,
|
saa vælder der et rædsomt Flud

I
af Ondskab ud af Yommen.Cit.l838.(Jy

Saml.3R.V144). 2) omvikle, indsvøbe i en
tut (3). 2.1) (nu 1. br.) i al olm. Moth.T230.
Molb.HO.

II
i forb. tutte ind (jf. indtutte u.

ind- S.i). Moth.T230. der (laa) halvottende

Snese i Kassen, hvert Æg omhyggeligt tut-

tet ind i Papir. Poi.»%2902.2.sp.i. 2.2) (jf.

optutte^ til I. Tut 3.2: pakke i tutter. At
tutte Penge. VSO. („Dagl. Tale."), de tuttede

50 Pengestabler. iVorman-Hans. il/J..i(?7. (hun)

sad og tuttede 25- Ører. Blækspr. 1938. 24.

tutte penge af, samle i tutter med et bestemt

antal i hver. Moth.T230. VSO.I.122.
III. tutte, V. [ituda] -ede. vbs. jf. V Tut.

(ældre sv. tutta; dels sideform (m. ekspressiv

bet.) til III. tude ell. dannet til interj. tut (se

u. V Tut^, dels laant fra ty. tuten (tiiten), mnt.

tuten (se III. tude^; sml. IL trutte) I) frem-

bringe en tudende lyd. I.l) (dagl. ell. (især)

60 dial.) om (person, der blæser i) horn, trompet,

ell. om dampskib, lokomotiv olgn.: trutte; tu-

de, „at gjøre nogle korte Stød i Hornet, saa-

ledes som den Uøvede bærer sig ad."Coirø.

Klarinetten hvirvlede med Tungen, de klare
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Horn t\ittede.JVJens.SS.85. Toget tutter

og holder med et 'Ryk.HelgeKaarsb.nM.20.
Feilb. UfF. m. indholds-obj.: *En Valdhorn-
solo blev der tuttet.Winth.XI.193. 1.2) (nu
næppe br.) om den lyd, der frembringes af bi-

dronningen ved forestaaende sværmen: d. s. s.

III. tytte 2. Fleischer.B.81.347. 2) (1. br.)

raabe, brøle ell. græde; tude (III.2.i).

(hun) var paa Nippet til at tude; men saa

kom hun med eet til at tænke paa, at

tdet snart var Jul — og saa tuttede hun
pkke. Anesen.JG.219. (radioen) foretrækker

jo at tutte Folk Ørene fulde med Neger-

lyl og hot-Plader — mens talløse danske
iKunstnere lever under de sletteste Forhold.

lEkstrabl.*yil934.8.sp.3.

TV, t *iitte» V. -ede. (ænyd. tutte, tytte,

Itøtte, glda. tyttæ, æda. tuttæ, tyttæ (DGL.
]'V92), no. dial. tutta, totta, ruske i, oldn.

(vbs.) tuttan, jf. no. dial. tutla, kramme,
luge, isl., oldn. tutla, støde, puffe; maaske
esl. m. betutte ell. sideform til II. dutte

fog II. døtte^) støde, puffe (til); vælte
\om; ogs.: tage paa vej; rase. See, hvordan
le hannem (o: Jesus) slæber . .

|
Grumme

[Hænder, slemme Læber,
|

Driver, tutter

fSalmHj.198.1: støder; SalmHus.194.1 : spot-

ter^, skiender, slaarl Kingo.SS.IY334. Moth.
^230.

Tntte-far, en. se u. Makketut. -mand,
Bn. (vel til II. Tut; 1. br.) som kælende beteg-

for ung mand. Socialdem.''/»1947.Sønd.

^jp.3.
Tut(te)-nai!i(se), en. [tud(a)|nas(a),

-ina's] (ogs. Tutternasj. (vel til II. Tut og

II. Nas, II. Nasse; jarg.) kælende beteg-
nelse for noget dyrebart, især den elskede,

barn, hund osv.; ogs. (dial.) med nedsæt, bet.,

om underlig ell. dum fyr (FynskHjemstavn.
1939.88. UfF.). *„Du er min Dengsebasse,

|

du er min Snaskegris." —
|
„Du er en Tutte-

nasse,
I

vi to skal nok forli'es." VBarfoed.

Ærbødigst!VII.(1928).101. Kærestefolk (gi-

ver) stadig . . hinanden nye og mærkelige
Tilnavne, som Tuttenasse og Snaskebasse.
BerlTid.*/i>1930.Sønd.7.sp.6. *Ved Vindvet
staar Adonis

| og drikker, den Hallunk.
|

I Sengen holder Emalil,
|
hans Tuternas,

i Aften til. SigfrPed. NSV 39. || om ting,

som man ikke kender spec. betegnelse for;

fx. om lille reservedel til motorcykel: Ounnar
Hansen. Jorden rundt paa tre Hjul. (1945).178.

Tutte-nat, en. [tuda'nud] flt. -ter. {vel

af II. Tut og I. Nut; jarg.) kælende beteg-

nelse for en lille pige ell. sød (smart, nut-

tet) ung pige; snut. Nørrebros Teater: En
lille Tuttenut, Farce i 3 Akter. Pol.'/it1917. 3.
sp.3. Kontorchefens Veninde . . og Fuldmæg-
tigens „T\ittennV\smst.**/*1927.2.8p.4. God-
aften med dig, lille Tuttenut! Ja«Paii*<ian.

KK.113. -pice, en. se u. Makketat.
Tutter, en. se II. Tut.

Tutteri, et. se u. Makketut.
Tutternt, en. [tuda'rudj flt. -ter.

isml. nt. tuteriit, om gulspurv; vel egl. ud-
videt form af interj. tut (se u. V Tut^; jf.

trutterut u. II. Trut; foræld.) indretning til

at tude i; især om blæseinstrument. Naar
disse kiedsommelige Mariner kommer frem
med deres fæle tromle (a: tromme), ærgrer
jeg mig daglig. Det er ey min egen Mand
med sine i\iteT\xter.Cit.l807.(PersonalhistT.

1940. 194). Cit. 1845. (Kingo. Salmer.* (1845).
10 512).

tuttet, adj. [itudo<] {afl. af I. Tut; sj.)

som danner en tut; til I. Tut 1-2: Hans
Haar som Pennefier var tuttet,

| Dermed
han fløi ad Gaden kiæk;

| Og da han noget
sort var smuttet,

|
Saa saae han ud, som dypt

i Blæk. Oehl.Er.1.198. til I. Tut 4.2: Til højre
har man her de toppede eller, som Navnet
lyder, tuttede 'Dutterhøie. VilhAnd.(Danm
HVC.269).
Tuve, tuvet, se I. Tue, tuet.

tTand(t), præt. af IV tvinde.

I. Tvang:, en, [tvap,'] Høysg.AG.14. uden

flt. (glda. twang, twong og thwang (SjT.

35. Fragm.140), æda. thwang (DGL.II.361.
Harp.Kr.82) , sv. tvang, n., fsv. thvang,
{)uang, no. tvang, ty. zwang (oht. thuanga);
vbs. til III. tvinge)

1) (nu næsten kun m. overgang til bet. 2;

;/. ogs. ssgr. som Hov-, Stoltvang^ det, at

30 noget trykker, klemmer, piner en, at

man er undergivet et stærkt tryk, pres
olgn. i tilstundende Vinters Tvang. Cit.1703.

(Hubertz.Aarh.il1. 14). (de) rejste (gennem
øde egne i Sibirien) meesten alle til Fods,

saa at en stor Deel af den Tvang bortdøde.

Pflug.DP.354. *Bidslets Tvang og Sporens
Stik.Boye.PS.II.59. Snørlivets Tvang. FSO.

(jf. Stoltvang; foræld.) om en hests mangel

paa evne til at udtømme urinen: Boers.VetF.

40 80.
II

* udtr., der angiver, at en aksel, en

metaltraad olgn. er underkastet en utilsigtet

spænding p. gr. af fejl ved anbringelsen,

montagen. Oliepumpen . . er direkte koblet

til Motoren ved en speciel Kobling, som for-

hindrer, at der kommer Tvang i Akslen.

IngBygn.l946.129.sp.2.

2) det at nøde en til at gøre ell. undlade

noget; indgreb i en andens handlefrihed;

berøvelse af frihed i legemlig ell. i aandelig

50 henseende; det at tvinge en; dels om anven-

delse af ydre magtmidler som personlig vold

olgn. (fysisk (Nørreg.Privalr.IV353. BlékT.),

mekanisk tvang (Lassen.AO.^ 61. Sal.*

XXII1.948)), dels (og især) om paavirkning

af en andens vilje ved trusler, paaberaabelse

af autoritet, henvisning til lov og ret (jf. mo-
ralsk tvang u. moralsk 4); ogs. om begræns-

ning af handlefrihed, der skyldes samfunds-

forhold olgn. (lov og ret, selskabelige traditio-

M ner); i videre anv., ofte i forb. som i ell.

under tvang, om den ufri tilstand, hvori

man befinder sig, naar man tvinges. Dersom
nogen i Baand og Fængsel, eller ved anden
Voldsom Tvang, indgaaer, eller lover noget.
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DL.5—1—4. de nødtes med en bitter Tvang
til Offermaaltider.2ilfafcA;.6.7. Censuren . .

medfører en ubehagelig Tvang for enhver

god og oplyst M.a,nd. Forordn.*''/»1799. Tvang
til Tro er Snak i Taaget,

|
Hjertet værger

sig med Fynd,
|
Tvang til Skrømt, som Pave-

Aaget,
I

Det er Tvang til Løgn og Synd.

Grundtv.SS.L108. Giøre noget blot af Tvang.

MO.^ *Tvang aver Børn, og du et Barn er

voTden.PalM.(1909).III.130. Vi paalægger
ikke vore Gæster nogen selskabelig Tvang.

De skal faa Lov til at indrette Dem ganske

efter Deres egen Bekvemmelighed. Pon^.LP.
VII.15. (den) straffes for ulovlig Tvang
(som) tvinger nogen til at gøre, taale eller

undlade noget. LovNr.l26''hl930.§260. an-

vende, bruge, (ud)øve tvang mod en her

er ingen tvang (o: det er en frivillig sag)
\

talem.: at love er herreagtigt, men at holde

er fattig mands tvang, se herreagtig, lovens
(ell. rettens. MO.^244) tvang olgn., (jur.,

foræld.) om (anvendelse af) retslige tvangs-

midler, (en amtmand shal) være den For-

urettede assisterlig, og forhielpe ham til at

nyde sin Ret, ved at foranstalte Lovens
Tvang og Execution hos den Skyldige.

Stampe. 1. 43. VSO. D&H. jf. sp.ll20*\- En
Mand . . bliver dømt til at betale en Summa
Penge, under Lovens Ty&ng.Stampe.VI.161.

II
i forb. m. ord af sa. ell. lign. bet. Sider hånd

i Fængsel, og er i anden Mands Vold og

Tvang, og bekiender noget, som hånd siden,

naar hånd kommer i sin egen Frelse igien,

benegter og fragaar. DL.l—15—2. Naar Bøn-
derne efter Pligt og Tvang mødte til Hov-
høst paa Klostermarkerne. iV^PWråe?.iVS'.55.

tryk og tvang, jf. Tryk 2.1. tvang og tving-

sel, se IIL tvinge 6.2. i forb. m. Baand:
(han) vilde betragte det som en Tvang, et

Baand paa hans Fnhed.Winth.VIII.112.
især (jur., foræld.) i forb. som uden baand
og tvang, anvendt, navnlig i retsbøger, som
betegnelse for, at en arrestant (sigtet) ikke var

lænket ell. bundet. Efterat (delinkventen)

under Forhør eller for Retten har giort sin

Bekiendelse, (som altid bør skee uden Baand
og Tvang) . . maa der dog ikke strax . . fæl-

des Bom. Forordn.*yil751.§2. Fri for Baand
og Tvang var tilstede Arrestanten Mads C,

Hylling.HJ.28. jf. DSt.1922.133. || om viljens

herredømme over egne tanker, følelser ell. om
følelsers, stemningers indflydelse paa viljes-

livet, affecters tvang. Holb.(randbemærkning
i trykmanuskripttilHh.il.451 : (at) holde sine

affecter udi tømme^. Samvittighedens Tvang.

VSO. paalægge sig Tvang. (SÆB. hun føler

Elskovs Txang.VilhAnd.GD.104. i udtr. for

tvungen optræden: vise ængstelig Tvang (ret-

tere Tvungenhed). MO.^ VSO. \\ i særlige

forb. m. præp. af tvang, nødtvungen. Hver
give, eftersom han haver sat sig for i Hiertet,

ikke med Fortrædenhed, eller af Tvang; thi

Gud elsker en glad Giver. 2Cor. 9. 7. Folket
synger kun af Tvang. Ætter./. 58. D&H. efter

præp. i: Altid er jeg udi Ty&ng. Kingo.SS.
III.188. faae Klemme paa sin Hale, siges

om den, som er kommen i Tvang, og ikke

mere kan giøre, hvad ham lyster. VSO.II.

503. han fandtes at have været i en saadan
Tvang, at hans Handlemaade ikke kunde
tilregnes ham som strafbar. Ugeskr.fRetsv.

1946. C. 80. (jf. bet. 3) i udtr., der angaar
anvendelse af tvangsmidler som spændetrøje

10 olgn.: Hun var meget urolig, iturivende,

urenlig, syntes hallucineret, maatte til Tider

i Ty&ng. DJacobson.DP.299. (patienten løb)

Panden med al sin Magt mod Cellens Væg,
saa at hun maatte lægges i T\&ng. KPont.
Psychiatr.1.33. billedl.: Verdenshavene lag-

des i Tvang.
|
Dampen suste, Maskinen sang.

JVJens.VL.94. holde i tvang, (nu l.br.)

undertvinge; underkue; holde i ave. Her udi

Hamborg berømmes en Bormester alleene

20 deraf, at hånd kand holde det lovlige Borger-

skab i Twang. Holb.Kandst.II.l. det (maa)
komme an paa Directionens Bestemmelse,
om den Paagieldende efter (endt fængsels-

straf) maatte være at holde i en mil-

dere Tvang, saasom ved Forbud imod Ud-
gang om Søn- og Helligdagene. PLVioi833.^3.

Smaaborgeren, hvis Drifter holdes i Tvang
af Lov og FoToidning.Roos.(UnivProgr.l941.

11.66). uden tvang: 1. i egl. bet. jeg min
30 beste Ven

|
Ey uden Nød og Tvang i Gra-

ven skicker hen. Holb.Mel.V5. et Offer bragt

uden ydre Tvang af et andet Menneske.
CSPet.Litt.162. 2. i videre anv.: utvungen;

naturlig, der ere kun faa Actions-Verbaler,

der uden Tvang kan tage et Objectum Cui

til sig. Høysg.S.196. Der (o: paa havet) min
Sang er uden Tvang,

|
Som den kraftige

vilde T^&tuT. Bagges.V167. for Følelseslivets

Vedkommende tror jeg, at man uden
40 Tvang vil kunne gennemføre dette Syns-

punkt. Vor Ungdom. 1946147. 53. efter præp.

under: den Tvang, hvorunder Samvittig-

heden . . vil holde (sanseligheden). Mynst.
Præd.II.190. Løfter, der var afgivet under
Tvang. SaUXXllI.948.

3) {vel som forkortelse af Tvangs-arbejde,

-arbejdsanstalt, jf. i sa. anv.: 60 Dage paa
Tvangsenl FrSkousbo.LyseJohanne. (1906).
276. som forkortelse for Tvangsauktion : ellers

50 gaar den (o: kroen) jo til 'T\angs.Kirk.(Pol.

*''U1934.Sønd.3.sp.l) ; jf. udtr. som lægge i

tvang u. bet. 2 slutn.; jarg.) i best. f., om
(arbejde paa) tvangsarbejdsanstalt (spec.

Sundholm i Kbh. DSt.1920.88); især i forb.

som komme paa tvangen. Dania.III.56.

Anny, hun sku først straffes for første Gang,

saa hun ku regne ud, at hun gik fri a Tvan-
gen. KLars. Vdv. Skrifter.IL (1921). 97. Poli-

tiet jog mig
I

og piaged mig og tog mig
|

60 og ind på Tvangen drog mig
|
at lære mig

lidt Flid
I
en lille Måneds 'Yid.TomKrist.F.34.

Herdal.Nøgne digte.(1933).67.

II. tvang, præt. af III. tvinge.

Tvang-, i ssgr. ['tvan,-] til I. Tvang 2;
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kun i faa tilfælde og navnlig hvor 2. led er et

adj., se tvang-fri, -fuld, -greb, -løs ; jf. i øvrigt

u. Tvangs-køb, -middel, -mæssig, -mølle,

-skinne, -trense, -fri, adj. (jf. -løs^ uden
tvang; især om optræden ell. samkvem: fri for

generende baand og regler; naturlig; utvungen.
Sandhed flød i stærke Strømme

| evig
tvangfrie fra hans Tunge.Trojel.il.67. Han
rider (hesten) først tvangfrit lige ud.PTF
Balle.RD.127. Studenterne . . kunde være lo

sammen med unge Kvinder paa en tvangfri

Maade uden straks at blive sjo^e.Nans.FR.
98. Tvangfri Paaklædning (o: uden at der

kra?i;es en bestemt (fest)dragt til en fest olgn.).

rorStand.l938.27.sp.l.
\\ (1. br.) om person.

Omsider tvangfri han, en Yngling, hen
|

ad selvvalgt Vei fortumlet skues ile. FGnldb.
1.221. En tvungen Vært, en tvangfri Gæst.
TomKrist.P.72.

||
(bogh.) om større værk:

hvis enkelte dele (hæfter) udkommer lejligheds- 20

vis. (skitserne) vil udkomme i tvangfrie

Hefter til ubestemte Tider. PNJørg.EnVar-
touskonesKanefart. (1845). omslag.4. HSchwa-
nenfl.H.135. \\ hertil: Tvangfrihed. Larsen.
JakKnu.In.74. -fald, adj. (jf. ty. zwang-
voll; sj.) indskrænket ved regler olgn.; bunden;
streng; (alm.:) tvungen. PWBalle.RD.135. en
for tvangfuld og indskrænkende Anvendelse
af Opsættetøiler. sa.Z.5S. -|;reb, et. (gym.)
greb, hvormed man fatter ræk-stang (ell. bom) 30

og tvinger legemet i vejret. Sportsleks.II.622.

-løg, adj. (sj. tvangs-. FBrandt.SK.3).
d. s. s. -fri. ved en fornøielig og tvangløs
Samtale vilde (man) vederqvæge sig efter

Dagens Byrde. Tode.ST. 11.26. Et tvang-
løst Valg stod hende iTit\Kruse.DYIV45.
at kunne optræde fuldkommen tvangløst,
at kunne tale med Alle. EGad.TT.152. \\ om
person, jeg kan spøge

|
Med Marion, og være

glad og tvangløs. ^rø.X//.2i5. ORung.LO. 40

175.
II

(sj.) om publikation, jf. (spøg.): *(bi-

belen udkom) i tvangløse Hefter (0: er aar-

hundreders værk). Grundtv.SS.V. 115. \\ her-

til: Tvangloshed. PMøll.(1855).III.7. Nis
Pet.Sa.48.

Tvanc«) en. se I. Tvang 3. TTancs-)
t ssgr. ['tvaix's-J af I. Tvang 2; om veksel m.
Tvang- s. d. |l af de mange (mer ell. mindre
tilfældige ell. letforstaaelige; især O ell. fagl.)

ssgr. kan foruden de ndf. anførte nævnes: 50

Tvangs-afstaaelse, -anbragt, -anvendelse, -be-

handle, -foranstaltning, -forholdsregel, -for-

sikring, -forsorg, -forvaltning, -hverve, -ind-

lemme, -indskrive, -levere, -omlægning, -op-

sparing, -parring, -politik, -regimente, -re-

gulering, -udskrivning, -undervisning, -vac-

cination, -ydelse, -ægteskab, -akkord, en.

(jur.) akkord (1.3), hvorved en vis majoritet

af en skyldners kreditorer tvinger resten til at

gaa med til en ordning. Lassen.SO.436. Vin- to

dingKruse.E.1405. -anstalt, en. foranstalt-

ning ell. institution, hvorved ell. hvori visse

personer er underkastet tvang. VSO. MO.
\\

især (emb., om da. forhold foræld.): arbejds-

anstalt, hvor tvangsfanger udfører tvangs-
arbejde som straf; tvangsarbejdsanstalt. Pl.^*/it

1810.§23. Dorph. De jydskeZigeunere.(1837).
24. Trap.*L541.

|| billedl. Det sociale Tryk
(ved oldtidens slutning) var saa stort, at
Befolkningen . . med sløv Ro kunde see
Barbarerne afløse dens vante Plageaander,
Skatteopkræverne og Provindsembedsmæn-
dene . . Staten viste sig som en Tvangs-
anstalt og intet Andet. EHolm.fTfF.VL216).
-arbejde, et. arbejde, hvortil man tvinges;

spec. (foræld.): tvungent arbejde i tvangs-

arbejdsanstalt som straf, efter Straffelov 1930
til dels afløst af arbejde i arbejdshus. Plan
^/a799.§50. Diokletians Thermer opførtes
ved Tvangsarbejde af de forfulgte Christne.
Bille.Italien. IL 140. MinSkr. Nr.U^Vi 1924.
billedl.: At gaae til mange saadanne Soireer
hører under Begrebet at gjøre socialt Tvangs-
arbeide. Watt.PF.271.

||
(sj.) konkr. (Ewalds)

Tvangsarbeider (0: lejlighedsdigte). Nyerup
Rahb.V1.212. \\ hertil (om da. forhold foræld.)

Tvangsarbejds-anstalt (Cit.l802.(FStucken-
berg.F.II.157). Cirk.'V,1860. LindskovHans.
NH.26. jf. Tvangsanstalt;, -hus (Plan'/i

1799. §127. Forordn.*'/, 1829. §6. MO. jf.

Tvangshus 1). -arbejder, en. person

(fx. krigs-, straffefange), som udfører tvangs-

arbejde. Hjemmet. 1912. 328. sp.2. Tyskerne
hjalp sig med Tvangsarbejdere i Minerne.
PoU*/il945.8.sp.6. -arv, en. (jf. -lod; jur.)

arv (e-lod), som tilfalder en tvangsarving. Sal.

XVII.792. MunchPet.BR.'*(1943).157. \\ her-

til Tvangs -arvegods (Bl&T.), -arvelod
(ForrO.), -arveret (VortHj.III,3.128. Munch
Pet.BR.'\1943).145). -arving, en. (jur.)

arving (som ægtefælle, livsarving), som ikke

ved testamente kan udelukkes fra arv. Deuntz.

A.'(1892).59. VindingKruse.E.809. -auk-
tion, en. (jur.) offentlig auktion som led

i en retsforfølgning for at tilfredsstille en
kreditor. JurFormularbog. '48. en Gaard . .

skulde sælges ved Tvangsauktion. JaÆZn«.
S.50. han (blev) nødt til at sætte Huset til

Tvangsauktion..Soi/a.^04. -baand, et. (nu

sj.) tyngende baand (6.2), forpligtelse; tvang.

Stændertidende /. Nørrejyll. 1836. 2 R. 938. de

unge Studenter (er) befriede fra Skolens

Tvangsbaand. Hauch.MfB.222. Sognebaan-

det, der forbinder Præst og Menighed, opfat-

tes . . eensidigt som et Tvangsbaand. Mart.

Denda.FolkekirkesForfatn.(1867).26. -baas,
en. (vet.) spiltovlignende apparat, i hvilken

kreaturer (fx. heste, der skal beslaas) holdes fast

i staaende stilling. LandbO.IV.625. Qrunth.

Be.il.188. -bevaea^eliie, en. (med.) ufrivillig

bevægelse (gestus, miriesjril) p. gr. af tvangs-

tanker. Sal.XV11.792. MdsskrDyrl.LIII.264.

-bod, en. (jur., foræld.) d. s. s. -bøde.

Forordn.*/il842.§l. -bor^;, en. (jf. Tving-

borg, -fæstning; hist.) borg, som behersker et

vist landomraade. Schrøder. Menneskeslægtens

Uvnedsløh.II.(1876).110. (en) middolalderUe

tvangsborg . . rejst 1313 af Erik Mcnved

XXIV. Kentrykt »V. 1»*8 71
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efter et Bondeoprør. i\^oB.XXZ7/.59. -bø-
de, en. (jf. -bod, -mulkt; jur.) bøde, ved

hvis hjælp en skyldig søges tvunget til at of-

fylde en vis forpligtelse, idet en bestemt sum
maa udredes for hver periode, den skyldige

undlader opfyldelse. Lov'^^/il867.§17. Poul
And.F.382. -celle, en. (jf. -trøje; foræld.)

sygecelle til indespærring af farlige sindssyge.

Schack.273. -daab, en. (jf. -kristendom

samt Daabstvang ; kirk.) daab, som paatvinges

mennesker mod deres vilje (i Danmark op-

hævet ved Lov*/al857). Afskaffelsen af Daabs-
tvangen, der jo er en kjødelig Søster til

T\diiigsådiSL\)en.Grundtv.(Rigsdagst.F.1856157.

sp.l905). VlaCour.DH.1.56. -drejning,
en. (bot.) d. s. s. -snoning. Rostr. Plante-

patologi.(1902).100. -døbe, v. (jf. -daab,

-kristne; kirk.). D&H. i 396 lod den rege-

rende Kejser de hedenske Senatorer i Rom
tvangsdøbe. FrPoMZsen.i2Z.246. -fange, en.

(emb., foræld.) fange i tvangsarbejdsanstalt.

FStuckenberg.F.II.ieS. Duelund.N.42. -flyt-

te, V. vbs. -ning. (jf. -forflytte ; især polit.)

flytte (person ell. virksomhed) fra hjemstedet

med magt; ogs.: bortføre; deportere. BerlTid.

"Vio 1946.Aft.l.sp.l. -fodre, v. vbs. -ing.

(jf. -made ; især med.) indgive føde med magt;

ofte m. h. t. sultestrejkende fanger ell. patienter.

Jeg har . . siddet 12 Uger i Fængsel, og
deraf er jeg de 6 Uger bleven tvangsfodret.

Kbh.'/i<,1913.2.sp.5. Ædelysten (var) ophørt,

og Hvalpen blev tvangsfodret. Ugeskr.fRetsv.

1946.A.1289. || billedl. (eleven) bliver tvangs-

fodret med Bogstaver og Tal. OscJens.IN.29.

-forestilling, en. (med.) tvangstanke.

AFriedenreich. Tvangstankesygdommen.(1887)

.

4. Tvangsforestillinger (Tvangsfrygten) (er)

ikke helt sjælden hos neurasteniske Børn.
AWim.DB.239. -forflytte, v. vbs. -else.

(jf. -flytte; emb.) forflytte (en tjeneste-

mand) mod hans ønske, navnlig som straf.

JernbaneT.^/il934.9.sp.4. VorStand.1941.51.

sp.2. -form, en. (især hos sprogrensere;

1. br.) bindende vedtægt; sædvanemæssig (og

derfor lovbunden) skik. (Callisen) vilde ikke,

at (de unge læger) skulde operere ængst-
ligen efter en urokkelig Tvangsform. fi^er-

holdt.Callisen.[1805J.82. Julirevolutionen . .

bragte visse Tvangsformer (Brandes.E.105:

en vis Etiquette^ i Kvindernes Vilkaar . .

til at briste. Brandes./¥90. -frygt, en.

(med.). AWim.DB.239(se u. -forestilling;

.

-fuldbyrdelse, en. (jur.) foranstalt-

ninger (fx. eksekution), hvorved myndighe-
derne gennemtvinger opfyldelsen af en dom
olgn. EMøller.Dækningsadgang. (1892). 145.

Anordn.Nr.308*/6l946.§3. -graad, en. (jf.

-latter; med.) ufrivillig graad som følge

af nervelidelse. KliniskOrdbog.^ (1937). 504.

-handling, en. (med.) handling frem-
kaldt af tvangstanker. AFriedenreich.Tvangs-
tankesygdommen.(1887).9. Stimulanser.(1945).
249. -herre, en. (jf. -hersker og Tving-
herre; hos sprogrensere) despot; tyran; volds-

herre. Meyer. ^147. Brandes.XII.175. billedl.:

i den catholske Kirke . . betragtes (bib-

len) som Aandens Tvangsherre, hvis Ord
. . skulle lydes som Magtsprog. HNClaus.

Ref.128. -herredømme, et. (jf. -styre,

-vælde og Tvingherredømme ; hos sprog-

rensere) despoti; tyranni. Primon.Lexicon.

(1807).274. Karthagos Tvangsherredømme.
VerdenGD.1.436. billedl.: Christiern Peder-

10 sens stadige Krav (om) Løsrivelse fra La-

tinens Tvangsherredømme. OFriis. lAtt. 220.

•hersker, en. (hos sprogrensere) d. s. s.

-herre. JBaden.FrO.92. Den Napoleon, man
forgudede, var ikke Frankrigs Tvangshersker

(Bråndes.RS.47: Despot^, men Kongernes . .

Yåmyger. Bråndes.V1.29. -hus, et. (foræld.)

1) tvangsarbejdsanstalt. Tugt- eller Tvangs-

huse. PianV,i799.^i3<?. komme . . i Tvangs-

huset. yi«Z?ans.iVT.22. PolitiE.^*/sl922.1. om
20 del af arbejdsanstalt: PoV^U1902.2.sp.l.

Trap.*1.541. \\ billedl. Det er „Systuer" som
den sidstnævnte (o: med lang arbejdstid og

ringe løn) som vi mener at være berettiget

til at kalde sraaa Tvangshuse.S'oaaWem.*/«

1881.1.sp.3. 2) pligthus. Sal.III.334. LandbO.
11.704. -idé, en. (1. br.) tvangstanke; fiks

idé. PoUVA941.2.sp.l.'U1944.12.sp.2. -ind-
lægge, V. vbs. -else (Panum.^(1895).497.
JurFormularbog.Ul). (jur. ell. med.) m. h. t.

30 sindssyg ell. anden (farlig) patient: anbringe

paa helbredelsesanstalt mod vedk.s vilje; inter-

nere. Politiet kan tvangsindlægge en sinds-

syg, saa snart han viser sin Sindssygdom
paa offentlig Gade. VortHj.III,3.98. Riget.

^Vil912.1.sp.l.
II

billedl. Her sad Ottilie,

indestængt af Væden og Pløret, tvangs-

indlagt i sine Tankers Ring. EChristians.O.

11.224. Den 16. November (1944) var der

tvangsindlagte Interviews med Dr. Best i

40 alle Landets Blaåe. Martinsen.Kampen for

Danmark. (1945). 310. -jakke, en. (jf.

-trøje; med.) spændetrøje (til sindssyge).

Kirurglnstr.245. billedl.: jeg beklager den

Mand, der ikke kan føle . . Trang til at fri-

gøre sig for Alkoholens Tvangsiakke. Hovedst.

ytl913.7.sp.3. -klausul, en. (jur.) de ord

i en domfældende dom, ved hvilke det paalæg-

ges rette vedkommende at foretage det fornødne

til dommens iværksættelse (fx. „at efterkomme

50 under adfærd efter loven"). NordConvLex.V.
607. JurO.(1934).152. -kristendom, en.

(jf. -daab, -kristne; 1. br.). Mart. Den da.

FolkekirkesForfatn.(1851).45. -kristne, v.

(jf. -døbe; 1. br.). Arup.DH.I.96.274. -kurs,
en. (jf. tvungen kurs u. Kurs 3.iJ T kurs

paa værdipapirer, der fastsættes af en myn-
dighed (en regering) uden hensyn til den egl.

værdi; spec: fastsat kurs paa uindløselige

papirspenge. Sal.XI.116. Hage.^628. -køb,
60 et. I) {efter ty. zwangskauf) f forpligtelse til

køb paa et bestemt sted; køb ifølge monopol.

Tvang-: vAph.(1759). Amberg. jf. VSO.
2) (jf. -salg; hos sprogrensere) overtagelse,

køb ved ekspropriation. Ret.1908l09.109. Pol.
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"'/»1922.14.SP.4. -købe, v. (jf. -køb; hos

sprogrensere) ekspropriere. SilkeborgVenstre-

blad.^*/il925.1.sp.l. -laan, et. (polit.) laan,

som en stat i en nødssituation tvangsvis ud-

skriver hos (en del af) befolkningen. VSO.
Hage.^715. -latter, en. (jf. -graad; med.)

ufrivillig latter som følge af nervelidelse. Kli-

niskOrdbog.'(1937).504. -lod, en. (jf. -arv;

jur.) den del af en arveladers formxie, der skal

tilfalde hans tvangsarvinger; pligtlod. Nord
ConvLex.VM7. JurO.(1934). 152. -lods, en.

4>- lods, der foretager tvangslodsning. Scheller.

MarO. Rigsdagst.L.1939140.21. -lodstning,
en. (jf. Lodstvang^ 4> tvungen lodsning

(spec: ved en af vedk. myndighed udsendt

lods). Scheller.MarO. Rigsdagst.L.1939140.20.

-lov, en, (nu sj.) lov, der paa en for borgerne

generende maade indfører tvang paa et ell.

andet omraade, indskrænker personlig frihed,

indfører visse forbud. Eilseh.Term.35. Over-
beviisning kan ikke fremvirkes ved Tvangs-
love. 5trc/cner./.i77. man udretter Intet ved
Tvangslove og Politichikaner. /Sc/iand.O.//.

69. -løs, adj. se tvangløs, -made, v. vbs.

-ning (D.Jacobson.DP.220). (1. br.) d. s. s.

-fodre. I Vinter var jeg (j: en forkæmper for

kvindevalgret) bleven tvangsmadet gennem
et Rør i fem VgeT.KvBV/iol913.].sp.3.
-magt, en. (nu 1. br.) magt, der udøves

gennem ell. beror paa tvang, skulde verdslig

Tvangsmagt blive fornøden i saadan Her-
rens Tjeneste (3: i præstegerningen), da
vilde Ansvaret . . falde paa Dem, fra hvem
VoraiTgelsenkommeT.HNClaus.OmKirketvang.
(1845).ll. den Tvangsmagt, som Athen kan
udøve i kommerciel Henseende over for Fast-

hndsstæderne.HistTidsskr.10R.V754. -mid-
del, et. ^t Tvang-. vAph.(1764)). middel,

hvorved nogen tvinges; fx. om foranstaltning

ved beslaaning af urolige heste: PWBalle.R.78.

II
især: foranstaltning, middel, hvorved en

myndighed søger at gennemtvinge noget; navn-
lig (jur.): retsmiddel (1), hvorved nogen tvin-

ges. Kan man ved Forbud og Tvangsmidler
stifte Eenighed i Familierne. J<9n€ed./ 1^27.

de hellige Tvangsmidler, ogsaa Baal.JSJes-

sen.R[.140. AxMøll.F.1.40. -moden, adj.

(landbr.) om afgrøde, især korn: som p. gr.

af for stærk varme i forb. m. tørke er blevet

for hurtigt modent, saa at kernen ikke har op-

naaet fuld udvikling. DagNyh.^^/»1922.4.sp.4.

-moflne, v. vbs. -Ing. (landbr.) om af-

grøde, især korn: blive tvangsmoden. OrdbS.
-malkt, en. (jur.) d. s. s. -bøde. Loy""i«
isr>2.§3. Uge8kr.fRetsv.l947.A.204. -mæs-
sig, adj. rt tvang-, vAph.(1772).III). (1. br.)

som paatvinges en; som sker ved tvang; tvun-

aen; tvangsvis. Indvandringsmyndighederne
havde besluttet tvangsmæssig at sende ham
tilbage til Evropa. Riget."/il912.3.8p.6. Sta-

ten kan . , i Stedet for Frivillighed skride til

en tvangsmæssig Ordning. Hage.^ 91. jf.: de

forskellige Udslag af Tvangsmæssighed
indenfor S}SdMivet.ActaJiUl.Xl,2.10. -møl-

le, en. (\ Tvang-. vAph.(1759). Schytte.

IR.III.127). (foræld.) mølle, hvortil der er

mølletvang. Baden.JurO. MO. -opdrage,
V. (emb.). nu om Dage tvangsopdrages (ung-
dommen) ved ordnet Lekture af tyske Klas-
sikere. Roos.Germanica.(1938). 159.

II
især som

vbs.: Tvangsopdragelse, om tvangsforan-
staltninger af opdragende karakter, der af
myndighederne iværksættes over for forbryde*

10 riske, vanskelige ell. forsømte børn og unge.
Sal.XVII.793. -pas, et. (emb.) rejsepas,

som medgives personer, der udvises fra et rige,

naar de uden ledsagelse begiver sig til grænse*

stationen ell. udskibningsstedet; ogs. om lig-

nende dokument, der anvendes ved hjem-
sendelse af rejsende haandværkssvende olgn.

uden vandrebog ell. lign. ved hjemsendelse til

forsørgelseskommunen. han blev hjemsendt
(fra Tyskland til Danmark) med Tvangs-

20 p&s.Goldschm.VII.447. LovNr.52"/d875.§16.
CHans.F.129. -pligt, en. (ty. zwangs-
pflicht; nu sj.) pligt (1.2), hvis opfyldelse (kan)

gennemføres ved tvang; tvungen forpligtelse.

ved at giøre Forældrene til Tvangspligt at

skikke deres Børn i Skolerne. Engelst.Nat.249.

Amberg. MO. -ret, en. (ty. zwangsrecht;
jur., nu sj.) ret til at udøve tvang; ogs.: rettig-

hed, der haandhæves ved tvang. Schytte.IR.1.21.

den saa kaldede Tvangs-Ret, der bestaaer i

30 med physisk Magt at kunne tvinge dem, der

ei godvillig vil efterkomme Lovene. Nørreg.

Privatr.V74. Familiens Tvangsret (m. h. t.

sindssyge). VortHj.III, 3.94. -rettighed,
en. (jur., foræld.; jf. -ret^. Nørreg.Privatr.V3.

ASØrsted. (ArkivforRetsvidenskaben. 1.(1824).

464). -rate, en. 4> ^'^te, som skibe skal følge

under krigsforhold olgn. Paa Kortet er vist

de minestrøgne „Tvangsruter", som Skibene

skal iø\ge.AarbKronb.l946.121. -sag, en.

40 (1. br.) forhold, der beror paa tvang (mods.

frivillig sag^. Barnedaaben er en borgerlig

Tvangs - Sag i Folkekirken. Grundtv. Dansk.

IV73. Det må ikke i fjærneste Måde være
en Tvangssag for Folkene, at de skal møde
(til aftenbøn). Rørd.KK.76. -salg, et. (jf.

-køb, -sælge; især jur.) tvungent salg, ruivn-

lig ved tvangsauktion (D&Il.) ell. (1. br.) ved

ekspropriation (HjælpeO. Meyer.*-*). VSO.
Lov Nr. 00 'V« 1916. § 576. Nystrøm. Frederiks-

50 berg.II.(1946).224. -sele, en. (foræld.) sele

med lignende anvendelse som spændetrøje.

Efter Forhøret blev ham paaspændt Tvangs-

selen. iVeerjf.OJe«'o«erød.('i^38;.246\ MO. -si-

taation, en. situation, i hvilken rruin ikke

kan hfindle frit, men er underkastel en vis

tvang, en ^atn'«-^ Redaktion, hvor der til-

fældigvis forelaa, hvad man med ot modorne
Udtryk kalder en „Tvangssituation" . . tre

Medarbejdere havde (faaet) spansk Syge.

60 JesperEw.K.95. Frisch. PE. 98. -skinne,
en. (ogs. Tvang-, BerlTid.'*U1903.M.3.sp.L

OpfB.hl.70. Kbh.8Sporveje.(1936J.66). (ly.

zwang('8)8chiene; især jærnb.) skinrie, der

(navnlig ved sporskifter og i niveauoverskæ-

71»
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ringer) lægges parallelt med en hovedskinne for

at hindre afsporing. Pol.y^ 1907.1. Lokomotiv
T.1940.112.sp.2. -skole, en, skole, hvor der

hersker tvang, ell. som p. gr. af skoletvang (2)

skal søges; især (om da. forhold foræld.):

skole, hvor vanskelige og forsømte børn faar

tvangsopdragelse; internat, naar Man sætter

den døde Kundskab . . over Aandens Virk-

somhed . . kan Man conseqvent komme til

den Slutning, at Tvangs-Skolen har gavnet
Christendommen. Orundtv. B. 11.278. Resol.

**hl850. LovNr.72^*/il905.§2. \\ hilledl. et

saadant aandeligt Christiansfeldt, en saa-

dan sammensnærpende Maadeligheds Tvangs-
skole. ZierA;.X/l/.i21. -snoet, part. adj.

(bot.) om plante: misdannet ved tvangssnoning.

Sal.XVII.575. -snoning, en. (jf. -drej-

ning; bot.) misdannelse hos visse planter, som
viser sig ved, at stængelen vrides om sin længde-

akse (torsion). Rostr. Plantepatologi. (1902).
100. -snylter, en. (bot.) snylteplante (som
meldug, rust), der kun kan udvikle sig paa
levende værtplanter; obligat parasit. HavebrL.*
11.374. -stol, en. (med., foræld.) stollig-

nende redskab, anv. som tvangsmiddel over

for sindssyge. VSO. Sal.*XXI.451. -styre,
et. (især hos sprogrensere) d. s. s. -herre-

dømme. Styrtning af det napoleonske Tvangs-
styre (Bråndes.NE.27: Despoti). Brandes.Y
284. H Brix. DD. 199. -styret, part. adj.

spec. (0) om maskine (masJcindel): hvis bevæ-

gelser reguleres ved styring (2.2). SorøAmtstid.

*Vzl944.8.sp.4. IngBygn.l945.157.sp.l. -sæl-
ge, V. (især jur.) afhænde ved tvangssalg.

EMøller.Dækningsadgang.(1892).265. det gør
ikke noget, at han gaar fallit, eller hans
Hus tvangssælges. Berl Tid. */u 1925. Send. 1.

sp.2. Ugeskr.fRetsv.l946.A.1090. -tage, v.

vbs. jf. -tægt. (hos sprogrensere; sj.) ekspro-

priere. UgensTilskuer.IY (1913/14). 355. sp. 3.

-tanke, en, (jf. -forestilling, -handling,

-idé, -tilskyndelse ; med.) tanke ell. forestilling,

som bemægtiger sig en person, saaledes at vedk.

ikke kan frigøre sig derfor; fiks idé. AFrie-
denreich.Tvangstankesygdommen.(1887).4. en
Stemme i hendes indre sagde . .: Du skal kysse
ham , . elske ham . . ! Det var Tvangstankens
Bydende, og mod den kunde hun intet sætte.

CESim.33. Ugeskr.fRetsv.l946.A.898. -til-

bageholde, V. vbs. -else (SaUXXI.448).
spec. (med., emb.) m. h. t. sindssyge og andre
farlige patienter: tilbageholde paa helbredelses-

anstalt mod vedk.''s ønske. RegulativNr.252 Vio

1915.§36. Stimulanser.(1945).43. -tilskyn-
delse, en. (jf. -tanke; med.). Tvangs-
tilskyndelser: tællemani, pyromani, klep-

tomani. Bernth&Hagens. Med. Kompendium.*
(1944).885. -trense, en, (rid.) trense (1.2),

som bruges til at tvinge heste til lydighed

med. fx. ved beslaani^ig. Bl&T. Tvang-:
MilTeknO. VSO. -trøje, en. (jf. -jakke;
med.) spændetrøje, de (blev) nødt at bringe
ham (o: en sindssyg) til Hospitalet (og) give
ham Tvangs-Trøien ipsi&. HegermL.(Hjort.B.

1.380). Sal.XV1121. \\ billedl. Grundtv.Krøn.*

192. den Abstraherendes Habit: Spendere-
Buxerne, er meget forskjellig fra den Exi-

sterendes: Existentsens Tvangstrøie. ZierA;.

V11.459. Mødet med Svogeren havde givet

hans Nerver ny Friskhed, det var som havde
han smøget en aarelang Tvangstrøje af sig.

ORung.VS.209. -tægt, en. (jf. -tage samt
-køb, -salg; hos sprogrensere) ekspropriation.

{p FlensbA.*yil908.1.sp.4. DagNyh.^iWU.M.
2Till.3.sp.l. -valg, et. (hos sprogrensere)

valg mellem to ubehagelige muligheder; di-

lemma; forlegenhed; knibe, det Tvangsvalg
(Brandes.RS.563: Dilemma^, enten at for-

negte det, han bør sige . . eller at vove den
aabne Udtalelse, der let kan blive ham . .

UTlig.Brandes.VI.323. sa. Volt.II.111. D&E.
-vis, adv. (jf. ty. zwang(s)weise ; 1. br.) som
udtr. for, at noget gennemføres, sker ved tvang;

20 tvungent. Leth.(1800). Forslag om tvangsvis

at overføre halvanden Million af Bønderne
til det nordøstlige Rusland. BmnÆes.Z//. 224.

HPHanss.T.IV26.
||

(sj.) som adj. alle disse

Spørgsmaal, hvis næsten tvangsvise (ty. orig.:

zwangslåufige^ Partiskhed er hele Verden be-

kendt. Pol'^o 1926.1. sp. 3. -vælde, en ell.

et. (hos sprogrensere) d. s. s. -herredømme.
EjælpeO. (den italienske digter Alfieri havde)

et, til Raseri stigende Had mod al Tvangs-
30 vælde. AErslev. FremmedDigtning.(1894).33.

Brandes.IV208.
tve-, i ssgr. ['tve-] (jf. dog Tvebak^.

(æda. twe-, twæ-, twi- (i twe-, twægildi

og twifald, -mynt, se Brøndum-Niélsen.GG.
1.159), SV. tve-, no. tve-, tvi-, oldn. tvi-

(og tve-), eng. twi- (i twilightj, ty. zwie-

(i zwietracht^, jf. lat. bi-, sanskr. dvi- samt
gr. di- ; besl. m. III. to, I. tvende ; sml. V dis-

samt Svisel, I. Tvege, Tvigæld, MV Tvist,

40 Tvivl, tysser; i enkelte dial. sammenblandet
m. tvær-, se LollO. samt u. tve -moden,
-stjært) d. s. s. to- (og ofte vekslende m. dette,

idet ssgr. m. tve- dog oftest har et mere højtid,

ell. fagl. præg); de fleste af ssgr. er adj.,

navnlig paa -et (hvis 2. led oftest er afl. af

et subst.); saaledes fx. (foruden de ndf. paa
alfabetisk plads behandlede): tve-ansigtet,

-benet, -bladet, -farvet, -finnet (blad), -flenet,

-fliget, -furet, -hjertet, -kamret, -klappet (se

50 -klappet 1), -knoldet (rod), -knoppet (kvist),

-koblet (se I. koblet 2), -led(d)et, -læbet

(se læbet 2.2), -nervet, -næset (se næset 1),

-oddet, -plettet, -puklet (se u. I. Kamel 1),

-rådet, -rodet, -skallet (se skallet^, -skyttet

(se DO.XIX.sp.l354), -snoet (se sno 12;,

-spidset, -sproget (DO.XXI.sp.537f.), -taaet,

-taarnet, -takket, -toppet (se toppet 2.&),

-øjet, -øret; sjældnere i andre adj., fx. tve-

snidig (se DO.XX.sp.ll45), -tvunden (se u.

60 IV tvinde B) og (jf. tvekulsur; kem., foræld.)

i ssgr. som tve-kromsur, -svovlsyrlig, -vinsur;

endelig (1. br.) i substantiviske ssgr. som
Tve-aaring, -begreb, -koneri, -kongedømme,
-møntfod, -skørt (jf. Skørt I.2), -spor, -top.
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-bagt, part. adj. (ænyd. tuebaget, isl. tvi-

bakaSur; sj.) om brød (som tvebakker): bagt

to gange. MO.^ D&H. -baget: CHammer.
NorskHuusholdings-Kalender.II.(1773).4.

Tvebak, en. ['tve'ibag] gldgs. (spøg.)

ell. dial.: ['tvø?-] (UjF. LoUGr.8. dadlet som
sprogfejl: Heib.Pros.VIII.414). fit. -ker.

{ænyd. d. s., sv. dial. tveba(c)k, isl. tvibaka;

fra mnt. twebak ell. holl. tweebak, jf. hty.

zwieback; egl.: bagt to gange; jf. Beskøjt,

Biskuit) I) (bag.) lille, rundt og forholdsvis

haardt stykke bagværk af rug- ell. (oftest)

hvedemel, der fremstilles ved bagning af et

boUelignende stykke brød, som overskæres, og

hvis to halvdele bages en gang til, hvorved der

fremkommer en over- og en undertvebak;

til forsk, tider og til forsk, brug af noget

varierende sammensætning og størrelse (jf.

Krvdder-, Kød-, Skibs-, Sukkertvebak samt
Kavring, Skofte 1, Skonrog 2). Moth.T128.
Skibsfolkene (vilde) sætte mig ud paa . . en
Øe, uden at give mig meer med, end . . saa-

mange Tvebakker, som jeg kunde leve af

i fire D3ige.Ew.(1914).III.278. *(han) fylder

sin Kurv hos en Bager
|
Med Tvebak og

Kringle sød.Ploug.(FolkekaU853.128). ISuhr.
Mad."(1923).232. mælk og tvebakker,
se Mælk l.i. støde tvebakker, se II.

støde 4.4. 2) t sammenligning ell. billedl.

Brystsukkre du som Tvebakker seer,
|
Som

Rugbrød Chocolade. Winth.IV44. (saaret)

lægtes snart, men der fremkom en Slags

Svulst paa Knæet, som en Tvebak i Støv-

Tehe.BornhHaandvEr.47. \\ især (jf. I. Kryd-
der 2; dagl., spøg.) om et (stort, gammeldags)
lommeur. S&B. Gadeordb.* (han) tog sin

store Tvebak af et Sølvur hem. Steenberg.

H.11.242. 7/. Sølvtvebak. Arne.KorteBeret-
ninger.(1918).8. Tvebaks-baddiiig, en.

[1] (kog.) budding af store kryddere, der over-

hældes med æggemælk og bages. NutidsMad.*
(1936).136. -mad, en. [1] (kog.) mad til

smaabørn, bestaaende af stødt tvebak opblødt

i tand ell. mælk og tilsat lidt sukker. Sech
Ulh.BP.68. NutidsMad.*(1936).444. \\ (jf.

Barnemad 2; 1. br., nedsæt.) uegl. Det bliver

sgu noget slemt Tvebaksmad, han (o: en
journalist) laver s&mmen.KGBrøndst.F.197.
-ar, et. (spøg., sj.) d. s. s. Tvebak 2 slutn.

JakKnu.S.84.
Tve-blad, en ell. f et (vAph.(1759)).

{jf. Toblad samt sv. dial. tvåblad, eng. tway-
blade, ty. zweiblatt; egl. gengivelse af mlat.

bi-folium, fliglæbe, en orkidé med to mod-
stillede blade) ^ I

)'
t fligl<ebc, TÅstera R. Br.

vAph.(1759). 2) hasselurt, Asarum; især om
europæisk tveblad, eurojjceisk hasselurt, A. eu-

ropæum L. (m. henblik paa de to eneste løv-

bUide, der hvert aar fremkommer paa plantens

aarsskud). Viborg.Pl.(1793).97. HavebrL.*!.

80. -bo. adj. (efter gr.-lat. adj. di-oecus, af

gr. di- (jf. tve-) og oikos, hus, bo; jf. II. en bo,

II. særbo; bat.) om plante: som har særkøn-

nedc han- og hunblomster paa forsk, individer;

ogs. som subst.: tveboplante (Tychsen.A.I.168.
MO.). CGRafn.Flora.1.68. Rostr.Flora. I.'*

(1917).439.
II

i plantenavne (som gengivelse

af dioecus^; fx.: tvebo baldrian. CGRafn.
Flora.1.437. jf.: Tvebo-Baldrian. ,SaL»ZX/ir
437. tvebo nælde, se I. Nælde 1. jf.: Tve-
hoe-Nelåe.VareL.(1807).II.239. tvebo star.
Sal.XVI.605. Rostr.Flora.I.'*(1925).67. jf.:
Tyebo-Sta,!. Lange.Flora.116. tvebo vrie-

10 torn, Rhamnus cathartica L. Sal.'XX.96.

jf.: Tvebo -YrietoTn. Lange. Flora. 710. -be-
plante, en. (bot.). Funke.(1801).II.7.
Lange.Flora.LXi. -buget, adj. {efter lat.-gr.

di-gastricus, til gr. di- (se tve-) og gr. gaster
(se gastrisk^; anat.) om muskel: som har
to muskelbuge (digastricus). Moth.T128. Sax-
torph.0.176. Armens tvebugede Bøjemuskel,
Bice]?s.Sal.*XVII.466.

Tvede-dragt, en. se Tvedragt.
20 G) tve-dele, v. vbs. -ing (s. d.). {jf. oldn.

tvideila, tvedeling, tvedragt) dele i to dele,

afsnit osv. I) (1. br., jf.: „Usædvanligt."
VSO.) i al alm. dette fænomen (o: stødet),

der . . tvedeler hele vort sprogstof . Jesp.

(Dania.IV221). Fra den store, flisebelagte

Hall løb en bred Gang, der tvedelte den
vestlige Ende af U\iset.Christmas.UT.211.

II refl. Promenaden tvedeler sig og løber

til højre og wenstre. Pol.**/* 1909.3.sp.4. Aarb
30 Frborg.1944.41. (sj.) billedl., i udtr. for split-

telse i sindet p. gr. af frygt. Saa hos Achaier-

nes Folk tvedeelte sig Hjertet i Brystet.

Wilst.Il.IX.v.8. 2) part. tvedelt anv. som
adj.: todelt. CGRafn.Flora.1.69. Øen (o: Fur)
er tvedeelt; og begge disse Dele staae i . .

skærende Modsætning til hverandre. J5hcA.

(1920).XXIX.19. *Tvedeelt, bølgende Haar
faldt om en LiUeh&h. Heib.Poet.VIII. 48.

langt og bukkeagtig tvedelt Skjæg.JakKnu.
40 Va.260. min Slægts Vaaben er tvedelt i sort

og hxidt. IsakDin.FF.378. \\ billedl; især om
sindet: splittet; delt. jeg er som tveedeelt, mit

halve jeg er ungdomsfriskt, mit halve er

dendigt.HCAnd.BC.lv 260. Drachmann er

en Tvivler i dette Ords egentlige Forstand,

en tvedelt ^åtnr. Brandes.M0.274. de taler

Løgn . . med svigefulde Læber og tvedelt

nieTte.Ps.l2.3(1931). Q3 -deling, en. (jf.

-dele) deling i to dele, afsnit olgn.; todeling.

50 JBaden.FrO.II.40. den oldnordiske Livs-

erfarings Tvedeling af Menneskeheden i

Kæmper og Uslinger.MIlamm.Ragnaroks-

mythen.(1836).26. Infusionsdyrenes Forme-

ring . . kan foregaa . . ved en Tvedeling,

Brehm.DL.*I,1.45. Tvedeling, Tredeling og

Firodeling (af arealerne). Ilatt.(Aarb.1938.

121).
II

(1. br.) billedl.; naimlig om aandelig

splittelse, naar det Selvkritiske kom op i

ham, frembød denne elementære Tvedeling

60 sig strax . . berøvende ham Troen paa sig

selv. Schand.TF.II.137. Verdenshist.VI.146.

-dobbelt, adj. {ænyd. tvcdubbcl(t), glda.

thwedupell; ;/. todobbelt; sj.) dobbelt (1)

ell. to gange det dobbeUc. AKohl.MP.1.279.
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•dragt, en. [-|drBgd] (\ Tvede-, *Tvede-
Dragt. Éolb.MetamAl. jf. Tvedderagt (som
gengivelse af Kalmar-Unionens twædrecht^.
sa.DH.1.510). iglda. twedracht (KbhDipl.
1.174), twe-, twydrect ofl. (Kalk.lY.495),

thwedrækt (Fragm.151.154), sv. tvedråkt,

no. tvedråkt; fra mnt. twe-, twidracht, jf.

hty. zwietracht; til mnt. twidragen (twei-

dregen), være uenig, mht. enzwei tragen, egl.:

det at drage til to sider; jf. Endragt samt i'o

Sam-dragt, -drægt; Qp, især bihl. ell. højtid.)

uenighed, uoverensstemmelse ml. to ell. flere,

navnlig ml. partier; usamdrægtighed; splid

(I); ogs.: fjendtligt forhold og deraf følgende

strid, trætte, (ofte i forb. m. ord af sa. ell.

lign. bet., jf. u. I. Splid, I. Tvist^. Kommer
Tvedragt imellem Skipperen og Reederne,
at hånd ikke længer kand føre deris Skib.

DL.4—1—35. der er Nid og Kiv og Tvedragt
(1907: Nid og Splid; iblandt EdeT.lCor.3.3. 20

(p. gr. af hertugens arveafkald er) blant de
andre Førster . . en stor Tvedråkt opstan-

den.Pflug.DP.916. Over indbyrdes Tvedragt
glemme de vor fælleds Moder. Sander.NEbb. 7.

*Sit Livsstof suger han af Tvist og Tvedragt.
Bredahl.VI.lOO. Beskyldningerne mod Re-
formationen for at føre til Tvedragt og Otj^-

Tør.OFriis.Litt.245. udsaa tvedragt olgn.:

S&B. JOlr.SD.1.62. || i personifikation, navn-
lig om den græske gudinde Eris: Tvedragt, 30

mødig, maatte gaae
|
Fra Haus til Huus,

og banke ip&a.Boye.AD.I.SS. VABloch&JM
Secher.Gr.-rom.Mythologi.(1882).99. jf. tve-
dragtens æble, (sj.) egl. om det gyldne

æble med paaskriften „til den skønneste", som
Eris if. sagnet kastede mellem guderne, hvor-

ved der opstod strid mellem Hera, Athene og

Afrodite; i videre anv.: genstand for strid,

tvist; stridens æble (se I. Strid 3.3). Bl&T.

II
(sj.) i videre anv., om indre splittelse, hvor- 40

ledes slaar vor hemmelighedsfulde indre

Organisme over fra Enhed med sig selv til

den Tvedragt, som er Y&nwidet. Goldschm.
VIII.427. sa.NSU.VI.31. f -drægtig, adj.

{ænyd. twidrecktig, twedractig, glda. twe-,

twidragtig (Fragm.lll. Kalk.IV.496); fra

mnt. twedrachtich ell. dannet til -dragt; jf.

en-, samdrægtig) som udsaar ell. søger tve-

dragt; splidagtig. *en tvedrægtig Mund vil

alle sammensye (0: bringe alle i strid),
\
Og

stifte Klammerie. (jmo/i.PT.//, 42. smst.54.

Tweed, en (Sterm.Textil.(1937).163) ell.

et. [tvi'd] flt. (om forsk, stykker ell. sorter)

-er (smst.162). (fra eng. tweed) T (egl.:

kipret) uldent (ell. halvuldent) stof af grov-

traadet, knoppet, ofte: meleret, garn, især

anv. til herretøj. Manufact.(1872).398f. irsk

tweed og serges. NisPet.Spildtmælk.(1934).
145. 2 Herrefrakker, lyst Tweed. BerlTid.V,

1947.Sønd.l6.sp.4.

tve-egget, adj. se -ægget, -fold, adv.

og adj. (glda. d. s. og twifalt, æda. (adv.) twi-
fald (Harp.Kr. 39.119), oldn. tvifaldr; jf.

-folde, -foldig samt tofold; tidlig fortrængt af

dobbelt, nu især arkais. ell. hos sprogrensere,

sml. VSO. MO.) I) som adv.: to gange;
dobbelt (I.2). *ud af Landet driver Dig For-
ældrenes

I

lynsnare, tvefold rammende For-
bandelse. ThorLa.(StSprO.Nr.30.20). Herren
gav Job alt, hvad han havde ejet, tvefold

igen (1871: forøgede . . til det Dobbelte^.
Job.42.10(1931). jf.: *I (sonetten maa man)
gradeviis opstige,

|
fra et til fjorten Trin,

som tvefold (0: to og to) rime sig.OvStaffeldt.

DenpoetiskeKonst.(1826).ll. 2) som adj.:

dobbelt (l.i). Moth.T128. *Vee dig, Lissabon I

tvefold Yee\Staffeldt.21. For Tjenesteregle-
menter er Korthed . . tvefold hyd. Militær
Tidende.1900.171. først giver jeg dem tve-

fold Gengæld (1871: vil . . betale dem . .

dobbelt; for deres Brøde. Jer.l6.18(1931).
-folde, V. [-^i<nV^] vbs. -ing fMedlydenes
Tvefolding i . . svenske Ord.D&H.). {til

-fold; jf. oldn. tvifalda samt lY folde; sj.)

gøre tvefold; gøre dobbelt; fordoble. *mangen
een i Koyen sig

|
Som levendes begraved,

I

Og Natte-søvnen rummelig
|
Tvefoldede.

Sort.PSkan.2. D&H. -foldig, adj. og adv.

{ænyd. d. s., fsv. tvåfaldogher, jf. mnt. twe-
valdich; til tvefold; nu især arkais. ell.

hos sprogrensere, jf. VSO. MO.; „sjeld."

Levin.) d. s. s. -fold. I) som adj.; ofte i videre

anv.: som kan betragtes i to henseender, har
to ell. flere sider; dobbelt (2.5); ogs.: tvetydig;

uklar. Molb.F.179. Ved dette Forhold, der
atter betinges af hans tvefoldige Natur, be-

stemmes Starkads liivsskæhne. Rosenb.1.364.

et tvefoldigt Spørgsmaal. Først det om Aar-
sagen . . Dernæst det om Betydningen af

det Skete. Brandes.II1.340. jf.: Mennesket
er tvefoldigt i sine Dorame. JacPaludan.L.59.
(hun) bar i sit . . naive Aasyn et . . Vidnes-
byrd om, at hun ikke gav sig af med Tve-
foldighed (o: dobbeltgængeri) eller andre
sorte Kunster. B0gh.JT.499. 2) som adv.

Moth.T128. NMøll.Agam.5. -fork, en.

(sj.) togrenet fork ell. hakke. JBaden.LatL.I.
118. MO.^ D&H. -formet, part. adj.

(1. br.) som optræder, findes i to forsk, former
ell. skikkelser; tvedelt; dobbeltformet. Der er

ikke Tale om, at Personen har dannet sig

en tveformet Vilje, således at han vil et,

hvis Forudsætningen fyldestgøres, og noget
andet i modsat Ysiid.EMøller.Forudsætnin-
ger.(1894).39.

\\
(bot., foræld.) som gengivelse

af gr.-lat. dimorphus, lat. amphibius. Drejer.

Bot Term. 81. 153. tveformet pileurt, ^|
vand-skedeknæ, Polygonum amphibium L. (der^

kan vokse baade i og uden for vand). MøllH.i
IV 572.

II
(gram.:) De fleste indvirkende]

Udsagnsord ere tveformede, idet de bruges]

baade i Handleform og i Lideform. iV^J.n-i

dersen.Da.Sproglære Nr.l.(1897).61. tvefor-
met sætning, se Sætning 2.2. -færdig,]
adj. (ogs. m. former som -fær, -færde t.

MDL. VSO. CReimer.NB.420. jf. Feilb.).

{nt. twefardig, -far(r)ig, tvekønnet, mnt. twe-,

twi-verdich, tvedelt, glholl. tweeverdich, delt,
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uenig; af uvis oprindelse; dial.) om korn,

frugt: som er af forsk. txBkst ell. (navn-
lig) modenhed; som ikke er ens moden; (ve-

moden, denne Sæd bliver gierne tvefærdig,

eller modnes ikke alt til een Tid. Schytte.

IR. II. 113. MDL. -født, part. adj. (jf. eng.

twice-born) født to gange; genfødt; spec.

(relig., filos.): som har faaet en aandelig

genfødelse, navnlig ved alvorlig religiøs op-

levelse (sml. to gange født u. II. føde 3.3 lo

slutn.). Det sjælelige Grundlag for den tve-

fødte Personlighed synes at være en vis . .

Uensartethed i Temperamentet, en Splid

mellem hans moralske Anlæg og hans For-

standsvirksomhed. WJames. ReligiøseErfårin-
ger, (overs. 1906). 96. CIScharling. Martensen.

(1928).132. jf.: en Modsætning mellem tve-

født og enfødt 'Religion.JPBang.Detreligiøse
Sjæleliv.II.(1912).ll. f -fødte«, adv. {2. led

afl. af Fod, jf. dannelser som glda. ieffnføtæs, 20

med samlede fødder, oldn. jafnfoetis; sml.

ænyd. tvefødt, som har to fødder, oldn. tvi-

fættr) med begge fødder paa een gang; med
samlede fødder. Ved denne Revels Pynt
indentil er saa skaardybt, at man kan staa

tør og springe tveføtes udi 1 Fv. dyb. Jens
Sør.11.81. -føre, et. {optaget fra dial. (se

MDL.), bl. a. efter forslag i MHamm.FO.II.
20; vist kun hos sprogrensere) det, at to for-

hold er i modstrid med hinanden, at to virk- 30

somheder hindrer hinanden; kollision; ogs.:

valg mellem to ting, to ubehagelige forhold;

dilemma, (ofte i forb. som komme, staa i

tveføre^. Den opvakte Lærer staaer i

Virkeligheden stadig i et Tveføre, paa den
ene Side staae Læreemnerne . . Paa den
anden Side staaer Menneskehjertet. Fædrel.

*yil867.1.sp.l. Tolkning af mytebillederne
(paa guldhornene) må vi enten opgive eller

vi må benytte litterært materiale. Her er 40

vi i det store t\eføre. AOlr.(DSt.l918.2).

-S^aard, en. (jf. Tvillinggaard ; sj.) dobbelt-

gaard (2). I Løjt Kirkeby . . Tvegaardene
Elbjærg, Fuglelund, Boesgaard (osv.).Trap.*

IX.438. smsl.459. jf. OrdbS.
I. Tvei:e ell. Tveje, en. ['tve-qo ell.

(oftest) 'tvaia] (sj. (som gengivelse af dial.

(iy-)y jf- Feilb.) Tvegpe. Kulturminder.
1940-41.109. Tvæp. OBloch. D. 11.127. —
sj. (jf. dog MDL. u. Tveger; Tvejert. PI. 50

(Kvartudg.)*'/,1758). flt. -r. (ænyd. tvege,

tvige; til roden i to og tve-; jf. sanskr.

dvikå-, kløftet, samt ty. zweig, gren, og I.

Tyve; især dial.) I) gren ell. stamme, der

under væksten har delt sig i to; kløftet gren
ell. stamme; ogs.: kløft mellem to grene ell.

mellem en gren og en træstamme; gaffel
(2.9); i videre anv., om træ, der har en kløftet

stamme, en gammel stor, af tre Tveger be-

staaende, Eeg. LTid.1731.345. Orundtv.Saxo. to

1.104. det døde Legeme . . hang ikke i en
Strikke, men med Halsen i en Tveie. Tolderl.

F.192. Jeg tog Anlæg i en Tvege op ad en

Granstamme . . og Kuglen Aøi.Bogan.II.

151. Tveger og Vinkeltræer i Skoven. JF
Jens.VO.36. 2) kløftet, afhugget og under-
tiden (raat) tildannet gren ell. stamme
anv. som redskab ell. som del af bygning
olgn.; ofte om forklignende redskab (jf. Halm-
tvege^, kæp til at vise vand m. m. „en to-

grened iork." Moth.T130. *Bonden seer, om
Veiret er lydt,

| Og hænger Humlen paa
Tveie. Hr2.VI.77. Overalt i Vimose traf man
paa lange, tilspidsede og afkvistede Grene.
Kroge og Tveier fandtes i Mængde. »SopA
Mull.VO.557. jf. Junge. Feilb. SjællBond.40
samt: Redskaber til knytning af fiskenet . .

Den ene form, „bentvejen", der svarer
til vore dages bindenål (filemål), er ved
enden tilskåren som tvegrenet gaffel. J.ar&.

1903.263. en tyk Stav, der har en Jern-
tveje paa Enden, for ikke at synke ned
i den bløde Enghvinå.Thyreg.UdvFort.I.19.

3) hvad der minder om en tvege (1-2).

3.1) om forsk, kløftede ting ell. redskaber; fx.

om kløftet ende af hammerhoved, pen (II).

UfF.
II

om tvillingtaarn, i forb. Tveje-
Merløse, om en kirke ved Holbæk. EdErslev.

Den da. Stat. (1855-57). 308. Trap.* 11.403. \\

(sj.:) (udtrykket betyder at) lave en slavisk

tvege, naar man næmlig samtidigt (staar paa
hovedet og) spreder benene. 8andfeld.(StSprO.
Nr.81.74). 3.2) om naturforhold. Hvor Veien
danner en Tveje, dreier man mod Nordvest.

Both. Det nordostlige Sjælland. (1865). 25. den
spidse Vinkel — en saadan som Bonde-
befolkningen kalder en „Tveje" — som Lan-
det danner, hvor Tude Aa og Vaarby Aa
flyder sa,mmcn. AchtonFriis.DS0.il.226. jf.:

„et Sted, hvor to Høie løbe sammen i en

Dal imellem to Bukker." JHSmidth.Ords.165.

3.3) (sj.) overf., om aandelig spaltning, den
Spaltning, eller hvad jeg skal kalde Tvejen,

i hans Sinds Vdvikling.Hjort.B.II.277. Kirke-

musikken , . kan være med til at skabe den
Tveje i Mandens Sjæl, der forkrøbler ham,
hvis hans Vilje ikke er hel.KMunk.S.27.
II. tvegne ell. tveje, v. ['tve-qa, 'tvaia]

-ede. vbs. -ning ^Tvegrening . . Tvejning.

ForstO.). (til 1. Tvege; //. tveget; dial.)

kløve; spalte; m. h. t. brænde: tvege ud.

UfF. II
t pass. som dep.; om gren, stamme:

dele sig i en tvege; gafle (1.2) sig. tvejes

(tveges). ForstO. tvec«t ell. tvejet, adj.

['tveqat ell. (oftest) 'tvaia<] (dial. tvæget.

Nordkild.SF.23. jf. LollO.). (ænyd. tveged,

om fugls hale; til I. Tvege; især dial.) som
danner en tvege, er formet som en tvege;

især om del af plante, træ: togrenet; med to

stammer. Moth.TlSO. en tveeget Green paa

en Eeg.Flei8cher.S.495. tvejedo Pilekviste

(Ønskekviste), benyttet til at vise Vand
med. FortNut.V11.214. SjællBond.113. \\ til

I. Tvege 3. Tvejemerløse ved Holbæk, kaldt

saaledes af sit tvejede kirketårn. //;a;/peO.

I den tvejede Jærnstage paa Bordet brændte

et Lys. Ériksholm. MajorenpaaTorpe.(1916).
108. SjællBond.40. om naturforhold: (Ourre
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sø er) tveeget delt. Cit. 1700. (AarbFrhorg.

1913.13). Thaar.KS.224.
tve-gift, part. adj. (1. ir.) som lever i

Ugamisk forhold, lever i tvegifte. LovNr.27

6

'Vtl922.§50. -gifte, et. (ænyd. d. s. (dels

om bigami, dels om enkemands andet ægte-

skab), SV., no. d. s.; som gengivelse af Bigami;
hos sprogrensere og i jur. spr. (hvor det er ind-

ført ved LovNr.276*%1922)) bigami. Frederik

den fjerde var . . ikke ene om at indgaa Tve-
giite(Barfod.F.*(1858).602: dobbelte Ægte-
sUher).Barfod.F.*II.(1869).284.Brandes.IV
216(sa.RT.*(1891).34: Bigami;. JurFormu-
larbog.'89.101.

TTegning, en. se II. tvege.

Tve-greb, et. spec. (gym.): greb om
barrebom ell. rækstang, hvorved den ene haand
har overgreb, den anden undergreb. Sportsleks.

11.622. -gren, en. (især dial.) tvege (I). CF
Mortens.EF.103. Et tvegrenet Rør, tildannet

af en svær, naturlig Tvegren ved Udboring.
Nord.Fortidsminder.III,l.(1937).67.BornhOS.

-grenet, adj. (ænyd. d. s., no. tvegre(i)nt;

især dial.) som har to grene (I.I.2); togrenet.

Moth.T128. En tvegrenet Gaffel. F/SO. Nord.
Fortidsminder. 111,1. (1937). 67 (se u. -grenj

.

BornhOS. -grening, en. (no. tvegre(i)ning

;

1. br.) det, at noget deler sig i to grene; tveg-

ning. S&B. ForstO. -groet, part. adj. (dial.)

d. s. s. -færdig. Sæden kommer jævnt op alt

paa engang, og bliver ikke tveegroet. jfJei-

scher.AK.95. MEamm.FO.II.20. UfF. jf.

MDL. („udt. tværgroet . . Sydsiæll."). -grø-
det, adj. C-grødig. Moth.T128. jf. Lar-

sen.), {ænyd. tvegrødig i bet. 1; jf. II. grødet;

dial.) I) som giver afgrøde, frugt to gange

(omaaret). Moth.T128. Bl&T. jf.: *tvegrødet
stod (i Danmark)

\
Rug og Klinte (0: gode

og onde) blandet sammen. Gmndiv.PS'. ¥446.

2) d. s. s. -færdig. ChMourier.Brød.(1821).39.
Ugeskr. f. Landmænd. VII. (1859). 219. UfF.
•haand, en. (jf. -hændet; zool.) orme-
øglen Chirotes canaliculatus (der har smaa,
haandlignende forlemmer). Brehm.Krybd.90.
sa.DL.II.438. -haget, adj. (ænyd. tvæha-
ged, om skibsanker} med to hager (I.l), spid-

ser, det skjærer i Dit Hjerte, som sad derinde

en giftig, tvehaget Brå&d. Bergs.GF.I.166. sa.

HI.311.
II

især (til I. Hage 2.2; bot.): med
to hagebørster; i plantenavne som tvehaget
pigfrø, se Pigfrø. -hale, en. se u. -stjært

-hanket, adj. [-|hari'^9i] (især fagl.) to

hanket. *tvehankede Krukker. PMøll.(1855)
1.164. FrPoulsen.RK.122. jf.: »Tvehanks
pokalen. Gertz.(Wilst.Il.(1909).I.v.584)

-hed, en. (især flos.) dualisme; tohed

VThist.TYII.242. naturens grundlov er at

ene det sondrede og sondre det enede, enhed
i t\ehed.Grønb.Goethe.II.(1939).82. Der er i

dette Ansigt et næsten umærkeligt skiftende

Spil mellem Vemod og Skepsis, noget brudt
i Udtrykket, en sjælelig Tvehed. Elling.RP.
21. -hjul, et. (jf. Tohjul; især hos sprog-

rensere) køretøj med kun to hjul, det ene

anbragt bag det andet; draisine (1) ell. bicykel.

Modersmaalet. (Kbh.). 1897/98. 111. sp. 2. Opf
B.*II.138. -hornet, adj. (ænyd. d. s., fsv.

tvåhyrnadher ; G) ell. fagl.) som har to

horn; tohornet; til Horn 1: Den danske
Vædder er i Almindelighed tvehornet. Paa
Langeland findes nogle, som ere tre- eller

fiirhornede.Abildg.&Viborg.F.87. *den tve-

hornede Faunus's Fest. Høeg&Rubow.Overs.
10 afOvidsFasti.(1945).39. || til Horn 3.5 ; fx.

(anat.) om bør (uterus) hos forsk, dyr: med
to børhorn (bicornis). Boas. Zool.* 626. om
maanen: JBaden.Horatius.I.507 (se «. hornet
2 slutn.). AntikkeVers. (overs. 1923). 11. (sj.)

om bjergtop: Ætnas tvehornede Spidse. JL
Uss.H.124. -hovedet, adj. (f -høvdet.
Den tvehøvdede Laarmuskel. iift/oL^279i;.

55). (ænyd. tvehøfdet, sv. tvehovdad; jf.

tohovedet) som har to hoveder; fx. i flg. anv.:

20 I) 03 til Hoved 1, i egl. bet. Moth.T129. en
tvehovdet Kalv i Abo født er bleven. Pra/iL

ST.I.159. jf.: det hellige romerske Riges

tvehovedede Ørn. Harryjacobsen. Digteren og

Fantasten.(1945).188. 2) til Hoved 9; spec.

(anat.) om muskel: tohovedet (biceps). Anat.

(1840).II.417.459. Frem.ML.287. -hoTet,
adj. (zool., foræld.) d. s. s. -klovet. VareL.

(1807). 1.490. S&B. D&H. -hvas, adj.

(poet., sj.) d. s. s. -ægget 1. *tvehvast Sværd.
30 Boye.PS.III.18. jf.: *Tilgiv mig, dersom før

imod min Villie
|
Der stod en Klinge tvehvas

af min Mnnd.Bagger.il. 19. -hændet, adj.

(ænyd. tvehændet, -hendig i bet. 2, fsv. två-

hånder, no. tvehendt, jf. oldn. (adv.) tvi-

hendis) I) (nu sj.) d. s. s. tohændet. Nord
ConvLex.V607. S&B. D&H. 2) (nu næpp
br.) som bruger begge hænder lige godt. Moth.
T128. 3) (sj.) om genstand: som føres med
begge hænder; tohændig (1). hans tvehæn-

40 dede Sværd. LMoltke. Overs, af Scott: Quentin

Durward.(1861).107. jf.: *Han fører et Sværd
tvehænde

| Og veier ei Hugget først.

Drachm.DM.160. -høvdet, adj. se -hove-

det, -ilte, et, ogs. en (se u. Ilte sp.l6V^).
(kem., nu sj. uden for ssgr. som Jærn-, Kvæl-
stoftveiltej det mest iltholdige af to basiske

ilter (oksyd; jf. Foriltej. Ørst.TN.xxiii.

Hinnerup.Juv.79. BerlKonv.XXII.90.
I. Tveje, II. tveje, Tvejert,

50 tvejet, se I. Tvege, II. tvege, tveget.

Tve-kamp, en. flt. -e ell. f -er (LTid.
1741.685. Schousbølle.Saxo.219.293. LTid.

1761.280). (efter ty. zweikampf ; jf. -kampe,
-kæmpe; især om forhold i oldtid og middel-

alder) kamp mellem to enkelte personer; duel;

enekamp. „kaldes en duel." Mo^ft.TI29. 1 vore

Dueller og Tvekampe, som anstilles for per-

sonlige Fornærmelsers Skyld . . seer man in-

gen Relte. Mall.SgH.275. *Du fordrer ham
60 til Tvekamp? Enekamp er al

|
Den Strid,

som denne Jothun (0: Stærkodder) drager

Sværdet ior.Oehl.V298. Tvekamp er en ægte

oldnordisk Sædvane; og det skulde glæde

mig, om de tvende Kæmper vilde bestemme



1137 tvekampe tvekønnet 1138

sig for en ordentlig E.o\mgSing.Blich.(1920).

XXIV158. (jeg) kastede min Handske til

ham og udædskede ham til en Tvekamp
om Land og Kione. Bredahl.1^48. DanmRig
msU.476.

II
billedl. *Det var en Tvekamp

underfuld
|
Da Liv og Død de brødes (o:

ved Kristi død og opstandelse). Grundtv.SS.I.
500. (Michelangelo var) vant til at bruge de
stærke Hænder i lidenskabelig Tvekamp med
Marmorstenen. Brandes.MB.i52. -kampe,
V. (jf. IH. kampe; sj.) d. s. s. -kæmpe.
Rothe.OmHierarki€t.IL(1779).486. jf. Geneal.

ogJnogr.Archiv.(1840-49).67. d -klang, en.

{ty. zweiklang) samtidig klang af to toner

ell. stemmer (jf. sangj; især overf. SelmerFO.
11.166. Daad er Drøm, og Vaar omfav-
ner Høst

I
Naturens Tveklang er i denne

Røst. Hoffmann.S'V59. Stemmens Tveklang
af Sentimentalitet og Spot vakte hendes Mis-

tro. AaDons.MV129. -klokke, en. (zool.)

rørgople med to forsk, formede svømmeklok-
ker; Diphyes. Sal.*XX.714. -klovet, adj.

[-|kJo)u'a<] ([ -klovet. vAph.Naih.V1.410).
{jf. ænyd. tvekløvet; sml. -hovet; zool.,

foræld.^ om hovdyr: parrettaaet med to

klovbcerende tæer (hisulcus). VSO. Drøvtyg-
gerne eller de Tyekloxede. Brehm.Patted.564.

-kløftet, adj. {ænyd. tvekløft(et), -kløf-

tig; nu 1. hr.) I) som har to kløfter; kløftet i

to; om (del af) legemet: En tvekløftet Hage.
VSO. jf. -klovet: den hornede Satyr | Med
tvekløftede Fod (o: som bærer klove). Hauch.
Lyr.*268. billedl: »sligt tvekløftet Skjænd-
selstegn (o: hanrejhorn). Lemb.Shak.V1.209.

[I (jf. \. Kløft 2.4, kløftet l.i)om bjerg. ¥yen,
hvor . . een tvekløfted Parnassus opstikker,
hvis eene Spitze besiddes af (Kingo). Den
anden (af) Sehested. PoulPed.DP.(1937).15.
2) til 1. Kløft 3: togrenet; tvegrenet. Moth.
T129. JBaden.DaL. D&E. I. -kløvet, part.

adj. {ænyd. d. s., no. tvekløyvd ; til V kløve

;

;'/• tokløvet; nu 1. br.) I) især om træ, brænde:
kløvet (i to stykker); spaltet. MO.' VSO. D&H.
\\ billedl. et og samme navneord med tve-

Kløvet bemærkelse. FDyrlund.(Dania.IX.64).
2) d. s. s. -kløftet (1). S&B. D&H. IL -klø-
vet, adj. se -klovet. -knippet, adj. (bot.)

især i flt. de tveknippede, betegnelse (if.

Linnés system) for en klasse blomsterplan-
ter, hvis støvtraade er sammenvokset i to

bundter (mods. en-, flerknippet^ ; Diadel-

phia. NordConvIjex.il.479. Rostr.Flora.l.xii.

-krofl^, en. (fisk, sj.) fiskekrog, hvis skaft

foroven ender i en modvendt krog. Fedders.

FF.ll. -krydset, adj. {2. led mulig til

1. Kryds og egl.: til ug med 2 krydser (?);
sj.) i forb. en tvekrydset rus, en ordentlig,

vældig rus; brugt af IBSEstrup, se Rigsdagst.

F.1893l94.sp.2781, jf. Dannebrog.*/tl894.1.
sp.6. -kuld, et. {til III. Kuld; jf. tve-

kolle, -kolde u. III. kulde; dial.) I) (sj.)

dobbelt kuld (III.2-3) af unger; om gæslinger:

MDL. (u. tvekolde;. 2) (jf. Kuld sp.667'*)

om tvemodenhed hos korn; jf. gen. t ve kulds

XXIV. Rentrykt "/. 1M8

som adj.: tvemoden (Feilb.), samt Tve-
kuldskorn. MO. \\ hertil (som ubøjeligt adj.):

(man maa) qvælle Sæden, enten i Møddings
Vand, eller og . . i stærk tørre, at det kundo
spire tillige og ey blive Tyeku.ll.OecMag.1.
51. -kalsur, adj. oftest udtalt: ['tvekol-

isu'r] (kem.) som indeholder kuldioksyd (kul-

tveilte); surt kulsur; især i forb. tvekulsurt
natron, salt dannet ved at lede kulsyre til

10 en stærk opløsning af soda; natriumbikarbonat;
(i ikke-fagl. spr.:) natron (som bestanddel af
sodakager (2), -pastiller). OpfB.^VI.39. Christ.

Kemi.119. -kæmpe, v. {til -kamp ell. efter

ty. zweikåmpfen; jf. -kampe; især hos sprog-

rensere) kæmpe tvekamp; duellere. LTid.1761.
281. det er os To, Sagen gielder. Saa lad
os da tvekæmpe som ærlige Drotter !Oe/iL

XXXI.146. FDyrlund.TN.259. -kæmper,
en. {jf. ty. zweikåmpfer; især hos sprog-

20 rensere) person, der deltager i tvekamp; duel-

lant. RahbSandsig.421. Oehl.XII.263. Da
traadte en Tvekæmper (1871: Kæmper^ . .

ud af Filisternes Rækker. lSam.l7.4(1931).
•køn, et. (;/. æda. twe køns, af to slags

(AM.); sml. -kønnet) I) (især naturv.) det

forhold, at et individ baade har hanlige og

hunlige kønskarakterer (baade er mand og

kvinde); dobbelt køn; tvekønnethed; herma-

froditisme. Molb.HO. Lokes tvekøn. AOlr.

30 (Festskr.Feilb.559). Klinisk Ordbog.* (1937).
504.

II
(bot., 1. br.) om tvekønnethed Jws

planter, jf. Tvekøns -blomst (Drejer.Bot

Term.48. OPaulsen.Alm.Botanik.(1927).336),
-plante (Drejer. BotTerm.49). \\

(sj.) tve-

kønnet individ; hermafrodit. Tvekiøn, Tve-

tulle , Hermaphrodit. vAph. Nath. VIII. 2 63.

Staffeldt.D.1.376. 2) (gram., sj.) det forhold,

at et ord i samme betydning kan have vak-

lende køn (genus) (som fx. I. Brug, I. Byg^,

io ell. at et ord i forsk, betydninger har forsk,

køn (som fx. I-II. Felt, Skjold), ell. at to ell.

flere ord, der er faldet sammen i form, har

forsk, køn (som fx. I. og III. Buk, I-II. Lod^.

EBroby. Modersmålets sproglære.(1864).27. gen.

tvekøns som adj. ell. l.del af ssgr.: Flero

ord . . ere tvekøns, som: alvor, ejo, forlov.

smst. „tvekøns" navneord . . som t. e.:

en Bid og et Bid. KHjorth. Retskrivnings-

spørgsmålet. (1886). 8. mmut er tvekøns-

so ord. //;æipe O. -kønnet, adj. {sv. tve-

konad, tw. tvekjonnet) I) (jf. -tullet; iam
naturv.) om individ: som har dobbeli kgn;

af tvekøn (I.l); som er hermafrodit. vAph.

Nath.VIII.264. tvekønnede Personer . .

Undtagelses-Eksistenser, der kan siges at

være halvt Mænd, halvt Kvinder. KPont.

Retsmed.1.73. Brehm.DL.*I,1.6. \\ (mods. en-

kønnet; bot.) om plante: hvis enkelte blomster

indeholder baade støvdragere og støvveje. Horne-

60 mann.OP.37. Rostr.Flora.I.'*(1925).460. 2)

(sj.) som hører til, vedrører begge køn (1.3);

som bestaar af, vedrører baade nuend oa kvin-

der, det sasdvanligo tvekønnede Selskab af

ung aandelig Adel Esm. 1.211. jf.: »Tve-

72
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kiønnet var den Synd, der os (o: sodomit-

terne) forførte,
|
vi brød den menneskelige

Lov paa Jorde. CKMolb.Dante.il. 185. 3)
(gram., sj.) tvekøns (se -køn 3). D&H. -laa-
ret, adj. (landbr., sj.) dobbeltlaaret. FlensbA.
"/loWOS.S.sp.S. -lyd, en. i) (oldn. tvi-

hlj66r, ty. zwielaut (zweilauter) ; jf. -lyde 1

samt Dobbeltlyd; sprogv.) diftong. vAph.
(1772).III. Rask.IslS.6. øgenavnet „uægte
tvelyd" (fx. om diftongen i jy. hidn). Jesp.

(Dania.1.59). faldende (LJac.RH.136), sti-

gende (se II. stige 4.4J tvelyd, jf. u. Dif-

tong. 2) (sj.) stemmeklang, der kan for-

staas paa to maader, er udtryk for blandede

følelser, hun . , hørte Tvelyden i hans Stem-
me (o: der var baade venlighed og ondskab i

den).ErlKrist.St.l27. -lyde, v. vbs. -ning
(i bet. 2: Kort.137. MKrist.FS.70). (fon.)

1) (ænyd. d. s. og -lindende; jf. dobbelt-

lydende; nu næppe br.) part. tvelydende
brugt som subst.: tvelyd (1). en Selvlydendes
eller en Vocal; en Tvelydendes, eller en
J)iTphtongns.PSchulz.DS.7. jf.: Tvelydende,
eller Diphtongi, nemlig: aa, æ, ø, ey, øy.smst.

2) udtale (en enkelt vokal (monoftong)) som
tvelyd; diftong(is)ere. e er i nydanske Dia-
lekter tvelydet eller lukket til en i-Lyd.

LJac.RH.59. Baade i Nørrejylland og Søn-
derjylland har der været en Tendens til at

tvelyde det (lange o) ved at indlede det med
en u-agtig Lyd. FortNut.III.10. I. tD -lys,
et. (vist efter ty. zwielicht, jf. eng. twilight;

„Nyt Ord". MO.) svagt, usikkert lys (som)
ved morgen- ell. aftendæmring; halvlys. * Der-
for gaaer en forsigtig Pige

|
I Maanens Tve-

lys ei Søkrattet næT.JHSmidth.Haver.240.
Synerne svandt som en Drøm i Morgen-
dæmringens Txelys.Hauch.SD.I.lSO. Floden
dampede i den kølige Aften. Gennem Em-
men og det blege Tvelys gled en lille Damper.
Madelung.Forførelse.(1943).9. || billedl. Den
vittige og ondskabsfulde La Beaumelle kom-
mer i sine Publikationer ofte med Hen-
tydninger til Holberg, som han stiller i et

højst tvivlsomt Tvelys. Roos. HK. 167. Det
var Hørups Tvelys, og ikke Bergs eenfoldige

Klarhed, som gav (Ove Rodes) Skikkelse

'Pz.rve.0Geismar.MM.21. II. -lys, adj. (til

I. -lys; poet.) med svagt, dæmpet lys; halv-

lys. * Vinterdagens
|
tvelyse Skumringsstund.

LCNiels.U.4. den milde, tvelyse Majaften.

Bønnelycke.MM.7. -løben, part. adj. (ogs.

-løbet, i bet. 2: Blich.(1920). XXII. 60).

(dial.) til II. løbe 7, om planters vækst, ud-

vikling. I) (jf. jy. enløben. MDL.95) om træ:

som er vokset op med to stammer. MDL. de
gamle mossede Træer . . vare tveløbne eller

delte sig fra Roden af i en fem, sex Grene.
Gjel.GL.322. jf.: Vor forfatning ligner et

tveløbent træ, hvis ene stamme er konge-
magten, den anden tolkeraagten. HjælpeO.
2) (jf- jy- tverunden. Feilb.) om korn: tve-

moden. Blich.(1920).XXII.60. Feilb. -lø-
bet, adj. (i bet. 2 ogs. -løben. MO. D&H.

Feilb.; hertil intk. -I øh ent. HjælpeO. D&H.).
(til IL Løb; jf. IIL -løbet (DO.XIILsp.540)
samt toløbet) I) (1. br.) om skydevaaben:
med to løb; dobbeltløbet. HRasmussen.Dra-
gendeEgne.(1900).39. D&H. 2) (til II. Løb
9.2; dial.) om garn, tovværk: toløbet (2.3); to-

traadet. MDL.(u. tveste^. HjælpeO. UfF. jf.:

Ringene i den (o: en bold) er Guld, og om
hver af dem der sig slynge

|
Knyttede Baand

10 tveløbne (gr. orig.: diplodi hapsides^ om-
kring fra Ende til diaden. Apollonios.Argo-
navtertoget.(overs.l897).96. billedl: Kun i

Norden er Livstraaden tveløben, „spunden
af rødt og sort", som en af vore Digtere har
sa,gt.VilhAnd.N.26. -lødet, adj. f-lyddet.
Moth.T129). (æda. twilytæth (Harp.Kr.l74.
182 ofl.), oldn. tviUtabr; nu sj.) som har
dobbelt lød; som har to farver; tofarvet. Tve-
lødet Qvæg.VSO. Præsteskruddet var en

20 snever Kjortel, et Bælte og et Hovedtøj . .

Bæltet var tveløddet.J Nissen.Samtaler,udg.
v.E.J.Anger.I.(1876).129.

\\ billedl: tosidig.

Endnu en Kraftgerning skal omtales, fordi

den ligesom den forhen skildrede Døde-
opvækkelse er tvelødet, en Sammenarbej-
deise af to Motiver. JPJacobs.Manes.III.123.
smst.xii. t -mening, en. dobbelt betyd-

ning; tvetydighed. Han leger her med Ordene
columbarium, et Dueslag, og columbar, et

30 Halsjern . . Ordet „Buur" hos os kan anven-
des til samme Hvemenmg.FGuldb. Overs, af
Plauius.II. (1813). 457. *Sjelden Tvemenin-
gen skjelmsk skotted bag Gratiens Slør. Staf

-

feldt.D. 1.344. -moden, adj. (dial. tvær-.
ForSandhed. II. 170. Pol.V»1919.7.sp.l. Fr
Grundtv.LK.246. LollO.). (jf. -færdig, -groet,

-grødet 2, -kuld 2, -løben 2, -skiftet, -skydig,

-skyldig; landbr.) om afgrøde: uens modnet;
pletvis moden og pletvis umoden. Da (mare-

40 halm) blomstrer til ulige Tider, er den meget
underkastet at blive tvemoden. Viborg.(Phys
Bibl.III.260). Blandt de Ulemper, der er

særlig karakteristiske for 1916, er, at Havren
i saa høj Grad er tvemoden. Af og til ser

man et Stykke ensartet moden Havre, ellers

staar Havren paillegul og spanskgrøn mel-
lem hinanden. BerlTid.*/» 1915. Aft. 3. Feilb.

UfF. jf. LollO.(u. tværmoden^. sml T ve-
modenhed og meget Grønt i Bunden giver

50 ueens og mørk Sæd i Skæppen. Bogf«n./.122.

-modne, v. (landbr.) om afgrøde: blive

tvemoden; som vbs. Tvemodning. BerlTid.

*'/iol899.M.3.sp.2.

tven, præt. til I. tvine.

I. tvende, num. ['tvæna] (ænyd. tvende,

tvinde, glda. twennæ, twænnæ (Brandt.RD.
11.272. PLaale.nr.772. Rimkr.345. SjT.llJ
og thwinnæ (Brandt.RD.1.178), æda. twænns
(DGL.Y135 var.), twinnæ (smst. Harp.Krå

60 111. twinnæ kyns. smst.48.121 ofl.), i ænydl
glda. ogs. m. bet.: to gange (fx. twende ""

mare. KbhDipl.I.179), sv., no. tvenne, oldn.'

tvennir (tvinnir), to (indbyrdes forskellige),

flt. af tvennr (tvinnr), bestaaende af to
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forsk, dele ell. slags, todelt, jf. lat. bini, to

(ad gangen, til hver); til roden i tve-; jf.

Tvilling, lY tvinde, I-IY Tvist samt II.

trende || nu kun poet., højtid, ell. (under-

tiden) jur. (jf. DSt.1922.137. SprKult.IY
109), i ældre skriftsprog ofte anv. afvekslende

m. III. to, jf. VSO. MO. samt Rubow.SP.26.
APhS.XIII.223) det andet tal i talrækken;

to (III). l)i al alm. (matrosen) haver dermed
fortabt sin Ret, at hånd haver stædt sig

til tvende (o: skippere). DL.4—1—2. tvende
(1921: toj Folk (o: Esau og Jakob) ere i dit

Liv, og to forskjellige (Chr.VI: to haande^
Folk skulle udgaae af dit Liv. lMos.25.23.

tvendes Øien . . seer bedre end eens.Lan^e-
bek.Breve.256. To Acteurer i een Rolle,

|

Tvende, beilende til Een,
|
Og to Hunde

om eet Been,
|
Aldrig kunne Venskab holde.

Wess.261. De tvende Kirketaarne. En Kæm-
pevise. OeAJ./'i?a/»&.rt7sA;.iS(?S.3i3;. *Man si-

ger. Hjertet har ei Rum
|
Paa samme Tid

til Tvende. Heib.Poet.VI.262. »Jylland mel-
lem tvende Have

|
Som en Runestav er lagt.

ECAnd.SS.XII.382. *alt har en Ende,
| og

Slanger har tvende. HSeedorf.DD.123. hver af

Parterne (har) at udnævne tvende nye Syns-
mænd. LovNr.l26^Vtl935.§10. talem.: ingen
kan tjene tvende herrer, se I. Herre 2.i.

||

tvende gange, tvende sinde, jf. Gang
4.1 og 6, II. Sinde 2.i.

|| (jf. glda. twenne
myn døther, to af mine døtre (Rimkr.M.97))
t knyttet til et subst. m. foreg. gen. ell. poss.

pron. Tvende hans Sønner. Schousbølle.Saxo.
323. 2) (sj.) foran andre talord, m. bet. af
gentagelse: to gange. *tvende tyve Sinde
(o: 40 gange). CFrim.Poet.73.

II. tvende, v. se lY tvinde.

tvende-, i ssgr. {ænyd. d. s. i tvende-
farvet samt i tvende-fold, -hånde, -lunde;

sj., jf.: „bruges . . ikke godt i Sammensæt-
ninger." Letn'n.) til I. tvende: to-; fx. tvende-
aarig ^*en tvendeaarig Vog. Bagges.11.71.
Mynst.Præd.(1815).236), -benet ('tvende-
beente Dyr (o: mennesker). Bagges.1 1.144),
-haande ^tvendehaande Utugt. Schluter.
Mavekrampe, (overs. 1797). 11 6. jf. tvende
haande u. Haande 8p.595**).

tvene, v. se u. II. tvine.

t tvennet, adj. (ogs. skrevet tyendet.

jf. VSO. MO.). {ænyd. tvennit og tvinet

(Lund.Ordb.144); omdannelse (mulig m. til-

knytning til I. tvende^ i senere redaktioner

af JyLov.3.30 (se fx. udg. 1590 i PGThorsens
udg. af JyLov.) af æda. twi mynt (DOL.II.
415; jf. twi-, twemunt. 8mst.416 var.; se ogs.

Lund.Ordb.144), egl.: tve-mundet, til Mund
(6.2) i bet.: aabning paa legemet) om saar:

som har to aabninger (og altsaa gaar helt

igennem (en del af) legemet), (er saarel)

tvennit, som haver to Hul, saa som mand
vorder stunget enten igiennem Laar, eller

Læg, eller Haand. Z)L.6—7—3.

tve-pibet, adj. (jf. I. pibet 1; bol.)

om organ: dobbelt rørformet (bifistulus).

Drejer.BotTerm.164. i plantenavne som t ve-
pibet lobelie. Lobelia Dortmanna L. An-
dres.Klitf.181. SaUXV.955. -pløje, v. vbs.

-ning. (landbr. ell. dial.) pløje anden (ell.

tredje) gang. JPPrahl.AC.35. Til Byg dyrkes
Jorden paa forskjellige Maader . . Almin-
deligst ristes Jorden om Efteraaret og
tvepløyes om Y&&Ten.PNSkovgaard.B.30.
NGrønbech.LandbrugetpaaBornholm.(1815).16.

10 VSO. jf. Loll0.623(u. tværpløje;.
tverts, adv. se tværs.

Tve-sang, en. {isl. tvisongur, jf. oldn.

tvisyngja) J^ sang for to stemmer; dels (jf.
ty. zwiegesang; sj.): duet. Selmer.FO.il.166.
JVJens. M. 1. 14. Hjortø. Afløsnings -Ordbog.
(1933).25. II

dels: særlig art af tostemmig sang,
der fra middelalderen har været dyrket i Is-

land. Aarb. 1899. 288 if. -sidet, adj. \) to-

sidet. Meyer. '^65. spec. (bot.) om organ: ens ud-

20 viklet til begge sider (bilateral). Sal.V.408. 2)

(jf. -sidet 4; 1. br.) overf.: tveformet; dobbelt-

sidig (2). opredelse af dette tvesidede, næ-
sten tvetydige ioiYiold. FHelveg.Frimenighed
ogApostelskole.il.(1882).158. det (er) Hol-
bergs almindelige Opfattelse, at alting skifter

og at Verden og Livet er tvesidet.HBrix.
HK.61. jf.: (Olaf Trygvesøn er) en tvesidet

Skikkelse, som store Brydningstider tit

fostrer dem. Ottosen.VH.1.120. || spec. (nu
30 næppe br.) om kontrakt: gensidig; tosidet.

Rothe. Landvæsens System. I. (1784). 52. -si-

di|f, adj. I) (l.br.) d. s. s. -sidet 1. Ijeth.

(1800). spec.: (det) anføres (naar) Kirke-

gaardenes Kampestensdiger er tvesidige,

d. V. s. frie paa begge Sider. DanmKirker.
XI1.10. 2) (især Q}) overf.: d. s. s. -sidet 2.

Regent og Folk . . staae i indbyrdes tvesidig

FoThindt\ished.Rothe.(Rahb.Min.l786.I.135).

der (er) et tvesidigt Formaal, som skal

40 naas ved Straffen: Retsordenens Genopret-
telse og Forandring af Gerningsmandens
Karakter.Høffd.E.512. KMunk.IBrændingen.
(1929).31. -Hind, et. (Q), 1. br.) det at være

tvesindet; usikkerhed; vankelmod; vægelsind;

ogs. nedsæt.: upaalidelighed; falskhed; troløs-

hed, »dette Tvesind, (
Denne Spillen un-

der Dække, hader jeg. Rahb.Skuesp.I.240. en

Skinhellig, der i Hykleriets væmmelige Tve-

sind paa Skrømt elskede Gud. Kierk.VIII.
153. I klager over jert Tvesind og Vankel-

mod, Kong Christiern. Saa slip det og bliv

en Mand. KMunk.Chrl1.66. -«indet, adj.

(ænyd. d. 8.; især bibl. ell. relig.) hvis sind

til forsk, tider ell. i forsk. 8ituatior^er er skif-

tende; tvivlraadig; vankelmodig; vægelsindet;

ogs. nedsæt.: upaalidelig; falsk; troløs, en

tvesindet Mand er han, ustadig i alle sine

Weie.Jac.1.8. hvad hjalp det et Menneske,
om han tvesindet og mangotunget vilde

60 overliste Gud. Kierk.V152. Muhammeds Tro-

ende er ikke tvesindede Mænd. Jørg.JF. I.

183. sml.: falske og tvesindede Ord. Schar-

ling. Sverre Præst. (1888). 187. jf. -sind: Na-
turen tjener ikke to Herrer, der er ingen

72*
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Vaklen eller T ves inde thcd.Zierfe.F///.

289. KMunk.TrePrædikener.(1943).23. -sin-
dig, adj. (ænyd. d. s.; nu næppe ir.) d. s.

Riegels. Svarpaa Callisens Svar. (1785).44. jf.

:

Ingen Tvesindighed, ingen Skievhed el-

ler Hinken i Forhold. JJLund.HansEgedes
Levnet.(1778).74. -sinnet, adj. se -synet.

-skaaren, part. adj. (ænyd. tueskorn

(PJ Colding. Etymologicum. (1622). 439); nu
næppe ir.) I) delt ell. skilt i to stykker (med lo

kniv ell. saks). Gram.Nucleus.425. vAph.

(1759). VSO. 2) (jf. IV skære 16.5 samt to-

skaarenj om iaand: ført to gange rundt om
noget. 40 Knipper (o: hjælmerør) saa store,

som de kan bindes i et tveskaaret Baand.Fi-
borg.(PhysBiil.III.390). -skaft, et. (væv.,

sj.) toskaft. BerlHaandari.III.254. -skaf-
tet, adj. {jf. ænyd. tveskæft; væv., nu
næppe br.) toskaftet. Moth.^T201. I. -skif-
te, et. (sj.) tvedeling. MO. II. -skifte, v. 20

(ænyd. (part.) tweskefftet, todelt, oldn. tvi-

skipta, V., -skiptr, adj.) f) (sj.) dele i to dele;

tvedele. D&E. 2) (dial.) part. -skiftet anv.

som adj.: tvemoden; ogs.: af forskellig højde;

uens. Rask.FynskeBS.64. Kværnd. FynsTi-
dende.^/3l941.6.sp.5. -skrive, v. vis. -ning.

{jf. sv. tvåskriva; hos sprogrensere, sj.) m. h. t.

iogstav: skrive doiielt; fordoile. ÉjælpeO.
JLauritsen. Vort iogmål. (1887). 7. t v e s k r i v

-

ning af selvlydene i betonede stavelser: 30

been, tiid (osv.).'KHjorth.Retskrivningsspørgs-

målet.(1886).5. -skydig, adj. {jf. fynsk
tviskodt, „tve-skudt" (UfF.), samt ty. dial.

schiissig; til skyde 16; jf. -skyldig; nu næppe
ir.) tvemoden. SAFJelstrup.Jordeirug.(1820-
1821).95. -skyldig, adj. (landir. ell. dial.)

d. s. Blich.(1920).XXII.60. MDL. Feili.

-skæg, et. (i iet. 1 ogs., navnlig som til-

navn, Tjugeskæg olgn. Svend Tiuge-Skieg.

Schousiølle.Saxo.c4r. AOlr.DH.II.48. jf. Tiu- 4o

skiæg. Schousiølle.Saxo.287. Tiugskæg. smst.

288. Tiuguskæg. Holb.Intr.I.620. sa.DH.I.
85.88.94. (sj.) i egl. bet.: *Kong Hane med
sin røde Krone

|
og med sit røde Tjuge-

skæg. Børup. Nakjælen. (1919) . 33). { til dels

ved omdannelse af ænyd. (tilnavn) tiu(g)skeg

(ASVedel.Saxo.(1575).216.236. Kalk.IV.409),

glda., æda. tiuge-, tywæskægh mfl. (DGP.I.
1316), oldn. tjiiguskegg, hvis 1. led er I. Tyve;

jf. ogs. glda. twiggeskegh (GldaKrøn.Suppl. 50

37)) I) (langt) tvedelt skæg; kløftet skæg.

VSO. Kong Leopold . . en høj Mand med . .

langt, hvidt Tveskæg. ZaifciVieis. Minder.//.

73. JVJens.V0.159. || især som tilnavn til

Harald Blaatands søn og efterfølger, Svend

(f 1014). Suhm.XI.97. Oehl.IV3. Ottosen.

VH.I.123. 2) (zool., foræld.) insekt af ordenen

Thysanura med to mangeleddede halenokker

(ell. et par uleddede tænger); spec: sølvkræ;

Lepisma (saccharina). vAph.Nath.VIII.267. eo

OFMull.ZoolPr.183. -skægget, adj. I)

(jf. kløftskægget; 1. ir.) som har tveskæg (1).

Moth.T129. Howalt.DB.86. 2) (jf. I. Skæg
2.4; bot.) om (del af) plante; i plantenavne

som tveskægget ærenpris, Veronica cha-

mædrys L. (hvis stængel har to modsatte rækker
haar). Lange.Flora.505. AchtonFriis.D0.il.
170. -snider, en. {efter ty. zweischneider;

om 2. led jf. u. snidig; 0, foræld.) stort bor

med to ægge, der kan iruges i to retninger.

Wagn.Tekn.502. -spalte, v. vis. -ning.

{jf. ænyd. tvespalt, uenig; CP, 1. ir.) kløve,

spalte i to dele. CKMoli.Dante.I.159.
||

især i perf. part. irugt som adj. S&B. Sno-
gens Tunge er tvespaltet.I>Æ/f. || som vis.

HOlr.KP.I.l. Den dybe Tvespaltning mel-

lem det, som vil, og det, som er, gaar
op for ham. Roos.TL.167. -spand, et.

(sj. -spænd. OAHovgård.Overs.afjTacitus.III.

(1889).75). (navnlig hos sprogrensere; 1. ir.)

tospand. Væddekørsel med Firspand og Tve-
STp3ind.Gertz.(StSprO.Nr.5.31). en Bonde med
sit Tvespand af hvide Oxei.Jørg.Italiensk.

(1932). 13. -stavnet, adj. se -stævnet.

Tvestion, en. se Kvæstion.

Tve-stjært, en. I) (ogs. -st(j)ærte

olgn. PNSkovgaard.B.72. Esp. 364. jf. Rietz.

693). {ænyd. d. s., sv. tvestjårt (fsv. tvestiår-

terj, jf. no. dial. tvistyrta; egl.: doiielt stjært

(l.i), hale (sml. VSO.); navnet p. gr. af iag-

kroppens tang ( 1.2.1 ), der opfattes som en kløf-

tet hale; jf. dial. tvehale (tværhale) (FDyr-
lund.Uds.61. Dania. IX.28. FrGrundtv. LK.
161. AariTurist.1933.158. LollO. UfF.), jy.

tveklov (Feili.); dial.) ørentvist; Forficula.

Moth.T129. ThøgLars.J.^(1904).21. en flad-

trykt, indtørret Tvestjært. /Stown. £//). 93.

DanmFauna.VI.4. 31DL. Feili. NordsjællF.I.

143. 2) t ^ hjortetunge; miltiregne; Scolopen-

drium (officinarum) Sm. Moth.T129. -stæv-
net, adj. (sj. -stavnet, se DO.XXI.1062).
(især dial.) 4> om fartøj: som har skarp,

spids stævn iaade for og agter; spidsgattet.

Gondoler, et Slags lukkede Baade, som ere

byggede tvestævnede med meget høie Stæv-

ne. WCSamuelsen. EnFodvandring. (1861). 82.

HilsentilMKZahrtmann.(1931).98. -syn, et.

{no. d. s.; jf. -synet) I) ((3, især æstet.) (op-

fattelsesmaade, der beror paa en) evne til at

se ting ell. forhold fra to sider; ofte: ironisk

opfattelse ell. livsietragtning; spec. om opfat-

telse (navnlig hos Pont.), som hidrører fra en

spaltning i sindet, en vaklen mellem tro og

tvivl, haai og frygt, medfølelse og spot. Vilh

And.HP.94. (Holierg) har af (Bayles) Tve-

syn i den store Ordbog, der allerede i For-

talen stiller Troen imod og kun tilsyne-

ladende over Fornuften, lært at tvivle.

sa.Utt.II.146. Ruiow.P.99. 2) (jf. oldn. tvi-

s^ni, usikkerhed, tvivl; sj.) om hvad der frem-

træder uklart, usikkert, Jean bedømmes paa to

maader, er tvivlsomt. *Ej véd jeg, om jeg

Venner eller Fjender ser . .
|
Dog ilde mener

jeg hvert et Tegn bør tydes nu;
|
For Tve-

syns-Varsel vender lukket Øjepar
|
mod

Lykkens Lys, naar Vanheld alt har Over-

ha&nd. Gjel.Br.174. -synet, adj. ((f) -siu-

net. Sort.Poet.63. Holi.Skiemt.Elr). {ænyd.
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tvesiunt (og tveggesyntj, no. tvisynt, jf.

oldn. tvisynn, uklar, usikker; sml. -syn samt
ænyd. twesynes, se dobbelt, uklart, twesynelse,

dobbeltsyn, hallucitiation) I) (nu sj.) som ser

noget dobbelt; dobbeltsynet (1). Moth.T129.
*Jeg til indtægterne Tve-siuned ofte er,

(

For Enkelt gierne vil at mand mig dobbelt
hær. Sort.Poet.63. *1 frygter vel,

|
I blev tve-

synet . . saa I saae
|
To danske, hvor der

kun var een? Rahb.Tord.52. VSO. 2) (jf.

dobbeltsynet 2; sj.) som optræder i to former
ell. skikkelser samtidig. *Jeg (o: Jesus) blev

til en tvesynet Uting, Misfostret af Gud og
af Mand. Gjel.AanderogTider.(1882).57. -sol,
et. (væv., nu nasppe hr.) d. s. s. Tosel, To-
skaft. Cit.l735.(AarbVejle.l924.130). -tand,
en. (jf. -tandet^ I) (zool.) om dyr, som har
to (rækker af) tænder. I.l) \ pindsvinefisk,

Diodon (hvis tænder er sammensmeltet, saa
den tilsyneladende kun har to tænder, en i

over- og en i undermund). Brehm.Krybd.398.
sa.DL.*II,1.108. 1.2) (have)sneglen Helix his-

pida (med tænder i skalmundingerne). Fed-
ders.S.1.112. 2) (^navnet dannet af Viborg; jf.

I. Tand 2.2 ) 3r Larnium (hvis underlæbe har
to tandformede sideflige). Viborg.Pl.(1793).

120. Kjærbøll.FB.245. Svaleurten titter ud
mellem Stenenes Revner, Pengeurt, Døv-
nælde, Tvetand og Liden Tvetand følger

efter langs Gærder og Stier. AchtonFriis.DØ.
III.170. -tandet, adj. (jf. -tand; zool.)

i forb. tvetandet pindsvinefisk, \ tve-

tand (l.i). Sal.VI.368.
II

de tvetandede
(planteædere), underorden af pungdyrene,
hvis forreste fortand i hver kæbe er særlig stor,

saa at det ser ud, som om de kun har to tænder.

Brehm.DL.* 111,1.25. -tands-hval, en.

(zool.) næbhval af en slægt, der har en enkelt

konisk tand langt fremme i hver underkæbe;
Ziphius cavirostris. Sal.*XVIII.316. Danm
Fauna.V 236. -tinde , v. se u. lY tinde.

-tosse, en. (ænyd. d. s., sv. f tvatose, tve-

tosa, jf. bornh. tvetozzlijng (BornhOS,), sv.

dial. tvåtosling, tvetos(s)la, no. dial. tvi-

tusling; 2. led maaske I. Tosse; jf. ogs.

dial. tvetutte (UfF.), no. dial. tvitutla,
nt. twee-tuut, -tilter; nu næppe br.) tvetulle

(1). Moth.T130. Gram.Nucleus.855. -tulle,
en. [-|tula, ogs. -itul'a] (nu dial. -tule.
Moth.T130. LTid. 1735.728. Bredahl. 1.60.

NMPet.Ordd.90. Oravl.EP.47. jf. Levin,
(sjæll.). Esp.364. UfF. — dial. -tulllng. Pol.

*Uxl906.5.sp.4. HPHan88.FK.II.104. UfF.).
fit. -r. {jenyd. tvetul(l)e, sv. dial. tvc-, två-
tola f'-toling m. fl.), no. tvetulle (no. dial.

tvi-tola, -toling^, isl. tvitoli, tvitolingur, nt.

(fra da.) twee-tuler, nordfris. twitulc; 2. led

er afl. af fsv. tol, oldn. tol, n., redskab, avle-

lem, eng. tool, besl. m. II, To; ;/. I. Tule;
uden for dial. især hos sprogrensere) I) tve-

kønnet individ; hermafrodit; undertiden ned-

sæt., om kvindagtig mand. Holb.MTkr.45.
Man har hidindtil troet at Skiælfisk vare

Tvetuller. Lrid.2762.254. Albertus Magnus

vil have seet Tvetuller, der kunde udøve og
fuldbyrde begge Kiønsforretninger. Gynæol.
XIII.96. Madelung.SH.169. Den ondskabs-
fulde Loke, den usle Tyetnlle. Ellekilde.

(AarbHolbæk.1936.184). Feilb. UfF. jf. LollO.
(u. Tværtullej.

||
(sj.) eunuk. AlbDam.B.

58. 2) billedl.; ofte nedsæt,, om noget, som
hverken er det ene ell. det andet; ogs.: mis-
foster; vanskabning. * Verdens Venner ere

|

10 Tvetuller; det befinder den,
|
Som de med

Ord forblinder,
|
At de i Medgang ere Mænd

I
Og udi Modgang (^yinder. Falst.169. et

Slags Tvetuller, hverken Historie eller Ro-
man, noget af ]3egge.Grundtv.Udv.I.55. Man
troer, at navnlig jeg er bleven en halv
Slesvigholstener, en politisk Tvetulle. CiY.

1848.(PLaurids.S.VIII.192). Naturen er in-

gen Idyl, men en Tvetulle af Salighed og
Rædsel. Roos. Vi. 41.

\\ (jf. Muffedej (-brig

,

20 -skonnert); ^) tomastet skonnert (fore-and-

aft-skonnert) , hvis master er lige høje. Sal.*

VIII.435. KuskJens.Søm.120. -talle-, i

ssgr. (sj.) fx. Tvetulle-blomst, tvekønnet

blomst ('T ve tul-: LTid.1759.355).
|| især

(oftest nedsæt.) til -tulle 2; fx.: Kirken maa
nødvendig være, hvad man med et slemt
Tvetulle-Ord nu sædvanlig kalder intol-

leTa.nt.Grundtv.DVIV138. et dansk-tydsk
Tvetullerige. LeAw./TTiSe. Endnu i Som-

30 meren 1838 fejredes en Borgerfest i Haderslev
med en dansk-tysk Tve tulle vis e.PLaun'ds.
S.1.16. -tnllelic adj. (sj., nu næppe br.)

d. s. s. -tullet. Genitaliernes tvetullelige B&n-
neho. BiblLæg.1820.165. -tnlleri, et. (til

-tulle (2); sj.) dobbeltvæsen; miskmask; ogs.:

misfoster. (Danmark er) hverken tysk eller

nordisk, hverken Landmagt eller Sømagt,
hverken Fugl eller Fisk, men et Tvetullen.

Grundtv.MM.319. de (danske bønder i Nord-

bo siesvig) førtes ind i en Kulturkamp, der

straks rettedes imod det tysk-danske Tve-

tullen. PLaunds.S./.lfi. Rørd.LB.274. -tul-
let, adj. (isl. tvitolaftr; l. br.) adj. til -tulle

(1): tvekønnet. NKBred.Metam.252. Nogle
Naturkyndige have troet, at (edderkoppen)

var tvetulled, eller Han og Hun tillige. u^pA.

Nath.II.123. VSO. MO. Podes Æbler og

Pærer paa Hvidtjørn, og Faarene saa æder

disse Kviste, faar de tvetullede L&m. Fynsk
50 Hjemstavn.1932.15. jf.: Det tvetullede Træk

i ikke faa af Leonardo's Malerier genkalder

en vis Oldtids-Periodes Forkærlighed for

Blandingen af mandlige og kvindelige Sær-

egenskaber hos Bakkus. Brandes. MB. 154.

-tunn^e, en. (sj.) kløftet tunge, en sort Hug-
orm . . med sin langt udstrakte Tvetunge.

Madelung.GM.213. -tnnc:cri, et. (jf. -tun-

get 2.2 samt ty. zweiziingeloi; sj., nu næppe
br.) tvetungethed. hvis man . . opsøger hans

60 for lang Tid siden yttrede Meeninger, for at

holde dem imod de nuværende, og paa Grund
deraf beskylde ham, enten for Tvetungerie,

eUer Nai[T\imer\e.Rahb.Tilsk.l796.247. Nye
Hygæa.III.(1824).156. -tunget, adj. {ænyd.
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tvetunget, -tungig, oldn. tvityngdr, ty. zwei-

ziingig) I ) (sj.) som har to tunger. VSO. spec.

om slange: med kløftet tunge. *den tvetungede
Giitsnog.Hauch.SD.1.129. \\ til I. Tunge 5.

tvetungede Korsfaner. Spectator.1943l44.109.

2) m.h.t. sprogudøvelse. 2.1) (sj.) som taler

to sprog; tosproget. Moth.TlSO. når et land
er tvetunget, når to nationaliteter forbindes,

vil den ene undertrykke den anden.NMPet.

Afh.IVGl. 2.2) (jf. dobbelttunget samt (tale i'o

med) to tunger u. I. Tunge 8.3} CP som snart

siger et, snart siger et andet; som til forsJcellig

tid giver udtryk for forskellige opfattelser; hvis

udtalelser kan udlægges paa forsk, maade;
ofte: tvetydig i sin tale; falsk; uærlig; i vi-

dere anv., om udtalelse, handling: dobbeltty-

dig; uærlig; svigefuld, det (bør) Menighedens
Tienere at være ærbare, ikke tvetungede.
lTim.3.8. *0m nye Gilder og skjulte Raad
I
Tvetunget Rygtet end melder. /n^.F/S'f.37. 20

han er falsk, tvetunget og udsvævende.
HFEw.JF.I.159. langvarige Underhandlin-
ger med tvetungede Talemaader og upaa-
lidelige FoTsiknngeT.VlaCour.DH.I.340. jf.

Tvetungethed. Grundtv.Udv.Y56. Al Poli-

tik bestod jo omkring Aar 1500 i Condot-
tiere-Væsen, Tvetungethed og pruttende
Viangeri. Brandes.MB. 42. -tyd, en. (hos
sprogrensere, sj.) tvetydighed, især i sprogligt

udtryk; ogs.: uklarhed. *man her Vankundig- 30

hed skjuler med Tvetyd (0: giver et tvetydigt

orakelsvar).JMHertz.Isr.186. formrigdommen
er så langt fra at beskytte mod tvetyd, at

de gamle sprog . . freinbyder flere mulig-
heder for misforståelser end de yngre. Jesp.

SprU.60. De store Bogstaver kan i intet Til-

fælde forebygge Tyetyd.GSchutte.(JyllP.''yii

1941.3.sp.2). -tyde, v. htyOaa] vbs. -ning
(JohsSmith. Verber ogKvinder. (1944). 30), jf.

-tyd. {dannet til tvetydig; sml. ty. zwei- 40

deuteln, udtyde paa tvetydig vis; sj.} forklare

paa to maader; give en tvetydig forklaring paa
ell. udlægning af; ogs.: mistyde, kun den jor-

diske Forstand . . kan tvetyde, hvad der
betyder eet og det Samme. Kierk.IY53. Tviv-
lens Uvished, der er stærk og uovervindelig
i at tvetyde — dis'-putare. smst.IV248. jf.

tvetydig 2: (hendes) halvkvalte Raab i

Drømme: Wilgot. Den, der hørte det . . for-

sømte ikke at tvetyde hendes Raab . . „Vil 50

godt, ja! Vil godt. Kom nu bare ikke hjem
med Unger, du.'' Elfelt.NB.190.

||
part. tve-

tyde t anv, som adj.: tvetydig (1). jf.: Al
Poesie er Livets Forklarelse (o: Trans-
figuration) ved dets Forklarelse (ved at det
forklares, oplyses . .). Det er ret mærkeligt
at Sproget har den Tvetydethed. Kierk.
P. 11.143. f -tydelig, adj. (jf. skaansk
tvetydlig, om person: ubestandig, upaalidelig

(Rietz.766), samt ty. (sj.) zweideutlichkeit) eo

tvetydig (1); som adv.: tale tvetydeligen.
JBaden.DaL.
tvetydig, adj. [itve,ty?8i] (et) tve-

tydigt 6rd. Høysg.AG.107. adv. -t ell. (1. br.)

d. s. ell. (t) -en (vAph.(1759). JBaden.DaL.).
{sv., no. d. s.; efter ty. zweideutig; egl. gen-
givelse af fr. équivoque, lat. æquivocus (se

ekvivokj; jf. Tve-tyd, -tyde, -tydelig)

i) egl. om ord, udtalelse: som har to betyd-

ninger; dobbelttydig; ogs.: hvis rette betyd-

ning er uklar; som tillader mere end een for-

klaring; ofte m. overgang til bet. 4.1 : som vild-

leder ell. tilsigter at vildlede en; usikker;
i videre anv., om ansigtsudtryk, gebærde olgn.

ell. (jf. bet. i.i) handling. Eilsch.Term.34. at
sige: Han slog den anden i Gulvet saa syg,
som han var; det er tvetydigt. Høysg.S.46.
en tvetydig Tale eller Handling, og ofte en
falsk Angivelse var nok til at dømme ham
skyldig i de høieste Forgribelser. J/Sneed.//.

468. alle Sager fra CoUegierne skal foredrages
kort, tydeligt, og bestemt, og være frie for

vaklende og tvetydige ijdtxy'k.MR.1770.
362. Hvis vi antoge o isteden (o: i st. f.

k), vilde Ord, som Mode, Node, boret. Bod
. . blive ganske twetydige. Rask.Retskr.187.
Bremens Erkebiskop kunde, eller rettere,

vilde ikke opfylde hans Ønske. (Han) blev
i Bremen først opholdt med tvetydige Løv-
ter, og siden reentud aiyiist.Blich.(1920).

X'V99. Oraklets Udsagn er tvetydigt. Zierk
IY367. dit Smil, som Leonardo fandt, dit

tvetydige, nej tvetusindtydige Gaadesmil.
ORung.Y.233. jf.: Den, der skal forklare

Skjebnen, raaa være ligesaa tvetydig som
Skjebnen. Det var Oraklet ogsaa. Kierk.IY
367.

2) om ord, udtryk: som indeholder en for-

blommet, skjult hentydning til noget uanstæn-
digt; som har en grov, uanstændig bibetydning;

ekvivok; sjofel; slibrig, fremføre tvetydig
Skiemt og spodske l!a\emaadei:.LTid.l751.

360. *Ei Andagts Suk, ei Prækener
|
Nu

hørtes meere af Ververt (0: en papegøje),

I

Men frække Ord, tvetydige,
|
Og fulde

af Forargelse. Cars^.Ferv.i^^. Han kan ikke

spøge, uden at blive tvetydig. VSO.
3) (især hos Kierk.; sj.) af dobbelt natur;

navnlig om begreb: som rummer et modsæt-
ningsforhold; som har to sider; dialektisk;
dobbeltsidig. *den tvetydige omskabte (0:

til hermafrodit forvandlede) Søn. NKBred.
Metam.253. med hvilken tvetydig Angst, for

at tabe og beholde, hænger dog Mennesket
fast ved dette Liv. Kierk.1.22. dit fine Øre
opdagede let Tvivlen i hans Sjæl, Du fattede

en Mistanke om, at ogsaa han var kommen
til den tvetydige Viisdom: jeg siger bare
enten — eU.eT.smst.II.148. det gamle tve-

tydige System, der søgte at indpode de mest
ophøjede monotheistiske Begreber paa en

mangeformet . . Folkereligion.HMartensen
Larsen. Religionshistorien ogKristendommen. L
(1896).100. jf.: en saadan tvetydig Forfatter

som mig. Kierk.V1.456.

4) især om ting ell. forhold: tvivlsom;
uklar. 4.1) (nu 1. br.) i al olm.: hvis sande

natur er vanskelig at blive klar paa; gaade-
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fuld: uforstaaelig; især m. nedsæt, het.: som
opvækker ens tvivl; som man ikke kan stole

•paa; mistænkelig; uheldig; upaalidelig;
ogs.: hvis udfald ell. udvikling forekommer en

ivlsom; mislig, de sammesteds anførte

lAarsager til Konens Død, (er) ikke allene . .

ibeviste, men endog tvetydige og falske.

lLTid.1755.332. Altiid, skiønt med tvetydig

IHelbred, syntes han glad. NordBrun.Fast.

\B6^. Den tvetydige Hjælp, som den hol-

llandske Flaade (i 1659) ydede, strakte sig

[for Størstedelen kun til Sjælland, og det

IV Fyenboerne kun ringe Trøst . . at see

len rige Republiks stolte Skibe i lunken
[Virksomhed krydse i Kattegattet og Beltet.

\Winth.VIII.38. Stændernes Nægtelse af at

rhylde Hans d. Yngre førte til, at denne kom
li en ganske tvetydig Stilling til Hertugdøm-
Imernes Fæliesstyrelse. ifr^rsi.A^.ll. De Re-
Ivolutionære haaber, at de fra Moskva sendte

PTropper vil gaa over til deres Side. En tve-

ftydig Stemning raader allerede inden for

fG&Tnisonen. PoV/»1921.1.sp.2. || m. særlig

\tanke paa, at en person i moralsk henseende

ikke er uangribelig; ofte spec. som udtr. for,

hai en person fører ell. mistænkes for at føre et

letsindigt, udsvævende liv. *Som om min Da-
vids Dyd tvetydig giøres kunde.NordBrun.
Jon.148. Hun var en berømt Dandserinde . .

af et noget tvetydigt Rygte. Ing.EF.V135.
intet tvetydigt Lys (var) nogensinde . . faldet

paa det Fvcma.Gylb.(1849).VI.130. Hende
(o: Aspasia) omgikkes (Sokrates), ganske
ubekymret om det tvetydige Liv, hun førte.

Hende ønskede han blot at lære ai.Kierk.IV
339.

II
om person; navnlig: upaalidelig; mis-

tænkelig; fordægtig, tungt
|
Det stedse var

mig, at jeg var tvetydig
|
I Eders Øine. Rahb.

Skuesp.I.304. *Hvi skal tvetydig Mand vor
gode Sag hemimeJ Zetlitz.(PoetSaml.III.8).
de tvetydige Levantinere . . skyndte sig med
at lægge deres uforfalsket osmanniske Sinde-
lag for Dagen. Østrup.T. 133. 4.2) {især som
gengivelse af lat. dubius, tvivlsom; naturv.

(navnlig bot.), foræld.) hvis natur ell. art er

tvivlsom; til dels ubestemmelig; især i

foræld, artsbetegnelser for planter som tve-
tydig mynte, engmynte (der maaske er en
bastard mellem grøn mynte og agermynte),
Mentha gentilis L. (Funke.(180i). 11.364),
skræppe, skovskræppe, Rumex nemerosus
Schrad. (Viborg.Pl.(1793).71. CORafn.Flora.
11.503), valmue, gærdevalmue, Papaver du-
bium L. (Funke.(1801). 11.405).
Tvetydig-hed, en. flt. (især i bet. 2)

-er. det at være tvetydig; ogs.: tvetydigt ord
ell. udtryk; især i flg. anv.: I) (jf. tvetydig
1 og Tvemening^ dobbelttydighed, flertydig-

hed i ord ell. udtryk; ogs.: uklarhed; under-
tiden (jf. tvetydig 3; nu sj.) som udtr. for
to muligheder: dobbelthed; dualisme; tvehed.

Eilsch.Term.14. (Caligula) beflittede sig altid

Eaa Utydelighed, ja Tvetydighed i sine

efa,\inger.Schytte.IK.V41. At tre saa for-

skellige Betragtningsmaader ere mulige vi-

ser Phænomenets Tvetydighed. Kierk.IV389.
Tvetydigheden i Orakelsvaret. Cantii.1.225.

Mageskifteaftalen (indeholder) her en Tvety-
dighed. KrErsl.AA.140.

II
t flt. Biehl.(Skuesp.

VI.269). Af Tvetydigheder og Uklarheder,
der . . skyldes Ordvalget, kunne nævnes:
. . Han viste sjældent Mod. BTDahl. Da.
Stillære.(1889).15. 2) (jf. tvetydig 2) det,

10 at et ord ell. udtryk har en grov, uanstæn-
dig bibetydning; navnlig: udtryk, der inde-

holder en skjult Jientydning til noget grovt,

uanstændigt; slibrighed; uartighed. Den For-
udsættelse, af en forvoven Digter,

|
At en

Tvetydighed, som spotter Dyd og Pligter,
|

At ublue Pøbel-Skiemt tør finde vort Behag,
Ew.(1914).II.136. en Tvetydighed, et let-

færdigt Ord i den Alderstegnes Mund . . kan
virke forstyrrende. ZierA;. 77.267. || især i flt.

20 I vore slebne Tider . . taaler man i ingen

skikkelige Selskaber aabenbare Urimelig-

heder, Tvetydigheder, grov Skiemt. JSneed.

111.225. (han) fyldte ^<ea<er-;Stykkerne
med sine egne uanstændige Tvetydigheder.
Oehl.Er.III.106. alle (sangene var) om Piger

og Kærestefolk og fulde af fæle Tvetydig-

heder. -S^Mcfc./.SS,

tve-vokset, part. adj. (jf. -vækst;

forst.), en tvevokset Stamme eller Gren,
30 en Tyeie.SaUXXII.568. -vreden, paH.

adj. (bot.) stærkt vredet (egl.: i S- form,

med to krumninger); i forb. tvevreden
skedeknæ, ^ slangeurt (1); Polygonum bis-

torta L. Viborg.Pl.(1793).78. Lange. Flora.

292. jf. Tve vrid srod, om roden af slange-

urt. JTusch.327. -vækst, en. (efter ty.

zwei-, zwiewuchs; jf. -vokset; med., foræld.)

dobbelte led(de); engelsk syge; rakitis. Frank.

KL.5. -vælde, en ell. et. (hos sprogrensere;

40 sj.) form for regering, hvor magten er delt

mellem to (personer ell. partier). HjælpeO.

under (kongerne) Øystein og Sigurd gik det

endnu . . med T\e\a3lden.Ottosen.VH.I.265.

man vilde ikke skabe Helstaten om til et

Dyarki— et Tvevælde med to ligeberettigede

VaTter.VlaCour.DII.il.301. -ægget, adj.

(især tidligere ofte skrevet -egget). {glda.

thwe æggeth, oldn. tvfeggjaftr) I) (jf. tve-

hvas^ om skærende redskab, navnlig vaaben:

50 skarp paa begge sider; med to ægge. Moth.T
128. Stenkniven seer han, rod af Blod;

|

Tveægget den sit Offer truer. Ing.VSt.136.

tveeggede 'Naa\e.Chir.(1845).II.380. Scheller.

MarO.
II

især i forb. som et tveægget
sværd. Aab.1.16. Bronzesværdene i Norden

. . ere tveæggede. SophMiill.VO.222. jf.:

Blinker ei,
|

. . i Gothcrs og Vandalers

Hær
I

Tveeggetslebne, blanke Staal i Tusind-

tal POMJ.Y292. II
i billedl. udtr., især som

60 udtr. for, at noget kan være farligt, skadeligt,

ikke blot for andre, men for en selv. Sophi-
aters dobbelt Ney og Ja, |

En falsk tve-

cgged Tunge
|
Har smiddet ud Rhetorica.

Iieenb.1.126. Rigdom er et mægtigt Vaa-
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ben, men tyeægset.Hatt.(Tilsh.l939.I.249).

jf.: *Kong Christian (o: Chr. IX) var Dan-
mark bedraget og slaget

|
og dødtræt af

tveægget Sår. Rørd.GK.l79. ofte i udtr. et

tveægget sværd: paa det Sidste er hun
(o: en andens hustru) beesk som Malurt,

hvas som et tveegget Sværd. Ords. 5. 4. *Der
laae den unge Qvinde,

|
Uskyldig, for hans

Blik;
I
Et tveægget Sværd da

|
Gjennem

hans Hjerte gik. Winth.VII.306. Epigram-
pointen er et tveægget Sværd, den driver

Tanken fremad og svækker Tiltroen til

Tankens Våtiyk. BilleskovJ.H.1.251. 2) (bot.)

om plantedel: som har to hinanden modsatte,

skarpe kanter (anceps). Tveegget Stengel.

CORafn. Flora. 1. 69. Rostr. Flora. I.^* (1925).
435.

tvi, interj. [tvi-] jf. Jesp.Fon.213. (nu
næppe Ir. tvy. JRPaulli.SB.72. KbhAftenp.
1784. Nr. 51. 4. sp. 1. jf. tvuy. JRPaulli.Kan-
dest.E3*'). (cenyd. twi (thui, phtui) og twy
(HTavsen. Smaaskrifter.(1870). 137) , sv. tvi

^t og fsv. ogs. tvy^, no. tvi, oldn. tvi, jf. mnt.

tfi; sml. fy, II. føj, II. pi 2, pøj og 1. tvie;

uden for dial. nu kun højtid, ell. arkais., jf.:

„Ordet er forældet." i^evin.) gengivelse af den
lyd, der (kan) høres ved spytten.

1) (nu sj. uden for dial.) i egl. bet. Advocat
(dikterer): „Seignr. Jeronymi Søn her udi.

Tvi" (spøtter) . . „Han boer ikke udi Tye
. . han boer her i Byen." Advocat: „. . naar
jeg spøtter og siger tvi, er det ligesaameget,
som jeg nevner stedens Navn, hvor Contra-
parten boer." Holb.Stu.II. 9. *Tvy! Faen i

Vold! der ligger min SkTnae. KbhAftenp.1784.
Nr.51.4.sp.l. jf. bet. 2: Tvi! Jeg maae spøtte

af slig Zierat. Den Tøyte\Holb.Ul.I.9. sml:
H., den svineheldige, var jo blevet af med
hele sin Gaard paa prima Vilkaar . . B. tvi-
STpyttede.JacPaludan.F.93. \\ i folketro (jf.

Feilb.III.512f.). Tvi (NB. sputavit (o: hun
spyttede)) det sætter a mellem Deulen aa mæ.
EPont.Everriculum.(1736).66. Den, som lider

af Tandpine, kan giøre sig fri for denne Plage
ved at tygge en Mundfuld Brød og da stil-

tiende at gaae til en „Myrebo" hvor han
udspytter Brødet med de Ord: „Der er min
Tandpine! TviV Thiele.

I

II.101.
\\

(dial.) i

lege (hvor man spytter, naar man vil ind ell.

ud af legen). Feilb.II.891.

2) som udtr. for afsky, ringeagt, ærg-
relse, væmmelse, sige tvi ad. Moth.S183.
sige tvi! til noget. sms<.T233. See, det er

Kongens Frille, den rige Enke fra Sæby-
gaard! . . hende faae vi nu maaskee endog
til Dronning istedetfor Keiserens Søster —
tYil Ing.VSJ.117. Tvi! Tvi! siger jeg. Det
er saadan, du leger hele Dagen dernede med
din Fed]a.\ Madelung.EH.23. || i forb. m.
for; dels i eder: Tvi for den Slemme !PiV
Jørg.BH.23. tvi for Satanas, t\i\ KMunk.
EI.no. Tvi tvi tvi for en Ulycke. Jeg
veed icke, hvad slige Ceremonier skal til.

Der har en nyelig kastet sit Vand paa den

Sted kand jeg smziga. Holb.TJl.V.l. GGreger-

sen.KS.229. dels (1. br.) m. styrelse, der be-

tegner den ell. det, man føler afsky, ringeagt

osv. for: *Tvi! for en Mand, saa spinkel

snørt
I

Om Livet . .
|
Tvi! for en Tale, saa

fremført med KmTen.Winth.NyD.67. Tvi
for en uskikkelig Vise at lyse Kongebørn til

Kammers med\Gjel.HS.103. Tvi, for hans
Levned ! HuldaLutk.DegnensHus.(1929).46.

\\

10 vfi. betegnelse for den ell. det, man føler afsky
osv. for, direkte tilknyttet; navnlig som udtr.

for bebrejdelse, irettesættelse. *Tvi den usle

Herre! . .
|
For hans Skyld er det ikke,

|

Jeg huser jer \nskt.Recke.ND.196. Tvi! —
skurrende Lire

|
nu drømmer du stygt!

Stuck.II.159. især foran personligt pron.

(oblik.): tvi dig, du som nedbryder Templet.
Marc.15.29. Tvi dem (o: medmenneskene) og
tvi den ganske Verden ! Wied.(Brøndum-Niel-

20 sen.GW.33). talem.: tvi dig, hvor sort du
er, se I. Gryde 1. (jf. fy dig an u. fy 2 slutn.)

i forb. tvi dig an: Rostgaard.Lex.T75b. „Du
er dog en stor Esel . . Tvi Dig an!" (Her
spyttede han langt ud i Marken). Wtn<i^./Z.

299.
II

(sj.) i forb. m. med. (bonden) sagde:
„Tvi med Ham og Hans fæle Ord." Goldschm.
¥11.191.

II
tvi vorde dig olgn., gid det

maa gaa dig ilde; gid du maa faa skam.
Moth.T233. (de) blander Vand i deres

30 Melck, tvy vore dem i deres Hierter de be-

dragere de eTe.JRPaulli.SB.72. *hvis I
|

Mig negte det, tvi vorde Eders Love. Rahb.
Kiøbm.81. tvi vorde Ham, slette Menneske!
Oversk.Com.1.141. VSO.

I. tvie, t'. -ede. {sv. f og dial. tvia,

spytte efter, foragte; afl. af tvi; nu næppe br.,

jf. jy. tyje, spytte i leg (Feilb.II.891), afl.

af ty, udraab i leg (smst.)) sige tvi; spytte,

de tviede ad ham med deres Munde, de

40 skievede ad ham med deres Øyne. Hersl.

Præd.22.

II. tvie, V. se II. kvie.

Tvi-ffseld, en. {ænyd. tuigild, æda.

twe-, twigild(i), twigiald, oldn. tvfgjald;

1. led er tve-; jur., foræld.^ udredelse af dob-

belt betaling; (erstatning, som udgør) det dob-

belte af stjaalne kosters værdi. Forordn.^ht

1743. §20. den i Loven bestemte Tvigield og
Boeslods Forbrydelse . . skal (ej) have Sted.

50 Forordn.*Vil789.§8. DanmRigHist.1.825. især

i forb. igæld og tvigæld, se Igæld 1.

Tvil, en, se Tvivl.

tvilde, V. se tylle.

tvile, Tviling, se tvivle, Tvivling.

tville, v. se tylle.

Tvilling:, en. ['tvileq,] flt. -er ell. (nu

dial.) -e (RasmWinth.S.34. jf. Esp.§122,l,a).

{ænyd. tuilling (twelling, tvilning), glda. twil-

ling ^thwilling. Mariagerleg.375. twyl(l)ing.

60 Kalk.IY.499. KvindersRosengaard.(1930).111),
tweling (Dom.3.15(GldaBib.). Suso.117),

twinling (Kalk.IV.499), sv. tvilling (fsv. tvil-

linger, tvinlinger^, no. tvilling, no. dial. ogs.

tvinnling, jf. eng. twinling, ty. zwilling; vist-
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nok til oldn. tvinnr (se I. tvende; ;/. Brøn-
dum-Niélsen.GG.11.39), sml. glda. twynnyngh
(Kalk.IV499); andre afl. af roden i III. to

er oldn. tvi-burar, -burur samt eng. twin;

jf. Femling, Firling, Seksling, Syvling, I.

TriUing
II

iscer i flt.)

1) barn, som er født samtidigt med et

andet af samme moder; ogs. (isoer med.):

foster, der udvikles samtidig med et andet i

samme kvinde, da vare der Tvillinger i hen- i'o

des Liv (o: Esau og Jakob) .1Mos.25.24. han
var en Tvilling . . og havde en Tvilling-

Broder som døde i Moders Liv . Langebek.

(DMag.II.170). Hil være den Kæmpe, som
seierrig |

Hiem drager med stolten Skare,
|

Og finder i Vuggen Tvillinger to, | Som Axel
og Esbern Snare lOe^jJ.ZZ/Yifii. Hun skæn-
kede Livet til en lille Datter, en Tvilling;

den anden tog Moderen med sig over i det

store Yiins\åe%.Drachm.Vag.91. to snotnæsede 20

Tvillinger (af \iyvakøvi).ORung.Nov.I.115. jf.:

De var Pigetvillinger, blaaøjede og lys-

haarede, og af Ydre saa lig hinanden som
to Draaber \a,nd. Søiberg. HK. 149. enæg-
gede ^s;. etæggede. MdsskrDyrl.LVIJI.368),
toæggede tvillinger, tvillinger, der er ud-

viklede af eet, henh. to æg. Sal.*XXIII.963.
Spectator.1946.340f. sammenvoksede (sj.

sammengroede. Elkjær.RK.121.), siamesi-
ske tvillinger, se sammenvokse 1, siame- 30

sisk 1.
II

t talem. olgn. det lettede, sagde
pigen, hun fik tvillinger, se \. lette 5.3. if.

folketroen var tvillingfødsel tegn paa hustruens

utroskab: SvGrundtv.(DgF.V,1.379). TroelsL.*

VIII.28. efter almen Opfattelse har Tvil-

linger to Fædre og forraader Ægteskabs-
brud. T;h<Jens. y^./.i54.

II (jf.bet.3; bibl.)

om dioskurerne (1), Kastor og Polydeukes
(Pollux). et Alexandrinsk Skib, som . . førte

Tvillingernes M.æTke.ApG.28.11. Reenb.II. 4o

363.
Il
om dyr. en Faarehjord . . som alle-

sammen føde Tvillinger. J^ø;s.6.6. Kvier . .

som er Tvillinger til Tyrekalve. Land60./¥
679.

2) billedl. ell. i sammenligning, om per-
soner ell. ting, der følges parvis ad,
ligner hinanden meget. 2.1) i al olm. Jeg
laver til Barsel med Tvillinger (o: har en
dobbelt intrige for), og . . Oldfux skal være
Jordemoer. ffo/6.6'fu./.S. De ligne hinanden 50

som to Tvillinger. y^O. Det ene Døgn var
som en Tvilling af det &nåei. JVJens.RF.96.
Mod og Dumhed er Tv'Ængex.JesperEw.PF.
142. jf.: Homer bruger ofte to ord . . men
hos ham står disse ordtvillinger aldrig

ørkesløse i \enet.Grønb.Hellas.I.(1942).61.
2.2) t forsk. spec. anv. (se ogs. Feilb.); fx.

om maskindele: ForklTømrere.140. Loko-
molivT.1938.7.sp.2. \\ i skak, om to skak-

opgaver, som ligner hinanden, men har en m
forskellig løsning. Skakopgaven.(1942).107. ||

(mineral.) om krystaller, der er sammen-
vokset i regelmæssig stilling, jf. Sal.*XIV798.

II (landbr., iscer jy.) om to sammenbundne

XXIV. Bentrykt >'/, 19*8

kornneg. Gøderupsageren blev høstet og
gav 3 Traver 17 Tvillinger temmelig smaat
Bind.Cit.l871.(AarbHards.l927.52). *hun løf-

ter Rugens Tvilling
|
ind ad den lave Karm.

Aakj.RS.47. Feilb.

3) (jf- '*3»- «»f- ffl/ Dioskur; astr.) især i

best. f. flt., om et stjernebillede paa den
nordlige himmel (Gemini); ogs. om det tredje

tegn i dyrekredsen. LTid.l722.Nr.8.8. »Naar
Varmen længe staaer i Tvillings blide Tegn,

I
Igien vi dobbelt faaer af baade Blæst og

Regn. Brors.322. Tvillingens Stjernepar, der
fra gammel Tid af har været betragtet som
et lykkeligt Varsel for dem, der skibe paa
\&ndet. Hauch.VI.426. Tvillingerne, som I

er født \mdeT.JPJac.I.141. Heegaard.Asiron.
197.

Tvillins-, i ssgr. (ogs. Tvillinge-, se

u. Tvilling-datter, -fødsel, -par, -rige, -spir,

-søster, -vogn; jf. Saaby.'' — sj. Tyillings-,

se u. Tvilling-broder, -søster; ;/. ogs.: Tvil-

lings-Æbler. Fleischer.HB.399). foruden de

ndf. anførte kan nævnes: I) til Tvilling 1,

fx.: Tvilling-svangerskab, -æg; endvidere be-

tegnelser for dyrs unger som Tvilling-føl,

-kalv, -lam. 2) til Tvilling 2, om hvad der

er sammensat af ell. indeholder to ensartede

dele, fx. Tvilling-akse, -by, -bøsse, -dannelse,

-drager (jf. Drager 2), -fræse, -grav, -hjul

(paa (last)automobil), -landsby, -ring (jf.

-hjul^, -sav, -skinne, -stabel (jf. Stabel

1.3), -tag, -turbine, spec. (0) betegnelser for

apparat, maskine m. to cylindre: Tvilling-

lokomotiv, -maskine, -motor, -pumpe; end-

videre betegnelser for tvedelte ell. sammen-
voksede træer, plantedele, frugter: Tvilling-aks,

-blad, -blomme, -bær, -bøg, -frugt, -hvid-

kaal, -jordbær, -kartoffel, -kerne, -knold,

-knop, -mandel, -pære, -skud, -stamme,

-træ, -æble. -baaren, part. adj. (jf. -født;

sj.) født sammen med en anden ved tvilling-

fødsel. *Syv Gange bukked sig Jakob dybt

I

For Broderen tvillingbaaren. Grundtv.SS.II.

67.
II

Ulledl. Bagges. NblD.306. Hvo Lyk-
kens søde Frugt har sig udkaaren,

|
maa

dele den: — den skabtes tvillingbaaren

(eng. orig.: Happiness was bom a twin^.

Drachm.DJ.I.168. -barn, et. (sj.) især i

flt., om tvillinger (1). KNyrop.(Aarb.1905.7).

Bl&T. -bindt et. (bibliot.) bogbind, hvori

to (ell. flere) bøger er forenet, saaledes at de

hver har sit selvstcendige bind. SvDahl.Ordbo^

f.Bogsamlere.(1919).113. -broder, en. (sj.

Tvillings-. Damm<kMoriz.Mylhologie. (overs.

1805). 15). (ænyd. (flt.) tuillinge brødre, fsv.

twilling(i)a brodhir; jf. -datter, -søn, -sø-

skende) mandlig tvilling i forhold til den sam-

tidig fødte tvilling. Holb.Metam.73. „Nej, de

Vender maa i Baand," |
svor Kong Valdemar

den Store. |
Esbern Snar og Absalon,

|

—
disse to var Tvillinebror'e — |

raabte:

„Bravo, vi er medV'KMunk.I)anmark.(1943).

8. II t om trillingbrødre. Holb.Ep.II.342.
||

billedl. vore Tvillingbrødre, de tappre Nor-

73
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ske Kiigere.CVHertel.C.Fort.vii . (Bjørnsons)

Hjertes Yndling, hans aandelige Tvilling-

broder Victor É\igo.PARosenb.BB.75. dø-

dens tvillingbroder (om søvnen), se Søvn l.i,

jf.: det stille Smil, som i mangfoldige dan-
ske Sind er det gode Humørs Tvillingbror.

Via Cour. (Det tredjeStandpunkt. 1943145.349).
-datter, en. (jf. -broder osv.). RasmWinth.
S.32. Gravl.VF.20. den næstyngste af (prov-

stens) 8 Børn, Tvillingedatteren Else
M.B\QnQ. AarhSlcive.1943.55. -folk, et. spec.

(jf. -land, -rige; poet.) om danske og nord-
mænd før 1814. Riber.1.43. JMHeriz.M.4.
-føde, V. vis. -fødsel (s. d.). (sj.) føde
tvillinger; hilledl.: MHamm.Ragnaroksmythen.
(1836).45. *hine To,

|
som tvillingfødtes

selve Pintsemorgen,
(
Omvendelse og Tro.

Rich.III.40.
II

i part. -født anv. som adj.:

tvilUngbaaren. MO. Kidde.(Tilsk.l903.459).

-fødsel, en. (jf. -føde^. NordConvLex.VdOS.
Spectator.1946.342. 1 % af samtlige Føds-
ler ere Tvillingef0dsler.Panum.2ls. KNy-
rop.(Aarb.l905.19). -gaard, en. (jf. -hus
sarnt Tvegaard^ dobbeltgaard (1 ell. (især) 2)

LHøyer. G. 14. Kai Uldall. Den gamleLandsby
(1944).42. ofte som gaardnavn: Trap.*X.321
-gud, en. (mytol., sj.) i flt.: dioskurer (1)

tvillingguderne Kastor og Polydeukes. Z^?/
rop. (Aarb. 1905. 39). GScMtte. (Fædrelandet
1913.404.sp.2). -hns, et. (1. br.) spec. dels

om to (købstad)huse, der er sammenbyggede
paa langsiden (TroelsL.' II1. 49); dels (jf.

-gaard^ om to sammenbyggede husmandshuse
(AarbKbhAmt.1928.311). -høj, en. I) (især
arkæol.) dobbelt (grav)høj. runestenene i Jæl-
linge med de tilhørende tvillinghøje. Wim.
Run.I,2.7. JohsBrøndst.DO.II.67. som høj-

navn, se Trap.*X.321. 2) (poet.) i flt., om de
kvindelige bryster. *Liliebrystet hæver sig,

|

Og blotter sine Tvillinghøie. Oe/»L//.22. CK
Molb.SD.405. -krystal, en. (jf. u. Tvil-

ing 2.2; mineral.). VSO. Thaulow.MO.65.
-land, et. spec. (jf. -rige; poet., højtid.) om
Danmark-Norge før 1814. Storm. SD. 3. 37.

-muskel, en. (anat.) hver af to til hin-

anden svarende muskler i hoftepartiet (Muscu-
lus gemellus superior og M. g. inferiør). Myol.
(1791).52. LandmB.II.21. -nød, en. (jf.

Filippinej nød med to kerner; ogs.: klase med
to nødder (UfF.). Moth.TUO. PMøll.(1855).
11.200. om forsk, hertil knyttet overtro (om
nødden dels som lykkebringende, dels som
varsel om tvillingfødsel), se fx. Thiele.III.35.

JSM0ll.MB.49. -par, et. (ogs. Tvillinge-.
Heib.Poet.X.285. Hackett.FransI.(overs.l936).

232). (ænyd. d. s.) tvillinger. Holb.Metam.69.
disse Søstre . . ere i al deres Forskjellighed
forenede som et yndigt Tvillingpar. SyZfe.

(1849).111.211.
II

(sj.) om et par elskende.

Sommernatten bredte
j

sin gylden-skære
Favn

I
over Jordens stille Vugge

|
— hvor

Tvillingpar ved Tvillingpar
|
paa Bolstrene

h\i\QT.Drachm.VS.41.
\\ billedl.; dels om

legemsdele: »Brystets Tvillingpar. Oehl.XXIV

181. Reib.Poet.X.285. dels om ting ell. be-

greber: Bredahl.VI.12. Attraaen og Gjen-
standen er et Tvillingpar, af hvilke den ene
ikke den mindste Deel af et Øieblik før

den anden kommer til Verden. ZierA;. /. 62.

-pige, en. (1. br., jf.: „sjeld." Levin.) pige-

barn, som er en tvilling. Gylb.(1849).XII.31.
FynskeAarb.1945.391. -plov, en. (landbr.)

vendeplov med dobbelt plovlegeme. Sal.* XIX.
10 267. Tvilling-Vendeplov.Land&O.///.

823. -pokal, en. (arkæol., foræld.) græsk
bæger ell. pokal med to hanke. PMøll.(1855).
1.168.11.84. Wilst.Il.I.v.584 (Gertz. (Wilst. II.

(1909): Tvehankspokalj^. -ri^re, et. (ænyd.
d. s.; jf. -folk, -land; poet., højtid.) land, der

er nøje forbundet med et andet; især om Dan-
mark og Norge til 1814. Rostgaard.(Kom
Grønneg.1.5). *Nordens Tvilling-Rige.5'iM&.

92. »Christians Tvillingriger,
|

Hist i det
20 glade 'Nord. Bagges.V5. Grundtv.HVIII.96.

NKrarup.Danmarkl801-1814.(1940).23. Der
var ikke nogen By, der for Tyskland til-

nærmelsesvis betød, hvad København betød
for TwillingeTiget. Roos.HK.41. BjKorne-
rup.(AarbFrborg.l916J31). -sjæl, en. (1. br.)

nær beslægtet sjæl; nær aandsfrænde. *med
sin hele Sjæl han havde higet

|
Imod en

Tyillingsiæl.PalM.AdamH.I.149. en samsin-
det T\imngs]æl. HBrix.AP.II.251. -skrne,

30 en. 4> dobbeltskrue. OpfB.^II.253. Scheller.

MarO. jf. Tvillingskrueskib (TeknMarO.)
samt: Skibet bliver tvillingskruet. Jern-
baneT.*/il930.4.sp.2. -spir, et. spir paa
tvillingtaarn. Schandrup.N4^. Tvillingspiret i

den bekjendte Broager KirkQ. AarbJ869.30.
Tvillinge-: CHans.F.194. -stjerne, en.

(astr., 1. br.) dobbeltstjerne (1); spec. om
tvillingerne, Kastor og Pollux. Lund.ED.137.
*Som Tvillingstjernen . .

|
Som Castor og

40 som Pollux
I

Sig under Havsnød vise.Z^rs,

D.I.46. jf.: (Ibsens og Bjørnsons) Navne
(staar) efter Døden som en Tvillingstjerne

paa Nordens Himmel. Nathans.P.24. \\ overf.,

om (straalende) øjne. intet Spor af det til-

stødte Uheld udmærkede dette Øie frem-
for dets T\imngstieTne.Gylb.(1849).VIII.60.
-søn, en. ^Tvillinge-. BilleskovJ.DD.I.

144). (jf. glda. (flt.) twillinghe sønær (Dom.
19.16 (GldaBib.)); sml. -datter; 1. br.) Rasm

50 Winth.S.33. Han var en Tvillingsøn af en . .

velhavende Raskmager. Frank.A.13. KBirk
Grønb.SF.188. -søskende, pi. (jf. -broder
osv.; 1. br.). PNNyegaard.S.7. Elkjær.NT.
173.

II
billedl. *de to

|
Tvillingsøskende

Smerte og Lyst.Gjel.AanderogTider.(1882).

78. -søster, en. ^Tvillinge-. IsakDin.FF.
349. — sj. Tvillingg-, Damm&Moriz.Mytho-
logie. (overs. 1805). 18). {ænyd. tvillingsyster

(Arøboe.Hexaemeron.(1661).171); jf. -broder;

60 1. br.) Holb.Metam.70. AarbPræstø.1944.165.

II
billedl. »Letfærdig Lyst og . . blodigt

Mord
I

Er TvillingsøstTe. Hauch.MS.28. den
norske Kirke er jo den danskes Tvilling-

søster. ZMMnÅ;.OiS.65. -taarn, et. (jf. -spir)
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todelt (kirke) taarn. * Kirkens Tvillingtaarne
|

I Fjennesløv.Boye.PS.IIM. *fra Bakkens
Kam han (o: Asger Ryg) skuer

|
Tvilling-

Taarnet i dets Glandsl Rich.VH.6. Macke-
prang.L.35. jf.: (den) tvillingtaarnede
Kirke i Tveje-Merløse. s»is<.29. -tegn, et.

{ænyd. d. s.; nu næppe 6r.) himmeltegnet tvil-

lingerne. Schytte.IR.IY280. -tunnel, en.

(fagl.) tunnel med to sammenbyggede tunnel-

rør, hvert beregnet for trafik i een retning.

TeknLeks.11.568. -vogn, en. barnevogn til

tvillinger. PoWM941.15.sp.3. Tvillinge-:
PolitiE.KosterbU*M925.2.sp.l.
tvilne, V. se II. tylle.

Tvils-maal, tvilsom ofl., se Tvivls-

maal, tvivlsom osv.

Tvin, et. [tvi?n] (1. br., jf.: „Meest hos
Landalmuen." Levin.j vbs. til I. tvine 1:

flæb(en); graad; tuden. HCAnd.SS.XI.
105. Det er dog et evigt Tviin med dig!

Levin. Et sidste spørgende og trofast

Blik —
I

men ingen Tvin og ingen Graad,
der \i\xDkQi.Bergstedt.TR.48. talem.: det er

enten tvin eller grin med ham, (jf. u. II.

Flin 1) han gaar fra den ene yderlighed til

den anden. Levin.

I. Tvind, en. se II. Tvinde. II. Tvind,
et. [tven'] (jf. II. Tvinde; sj.) vbs. til lY.

tvinde (1); ogs. om det (garn), man har

tvundet, de tvundne traade; især i billedl. anv.

det (o: et matrosdigt) er intet Silkebaand,

I
Men blot et Tvind af hine Traade,

|
Hvor-

med der „giøres Vers omhoid".Bagges.II.
260. (han dannede) Lands Love . . Indviklede
var de som Tvind og Spind. Gravl.J.xii.

Saa spinder (nornerne) Livets Skæbne-
tvind

I
i Lag om Jordens Sider. ThøgLars.

J.'(1904).42.

III. Tvind, et. se II. Tving.

I. Tvinde, en. se I. Tvinge.

II. Tvinde, en ell. et (VSO. MO. (som
no.). jf. Feilb. samt Rietz.766). ['tveno] (ogs.

Tvind. jf. Hosetvind (o: strømpegarn). Moth.
H269. sml. ogs. Feilb.). uden fil. (jf. VSO.).
(ænyd. tvinde, tvende, en (og et), garn,

traad, glda. tvinde, et (i silketvinde^, no.

tvinne, oldn. tvinni, m., traad, jf. eng, twine,

ty. zwirn; til IV tvinde; sml. II. Tvind; nu
dial.)) I) tvundet traad ell. garn (fx.

om sejlgarn (MDL.) ell. hampegarn. Rost-

gaard.Lex.T75b); navnlig (ofte i forb. ulden
tvinde^ om uldgarn til strømpestrikning.

Gak bittre Nid og kiøb en Helvedspunden
Tvinde

|
Gak hæng dig ikkun selv. Tychon.

Vers.76. Da tog hun fire Pinde,
|
og Knuder

slog derom,
| Og af en ulden Tvinde

|
To

Strømper snart fremkom.Uaste.SamledeDigle.

(1835). 145. Rask. FynskeBS. 65. Nattrøye,
denne var bunden af Tvinde. Cit.181 5.(Fynsk
Hjemstavn.1939.163). Du . .

|
Med Naaien

sysler eller Strikkepinde | Og lader Traaden
og den uldne Tvinde | I Haanden glide let

og ufortrøden. Winth.X.117. (soens) hylende

Mund (blev) lukket med et Stykke Tvinde.

Pont.UE.*87. Feilb. CReimer.NB.134.
|| i

sammenligning; især om noget, der let brister.

*(hunden) som bunden staaer,
|
Sin Lænke

sleed som Tvinde. Reenb. 1.348. Da springe
som Tvinde,

|
Da briste som Bast

|
De Læn-

ker, der hinde.Grundtv.PS.IV273. i forb.

som briste som traad og tvinde: Hvad
der vilde Livet binde,

| Brast for den (o:

kærligheden) som Traad og Tvinde. smst.VI.
10 233. Takkel og Toug rives sønder som

Tvinde, som Traade. Birkedal.EnLivs-Førelse.

1.(1863).449.
II

billedl. Til en Skandinav.
Ja, Du gjør Ret! — vær med at spinde

|

Den ædle, trefoldstærke Tvinde I
|

(vær med
at) faae det Skilte smukt iorenet.Winth.
11.25.

II
(sml. I. Tvinge 2.3; sj.) om hoved-,

pandebaand (?) Stundom ser jeg Efteraaret

I
som en pragtfuld Sagakvinde,

|
bred om

Skuldren og med Haaret
| rødt bag blo-

20 digt E.ovedt\inde.Stuck.II.109. 2) red-
skab, hvormed noget tvindes, „redskab at

tvinde trå med." Moth.T131. jf.: Hamme-
tvinde . . et redskab at binde garn med.
smst.H43.

II
t forsk, anv., der (til dels) beror

paa sammenblanding m. I. Tvinge; fx.: reb,

hvormed eger spændes fast i et hjul. UfF.(jy.).

en slags hejse- ell. trisseværk (vinde) brugt

ved arbejdet i mergelgrave. Tre Heste træk-
ker op og ned skiftevis ved Hjælp af en

30 Tvinde med Taljer og Bremseblokke, .inescn.

JG.214.
III. Tvinde, et, en. se II. Tving.

IV. tvinde, V. ['tvena] (sj., som gen-

givelse af dial., skrevet tvende. Bredahl. L
219 (tvender oo brænder), jf. Rostgaard.

Lex.T74b samt Thorsen.42. LollGr.67). præs.

-er ['tven'ar] Høysg.AG.97. præt. tvandt
[tvan'd] (smst.) ell. (nu næppe br., jf. dog

Feilb.) tvand (vAph.(1764). sml. Moth.

40 T131); part. tvundet ['tvone<] ell. (nu især

som adj. i fk., se bet. 3^ tvunden (efter være:

Moth.TUl. Pflug.DP.1116. jf. Feilb.; (nu
dial.) efter have: Moth.TUl. Høysg.AG.97.

Jørg.BR.9. jf. Feilb. Flemløse.159) ell. (nu
kun dial.) tvindet (IIolb.Intr.1.658 (som adj.;

sa.DNB.205: tvunden;. ;/. Esp.§175,a). vbs.

-ing (s. d.), jf. II. Tvind, Tvinderl. (ænyd.

tvinde (part. tvundet og tvindetj, sv. tvinna,

svagt V., no. tvinde (tvant), sen. oldn. tvinna,

50 svagt V., eng. twine, ty. zwirnen; vel sa. ord

som dial. tvende, sætte to tirw ved siden af

hinanden (MDL.), tvænno (FrOrundtv.LK.

271), t tvine, se dobbelt (Moth.TUl), oldn.

tvinna, fordoble, og egl. afl. af I. tvende;

den stærke bøjning skyldes vist paavirkning

fra ord som binde, finde, rinde, spinde samt

sammenblanding i visse dial. m. tvinge (jf.

Thor8en.42. FrQrundiv.LK.182); jf. II. Tvin-

de
II

ordet tilhører især fagspr. ell. akriftspr.

60 ell. dial.)

I) (især haandarb.) dreje to (ell. fiere) ad-

skilte dele Boaiedes om hinanden, at der dannes

en sammenhængende^ helhed; navnlig m. h. t.

traade: sno (1) sammen til een; ofte om pri-
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mitiv spindemaade, hvorved traadene snos

sammen paa en rok, der drejes baglæns, (ofte

i forb. tvinde sammen, jf. sammentvinde/
hendes Broder, som var bedre skabt at
spinde | Og en Penelope var bleven i at
tvinde. jffoZ6.Paars.234. saa længe vi ikke
spinde, vinde og tvinde den Hørr og den
Hamp . . som vi selv behøve til vor Arbeide.
OeconT.1.6. jeg har . . flere Gange seet

Bønderkvinder forrette tre Ting under eet: lo

binde (med Hænderne) tvinde (med Foden
trædende Rokken) og — læse. Blich.f1920).
XXII.144. Fingrene tvinder mekanisk Sivene
s&Tamen. LindskovHans.NH.71. de to Mænd
(o: rebslagere) vandrede adstadigt baglæns
. . og trak og tvandt de lange Reb. MoaMar-
tinson. Kirkebryllup, (overs. 1945). 126. Stevns

Bjev.95.107.150. \\ navnlig i forb. som tvinde
garn (JBeckmann. Technologie.(overs.l798)

.

53. AarbLollF.1942.55. billedl: PalM.(1909). 20

11.119), snor (billedl.: Ew.(1914).Y198) ell.

(især) traad. Garnet (til fiskeri) bliver giort

af Bast . . og traad er af aarerne (i palme-
træets blade) giort og tvunden. Pflug.DP.1116.
De enkelte Traade kan tvindes sammen til

2-, 3- eller 4-traadet Strikke- eller Vævegarn.
EaandarbF.1940.335. (jf. ndf.) i billedl. udtr.:

*De trende Traade (0: de tre nordiske riger)

hun (0: dronning Margrete) tvandt til een.

Ing.DM.159. Samtalens Traad brast hvert 30

Øjeblik, mens de forsøgte at tvinde den.
8chand.AE.289. Livets Traad er ikke blot

blodrød, den tvindes sammen med en anden,
sort som Flor. Roos.TL.51. || tvinde op,

(jf. optvinde ; 1. br.) sno, vikle fra hinanden.
S&B. Bl&T.

II
i videre anv., navnlig (jf.

ovf.) i billedl. udtr. Naar alle andre Baand i

Verden briste, holde endnu de, som Dyd og
Duelighed have t\nndet.Kraft.(TalertilSorøe
AcademiesStiftelses-Dag.(1761).26). *Hvad er 40

en Capellan, at du
| I hans din Skiæbne

tvinder. Zetlitz.(Rahb.Tilsk.l794.734). Niels

Kusk tvinder sine Hænder om hinanden.
Skjoldb.G.108. Snakken blev tvundet langt
ud om de Ting.EBertels.D.lOl. jf.: (de) ere

begavede med en stor Veltalenhed, og derfor

lettelig kand tvinde (o: dreje, sno?) dem,
som ikke ere skaarne for Tunge-Baand.
FrHorn.PM.121.

2) refl. ell. (sj., se ndf.) intr.: sno sig; 50

især i uegl. anv. *de slanke Arme om mit Liv
sig tvinde. Jørg.B.20. Jeg vil købe et Guld-
smykke til dig — en tung Barre af raat
gult Guld, der skal tvinde sig om din Hals.
JVJens.IM.119. Røgen tvandt sig hvid og
ulden ind mellem Birkenes brogede Stammer.
ErlKrist.MM.292. tvinde sig op, (jf. u.

bet. 1; 1. br.) sno sig op; vikle sig op. S&B.
II (^h) ***''"• Røgen ringede Larapekuplerne
og steg tvindende op mod Loliet.ErlKrist. éo

BT.193. sa.(PoU*M937.13.sp.3).
3) part. tvundet (tvunden) anv. som

adj.; ofte i forb. som en tvundet traad;
i videre (nu 1. br.) anv., om stof: fremstillet.

vævet ved tvinding, hvidt tvundet Linned.
2Mos.26.1. Samme Fane eller Bannere, hvor-
udi var et hvidt Kaars, var ellers graa og
tvindet (Holb.DNB.205: tvunden;, hvorud-
over den blef kaldet Bannehioge. Holb.Intr.

1.658. *(jeg) lader, som hiin værste Tyv,
dig hænge

|
I Skovens Green med tvundet

lia.mp.Oehl.VI.195. Naar to eller flere Garn-
traade blive fastholdte samlede i den ene
Ende, og den anden Ende bliver snoet om
sig selv, saa fremkommer tvunden Traad.
Manufact.(1872).133. de faste Sener og Musk-
ler laa som tvundne Reb under Huden.
Skjoldb.KH.6. Tvundne Garner, er to eller

flere Garner, der er tvundet sammen til et

Garn. Tvundne Garner . . er stærkere end
enkeltstrenget Garn. Manufakt. (1942). 114.

jf.: *Nornerne spinde,
| Tvundet af Rødt

og Sort,
I

Livstraaden altfor kort. Winth.III.
59.

II
som 2. led i ssgr., hvis 1. led er et num.;

fx.: tre- (VareL.(1807).III.252. naar nogen
kan overvælde den ensomme, saa kan to
staa sig imod ham; tretvundet Snor (1871:
den tredobbelte Traad; brister ikke i Hast.
Præd.4.12(1931)), fir-tvundet (LollO.).

billedl., i udtr. for tvesidighed, tvetydighed:

*Det var din gamle Dobbelthed, min Fe,
|

dit Smil saa fuldt af Løfter og af Ve.
( Tve-

tvunden bringer du mig tvefold Jammer.
SophCkiuss.P.81.

Tvinde-, i ssgr. (navnlig i fagspr.) især

til IV tvinde; fx. betegnelser for forsk, (dele

af) maskiner ell. redskaber som Tvinde-
hjul (vAph.(1759)), -maskine (VSO. Han-
nover.Tekstil.il.295), -mølle (JBeckmann.
Technologie .(overs.1798) . 53. Hannover.Teks-
til.II.326), -pind (til fiskegarn. UfF.), -rok
(vAph.(1764)), -vinge (hver af de to arme
paa spindelen paa ældre spindemaskiner
(filermaskiner), der leder traaden (raasilken).

Hannover. Tekstil. 325). Tvinder, en. flt.

-e. (nu sj. i rigsspr.) person, som udfører

tvinding. EPont.Atlas.il. 432. VSO. jf. Feilb.

(u. 2. tvinde;, sml. Silketvinder samt Traad-
t vinder (vAph.(1759). Bl&T.). \\ hertil:

Tvinderske. VSO. Larsen. Tvinderi,
et. (sj.) vbs. til IV tvinde 1; ogs.: sted,

hvor tvinding foregaar. Bl&T. Tvinde-
traad, en. (ænyd. tvind(e)traad, oldn.

tvinnaj)rå8r; dial.) tvunden traad; især: uld-

iraad. Rostgaard.Lex.T75b. Saa gik hun hen
og tog Justs Breve, en lille Pakke med
hvid Tvindetraad om. Gravl.0en.182. Halleby.

191. UfF. Tvinding, en. fit. -er, (især
haandarb. ell. 0) vbs. til IV tvinde 1. Funke.
(1801). 11.651. Hannover. Tekstil. 11.295. jf.

Silketvinding samt Traadtvinding (Johs
Brøndst.DO.I.318). \\ billedl. vi havde for-

staaet hinanden ud og ind. Hver eneste

Trævl hos hende og mig havde været af

samme Tvinding. EErichs.S.160.
||

(sj.) sted,

hvor noget er sammensnoet. jf.: Med Latinen,
den han (o: en spanier) troede, skulde knytte
Traaden, naar den brast i de andre Tvin-
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dinger, gik det sjokkende og bomrende.
Blich.(1920).XXVIL204.

I. tvine, V. ['tvi-na] præs. -er ['tvi^nar]

præt. -ede ell (1. br.) -te (Aarestr.SS.V.42.

jf. Moth.T236) ell. (dial.) tven [tve?n]

(ARecke.P.8. UfF. jf. Feilb.); part. -et ell.

(1. br.) -t [tviJnd] (jf. Moth.T236 samt jy.

fortvint. Feilb.I.361). vbs. jf. Tyin, Tvineri.
(ænyd. d. s., sv. tvina , eng. dial. twine ; vel

lydord, mulig dog sa. ord som II. tvine)

I) (nu især dial., jf.: „Talespr." Levin, „nu
meest hos Almuen." smst.) give udtryk for

sorg, fortvivlelse ell. (jf. bet. 2) arrigskab,

gnavenhed ved at klynke, fælde taarer; græde;
tude; især: græde smaaklynkende; smaa-
hulke; ogs.: jamre; hyle; skrige. Sort.

Poet.88(se u. flæbe/ *Slet kun synger, hvem
der tYineT.Grundtv.Saxo.II.34. Gerda græd
af Glæde. „Jeg kan ikke lide at Du tviner!"

sagde den lille Røverpige. „Nu skal Du just

see fornøiet ndl" HCAnd.(1919).II.120. tvin

nu ikke for det . . det er da ikke værd at

græde Øinene ud af Hovedet derfor. CBernh.
XI.225. Naar et Barn gaaer og tviner . . saa

siger man: Du vil vel have Noget at græde
ioT.Kierk.lI.214. (patienten) kan tvine og
vrisse, naar man ikke lader ham i Ro.
KPont.Psychiatr.I.167. Feilb. SjællBond.184.

jf: Man ser her Ny-Humanismens sædelige

Energi, som efterhaanden slappes af i den
matte Rørelse ved det gode og den tamme
Tvinen over Dyden. VilhAnd.Erasm.il.193.

II
(sj.) m. tings-suhj. (en) klynkende Tigger-

sang . . en sagte, tvinende Melodi, der løb

mellem Benene paa Folk som en jamrende
Hund TomKrist.Vi.l37. 2) (nu dial.) skære
ansigter; fordreje sit ansigt; dels: knibe
øjnene sammen, blinke p. gr. af for stærkt

lys (Moth.'T205. MDL. Feilb.); dels: grine,
le lumsk, ondskabsfuldt (UfF.). sml.: *Han
tviner og trumfer mod Tøserne op:

|
„Jamen

Jæpelen (o: djasvlen) holder med mæl"
Bergstedt.III.30.

II. tvine, t;. ['tvi-na] -ede. (sv. tvina

(fsv. thvina^, no. tvine, oeng. J)winan,
eng. dial. twinc; sideform til dial. tvene,

tæres, skrante, være daarlig (FCLund.Thors-
eng.(1823).106. Fabricius. Drejø.(1882).104.
Kværnd.), glda. twæne(s), fortæres af længsel

(Kalk.IV.500. V.1094), fsv. thvåna, oeng. Jjvæ-
nan; oprindelse uvis; jf. I. tvine samt ord m.
lign, bet. som no. dvine, oldn. dvfna (dvena),

tabe sin kraft, eng. dwine (dwindle) og sdjy.

t kvine (MDL.428), nt. quienen, klynke,

være svagelig, samt oldn. kveina osv. (se II.

kvide, kvinke^ || nu sj., jf.: „Talespr."
Levin.) tabe mod og (ell.) kræfter; hentæres
af sygdom; svinde hen. (ofte i forb. tvine
bort ell. hen; jf. hentvine;. Moth.T236. Det
Siunes at det gaaer til Enden med ham . .

hånd kand ingen Mad beholde, og tviner

saa got som bort. Oram.(DMag.6R.1.373).
med længselsfuld Glæde seer (hun) mig at

tvine hen, i det Ilaab, at jeg snart skal give

Plads for (et nyt offer). Rahb.Tilsk.1793.25.

De blev syg af Sorg over mit Giftermaal,
De gik og tvinede og reiste hort.Gylb.VII.
318.

II
m. tings-subj. (Sorø Akademi) stod

da ikkun i kort Tid, men tvinende, mere
som Skygge end som Næsen. Mall.SA.8.
*Mod og Kraft maa tæres, tvine hen

|
I slig

sløvgj ørende Uvirksomhed. Fr Schmidt. ND.
235. Primlerne . . staa og tvine. Da. jffawe-

10 tidende.1883.128. Da den indiske Handel
imidlertid mere havde tvinet hen end fort

en kraftig Tilværelse, forelaa der en betyde-
lig Opg&ve.EHolm.DH.1660-1720.I.225.

\\ f
t pass. som dep. (jeg er) begiærendis, at som
ieg har tvende friske piger, de da motte
nyde dende store Naade (o: faxi et brudelegat),

at de ikke skulde tvinis bort (eng. orig.:

whine and pinej som mange af de unge
qvindfolk . . der ej kand bUve gifit. Reenb.

20 Æ.67.
Tvineri, et. flt. -er. (nu 1. br., jf.:

„Kun i daglig Tale." VSO.) vbs. til I. tvine

1: flæb(eri); klynken. *Jeg hader Tvi-

nerie, jeg lever, leer og åøer.Bagges.ComF.56.
Derfor vil, trods alt Kvæker-Tvineri over

Kampens Bulder . . ædle Heltes Liv og
Daad, til Verdens Ende . . begeistre Skjal-

den. Grundtv.Myth.99.

I. TviniT, en. se I. Tvinge.

II. Tvin«:, subst. (et. Moth.T237. en.

;/. Rask.FynskeBS.65 samt u. Rostetvinge/

(ogs. Tvinge, se u. Rostetvinge. Tvind,
Rask.1.434. UfF. Tvinde, se u. Rostetvinge^.

{sv. dial. tving, tvinn, n., tyndt øl, daarlig

brændevin; vel til III. tvinge (1), om det sid-

ste øl, der presses af mæsken; ell. (?) sammen-
hørende m. II. tylle (tvilne), jf. MKrist.Fr.

18. FalkT.EtymWb.1308; dial.) det sidste og

tyndeste øl, der ved brygning ,.pines" af ur-

40 ten; tyndt, vandagtigt øl. Kvas . . sva-

rer omtrent imod fynsk Tvind, thi med 01

kan det ej Ugnes. Rask. Br. 1. 434. FynsTi-
dende.'*/itl926.18.8p.2.

Tvins-bore, en. (efter ty. zwingburg;

til III. tvinge 2; jf. -fæstning; hist.) tvangs-

borg. Nu lød Raabet: „Til Bastillenl" Denne
Absolutismens Tvingborg var et bombefast

. . Citadel midt i P&ris. Dalstrøm.DenstoreRe-

volutionsUistorie. (1886). 20. V la Cour. DU. I.

50 197.200.

I. Tvinde, en. ('tveno] (ogs. Tving.

;/. Feilb. samt Gedetvmg(e) og flt. tvinge:

Tvingene. SchousbøW.Saxo.166. sine egne Sko-

tvinge. A^yerup./>t«A/.ii5. — nu næppe br.

Tvænjfe. LTid.1723.122. — nu næppe br.

Tvinde, se u. Skotvinge^, fit. -r (jf. ogs.

ovf. 1. 63 f.). (vist opstaaet ved sammenfald af

flere ord: 1. ænvd. tuinge, tvang, paabud,

glda. twinge, tryk, plage, jf. fsv. thwing, /.,

60 i sa. bet.; 2. ænyd. tvinge, tvænge, glda.

twængæ, skotvinge, jf. sv. dial. tvang, oldn.

J)vengr, m., (sko)rem, oeng. l)wang, m., /.

(eng. thong^ samt sv. tving, limtvinge, no.

tvinge, ty. zwinge i bet. 2.4 ; afl. af (roden i)
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III. tvinge; i Gedetving(e) og dial. øretvinge

foreligger mulig helt andre ord)

i) (jf. III. tvinge 1-2; uden for dial. hun
poet. ell. højtid.) tvang; tryk; i dial. ogs.:

besvær; byrde (Feilb.). *Kong Frederik

gav
I

Sin Folkepagt uden Tvinge. J5edTid.

*/tl899.Aft.l.sp.l. * Kanonerne . . var en Del
af vort Værn

|
imod Vold og Tvinge. Rørd.

GK.36. *fri for Sots og Ældes Tvinge.

MajaAagaard.Opaler.(1911).41.

2) (jf. Tvinger 2) hvad der han tvinge,

binde, fastholde nogen ell. noget. 2.1) (poet.

ell. højtid., jf. dog Feilb.) i al olm., omlænhe,
baand olgn. anv. som tvangsmiddel. *Man
bragte Bolt og Tvinge,

|
Slog ham i Læn-

kens Ringe. Aarestr.SS.I.200. jf.: *Aandens
Vaaben kæmper for at rette

|
Urettens

Brøde, løse Baand og Txinge. SMich.B.169.
2.2) (navnlig arhais.) skorem ell. sho-
spænde; skotvinge. Moth.T237. (han) rykte

. . Tvingene eller Spænde-Læderet af (skoene).

Schousbølle.Saxo.156. om færøske forhold (jf.

færøsk tvongur, flt. tveingir^; Trap.*IX.640.

IJ (jf. løse ens skotvinge u. Skotvinge^ i forb.

som: *høie Jesus! ..
|
at løse dig din Fod-

saals Tvinge
|
Fortiene Jordens Sønner ei.

Oehl.XX.272. 2.3) (sml. II. Tvinde 1 slutn.;

til bet. 2.2j \ om pandebaand olgn. *bort

med hver en Ting, der pryder.
|
Føddernes

Kinge
|
og Pandens Tvinge. EBrand.J.lO.

2.4) (især 0) om (del af) redskab ell. an-

ordning, hvormed noget fastholdes; især (jf.

Blok-, Limtvinge^; apparat, hvormed et

arbejdsstykke fastholdes og sammenspændes;
ofte som forkortelse for Skruetvinge (1). Am-
berg. II. 1223. Dyssell. Haandværksredskaber.

(1830).63. Man behøver da ikke Skrue-
tvinger af forskellig Størrelse; thi naar
Midterstykket gøres tilstrækkelig langt, kan
Tvingen bruges til ethvert forefaldende Ai-
hejåe.Haandv.nS. FagOSnedk.

||
(vet.) om

forsk, redskaber anv. ved behandling af dyr;

jf. Bør-, Horntvinge samt: Mange Dyrlæger
paa Landet har ingen Mundtvinge til

Hunde, uden hvilken en virkelig Under-
søgelse af Mundhulen er nmulig. Mdsskr
Dyrl.LIII.335.

||
(garv.) om del af slettang.

JFBergs.G.33. || om vandretliggende stykke

tømmer, der forbinder og fastholder pælene i

et bolværk, en spunsvæg olgn. Sal.VI.121.
TeknLeks.1.563. jf.: 1783 loed ieg atter sette

nyt Træeværk om Kilden (o: brønden) og
nye Tvinde. Cit.ca.l785.(AarbVejle.l926.68).

II. Tvinge, en. se II. Tving.

III. tvinge, v. ['tveiia] præs. -er

['tveii'or] (Høysg.AG.97) ell. (især kbh.)

[tveriar] (jf. AaHans.S.53 samt UnivBl.I.

392(nordsjæll.). Feilb. og Esp.§175,e)
\\

præt.

1. m. stærk bøjning: tvang [tvai],'] (Høysg.
AG.97); flt. (nu kun arkais. ell. poet.) tvunge
['tvoiX9] Holb.Intr.1.69. sa.Ep.III.93. Wand.
Mindesm.1.184. Thaar.KS.239. 2. (nu kun
dial., jf. Feilb.) m. svag bøjning: tvingede
(Pflug.DP.585) ell. ivrngde (Dom.l.34(Chr.

VI)).
II

part. 1. m. stærk bøjning: tvunget
['tvorxa^J ell. (nu især som adj. i fk., se bet. &)
tvungen [itvon,(9)n] (Høysg.AG.97); ogs.

efter være og blive m. subj. i fk.: DL.5—3—38.

Gal.2.3. Holb.Intr.1.6^. sa.DH.II.139. Oehl.

VI. 194. Kierk.V1.205. EChristians.Hj.l29.
(dial.) m. subj. i flt.: JernbanemandensJul.
1920.14. PoU%1945.4.sp.l. (dial.) efter have:
Høysg.AG.97. Schousbølle.Saxo.395. Brende-

io rup. §189,1. Flemløse.159. jf. Feilb. samt
LollGr.71; hertil best. f. og flt. tvungne
(Schousbølle.Saxo.221. A0lr.DH.II.191). 2.

(nu dial., jf. Feilb.) m. svag bøjning: tvinget
(RasmWinth.S.52).

\\
pass. tvinges; præt.

(sj.; formen undgaas ved omskrivning m.
blive) tvanges (jf.: (de) undertvanges.
Blich.(1920).XVI.193) ell. tvunges (jf. u.

betvinge^ ell. (m. svag bøjning) tvingedes
(JThLundbye.(KMads.L.214)). \\ vbs. -else

20 (vist hun i ssgr., jf. Af-, Frem-, Ned-, Paa-,

Tiltvingelse u. aftvinge osv.) ell. -ning (vist

hun i ssgr., jf. Ned-, Sammen-, Tiltvingning

u. nedtvinge osv.), jf. Tvang, Tvingsel.
{glda. twingæ (præt. twingdæ (Kalh.IV.491),

thwingæthæ (GldaKrøn.l2), tuangdæ (smst.

199) og twang (Brandt.RD.II.5); part.

twing(e)t (Kalh.IV.491), twunget (? jf. thon-

gat. SjT.60), twangen (Kalh.IV491), æda.
thwingæ, sv. tvinga (tvang, tvingade), no.

30 tvinga (tvang) , oldn. J)vinga (-a6i) , osax.

thwingan (nt., holl. dwingen^, hty. zwin-
gen, jf. æda. thwingi(æ) (DGL.V.219 var.

330 var.), sen. oldn. J)vingja samt (?) eng.

(t) twinge; jf. Tvang, II. Tving, I. Tvinge,
Tvinger)

1) (uden for tilfælde, der ogs. han opfattes

som bet. 2 og 3, nu hun dial.) udøve et pres

ell. tryh, hvorved bevægelses- ell. handlefriheden

hemmes; tryhhe; trænge; navnlig: volde

40 besvær ell. plage; pine; plage, han om-
ringede Staden . . han tvang Staden til

Lands og Vands, og lod Ingen komme ud
eller komme ind. lMahk.15.14. tvinge én
med stor a,Theid. Moth.T236. \\ især m. tings-

subj.; navnlig om noget snærende, trangt ell.

om lidelse, sygdom. *Sorrig og Elendighed,

I

Suk og salte Øyne-taare
|
Tvinger mig saa

meget saaie. Kingo.SS.III.172. skoen tvinger

ioden.Moth.T236. *(jeg) sidder fast i mit

50 snevre Buur,
|
Der allevegne mig tvinger.

Blich.(1920).XX.221. »Sygdommens Dag,
|

naar ulægelig Vunde dig tvinger.EBrand.J.
45. Feilb.

2) (uden for bet. 2.3-4 nu sj.) (3 holde under
tvang; ave; kue. 2.1) i al alm. Naar gamle
Folk gaar i Barndommen, maa mand tvinge

dem, som Børn. Holb.Jean.IV6. Ingen kunde
tvinge denne Qvinde; thi hun havde en

Tunge, som en Rage-Kniv. Schousbølle.Saxo.

60 100, kong Gunnar der i ormegården tvinger

de vilde dyr med sit sTpil.A0lr.DH.II.119.

II
(til dels som billedl. anv. af bet. 2.2) m.

tings-subj. *Slud og Kuld den stolte Kriger

tvang (o: hindrede krigerisk virksomhed).
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Lund.ED.165. *Ei Synd, ei Død i Verden
meer

|
Mig knuge skal og tvinge. Ing.RSE.

VI1.43. *paa min fulde Frihed gjør jeg Krav!
Hver Lænke, som mig tvang, jeg bryder

sønder. PalM.(1909).II.264. Præsten lod sig

. . ikke tvinge af, hvad der regnedes for

Skik. EBertels.D.171. jf. talem. u. Herregunst.

2.2) gøre sig til herre over; betvinge; under-
tvinge. (Cæsar) hafde tvunget Gallien,

Ægypten, Pontum og Mhcsim.Holb.Intr.I.
104. *Du (o: Knud d. store) tvang det stolte

Nords udstrakte Lande. Oehl.XXIY134. tvin-

ge et Folk, et Rige. VSO. 2.3) (jf. bet. B.i)

holde i tvang; beherske; styre; ogs. (nu
dial.): kunne tumle, magte (MDL.). (abra-
cadabra) er det eeneste Middel, hvorved man
tvinger ^^øgehei. Holb.Abrac.il. 3. I 25 Aar
styrede hun Regieringen i Danmark og Norge
. . og i al den Tid havde hun ikke et Oprør
at tyingc. Mall.SgH.698. (han) kunde bære
i een Haand, hvad neppe nogen af hans 50
Medarbeidere . . kunde tvinge med begge
Hænder. Junge.20. Jeg paa den Herre lide

kan,
I
Som Storm og Hav kan tvinge. Ing.

RSE.V11.55. en ung Haj i Havet, der med
et Slag af Finnerne tvinger de stærke, grønne
Yande. IsakDin.FF.410. || nu navnlig m. h. t.

(udtryk for) sjælelige tilstande: beherske;
bekæmpe; betvinge. Tving nu din Vrede,
du, som ellers alting tvinger. Rose.Ovid.1.26.
Tving din Natur JepTpe.Holb.Jep.1.5. Lær
mig at tvinge Sorgen. Oehl.XXV222. Af
Øiet gnistrer blodig Brand,

|
Sit Hyl den

(o: ulven) ei kan tvinge. Winth.IY56. Som
en gjennembrudt Stad uden Muur, saa er en
Mand, som ikke kan tvinge (Chr.VI: lukke
til for^ sin Aand (1931: styre sit Sind^.
Ords.25.28. (hun holder) Haanden for Øjnene
og tvinger sine T&a,rer.VilhAnd.Litt.II.597.

2.4) (jf. bet. S.b) refl.: betvinge sig; navnlig:
blive herre over sine følelser. Jeg hafde en
Patient, hånd kunde tvinge sig den Karl . .

band holdt sig i en Feber 6 Dage baade fra

vaadt og tørt. Holb.Bars.111. 6. Taarene vare
komne hende i Øinene, ihvor meget hun
søgte at tvinge sig. Biehl.Cerv.LF.I.141. Ha-
man . . opfyldtes . . af Vrede mod Mordokaj.
Dog tvang (1871: holdt; han sig. Esth.5.10

(1931). (nu næppe br.) i forb. m. for: jeg

tvang mig, for ikke at briste ud i Latter.

Ew.(1914).1.68. Iiødt.SD.49.

3) iscer i forb. m. præp.-led ell. adv., der

angiver retning: ved anvendelse af magt,
pres, tryk ell. tvang faa til at bevæge sig
i m via retning ell. til at ændre stilling.

3.1) i al alm. Syd Haufre i en ny Potte . .

stod det saa i en Morter, tving saa Saften

der af igiennem et Klæde. HesleL.(1703).Cl'.
*(han) trodsed Storm og Bølgefavn,

|
Og

Baaden hen mod Vraget tva,ng.Oehl.XXlV.
258. Man faar det vel sammen, naar man vil

tvinge det. 3/0.' tvinge Foden i Skoen. F.S'O.

tvinge Plankerne sammen. sm»<. (han) tog

en . . Fløjelspude fra en Lænestol, tvang

den ind under hendes Knæ. Schand.IF.208.
spænde en Brækstang mellem Tremmerne
og tvinge dem \xd.NatTid.*^U1909.M.2.sp.2.
nogle Sædmarker er tvunget ned (af regnen).

SorøAmtstid.'%1944.5.sp.3.
\\ i udtr. for at

spise (og drikke) med ulyst. „I spiser ingen-
ting —" Vi tvang nogle Mundfulde ned.
Bang.SE.22. den syge tvang lidt mad i sig

j

II
i uegl. anv. et Forsøg paa at tvinge den

10 udførligere Undersøgelse . . ind i et Brevs
Form. Kierk.11.5. Jeg tænkte ej; jeg tvang

I

hver Tanke ned og s&ng. Drachm.UD.225.
Husejerne kan tvinge Lejen o^.Kbh.^^/tl911.
l.sp.4. en Spekulation gaaende ud paa at
tvinge Priserne i Vejret. Poi.V„i942.22.sp.5.
Idéen . . tvinger ham Pennen i Haan-
den (o: faar ham til at skrive). BilleskovJ.E.
1.106. tvinge tankerne bort, se L Tanke
2.2.

II
m. h. t. levende væsen, rask bestiger

20 han sin skotske Hest,
|
Med skarpen Spore

han den fremad tvinger. Hauch.SD.II.52.
(han) tvang hende blidt hen mod Sidedøren
og satte hende ud af denne. Schand.TF.I.
159. dette tvinger hende i Døden. CCLassen.
Stuckenberg.(1923). 50. tvinge i knæ, se

I. Knæ 2.1. billedl: da falde Straffen
| Ned

over dem (som) tvang Dig op paa denne
Trone. Blich.(1920). VI.293. Saa erklærer jeg

dig da aaben Krig, du David . . Men ve over

30 dig og din Bolerske, at I tvinger mig saa

langt nd\KMunk.DU.70.
\\

(sj.) m. obj.-

præd.: bringe i en vis tilstand ved tvang.

tvinge den tvære Jord frugtbar, sikre Af-

grøden. rroeisL.*Z///.3^. R. sprang frem
og tvang Hesten stille. Elkjær.RK.134. 3.2)

i særlige forb. m. adv. ell. præp.-led. tvinge
frem, fremtvinge (2). han vil . . høre meget
ilde for at han har tvunget Stykket frem
mod saamanges Villie. Coll.(HCAnd.BC.II.

40 89). Han tvang et gemytligt Udtryk frem
i sit knsigt.S0iberg.KK.II.il.

II
tvinge

igennem, gennemføre (paa trods af mod-
stand); gennemtvinge, tvinge en Sag igjen-

nem.Vodskov.SS.280. jf.: hun vilde selv-

følgelig tvinge sin Søn igennem (0: til em-

bedet som ypperstepræst). KMunk. EI. 7.
||

tvinge paa, (1. br.) paatvinge; paanøde.

Moth.T237. Man tvang mig
|
Krumøxen

paa; men Harnisk fik jeg ikke.Boye.PS.il.

M 127. Det Tyskeri, der tvinges os paa i Skole

og Kirke. Skovrøy.Hundevagten. (1913).31. \\

tvinge tilbage, trykke, presse tilbage. Moth.

T237. Naar en Høne eller Fugl opsættes,

sker dette ved, at Vingerne tvinges tilbage

og korses over Ryggen.FrkJ.Kogeb.**(1921).

89. iscer uegl, navnlig m. h. t. (udtryk for)

følelse: tilbagetvinge, du vender Hovedet

bort; — du tvinger de frembrydende Taarer

tilbage. PAHeib.l1.303. den raa Magt . . gjør

60 Intelligentsen og alle dens Værker til sine

Slaver forat tvinge Friheden tilbage. Br»cA-

ner.(Brandes.Iir.I.119). Hun tvang den Graad

tilbage, som pressede paa for at slaa igennem.

KAabye.PT.43. || tvinge under sig eU.
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(nu oftere) tvinge ind under sig olgn.,

(jf. undertvinge samt bet. 2.2) ved tvang brin-

ge ind under sit herredømme; underlægge sig.

Han tvinger (1931: bøjedej Folkene under
os. Ps.47.4. den . . |

Som Friheds Søn vil

under Aaget tvinge. Thaar.ES.353. de nor-

diske . . småriger på alle de skotsk-irske øer

blev tvungne ind under Norges rige. AOlr.

DH.II.191. jf.: (han havde) tvunget hans
Vilje ind under sin. Borchsen.HI.66. 3.3) (jf.

bet. 2.4 og 4.3j refl.: med anstrengelse, besvær

bevæge sig et sted hen; presse, trænge sig.

Der var en Spalt paa Borgens brede
| Og

tykke Taarnmur . .
|
Derind med Nød sig

Reinke t\&ng.Winth.RF.40. det lykkedes

Færgen . . at tvinge sig gennem Isen ind i

E&vnen. Pol.^*/tl940.2.sp.4. jf. bet. 2.4: Han
havde en Fornemmelse, som skulde han
tvinge sig tværs gennem en Kugleregn.
Stuck.I.16. *Jeg cycled ud gennem Dale,

|

til Bankernes Toppe jeg tvang mig. SSwane.
Skyer.(1912).33. || biUedl. Læseren (maa)
formelig tvinge sig ind i Bredahls rent per-

sonlige F&milieo]pia.ttelse.OThyreg.B.200. Han
(o: forf.) tvang sig tilbage til Æmnet.^nd
Nx.MR.127. især i forb. som tvinge sig
(ind) paa, paatvinge sig; dels om person:

trænge sig ind paa; paatrænge sig. Kollerød.

146. Vilde hun beholde ham (a: drengen),

maatte han tvinge sig paa hende, tigge

hende om at maatte blive hos hende og være
Far for sin Dreng. OThyreg.MS.31. dels om
forhold, især forestilling, som man ikke (let)

kan blive fri for, skyde fra sig. Ofte tabte jeg

med Modet Formaalet af Syne for kort Tid,

men det tvang sig ind paa mig igjen. Schand.
0.1.148. Gennem hans ømfindtlige Nerver
tvang Omverdenen sig ind paa ham. Bille-

8kovJ.H.I.192. jf.: Nazisme er jo ikke bare
noget, der kan tvinge sig paa udefra. Den
kan vokse frem i os seW.Linnemann.NF.
159.

4) faa en til at gøre noget, udføre en vis

Jiandling, som Imn ikke ønsker ell. er umllig

til; navnlig: bringe til at handle paa en vis

maade ved indirekte tvang (i kraft af sin

myndighed, ved et aandeligt tryk); drive,
nøde (til); ogs. om forholdenes (omstændig-
hedernes) indflydelse: udøve et pres paa;
virke uimodstaaelig paa; være tvingende. 4.1)

m. nærmere angivelse af handlingen; dels ved

til, navnlig m. flg. inf., vbs. olgn.; dels (nu
næppe br.) ved direkte tilknyttet inf.; dels ved

forb. m. fra, der angiver, at man bringes til,

nødes til at afholde sig fra noget ^*Vi (o: køb-

mændene) tvinges fra at handle meer (o:

ved toldvæsenets indgriben). Stub. 108. *Tvinge
fra elsket Aag den Træl, som foragter at
helses.JMHertz.Isr.138. (han) havde lært at
tvinge sin Tunge fra det utilbørlige Ord,
sit Hierte fra den uretfærdige Dom.Mynst.
Præd.II.147). Kommer Skipperen i Havn,
hvor fersk Mad er at bekomme, da staar
det ham frit for at kiøbe det efter sin

egen Villie; Dog maa ingen hannem dertil

nøde, eller tvinge. DL.^—J

—

16. stormen
tvang oQ til at søge haiin.Moth.T237. de
(fandt) et Menneske fra Cyrene, ved Navn
Simeon; ham tvang de til at bære hans
KoTS. Matth.27.32. hånd vil tvinge mig, at

staa fra det, som jeg engang har sagt. Holb.
Er.IV2. *Sværdets Hvinen og Skraldet af

Skiolde
|
Tvinger nogle til Sang. Ew.(1914).

10 III.229. *Lynet han tvinger at vorde Tan-
kens Bnd.Hauch.SD.I.191. Tvinge et Skib
til K&mp. Scheller.MarO. man kan ikke tvinge

sin Hustru til Kærlighed. BilleskovJ.H.1.103.
blive tvunget til at gaa frivillig med,
se frivillig 1,

|| (1. br.) uden obj. de Mænd
fra Kongen, som tvang til kUa\å.lMakk.2.
15. Tilstrømningen til Hovedstaden . . tvang
til høj Behyggelse. FrPoulsen.RK.94.

||
(nu

sj.) m. styrelse, der ikke betegner handling.

20 tvinge en til solåa^t. Moth.T237. *Kun til

Helved kan Man tvinges,
|
Mens til Himlen

blot der ringes,
|

Frihed følger Sandheds
Aand. Grundtv.SS.1.109. Richelieu tvang dem
(o: jesuitterne) til Tjenere for sin Politik.

SaUXlII.74. jf.: *til gavmild Ax
| Den

golde Jord han tvinger. Heib.Poet.lX.323.

især m. styrelse, der betegner person, som en
kvinde nødes til at ægte: Holb.Tyb.III.3. der-

som I tvinger Cecil til nogen Anden, gjør

30 I stor Synd baade mod hende og mig.Blich.

(1920).XIV.40. Gravl.EP.144. 4.2) (under-

tiden m. overgang til bet. 2.3J uden nærmere
bestemmelse ell. udtrykkelig angivelse af hand-
ling: underkaste en vis tvang; bringe i en
situation, der nøder en til handling, naar man
tvinger Propheter, spaaer de aldrig got.

Holb.Ul.III.2. *Sjelden det gavner en Mand,
med Magt at tvinge sin Hustru, ( Lad da
Penelope selv . . vælge sin Lod. Hauch.Lyr.*

40 277. Nøden tvang mig.JlfO.* Giør, hvad du
vil; der er ingen, som tvinger dig. VSO.
Tausen . . vil ikke tvinge de „svage" Sam-
vittigheder. OFriis.Litt.2 45.

II (^, foræld.)

m. h. t. kort: trække (3.io). Den høiere Ma-
tador tvinger ikke den ringere, naar den
ikke fra først af bliver udspilt, men kuns
stukket paa en udspilt Trumf. Spillebog.

(1786).46.
II

uden obj. *De krige, tvinge,

triumphere,
|
Og bruge Magten, hvor de

50 kan. Stub.109. det liberale Parti (gik) medj
sit Sind . . ind i Absolutismens Skind og vildel

tvinge. Borchsen.FF.il.273. || i særlige forb.å
m. adv. ell. præp. tvinge en noget af.f
tvinge noget af (sj. fra. Oehl.XXIV.217)\
en, (nu 1. br.) aftvinge; fratvinge. Moth.T237.\
den Lydighed, som vi . . kand tvinge de;

allerstærkeste og største Bæster at.Eilsch.]

PhilBrev.72. hun tvang ham af med den]

ene Høne. ThøgLars.(FyensV.**/*1925. 2.sp.5).

60 tvinge sig noget til, (1. br.) tiltvinge sig;^

noget. Schousbølle.Saxo.360. man tvinger sig

Indflydelse til med alle de Vaaben, man
mægter at føre. Hørup.II.14. 4.3) (jf. bet. 2a
og B.a) refl.: nøde sig; især i forb. m. til
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(sj. fra. D&H.). Eder Søn Hans og andre
deslige Giecke har i Begyndelsen dog tvunget
dem mod Naturen dertil (o: til at drikke

kaffe), alleene fordi det var fornemme.
Eolb.Jean.IIL4. *(hun) Dølger selv det

rvaade Blik;
|
Tvinger sig til glad at smile.

IBødt.lS. tvinge sig til at spise.JlfO.* Hun
havde Lyst til at staa op . . men hun tvang
[sig til at blive liggende. LeckFischer.HM.21.

II
(sj.) m. præd. J. følte pludselig lidt Søv- lo

nighed, men tvang sig xaAgen. JacPaludan.
UR.305.

5) part. tvingende brugt som adj. (og

adv.); især til bet. 4(2), om forhold, omstændig-
heder: som trænger sig paa, gør sig gældende
og kræver en vis handling; paatrængende
(6.8); uafviselig; ofte om argumeritation,

bevis: som ikke lader sig afvise; uimodsige-
lig, en tvingende Stævning. Nørreg.Privatr.

V.332. man maa huske paa, hvor tvingende 20

Skik og Brug eT.Hostr.SL.42. Det hele (o: et

sæt hypoteser) hviler . . paa Analogier, men
rigtignok meget tvingende Analogier. For
Ungdom.1945l46.276. ofte i forb. som tvin-
gende grund(e): Drachm.F.LSOS. Maaske
vilde T. bort af en eller anden tvingende
Gx\inå.AaDofis.M'V75. tvingende magt,
især (navnlig jur.) om uforudsete forhold,

omstændigheder, der forhindrer noget (force

majeure, vis major); uafvendelig tildragelse. 30

S&B. (statsbanernes pligt til for takstmæssig

betaling at befordre personer osv.) bortfalder,

naar og saa længe Naturbegivenheder eller

anden tvingende Magt gør Befordringen
umulig. LouiVr. 745"/« 2934. ^2. tvingende
nødvendighed: Levin. (u. Nødvendighed
2). Vingehjulet.l943l44.168.sp.2. tvingende
omstændigheder, ofte: d. s. s. tvingende
magt. Wolfh.MarO.552. tvingende Omstæn-
digheder kræver en Afbrydelse (af signale- 40

ringen). MeddRytt.121. \\ som adv., i forb. som
tvingende nødvendig. Bl&T. Det var
tvingende nødvendigt for Jakob at skaffe sig

et Levebrød. JohanneBuchardt.GudsogMenne-
tkersAger.(1945).131.

6) part. tvungen brugt som adj. (og adv.);
i bet. 6.1 ogs., som præd., tvunget; intk. og
adv. tvungent (jf. Mikkels. Sprogl. 211) ell.

tvunget (tiavnlig i bet. 6.1; nu sj. i bet. 6.2:

Sort.PSkan.99. Høysg.S.19.219. et tvunget 50

. . Smiil. Gylb.EA.112. Goldschm.BlS.IV.134)
ell. (sj.) tvungen (som adv.: Rask.Br.1.94);
best. /. og flt. tvungne ell. f tvungene (JR
Paulli.N.5). 6.1) i egl. bet.; dels (især som
præd.) om person; navnlig til bet. 4: som tvin-

ges til noget; nødt; ofte: som tviriges af om-
stændigfiederne, den haarde nødvendighed;
nødtvungen, vogter Guds Hiord . . ikke

tvungne, men frivillig. 2Pe<.5.2. Fremsættelse
af Trusler, for at tvinge til en Disposition, 60

der som saadan er til Fordel for en An-
den end den Tvungne. Goos.IL602. Endelig
havde Tiltalte i ringe Omfang og tildels

tvunget udført Kørsel direkte for Værne-

magten. l7gesÅ;r./5e<si;.2947.C.7. (han) maatte
gaa Greven til Haande .. tvunget af
Nødvendigheden. Villads Christensen. Ved-
bygaard.(1939).17. Under Retsmødet vendte
han tvunget af Omstændighederne
tilbage til sin første Forklaring. PoL*%o2940.
5.sp.4. være nødt og tvungen (til), se I.

nødt. se sig tvungen til olgn.: jeg mig
tvungen seer

|
En Dags Opsættelse (0: af

brylluppet) mig ikkun at udbede (o: da jeg

matigler strømper). Wess.l7. Poul Helgesen fø-

ler sig tvunget til at gribe ind. OFriis.Litt.250.

(sj.) attrib.: *„Har I et Mord paa Jer Sam-
vittighed?" — „. . Jeg var kun

| Et tvunget
^edsk&h." Hauch.DVIII.184. |] dels om hand-
ling, virksomhed ell. tilstand: som paatvinges

en; paatvungen; ofte: som beror paa tvin-

gende omstændigheder; uundgaaelig; ell.:

som beror paa vedtagne regler, lovbud; paa-
budt; obligatorisk. Det tvungne Gifter-

maal (skuespiltitel; efter Moliéres Le Mariage
foTcé). KomGrønneg.II.407. her handlede de
mere tvungent end frivilligt. Engelst.Qvindekj.

116. et tvunget Hverv.CGAndræ'sTaler.II.
(udg.l934).404. tvungen Undervisning i Sløjd

er indfort for 3 Klasser. Dagbl."U1887.2.sp.5.

tvungen sag, om noget, man tvinges ell.

tvinger sig til. jf.: Tvungen Sag er ingen ære.

Krist.Ordspr.362. Det er en tvungen sag at

gå i andres iodspoT.smst.622. især i forb. m.

nægtelse: det er ikke nogen tvungen sag, det

er frivilligt, tvungne svingninger, (fys.)

svingninger (oscillationer) i et system, der

skyldes paavirkning fra en udefra kommende
kraft med en anden svingningstid. Scheller.

MarO. ARHolm.Maskinelementer.(1935).375.
tvungen voldgift, se Voldgift, talem. (for-

æld.): Tvungen Tjeneste varer ej længe.

Mau.7072. VSO.V11.95. jf. Mau.7073. 6.2)

(jf. bet. 2.i) som tvinger sig til at optræde

paa en vis maade; som har et paataget \xc-

sen, en kunstlet optræden; ufri; unaturlig;
ogs.: hemmet af visse forhold ell. meninger.

Skuesp.V.265. jeg finder de fleste Artigheder

latterlige . . hvorfor jeg altid bliver tvungen,

hvor jeg skulde være )xø^ig.Ørst.Br.I.17.

tvungen i OpiøTsel.S&B. jf.: *Jeg gad nok

skrevet meer, men Geisten tvungen flyder.

Falst.Ovid.58. I| nu næsten kun om optræden,

gebærder, udtryksmaade: kunstlet; forceret;

ogs. om udtalelse, forklaring olgn.: ha artruk-

ken; søgt. dem af vore Antiqvariis, der

ved tvungne Udtolkninger kand finde alting

udi llistOTieT.Holb.Ep.III.48. (forfattertte)

skulde lykkelig have undgaaet baado det

Matte og Nedrige, og det Tvungne og det Op-

skruede.J6'n€ed./F«6. (stednavnet Oslo) der

vist nok tvungent forklares . . ved Loar-os.

PEMull.l8l.166. mine Yttringer fremkom
tvunget og lignede Ironie.Gylb.Nf.lZO. Dig-

tets Opbygning var tvungen og kold.2ifu6ou>.

HL.43. hun blev anbragt i en tvungen stil-

ling med benene spændt fast skraat til den

ene aide. HNorlev.L.193. tvungen latter

XXIV. Rentrykt "/, 1948 74
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(se Latter l.i^, tvungent smil (Jacohi.

Skr.68. Blich.(1920).XIIL155. TidensKvin-
der.V,1930.14). jf.: Til disse Yttringer smUte
H. — dog lidt tvungent. BUch.(]920).XY62.
*Ad dristig Skjemt man smiler tvungen.
Winth.II.18.

II
hertil: Ved Synet af ham

følte Tage al sin gamle Tvungenhed stige

01^ i sig. AGnudt2m.RT.167. Denne Tvunget-
hed var hans Natur imod. FIsraelsen.Ragna.

(1900).30.

Tvinge-bolt, en. [III.3] -ø. øjebolt, der

midlertidig drives ind i en skibsside for at

tvinge klædningsplankerne ind paa plads før

boltningen. Harboe.MarO. -bom, en. [III.3]

4> bom til at stikke gennem øjet paa en

tvingebolt. Harboe.MarO.
Tvinger, en. flt. -e. (jf. I. Tvinge samt

ty. zwinger; til III. tvinge) I) om person;

dels (jf. Dyretvinger; nu \sj.) til III. tvin-

ge 2: betvinger; underkuer. *Demetrius,
Athenens Tvinger. i2een&.//.37S. vAph.(1764).

Sibb.Aa.I.204. dels (l.br.) til III. tvinge 4:

person, som udøver tvang. VSO. Berl

Konv.XXII.86. \\ O billedl. man kan tvinges

ind i livsvarige Lidelser, og Nødvendigheden
er Tvingeren. Kierk.VIII.213. *Før var den
(o: harpen) Sorgens Tvinger

|
Med sin

den hulde Eøst.Oehl.PSkr.I.173. VSO. 2) om
forsk, redskaber ell. indretninger, hvor-
med noget tvinges (fastholdes, sammen-
spændes). 2.1) (jf. Hul-, Papir-, Skrue-

tvinger; især 0) i al olm. Slettangens aab-

nede Tvingere {Kni\ierQ).JFBergs.G.438. Ind-

gangsdøren var forsynet med en stærkt

strammet Tvinger (o: dørlukker). CMøll.F.
380.

II t sordin. vAph.(1759).
\\

(sko.,

foræld.:) da Skafterne maae være meget
tynde, for ikke at foraarsage Ophold ved
Stikningen, saa pleier man at forsyne dem
med en lang Tvinger, hvorved de styrkes.

Skomageren. (1832). 24. \\ nu især (jf. I.

Tvinge 2.4 slutn.; tøm., bygn.) om tømmer-
stykke, der sammenføjer, styrker noget; navn-

lig om (vandrette) tømmerstykker, der fast-

holder en række pæle ell. planker. PhysBibl.

VIII. 9. FagOSnedk. 2.2) {efter ty. zwinger;

nu næppe ftr.) om større ell. mindre rum,
hvori dyr holdes indespærret. At holde

Grævlingehunde i Tvingere (Stalde) blandt

andre Hunde , er ikke raadeUgt. Werfel.

Jagtb.77. Nødestald (o: nødstald) . . En Tvin-

ger eller Maskine, hvori Grovsmeden sætter

uregierlige Heste, for at kunne beslaae dem.
VSO.IVN109.

II
billedl. ikke den Fange, der

sidder . . lænket om Haand og Fod, naglet

til Væggen, er saaledes tvungen som enhver
Dødelig i denne af Intet dannede Tvinger, i

dette „Maaskee". Kierk.X.260.
Tving-fæstning, en. (til III. tvinge

2 ; nu sj.) d. s. s. -borg. Castrum Struf . . var

en af de mange Tvingfæstninger, ved hvilke

de mægtige Grever af Henneberg beherskede
det store L&ndskah. Oehl.U.VI.44. -herre,
€n. (;/. ty. zwingherr samt Tvangsherre; til

III. tvinge 2; sj.) despot; tyran; undertrykker.

Sibb.Aa.I.209. -herredømme, et. (jf. ty.

zwingherrschaft ; til III. tvinge 2; sj.) despoti;

tvangsherredømme; tyranni. Sibb.Aa.1.529.

Tvingsel, en. [itven,'s(a)I] flt. tvingsler
(PolPhysMag.II.242. FGuldb.P.154). (ænyd.

d. s. i bet. „tryk, plage, tvang", glda. twyn(g)sel,

pres, tryk (KvindersRosengaard.(1930).10.44),
no. tvingsel, jf. glda. thwingelsæ ^thwingelsæ

10 dagh, besværlig, pinefuld tid. Postil.13), fsv.

thvingilse; vbs. til III. tvinge; nu næsten kun
dial., jf.: „Sieldent uden i ældre Skrifter."

VSO.) det at tvinge ell. tvinges; tvang; ofte:

besvær, møje ell. trykkende byrde. Moth.
T237. hvor megen . . Spot og Tvingsel laae

ikke paa disse Mennesker (o: de frigivne

slaver).Rothe.NS.I.25. Svar Tvingsel kunde
hun paalægge 8ig.sa.KB.54. *det (var) Synd
eder tidlig at tvinge;

|
Tvingsel giør ufrydig

20 og tung. CFrim.AS.138. CoHO. („høres paa
Landet"). Feilb. UfF. Tugthuset, hvis Tvang
og Tvingsel . . maa have været yderst
pinagtig for disse Hedens vilde 'Fugle. Aakj.

StStB.II.113. Elkjær.AndersGrøn.(1915).43.

Tvisken-dæk, et. se Tyskendæk.
I. Tvist, en. [tvesd] flt. -er fTroens Tvi-

ster. FrIVs Siø-Artikler. 6. JHugo.HM. V. 124.

erstattes i olm. spr. m. flt. af Tvistighed^.

(ænyd. sv. no. d. s.; fra mnt. twist, ^f. hty.

30 zwist, holl. twist; besl. m. tve-, I. tvende;

opr. bet.: (tve)deling, adskillelse, spaltning; jf.

oldn. tvistra, adskille, samt II-IV Tvist og

I. tviste, tvistig; især (j), jf. dog Feilb.) et

af (modstridig) ordveksling, sjældnere (fjendt-

lig) adfærd (handling), præget (tidsbegrænset)

forhold ell. (enkelt)tilfælde, der er udtryk for

uenighed (modsætning) m. h. t. (følelses-

betonede) meninger; uoverensstemmelse;
konflikt; kontrovers; (mindre alvorlig)

40 strid; især (mods. Kiv, Trætte, Tvedragt

ofi.) med forestilling om mindre alvorligt (spec.

mere sagligt bestemt) modsætningsforhold, an-

vendelse af mindre fjendtlige (spec. mere sag-

ligt bestemte) virkemidler (udtryksformer,

handlemaader) olgn. (jf. Gante-, Menings-,

Ord-, Retstvist^; ofte i forb. m. ord af lign.

bet. (som Kiv, Trætte, Tvedragt^. Hvor
Tvist og Uenighed iblant Folk sig begiver

(jf. begive 3).DL.6—6—13. *Fri mig fra

50 Kummer, fra Tvist og Kiv. SalmHj.52.7.

Hvis Kongerne flittig forsamlede sig,
|
Og

drak ved hver Tvist et Glas Viin paa For-

liig,
I

Fik Jorden en evig og ønskelig Fred.

Rahb.PoetF.I.112. Mennesker sværge jo ved

en Større, og Eden er dem en Ende paa al

Tvist (Chr.VI og 1907: Modsigelse). Hebr.6.

16. *Høje Odin! Hvide Krist!
|
Slettet ud

er Eders Tvist, |
Begge Sønner af Alfader.

Grundtv.MD.19. leve i Tvist med En. S&B.
60 der var ingen til at bilægge deres Tvist

(1871: tale dem til Bette). 2Sam.l4.6(1931).

Opstaar der Tvist med Skattemyndighederne

angaaende Gennemførelsen af denne Lov,

afgøres Tvisten af Bestyrelsen for (kredit-
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fonden).LovNr.285"'/,1940.§6. jf. Familie-
tvist. Hostr. (skuespiltitel. 1856). || talem.

(nu 1. hr.). tvist avler trætte. PEMull.UI.
201. VSO.VIL239. Den som sig blander i

Andres Tvist, faaer Skam til Tak for sin

Flid tilsidst. ForLiteraturogKritik. VI.(1848).
280. PalM.IL.1.489.

||
(et) tvistens æble,

(jf. Tvisteæble ; nu 1. hr.) d. s. s. (et) stridens

æble (se I. Strid S.i). i egl. (mytol.) anv.:

Jeg (o: Venus) lover dig (o: Paris), hvis du lo

tildømmer mig Tvistens Æble, det deyligste

Fruentimmer i Verden (o: Helena) til Ægte-
Mle. Holb.Ul.Prol. jf.: Blant andre Fictioner

kand regnes det meste, som anføres om Tvi-

stens Æble lie\ena,.sa.Ep.1.420. med videre

anv., om hvad der er anledning til tvist (ell.

strid): den Stad Candahar . . har været
Tvistens Æble iraellem Kongen af Persien
og den store Mogo\.sa.Hh.I.197. Nyerup
Rahb.VI.253. *Slesvig, som idag og som 20

igaar,
(
Var igjennem tvende Tusindaar

|

Tvistens Æble, rødt af blodig Taare I Grundtv.

Dansk.1.36. PalM.IL.III.359. Drachm.Gurre.

(1898).40.
II
uden tvist, (nu næppe Ir.)

anv. som udtryk for, at en ytring(s rigtighed)

er ubestridelig, ikke (med rette) kan omtvistes;

uomtvistelig. Storm.Br.6. Planterne behøve
Luften uden Tvist. Suhm.11. 72. Hvad Capu-
cinerne fortælle om deres anseelige Frem-
gang i det Kongerige Lassa . . er uden Tvist 30

en F&hel.smst.V32.

II. Tvist, en. flt. -er (VSO.). (no. tvist,

isl. tvistur; fra rU. twist; besl. m. tve-, I.

tvende; jf. I. Tvist, III-IV Tvist samt Trest;

sml. II. Dus; nu ikke i ngsspr.) <jk to(er) i

koH. Moth.TlSl. 750. („I Almuesproget").
III. Tvist, en. {no. tvist, bislag, veranda

med trappeopgang, sv. dial. tvist, d. s.; mulig-
vis sa. ord som nt. twist, (lille) gren, kvist,

meng. twist (besl. m. tve-, I. tvende; jf. I-II.

Tvist, IV Tvist^, og sideform til ell. sammen-
hlandet med Kvist; dial.) udbygning paa
tag (spec. med en luge til at stikke sæd ell.

hø ind igennem); kvist (2.i). Moth.T237.
Cit.l793.(LKoch.NEBalle.(1876).181). Junge.

VS0.VII.2i„\ det siællandske Almuesprog").
Halleby.220.

IV. Tvist, en (VSO. Scheller.MarO. jf.

Olahder.Retskr.) ell. et (Molb.HO. jf. Moth.
T131). [tvesd] flt. (om forsk, sorter; spec. i 50

hei. 2) -er (VæverB.83. BornholmsAvis.^^/i

1879.4.8p.2). (no. d. s., ty. twist; fra eng.

twist (oeng. twist, dobbelt tvundet garn);

hesl. m. tve-, I. tvende; //. I-III. Tvist og

II. tviste, tvistet; (i bet. 1-3) især anv. i

ent. uden art.)

I) (især fagl., T, vcev.) om (løst tvundet)

homuldsgarn (ell. -traad), spec. (T) enkelt-

traadet homuldsgarn (Sterm.Textil.(1937).194.

Manufakt.(1942).114) ell. (nu spec. i forb. m
panden ell. spundet tvist^ homuldsgarn,

der spindes af flere (2-3 (VSO.) ell. nu 4-8

(Manufakt.(1942). 114)), ofte forskelligt far-

vede traade (jf. Tvistgarn og Muletvist/

VareL.(1807).III.264. Ved Kapere indbrag-
tes til Landet en Mængde Tvist, der snart
satte Hænder og Væve i Bevægelse. Ra-
wert&Garlieb.Bornholm.(1819).38. At vinde
Garn, hvadenten det nu er Silke eller Twist,
har en særdeles Interesse for mig. Blich.

(1920).XXV26. Lærred af Hør og Tvist.

Manufact.(1872).177. JPJac.1.38. Tvist tU
Bødning og Fremstilling af Fiskenet. Beifc.

Nr.l69*'/,1941.§1.
\\ (jf. Pudse-, Spoletvist;

spec. om affald (af saadant homuldsgarn) fra
bomuldsspinderierne, samlet som en uordnet
masse, anvendt til aftørring (af maskiner),
pudsning olgn.; tvistaffald. Meyer.* Tekn
MarO. noget gammelt Tvist. LokomotivT.
1939.291.sp.l. en tot tvist, se u. I. Tot 1.

2) (især fagl., væv., uden for ssgr. dog nu
1. hr. i rigsspr.) om (løst vævet) stof af
tvist (1); homuldstøj (jf. Tvist-lærred,

-tøj;,- (tidligere) ogs. om haardug (1) (Moth.
T131) ell. (nu især i ssgr.) om net af metal-
traad (VSO.; jf. Jærn-, Messing-, Metal-,

Traadtvist;. MO.^ VSO. VæverB.83. Tvist

var et Slags spættet Stof, som brugtes

til BukseT. NordsjællF.1.146.
\\

gen. tvistes
(med overgang til ssg.) anv. som stofbeteg-

nelse, en lille Unge med . . den graa Tvistes

Kjole sluskende om de tynde, teglfarvede

nøgne Ben. Schand.SB. 10. Det blaa Tvistes-

tøj han havde gaaet til Præsten i, var vasket

og TiyTullet.AndNx.PE.I.302. Alkove med
blaat Tvistes Forhæng. sa.FD.7.

3) {efter lign. anv. i eng.) med videre (uegl.)

bet., om ting. 3.1) (nu næppe i rigsspr.) tyndt

spunden skraatohak. Meyer.* I Almindelig-

hed skelnedes mellem Engelsk Skraa . . og

(det allertyndeste) Tmst.Dengl.By.1932-33.
77. LollO. jf.: Han (0: en fængslet) havde
ingen Skraa og yndede hverken Lady Tvist

eller Matrosens Trøst.ORung.SS.lll. 3.2)

(sj.) hlandingsdrik af øl, brændevin og æg.

Meyer. ^-^

4) {efter eng. twist som vbs. til eng. twist,

sno (se II. tvistej; fagl.) dels (sport.) om
skruning (2) af en bold. Sport8leks.IJ.622.

dels (gym.) om en halv vending om krop-

pens længdeakse (udført under spring olgn.).

Tvist-, i ssgr. I) (jf. Tviste-; til I. Tvist,

se tvist-fri, -ulv samt u. Tviste-emne, -maal,

-spørgsmaal. 2) (dial.) til III. Tvist, fx.

Tvist-lem, -vindue (UfP-)- 3) (især fagl,

væv., dial.) til IV Tvist 1-2; saaledes (for-

uden de ndf. anførte) forsk, let forslaaelige

ell. mindre hr. ssgr. som Tvist-affald (jf. IV
Tvist 1 slutn.), -bukser, -forklæde (jf. tvistea

tt. IV Tvist 2; ofl.

I. tviste, V. ['tvesdo] -ede. vha. -nliig

(s. d.). {ænyd. d. s., sv. tvista, no. tviste;

fra mrU. twisten, jf. hty. zwisten, holl. twi-

sten; til I. Tvist; iscer (D) have, føre tvist

(med en, om noget); strides (i ord); dis-

putere (ihærdigt, ivrigt); (8maa)trætte»;

ofte (jf. omtviste) i forb. m. præp. om.

74*
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1

)

(nu i olm. rigsspr. mindre Ir., jf. VSO.)
i al alm.: tviste (med en, om noget).

Naar Sandemænd have udseet Markeskiellet,

da skulle de . . svære paa det Stæd, der som
skillet og tvistet var, at de have giort Ret

^?7. II. skille 7.1 slutn.).DL.l~16—13. der

Petrus kom op til Jerusalem, tvistede (1907:
tvistedes^ de af Omskærelsen med ham.
ApG.11.2. bemeldte tvistende Huuse (d:

fyrstehuse). Holb.DH.III.117. *Hvor er derio
tvistet

I

Om denne dyre 8ktit.Brors.276.

*Aser og Thurser
|
Tviste (Grundtv.Optr.*!.

(1861).4: Tvistes; med Vælde,
|

Seire dog
cl Grundtv.Optr.1. 4. Ploug.NS.233. Der har
været tvistet længe, om Skeaf eller Skyld var
oprindeligst. ^Oir.Z)J?.//.264. lad mig vide,

hvorfor du tvister (1871: trætter^ med mig!
Job.l0.2(1931). Feilb. jf.: *(i) Kallundborg
(var) Kræmmere, som havde Been i Pan-
den

I
. . som kunde tviste med

| Achill og 20

Don Cvixott' (0: gøre dem rangen stridig) i

Tapperhed. Bagges. Ungd.1.169.

2) i pass. med reciprok anv.: tvistes (med
en, om noget). Tvistis der om Barn var
levendis født og døbt. DL.5—2—31. smst.

5—11—54(se u. Torp 1^. At tvistes, at dis-

putere. £t7scft.rerm.20. Vi vil ikke tvistes

med Prof. om den curieuse Materie, hvad
Navnet Kirke over Hovedet hetydeT.Grundtv.

Udv.IY406. Carl hørte nu en skingrende 30

qvindelig Røst, som syntes at tvistes med
den Gamle i T&&Tnet.Ing.VS.III.221. (de)

tvistedes tidt om Aftenen om religiøse

Spørgsmaal.22ts<.FT.347. Hvorfor tvistes I

(1871: Hvorfor ville I trættej med mig?
Jer.2.29 (1931). lad os ikke tvistes om det.

KBirkGrønb.SF.12. \\ spec. som udtryk for,

at noget er omtvisteligt, ikke med (absolut)

sikkerhed kan afgøres; især i forb. der kan
tvistes om osv. Holb.Kh.215. Der kan tvi- 40

stes om, hvilket man helst bør sige her,

enten hvo eller hvem. Høysg.S.216. *Derom
tvistes maae de LæTde.Grundtv.Krøn.129.
Amagermålets plads i systemet kan der
tvistes om. MKrist.N.32.

II. tviste, V. ['tvesdo] -ede. vbs. jf. IV
Tvist (4). {eng. twist, sno, dreje, vinde; til

IV Tvist; ikke i alm. rigsspr.) sno, tvinde,
vikle (sammen); spec. m. h. t. traad olgn.

JHSmidth.Ords.162. MDL.615f. Kan du 50

tvist' en Halmxisk?HansPovls.LB. 130. LollO.

II
med videre anv. Trumfen i (negerpigens)

opreklamerede Nummer var kun at tviste

Benene som en Kylling i Stormvejr. Snesen.
BlodogStaal.(1931).151. Hun tvistede i Smug
sine lange, hvide Fingre ind i hans grove
l^tBve.sa.JG.205. hvis De husker at tviste

Papiret (o: den øverste (oplukkede) del af et

papirhylster), kan De let hindre (kiksene) i

at blive bløde. Pol.Vitl944.4.sp.l. eo

Tviste-, t ssgr. (navnlig efter tilsvarende

SV. (og no.) ssgr. m. tviste-; især Qj, til dels

spec. hos sprogrensere) af 1. Tvist (jf. Tvist- 1)
ell. I. tviste, -emne; et. hvad der er gen-

stand for (ell. aarsag til) tvist; stridsemne.

Allen. 111,1.239. HjælpeO.494. (sj.:) nye
tvistæmner kom til, og striden blussede
atter op.FrHamm.Kirkehist.il. 195. -frø, et.

(jf. II. Frø 2; 1. br.) hvad der er aarsag til

tvist, denne Sag (har) været et Tviste-

frø mellem England og Amerika. jBerZTid."/«

1923.Sønd.3.sp.l. -kunst, en. (1. br.) dispu-
terekunst. Mestrene i videnskabelig Tviste-

kunst, de omreisende Sophister. MiTamm.
FK.6. -maal, et. (jf. II. Maal 6 og Strids-

maai; anliggende, sag, der er genstand for

(ell. aarsag til) tvist; ogs.: tvist (I). Svend
Nagelfar.Rigsdags-Runer.(1871).51. han hav-
de betegnet det Tvistemaal, der splittede

den politiske Verden, saaledes, at Spørgs-
maalet i Grunden var det om Staten skulde
være en Dannelsesskole for Menneskeheden
eller en Negerplantage med Millioner Slaver.

Brandes.

I

II.534. Man bør ved at sende en
Krans til sin fraskilte Ægtefælles Baare give

et Vidnesbyrd om, at Døden udsletter alle

Tvistemaal.Æ(?a<i.rT.22S. O Jesus . . Du,
der endnu den Dag idag . . er Magna quæstio
mundi, „Verdens store Tvistemaal". Jørg.JF.
11.199. Engang havde den yngre (broder)

villet tage Styret fra den ældre i Baaden , .

men (nu) var der aldrig Tale om Tvist-
maal i Ba,a,den. Drachm.STL.8.

J|
spec. (jur.,

1. br.) om (en under domstolene hørende) bor-

gerlig retssag ell. læren om disse sager. Fr
Hamm.Kirkehist.I.231.(jf.MHamm.S.II.44).
Tvistemaal. Hovedpunkter af Dansk Civil-

procesret i Domssager. Hurwitz.(bogtitel.l941).

ForrO. jf. Tvistemaalssag. Hejmdal.**/*

1869.2.sp.3. -punkt, et ell. f en. (enkelt)

punkt, der er genstand for (ell. aarsag til)

tvist; stridspunkt. Trætten og Tviste-Punkten
mellem Christne og Naturalister er ingen-

lunde Christi og den Christelige Anskuelses
Guddommelighed. Grundtv.Myth.l4. Grundt-
vigs . . Forklaring (antyder) kun dunkelt .

.

hvad der . . er blevet det egentlige Tviste-

punct. Mart.ForSV.9. bringe Enighed om alle

Tvistepunkter. KrErsl.AA.81. det andet Tvi-

stepunkt i Sagen. Ugeskr.fRetsv.l946.A.226.

-sag, en. (jf. -maal og Stridssag; 1. br.).

de mange Tvistesager og Stridigheder (bi-

skoppen) føres ind i baade blandt Præster,

Lærere og Menigheder. RibeAmt.1922.56S.
-spørn^smaal, et. (jf. Stridsspørgsmaal;

1. br.). (han) gjorde den skikkelige gamle
Byfoged en urimelig Mængde Knuder i Smaa-
sager . . thi virkelige Tvistespørgsmaal vare

naturligvis ikke at opdrive. Tops. F/S. 776.

Tvist-: Danmark.IV.(1944).145.sp.l.

tvistet, adj. iaf IV Tvist (1) ell. (perf.

part.) af II. tviste; dial.) om garn: tvundet

af to forskelligfarvede traade; ogs. om
strømper olgn., der fremstilles heraf, ell. om
stof, der væves med islæt og rendegarn af for'

skellig farve; spættet, „tvistede" (spættede)

StTøro.i,eT.ZakNiels.Minder.I.31. LollO. UfF.
Tviste-æble, et. (1. br.) et tvistens
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Ofble. De fire fremmede eller overflødige Bog-
staver i Dansk, nemlig c, q, x, z have fra

Arilds Tid været Tvisteæbler i vor Ret-
skrivning. Rask.Retskr.277.

tvist-fri, adj. (sj.) om mening olgn.:

som ikke (med rette) kan omtvistes, frem-

kalde tvist; uomtvistelig. *en tvistfri Sand-
hed. FGuldb. II. 133. -S»>*n» et. ffagl).
Twistgarn. Egentlig enkelttraadet Bomulds-
garn, men anvendes i daglig Sprogbrug om
alt Bomuldsvævegarn. BerlHaandarb.III.268.

tvistif^, adj. ['tvesdi] (ænyd. sv. d. s.;

fra mnt. twistig, jf. hty. zwistig; til I. Tvist;

jf. Tvistighed; nu sj.) I) ^„Obsol." VSO.)
om person: som er i tvist (med en, om
noget); uenig; stridig (3.i). de er tvistige,

Moth.T132. jf.: »Gravkamret huser ej Had
eller Frygt — | Hvad her er tvistigt vil

Døden forene] JCLars.ES.212. jf. tvistiggøre:

jeg er kommen, tvistig at giore (1819: at

tvistiggiøre^ et raenniske imod sin fader

(1907: at volde Splid imellem en Mand
og hans FsLder). Matth.l0.35(Chr.VI). 2) om
ting, forhold olgn. 2.1) om (foreliggende)

tvisteemne (-sag): som (i øjeblikket) er gen-

stand for tvist; omtvistet; omstridt; stri-

dig (3.2). Moth.T132. *Begge med Maal i

Haand paa den Mark, som tilforn var Fæl-

led
I

Staae ved den tvistige Strimmel, og
klamres om lige FoTdeling.Wilst.ll.XII.v.423.

især om sag, anliggende olgn.: *(hand) kand
i tvistig Sag ham give gode Ra&d. Kyhn.PE.
18. der skulde holdes Disputatzer om de
tvistige troens Artikle. Holb.DNB.lBi. Lange-
bek.Breve.l2. 2.2) om sag, problem olgn.: som
er egnet til at fremkalde tvist, (med grund)
kan omtvistes; omtvistelig; vanskelig at

afgøre (med sikkerhed); tvivlsom; intri-
kat. *min Musa fort maae fare,

|
Hun os

beskrive raaae en saare tvistig Sag,
|
Som

hviiler under Dom endnu paa denne Dag.
Hell.Poet.103. Alle disse tvistige Spørgsmaals
endelige Mgiørehe.ACLHeiberg.Kingo.(1852).

242. 2.3) om ytring, ord: som er udtryk for
ell. præget af (skarp) tvist; stridbar

(3.2); polemisk. •Da nu med tvistige Ord
00 saa havde stridt, de sig Begge

|
Reiste.

WiUt.Il.I.v.304. tvistic-^aire, v. [-igo'ra]

(fD, 1. br.) gøre tvistig (1). (Kristus) vidste,

at hans Evangelium vilde sende Sværd paa
Jorden og tvistiggiore endog de Nærmeste.
Myn8t.Ref.50. Matth.l0.35(1819; se u. tvi-

frtig 1^. 'hed, en. (ænyd. d. s.; „Nu sjeld."

Levin.; nu Qj ell. jur. (jf. Rets-, Toldtvistig-

hed^, jf. dog (i sa. bet.; dial.) tvistlighcd.

VfF.) det forhold, at to (parter) er tvistige (1);

(enkelt tilfælde af) tvist, (ofte i flt., svarende

til flt. af I. Tvist;. Falder der nogen Tvi-

stighed imellem Parterne (o: et bos arvin-

ger og kreditorerne). DL.5—14—34. Min Frue
Juno samt tvende andre Gudinder, Palias

og Venus, har udvalt eder at dømme udi

•n Tvistighed, som er reyst sig imellem dem.
Holb.Ul.Prol. Foruden disse Tvistigheder var

ogsaa en anden Sag, som de Danske Ge-
santere havde Ordre Dronningen at fore-

stille. sa.Z)JI.///.ii7. der (kunde) ikke vel

blive Tvistighed, om en Betient hørte un-
der Hofretten eller Borgretten. S'iompe.F/.
97. Elskendes Tvistigheder puste kun Ilden
stærkere op. Biehl. Cerv.LF.1.219. de havde
nogle Tvistigheder ^CAr.y/; spørsmaal; 1907:
Stridsspørgsmaai; med ham om deres egen

10 Gudsdyrkelse. 4p(?.25.i9. derefter opstod en
meget ubehagelig Tvistighed med Direc-
tionen for en Skole, hvori han var En af

Lærerne. Gylb.1.253. AxMøll.F.II,l.l.
Tvistion, en. se Kvæstion.
Tvist-kasse, en. (fagl.) beholder (kasse)

til pudsetvist, en Tvistkasse til Bomulds-
affald . . er ophængt i Maskinrummet. Sfci&s

Mask.llO. -lærred, et. (især f) svairt

lærredsvævet bomuldstøj (til skjorter, lagner

20 olgn.); stovt, smaae Stykker tykt Tvist-

lærred. Chir. (1845). 1. 64. Manufakt. (1942)

.

114. Feilb. UfF. -maal, et. se Tvistemaal.

Tvistnine, en. flt. -er. (sj.) vbs. til

I. tviste: tvist; tvistighed. De to havde aldrig

før sagt hinanden et ondt Ord, men nu
hændte det, at der kom Tvistninger mellem
dem. JFJens.IfF.27.
Tvist-tøj, et. (1. br. i rigsspr.) bom-

uldstøj; tvist (IY2). JHLars.HA.I.122. VSO.
30 UfF. -ulv, en. (poet., sj.) ødelæggende tvist

(I). »Gram Tvistulv slider dit Fødeland;
|

To Konger kæmpe om Danmarks Rige. Ing.

VSt.4. -v»vet, part. adj. (fagl.) vævet

(løst) som tvist (IV2). Haandklæder . . tvist-

vævet Bygkorn. PolitiE.KosterblV/tl924.sp.2.

tvit, interj. [tvid] (ogs. tivlt, tyvlt [ti'vid,

ty'vid];. (//. IV tit, II. kvivit; lydord) om
skarp, pibende lyd fisær fugleskrig), naar
(uglen) siger: „Tivit!" kan man vente en

40 skiøn Dug.Thiele.III.U. Feilb.III.964. ty-

vi t: AarbHolbæk.1931.87. Rindlerne render

paa Revlens Sand og synger . . tvit og tvit.

Oravl.VF.6. Bølgerne taler mildt til Strand-

stenene, tvit, tvit, siger de.sms<.7. tvitre,
V. ['tvidra] (jf. titre; lydord) især om fugle:

frembringe en skarp, pibende lyd;

sige tvit. Inde i Skoven tvitrede smaa
Vugle. Thuborg.DVE.99. hertil som vbs.: Sva-

lerne jager med Tvitter ud og ind gennem

50 Gaardens lave Porthvælvinger. Daj/A^t/A.**/,

1929.4.8P.4. tvitte, V. ['tvidal -ede. (lyd-

ord) d. s. »som en Wibe naar hun tvitter I

Om Vaaren aller tøx%i.Cit.ca.l700.(Thott4^

1524.181). Ingen Sinde tvitter Gulspurven

saa vemodigt som paa en Regnvejrsdac; i

Host. Fleuron.Jæger-Andagt.(]908).l. Svalen

. . giver sig til at tvitte og skrige. sa.DTN.
136.

Tvivl, en. [tviu'i] (nu dial. TvII [tviW]

60 Moth.T234. Holb.Er.1.5. Bror8.122.214. Nye-

rup.Mor8kab8la!8n.(1816).226. FGuldb.S.W.
VS().{,Mindre rigtigt, i ældre Skrifter, og

undertiden hos nyere Forfattere"), Thor-

8en.65. Flemløte.118.120.229. Brenderup.§14.
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Feili. BornhOS. jf. Mistvil u. Mistvivl samt

Tvivl cvD Stiil.Wess.36. Tvivl cvd Smil Blich.

(1920).XX.218). flt. (især Q)) d. s. ell. (sj.)

-e (ChrBorup.PM.428). (ænyd. tvi(v)l, glda.

twiuel (Fragm.107), twil (Mand.64.78.176),

tweuel (Brøndum-Nielsen. OG. 1. 274) , æda.

(utæn) twiuæl (Harp.Kr.14.109.174), twefl

(smst.208), SV. tvivel, no. tvil; fra mnt.

twivel, jf. ty. zweifel, holl. twijfel, got.

tweifls; besl. m. tve-, I-IY Tvist osv.; jf. lo

tvivle ; har fortrængt glda. iæff , tvivl, oldn. ef

)

(tilstand af, forestilling om) uvished,
usikkerhed m. h. t. rigtigheden, virke-
ligheden, sandheden af noget (vedrørende

(genstand for) viden, tro, tillid, haab, for-

ventning olgn.), ofte (jf. tvivle 1.2J med mere

ell. mindre fremtrædende negativ bet., som
udtryk for det forhold, at man ikke (med sik-

kerhed) ved ell. tror (paa) noget (jf. Mis-

tvivlj; ogs. med særlig forestilling om led- 20

sagende (pinefuld) uro ell. bekymring (jf.

Samvittighedstvivlj; om overgang til en mere

positiv bet. (om formodning olgn.) se bet. 5.

I) i ai! alm. (til dels med tilsvarende udtryk

u. bet. 2-4t). den Tvivl, som lærer Mennesket
at tvivle om sig selv, den Tvivl, som er

Selvbekymringens Oprindelse. Kierk.X.194.

I Tvivlen opstaar Smerten ved, at to mod-
satte Muligheder mere eller mindre vold-

somt drage Sindet hver til sin Siåe.Høffd. 30

Psyk.*67. Ved Gud den Levendes! jeg tror

Jer, der er ikke Trevl eller Traad af Tvivl

i mit Sind. JPJac.1.196. Der læstes Tvivl

(0: udtryk for uvished) i mange Ansigter.

Tidsskr.f.Redningsvæsen.l937.74.sp.2. \\ (re-

lig.) om mangel paa fast (urokkelig) tro (paa,

tillid til gud, religionens lærdomme olgn.).

* Tvivl sig klæbe
|
Som en Øgle ved vor

HT0.Grundtv.SS.I.121. Al Tvivl (er) Ulydig-

hed mod Gud. Kierk.XI11.609. *Jeg er ikke 4o

skabt til Helgen, jeg,
|
De tusinde Tvivl

fortære mig. Rich.ND.29. || i (sideordnet ell.

sammenlignende) forb. m. ord af lign. ell.

modsat bet. *Johan med Strømper paa!
Tvivl, Haab og Frygt og Glæde

|
Betage mig,

Wess.36. jeg tvivler . . meget derom (0:

at det betyder noget at være 13 til bords).

Men denne Tvivl . er jo netop Tvivl, fordi

Visheden ma,nglei.Oehl.Prom.II.50. *Troen
staaer hvor Tvivlen faldt. Grundtv.SS.II.395. 50

Tvivl og Angst omspænde mig.Boye.AD.
11.100. naar først Tvivl og Bekymring har

lært et Menneske at hede. Kierk.11. 82. Tvivl

er Tankens Fortvivlelse, Fortvivlelse er Per-

sonlighedens Tvivl . . Tvivl er den indre Be-

vægelse i Tanken, smst.190. Tvivlen veg for

en rask Beslutning. VSO. || med bestemmende
(især attrib.) adj. ell. part. John Bridle . .

havde stærke Tvivl med Hensyn til Udfør-
ligheden af Fultons Fla.n.Hauch.RF.II.123 eo

(jf. stærk 7.2). mine Tvivl vare ugrundede.
CKMolb.(Brøchner.Br.252). jeg opkaster en
beskeden Tvivl om Digternes Tilbøjelighed

til 'M.aTtyiiet. Schand.Fort.184. Sølver kunde

ikke sove for tusind Minders Genfærd og
tusind onde Tviyl. SMich.Æb.234. jeg skjulte

ikke min dybe Tvivl (Brandes. DD. 106

:

Skepsisj med Hensyn til Muligheden af T&-
lent. Brandes. 1.536. stille tvivl, se II. stille

4.6.
II O i gen. (best. f. ent.). *Udløs vor Tro

af Tvivlens (Boye.AD.Y53: Frygtens^ Baand.
SalmHus.279.2.' Qvinden skal ikke kjende
Tvivlens Angst eller Fortvivlelsens Qval.

Kierk.11.279. Ingen Tvivlens Dæmon . .

vovede den Dag at nærme sig. Jørg.Liv.III.

131. *(jeg) stirred med Gru ned i Tvivlenes

Helved. UBirkedal.LTF.44. Tvivlens Væd&-
gogik.VilhRasm.ModerneSkoletanker.(1932).5.

II
i forb. m. præp. (om tilsvarende forb. (m.

bisætn., nu næsten kun en med om (V4.i)

indledt bisætn.) uden præp. se u. bet. 2.1-2

og 3.1^, nu især (se videre u. bet. 2-3^ dels

om (IV 6.3): Heri findes den væsentlige

Grund til de vidt udbredte Tvivl om Men-
neskets Udødelighed. PMøll.ES.n.l73. man-
ge Tanker stormer ind paa ham (0: Hamlet i

Shakespeares drama) . . Tvivl om ham selv,

om hans Egnethed (osv.).Brandes.VIII.432.

Tvivlene om Moses som Forfatter til alle

Mosebøgerne er saa gamle som Kristendom-
men. Rubow. (FestskrifttilNielsMøller . (1939).

112). dels paa (II.13.2): din Vantro til din

egen Evne, din Tvivl paa dig selv. KMunk.
El. 70. (hendes) nagende Tvivl paa de Voks-

nes Ærlighed. BechNygaard.G0.172. ogs. (nu
næppe br.) dels m. (i) mod (IV 6.1): (han)

sammendynger Tvivl . . imod Guds Godhed.
Eilsch. PhilBrev. 124. mange . . retskafne

Mænd have havt Tvivl mod den aabenbarede
neligion. Rahb.Tilsk.1793.491. *det er tungt

I

At bære Tvivl imod sin Fadei. Boye.Brødr.

61. dels m. til (II.I8.2-3): (man) fristedes at

fatte Tvivl til de glade Forhaabninger. iVi/e-

rupRahb.VI.117. *Jeg har en Tvivl til Eders

Sanddruhed. Ing.DD.IY.118.

2) (uden for særlige præp.-forb., hvorom se

bet. 3-4^ i mere ell. mindre faste forb., som
udtryk for, at en saadan (grundet) uvished er

ell. ikke er til stede, fremkaldes, ophæves olgn.

2.1) som subj. ell. i dertil svarende pass.-forb.

(m. præp. at). Frank.SD.25 (se u. omspænde
1.4j. Tvivl . . opstøde hos mit eget Indi-

vid, inden det kom paa det Eene med sin

Anskuelse. Heib.Pros.1.440. der vaagner en

Tvivl i hans Sjel. Kierk.X.199. naar han an-

fægtes af den Tvivl, om hans Synder ogsaa

ere ham forladte. sms<.X//.258. hvorfor op-

stiger der Tvivl i eders Rieiter? Luc.24.38

(1907). Il
især i (oftest nægtende, afvisende)

udtryk som der er tvivl, der kan være
tvivl, der er ingen tvivl, der er ikke

ell. kan ikke være (nogen) tvivl olgn.;

navnlig med nærmere bestemmelse, i forb.

som der er (ingen) tvivl om (Moth.

T234. Heib.Poet.V1.260. FBrandt. SK. 129)

ell. (nu næppe i rigsspr.) paa (Holb.DH.

1.672. Bagges. DVXL 242. Selmer.FO.24.

Feilb.) olgn., med subst., pron. det, bisætn.
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(at-sætn.) olgn. som styrelse, (især tidligere)

ogs. m. bisætn. uden præp. (Der var nu ingen
Tvivl, at han ogsaa vilde spille min Sønder-
jyde en StTeg.Tode.IX.60. Der kan være
Tvivl, om Sagen er, som den fremstilles.

VSO.), som udiryk for, at noget (ikke) er ell.

kan være omtvisteligt, tvivlsomt, ingenlunde
skulle de døbis igien, uden saa er, at der er

Tvifl paa, om de ere døbte. Z)L.2—5

—

9. Det
er ogsaa ingen Tvil paa, at hun jo vil for-

tælle dette ?\ids.Holb.Vgs.(1731).II.15. „Hun
er gal, der er ingen Tvivl om." — „Ja noget
saa næT." Skuesp.YéO. Bliver der Tvivl om
at jeg ikke kan slippe godt igjennem (o: til

ksamen), saa er det nødvendigt jeg endnu
. n Tid sidder i Bum. HCAnd.Breve.1.27. At
jeg elskede hende, derom var ingen Tvivl.

Kierk.V1.185. JMagnus.SU.29 (se oplagt sp.

891*^). Om (Saxos) nøje Tilknytning til

Absalon hersker der ingen 1\iv\.0Fnis.Litt.

66. Ingen Tvivl er mulig. BilleskovJ.H. 1.24.

der kan ikke raade tvivl ^om, at osv.), se u.

IL raade 3. 2.2) som ohj. for et verbum, hvis

subj. er person, der nærer, føler en saadan
uvished (tvivler). \\ som udtryk for en per-

sons mening, sindstilstand, i forb. som nære
tvivl (VSO. S&B.), (til dels med overgang

til bet. 6:) faa ell. især have (visse, sine)

tvivl (jf. III. sin A.i), nu ikke i alm. rigsspr.:

fatte tvivl (Tode.IX.65. NyerupRahb.VI.
117), bære tvivl fom noget olgn.) (Holb.
Pern.lII.5(se II. bære 2.i). PAHeib.Sk.I.
276. Boye.Brødr.61(se u. bet. 1). JapSteenstr.

F.33. Feilb. UfF.) ell. (nu næppe br.) sætte
tvivl paa noget (LTid.1726.579. Skuesp.

11,3.7) olgn. jeg gør mig ingen tvil derom.
Moth.T234. (jeg) veed (ikke) mere, end for-

rige Gang, men haver de samme Tvivl, som
jeg den Tid håvde. Stampe.IY84. jeg har nu
ingen Tvivl om, at denne Lighed jo maa
grunde sig paa en Overensstemmelse i visse

Characteertræk./ng./i^Jf^,///.2^. herom kan
han let fristes til at nære en T\i\l. Kierk.II.

224. »Jeg har min Tvivl Gjel.KH.151. Leck
Fischer.HM.94. uden præp., i forb. m. en
hisætn.: Slange.ChrIV.646. om Hånd i nogen
Maade bar tviil at Hånd icke var døbt?
RasmWinth.S.lSO. hun har saa stor Lighed
med dig, Mirzal at jeg endnu har Tvivl, om
der er nogen Forskjel paa Eder.Ing.EF.il.
24.

II
(især fo) i forb. m. ytringsverber; i ud-

tryk som fremføre, fremsætte (Kierk.XI.

62), opkaste (Bruun.ViserfraReformations-
Uden.(1864).17. Schand.Fort.284 (se u. bet.

1)), rejse (Kierk.V11.21.48. AOlr.DH.11.30),
ytre (Uauch. Tvende Digtninger. (1837). 177.

Kierk.VU.47) tvivl olgn. hvor trøstende
(var) hendes Opmuntring, naar jeg græ-
dende udøste min Kummer, mine Tvivl ved
hendes liryst. Urz.V.7. alle de Tvivl, der bil-

ligen kunde opstilles mod denne . . An-
givelse. Ursin.D.226. Kammerraadens Frue
var nu ikke saa tillidsfuld, men hun sagde
ikke sin Tvivl naar Manden hørte paa det.

HCAnd.(1919).V324. Da nogen havde ud-
talt sin Tvivl paa, at (osv.).Lauesen.(Gads
Mag.1936.287). 2.3) CJ i udtryk for, at en
person fremkalder ell. (til dels) op-
hæver en saadan (uvis) sindstilstand
hos sig selv ell. (især) andre, betage én ald
tvil. Moth.T234. Wess.36(se u. betage I.4;.

Neddæmp hos os al Tvivl
|
Om Jesu Tro

og Love\Grundtv.SS.I.634. min Tvivl løste

10 hun øiehlikkelig.Blich.(1920).XXIX.74. *VeI
havde disse Tvivl (o: hos sig selv) han før

beseiret . .
|
Men . . | Nu mægted han ei

meer dem at hetviuge.PalM.AdamH.il.311.
hæve Ens Tvivl. VSO. for at afskære enhver
Tvivl. VindingKruse.E.1618. Under Sagen . .

kastede Anklageren . . megen Tvivl ind i

Nævningernes Sind. Pol.*/ul943.9.sp.l. jf. bet.

2.4: Denne Tvivl vilde da bortfjernes, hvis

jeg havde noget Skrevet at holde mig til.

20 Kierk.I.17. 2.4) GJ i udtryk for, at en sag,
et forhold fremkalder ell. (til dels) op-
hæver en saadan (uvis) sindstilstand,
giver grund til ell. udelukker en saadan uvis-

hed; især i forb. som fremkalde, opvække
(0rst.III.42) ell. (alm.) vække tvivl (Kierk.

VIII.32), være tvivl undergiven (s. d.)

ell. underkastet (s. d.) , løse (Spectator.

1945.147) ell. (tidligere) opløse en tvivl
(Biehl.Cerv.LF.1.173. Trojel.Prøverafda.Sa'i-

30 rer.(1773).15. se ogs. u. opløse 6.1j olgn.; navn-

lig i (nægtende) udtryk for, at noget er uom-
tvisteligt, utvivlsomt, ubestrideligt, som ikke
levne (nogen) tvivl (Pol.*Ul940.1.sp.6),

ikke lade (nogen)jtvivl om ^Kejserens Akt-

Edikt . . har ikke ladet Tvivl om (hensigten).

OFriis.Litt.238), ikke lade nogen tvivl
tilbage (Brøndum-Nielsen. SF.48) ell. til-

overs (2.3), især tidligere: ikke taale nogen
tvivl (ASØrsted.T.90. Hrz.D.I.219). Hver

40 Gang jeg da fandt en Modsigelse mellem hvad
jeg saae og hvad jeg hørte, da fandt jeg min
Tvivl bestyrket. Xierfc./.F/. Philosophien be-

seirer alle Tvivl. smst.V54. Dannevirke var

bleven rømmet af den danske Hær. Ingen

kunde (straks) troe Efterretningen, (men)

det korte Telegram betog dem enhver Tvivl.

Tops.IS.83. hun (svarede) med en Freidig-

hed, der ikke lod nogen Tvivl bestaa om,

at hun talte oprigtig. Ojel.T. 5. t Imidlertid

50 har det (a: er der) ingen Tvivl, at Israel

kunde med Foie ansee sig selv, som et ud-

mærket Folk. Balle.Bib.1. 123. 2.5) (jf. Tvivls-

sag; nu næppe br. i rigsspr.) i forb. det er

en tvivls sag, det er tvivl underkastet, tvivl-

somt, det (er) saamænd en Tvivls Sag, om
den Mening endnu er kastet over IJord.

CIieimer.NB.40. jf.: derved er og bliver det

Tvils, naar de var komne i og igjen gaaet ud

af Embedet. Cit.ca.l750.(SvendbAmU926.7).

3) (uden for enkelte udtryk (som komme,
være i tvivl> især W) i forb. I tvivL 3.r) (jf.

bet. 2.2) om en person, som udtryk for sinds-

tilstand (tvivl). »I Tvivl han høinede Brynet.

Winth.X.162. Det er forst, naar man har
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hørt Afgørelsens Dør slaa i, at Vishedens
jernkolde Klør graver sig ind i Ens Bryst . .

I Tvivl fortvivler der Ingen.JPJac.II.38.
hvor ensom og ulykkelig han følte sig i sine

(religiøse) Tviwl. Pont.DI).24. *(jeg har) ydet
dig

I

med Glæde Pleje under Sygdom, Raad
i Tvivl. KMunk.C.40. || spec. i forb. som gaa
(Helt.Poet.157), staa (Moth.T234. Brors.

122.214. Biehl.(Skuesp.VI.418). VSO. MO.
jf. S&B.) ell. nu især (i alm. svarende til

tvivle 1.1, 2.1, m. h. t. en vis (ioreliggende)

sag, et problem olgn.; jf. Tvivlsmaal 2) være
(Moth.T234. VSO. MO. S&B. jf. være stærkt

i tvivl M. stærk 9.t), ogs. komme (PoVU
1942.7.sp.2) i tvivl, bringe (Moth.T234),
holde (smst.E239), lade (smst.T234), sætte
en i tvivl olgn. De stode . . i Tvivl om,
hvad de i saa vanskelig . . en Sag skulde
kiende og dømme. Schousbølle.Saxo.311. Han
var ikke i Tvivl længei.GJørg.GF.45. hvis du
bliver i Tvivl om det, saa tænk paa, hvad
jeg har sagt. KnudAnd.HH.29. Hun stedes

jævnlig i Tvivl overfor de Wied'ske Per-

soners usædvanlige Gloser. Brøndum-Nielsen.
GW.35. uden præp., i forb. m. en (med om
(Y4.i) indledt) bisætn.: Wiwet.(Hindsholm.
Dag-Bog.(udg.l779).Fort.2^). Imidlertid var
Kongen dog i megen Tvivl, om han . . skulde

ansætte ham som 'Præst. Mynst.Levnet.264.

jeg er i Tvivl, om jeg skal tage imod Tilbudet.

D&H.
II
sætte ell. (nu) stille ell. (navnlig)

bringe (en) i tvivl, m. tings-subj. (om pro-

blem olgn.). (dette) fiendtlige Indfald satte

Sejer-Herren . . i Tvivl om, enten han skulde
forfølge sin flygtige Fiende eller vende sig

imod den ankommende. Schousbølle.Saxo.316.

Denne usædvanlige Formel (i) Testamentet
. . kunde have sat deres sunde Sands i

Tvivl, hvis denne ikke havde været bevidnet
ved Notarial-Attest. /wgf.L./.PS. selv meget
engelskkyndige . . kan komme ud for Ord,
som stiller dem i Tvivl. Pol.*/ia940.6.sp.3.

denne oplysning bragte mig i tvivl om hans
ærlighed

j 3.2) i verbal-forb. m. obj., der be-

tegner sag, meddelelse, problem olgn., hvorom
der kan være tvivl, rejses tvivl (2); i forb. som
drage (Slange.ChrlV.185. Suhm.(SkVid.X.
36). MO. VilhThoms.Afh.1.268) ell. (nu min-
dre br.) kalde (Spectator.120. Ew.(1914).
1.12. Molb.NTidsskr.IV432. D&H.), lade
(JBaden. DaL.), stille (vAph.(1764). 664.

jf. Kalk.IV117), sætte (Moth.S138. Eeib.

Poet.V32.VII.317. JPJac.II.182. VilhAnd.
Litt.II.695) ell. (nu næppe br.) tage noget
i tvivl (Eilsch.Philhist.l8. Ruge.FT.288.
vAph.(1764)). det er kommet os for Ører,

at een og anden har kaldet denne Histories

Sandhed i Tvivl. Bagges.NK.a3'^. visse Folk
havde draget hans Mod og hans Ærlighed
i Tvivl. Blich.(1920).XV63. Baronen kunde
have afleveret et helt Regiment af Løgne
med en saadan Applomb, at hans Tilhørere
ikke et Øjeblik vilde have draget dem i

Tvivl.IsakDin.FF.368. 3.3) (nu næppe br.)

om sag, problem olgn.: staa (Moth.T234) ell.

være (smst.) i tvivl, være tvivl underkastet;

være tvivlsom, hvorvidt den (o: saften af
lindetræ) er sund, staaer i Tvivl. ABull.S.96.

4) (uden for enkelte udtryk (som uden
tvivl u. bet. 4:.i) især Q}) i andre (særlige)

præp.-forb. 4.1) m. præp. med, i udtr. for

uvished, usikkerhed (hos en) m. h. t. rigtigheden

af noget, gjennem jo færre Kampe og med
10 jo mindre Tvivl han bevarer dette Klenodie

(o: troen paa, at børn er en velsignelse) . .

desto skjønnere.iCterA;.//.6S. med tvivl (o:

om rigtigheden olgn.) anfører jeg, at (osv.) '<

4.2) m. præp. over, i udtryk for noget uom-
tvisteligt, utvivlsomt, denne, langt fra ikke

over al Tvivl ophøiede Fortolkning (jf. op-
høje 2.4 slutn.).ASØrsted.T.214. navnlig i

forb. hævet over enhver tvivl olgn. (se

videre u. I. hæve 2.ij, dette og nogle andre
20 Sprogligheder ere neppe tilstrækkelige til at

hæve Hypothesen . . over alle Tvivl. PEMull.
lsl.189. to lidet dådrige tog til Norge . .

hvis historiske sikkerhed næppe er hævet
over tvivl.AOlr.DH.n.48. 4.3) (jf. bet. 4.i)

i forb. uden for (al) tvivl, som udtryk

for noget uomtvisteligt, (absolut) sikkert.
\\

om en person(s argumentation olgn.), i forb.

som bringe, lade (ThøgLars. Stjerner og

Tid.(1914).126), stille (CSPet.Litt.717) ell.

30 (navnlig) sætte noget uden for (al) tvivl,

flittige Granskeres prøvede Optegnelser sætte

det udenfor al Tvivl, at Frydensborg (i

aaret 1659) har lidt en voldsom Forstyr-

relse. A^PWiwJeLiVS'. 69. Hauch.CB.385. Wim.
Run.Ijl.LXXXViii.

II
om sag, problem olgn.:

være uden for (al) tvivl, især med (pron.

det og) at-sætn. som (egl.) subj. O, det

er udenfor al Tvivl 1 det er den skjønne

Emilie — det kan ikke være nogen An-
40 den. Hrz. Lsp. 203. VSO. At han har læst

brevene er udenfor al tvivl.ADJørg.JE.72.

Det var ganske udenfor al Tvivl, at der

manglede 300 KioneT]AaHermann.PH.120.
Hans kunstneriske Vilje er uden for Tvivl.

BilleskovJ.DD.1.145.
\\ (1. br.) i forb. uden

for al tvivl, anv. som (adv.) udtryk for

ytringens sikkerhed (i alm.: uden tvivl (4.4)^.

dersom en af de svære Kanoner . . havde
slaaet sig løs, var den uden for al Tvivl

50 gaaet gennem Skibssiden. Under Dannebrog.
1936.68. sp.l. Duelund. N. 93. 4.4) i forb.

uden tvivl. Giører alle Ting uden Knur
og Tvivl (1907: Betænkeligheder^. P/n7.2.24.

jf.: *Du lille Fugl . .
|
Saa flyv nu flux for-

uden Tvivl og Fiygtl Grundtv.RS.112. jf.

bet. 4.3: Det er uden Tvivl . . at Sagen for-

holder sig saaledes. VSO. || især (jf. bet. 4.8

slutn.) i forb. uden tvivl (ogs. sammen-
skrevet: udentvivl^ ell. (mindre br.; med

60 stærkere, mere absolut bet.) uden al (Suhm.
V.32. S&B. Bers.G.52) ell. nogen (som
helst) tvivl (BilleskovJ.H.II.48), anv. som
(adv.) udtryk for ytringens sikkerhed (som

efter den talendes mening ikke (med rette) kan

I
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bettivles): utvivlsomt; visselig; (helt) sikkert;

ogs. (jf. VSO. D&H.) med noget afsvækket

bet.: sandsynligvis; rimeligvis. Der maa uden
Tviil en skimlet Magister have skiult sig en
Steds her inde. Holb.Tyb.III.5. Mur kommer
uden tvil af det Latinske ord ranixis. NvHa-
ven.Orth.122. *Den, som kand Piger frie fra

Jomfru-Buur og Fængsel . .
|
Den bør mig

udentvivl en Frier ret at hede. Wadsk.78.
Enhver tænkende Læser vil uden Tvivl let lo

gjennemskue den Hovedidee, der ligger til

Grund for dette lille 'Exentyi. Hauch.SK.i.
De fortsatte Løbet langt forbi os, hvem de
udentvivl slet ikke havde bemærket, og
vare os snart ude af Syne. Kofoed-Hansen.L.
332. S&B. Feilb.III.952.

5) {ænyd. d. s.; jf. tvivle 4; i rigsspr. nu
næppe uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes

som hørende til bet. 1-4) med overgang til

(mere) positiv bet. (hældning til en vis me- 20

ning): formodning (1); anelse (1). *Hvor
fik han (o: Johan,) dem (o: strømperne)?
Biig snart . . Johan, jeg har en Tvivl. Wess.
36. *Et Blik af Prindsessen, var nok til at

dræbe
|
Hver Tvivl hos Stærkodder, om at

hun . , var en Hxoldinde. Pram.Stærk.276.
Hvilken sød Tvivl betog mig 1 Har hun været
her? tænkte ieg.Oehl.Digtn.II.265. (hun)
følte sig fuldkommen befriet fra enhver
Tvivl om noget Ulovligt i hendes Faders For- 30

hindelser.Ing.EM.1.190. De kjendte mig
igaar og vilde tale til mig. Og jeg I hvor var
det muligt, at jeg kunde være i Tvivl om,
at Den, jeg saae, var en Anden end De?
Gylb.(1849).VJI.38. (der) bliver for mig en
beskeden lille asthmatisk Tvivl tilbage om,
at Ligheden (ml. Sokrates og Kristus) be-

staaer i Uligheden. j?^terA;.X///.2iI. Feilb.

Tvivl-, i ssgr. ['tviul-J (jf. dog tvivlagtig^.

(nu ikke i rigsspr. Tvil-, se u. tvivl-agtig, 40

-fuld, -modig, -raadig(hed)^. af Tvivl; jf.

Tvivle-, Tvivls-. O -actifC) adj. [tviul'agdi]

(f tvil-. Moth.T234. LTid. 1730.772. 1732.

9). {ænyd. tvi(v)lagtig, sv. tvivelaktig, mnt.
twivelachtich; jf. -barlig og tvivlsom) I) (nu
1. br.) om sag, ytring olgn.: hvorom dier er ell.

kan være tvivl; tvivlsom; uvis; ogs.: tvetydig;

dunkel, de Kejserlige (gjorde) en lang Tid
en tapper Modstand, saa at Victorien syntes
tvivlagtig. Foi6.Z)//.//.7i3. man giorde ham 50

tvivlagtige SpøTsmaa.l.sa.Hh.II.50. jeg skal

snart giore Ende paa vor tvivlagtige Til-

»tiind.Ew.(1914).II.304. Rask.Br. 1.363. VSO.
MO. middagen (skal) ikke ødelægges af

et tvivlagtigt hdi&h. NisPet.EB.59. || talem.

Tvivlagtige Ord skulle forstaa's, som de
bruges. Mau. 10698. jf. Vogel - Jørg. BO. 576.

samt: Tvilagtige Ord maa ofte forklares efter

Personens Tilstand, som taler, eller som
Talen bliver ført til. Holb.NF.1.232. 2) (jf. ip

tvivlsom 2; sj.) om person: som nærer tvivl,

er i tvivl; tvivlraadig (1). Pflug.DP.249. Han
er endnu tvivlagtig om den rette Vel, han
bur følge. 3/0. jf.: Tvilagtighcd (o: uvis-

XXIV. Kentrykt »Vt 1048

hed, tvivl). Moth.T234. var det nu Opdra-
gelsen eller Naturen, som havde Skyld i

hans (o: sønnens) Uartighed? Saadan en
Tvivlagtighed er smertelig for en Fader.
Tode.HM.58. t -barlig, adj. (jf. sigt-,

skinbarlig olgn. samt ty. zweifelbar) d. s. s.

-agtig ]. jeg lader det staae derhen, som
hos mig er heel tviflbarligt, om (N. N.)
skulde kunne tilfulde exprimere den Vene-
ration . . som jeg bærer til Deres (højær-
værdighed). Gram.Breve.200.
tvivle, V. ["tviula] (nu dial. tvile

["tvi-la] (Høysg.AG.82). Moth.T234. Holb.
Paars.74. Brors.135. CFrim.AS.183. FGuldb.
S.21. Gravl.T.64. Rask.FynskeBS.65. Univ
Bl.1.368. Thorsen.24. Flemløse.168. Brende-
rup.§14. Feilb. BornhOS. jf. tvivle(r) co smi-
le(r). HMikkels. D. 184. Grundtv. SS. 1.288.
Blich.(1920).XXI.130. samt for-, mistvile u.

for-, mistvivlej. præs. -er ['tviular] ell. (min-
dre br.) ['tviu'lar] (SvGrundtv.(Filologmødet.

1876.116). jf. AaHans.S.53. samt Thorsen.

117. Flemløse.174. Feilb.); præt. -ede ell. (nu
ikke i alm. rigsspr.) -te (Schousbølle.Saxo.95.

453. Wadsk.75. Blich.(1920).XI.143.XV196
(men: tvivlede. smst.XIX.146.XX.114 ofl.).

AndNx.M.70. tvilte.Rein.ND.146. Gravl.

Bysens Bedste. (1929). 14. HansPovls. HF. 13.

tvilde. FGuldb. 1. 247. jf. Thorsen. 104. Feilb.

BornhOS. samt Moth.T234); part. -et ell.

(nu ikke i rigsspr.) -t (KSelskSkr.V1.144.
Gravl. T. 160. tvilt.sa.0en.l63. if. Thorsen.

104. Feilb. BornhOS. samt Moth.T234). vbs.

-ing (s. d.), jf. Tvivleri. (glda. twiflæ (Heil

Kv.80. GldaBib.462. Brandt.RD.II.9), twilæ

(Mand. 41), sv. tvivla, no. tvile; fra mnt.

twivelen, jf. ty. zweifeln, holl. twijfelen; til

Tvivl; har fortrængt ænyd. jæve, tvivle, glda.

iaffue, iæffuo (DGL.II.4.V.45.130), æda. iauæ,

iæuæ, æuæ, oldn. efa)

I) være uvis (vaklende) m. h. t. rigtigheden,

sandheden af en mening, viden, tro, (sikker-

heden af) en forventning, et haab, en tillid

olgn., ofte (især i bet. I.2) med forestilling om
ledsagende (pinefuld) uro ell. bekymring (jf.

fortvivle^; (aktuelt ell. generelt) være i

tvivl, nære tvivl, (om særlige præp.-forb.

se bet. 2-3^. I.l) (nu især O ell. med overgang

til bet. 1.2) i al alm., som udtryk for uvished

m. h. t. ell. vaklen ml. forskellige (lige rime-

lige) antagelser, beslutninger olgn. hvorledes

høre vi dem tale, hver paa vort eget Maal?

. . do forfærdedes alle, og tvivlede (1907:

vare tvivlraadige^, og sagde een til den

anden: hvad monne dette væTe?ApG.2.12.

•Skal jeg troe det, eller ikke? —
|
Alle Hel-

gene 1 O lader |
Denne frygtelige Tvivlen

|

Vige for den værste Klårhcdl Hetb. Dv.86. at

tvivle er netop, som Ordet tyder paa, at

være uenig med sig selv, at være i To.

Kierk.X.86. just ved sin I'ersonligheds ba-

lancerende Venten og Tvivlen kom (Chr.

VIII) til at udligne og forbinde paa Om-
raader, hvor andre vilde havo forkludret.

76
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HistTidsskr.llR.1.485. \\ i forh. m. en (spør-

gende) bisætn. Da saae disciplene paa hver-
andre og tvivlede, om (1819: tvivlraadige,

om; hvilken hånd tmlede. Joh.l3.22(Chr.VI).
Petrus tvivlede (1907: var tvivlraadige ved
sig selv, hvad dette Syn . . maatte betyde.
ApG.10.17.

II
part. tvivlende brugt som

adj. Tvivlende blive vi staaende imellem
Had og Medynk. Schytte.IR.V267. „Bo her."

Hansson saa sig tvivlende (o: tvivlraadig)

om. LeckFischer.EM.72. 1.2) med særlig fore-

stilling om hældning i negativ retning, som
udtryk for ikke (med sikkerhed) at (ville ell.

kunne) vide ell. tro (paa) noget, mangle viden,

tro, tillid, haab olgn. (jf. mistvivle^- ofte spec.

(relig.): mangle fast (urokkelig) tro (paa,
tillid til gud, religionens lærdomme olgn.).

Jesus (sagde): du lidet troende, hvi tvivlede

dxx? Matth.14.31. der de saae ham, tilbade

de ham; men Nogle tvivlede. smst.28.17.

Tvivl ei. Sjæl, med sjunkne Modi Ing.RSE.
VI1.83. *Hør mig til Ende, skaan mig for

din Tvivlen!
|
Naar pleier jeg at lyve for

ier? neib.Poet.III.260. Abraham troede og
tvivlede ikke. Kierk. III. 73. Monrad. BY 12.

„han kommer nok snart" — „jeg tvivler"
j

II
part. tvivlende brugt som adj. Tviv-

lende Sjæl, hvorfor est du foisBigt? Boye.AD.
1.63. vi vil Fred hertillands . . |

den kan
vindes, hvor Hjærterne aldrig blir tvivlende
koldel Drachm.DVE.148. en Kritiker (kan
ikke) være for tvivlende (Brandes.DD.116:
skeptisk; med Hensyn til Paalideligheden af

slige Sia&ditiæk. Brandes.1.542. (han) smilede
tvivlende. Elkjær.RK.49. stille sig tvivlende,

se TV. stille 10.2.
|| (jf. be-, omtvivle^ m. obj.

han bede i Troen, Intet tvivlende (Chr.VI:
tvivlendes; 1907: uden at tvivle^; thi den,
som tvivler, er ligesom en Havs-Bølge. Jac.
1.6. Hun (o: troen) tviler ey at faae, hvad
Gud i Ordet lover. Brors.125. især m. bisætn.

(nu næsten kun en med om indledt spørgende
bisætn.) ell. dertil svarende pron. ^det olgn.)

som obj.: Mand skulle tvile om Per Paars
har været til. Holb.Paars.74. Skulde jeg, o
Fader, tvile

|
At ei mig du klæde vildel

CFrim.AS.183. Mynst.Betr.I.105(se u. ogsaa
b.\). jeg tvivler,

|
Min (o: en læges) Kunst

vil lønnes med et gunstigt Udfald. Z^rz.

KRD.88. han tvivler om det ogsaa er rigtigt

at sove. Kierk.V111.374. Siig, vover I at
tvivle,

I
At min Faders Sagn er sandt.

Winth.HF.189. FruHeib.Hjem.206. Almuen
tvivler, om disse Henrettelser ere nødven-
dige. 5aucA.CB.332.

2) bet. 1 i forb. m. præp. om (jf. om-
tvivle). 2.1) (nu især o ell. med overgang til

bet. 2.2^ svarende til bet. l.i. Naar Drab skeet
er, og der tviflis om Manddraberen. DL.
1—16—6. Hvo veed om alt er sandt, som
man om sligt har skreven . .

| Jeg ingen dog
for Løgn . . beskylde vil.

|
Jeg lar det ved

sit værd, at vise kun ieg stræber
|
At sligt

kand tvifles om. Holb.Paars.248. Han hu-

skede, at han i sin Tid . . havde hørt Tale om
en Kone . . der var hele Egnens Rædsel . .

og han tvivlede derfor ikke om, hvem det
var, han her havde for sig (Pont.DD.82:
han tvivlede derfor ikke om, at det var
denne Kone, overfor hvem (tilfældet) havde
stillet ha,m). Pont.FL.457. et (blad) hvorpå
Lyngby har opført c. 60 danske og neder-
tyske Gloser, hvis Udtale han har tvivlet

10 om. APhS.XVIII.lO. jf.: saadanne Folk tør
man icke spørge, om deris Arbeyde er got . .

I veed jo selv, at Morten Hansen, som er
ickun en Skoemager, bliver vreed, naar man
tviiler om hans Arbeyde (o: hans arbejdes

godhed). Holb.Tyb.II.2. || spec. {især efter lat.

de omnibus dubitandum est, den Cartesius

(Descartes) tillagte filosofiske grundsætning;

jf. Kierk.V11.163.167.215.224. sml. smst.III.

58. Sal.*VI.44) med overgang til bet. 2.2, i

20 forb. tvivle om alt. I er en Scepticus, I

har antaget den fordømmeligste Sect, at
tvivle om alting er jo rette Vej til Atheisterie.

Holb.Bars.V. 2. En berømt Verdsligviis har
sagt, at Begyndelsen til Viisdom er, at tvivle

om Alt. Mynst.Betr.1.124. Mod har jeg til

at tvivle, jeg troer om Alt. Kierk.1.7 . en
Tid, da Alle tvivler om Alt. smst.XI11.426.
2.2) svarende til bet. 1.2. Jeg har faaet nogle
Griller i Hovedet og tviler om min Hustrues

30 Tiosk&h. Holb.Bars.V 2. Man tvivler om en
Ting, naar man ikke gandske holder den for

troelig. Høysg.S.324. Jeg tvilte nu ei om
mit Digter Ka,ld. Rein.ND.158. Jeg tvivled

om at see dig meer. Oehl.HS.(1815).88. (hun)
faldt . . i en svær Sygdom, og Lægen tvivlede

om hendes Liv. Ing.EF.V117. Man tvivler

aldrig om hvad hun siger, langtfra, man
troer hvert Ord. Kierk.V1. 52. Kære Børn!
. . Jeg har aldrig tvivlet om Eders Kærlighed.

40 JPJac.II.416. jf. bet. 3: Jeg tvivler ikke om
hans Redelighed (i et vist Tilfælde; derimod
maaskee rigtigere: Jeg har aldrig tvivlet

paa hans Redelighed.) ifO. || i forb. m. en
spørgende bisætn. ell. (navnlig) en at-sætn.

ell. dertil svarende pron. ^det olgn.). „i kand
jo vel see paa mine Klæder og Eqvipage,
at jeg er en honnet Homme og vederhæftig"
. . „Det tvifle vi aldeeles intet om, min
Heiie." Holb.llJ.1.4. (jeg) tvivler om, at

50 visse Fremmede mene, hvad de skrive.

Høysg.S.a5^. at de gjennem deres Død
|

Indgik i Himlens Helligdom,
|

Det kan
der ikke tvivles om. Winth.V174. (der) kan
tvivles om, hvorvidt det er et Fortrin at

høre til en (gammel fornem) Slægt. Goldschm.
K.23. Har Du ellers hørt Noget om Chrono-
metret, AIs? Jeg tvivler om (o: tror ikke), at

Paul har stjaalet det. sa.SF.379. S&B. Feilb.

3) bet. 1 i forb. m. præp. (i) mod (Boye.

60 PS. 1.130) ell. (i olm. spr. kun) paa (jf.

paatvivle;. 3.1) (nu især O (1. br.) ell. med
overgang til bet. 3.2) svarende til bet. l.i.

Uagtet Ansættelsen i Gottingen var mere
betydelig, tvivlede Balle dog ikke paa at
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vende tilh3ige.PEMull.(Rask.Br.I.249). Dette
var gjort saa kjendelig og med saa stor

Portraitliighed, at Ingen, der havde seet

Wagner, kunde tvivle paa, til hvem Kunst-
neren havde sigtet. Hauch.MfU.264. 3.2) sva-

rende til het. 1.2, i rigsspr. især som udtryk

for manglende (ell. usikker) tro ell. tillid

m. h. t. en ytringfs sandhed, paalidelighed, til-

forladelighed) ell. (navnlig) m. h. t. en per-

son(s sindelag, ærlighed, trofasthed), han tviv- i"o

lede ikke i Vantro paa Guds Forjættelse.

Rom.4.20. Holb.OW.IV4. Tviler du da paa,

I

Dine Smuler her at i&ae? Brors.79. man
tvivler paa een, naar man ey tør sætte sin

Tilliid til hiim.Høysg.S.324. *Jeg tvivler

ikke længer
|
Paa din Uskyldighed. Wess.53.

hvor kan Du da tvivle paa Sjælevandringen?
Blich.(1920).VIII.168.

||
i forh. m. en at-

sætn. jeg tviler aldeles ikke paa, at vor Jom-
frue var jo bedre holden med ham. Holb.GW. 20

(1724). 2 se. Jeg tviler paa, at [nogen skal

kunde vise mig en Comoedie meer honnete
og meer mor&lsk. sa.JJBet.a7''. Ingen, som
saae den skjønne Margaretha, kunde tvivle

paa, at Valdemar jo maatte være den lykke-

ligste Brudgom i Yerden. Ing.VS.UI.(1826).
20. Blich.(1920).XY196. Fru de Staél tviv-

lede sikkert . . intet Øjeblik paa, at Con-
stant agtede at lyse denne Datter i Kuld og
Køn ved et snarligt Ægteskab. J5mndes./tf 30

102. jeg tvivler ikke . • paa, at det er sandt.

D&H.
4) (ænyd. glda. d. s.; jf. Tvivl 6; i rigsspr.

nu næppe uden for tilfælde, der ogs. kan op-

fattes som hørende til bet. 1-3) med overgang

til (mere) positiv bet. (hældning til en vis

mening): formode (l(-2)); ane; (for)vente;
især i forb. m. bisætn. (navnlig a.t-sætn.).

4.1) (jf. bet. 1; mindre br.) i al alm., uden
præp. Du skal (skaffe dig) en Attest . .

|

Fra Phoebo, at du er hans egen ægte Søn,

I

Thi man kand tvivle, du er avled udi
Løn. FrIIorn.PM.26. man tvivlede det nok.
D&H. II. 638 (.„issir i dansk Landsmaal").
Gravl. Bysens Bedste. (1929). 14. talem. : „Jeg
tvivlede nok," sagde Pér Tækker . . da han
fik Nej i Helvede (a: en Kro med dette

Navn, hvor han friede til Pigen og fik Nej).

Mau.6874. jf. Feilb. 4.2) i forb. m. præp.
j|

(dial.) m. præp. for. JIISmidth.Ords.16o. 50

Rask.FynskeBS.65. UfF.(Sjæll.). || (jf. bet. 2)
m. præp. om. Commandeuren, som nok tviv-

ler om, hvad der gaaer for sig bag ved
ham, er derfor meget uroelig. Skuesp.V215.
Jeg tvivlede nok om, at Folkene vare i

Legen med.ama(.346. Sams.II.63. Da Folk
. . bemærkede, at (kongen) talde meget lidt

til Harald, tvivlede de strax om, det var
galt fa,t.Grundtv.Snorre.III.365. AnlNiels.
FL.I.105. Feilb. UfF. || især (jf. bet. 3) m. m
præp. paa. Fruentimmeret (blev) fra først

af, uden at nogen tvilede paa andet . . anseet

. . for ligesaa vigtigt som Mandfolket. Xra/<.

VF.140. Men Herregud, har I da aldrig hørt

det før? . . Hvem kunde tvivle paa, at det
var Nyt.JPJac.1.226. Schand.Fort.470. Saa
tvivlte de jo nok paa, at der var noget i

Vejen med hende, og lod hende i Ro.^nd^x.
M.70. Feilb. LollO. UfF.
Tvivle-, i ssgr. (især [Q) af tvivle

l.(i-)2. -lyst, en. (mindre br.) (vidtgaaende,
overdreveri) lyst (tilbøjelighed) til at tvivle.

Birckner.Tr.85. JohsSteenstr.HD.32. jf. -syg;
For en tvivlelysten kritik kunde det stiUe

sig tvivlsomt, om (osv.).AOlr.DH.I.198.
Tvivler, en. ({f) Tvivlere. Eilsch.Term.

42. — nu ikke i rigsspr. Tviler. JJLund.
HansEgedesLevnet.(1778).28. FGuldb.II.307).
flt. -e. person, der tvivler ell. (især) (i over-

dreven grad) er tilbøjelig til at.tvivle (l.(i-)2);

(meget) tvivlelysten, tvivlesyg person;
skeptiker; ofte spec. (relig.) om den, der

nærer religiøse tvivl, ikke kan ell. vil tro.

(han) var en Philosoph efter Tvivlernes

Sect. JSneed.V.30. *Hvor kan du. Tvivler!

længer tvivle? Ci^nm.J.*S'.i36. Faust viser sig

som Tvivleren. ^t€rfe./.2S3. Tvivleren Tho-
mas (o: apostelen T.; jf. Johs.20.24ff.).Mart.

EthikS.1.386. (Bødtcher) var en Tvivler (Bran-

des.DD.129: Skeptiker^ af den gamle Skole.

Brandes.1.550. Præsten var en Tvivler og en

fortvivlet, gudløs M&nd. Kirk.D.154. Tviv-
leri, et. flt. -er. (1. br.) vbs. til tvivle l.(i-)2;

især (nedsæt.) om overdreven tvivl; (ud-
tryk for) tvivlelyst ell. tvivlesyge. Ver-
dens Børn, som er til Tvivleri saare hen-

faldne. TBruun.V.214. (han) vilde gierne spille

Atheist, for at ærgre hende ; hun derimod . .

kunde ikke udstaae Tvivlerier og Spotterier

over hellige Religionssager. Oehl.Øen.(1824).

11.143. Det mægtige Sandheds- og Virke-

lighedspræg (maatte) bortblæse alle Tvivle-

rier. Mart.Levnet.il. 8. D&H.
tvivle-syg, adj. (jf. tvivlsyg^ som lider

af, er præget af tvivlesyge. Molb.HO. PalM.
TreD.144. Den Tvivlende søger Vished, den

Tvivlesyge søger Tvivl . FrLange. Skolen og

Livet.(1856).37. KMunk.HJ.45. om ytring:

min Tankes uloyale, |
tvivlesyge Enetale.

Drachm.UD.22. -syge, en. (jf. Tvivlsyge

j

overdreven tilbøjelighed til at tvivle, nære

(og udtrykke) tvivl; skepsis. JBaden. DaL.
(mange tror) at have fundet den sande Viis-

domssteen i T\i\kaygen.Wilst.(NyeIIygæa.I.

(1823).117). disse Tiders Letsindighed eller

Tvivlesyge eller Trods. Mynst.Tal€.(1843).ll.

Kofoed-Hansen. L. 349.
||

(efter fr. folie de

doute; //. tvivle l.i; med.) spec. om sugelig

(nervøs) tilstand, der er præget af (pine-

fuld) uvished m. h. t. de under normale for-

hold (næsten) mekanisk ell. med selvfølgelig

sikkerhed udførte handlinger, af viljeløshed,

tvangstanker olgn. Høffd.Psyk.367. H. C. An-

dersen led . . af den saakaldte „folie de

doute", tvivlesygen; han overfaldtes, naar

han var gaaet hjemmefra, af en pinagtig

tvivl om, hvorvidt han havde slukket lyset.

HHelweg.HCAndersen.(1927). 148.

Ib*
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tvivl-fri, adj. (jf. -løs; O, 1. br.) som
er fri for tvivl. I) om person: som ikke nærer
(nogen som helst) tvivl, ikke tvivler. Sønder-
jyderne (har) i 66 Aar . . holdt Stand . . og
tvivlfri stemt sig tilbage til Danmark i 1920.

Holstein.(Tilsk.l931.I.3). 2) om mening olgn.:

som ikke er præget af (nogen som helst) tvivl;

(fuldkommen) sikker, urokkelig, alle talte

godt . . med idétro Ungdoms Begejstring og
tvivlfri Overbevisning, Brandes. X. 158. Jeg
troede med . . en saa tvivlfri Vished, at alle

Bøger siden hen . . ikke har kunnet rokke
. . min Tro. Jørg.UF.30. -fuld, adj. (Uil-.
FGuldb.II.56). ({Q, mindre br.) fuld af tvivl.

I) (jf. tvivlsom 2) om en person(s sinds-

tilstand olgn.): som er præget af (mange,
stærke) tvivl. *Hjertet seer Du (o: gud),

naar det tvivlfuldt hanker. Ing.RSE.VII.
158. (Pontoppidans roman) De Dødes Rige
med det tvivlfulde Giundsyn.HBrix.DD.
402. jf.: Skiften fra tvivlfyldt Haab til

tvivlløs Yished. LCNiels.OA.126. 2) (jf. tvivl-

som 1^ om (ydre) forhold olgn.: som vækker
tvivl, er genstand for tvivlende vurdering.

*Taage staaer om Landets (o: evighedsrigets)

Kyster,
|
en tvilfuld Taage dækker dem,

FGuldb.II.56. tvivlfulde Udtolkninger. ^i&&.

Prov.3. see en tvivlfuld Fremtid imøde, VSO.
t Tvivling:, en. vbs. til tvivle (1):

det at tvivle; tvivl. *Haabnings Hidsighed
(o: hede, varme) . .

|
Anfegter T vi lin g s

Kuld. PoulPed.DP.(1937).43. smst.62.

tvivl-løs, adj. (jf. -fri; O, mindre br.)

som er fri for, blottet for tvivl. I) om person.

han var tvivlløs, afgjort i sit Følelsesliv som
i alt andet. JørgenNiels.DH.141. jf. Tvivl-
løshed. sa,O,80, 2) om mening olgn.: som er

hævet over (enhver) tvivl. *Massen af For-
stand . , i vore nye Tider

|
Er større selv end

nogensinde forhen . . |
Et flygtigt Omblik . .

giør Tingen tvivlløs. Bagges.DVIY128. (han)
skrev Nætter igennem . . i tvivlløs Over-
bevisning om sit Talents Uangribelighed,
LCNiels. OA. 61. -modig, adj. (jf. glda.

twifwælmot(h), mnt. twivelmot ; sj. i rigsspr.)

om person: som tvivler, har (stærke) tvivl, mis-

tvivler; tvivlraadig. tv il-: Moth.T234. Feilb.

-raad, et, (sj.) tvivlraadighed. Saadan
stod de lidt og tiggede, mens jég tav —
i Tvivh&Sid. Soya. FH. 177. smst.295. jf. II.

Raade: Kai staar i et underligt T vi vi-
ra ad e.Z-BecA;er.rZ./.27<?. -raadig, adj.

(nu ikke i rigsspr. tvil-. Moth.T234. Holb.
Mel.II.6. FGuldb.I.130. Feilb.). (ænyd. d. s.,

no. tvilrådig; //. -modig og tvivlsom 2) 1) om
en person (s sind, tanker osv.): som er i tvivl,

er præget af tvivl, især (jf. tvivle l.i, 2.1j
med forestilling om uvished m. h. t. ell. vak-
len mellem forsk, (lige rimelige) antagelser

ell. (navnlig) beslutninger olgn.; (som staar)

tvivlende (over for en afgørelse, der skal

træffes, en handlemaade, der skal vælges);
(som i et vist tilfælde er) vankelmodig. 2Makk.
14.28. han har lettet en stor Steen fra mit

Hierte, thi jeg var forhen gandske tvivl-

raadig, Paa den eene Side stod mig for

Øynene Folks Eftertale, og paa den anden
Side frygtede jeg for Hinder udi mit Frie-

rie, Hoift.PAiios./Yfi. *man kand tvivlraadig

staae,
| Og spørge, hvilken (vej) man skal

gaae. Wadsk. Brudevers til Thagaard. (1743). 2.

Vakler . . dit Mod, tvivlraadigt, og hjgt-
somt? Bagges. Gieng.Till.39. *Tvivlraadig er

10 I, veed ei hvad I vil,
|
Og trækker Tiden ud.

Éeib.Poet.III.430. Inger . . tøvede med Sva-
ret. Hun skottede ned til Pladsen foran
Talerstolen med et tvivlraadigt Blik, der . .

galdt . . Moderen. Pont.LP.VII.107. aldrig

var jeg saa tvivlraadig, saa vankelmodig før.

KMunk.EI.64. \\ i forb. m. en (spørgende) bi-

sætn., (nu) alm. m. præp. ell. konj. om. de
(var) tviflraadige, om de skulle forebringe

deres Ærinde eller ikke. Slange. ChrlY 126.

20 intet Menneske . . kan være tvivlraadigt om,
hvad der er Dyd og Last. Rahb.Tilsk.1793.499.

Jeg stod et Øieblik tvivlraadig, hvad jeg skul-

de g']øre. Kofoed-Hansen.LD.12. de var tvivl-

raadige om, hvorvidt vi var levende Væse-
ner, da vi ikke rørte os. Bogan.II.151. LollO.

2) (nu næppe br.) om forhold, spørgsmaal
olgn.: hvorom der er ell. kan være tvivl; tvivl-

som, i vigtige og tviflraadige Sager . . bør
(de) Interesserede at møde, naar det dennem

30 foreleggis. DL.2

—

9—17. Jeg staaer som
Hercules paa en tvilraadig Vey,

|
Een raaber:

Træck dit Sværd, en anden raaber Ney.
Holh.Mel.II.6. det holdes for tvivlraadigt,

om og saa hastig en Bevægelse, som denne
Lysets, er muelig.Kraft.(KSelskSkr.ni.295).
I Farer, i Forfølgelser, i tvivlraadige Til-

fælde . . i alle Lykkens Forandringer . .

var Absalons Skiebne lænket til Valdemars.
Jacobi.Abs.76. Birckner.II.187. Der gives

40 tvivlraadige Omstændigheder, som giøre det

vanskeligt at vælge. VSO. -raadij|^-hed,
en. (nu ikke i rigsspr. Tvil-, Moth.T234.
Holb.Er.lY.4). den egenskab ell. det forhold

at være tvivlraadig. I) til -raadig 1. folkene

blive bange af tvivlraadighed (1819: For-

tvivlelse^ naar havet og vandbølgerne bruse.

Luc.21.25(Chr.VI). (han havde) grandt nok
ladet formærke sin Bekymring og Tviflraa-

dighed, om hvilket Partie hånd helst skulde

50 udvælge. Slange.ChrIY984. *en fejg Tvivl-

raadighed, der altfor smaaligt
|

Udfaldet
ve]er. Lemb. Shak. X. 116. siden i Sommer
(har der) ikke , , været nogen Tvivlraadig-

hed hos mig. Drachm.BF.167. \\ spec. i forb.

i tvivlraadighed (jf. -raad), dette Brev
bevæger mig, og bringer mig i stor Tvil-

raadighed. Holb.Er.IY4. Her staaer jeg som
Hercules ved tvende Veye, og er udi Tvivl-

raadighed. sa, PÆiilos. ///. 7. D&H. 2) (nu

60 næppe br.) til -raadig 2, om tvivlsom sag olgn.

det (vilde) være høy nødvendigt, at hvis

(o: hvad) Tviflraadigheder, som vare imellem

begge disse Nordiske Kroner . . blefve af-

handlede. Slange.ChrIY432. Imidlertid kan
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jeg . . ikke forbigaa at anføre visse Vanske-
ligheder og Tvivlraadigheder./S'tømpe./.202.

Tvivls-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr.

Tvils-, se u. Tvivlsmaal^. (især O ell. fagl.)

af Tvivl (1); ;/. Tvivl-, Tvivle-, -aand, en.

(1. hr.) aandsart, der er præget af en (stærk)

tilbøjelighed til at tvivle; skepsis, dels af For-
sigtighed, dels af Tvivlsaand (Brandes.Hol-
herg.(1884).23: Skepsisj stiUer (BayleJ Sæt-
ning mod Sætning.Brandes.1.22. (han) udtalte

sig med en stille Tvivlsaand om de poli-

tiske Føreie. sa.F.306. Vi maa rejse Tvivls-

aanden igen, Mistænksomhedens og Ironiens

Aand. EHenrichs. (Tilsk. 1904. 256). -fald,
et. (sj.) d. s. s. -tilfælde, hvorpå beror det
at een form anses for mere sprogrigtig end
en anden, og hvad bør være det avgø-
rende i tvivlsfald?Jesp.lf.79. -£^rand, en.

(nu sj.) grund til (at nære) tvivl. Jacobi.

Hielmst.86. Tode.HM.211. PVJae.Breve.207.

tvivlsk, adj. [tviu'ls^] {af Tvivl (1) ell.

tvivle (1); ;/. tvivlsom (2); vist kun hos
LBruun.) tilbøjelig til at nære tvivl,
at tvivle; tvivlende (af natur); skeptisk,
(han) er tvivlsk af Naturen. LBruun.Æ./Y
107. jf.: trods sin Tvivlskhed . . har
(han) en lille Gnist af den samme Overtro.
smst.109.

Tvivls-maal, et ell. (nu næppe br.)

en (i bet. 2: Holb.Ep.III.307.IV.142. Ruge.
FT.129). flt. d. s. ell. f -e (Slange.ChrIV.B32.
LTid.1754.162) ell. f -er (LTid.1730.678).
(nu ikke i rigsspr. Tvils-. Moth.T235. tvlls-

mk&l. Høysg.AG.73. FGuldb.S.16). {ænyd.
tvi(v)lsmaal, sv. tvivelsmål, no. tvilsmål; ;/.

II. Maal 6) I) (jf. -sag^ CP sag, spørgsmaal,

problem, hvorom der er ell. kan være tvivl;

tvivlsspørgsmaal; tvivlstilfælde; ogs.: tviste-

maal. Slange.ChrIV.191. frit . . fremsatte
man sine Tvivlsmaal, ja sine Indvendinger
imod (religionen). Rahb.Tilsk.1798.436. naar
der i Rettergangen er noget Tvivlsmaal, da
skal Alle rette sig efter Upsals Lov. Grundtv.

Snorre.II.91. Brandes.IR.452. Hvad selve

Hertug Hans angaar, var der . . et Tvivls-

maal mellem ham og de regerende Hertuger,
der henstod uløst, hans Stilling nemlig til

Arveretten til OldenhoTg. KrErsl.AA.SS. 2)
(i alm. rigsspr. næsten kun i tilfælde, der ogs.

kan opfattes som hørende til bet. 1) tvivl (1-4)

;

ogs.: betænkelighed (2.2). „Tvivler han end-
nu derom?" — „Hvad som endnu foraar-

sager nogen Tvivlsmaal er dette, at (osv.)."

Uolb.Abrac.III.4. (han) yttrer Tvivlsmaal
om Reserve-Dragoners Existence. Skr.(MR.)
**hil7S2. De billige Tvivlsmaal, som jeg

havde om jeres Opførsel. Lodde.(Sku£sp.IV
276). Ebbe selv havde næret Tvivlsmaal
(orig.II.307: Betænkeligheder^ ved at paa-
tage sig det farefulde Hverv. HFEw.VT.*
11.(1892).202. UfF.(Langeland). \\ (jf. Tvivl

3) m. præp. i, især i forb. som han staar i

tvivlsmaal (Holb.Paars.220. Oraah.PT.II.
231. VSO.), det ell. sagen staar i tvivls-

maal (Moth.T235. Vortnord.modersmdl.il.
(1943).89), stille, sætte (noget) i tvivls-
maal (Slange.ChrIV139.791. VSO. Vortnord.
modersmål.II.(1943).89) olgn. er det mue-
ligt at han endnu tør tage i Tvilsmaal
at nægte mig saadan ringe Ting. Holb.
Usynl.II.4. han stod i Tvilsmaal, om han
skulde angribe sine talrige Modstandere.
sa.Hh.II.342. saafremt endnu et og andet

^0 skulde falde i Tvilsmaal. Slange.ChrIV706.
han er i tvivlsmål, om han skal rejse. Fort
nord.modersmål.II.(1943).89.

tvivlsom, adj. ['tviul(|)S(om(')] (nu ikke
i rigsspr. tvilsom. Moth.T235. Brors.123.200.
NyerupRahb.1.47. FGuldb.II.45. Feilb. Bornh
OS.), tidligere undertiden anv. uden bøjning
(i intk., flt.): tviflsom Drabs Sager. DL.
1—16—1. et tviflsom Ord. KomGrønneg.III.
41. (ænyd. tvi(v)lsom (bet. 1), no. tvilsom

20 (no. dial. tvilsam, bet. 1 og 2); jf. sv. tvek-
sam, tvivlende, tvivlraadig; sml. tvivl-agtig,

-fuld samt (m. h. t. bet. 1) tvivlbarlig og en
tvivls sag (u. Tvivl 2.5^ og (m. h. t. bet. 2)
tvivlsk; til Tvivl ell. tvivle)

I) om ting, forhold, mening olgn.: som
fremkalder, vækker tvivl; hvorom der
er ell. kan være tvivl. I.l) t al alm.: ikke
sikkert (uomtvisteligt) kendt ell. er-

kendt; spec.: omtvistelig; omdisputabel.
30 Sandemænd skulle . . udnævnis . . i tviflsom

Drabs Sager, og naar der tvistis om Marke-
skiel. DL.l—16—1. Propheternes Skrivter

ere . . i mange Henseender dunkle . . mangt
Udsagn vil stedse være af tvivlsom Ud-
læggelse. Mynst.Betr.11.275. „Jeg vil give jer

min Hypothese tilbedste." — »Jeg har

rigtignok en anden, men i en saadan tvivlsom

Sag er det godt at høre de modsatte Anskuel-

ser." jffetft.Fif.90. De kan høre nogle (natur-

40 videnskabelige) Forelæsninger, og om tvivl-

somme Ting kan man spørge sig for hos

Professorerne. Goldschm. Hjl.II.468. (skibets)

Plads iv\vhom.Wolfh.Mar0.428. jf. Tvivls-

tilfælde: (sprogbøger) som raadspurgtes i

tvivlsomme Tilfælde. /Sal.•XZ//. 733. ;/. tviv-

le 1.1 og 2.1 : Det er tvivlsomt, som man har

ligemange Grunde til at antage og til at ior-

kskste.PEMull.*549. ||
(med overgang til bet.

1.2) om noget, hvorom man kun med tvivl

50 (med omtvistelig ret) kan anvende en vis

betegnelse, (især om fordel, ære, ret olgn.).

det Gode er . . kun saaledes til, at det, ved

at blive til, bliver et tvivlsomt Gode, men
et tvivlsomt Gode er ikke et Gode. Kierk.

IV30. Berlin tilkommer den tvivlsomme

Ære at have givet Impulsen (til tungfarvning

af silke). Manufact.(1872).110. For et lille

Land, der ligger paa Magternes Alfarvej, er

det kun en tvivlsom Trøst, at det er lille,

M kun et usikkert llaab, at det er glemt.

Hørup.1.79. det er åbenbart en tvivlsom

F'ornojelse at omkomme Filistrene, når man
ikke oplever deres FM.Blaum.Sk.72. Kierke-

gaard (opstilledes) som Viser for Fyrrernes
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Slægt, med god Grund . . i Halvfemsernes
Periode tildeltes denne Stilling Johannes
Jørgensen, med tvivlsom Ret. VilhAnd.Litt.

IY.807. jf.: Selskabet for de skjønne Viden-

skaber i Kjøbenhavn, som bestod af meget
ansete Mænd, men højst tvivlsomme Æsthe-
tikere. H8chwanenfl.HW.9. ||

(nu næsten kun
med overgang til bet. I.2) om forhold, som ved

deres beskaffenhed unddrager sig sikker (og

entydig) erkendelse: uvis; usikker; uklar.
Lamper af Alabast . . kastede et tvivlsomt

Skjær paa lange mørkrøde Silkegardiner.

Blich.(1920).Vin.73. smst.XIY214. *Daa-
rer! der søge hans (0: Thorvaldsens) Slægt

i den graae, den tvivlsomme Fortid . ,
|

Troer I da end, at han er født af jordiske

KongeT?Holst.D.11.29. ^7. problematisk slutn.:

(Schierns) Blik (fæster) sig gjerne paa de
sammensatte eller tvivlsomme Karakterer,

som Marie Stuart, Bothwell. JohsSteenstr.

HD.287. spec. om forhold, der rummer en uvis

skæbne, truer med (mange) farer olgn.: Til-

standen var noksom bekiendt udi Franke-

rige at være heel tviflsom og slet. Slange.

ChrIY.852. *Tør . .
i

Vi sikre os paa tvivlsom
Bølge \o\e.Tullin.Søf.32. Valdemar havde
de tvivlsomste og bangeste Ka&r. Jacobi.

Abs.78. Det morede ham . . at vove mindre
Summer paa tvivlsomme Forretninger. Baud.
AB.47. 1.2) (bet. \.i) med en vis nedsæt, bet.,

om hvad der har en mere ell. mindre frem-
trædende mangelfuld beskaffenhed, en uheldig,

daarlig (bi)egenskab, især med forestilling om
(hvad der er udtryk for) dadelværdig (an-

gribelig, ufuldkommen) moralsk beskaffenhed

(adfærd, levevis), aldrig har nogen Moders
Siæl , . sagt mig et tviflsom (Skuesp.11.41:
tvetydigt^ Ord (fr. orig.: un mot douteuxj,
som kunde giøre min Ære ringeste Skaar.

KomGrønneg.III.41. han havde to Egen-
skaber, af hvilke den ene var god, den
anden tvivlsom . , uden just at være en
Dranker holdt (han) meget af et lystigt

Lag. Goldschm.K.23. Drikkevarer af tvivl-

som Kvalitet. Schand.VY77. Man kunde . .

le hjerteligt over (deres) lidt tvivlsomme
(0: tvetydige, slibrige, uartige) Historier.

E Mortens. H. 53. \\ om person (s levevis,

handlemaade). R. havde . . holdt sig fra

de noget tvivlsomme Kliker, som han tid-

ligere havde dyrket. PDrachm.D.12. det (var)

stadig et noget tvivlsomt Publikum, der
kom paa (kroen). Duelund.N.157. spec. om
(letfærdig) kvinde, skøge olgn.: „hun saa
for Resten temmelig flot ud, ikke egentlig

simpel, men saadan —" — „Tvivlsom?" —
„Jå.''Esm.KF.174. ErlKrist.MM.80. (hun)
var en stor, kraftig Kvinde, der ikke paa
nogen Maade forsøgte at besmykke sit

tvivlsomme Levned. LeckFischer.A.39.

2) (i alm. rigsspr. nu sj.) om en person(s
sind, ansigtsudtryk, ytring olgn.): som nærer
(ell. er i) tvivl, er præget af tvivl; tviv-
lende; ogs.: tvivlraadig. (de) bleve for-

virrede og tviflsomme udi dend rette Mee-
ning om Christi Persons tvende Naturer.

Slange. ChrlY 382. *Saa tør du ogsaa om
hans Magt

|
Ey meget tviilsom være. Brors.

200. *Skiønt man som ofteste kan see, til

hvilken Side
|

Sig Lykken helde vil, saa

føler man endda
| En tvivlsom Frygt.

Wess.32. tvivlsomt og langsomt rakte jeg

ham Eaanden.Blich.(1920).XII.144. Heib.

{q Poet. IY 212. YII1. 103. *Da min Veninde
havde talt, forblev

|
Jeg længe tavs og tvivl-

som. Hrz.AN:114. Arthur saae paa mig med
store, tvivlsomme Øine. Winth.Fort.158. An-
dre stillede sig dog mere tvivlsomme over-

for Sagen.TroelsL.YII.WO. || i forb. m. en
(spørge)bisætn., især m. præp. ell. konj. om.
*hvo kan tvivlsom være,

|
At Normænds

Hierter jo Erkiendtlighed maae nære? Rein.

HagenogAxel.(1786).71. man kan være tvivl-

20 som, om man skal sige, at det er R., der

bedrager E. eller E., der bedrager H.Kierk.

1.240. Imidlertid fordulgte han ikke . . at

han ikke var tvivlsom om, hvilken Vei han
tilsidst vilde vælge. Hauch.RF.11.68. Kanni-
kerne . . vare tvivlsomme, hvad de skulle be-

slutte sig til. HFRørd.ArrebosLevnet og Skrif-
ter. (1857). 125. jeg var . . tvivlsom, om
jeg skulde indlade mig paa dette Arbejde.

Bruun.HolbEp.Y 361. BerlTid.*yzl926.Aft. 5.

30 Sp.l.

Tvivlsom-hed, en. fit. -er. den egen-

skab, det forhold at være tvivlsom. I) (især ts)

til tvivlsom 1: tvivlsom beskaffenhed. MO.^
Handlingernes Tvivlsomhed holdt ham til-

bage. F/SO. jf. tvivlsom 1.2: (hun) indførte

Niels Peter i sit hjem med hans klamme
hænder og øvrige selskabelige tvivlsom-

hed. S^'or<ø.i^£f^.S4. om tvivlsom (omtvistelig)

ytring, paastand: (forfatteren har) adskil-

40 lige slaaende Bemærkninger om Forfatnings-

kampen. Til Gengæld ogsaa en Del Over-

drivelser og Tvivlsomheåer.HistTidsskr.lOR.

YI.363. 2) (nu sj.) til tvivlsom 2: tvivl-

raadighed; tvivl. Oluf Kock formanede sine

Tilhørere at de ikke maatte tage nogen For-

argelse til nogen Tviflsomhed udi deres

rette Gnds-Dyrkelse. Slange.ChrlY362. vAph.

(1759). Fra Pseudonymerne skilles jeg . .

med Tvivlsomhedens gode Ønske for deres

50 fremtidige Sk]ehne. Kierk.Y11. 548. || m.

overgang til bet. 1 (jf. Tvivl 3.2, Tvivlsmaal

2): *Da Venus-Seyer . . var sat i Tvivl-
so mhe d. Rose.Ovid.II.lO.

Tvivls-sag, en. (jf. tvivls sag u. Tvivl

2.5 ; CP, 1. br.) sag, hvorom der er tvivl; tvivls-

maal (1). YSO.

Y

II. 308. -spørgsmaal,
et. (jf. -maal 1; Cp, i. br.). Det gamle Tvivls-

spørgsmaal om Tilladeligheden af at benytte

den hedensk-klassiske Mythologi. PaZwdan.

60 (HistTidsskr.7R.III.307). -tilfælde, et.

(jf. -fald, -maal 1; især [3) tilfælde (i sag,

anliggende), hvorom der er ell. kan være tvivl,

(især m. præp. i). JNHøst.221. I Tvivlstil-

fælde afgør Ministeren . . om Betingelserne
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for Anvendelse af nærværende Lov er til

Stede. LovNr.262'*/itl936.§5. jf.: Juristernes

sædvanlige Regel: „Man bør i Tvivls Til-

fælde altid følge den mildere Mening."^/SØr-
sted.Forsøg.(lS01).144.

tvivl-syg, adj. (Q), 1. Ir.) syg (lidende,

forpint, svækket) p. gr. af tvivl; ogs. d. s. s.

tvivlesyg. *i tvivlsygt Ha.a.h.JWiberg.I stille

Timer. (1923). 75. jf. Tvivlesyge: *vil No-
gen iblandt os vort Løvspring fornægte

| lo

og Tvivlsygens Kappe om Ungdommen
hægte,

I

saa har han ej Ret til vor Jord.
Drachm.DS.70.
tvundet, perf. part. af lY tvinde.

tvauge, præt. fit., tvangen, perf.

part., se IIL tvinge. Tvangen-, Tvan-
get-hed, en. se «. IIL tvinge 6.2.

tvny, tvy, interj. se tvi.

Tvæg, en. se I. Tvege, tvæget, adj.

se tveget.

Tvænge, en. se I. Tvinge.

tvær, adj. [tvæ'r] (æda. thwær, sv. tvår,

no. tverr (tvær), oldn. J)verr, ty. quer (se

II. kvær, jf. Kvirl^ og (i ssgr. og som adv.)

zwerch (mht. twer(ch), oht. dwerh), oeng.

{)weorh, got. {)wairhs, vred; hesl. m. lat.

torquere, vride (jf. I. Tort, Tortur^)

1) (jf. IIL tvære 1, tværs, tvært; (uden
for ssgr.) nu ikke i rigsspr.) som (med en
ret vinkel ell. paa skraa) krydser længde- ell. 30

Bevægelsesretningen, gaar fra den ene (lang)-

bide til den anden; som gaar (maales, reg-

nes) paa tværs (af noget), (om intk. anv.

som adv. ^tvært igennem, tvært imod osv.)

se u. tvært/ Moth.T231. Steenfrie Jord . .

paa øses Miilen alt omkring til en tver
Haands Tykkelse (jf. Tyærha,a.nd). Afhand-
lingom Kulltilvirkning.(1799).14. (g&a,) over
tvær(e) mark(er), (paa tværs) ind over

mark{er). Krist.JyA.VI.6. Feilh. være tvær 40

i træet, se I. Træ 2.3. || ubøjet (med over-

gang til ssg.). man (kan ved valsning) an-

bringe lige, tvær og mange andre Slags

Forziringer i HetsAstiimleT. Hinnerup. Juv.
427.

2) (bet. 1) med særlig bet.-udvikling. 2.1)

(i alm. rigsspr. nu kun i tilfælde, der ogs. kan
opfattes som (uegl. anv. af) bet. 2.2) i al alm.,

som udtryk for et (hindrende) modsæt-
ningsforhold olgn. (vanskelig at arbejde so

med ell. i, besværlig, treven, tung olgn.).
||

med overgang til ell. som uegl. anv. af bet. 2.2.

de franske Digtere . . klage over de tvære
og vanskelige Love, som Brug og forudfattet

Mening foreskrive dem.Carst.(SkVid.V1.127).
Med mine egne Arbeider . . havde det rigtig

nok en seen og tvær Gang, da jeg fattedes

enhver Spore, der ellers pleiede at frem-
skynde mig. Rahb.E. II. 17. i alskens Vejr

maatte man færdes ude for at røgte Kvæget, 60

tvinge den tvære Jord frugtbar, sikre Af-

graden.TroelsL.*XIII.34. (han) bøjede sig

og tog i et Baglaar, saa Gammel-Kræn bedre
kunde komme til at skære i Lysken (0: paa

den døde hest), der var tvær. Anesen.JG.201.

II (jf. tvært) intk. anv. som adv., i forb.
falde, gaa (en) tvært, om skæbne, vilkaar
olgn., der byder (en) store (næsten uover-
vindelige) hindringer ell. vanskeligheder, fal-
der (en) meget ugunstig ell. besværlig. Vran-
gel . . kunde ey noksom udsige, hvor tvert
og imodstridigt alting sammestæds faldt
hannem. Slange.ChrlY1301. Bønderne (be-
gyndte) at fylke, men for dem gik det meget
tvært, det Hele, thi de havde glemt . . at
afgiøre, hvem der skulde gaae i Spidsen.
Grundtv.Snorre.IL41. MDL.

||
(dial.) i forb.

(komme, være) paa tvær, paa tvairs (2.3).

„Goddag, Thue Thøgersen!" sagde Havbro.
„Goavten," svarede Thue. Det var hans For-
nøjelse at være paatvær af andre Folk.
Gravl.EB.9. sa.AB.92.167. 2.2) om levende

væsen, især en person(s sind, adfærd olgn.):

(af natur ell. situationsbestemt lune og paa
en ubehagelig, irriterende maade) kontrær,
modvillig, uvillig, vrangvillig, (gen)-
stridig, stædig; treven; spec. (tillige):

vranten; gnaven. *Stunc[om fødes Tvil-

linger , .
I

Af høist forskiellig Charac-
teer . .

|
Den Ene lystig og den Anden

tvæi.Oehl.(1831).VIII,2.166. Dukken . . saae
saa tvær ud og sagde ikke et eneste Ord,
for den var \xed.HCAnd.(1919).I.46. (po-
litikken) truer med at synke ned til et

tvært Skænderi. Vodskov.SS.42. han var gift

med en af Sognets tværeste Koner. ACAnd.
HusmandensDatter.(1906).113. Han smattede
med Tungen med en Lyd, som naar der

gennes paa en tvær Rest. ErlKrist.NS. 59.
Hun er tvær imod os alle. AHenningsen.
LGJ. 175.

II
i sideordnet forb. m. et adj.

af lign. bet.: gnaven (HCAnd. (1919).V.
337. Stuck.L72), modvillig (Kierk.VI.
455. KBlixen.AF.288), sur (Zetlitz.Poes.237.

MO.), sær (se sær 6.2/ tavs (se II. tavs

1.1/ treven (VSO.), vrangvillig (Schous-

bølle.Saxo.287), vranten (Zetlitz.Poe8.237.

Bagges.NK.190) og tvær olgn. *Af Sind saa

tvær og stiv, som mild i Ord og Tone.

SkVid.V11.166. piinde man endelig et Ord
af ham, var det tvært og studs. Crundiv.

Snorre.11.108. \\ intk. tvært anv. som adv.

naar een . . tager Regne-Kappe paa udi got

Veir, svarer tvert til Spørsmaal . . und-

skyldes han under det Navn af Philosopho.

Holb. Hh. 11.467. (hertugen) yttrede fsig)

meget tvært og u-s&mtydig. Slange.ChriV

722. Jeg var . . paa Adressecomptoiret. De
toge meget tvært imod m\g.Gylb.(Heib.Fam.

118). man taalte Jørgine, drog tvært paa
Smilebaandet, naar hun larmede. JFJctw.

J.38.

tvær-, t ssgr. PtvætOr-] i$ær af tvaør 1

(om visse tilsvarende ssgr. med tværs- s. d.),

som udtryk for, hvad der (vinkelret ell. paa

skraa) krydser længderetningen, for udstræk-

ning ell. retning, som forløber paa tværs (ofte

mods. lang(8)-, Længde-^/ i visse ssgr. ogs.
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(som SV. tvår-, no. tverr-, oldn. J)ver-, se fx.

u. Tvær-brud, -sikker^ m. bet.: helt (egl.:

tværs over fra side til side), fuldkommen;
se Tvær-fylding, -mørke, -sikker,

|| for-

uden de ndf. anførte Jean nævnes forsk, (især

CP ell. fagl.) mindre Ir. ell. let forstaaelige

ssgr. som Tvær-aabning, -aas, -afstivning,

-akse, -aksel, -arm, -bevægelse, -bolt, -bom,
-bord, -bræt, -bygning, -bøjle, -dige, -drager

(jf. Drager 2), -dæmning, -fiber (i træ),

-fineret, -fje(de)r, -fløj, -fold, -forbindelse,

-fortøjning, -gang (fx. i bygning), -gren,

-grøft, -gyde, -hug, -jærn, -kanal, -kile,

-køje, -lask(e), -ledning, -list(e), -lægte,

-længe, -løbende, -mur, -naad (spec. {^)
til I. Naad 1.2, 2.1^, -nerve, -pind, -plade,

-rende, -retning, -revle, -ribbe, -riflet, -rum,
-sene, -sent (se Sent^, -skanse, -skillerum,

-skinne, -skot ^-skod^, -spalte, -spant (se

Spant 2), -spjælke (se I. Spjælke 2), -spor,

-sprosse (jf. -post^, -staf, -stav, -stift, -stiver,

-stok, -stribe (jf. -stribetj, -strimmel, -stræ-

ber, -stræde (jf. -gade^, -strø, -strøm, -sving-

ning, -sæde, -sædet (se -sædet i DO.XXIII.
71), -søm (en), -traad, -trafik (jf. -bane^,

-varp, -æg(get) (jf. -hakke, -hammer, -økse

ofl.). -a», en. (oldn. J)verå ; mods. Længdeaa

;

geogr.) spec. om aa, der løber (paa tværs) ned

fra højderne lige mod kysten. EdErslev.Jyl-
land.(1886).195. Frem.DN.487. -ager, en.

{ænyd. d. s.; landbr., nu mindre br.) ager,

som ligger paa tværs i forhold til en anden
ell. andre, en Ager i et Agerskifte (var)

altid . . mod Enderne begrændset ved en
Andens Tver-Ager i det tilstødende Ager-
skifte. Olufs.(VidSelskAfh.Hist.I.283). VSO.
MO. -baand, et. et paa tværs anbragt
baand; spec. (jf. Baand 5) m. flg. fagl. anv.:

I) om tømmerstykke (vAph.(1759)), spec.

(bygn.) m. sa. ell. lign. bet. som Skraabaand 1.

Kraft.M.11.952. FagOSnedk. 2) (jf. Skraa-
baand S) om ornament. SophMull.VO.352.

\\

(bogtr.) om typografisk ornament, der for-

binder omramningens sidelinier. Selmar.^400.

3) (zool.) særlig farvet (tvær)stribe paa en

fugls fjerklædning, et insekts vinger olgn.

VSO. Kjærbøll.110.131.175. Frem.DN.385.
-bakkC) en. (geol.) en i istiden tæt ved ind-

landsisens rand opstaaet (rund ell. oval) bakke,

hvis grundflades største diameter er nogenlunde
parallel med isranden. Sal.XVII.802. -bal,
en. (billard.) stød (mod en bal) paa tværs af
billardet. Socialdem.'/iil946.Sønd.3.sp.2. -ba-
ne, en. (jærn)bane, der (spec. i forhold til

en længdebane) gaar paa tværs igennem et

landomraade. MO. GyrLemche.NA.98. -ben,
et. (zool.) hos visse krybdyr: knogle (ben),

der forbinder vingebenet(s yderside) med over-

kæbebenet; Transversum . Liitken. Dyr. ^205.
Boas. Zool.* 536. -bider, en. (jf. Tvær-
driver 2 og Dødbider 3; dial.) tvær (2),

umedgørlig, gnaven (og bidsk) person. CollO.
(han) var en kedelig fordringsfuld Tvær-
bider. MHenckel. Vekslende Tider. (1900). 246.

LollO. -bil, en. (nu næppe br.) d. s. s. -økse.

-bile: vAph.(1759). VSO. -bjælke, en.

(ænyd. d. s.) en paa tværs anbragt bjælke;

navnlig m. flg. anv.: I) (især bygn.) til Bjælke

1, fx. i en bygning(s tømmerkonstruktion, tag

olgn.). Moth.T231. de Tværbjelker, der dæk-
kede GT&yk&mmeTet. Hauch.TVII.lOl. FagO
Snedk. 2) (herald.) d. s. s. Bjælke 3.i. PB
Grandjean.Heraldik. (1919). 71. Elkjær.HA

.

10 159. 3) (anat., nu næppe br.) d. s. s. Hjerne-
bjælke. VSO. -brud, et. (jf. oldn. J)ver-

brot, fuldstændigt brud (ml. personer); fagl.)

brud paa tværs (af længderetningen). VSO.
SkibsMask.52.

\\
(med.) om benbrud (mods.

Længde- og Skraabrudj. VSO. Panum.55.

II (jf. lY Brud 4; om brudflade. VidSelsk
Skr.II,2.186. VareL.*790. -bænk, en. (jf.
Kværbænk^ en paa tværs (spec. parallelt med
et rums korte side) anbragt bænk. vAph.

20 (1764). VSO. S&B. jf. -pald: Bruden . . sad
alvorlig midt paa Tverbænken.ifa«c/t.TY
11.74. HCAnd.(1919).III.279. -bøl^e, en.

4> bølge paa tværs af skibets længdeakse, frem-
bragt ved skibets fart gennem vandet (jf.

Skraabølge^. Scheller.MarO. SkibsMask.210.
-dal, en. {oldn. {)verdalr; mods. Længde-
dal; geogr.) dal, der gaar paa tværs af
en højdestræknings hovedretning. Molb.F.118.
Steensby.Geogr.136. -dele, v. (især o^ dele

30 (efter en ell. fiere linier, der gaar) paa tværs.

MO. udskær (æblerne) i baadformede Styk-
ker, der igen iwmå^les.EllenCarlsen.Raa-
syltning.'(1934).41. En udskaaret, forgyldt

Balustrade . . tværdelte Salen. UnivProgr.
1944.1.41. overf.: Udviklingstrinenes Græn-
ser tværdele ikke Historien som rette og
stramme LinieT.JLange.BM.1.208.

\\
part.

tværdelt brugt som adj. Tværdelte Agre.
FortNut.XVI.271. spec. (herald.) om vaaben-

40 skjold: som ved en (ell. flere) vandret(te)
linie(r) er delt i to (ell. flere) (lige store) felter.

hans Skjold . . var tvedeelt paa langs og tre

Gange tverdeelt med Ruder af Rødt og Sølv.

CBernh.NF.XII. 7. PBGrandjean.Heraldik.

(1919).69.
II

vbs. Tværdeling. Nye Indi-

vider . . kunne opstaae . . hos lavere Planter

. . ved en Tyeideling.Eschricht.Lærenom
Livet.(1850).43. SophMiill.V0.61. -dreje,
V. (mindre br.) dreje (noget, saa at det korn-

so mer til at ligge) paa tværs; uegl.: Tilværelsen

hade forset sig paa mig, eller jeg var kom-
met tværdrejet til Yerden.AndNx.FL.SS.
-dreven, adj. (jf. -driver 2; dial.) tvær

(2); genstridig; vranten. OGFBagge. Livsbil-

leder.(1836).73. MDL. Feilb. -driver, en.

[-|dri*(')v3r] {no. tverr-, tværdriver; efter hall.

dwarsdrijver (dwersdrijver), nt. dwarsdrie-

wer (dwerdriewer), jf. ty. quertreiber) I) (jf.

Dødbider 2; nu næppe br.) fartøj, der ikke

60 holder den rette kurs (ikke lystrer roret), men
driver tværs af (og kommer paa tværs af an-

dre); spec. om fartøj, der i bidevindsejlads dri-

ver meget og gør ringe fart. Moth.T231. Ørst.

IX.25. VSO. MO. Levin. Tuxen.Søfart.471.
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I

2) (jf. -bider, -dreven, -hoved, -mule, -pind

2, -pose 2, -sak, -stikker og Sej(g)driver

samt Dødbider 3; især talespr.) tvær (2),

egensindig, vrangvillig, treven, fortrædelig

(mands)person; tværing. Moth.T231. „Vil I

narre mig, saa vil jeg icke læse meer" . .

„Jørgen! læs du da, det er en Tver-Driver
den Christoffer." fioi6.GTF.///J. skjøndt der

?aa Urnehoveds-Thing var nogle enkelte

'værdrivere, som begyndte at knurre, var
dog Mængden vel toTnøiet.Grundtv.Saxo.III.

417. han er en Tværdriver . . Troer De, man
kunde faae ham til at tage Deel i en Bolle

Afbrændt? eller saameget som at spise til

Aften i Clubben. //rø.F87. Kierk.XIII.360.
naar Hjorth ikke kunde holde ud at le saa
længe som hun, udbrød hun: „Du er da ogsaa
en Tværdriver . . er du søvnig?" Gjel.GL.340.
De Tværdriver, sagde hun, det er nok Dem,
der er morgengnaven. SKoch.April.(1907).
122. Feilb. UfF. muligvis med tilknytning til

let. 1: Jeg siger, læg Du bi, dersom Du vil;

vi styre vor egen Kaas, Du Tværdriver.
Oversk.Com.III.157. || hertil Tværdriver-
agtig(hed). fSHeegaard.jEtHandelshnus.
(1871).4.^Rørd.GD.284. Tvær drive ri. D&H.
-dræning;, en. (fagl.) dræning, hvorved
sideledningerne (mods. Længdedræning^ lig-

ger paa tværs af det stærkeste falds retning.

^LandhO.1.597.

I. Tvære, en. (ogs. Tværre^. flt. -r.

(sy. dial. tvåra, tvaru ofl., no. dial. tvere,

(haar)hvirvel, tvora, rørestang, oldn. J)vara,

d. s., pvari, stok, stang; sideform til de

u. Kvirl anførte former; til lY tvære; jf.

II. Tvære; ikke i olm. spr.) omrører;
rorepind; kvirl (1). yS'O. („Norsk"). MG.
(„i Norge"). Kaper.FemtyskeNoveller.*(1909).
241. Sin Tværre forstaaer hun til Prikke
. .

I

En Klump udi Meelgrøden ikke
|
I fem-

ten Aar mindes jeg ka,n.CFrim.AS.164.
II. Tvære, en. ['tvæTo] flt. -r. {dannet

til l\. tvære (ligesom I. Smøre 2 til III.

smøre olgn.); 1. br.) (større, noget udflydende)
plet ell. mærke (ligesom) af en udtværet
masse (af en vis farve). Der kom en Byge,
en bred, sortblaa Tvære over Himlen.
JesperEw.DenfremmedeFugl. (1920). 135. Et
Glimt af Kremlmuren, hvorover mægtige
røde Flagduge hang ned, som Tværer af

B\od.FrNygaard.(Pol.**/iil925.11.sp.2).
III. tvære, v. ['tvæT.i] (nu ikke i rigsspr.

tværre. Moth.T233. UfF.). -ede. vbs. jf.

Tværerl. (ænyd. tvær(r)e (i bet. l.i (JTur-
søn. Vocabularius. (1561). 97. Stephanius. No-
menclatorJjatino-Danicus.(1692).56) og 1.2),

SV. (dial.) tvåra, pløje paa tuers, være tvær,

no. dial. tvera, stille sig paa tværs, oldn.

ftverask, vende sig til siden; til tvær; jf. IV
tvære) I) til tvær 1. l.i) (landbr., dial.) egl.:

pløje paa tværs (Moth.T233) ; spec: (efter

den dybe efteraarspløjning) pløje anden
gang umiddelbart før saaningen om foraaret.

JHSmidth.Ords.116.165. MDL. FrOrundtv.

XXIV. Rentrykt "/, 1948

LK.238. AarbLollF.1920.80.87. 1.2) (jf. se

tvært u. tvært 1.2 ; med overgang til bet. 2 ; nu
ikke i alm. spr.) vende øjnene til siden; se
skævt (til); skule. Moth.T233. *(hesten) Med
Øret liudte til, med Øye-siuned tværed. Sort.

Poet.66. (han) gik i Vinterens Løb og tværede
til disse to Bygninger. CarlHansen.DanskJul
i Amerika. (1909). 10. jf. bet. 2.i: de to gik
nu og tværede til hinanden hele Aftenen.

10 PThist.P.26. (de to partifæller) sidder og
tværer af hin&nden. Socialdem.*/iol947.9.sp.l.

2) til tvær 2. 2.1) (især dagl; jf.: Talespr.,

især hos den Udannede. Levin.) intr.: være
tvær, uvillig, vrangvillig, sur, vranten,
gnaven (i forhold til andre); ogs.: sur-
mule, jf.: Tverre (er) at have afsky. Jfo</».

T233. (ofte i forb. gaa ell. sidde og tvære
olgn.). Den gamle Dame . . havde neppe
lukket Døren efter sig, før . . der blev leet

20 og spøgt, (medens de forud) havde siddet og
tværet den hele Aften.CBernh.NF.IV14.
At en Mand slaaer til, naar Nogen kommer
hans Ære for nær . . lad gaae . . men at gaae
og tvære og snuse og speklerere for at hitte

Noget, hvormed man ret kan tresakke sin

Uven . . føi, det er lumpent !Ot'ersfc.Com./Y

91. AntNiels.FL.III.75. naar han kom ud
til Klapjagt, skød han regelmæssigt forbi —
og saa tværede ha,n.Bogan.IL66. Korch.

30 NielsDros.(1924).193. Det ka' jeg jo godt!

tværede Jacob. Brodersen. HD. 127. Og saa

gik hun ovenikøbet her og mulede og tvæ-
rede og var knap nok til at hive et Tostavel-

ses-Svar ud &i.Bregend.HH.I.100. Thorsen.

185. UfF. II
hertil (ell. til IV tvære 3?;.-

de drev ud paa Gulvet som trevne Hunde,
tværede en Dans af — og betalte. ^ndiVx.

PE.in.247. (rid.:) Tvære paa Biddet
(betyder) at Hesten lægger sig ubehage-

40 lig tungt paa Biddet.Sportsleks.il.623. 2.2)

(dial.) i tale ell. adfærd gaa (en anden) imod;

sige imod; trættes (med); gøre (en)

imod (volde bryderi olgn.). (morsingboerne)

er i Besiddelse af megen Humor og har

deres egen lune Maade at „tvære" Folk paa.

AarbTurist.1944.126. Feilb. UfF. reciprokt:

Ja, ja, Niels! Vi vil ikke tv æres. ErlKrist.S.

98. jf. slaas med (u. III. siaa 80.2;.- Altid

var der noget at ligge vaagen over om
50 Natten og gaa og tværes med om Dagen.

smst.WO.
IV. tvære, v. ['tvære] (nu næppe br.

tværre. Moth.T233. JJuel.64.249. jf. MO.).

-ede. vbs. -ing (se II. Tværing^. (ænyd.

d. s., SV. dial. tvåra, ty. dial. zweren, mht.

twern, oht. thweran, dweran, oen^. bworan;

besl. m. tvær, III. tvære; ;/. MI. Tvære og

II. kvirie, kvære)
I) (nu næppe br. uden for tilfælde, der ogs.

frO kan opfattes som hørende til bet. 2) bringe

(dele af en masse, en vædske) i omdrejende
bevægelse; (om)røre. (man) kaster Vand
paa Ulden, indtil denne svømmer i Kurven,

tværer den omkring og lader Vandet, naar
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det har taget megen Ureenlighed til sig,

løbe hoTt.Abildg.&Viborg.F.62. jf. bet. 2 og

3: (ansigts-JTiækkene var saa runde og ud-
flydende, som havde den gode Gud og Ska-
ber tværet rundt i dem med en Pind.^afc;.

SYVIII.172.
2) (især fagl., spec. Tcog., ell. dial.) ved en

omrørende ell, gnidende (knugende) bevægelse

bringe noget (forholdsvis) fast ell. (tyk)-

flydende til at opløse sig i smaadele (spec: lo

optages i en vædske), saaledes at der opstaar

en ensartet, jævn masse (blanding); udrøre,
udgnide (til en ensartet, jævn masse ell.

blanding), soldaterne, naar de faar deris

brød og . . liidet meel, tverret udj varmt
vand, ere vel tiliTeds.JJuel.64. hånd (gav)

hver barn lidet af brødet og viinen, sammen-
rørt som tverret øllebrød, i munden, sms^.

249. Imidlertid udbløder og tværer man 2

Lod Stivelse i noget Y&nd.CVarg.Farve-Bog. 20

(]773).101. Naar de (o: gulerødder og grøn-

ærter) er møre, kommes en Klump Smør
i; det hele tværes med lidt Mel. Grønvald-

Fynbo.PraktiskHavebog.(1907).106. Feilb. jf.

bet. 3.1 : Brødet . . samt nogle Skiver Skinke
. . koges en Time, og dernæst tveres igiennem
en Haardug. CMiiller. Koge-Bog. (1785). 105.

Pol.^/il940.10.sp.3.
II
nu især (med overgang

til bet. 3) m. adv., navnlig i forb. tvære ud
(jf. udtvære^. Tverre sammen. Moth.T233. 30

Man . . river Sukkaten og kommer den i

Fløden, og tværer den vel ud. OeconH. (1784).
1.201. Naar en Fricassee, eller en Saus, er

kogt, slaaes to a tre Æggeblommer i en
Skaal og tværes ud med lidet Fløde, ifwwsw.

(1793).59. tvære Meel ud i Vand.F^O.
PoulSør.BS.12. Feilb. UfF. (jf. bet. S) uegl:

Min Fortvilelse tværede sig ud og blev blødt

op i salige FoThaahmngei. Smørialis^s Digter-
vandringer.(1823).44. 40

3) (især talespr., ofte spec. dagl.) med særlig

forestilling om (gnidende) udbredelse (af
et blødt, flydende stof olgn.) over en (større)

flade (ell. med deraf afledt bet.); især (jf.

bet. 2) med adv., navnlig i forb. tvære ud
(jf. udtvære^. 3.1) ved en gnidende (ofte spec.:

voldsom, brutal) bevægelse bringe noget til at

brede sig ud (over en flade); gnide, presse,
mase, smøre ud; ogs. (med afsvækket bet.)

som udtryk for (kraftigt, voldsomt udført) 50

spredning af en sammensat tings dele ell.

for (kraftig, voldsom) gnidende bevægelse
hen over en flade olgn. med en Spatel . .

tværer (man) Kitten ud i Falsen, jffaandv.

190. man maa med et stumpt Apparat , .

som slaas med en Hammer, tvære Materialet

i Pladekanten tæt ind mod den underlig-

gende Fl&de. Hannover.Tekn.309. *Vi skal

vel ha' et Glas 01?
|
Han tværed' en Haand

over Panden. 'VBergstrøm.Ocarino.(1918).69. eo

(flagen) var fuldstændig tværet ind i Mo-
ræneleret. VMilthers.Nordøstsjællands Geologi.

(1922).40. (han) fik tværet Søvnen af Øjnene.
EBertels.D.106. i sammenligning ell. uegl.

(med overgang til flg. bet.- gruppe) : Aften-
røden var af Vinden ligesom tværet ud over
hele den vestlige Himmel. JakKnu.GP.141.
Haralt stod med et lille Grin tværet ud
over Ansigtet. Soya.FH.171. \\ med særlig

forestilling om tilsmudsning olgn.: smøre
(III.]. 4-5). de forfærdede halvvaagne Damer
uden Paryk med Pudder og Sminke tværede
ud i Ansigtet. Schand.IF.63. (saa) tværede
jeg det piblende Næseblod ud over hele mit
Ansigt. Buchh.UH.18. (han) tværede hans
Næse ud i Tiæien. OscJens.KH.108. Huha,
hur (0: hvor) du ser ud — hel tværet
til med Blod. EBertels.US.46. Feilb. jf. III.

smøre 6.1-2: Sad (Shakespeare) der og tjat-

tede i Blækket, hvad, og tværede et Ham-
lets-Hovede frem, uden at tænke over
det? JPJac.II.72. \\ med særlig forestilling

om frembringelse af uorden, adsplittelse,
spredning af sammenhørende dele. de store

anerkendte Kulturskatte vil blive tværet
jævnt ud paa begge Sider af Atlanterhavet.
JVJens.Intr.241. Jeg sad bare og tværede
(kortene) rundt med flade Hænder. Soya.FH.
135. spec. om tilsløring, udviskning af syns-

billeder: Heroppe mod Nord var det ikke
som i Syd klar Besked, Ja eller Nej, mellem
Dag og Nat. Her skød sig et tværende Tus-
mørke imellem.TroelsL.BS.il.329. Cigaret-

røgen tværede alle Aasyn ud, han skimtede
blot de blege Ovaler. 0Rung.SM.81.

\\
(vulg.)

m. h. t. levende væsen (person): tvære ud,

som (foragteligt) udtryk for at give en (legem-

ligt ell. aandeligt) en haard medfart, behandle

en paa en nedværdigende, haanende, groft

negligerende maade. jeg kunde jo tvære Dem
og det stedlige Politi ud, saa De blev én
skidden Plet paa Tilværelsen. Eaa^e. FewMs-
toget i Norden. (1918). 102. Et Par Drenge
slaas og ruller rundt paa den snavsede
Asfalt. Og en Kres af interesserede Tilskuere

. . opmuntrer dem med Tilraab: Tvær
ham ud\ Scherfig.FF. 53. jf.: et lille Tjat af

(bjørnens) vældige Labber med de skarpe
Kløer vilde være mere end tilstrækkeligt til

at tvære en Hund aldeles ud i Sneen. Z>ra-

strup. Fordi de udfører saa storeBedrifter.(1935).
111. 3.2) uegl., med særlig forestilling om
øget udstrækning i tid (varighed), om
langsomhed, sendrægtighed olgn. (til dels

uden skarp adskillelse fra III. tvære 2.i^. at

futte alle sine Muligheder for Henrykkelse
af — i Stedet for at tvære dem ud over flere

'Da.ge.AKohl.MP.il.45. \\ i olm. spr. spec.

om langsom (drævende) ell. især (alt

for) vidtløftig (langstrakt, kedsommelig)
ytringsform. *(en) velmeent, men bestan-

dig
I

Kjedsommelig og tværet Forelæsning.

Bagger.11.119. en Kæmpevise paa saa og saa

mange Vers, som nu skulde tværes igennem.

TroelsL.XI.145. De forfattere som skriver

uden at tage hensyn til æstetikens forskrifter

synker ned i en plat tværen. Grønb.H. 1.233.

især (jf. udtværej i forb. tvære ud: Grundt-



1205 Tvære- Tværs;ade 1206

vig (har i sin polemik mod J. L. Heiberg)

ladet sit Vid og sin Kløgt spille (men er)

hist og her falden i det Søgte og Utydelige,

har og tværet Et og Andet nå. Dagspostens
SøndagsUad.1817.XXV . den Tanke, at Saxo
havde snappet det Par Linier op, tværet
dem ud og puttet dem i Munden paa de

Første, de aQdL&tB.Grundtv.Myih.487. Det
lille Orgel tav, men Kvinderne blev ved at

kæle for den sidste Tone (o: i en salme) og
tvære den Viå.AndNx.S.lBS. Jeg tværede det

ikke ud, men jeg fortalte kort og godt, at

hun laa i Sengen hos 'Dem.Buchh.S.294. Hun
tværer Ordet vrængende ud og vil saa gærne,

at han skal foTsta,a..Brodersen.F.51, hertil

(ell. til III. tvære 2.i?^; Dag ud og ind skal

(juristen) tvære i Christian Femtal (o:

Chr.Vs Danske Lov) eller vade i Civilretten.

LBruun.SF.lO.
TT»re-, i ssgr. spec. (1. hr. i alm. spr.)

m. flg. anv.: I) af III. tvære 2(i), som nedsæt,

personbetegnelse, om tvære personer (jf. Tvæ-
rer, I. Tværing^- Tvære -hoved (UjF. jf.

Tværhoved^, -pind (EErichs.N.43. jf. Tvær-
pind 2), -praas (UfF. jf. Praas 2). 2) af lY
tvære (1-2), om redskab til at tvære med (jf.

I. Tvære;.- Tvære-pind, -stikke (VSO.) ofl.

Tværer, en. (jf. dial tvær(r)i(s) (MDL.
Aakj.VB.44. Feilb. UfF.) ofl. samt no. dial.

tvere; til III. tvære 2(i); mindre br.) person,

der (idelig) tværer; tvær person; tværdriver;
tværing. Aa, den forbandede Tværer, du erl

Bregend.HB.36. jf. sa.Thora.(1926).7. T\æ-
reri, et. (talespr.) til III. tvære 2(i): det
at tvære, være (vise sig) tvær. KrænBjer-
gen.„Jegkanselv!" (1933). 132. Det var næppe
tilsigtet, at hans Tværeri skulde give Ge-
vinst — han var utvivlsomt Opponent blot

for Oppositionens, ikke for Fortjenestens
Skyld. lMrsen-Ledet.LK.1.171.

Tvær-fald, et. (fagl.) hældning (fald)

paa tværs af en jærnbanelinies ell. en vejs

retning. DSB.Banebygn.103. IngBygn.1944.

256.8P.2. -fane, en. (1. br.) fane (I.l),

hvis fanedug sidder paa tværs af stangen
(gaar ud til begge sider af denne); banner.

SophMiill.VO.603. -felt, et. (fys.) magne-
tisk felt vinkelret paa hovedfeltet i en elek-

trisk maskine. EHolstein-Rathlou.S 1.206.326.

329.
II

hertil Tværfelt-maskine, jævnstrøms-

maskine, der udnytter tværfeltet, sadledes at

strømmen forbliver konstant saavel ved normal
belastning som ved total kortslutning, smst.235.
;/. Tværfelts-dynamo. Thaulow.MO.322.
-fin^^er, en. {aenyd. d. s., sv. tvårfinger,

oldn. J)verfingr; jf. -haand; nu ikke i alm.

spr.) som maal: en fingers udstrækning paa
tværs (jf. I. Tomme 2.i;; fingersbred. Den
ommeldte Aabning var . . 2 tver-Fingre stor.

LTid.1738.685. et Lag Cement af een Tver-

fingcrs llø']de.vAph.Chym.III.405. JBaden.
DaL. jf. VSO. MO. -fløjte, en. (;/. -pibe;

spec. (J^) anv. i modsætn. til Langfløjte,

Næbfløjte, lige (Y3.2) fløjte) (den nu alm.

anvendte) fløjte, der holdes paa tværs af mun-
den, idet luften blæses gennem et hul paa
siden af røret (se videre u. I. Fløjte 1 og
Fløjtetraværj. spille paa Tverfløyte. Kom
Grønneg.III.356. Thielo.M.78. Baggesen (fik)
sin Tværfløyte frem, og fremtryllede alle

Byens Skjønne i Vinduer og Døre. CLStrøm.
U.91. To Drenge . . besørgede Musiken. Den
ældre slog paa Tromme, den yngre blæste

10 Tvær&øiten.Schand.O.I.33. Musikkat.lO. om
legetøjsfløjte (af pilegren): Skattegraveren.1889.
11.30. i sammenligning: hans Arme saae ud
som et Par Tverfløiter. Tode.lX.219.

\\ (jf. I.

Fløjte 1 slutn.) om fløjtenist, der blæser paa
tværfløjte, foran gik tre Tværfløiter. ifetser.

111.195. jf. Skjoldb.KH.180. -foldet, part.

adj. spec. (jf. II. folde 3.2; bot.) om blad:

regelmæssigt lagt i flere læg efter sidenerverne.

Warm.Bot.70. -folio, en. (jf. -oktav og

20 -format; bogtr., bibliot.) folio(format), hvis

langside ligger paa tværs (i forhold til arkets

fals, bogens ryg). Leth.(1800).218. JySaml.
4R.III.25(se u. Smalfolio^. KMads.Franske
Illustratorer.(1929).65. -forhøjning, en.

spec. (anat.; nu næppe br.) d. s. s. Hjerne-
bro. Viborg&Neerg.HB. 39. Cuvier. Dyrhist.I.

52. -format, et. (jf. -folio, -oktav; bogtr.,

bibliot.) format, hvis langside ligger paa
tværs. Selmar.^218. SvDahl.Ordbogf.Bogsam-

30 lere.(1919).114. -fortsætnins (Viborg&
Neerg. HB. 13) ell. -fortsættelse, en.

spec. (anal., foræld.) om fremspring paa
hvirvellegeme (Processus transversus) ; tvær-

tap. Panum.330. -fare, en. spec. dels (jf.

I. Fure 1; landbr.) om tværgaaende plovfure:

VSO. MO. FrGrundtv.LK.243. dels (jf. -ryn-

ke; især O) om vandret fure i ansigtshuden,

navnlig pandehuden, hans høie runde Pande,
som ingen Sorgens Tværfure endnu rynkede.

40 Ing.VS.I.102. Schand.VV169. -fyldinfjr*
en. (Ta&T-, Tor(re)-. Moth.T55. UfF. jf.

Feilb.III.940(u. Tørvefylding;. Tor-. Moth.

T261. Rostgaard.Lex.T46c). (sv. dial. tvår-

fylling; ;/. I. Fylding; (i formen Tor-, Tør-

fylding; egl. til æda. tor-, tor-, vanskelig (fx.

tor-, tørføræ, daarligt føre), no. oldn. tor-

f'torføra ofl.; se Brøndum-Nielscn.GO.1.126.

154); nu ikke i rigsspr.) slughals; grovæder;

ædedolk. Rostgaard.Lex.T74b. vAph.(1769).

50 VSO. MO. JyllP.*y»1903(se u. Isterbug 2).

Feilb. Uch&Ingers. Skdnsktbygdemål. (1930).

21. -Slående, part. adj. (fagl. ell. (S) som
gaar (bevæger sig, forløber, ligger) paa tvcers

(af en længde-, hovedretning). Regnfrakke

(med) en ca. 10 cm lang tværgaaende Rift

bagpaa. PolitiE.Ko8terbl.**/i 1922. l.sp.l. Lov

Nr.lliy*]936.§l,l. tværgaaende Trafik.

Blæk8pr.l937.8.8p.3. wer/. .• Martensen beteg-

ner en Strømning i dansk Kirkeliv, der blev

60 voldsomt afbrudt . . af en tværgaaende Strøm.

CIScharling.Marteneen. (1928). 148. -gmde.
en. gade, der gaar paa tva^s af en anden (især:

større) færdselsled (for enden af denne ell.

som side- ell. korsgade). Moth.T231. smaa

76*
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Tvær-Gader eller Smnge. Holb.Berg.36. I

Byen Florents, ikke langt fra piazza del

granduca løber en lille Tvergade. fl^C^nd.

DB.86. Tværgaderne, der fra Hovedgaden
førte ned til FioTden.Søiberg.KK.I.?. spec.

som gadenavn i Kbh.: Dronningens Tvær-
gade (CU.1749.(HistMKbh.2R.I.337). Tode.

IX.72. Krak.l946.1.160) ell. (talespr., nu
1. br.) Tværgaden (Tode. IX.72. Cit.1861.

(HCAnd.BC.III.22). jf. CBruun.Kbh.III.6).
-g^avl, en. (fagl.) gavl paa langsiden af et

hus (vinkelret paa endegavlene). Amberg.
FagOSnedk. -gennemsnit, et. (1. br.)

d. s. s. Gennemsnit 2-3, Tværsnit 2-3. Phys
Bibl.II.183. det lodrette Tværgjennemsnit af

hele Gangen (o: et cylindrisk rum). Ursin.
D.193. Manufact.(1872).180. -grehf et. I)

(gym.) greb (II.l.i) om bom olgn. i tvær-

hsngende stilling. Gymn.I.134. Sportsleks.II.

623. 2) (især fagl.) greb (II.2.3), som sidder

paa tværs. VSO. -baand, en. (ænyd. d. s.,

SV. tvårhand, no. tverrhand; jf. en tvær
haand(s tykkelse) u. tvær 1; nu ikke i olm.

spr.) som maal: en haands udstrækning paa
tværs; haandsbred. Moth.T232. Roden (af
pælen sættes) omtrent en Tværhaand ned
under Yandet.Werfel.Fiskerb.63. Disse Mist-

bænke gives en god Tværhaand velhar-

pet Muldjord. VareL.(1807).III.229. jf. VSO.
MO. BornhOS. -hakke, en, ^ hakke med
æg paa tværs (mods. Spidshakkej. OpfB.^IV.
18. -hammer, en. I) (jf. Forhammer^ %
hammer, hvis pen staar paa tværs af skaftets

retning (mods. Sidehammerj. Wagn.Tekn.
126. SaUX.762. 2) (fagl., 1. br.) d. s. s. I.

Hammer 5.1. Andres. Klitf.264. -harve, v.

vbs. -ing (JPPrahl.AC.30) ell. (nu) -ning
(MO.). (jf. -pløje; landbr.) harve paa tværs

(af ageren ell. af den tidligere harvnings ret-

ning). Borreby.PA.31.46. MO. -hed, en.

(ænyd. d. s.; især Cp (jf. dog Feilb.)) den
egenskab at være tvær (2.2); det forhold at vise

sig tvær. SorøSaml. 11.193. PMøll.II.437.
Kierk.VII.430(se u. Fortrædenhed 2). jeg

(beder) Dem ikke opfatte dette (afslag) som
Tværhed. JLan3e.Breve.95. Der havde altid

været stor Tværhed mellem de to. Jørgen
Niels.D.82. uegl.: Viser Planten Tværhed til

at sætte FT\igt.HavebrL.'II.131. -hoved,
et. I) (//. ty. querkopf og Tværehoved (u.

Tvære- 1); nu sj. i rigsspr.) til tvær 2.2:

tvær person; tværdriver; tværing. hvad en
Skole udraaber for de ypperste og eneste

Tænkere, kalder en anden Tværhoveder.
Rahb.Tilsk.1799.150. GSchutte.(Fædrelandet.

1912.448.sp.2.). Naa, hvad er der saa i

Vejen med jer to Tværho'der? BecÆiVt/gfaard.

G0.265. 2) (fagl.) til Hoved 9.2, om lang-

agtigt hoved paa (tværs af) en naal olgn. Soph
Miill.V0.351. -has, et. (glda. thwerhus
(Kalk.IVSOl. Vider.IY113), oW«. {)verhus

;

bygn., 1. br.) hus, der staar vinkelret paa et

andet hus ell. paa en husrække ell. spec.

(mods. Langhusj om tværskibene i en kirke.

Amberg. Wanscher.SlottefraChr.4'sTid.(1939).

18. -hylde, en. (1. br.) Amagerhylde (med)
3TyæThyldeT.PolitiE.Kostcrbl.'''/il923.3.sp.2.

II
spec. (jf. I. Hylde 1 slutn.; geogr.) om højere

liggende landstrækning („hylde") paa tværs af
terrænets hovedretning. PLaurids.( Tilsk.1884.
838). HPHanss.(Sdjyll.l2). -hængende,
part. adj. (jf. -greb 1; gym.) om stilling

under gymnastisk øvelse: hængende paa tværs

10 af redskabets (bommens) længderetning (med
en haand paa hver side af redskabet). Gymn.
1.134. Sportsleks.II.623. -høvl, en. (fagl.)

høvl, hvormed der høvles paa tværs (fx. over

staverne i et kar). Amberg. UfF.
tværig, adj. (jf. nt. dwerig samt jy.

tværet, tvær (UfF.), (en) tværi, tvær person

(Feilb.); til tvær; dial.) tvær (2.2). hun
(spillede) æsel med Tulle for ikke at faa at

vide, at hun godt kunde flytte, siden hun
20 var saa t\æng.Linnemann.NF.26. I. Tvæ-
ring, en. ['tvæ-reix] flt. -er. (til tvær 2.2;

især dial.) tvær person; tværdriver; tvæ-
rer. Niels Povlsen . . var kendt som lidt

af en Tyænng.RGandrup.Mørket.(1917).176.
„Det kan han gøre, som han vil," svarede
den anden mut, han var en Tværing. Rørd.H.
146. Nis Pet. Stynede popler. (1943). 26. Feilb.

II. Tværing, en. vbs. til IV tvære.

I) (især dial.) til IV tvære (l-)2. VSO.VI.
30 110.

I!
konkr., om udtværet masse, (mel)-

jævning olgn. (man) udtværer (kartoffel-

mel) i kold Kjødsuppe, og helder denne
Tværing i en Potfuld sydende Suppe.P%s
Bibl.IX.235. UfF. 2) (sj.) til IV tvære 3(2):

udtværing af en tanke olgn. indhylle, om-
svøbe og ved Lignelser og Tværing og Ex-
curser og Episoder fordunkle sin Mening.

FDreier.Goldschmidt.(1852).29.

Tvær-kiste, en. (jf. I. Kiste 2.6 og

40 Skarn-, Slam-, Vandkiste; foræld.) beholder

(slamkiste), der førte spildevand olgn. (under

fortovet) til rendestenen. Anordn.^/il777.§20.

-kors, et. (arkæol., sj.) kors(lignende figur),

hvis (fire lige lange) arme (straaler) afsluttes

med en (buet) tværstreg. AOlr.(DSt.l918.29.

31 ff.). jf. smst.1940.117. -kurv, en. (jf.

-sæk; 1. br.) (dobbelt)kurv, der hænger tværs

over et lastdyrs ryg. PalM.ND.157. Larsen.

-kyst, en. (mods. Længdekyst
;
geogr.) kyst,,

50 hvis linie ligger paa tværs af den nærmeste

højderyg (bjergkæde). Sal.XI.221. -køre,
subst. (ikke i alm. rigsspr.) egl. om det for-

hold, at et køretøj kommer paa tværs af (og

i vejen for) et andet (jf. der kom (en mand
med) en slæde i vejen u. I. Slæde 1.2^;

anv. (overf.) i udtr. komme i tværkøre
med, komme paa tværs af, i vejen for, i mod-

strid med. her møder der mig en Række
andre Forhold, der hyppig kommer i Tvær-

60 køre med, hvad jeg ovenfor skrev. Vor Ung-

dom.1928.435. -laag, et. spec. (nu næppe
br.) m. h. t. en bagerovn, muligvis egl. om det

(efterhaanden helt gennemtørrede) lerlag, hvor-

med tørvestabelen i ovnen dækkedes (jf. Feilb.

t

il
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BL.70), ell. hvormed ovndøren klinedes til

(Hedebo.39); (tidligere) anv. i (spøg.) talem.:

Jeg har kun et Øjeblik set den lykkelige

Brudgom, men han er saa tør som et
Tværlaag for en Bagerovn.Ct<.ca.iSi2.
(MReinhardt.FE.L36). -lag:t, part. adj. (jf.

-liggende; sj.) lagt paa tværs (af noget).

ftømmer-jMesteren (lagde) en Bjælke ud fra

det Øverste af Taarnet (og) gik ud paa den
tverlagte (Thiele.l.lSå: tværslagte^ Bjælke.

Thiele. ^1,1. 2. -led, en. (især dial.) om ret-

ningen paa tværs (af ell. hen over en ting),

den korte led; tværretning. Efterhaanden som
man paa Tværleden (o: af tøjet) gik rækkevis
frem, syedes Mønsteret \.VortIlj.lII,1.16.

UfF. -leje, et. (jf. -stand 1; med.) foster-

leje, hvor fosterets længdeakse ligger paa tværs

af livmoderens; skraaleje. Panum.605. Vore
Sygd.IVlSl. -liggende, part. adj. (jf.

-lagt ; tH ell. fagl.) som ligger paa tværs (af 20

noget). Mellemgulvet . . en tverliggende

Muskel. Eschricht. Læren om Livet. (1850). 144.

Tværliggende Tyktarm (0: tyktarmens mid-
terste (vandrette) parti). Panum.605. POPe-
dersen.Barndomsminder.(1937).25. -ligger,
en. (jf. I. Ligger 2.5; fagl.) tværliggende

bjælke olgn. Hovedbeddingen med dens Tvær-
liggere af EgetømmeT.AchtonFriis.DØ.11.276.
IngBygn.l943.275.sp.l. -linie, en. {ænyd.
d. s.) linie, der gaar paa tværs. I) til I. Linie 30

1.1 ; (tidligere) spec. (mat.) om diagonal ell.

diameter. Diagonalis. TveT-Line.Sylvius.Oeom.

20. Kraft.M.I.316. Draabens Tverlinie.ZS'eZsA;

NyeSkr. 11.241. VSO. MO. HjælpeO. jf.

-maal: Stæmplet . . er af % Tommes Tvær-
linie. Ursin.D.3. 2) med særlig (fagl.) anv.

Il (jf. 1. Linie 2.i slutn.) i kiromantikken.
Tværlinierne (i haanden).Sal.X.512.

\\ (jf.

I. Linie 3.2) ^ om ordnet række af krigsskibe.

Flaaden (er) formeret i Eskadre- Køllinje; 40

indenfor hver Division Fartøjerne i Tvær-
linje. ^Zo^ti.MP./.i/S.

II (jf. I. Linie 3.4^ om
trafiklinie. Khh.sSporveje.(1936).132.

\\ (jf.

L Linie 4.i^ m. h. t. slægtskabsforhold (stam-
tavleforhold) mellem sidestillede (søskende).

ThAMiill.UH.266. -lo, en. (jf. -stald;

landbr.) lo, der ligger paa tværs i bygningen
(mods. Langlo). LandmB.III.360. Anesen.
JO. 50. Feilb. -ly», et. (fagl.) lys, der falder

paa tværs (ind i et rum). Sygeplejerskernes 50

Vagtrum er indrettet som en Udvidelse af

Sygegangen omtrent midt paa Gangens
Længde, hvorved der skaffes værdifuldt
Tværlys. Nationalforeningen til Tuberkulosens

Bekæmpelse.l938l39.15. -læg, et. (jf. Lang-
læg^ om (pressede, syede) læg paa tværs (paa
tøj). Levin.{„hos Landalmuen"), -løben,
part. adj. I) (fagl.) om træ (ved): rundgroet

(•løben). Suenson.B.II.15. tværløbet Træ.
FagOSnedk. 2) (haandv., dial.) besværlig at 60

have med at gøre. Den (høvl) er for tvær-
løben. OrdJ,9,

II
om person: tvær (2.2); egen-

sindig; vrangvillig. UfF. -maal, et. (jf.

Tværsmaal u. tværs-; især fagl. ell. hos sprog-

rensere (jf. HjælpeO.)) maal, taget (regnet)
paa tværs af en ting; spec. (jf. -linie^ om
diagonal ell. diameter. Jordens Tværmaal
(Diameter). 750. Tværmaalet tages i Dan-
mark midt paa Tømmeret og uden Bark.
Suenson.B.II.140. Feilb. uegl.: hans Syns-
kreds . . havde (kun) et ringe Tværmaal.
Skjoldb.KH.6.

|| især i forb. m. talangivelse.

Med sit Tvermaal paa 120 Fod . . var den
(0: Borum Æshøj) den anseeligste Høi der
i Egnen. IllTid.1876177.26. Bækkenet (er)
udhulet til et Tværmaal af omtrent 30 Alen.
AGnudtzm.(DagNyh.^%1907.1.sp.2). spec. (jf.
-linie slutn. og -snit 2, Gennemsnit 2) i forb.

m. præp. i: Bladet er 2—3 Alen i Tværmaal.
EdErslev.Planterigets Naturhist.(1873).49. JV
Christensen. Midtsjællands Hist. I. (1907). 206.
-moden, adj. se tvemoden. -mnle, en.

(jf. 1. Surmule; /. br.) tvær (2.2) person;
tværdriver; gnavpotte. Han havde formelig
Længsel efter Torbine, sin kære gamle, sure
Tværmule. Ser^s^edf. vi. 252. -mnnd, en.

(zool.) i flt.: d.s.s. (de) tværmundede. LUt-
ken.Dyr.^284. Lieberkind.DV.IY.135. -man-
det, adj. (jf. -mund; zool.) i forb. de tvær-
mundede, bruskfisk af ordenen Plagiosiomi
(Selachii), hvis mund er en paa hovedets

underside liggetide (tvær) spalte (hajer, rokker

ofl.). Krøyer. 111,2.111. BøvP.III.501. -mn-
skel, en. (\ -mysling. Moth.Conv.T142).

(jf. Skraamuskel; anat.) muskel, som stræk-

ker sig paa tværs (fx. af kroppens længde-

akse); spec. om den inderste af de brede bug-

muskler. Viborg&Neerg.HB.29f. Anat.(1840).

1.339.373.391.402.473. LSal.XII.35. -mær-
ke, et. (4)-, WM især fisk.) sømærke, der sps

i en retning paa tværs af retningen til et andet

sømærke (jf. Langmærke^ ved bestemmelsen

af et fartøjs ell. en fiskegrunds plads (kryds-

pejling). Stibolt.SF.il. VSO. MO. DF.VI.
24. AarbFrborg.1944.73. -mørke, et. {jf.

dial. tværmørk(t) (MDL. LollO.); muligvis

egl. om pludseligt indtrædende mørke ell. meget

føleligt (fuldstændigt) mørke, der hindrer fri

færdsel; ell. omdannelse af en form med Tve-,

;/. eng. twilight, ty. zwielicht, dæmring, skum-
ring; dial.) tusmørke. Ant Niels. FL. 111.82.

LollO. -oktav, en. (jf. -folio og -format;

bogtr., bibliot.) oktav (format), hvis langside

liqgcr paa tværs (i forhold til arkets fals,

bogens ryg). Leth.(1800).218. (haandskrift-)

Formatet er Tværoctav (10 X 14 cm.), det,

som jeg har hørt kalde Stambogsformat.

CKlberling. Breve fra en Bogelsker. (1909). 68.

AarbKbhAmt.l941-42.64. -oval, adj. (især

fagl.) om oval figur: hvis største diameter

ligger paa tværs (vandret). NaturensVlBlS.

327. Tværovale Haandspejle. FmørlCoM7.
-pald, en. (pldn. |)verpallr; jf. -bænk og

Pald 1; foræld., arkais.) [IngvBond.] Kongs-

brydensFostersøn.(1878).67 . Oppe i den anden

Ende af Hallen var Tværpallen, hvor Husets

Kvinder havde ^æAe.Scharlirig.Sverre Præst.

(1888). 126. -perron, en. spec. (jærnb.)
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om en (ende) perron, hvorfra perroner og

spor udgaar kamformigt. DSB.Banebygn.76.
-pibe, en. (ænyd. d. s.; nu sj.) pibe (I.l.i),

hvori der blæses fra siden; (lille) tværfløjte.

Reiser.III.193. Hornblæseres Oplæreise i at

spille paa Tweripibe.MR.l844.336. VSO. jf.

Esp.496. -pil, en. (jf. -ægget og Spidspil;

arkæol.) flint -pilespids med bred æg (paa
tværs). JohsBrøndst.DO.1.52. -pind, en. I)

i egl. bet. Junge.147. VSO. Tværpindene (o: i'o

i persiennerne) var stillet vandret, saa at

Lyset trængte ind. LBruun. Ringen. (1927).
142. 2) (jf. Tværepind samt Pind 3.?;

dial.) tvær (2) person. UfF. -plet, en.

(zool.) om pletlignende figur paa fugles fjer-

dragt, som har størst udstrækning paa tværs

(vandret). Kjærbøll.34. Sal. XVII. 1080. jf.

tværplettet. Hag.*IX. 269. -pløje, v.

vbs. -ning (Fleischer.AK.67. Olufs. Ny Oec.

1.184. VSO. MO.). (jf. -harve og tvepløje; 20

landbr.) pløje (en ager) paa tværs; spec.

om foraarspløjning (efter pløjningen (paa
langs) om efteraaret). Moth.T232. Jorden
smaapløjes om Efteraaret, den tværpløjes

om FoTa,a,Tet. Begtr.Sjæll. 11.79. LollO. bil-

ledl.: Grundtv.PS.IX.68. -politisk, adj.

(polit.) som (politisk) gaar paa tværs af

partierne; ikke partipolitisk. FritDanmark.
^'h,1945. 7. sp. 3. Socialdem. "/i 1947. 8. sp. 2.

-pose, en. (1. br. i rigsspr.) I) (lille) tvær- 30

sæk. han (vandrede) ind i Skoven, med
en stor Stok i Haanden, og en Tværpose
over Hyggen. Etlar.DV183. UfF. jf. HCAnd.
H.56. 2) (jf. I. Pose. 3.2 ; til tvær 2) tvær

person; tværdriver. CollO. D&H. UfF. -post,
en. (tøm.) vandret liggende post (1.1) i et

(torammet) vindue. Gnudtzm.Husb.226. FagO
Snedk. Feilb. -profil, en, et. (jf. -snit 3;

især landmaaling.) profil (I.3) taget paa tværs

(af længdeprofilet); tværsnit. PU°/iil791.§6. 40

TeknLeks.1.563.11.569.

I. Tværre, en. se I. Tvære. II-III.

tværre, v. se III-IY tvære.

I. Tvær-reb, et. spec. (mods. Lang-
reb; landbr.) om reb, der bindes paa tværs

over læsset. JPPrahl.AC.57. Feilb. II. -reb
ell. (nu sj.) -rev, et. (jf. I. Rev 2; slagt.,

kog.) stykke af oksebryst mellem højrevet og de

egl. bryststykker, -reb: Const.Kogeb.302. Ro-
mains.Den6.0ktober.(overs.l941).48. -rids, 50

et. (fagl., 1. br.) rids, tegning, udkast, der

viser et tværsnit af noget. Arkitekten skitserer

. . Etagernes Grundrids, Rummenes Bestem-
melse giver Etagehøjderne, og af disse,

sammenholdte med Grundridset, fremgaar
Tværridset. Tilsk.1908.7. -rips, et. (især r)
rips (I) med striber paa tværs, -reps: Manu-
fakt.(1942).123. BerlHaandarb.1.95. -ryn-
ke, en. (jf. -rynket; især ts) spec. (jf. -fure

slutn.) om vandret rynke i pandehuden (fra eo

side til side). Pandens grove Tværrynke.
HansPovls.HF.76. JørgenNiels.D.19. -ryn-
ket, adj. (især fagl.) rynket paa tværs (paa
den korte led), glat, tværrynket, grønbrun

Bælg.Rostr.Flora.' (1888).361. den tværryn-
kede Aadselbille (Silpha reticulata Fabr.).

SRostr.LS.73.

tværs, adv. [tvers] (tidligere ogs. skrevet

tværts, tverts. Holb.Tyb.V.2. sa.DNB.626.
Slange.ChrIV1424. vAph.(1759).330.502. jf.

overtværts u. overtværsj. (ænyd. tvær(t)s,

sv. tvårs, no. tvers, oldn. J)vers, mnt. dwers,
mht. twerhes, holl. dwars, oeng. J)weores;

egl. (adverbiel) gen. af tvær (1) (jf. ord som
fluks, langs, skraas, skrævs, straks osv.))

mods. (paa) langs: efter en (ret) linie,

der (vinkelret ell. paa skraa) kryd*
ser længde- ell. bevægelsesretningen,
gaar fra den ene (lang)side til den an-
den; efter tværretningen, bredden; ogs.

(m. h. t. beliggenhed i forhold til en linie,

en kyst, en lokalitet olgn.): vinkelret (ell.

skraat) ud for; lige ud for.

I) uden foreg. præ]). I.l) uden forb. m. efter-

følgende adv. ell. præp. *Sarpedon med Hæn-
derne greb i det kneisende Brystværn

|
Fat

med et Ryk, og revnende tvers gav det efter

og stjTteå.Wilst.Il.XII.v.398. Han drejede

Slæden tværs. KnudAnd.HH.115. jf. langs

1.1: Siden maalte vi Middelgrunden tværs

'

og l&ngs. JensSør. II. 2. Tydskland (blev)

ved denne Giennemstrippen (af tropper) jo

mere og mere ødelagt, baade langs og tverts.

Slange.ChrIV.1424. tværs og endelangs,
se endelangs. || nu næsten kun ^, især som\
udtryk for retning vinkelret paa (ell. skraat\

i forhold til) et fartøjs kurs ell. skibsside.

Vind tyeis. SøLex.(1808). ret snart vil vi]

faae Søen helt tvers. Drachm.KK.53. skydej

tværs. Scheller.MarO. Vinden er tværs. Zms&]
Jens.S0m.2i8. om forhold til lokalitet: Vi pas-

i

serede Skagen tværs Kl. 12 Middagen. JJPa-|
ludan.Er.l34. 1.2) i forb. m. adv. ell. præp.\

til nærmere bestemmelse af retningen (denk

linie, den ting, i forhold til hvilken retningenl

bestemmes) ; ofte spec. med særlig forestillingi

om den lige, direkte retning ell. om liniel

(snit olgn.) helt igennem (paa midtenA
gennem centrum) , lige fra den enej

side til den anden (m. h. t. kugleformen

legeme olgn. uden tydelig forestilling om eni

bestemt (vandret, lodret, hildende) retning).

Moden (blev) at en Pige ikke kan gaae tversl

over Gaden uden i . . Silke.Tullin.il1.25,1

Skiær Kaalhovedet tvers igiennem. Syltebog.'

(1795).135. *Frygt at forsinke sig, bestemte

ham at drage | Tvers giennem Landet.

Bagges. NblD. 27. Taarnets Tagryg staaer

tværs for Enden af Kirken. Molb.UV303.
Frits . . fortsatte sin Flugt tværs over Grøfter

og Giærder. PMøll.ES.III.26. Ingen befarer

denne Vei uden et lille Insekt, der haster

tversover.Kierk.VI.22. Stokken gik tværs

over. MO. De var tværs ud for Cellefængslet.

Drachm.F.I.510. han bor tværs (0: lige el.

skraat) over for os. D&H. tværs over Kin-

den løb et vældigt Ar. StDrewsen. K. 64. \\

^ i forsk, mere ell. mindre faste forb. samme
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Rev skyder 3 Kblg. (o: kabellængder) tværs
ud fra Landet. CiU703.(JensSør.II.37). Tirs-

dag . . vare vi tværs for Rehingør. StBille.

Gal.1.65. have en Sejler tværs i Læ, til Lu-
vart, om Styrbord, o: vinkelret paa Læ-,
Vind-, Styrbordssiden. Z)cfefi^. Scheller.MarO.

tværs for Boven. TeknMarO. ligge tværs for

(SøLex.(1808)) ell. paa søerne, smst.142. spec.

i forb. tværs af, lige ud for. Jeg lettede . .

Kl. 5V» og var allerede Kl. 6 tværs af Fyr-
taarnet St. Antonio. StBille.Gal.III.496. hold
Dem tværs af os med Slu]^pen. Scheller.MarO.

efter Bestikket skulde (skibet) være tværs
af ScUlyøeTne.KnudAnd.HH.223. jf.: (vi

havde) da Hammermøllen lige tværs fra os.

Cit.l703.(JensSør.II.37). \\ se tværs igen-
nem, spec. (uegl.) m. h. t. en person(s tanker

olgn.), dels: se gennemtrængende, gennem-
borende (helt til bunds udforskende) paa (en).

P. skærpede sit Blik til at se tværs igen-

nem Fortielse og Hykleri. SMich.Dommeren.
(1921). 111. jf.: Han havde et Blik, som gik

tværs igennem Folk.Poi."/»2947.7.sp.2. dels:

(se paa en og) ringeagtende lade, som om
vedk. slet ikke var der (som om vedk. var luft

for en); overse (paa foragtelig maade); negli-

gere, han kunde ikke lide Frøken Sperling

og saa jo snart tværs igjennem hende.
Schand.FrProv.233. han (havde) tænkt at

møde, være overlegen og spottende, se tværs
gennem h&m. Rønberg.GK. 159. || være tværs
paa træet, se I. Træ 2.3. || overf. Tværs-
igjennem denne Forestilling førte Indbild-

ningskraften et andet Billede. Ooldschm.Hjl.

1,175. Walther von der Vogelweide sang
endnu tvers gennem Aarhundrederne om
Tysklands Kejser. Starcke.VK.20. spec. med
forestilling om (skarpt) modsætningsforhold,
hindrende, kontrær holdning olgn.: Pas du nu
paa . . og kom ikke tværs for Niels Rask.
8kjoldb.PerHolt.(1912).68. med en stadig
Trang til at være tværs paa og drille, satte

han Hesten i Tr&\. KrJens.DF.93. 1.3) (sj.)

anv. som en slags præp. tværs (alm.: tværs
over^ Nilen gaar elegante Svingbroer. Æ^Zor-
nerup.HedeZoner.(1909).117.

2) m. foreg. præp. 2.1) 4^ aeten (VKor-
fUsen.TO.1.53. KuskJens. Søm~218. se ogs.

agten slutn. — sjældnere: agter. TeknMarO.)
for tværs ell. foran (Scheller.MarO. Tekn
MarO.) for tværs, skraat (ind, ud) bag-

fra ell. forfra. Fire Streger foranfor tværs.

Wolfh.MarO. 192. 2.2) over tværs, se over-

tværs. 2.3) især i forb. paa tværs (ofte skrevet

paatværs^, anv. m. lign. bet. som tværs 1,

ofte med ncermere bestemmelse ved præp., spec.

i forb. paa tværs af (9: paa tværs i forhold

M), ogs. (især m. overf. anv.) i forb. m.
hensobj. ell. præp. for ^komme en paa tværs,
komme paa tværs for en olgn.); om forb.

paa kryds (L 3.4), langs (2.i), skraa
(VII.2.1), skraas (2) og (paa) tværs
olgn., se u. Kryds osv. || i egl. bet.; ofte med
særlig forestilling om uregelmæssig, unormal.

besværlig, hindrende stilling olgn. *(de) bandt
ham

I
Hænder og Fødder, paa tvers, i en

smertelig Fletning paa Ryggen. Bagges.Gieng.
Till.32. »Jeg selv sidder søvnig med Benene
paatvers (0: krydsede). HCAnd.D.18. *Benene
satte den (0: spædkalven) lidt paa tvers.

Kaalund.FB.nr.l. *Han trækker Portefeuil-
len op af Lommen,

| Hvori paatværs ved
Kjørslen den var kommen. PalM.AdamH.

iJD 11.190. Vognen stod paa tværs af Gaden.
VSO. Aa — at flyve henover rungende Is,

komme i stor Livsfare derved, at en herreløs
Slæde kommer min egen Slæde paatværs,
Buchh.UH.16. Stud. polit. B. sidder paa
tværs i en Chesterfieldstol med Benene over
den ene Stole&rm. Soya.AV7. || i særlige ud-
tryk. Benet er kommet ham paa tværs i

Halsen, VSO. *da en Snaps han fik paatværs
(0: galt i halsen),

\
Han sang sit sidste Vers,

20 Rantzau.D.Nr.7. sidde til hest paa tværs,
(nu 1. br.) sidde (ride) sidelængs (med begge

ben til samme side); sidde (ride) paa en
tværsadel (1). Leth. (1800). 188. MO. D&H.
spec. Y: skrive paa tværs. At akceptere
en Veksel. Bank-Aarbogen.1941.300. alm. anv.

stambogsvers (skrevet skraat (paa tværs) hen
over siden; delvis til flg. bet.-gruppe) : *Alt i

Verden gaar paa Tværs,
\ Derfor ogsaa

dette Yers. Stambogs-Vers.(1892).53. FrPoul-
30 sen.L.132. \\ overf., med forestilling om uregel-

mæssig, underlig, forkert, kontrær, fortrædelig

tilstand, adfærd olgn.; ofte m. hensobj. ell.

præp. for. „Gud veed da, hvad det er, der

er kommet dem paa tværs," sagde hun , .

til sig sely.CBernh.NF.III.280. Der kom-
mer et Punkt, da et Menneske kommer En
saaledes paatværs, at man ikke begriber,

hvorledes Øiets Blik ikke tilintetgjør ham,
Kofoed-Hansen.KA.1.366. Han griber Sagen

40 an paa tværs (0: urigtigt). VSO. (han) som
altid kom paa tværs og sagde Dumheder,
Bang.P.56. en hovedkuls Hjemrejse havde
lagt sig paa tværs for 'Dem.Bregend.GP.156.

saadan er Bedste jo. Hun skal altid være
paa tværs. Det var saamænd bare for at

drille.Gersov.KL.9. jf.: Naar der kommer
(de unge) saa meget som et Stykke Sejlgarn

paa tværs, saa hen og ta' Livet a' siglWied.

BS.106. spec. i forb. paa tværs af, t vejen

50 for; i kontrært forhold til (hindrende, kryd-

seride noget); i strid med; ogs.: i udstræk-

ning, varighed forløbende tværs (I.2) igennem

(noget). Hvor kan du , , holde ud at spille

(o: i et orkester) paa Tvers af hele den øvrige

Forsamling? OBenzon.i/L.i. Noget mere paa-

tværs af (II. O.) Clausens Forkyndelse kan

ikke vel tænkes. HSchwanenfi.Ai.1. 136. Hor-

læggerens) egen haandgangne Mand skrev

Artikler, der lagde sig ganske paatværs af

60 et Foretagende, som Forlaget havde sat saa

mange Penge [.Aakj.EE.89. Digtets Central-

strofer . . skildrer Forbindelsen mellem de

elskende paa tværs af Døden. OFriis.LiU.l 10.

II
(sj.) anv. som attrib. adj. (med bøjning i
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best. f. og flt.): som gaar ell. er paa tværs (af
regel, rimelighed, fornuft olgn.). Du har ogsaa

talt til mig om Kjærlighedens momentane
Evighed . . denne paatværse Evighed (o:

som gaar paa tværs af tiden). Kofoed-Hansen.
KA.I.165. det (har) altid moret mig at see,

hvorledes de optoge slige paatværse Sæt-
ninger. smst.II.177.

tværs-, i ssgr. (især fagl.) af tværs (1),

som udtryk for, at noget gaar (har retningen)

paa tværs af noget andet (jf. tvær-; mods.

lang(s)-j; af (de ofte mere tilfældige ell.

mindre br.) ssgr. kan nævnes: Tværs-akse
og -flade (paa krystaller). Sal.*XIY798. en
tversforbiløbende Aa. Blich.(1920).XX.
14. den tværslagte Biælke (jf. u. tvær-
la,gt).Thiele.I.184. tværsliggende Frøblade
(cotyledones incumbentes, transversæ). Dreier.

BotTerm.126. tværsløbende (knapbaand)
(transversale). smsi.92. Tværsmaal^o; tvær-

maal; mods. Længdemaal^. Jens Sør. 1.163.

11.67. 4).: Tværsudskydning (af Torpe-

doer) under Yandet. Scheller.MarO. Tværs-
vind. ]'FoZ//i.Mar0.446.

II
spec. i sløjd-spr.

(fra (3. udg. af) Træsløjd.(1940) for det tidli-

gere olm. Tvær-; jf. VorUngdom.1942143.33),
fx. Tværs-deling (Dansk Skolesløjd. 1942.

117), -fas (Træsløjd.326), -fasning (smst.),

-hovling (''Høvling af Endefladen efter den-

nes længste Uåstxækning. smst.318), -rids-
ning (smst.232), -savning (smst. 257. jf.

Tværsavningj, -snitning (smst.294).

Tvær-sadel, en. I) (ænyd. d. s.; jf.

Kværsadel; især foræld.) (dame-, kvinde)-

sadel, hvori man sidder med benene (tværs

over dyrets ryg) vendte til samme side (dyrets

venstre side), gemeenlig (rider) alle Folk til

Kirke, saavel Præsterne, Degnene, som
Mands og Qvindes Personer, hvilke sidste

sidde i Tver-Sadler, og vide meget vel at

skikke sig deiudi. Thurah.B.4. PWBalle.R.
113.216. SaUXXIII.966. 2) (fagl.) d. s. s.

Kløvsadel. SaUXIY.184. -sak, en. (jf.

Sak 2; dial.) tvær (2) person; tværdriver (2).

AntNiels.FL.III.67. -saling, en. ^ tvær-

bjælke i salingen (mods. Langsalingj. SøLex.

(1808).124. Scheller.MarO. -samling, en.

(fagl.) samling (der gaar) paa tværs, fx. af

tømmerstykker, der krydser hinanden (i samme
plan). TeknMarO. TeknLeks.1.563. -sav-
ning, en. (jf. Tværssavning (u. tværs-/;

fagl.). Tværsavning . . er den Form af Sav-
ning, som gaar vinkelret paa Aarringenes

Hovedretning. AMikkelsen. Sløjdlære. (1894).

122. jf.: Skov-Tværsavmaskiner (o: til

savning af træstammer paa tværs). OpfB.^VIII.
502. -siddende, part. adj. ({3 ell. fagl.)

siddende paa tværs, den lodrette „Lyrestang"
. . bærer en tværsiddende „Lyrefjæl". i^n-

landsmus.57. -side, en. (mods. Langside;
mindre br.). vAph.(1759). PoulSør.BS.50.
-sikker, adj. {efter sv. tvårsaker, no. tverr-

sikker; jf. skraasikker; sj.) helt, fuldkommen
sikker. Brandes.XI.190. hendes tværsikre

Paastande . . satte altid Liv i Samlaget.
Galsch.SR.186. (hun) var tværsikker i sine

Meninger som i sine litterære Fremtidsplaner.

smst.138. -sindet, adj. (1. br. i rigsspr.)

tvær (2.2) (af sind), tværsindede Gemytter,
som i alle Ting ere misfornøjede med Gud
og sig selv. KofodA.(KSelskSkr.VII. 149).
PhysBibl.XVI.117. Han var ordknap og
tværsindet. Lunde. HG.77. Nordkild.SF.74.

10 Feilb. jf.: Kong Christian blef ikke vel til-

freds med hans Tværsindighed. Slange.

ChrIV.1145. -skaaren, part. adj. (fa ell.

fagl.) (over)skaaren paa tværs. Molb.HO. En
tværskaaren Bielke. VSO. et tværskaaret

glat muskelbundt. Ugeskr.f. Læger. 1943. 151.

sp.2. -skib, et. (jf. -hus; mods. Lang-
skib 2; bygn.) om (hver af de to fløje i) en

korskirkes tværbygning, indskudt mellem koret

og skibet (2.2); transept. HjælpeO. Købke.

io Kirkebygn.(1883).72. Venstre Tværskib i

Marcuskirken (i) Yenedig. Charlottenb. 1906.

11. Stilart.121. jf. Korsarm: Tværskibsarm.
smst.326. -skibs, adv. (jf. oldn. J)verskipa,

adv.) 4>- P^^ tværs af skibet(s længderetning)

(mods. langskibs/ SøLex.(1808). paa mange
af Hakons (skibe) faldt (o: stod) Seilene

tverskibs. Grundtv.Snorre.III.340. Kanonerne
vare ubequemt monterede til at skyde tver-

skibs. HjBZ)/iZp.///.iS4. Dæksbjælkerne ligge

30 tyæiskihs.Tuxen.Søfart,471. \\
(med over-

gang til ssg.) anv. som adj. tværskibs Køje.

TeknMarO. Tværskibs Skod. Scheller.MarO.

m. h. t. flyvemaskine: bedømme Maskinens

Stilling i saavel tværskibs som langskibs

B,etning. FlyvningHær. 17. f -skind, et.

(efter ty. zwerchfell; //. sv. tvårhinna; anat.)

mellemgulv (Diaphragma) . Saxtorph.F.34.67

.

Lægen.IX.30. -skue, et. (jf. -snit 4 og IH.

Skue 1.2; sj.) (vurderende) overblik paa

40 tværs (af et (historisk) udviklingsforløb olgn.).

(i Johannes'' aabenbaring) kan (der) være

medtaget enkelte Træk af Menighedens Til-

stande gjennem de løbende Tider, der staa

som fremragende Punkter, som det profe-

tiske Blik fæster sig ved under sit Tværskue
gjennem Tiden. SkatRørd.11.533. -skyde,
V. (ænyd. d. s. (bet. 1); nu ikke i rigsspr.)

I ) m.h. t. bUk(kets retning) : d. s. s. se tvært

(I.2). tværskyde Øjnene paa (en). Gram.

50 Nucleus.766. 2) møde, støde til (ell. sammen
med) paa tværs (ved at nærme sig paa tværs,

skyde genvej olgn. (jf. Feilb.) ell. (m. h. t.

beliggenhed) ved at ligge (paa tværs) for enden

af noget). Tverskyde (er) at møde en tverC

^LMoth.T232. For den vestre Ende (af

ageren) tværskyder Byens Vort. LHøyer.G.84.

-slag, et. I) (fagl, 1. br.) slag (slaaende

bevægelse) paa tværs, i vævning: naar Dit

eget Livs Væv bliver taget af Væverstolen,

60 naar det sidste Tværslag er skaet. NCBlædel.

Prædikener.(1864).603. i tennis: Man kan . .

ved et Tværslag (slaa tennisbolden) over til

den fjerneste SidegTænse.Gymn.II.120. 2)

(efter ty. querschlag; bjergv.) ort, der gaar
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vinkelret paa strøgretningen. OpfBMY96.
Sal.*X.167. -slager« en. JaJ projektil, der

vender sig og naar sit maal med bredsiden

forrest. ESætter- Lassen. Skytternes Haandbog.
(1928).61. -slæde , en. paa dreje-

ell. høvlemaskine: slæde (1.2.8), der bevæges

paa tværs af maskinens længderetning (mods.
Længdeslæde^. Sal. Y 473. Hannover. Tekn.
213. -snit, et. (jf. -gennemsnit og -skaaren

samt Gennem-, Kvær-, Midtsnit; især fagl.

ell. tD) I) snit paa tværs ind i ell. især

(helt, tværs) igennem noget; ogs. om den her-

ved fremkomne flade. vAph.(1764). det hele

Tværsnit (paa palmetræets stamme) viser en
eensformig Masse. Schouw. Plantegeographie.

(1822). 276. Chir.(1845). 1.750. ForstO. 2)
(tænkt) linie tværs igennem en figurs ell. et

legemes midtpunkt; spec. (jf. -maal^ ved

maalsangivélse: De sorte Koekopper . . holde
omtrent *U Tomme i Tversnit. Fifeorg.fP%s
Bibl.XXVI.290). 3) (tegning af) et tænkt

plan (snit) tværs igennem noget; profil (set paa
tværs). Tværsnit af et knopskydende Sæk-
dyr. Boas.Zool.*77. om bygningstegning: CollO.

Facader og Snit (Tværsnit og Længdesnit).
LandbO.1.444. det farlige tværsnit, ^
sted (fx. paa en stempelstang), hvor tværbrud

særlig ofte fremkommer. LokomotivT.1938.149.
8p.2. 4) overf. anv. (af bet. S), jf. Gennem-
snit 6: En Hær udgaaet af almindelig

Værnepligt er i Hovedsagen et Tværsnit
af Beiolkmngcn.Socialdem.*/tl921.4.sp.l. jf.

-skue: Værket . . savner de historiske Tvær-
smt.Tilsk.1921. 1. 423. -spids, en. spec.

(anat., foræld.) d. s. s. -tap. Anat.(1840).I.

173. -stabil, adj. (flyv.) om flyvemaskine
(svceveplan): som af sig selv (uden brug af
roret) vender tilbage til normal flyvestilling

efter at være bevæget om sin længdeakse.

Sportsleks.II.623. jf. Tværstabilitet, smst.

-stald, en. (jf. -lo; landbr.) stald, hvis

fodergang og grebning gaar paa tværs af byg-

ningen. Landbo.IV626. -stand, en. (jf.

-stilling^. I) (med.) ved fødsel: (isse)stilling,

hvorved fosteret har hovedets pilsøm liggende i

hækkenets tværlinie (bækkenudgangens tvær-

diameter); spec. i forb. dyb tværstand.
Klinisk Ordbog. (1921). 250. 2) ^ en i den
strenge sats forbudt stemmeføring, der bestaar

i, at den kromatiske forandring af en tone

ikke finder sted i den stemme, hvor den paa-

gældende tone har plads, men i en anden,

(spec. i forb. uharmonisk tværstand.
MusikL.(1801).275. Sal.*XXIII.967). Nord
ConvLrx*V784.ThLaub.Musikogkir]ce.(1920).
73. -stan^;, en. (jf. -bjælke ofl.). vAph.

(1764). *den klingende Lyre,
|

Stadselig

var den og skien, og heel af Sølv var dens

Tværstang. Wilst.Il.IX.v.l87. TeknMarO.
Betjenten spændte sin Taske paa Cyklens

Tværstang (o: øverste, vandrette stelstang).

HansPovls.IiF.181. || om (spærreibom for

port olgn. VSO. Rønberg. OK. 43.
[j

(gym.,

nu 1. br.) om bom (L2.4). Gymn.(1828).19.

XXIV. Bentrykt >'/< 1948

II (jf. -stolpe; sport.) om overligger over
maalstængerne. Sportsleks. 11.623. -sti, en.
{ænyd. d. s., oldn. J)verstigr; især Q3) sti, der
gaar paa tværs af en anden færdselsled, en
(hoved)sti olgn. Etlar.GH. 1.177. AHenning-
sen.LG.71. -stikker, en. spec. (jf. Stiv-
stikker; 1. br.) til tvær 2.2: tvær person;
tværdriver. NisPet.Stynede popler.(1943).101.
-stillet, part. adj. (fagl.) Pilespidser (med)

10 tværstillet Æg. Søllerød B. 1944. 73. (bot.:)
Tværstillet (transversus , versifolius) er en
Plantedel, som er stillet paa en fra den
sædvanlige Stilling afvigende Maade. Lan^e.
Flora.LV. -stilling, en. spec. dels (med.)
d.s.s. -stand 1. Klinisk Ordbog. (1921). 250.
dels (gym.) om en gymnasts stilling med
skulderlinien paa tværs af redskabets (længde)-

retning. Sportsleks.II.623. -stolpe, en. spec.

(jf. -stang slutn.; sport.) ved haandbold: over-

20 ligger over maalstængerne. Sportsleks.11.623.
-strakt, part. adj. (jf. langstrakt 1 ; 1. br.)

som strækker sig (i retningen) paa tværs;

udstrakt paa tværs; tværgaaende. (kaskarille-

bark) er hvidgraa, forsynet med Længde-
furer og med tværstrakte Korkporer. PAarwi
Dan.(1933).174. -streff, en. (ænyd. tvær-

strig, -streg) streg paa tværs. LTid.1723.386.

Kjærbøll.410. det H-lignende N . . med næ-
sten vandret Tværstreg. Brøndum -Nielsen.

30 (BibliotH.*I.86). om bindestreg: Høysg.AO.
129. sa.S.171. om bistav (2) i runeskrift:

Bredsdorff.Afh.105. J^ om en lang (vandret)

streg, (tidligere) anv. som repetitionstegn:

MusikL.(1801).273. \\ (efter ty. querstrich;

jf. Streg 1.1 slutn. og Kegning 7.2 ; nu næppe
br.) (skraa)streg ved ell. tværs hen over noget

tvivlsomt, falsk, urigtigt (i en tekst, et regn-

skab olgn.). JBaden.DaL. især overf., om
noget, der kommer (falder) en paa tværs, til

40 hindring, krydsende ens planer, som en streg

i regningen, efter en svær Souper at have

klare Sandser . . falder vanskeligt. Derfor

giør en nøisom, ædruelig . . Mand under-

tiden saadan en slem Tværstreg i andres

Regning. Tode. ¥225. den Attraae, jeg ffllte,

at komme efter denne Streg (o: et planlagt

bedrageri), og gjøre derover en Tverstreg

(fik) Overvægten. sms<./X.30. Det var en

Tværstreg i hans Planer. F50. -stribet,

iQ adj. spec. i forb. tværstribet muskel,
(anat.) muskel med fine striber paa tværs

(mods. glat (2) muskel^; vilkaarlig muskel.

Panum.478. Musklerne maa i fysiologisk

Henseende henføres til tre Grupner nemlig

glatte Muskler, tværstribede Muskler og . .

Hjærtemusklen. AKrogh. Fysiol. 93. -styk-
ke, et. især (jf. L Stykke 2.i

; fagl.) om en

paa tværs liggende (forbindende) del af el

redskab, en konstruktion olgn. vAph.(1759).

60 VSO. Grunth.Besl.60(paa ringsko). Tekn

MarO. Feilb. -styr, et. (if. III. Styr 1.8

og Sidestyr; fagl). MurtykkeLsen (gøres)

større . . hvis der paa store Længder ikke

kan skaffes Tværstyr ved Skillerum cUcr

77
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paa anden Maside. Gnudtzm.Husl.73. -sum,
en. (regn.) summen af et (flercifret) tals cifre.

Ursin.Mathematik.I.(1822).19. 3 og 9 gaar

op i et Tal, naar de gaar op i dets Tværsum.
RegnebMell.I.l. overf.: Rasmus Nielsen, hvis

hele aandelige Personlighed . . fremstiller

ligesom en Tværsum af den samlede national-

liberale Periodes bedste og mest karakteri-

stiske lndho\å.Østrup.J.56. -svelle, en.

(jærnb.) svelle, der ligger paa tværs af sporet lo

(mods. Lang-, Længdesvellej. OpfB.^II.lll.
DSB.Banebygn.lO. -sæk, en. {ænyd. d. s.;

jf. -kurv, -pose og Kværsæk; i rigsspr. især

(b) en (midt paa siden adben) sæk, hvis to

lukkede ender kan anbringes hver til sin side

(over en persons skulder ell. over et ride- ell.

lastdyrs ryg). Tversek . . kaldes en vadsek,

som lukkes op på tyeTs.Moth.T232. Min
Hest . . var bleven trykt af Tværsækken.
Bagges.DY.IX.394. en midaldrende Mand (af 20

natmandsfolket) med en Tværsæk over Axe-
len, og Kieppe i begge Hænder. Blich.(1920).

XX.117. *Med sin Tværsæk over Nakken
|

eensom Augustiner-Munken
|
vandrer. i2ic/i.

HD.170. Æslerne bærer rødstribede Sadel-

tæpper og Varer i Tyadisække.HAPaludan.
Sp.l5. FrGrundtv.LK.250. SjællBond.127.

Feilb. om pengepung af lign. form: FrGrundtv.
LK.210.

II
ogs. om (sejldugs)taske med skul-

derrem, der hviler over skulderen (paa modsat 30

side af tasken; brugt af spejdere, vandrere

olgn.). Patruljenarbejd€riLejr.(1940).6.

I. Tvært, en. [tVBfd] (jf. sv. (på) två-

r(en); af II. tvært (2.2); sj.) i best.f. (ent.),

i forb. paa tværten, (i retning) paa tværs.

de mange hist og her paa Længden og
Tværten løbende Stængler og Grene. JPaulli.

UHe-Bog.(1761).306.
II. tvært, adv. [tv^rd] Høysg.AG.6.

(glda. thwært (SjT.107. Mand.49. Lucid.13. 40

Brandt.RD.I.106), sv. tvart, no. tvert (tvært),

oldn. J)vert; af tvær (1); om intk. tvært anv.

som adv. til tvær 2 s. d.)

I) uden foreg. præp. I.l) (i rigsspr. nu
1. br., jf. VSO. MO.) i egl. bet., som udtryk

for retning, plads olgn.: (paa) tværs, (især

i forb. m. flg. adv. ell. præp.). det Danske
Kongl. Vaaben (er) tvert og langs af . . deelt

ved Dannebroge. Holb. DNB. 626. Sverriges

Ejendom skulle strække sig . . indtil Warn-
angers Odde, og saa tvert derfra til Neu-
doma Odde. Slange.ChrlY165. han sprengte

tvert ind i Skoven, og toTsyandt. Ew.(1914).
IY38. *Paa Landet de Strømme saa tvert

monne g3i,ae.Tode.S.86. (floden skulde) have
været tvært overdiget ved den . . ovenfor
Bosfleth beliggende Bugt. Thaar.KS.454. Selv

sad han . . tvert paa en Tønde. Meisling.B.32.

Vi løfter Dørene af og sætter dem tvært for

(o: som nytaarsspøg).HansPovls.HF.106. jf. eo

Feilb. om sønderbrydning olgn.: *den tunge
sten

I
sprang tvært i tu (0: tværs, midt over,

itu).AOlr.DH.I.282.
\\ tvært af, som ud-

tryk for (fuldstændig, pludselig) overhugning

olgn.: tværs over. (masten) var brusten i

Fisken tvært af uden noget. JensS0r.II.2.

jeg rammede ham eengang her liige ved
Navlen, og hug ham tvert af som en Kaal-
stock.Holb.Tyb.II.l. Feilb. || tvært igen-
nem. Schousbølle.Saxo.86 (se II. stikke 30.1^.

En meget bred og dyb Fjord løber tvært-

igiennem et vist Heitugdom. Biehl.DQ.IY
163. Winth.IY121. Endnu kjører man tvert-

igjennem Skroget (0: af et strandet skib).

HCAnd.0T.I.17. Esp.364. Feilb. jf. se tværs
igennem en u. tværs I.2: Sikke Øine hun har!

det er, som om hun saae Folk tvært igjennem
Liwet. Kofoed-Hansen. KA. 1.286. || tvært
imod, (jf. bet. 1.3j tværs over for; lige over

for; ogs.: (vendt) lige imod. Der strakte sig

en lang Bakkeaas som en Kæmpearm tvært
imod E.a.\et.Skjoldb.EF.9. uden (direkte ud-

trykt) styrelse: Fra hver en af disse 26 Porte

. . gik en Gade i lige Linie til de Porte,

som vare paa den anden side tvert imod.
LTid.1734.262. \\ tvært over. 1. (paa)
tværs (hen) over. *(gaasen) hænger i et Reeb,
Tvert over Byens Gade. Jernskæg.D.67 . Han
gik tvert over Gulxet. Blich.(1920).XIY218.
* Tvert over Veien stormer en Rytter i Galop.

Winth.D.(1828).115. Sibb.II.280. De Fleste

de skraaer nu forresten tvært over Lodden.
MaglPet.F.1.9. Feilb. UfF. 2. som udtryk for

overhugning olgn.: (lige) tværs over ell. igen-

nem. Holb.NF.1.231. (hunden) sprang til og
beed Halsen tvertover paa sin Contrapart.

Ew.(1914).IY73. Blich.(1920).YI.156. Stor-

raaen brast tvært over, saa at Seilet splitte-

des. FCOJs. Pil/. 43. Feilb. jf. Tværsnit 2:

en Kobber-Pibe */« Deel Tomme tyk tvert-!

oyeT.JCLange.NY72. 3. (nu næppe br.) som
udtryk for beliggenhed olgn.: tværs over for i

(jf. flg. bet.-gruppe). DL.5—10—42. Tangier,

som ligger tvert over Gibraltar udi Africa.

Holb.Intr.1.297. Huuset, Herre I ligger herj

lige tvert oyeT.sa.Abrac.il. 4. \\ tvært over]
for, (jf. tvært over 3 ovf.) tværs, lige over for.

'

den Ager . . som er tvært overfor Mamrei
(1931: Makpelas Mark over for Mamre^.
lMos.49.30. de satte sig tvært (1907: lige/,

over for GTa.yen.Matth.27.61. Rahb.E.lY]
223. alle Lys vare slukkede, undtagen i

Gildehuset tvært over for mig. Blich.(1920).

XYIII.207.
II
tvært paa træet, se I. Træ

2.3. 1.2) (nu vist kun i tilfælde, der ogs. kan

opfattes som hørende til tvær 2.2^ i forb. se

ty dSTt, se til siden; se skævt (jf. V skæv 2.2/-

tværskyde (1) øjnene; tvære (III.I.2). Moth.T
231. især (jf. bet. 1.3J uegl, med forestilling

om uvilje, fjendtliglied olgn., ofte m. præp.

paa (en), ogs. ved (noget) (Gram.Nucleus.

766): se skævt til. Raadslaa ikke med den,

som seer tvert (1871: skjevt^ paa dig. Sir.

37.10 (Chr.VI). Og I Junker Siens, min

kiære Søn . . begynde I kun intet, at see

tvert paa hende (o: den nye siifmoder),

naar hun kommer. Mol.G.(1724).69. naar han

saae tvert paa nogen, giorde han ham spe-
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da\sk.IIolb.JH.II.524. 1.3) (i rigsspr. nu
især O (og mindre ir.)) overf. || tvært
imod, (jf. tværtimod^ som udtryk for et

modsætningsforhold, en (total) forskel olgn.:

lige, stik imod (nu spec. m. h. t. en (andens)
ordre, ønske olgn.); (især tidligere) ogs.:

(lige) modsat ell. omvendt (af), hånd gior os

intet gavn, og er tvert imod vore gierninger

(1871: staaer vore Gjerninger imod). Visd.2.

12(Chr.VI). Vi ere tvert imod eder, saa vel lo

herudi som i alle andre Ting. Holb.Tyb.1. 4.
tvert imod (Chr.VI afvig.) Loven befaler

du at jeg skal slaaes.4pG.23.3. *Thi tvert-

imod at flygte bort, |
Sprang han paa Broen

ned. Høedt.Lyr.201. (Zwingli var) gledet ud
af Kirken og havde naaet en Stilling, der laa

Katholicismen tvært imod, GBang. EK. II.

119. Aldrig har vist en forventningsfuld ung
Pige maattet høre paa noget saa tværtimod
en Kærlighedserklæring som dette I T/ijBar- 20

fod. Jul i Præstegaarden. (1920). 34. Feilb. jf.

UnivProgr.1947.11.244. \\ i andre forb., som
udtryk for fuldstændig, pludselig forandring,

afbrydelse olgn. Moth.T233. de Franske tog
(de skibbrudne) og satte dem tvert i Lan-
det for at blive de vilde Brasilianer tU Deel.

JMunksLevned.5. spec. til IIL bryde 7.i og

7.8(-9): Kongen af Frankerige kunde ikke

paa en Studs . . bryde tvert ofver med
SveTxige. Slange.ChrIV1270. (sangeren) bry- 30

der . . midt i Verset tvært af og opgiver
Advarselen.HBrix.AP.1.65.

2) m. foreg. præp. 2.1) over tvært, se

overtvært. 2.2) paa tvært, (nu dial.) paa
tværs. Greven drejede sig paa Tvert i Sengen.
Blich.(1920).XIX.29. Esp.364. Flemløse.141.

191. Feilb. overf.: *Skjebnen kommer tidt

paatvert,
|

Tidt gjør man Regning uden
Vert. Winth.SS.61.

Tvær-tap, en. spec. (jf. -fortsættelse, 40

-spids, -udvækst; anat.) om en fra hver side

af hvirvellegemet udgaaende (ben) tap. Pro-
cessus transversus. Sal.IX.185. Lieberkind.

DVIV59.X.42.
tværtimod, adv. ['tv?rdi|mo'8 ell. (m.

særligt eftertryk, emfatisk) 'tvBfdi'mo'S] tvért

imbd. Høysg.AG.16. {ænyd. d. s. (IIMogens.
I.IOO), 8V. tvart emot (fsv. thwært a mot
ell. i moi), no. tvert imot; af tvært (imod)

1(1 og 3); //. tværtom)
I) (i alm. rigsspr. nu 1. br.) i al alm.:

modsat (2.8); omvendt (l.B slutn.). I.l)

paa (stik) modsat vis; paa omvendt
maade; modsætningsvis; omvendt, den
Regel, at Sandhed skal være i Præstens
Mund. Hvilket sidste lyder tværtimod om
Skippere og deres Tidender. Gram.Breve.231.
det tydske eitel betyder 1) forfængelig, og

2) lutter; men det danske idel bruges aldrig

uden i den sidste Mening. Hvorfor kan vi 60

da ikke tvertimod have et Ord, som tages i

to Meninger, endskjønt det tydskc bruges

ikkun i den ene.IIøysg.S.250. Isteden for

man i andre Huse lader de yngre Sødskende

tage imod de Klæder, som de ældre voxer
fra, saa gik det her tvertimod; Han maatte
altid tage Klæder op efter sine yngre Sød-
skende. PAHeib.R.1.263. det kan gaa til som
i Drømme, det kan lisaagodt gaa tværtimod.
Gravl.EP.49. jf. bet. I.2: At de Theologer,
hvis egne Griller er dem mere værd, end
Menighedens Salighed, og som anseer Troes-
Enighed for fæisk, tænke tvertimod, det
følger af sig sely.Grundtv.KG.45. LollO.

||

(tidligere) spec. som udtryk for ombytning af
(to indbyrdes forbundne) led ell. forestillinger

med deres (tilsvarende) modsætninger, (efter-

stillet) i forb. og tværtimod ell. eller
tværtimod (Høysg.S.281. Ew.(1914).IV.
72), og (eller) omvendt, vice versa, en lang
Tid uden for os kand være kort i vore Tan-
ker, og tværtimod. Eilsch.PhilBrev.374. Ruge.
FT.203. Mangfoldige . . gode Ting blive

under visse Omstændigheder skadelige, og
tveitimod. PAHeib.R.1.232. jf.: (han) roste

(ofte) det, som han før havde lastet, og saa-

ledes tvertimod. sms<.i67. 1.2) med overgang

til adjektivisk ell. substantivisk anv., som
præd. ell. obj.: af (stik) modsat art; (den
ell. det) (stik) modsat(te). (for) at ingen

skal tæncke om ham, at hånd er een ærlig

Karl, saa har de kun at besee hans Pande,
som udviiser tvertimod. Phønixb.FM.1726.

Nr.12.2. „havde I ikke ægtet ham, dersom
han kunde hjulpet eder bort?" „Jeg havde
besluttet tvert imod," svarede ieg.Pamela.I.

536. Jeg er selv tilbøyelig til at troe det som
er tvertimod. Ew.(1914). IV 316. Sammen-
hængen er tværtimod. Schyberg.DT.94,

2) som afvisende udtryk, hvorved en

(af en anden person ell. (især hypotetisk,

nægtende) af vedk. selv fremsat) ytring ell.

mening betegnes som saa langt fra at være

rigtig, at netop det modsatte er det rette (fak-

tiske, sande, (sikkert) antagne): lige modsat;
derimod netop (3.4). 2.1) i al alm., som
adverbielt led i sætn. (landet) er tempererit,

u-anseet det ligger under Zona torrida . .

dog er det ved Enden tvert imod meget

heedt. Pflug.DP.1152. (da) en Doctor . .

forsikkrede, at (kaffe) var en Lægdora for

mig, har jeg aldrig følet nogen Hierteklem-

melse derefter, men tvert imod befinder mig

meget vel derefter. Holb.Bars.11. 3. Det er

saa langt fra, at Tiden falder ham lang, at

han tvertimod har forsikret mig, at Dagen

neppe forslaaer til det, han har at bestille.

JSneed.VIII.120(jf. APhS.VIII.221). Nok
for ham er den Straf, som er ham vederfarcn

. . saa at I tværtimod (Chr.VI: derimod^

snarere skulle tilgive og trøste ham. 2Cor.2.7.

Dette Bud forhindrer ikke Opfyldelsen af de

andre, men befordrer dem tværtimod. Jlifyn«<.

Iktr.II.155. saameget kan jeg . . sige, at

(disse munke) ikke have noget tilovers for

Andre, men tvertimod ere hengivne til Egen-

nytte og Gierriglied. Uauch.TvendeDigtnirwer.

(1837).189. En saadan Forfatter kan . . ikke

77*
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have Noget imod, at en snaksom Bordgjæst

(bidrager) til at støde Læsere bort. Langtfra

ikke, det er tvertimod godt. Kierk.Bl.l46.

*ej Tiden paa os tynger . .
|
den tvært imod

forynger. Røse.Bygevejr.(1892) .38. ErlKrist.

DH.234. 2.2) uden anv. som syntaUish led i

sætn. (med overgang til interj.). Jeg tar ikke

hans Parti, tvert imoå.Eolb.Vgs.(1731).IL

11. 01 mit onde kommer fra alt for Kiær
en Haand at det skulde i nogen maade mis-

hage mig; Tvert imod; jeg giør mig en

særdeles Ære af, at forlyste mig ved min
Vunde. KomGrønneg. 1.246. JSneed.lV.415.

hvad bringer Dig til at smile? Der er aldeles

ikke noget Forlystende ved Mathematik —
— t\Qxiimoå\FritzJiXrg.nr.59. „De holder

bestemt ikke af Naturen?" „Jo, tværtimod."

JPJac.II.317. Nathans.IM.60.
tvært-om, adv. ['tverdiCDm', 'tv^rd-

<(om'] (ænyd. tvert om (igen), sv. tvart om,
no. tvert om; af tvært og lY om (13-) 14;

i nyere tid optaget efter sv. og no.; især hos

sprogrensere (jf. HjælpeO. SvClaus.NM.Y59))
d. s. s. tværtimod 2. I) svarende til tvært-

imod 2.1. HDahl.l00danskeOrd.(1868).Fort.

[3]. han saa' ikke det mindste bidsk ud, som
han gik der; tværtom havde den unge Dame
en afgjort mildnende Virkning paa hans

Sind. Høm.AA.204. VØstergaard. TygeBrahe.

(1895).365. AaIbs.T.166.P.6. dette Billede,

som her er søgt afmalet uden flatterende

Farver, tværtom saa realistisk og sagligt

som vel mn\igt.JesperEw.DenlyseNat.(1947).

104. 2) svarende til tværtimod 2.2. Jeg har

heller ikke isinde, at slippe Snoren, som I

formoder; tvertom, vi lade os nøie med at

binde den fast her til Posten af Karmen.
Etlar.GH.II.275. Blaum.Sib.107. Ingen er

der, som tager sig af os (fattigfolk) og giver

os gode Raad! t\æxtom.AndNx.PE.II.267.
JesperEw.K.ll. jf.: At man er af god Familie

betyder ikke, at man er af rar Familie, ofte

tværtom— men at man er af socialbetydende

Familie. SvClaus.ER.86.
Tvær-træ, et. I) (ænyd. d. s., oldn.

J)vertré; især fagl.) træ(stykke), bjælke olgn.,

der sidder paa tværs (i en trækonstruktion

olgn.). Tvertræ . . kaldes et løBholt. Moth.

T232. MilTekn0.273(om spændlægte i tøm-

merflaade). HCAnd.KS.1.26. Korsets ene

']LyæTtT3S.JLange.MF.192. 2) (snedk., tøm.)

træ(stykke), der er afskaaret paa tværs af

træets længdeakse; endetræ. Lovtid.1920.A.

1617. Drejning i Tværtræ (f. Eks. ved Frem-
stilling af Skaale el. 1.). Møbelsnedkeri.[1937J

.

367.

tværts, adv. se tværs.

Tvær-tømmer, et. (ænyd. d. s.; især

tøm.) tømmer(stykke), der ligger paa tværs,

spec. : vinkelret paa en bygnings længderetning.

Moth.T232. FagOSnedk. -udvækst, en.

spec. (anat.) d. s. s. -tap. HKrabbe.Hestens
Ariatomi.(1885).23. LandmB.lI.13. -vals-
nin^;, en. valsning paa tværs (idet

emnets længderetning er parallel med val-

sernes akse; jf. Skraavalsning^. Hannover.

Tekn.llO. -vej, en. {ænyd. d. s., oldn.

J)vervegr) vej, der gaar paa tværs af en anden
(større) vej (for enden af denne éll. som side-

vej); ogs. (nu mindre br.) om sted, hvor to

saadanne veje støder sammen (krydses); kors-

vej (Moth.T232. VSO.). Vi rede først ind

paa en Tvervej til Venstre — den endte ved
10 et stort KidST.Blich.(1920).XI.26. Fra Midter-

alléen gaar straaleformigt syv Hovedveje
ud, der atter indbyrdes er forbundne ved
Tværveje. Brandes. X. 329. JVJens.D.16. jf.

(overf.): Tværveje. OlafHans. (bogtitel. 1904).

-vold, en. spec. (i$J) om en paa tværs aj

et brystværn (en hovedvold) liggende vold (til

dækning mod skraaild olgn.); travers. vAph.

(1764). En Tværvold . . danner ved Thyra-

borg sin Vinkel med Hovedvolden. FrHamm.
20 Dettredie slesvigskeFelttog. (1851).70. Bryst-

værn med tilhørende Tværvolde eller Tra-

verser. Da(/&L^«/2iSS2.i.sp.4.
II

(zool.:) (en)

Konkylie, hvis enkelte Omvrid ere svagt

længderiflede og med Mellemrum bære lave

Ty33rvo\de.Sal.XVII.674. -vorn, adj. (af

tvær 2.2 ell. III. tvære 2(i); især dial.) tvær;

vrangvillig; vranten. MDL. VSO. en af Ar-

bejderne . . en tavs og tværvoren Satan.

Hutchinson.Guds'Veje.(overs.l926).156. Gads
30 Mag.1942.542. Feilb. UfF. -væg, en. væg,

der gaar paa tværs, spec: vinkelret paa en

stues langvæg (sidevæg), en bygnings fagade.

Amberg. (han) stak bestandig den ene Fod
frem for at finde den afsluttende Tværvæg
(o: i den mørke gang).Schand.SB.189. Elling.

H.89. -æcget, adj. (jf.-Y>il; spec. arkæol.)

om en pil (s spids) olgn.: hvis æg gaar paa
tvæ.rs. Vedel. Bornholms Oltidsminder. (1886).

10. -øjet, adj. (jf. -skyde 1 og se tvært

40 (1.2); nu sj.) som ser skævt; (lidt) ske-

lende.Moth.T233. jf. VSO. MO. || uegl. (jf.

tvær 2.2^; som (i ansigtsudtryk, væsen osv.)

lægger tværhed for dagen; tvær; vrangvillig;

vranten, (en) suurmuulen og tverøyet "EA-

skere. KomGrønneg.VI87 . *Jeg vil hylde den
kristne Kirke

|
for Michelangelo.

|
Den

spurgte ham ikke tværøjet
|
om Katekisme-

tro. KMunk. Tempelvers. (1939). 27. -økse,
en. (jf. -bil; især tøm. ell. arkæol.) økse,

50 hvis æg staar paa tværs af skaftets retning

(mods. Retøkse^; skarøkse. VSO. MO. Soph
MUll.VO.36.121. Skjoldb. MM. 1.106. FagO
Snedk.
Tvæt, en ell. (mindre br.) et (Goldschm.

FVIII.113. OMads.VV68. jf.: *et Morgen-

tvæt. %/rPed.5'S'.S2. samt Fodtvæt;, [tvæd]

{ænyd. d. s., sv. tvått, oldn. J)våttr; vbs. til

IV to; jf. I. Tvætte, II. tvætte; nu Qj, især

højtid., poet., arkais. ell. hos sprogrensere)

60 I) det at tvætte (især: legemsdele (jf. Fod-,

Haandtvætj ell. klæder (jf. Klædetvæt. DL.
2—14—8. LHøyer.G.82. jf. MO. 11.1238));

tvætning; vask; ogs.: bad (I.l). I.l) i egl.

bet. Den, som toer sig efter Berøring af et
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Lig, og atter rører ved det, hvad Gavn
havde han af sin Tvæt? Sir.34.26. klæderne

er i tvetten. Moth.T134. Til Tvet og Bleeg

ere de alcaliske Vande de bedste. JCLange.
NV129. *Vand til Hændernes Tvæt udgyder
en Terne fra K&nden.PMøll.ES.I.232. *Den
Qvinde, som til Tvæt og Vadsk

|
Hist bruger

Lud og Sæbe rask
|
Og renser baade Uld og

Linned. Winth.NDigtn.120. *som Dugdraaber
trilled . .

|
Vandets Perler nedover

| Parrets

herlige Lemmer,
|
dengang de rejste sig

begge,
I
styrket af Tvættet. Drachm.VS.46.

Præsten trænger skam mest til Tvæt,
|
thi

han har spildt Æg i Skiægget.Aakj.Muldog
Malm.(1909).52. det er rart at . . faa Ansigt

og Hænder frisket med et højst fornødent

T\æt.DagNyh.^*/i 1922.8. sp.2. \\
(tidligere)

spec. om regelmæssig vask af en persons lin-

ned, i forb. m. ord som Kost (IILl), Lys
(L1.2) olgn. Reenb.1.312. enhver Academist
(o: paa Sorø Akademi) nyder et garneret

Kammer, Kost, Lys, Ildebrand, Tvæt og
anden OpvåTtning. Éolb.Staai. 256. EPont.
Atlas.III.139. 1.2) Ulledl. Der gives Pletter

. . som kun kan afvaskes i en Tvæt, der er

kostbar . . og forfærdelig, men nødvendig
som den evige Retfæidighed.Ing.EM.11.77.

faa Oversættelser komme paa Scenen, uden
i Forveien at være bleven . . vaskede og
rensede, og for det meste kunde der behøves
endnu langt mere Tvæt. Heib.Pros.V1.236.
*Rens os i Din (o: HelUgaandens) Klarheds
Tvæt. Jørg.D.70. spec. (jf. Bad sp.l004';
relig.) om daaben: *Jeg spared ei paa hellig

Tvæt.Ing.RSE.VI.261. der Vandet (til daabs-

handlingen) blev baaret ind (sagde) Bispen
. . at den udvortes Tvæt kun betydede li-

det imod den indvortes. Hauch.TYII.118. jf.

Grundtv.SS.1.125. \\ om grov, haard behand-
ling ell. medfart (jf. L Bad 4, IV to sp.73'«-).

Om Kongens Folk fik ham engang i Tvet?
Ew.(1914).II.248.

2) (nu sj.) det (tøj), som tvættes. Moth.
T 134. Briand de Crevecoeur. Underretning om
Blod-Soot.[ca.l750J.25. || spec. i forb. (have)

en stor tvæt, (have) meget (tøj) at vaske,

en stor vask. JSneed.V.135. VSO. MO.
3) (uden skarp adskillelse fra bet. 1 ; 1. br.)

om middel (vand olgn.), hvormed man
tvætter. Terner bar Tvæt, |

han (a: kong
Ragnar) toed sig e'].OlafHans.Tværveje.(1904).

55. jf. bet. 1.1 : ^ptndstnne-^^Døttrene stod

^?y og giorde dem (o: sig) saa reene
|
Som

mueligt — med en skiden Tvæt. Bagges.V
219.

II
billedl.; med tilknytning til udir. tvætte

(to, vaske) sine (egne) hænder (se II. tvætte

1.1 slutn.): „Jens Peter har set ham med
hende paa Gaden." „Du Fredsens Gud!
Paa Gaden!" udbrød Mdm. Skau som med
et stort Tvæt over sine egne Hænder.
Ooldschm.FVIII.113. (poet.) om det fra et

(dødeligt) saar udstrømmende blod: *(spydet)

han kaster let,
|
for frem at ridse

|
den røde

Tvet. OeU.ER.126. 8a.NO.(1819).3L Mit

Skjolds, min Adels Skjændselsplet
|

Jeg
vadsker ud med blodig Tvæt (o: blodig
hævn).Ing.DM.^96.
Tvæt-, i ssgr. se Tvætte-.
Tvætning:, en. flt. -er. (nu o, især

højtid., bibl. ell. hos sprogrensere) hand-
lingen at tvætte; tvæt (1); tvættelse.
vAph.(1759). VSO. MO. Jeg saa' Tjeneste-
karlens rødmussede Ansigt, som dukkede op

10 af Tvætningen (i en spand vand).Drachm.
UB.105. (vaskevandet) er saa skident, at man
maa se sig om efter andet Vand, for at blive
af med Mærkerne af den foretagne Tvæt-
ning. RSchmidt.BH.77. Tvætninger af (1819:
at udtoej Bægere og Krus. Marc.7.4(1907).
jeg saa Lam fra Tvætning gaa snehvide.
KMunk.Tempelvers.(1939).47.

jf. Tvætte-
vand: Tvætningsvandet var bragt ind,
og de havde toet deres Eænder.Hauch.TV

20 11.135.
II

spec. d. s. s. Ligtvætning: redebon,
som I har viist Jer,

| Med Vaskning, Tvæt-
ning, Kistelægning, Fyntning.Oehl.PSkr.il.
93. Pont.FL.(1892).134.

\\ overf. *(naar
man) ved tilbørlig skarp og kritisk Tvæt-
ning

I
Har klaret hver en tvivlsom Bibel-

sætning . .
I
Da bliver Troen renset, puur

og k\2iX.PalM.AdamH.I.38.
I. Tvætte, en (Drachm.M.7. jf. Feilb.)

ell. et (Drachm.l001N.21.
jf. Feilb.). ['tvædo]

30 (no. dial. tvætte, oldn. pvætti (n.); sideform
til Tvæt ell. vbs. til II. tvætte; i rigsspr.

(1. br.) CJ, højtid.) I) d. s. s. Tvæt 1. jf.

Feilb. samt Morgentvætte. Drachm.lOOlN.
21. sa.M.7. Il billedl. Vi tager os Tvætte i

Livsdagens YXv.sa.M.70. saa vel kan Sjæ-
len trænge til Naadens Tvætte. Ojel.HS.212.
2) d. s. s. Tvæt 2. Feilb.

II. tvætte, V. ['tvædo] -ede. vbs. -ning
(s. d.) ell. (1. br.) -else (Moth.T134. Joh.2.6

40 (OGuldb.). Hebr.9.10(1907)), jf. I. Tvætte.
{ænyd. d. s., sv. tvåtta, oldn. J)vætta; afi. af
Tvæt; „næsten aldeles fortrængt af . . vaske."
VSO. MO.; nu O (især højtid., poet., bibl.;

jf. Levin.) ell. (1. br.) dial. (UfF.(Sjæll.). jf.

Levin, samt FrGrundtv.LK.184))
I) i egl. bet., som udtryk for rensning, bort-

fjernelse af smuds (pletter), ved beluindling med
(neddykning i, overskylning med) en vædske,

især vand (vaskevand, sæbevand, lud, bade-

50 vand): to (IVl-2); vaske. I.l) (jf. IV to 1)

m. h. t. (tilsmudset) ting, legemsdel, person

(ofte refl.), brugsgenstand olgn. Moth.T134.
Først tvætte de (syge) sig af (Helenes) Kilde

ved Thisvelde og derefter maae de . . sove

paa denne Helgens GTtLV.Junge.235. ! lyse-

gule Flætningerl . . | Hvor ofto har jeg tvæt-

tet Jer i Kildens Wæld.Oehl.Hclge.(1814).142.

bring gaa . . Vand, | Paa det min Gjest kan
tvætte sine Ilænder. Hauch.EØ.56. Qvin-
den . . tvætter sine Børn, | Og syer og lap-

fer paa de gamle Klæder. HCAnd. AH. 50.

lun toed og tvætted ham (o: den saarede

søn). Drachm.KW.21. Tvættet og nettet foran

Spejlet i det lille Sovekammer faldt hun til
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Ro i Kurvestolen.Poni.ilifff.67. Alterkarrene
(skal) tvættes og tildækkes. Schindler. Liturgi.

(1928). 311. Lad der blive hentet lidt Vand,
saa I kan tvætte (1871: og toerj eders Fød-
der. lMos.l8. 4(1931). m. obj.-præd.: *stum
vil jeg med mine Terner tvætte

|

(ligets) Vun-
der Tene.Gjel.KH.41. \\ spec. m. h. t. klæder,

linned olgn.; (tidligere) ofte m. obs. anv., især

som udtryk for arbejde, der paahviler en, ud-

føres som erhverv olgn. at sætte sig ned paa lo

egen Haand for at sye og tvette for Folk.

Schyite.IR.IV.115. en Kiedel til at bruge,

naar jeg skal twette. Den da Tartuffe. 168.

Dronningerne gik
|
Til Floden ned, for fine

Lin at t\ætte.Oehl.Regn.(1849).94. Hrz.

XVII.163(se u. Klaptræ 1.2^. der skulde en
vis Øvelse til at tvætte, og de unge, uøvede
Vaskepiger oversprøjtede sig. Strange.MS.82.

II
(med overgang til bet. 2) i forsk, talem. (med

tilsvarende anv. i forb. m. IV to 1.3 og vaske/ 20

den ene haand tvætter den anden (se

Haand sp.558^^). Mau.3369. tvætte sine
hænder (jf. Tvæt 3; se nærmere u. IV to

1.3 og vaske/- spec. efter Matth.27.24: Vi
andre kan . . paa en bedre Maade end Pila-

tus tvætte vore Hænder. TidensKrav."/\o
1897.1.sp.3. Rosenkrantz.G.II.145. tvætte
en morian hvid, se u. Morian 1. jf.: *Er
Ansigtet en Morians,

|
Forgjæves kun det

tvættes. Grundtv.SS. Y84. 1.2) (jf. IV to 2) 30

m. h. t. smuds(plet) olgn.; især (jf. aftvætte

1; i forb. tvætte af. Moth.T134. *See . .

den røde Plet paa Gulvet der,
|
Som ingen

Lud, som ingen Aske tvætter. | Det er min
(husbonds) Blod. Oehl.XI.60. Eugenia toede
Hænder i (køkken-)Yådsken . . (hun) tvæt-
tede Sæben af en sprukken Aim.Bang.UA.
145.

2) billedl. 2.1) (jf. IV to 3^ svarende til

het. 1.1 (se ogs. bet. l.i slutn.). *Dend Haand 40

der tvetter dig af syndens første Søle
|
ved

samled aand og vand (0: ved daaben).Sort.

(DSt.1909.39). *med Nidkjærhed opfyldt
|

Mod sine Tiders Laster
| . . han Verdens

Tarter blaa (0: taterblaa)
|
Og sorte Hud vil

t\ætte. Falst.153. Suhm.I.154(se u. afto 1/
*Tvæt denne Sjæl for Stank og Skarn,

|

haa hej, i din Uskyld, Barn. Holstein.SB.l 4.

m. obj.-præd.: *Ren af Synden du mig tvætte.
SalmHj.464.5. tvæt (1871: toj mig hvidere 50

end Sne. Ps.51.9 (1931). 2.2) svarende til bet.

1.2, m. h. t. skam, syndeskyld olgn.; især (jf.

aftvætte 1) i forb. tvætte af. *(de) Der
Pennens Ragekniv mod Verdens Strube
sætte

I

Med Blekkets Lud der Skabb af

Jordens Hoved tyette. Holb.Skiemt.)(7^. *en
blodig

I
Fornærmelse kun tvættes ud med

Blod.Oehl.EA.(1820).105. *Led den ind i

mine Aarer,
|
Floden (0: Jesu forløser-blod),

som kan lis-Bjerg smelte,
|
Som kan Blod- to

Skyld tvætte a,i\Grundtv.SS.I.455. *I Blod
han tvætte vil den Skam.Winth.ND.183.
Gjærne (jeg)

| soned min Brøde og tvætted
min Ska.m. Røse.MD.121. *Glemt er al Sorg,

og hvad jeg ondt har gjort,
| det tvættes

bort i denne Strøm af Gnid. Jørg.Bagallede
blaaBjærge.(1913).13.

Tvætte-, i ssgr. (sjældnere Tvæt-, se u.

Tvætte-handske, -hytte, -tærskel, -vand/
((3, højtid., kirk. ell. (især foræld.) dial.) af
Tvæt (1) ell. (især) af II. tvætte (1), ofte

med tilsvarende ssgr. med IV to og vaske,
navnlig som udtr. for, hvad der hører til

(bruges ved) vask af linned olgn., saaledes

(foruden de ndf. anførte) ssgr. (svarende til

nu alm. Vaske-j som Tvætte-balje, -fad,

-kar, -kedel, -tøj olgn. -bord, et. spec. (jf.

-skammel^ om bankeskammel (bankestol).

MDL. FrGrundtv.LK.32. Strange.MS.81.
-dug;, en. dug (II.I.2), hvormed (i den ka-

tolske kirke) præsten ved kommunionen (2)

aftørrer sine fingre ell. kalken. Schindler.

Liturgi.(1928).311. -handske, en. (nu
næppe br.) (skind)handske, som kan va-

skes; vaske(skinds)handske. Tvæt-: Forordn.

(Kvartudg.)*U1741. -hytte, en. (jf. --værk;

bjergv.) hytte (1.3), hvor malm olgn. udvaskes.

Tvæt-: LTid. 1729. 411. -kamme, en.

spec. om en i den jødiske synagoge staaende

kumme, hvori man (ved indgangen) væder
fingrene. Nathans.MP.280.418.

Tvætter, en. flt. -e. {ænyd. tvættere;

jf. Tvætterske; nu sj. (jf. VSO.)) person,
der tvætter (har den bestilling at tvætte).

Pagtens Engel . . kommer . . han er som
Smelterens Ild og som Tvætternes Lud. Mol.
3.2. Bagges.V.228. JLRasm.1001Nat.14. VSO.

jf. Guldtvætter: (de) tage mod det Guld,
som er blevet renset, og seer efter, om Tvet-
terne ei stiæle noget dersd. Reiser.III.310.

t Tvætter-kone , en. vaskerkone (jf.

Tvætterske/ Fund.*%1752.§ll. Tvætter-
ske, en. flt. -r. {cenyd. glda. d. s.; nu sy'.)j

kvindelig tvætter; vaskerkone; vaskerpige.]
taler du om vore Huus-Holdersker, Huus-j
Piger og Tiwettersker? KomGrønneg.V116. Ge-\

neralen . . antog hende som en Tvetterske.j

Reiser.III.268. Biehl.DQ.IV.134. VSO. M0.\
Tvætte-skammel, en. (jf. -bord/l

d. s. s. Bankeskammel. Moth.T134. VSO.]
-sted, et. {ænyd. d. s.) d. s. s. Tosted.

EPont.L.13. *Hun stod ved Tvættestedet,
|

I Kuld og Regn og Slnd.Grundtv.Dansk.III.i

452. fattige Smaahaver og Gaarde, hver]

med sit Tvættested nede ved Vandet.]

GBauditz. Sophus Bauditz. (1917). 47. -tær-
skel, en. (jf. Totærskel; især dial.) d. s. s. i

Banketærskel. Tvæt-: FrGrundtv.LK.m.
Strange.MS.81. LollO. -vand, et. (ænyd.

d. s.; jf. Tvætningsvand u. Tvætning) vand]

til at tvætte (sig) i; vaskevand (spec. til

haandtvæt). jeg (er) ikke værdig til at

bære hende Tvættevand. Thyreg. UdvFort.I.

145. PHans.KK.195. Drachm.SB.137. Hun
besørgede selv Tvætvandet og den sæd-

vanlige Aftendrik, med Alt hvad der hørte

til en hædret Gjests Modtagelse. /ngr.PO.//.

44. Roos.TL.83. -værk, et. (jf. -hytte;
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hjergv.) værk, hvor malm udvaskes; vaske-
værk, (ertsen) føres til Tvetteverkerne, hvor
Vand . . skyller det ubrugelige hoit. Schytte.

IR.II.164.

Tvøbak, en. se Tvebak.
I. Ty et. se I. Tøj.

II. ty, V. [ty^ præt. -ede [ity(a)5a]

(sj. skrevet tyde. FGuldb.I.125. CNyrop.Den
da.BoghandelsHisLI.(1870).75); part. -et

[•ty'(a)<]
II
som hjælpeverbum bruges i bet. 1

alm. være (Blich.f1920).XXIX.30. Mariager.
F.I.35. VVed.BB.40), sjældnere have: (han)
kom fra Restaurationen, hvortil han havde
tyet efter sex Timers Undervisning i Træk.
Schand.UM.2. (ænyd. ty(d)e, slutte sig til,

slægte paa, glda. thythæ(s with), forenefs

med), SV. ty (till) (fsv. thy(a) (thydha) til,

tage sin tilflugt til, stole paa, regne med),
no. ty (til), oldn. J)^6a, gøre venligsindet

fpfb&sk, gøre sig til ven med, slutte sig til),

oeng. (ga)tiedan, slutte sig til; til oldn. J)^&r,
venlig, jf. got. j)iuj), godhed, det gode; men
(i nyere spr.) uden sikker adskillelse fra tyde

(11(2)) (jf. dial. (fynsk) tys med, nøjes med,
lade gælde. UfF.) og fra glda. ty, hjælpe,

støtte. (Rimkr.M.1.125. DGL.VII.83), æda.
ty(u) (jf. Wim.Navneordenes bøjning.(1868).
43 f.), da. dial. ty, taale, udholde (JHSmidth.
Ords.166. MDL. FrGrundtv.LK.127. LollO.),

SV. dial. ty, magte, formaa, strække til, no.

dial. ty(a), hjælpe, forslaa, oldn. t^ja, hjælpe,

jf. ty. ziehen, drage, trække, got. tiuhan)
I) (i hjælpeløshed, nød, fare) søge (4)

hen til en person(s omsorg, hjælp) ell. til et

(tilflugts)sted (for at finde hjælp, komme i

sikkerhed olgn.); tage sin tilflugt (til);

især m. præp. til (jf. Tilty^ ell. adv. hen
(jf. henty;, ind (EChristians.Hj.90. PEBen-
zon.P.179), ogs. med angivelse af det efter-

søgte, attraaede ved præp. om olgn. *Enhver
for Dommen skælve maa

| Og ty hen un-
der '^&a.den. SalmHj.466.2. 'Mit arme Lam,
hvi tyer du ei

|
Til din trofaste Hyrde?

Ew.Skr.1.297. (han) forestillede dem, hvor
besværligt det . . faldt, at tye den Svenske
Konge paa Haand (oldn. orig.: sækja til

Svia-konungsj, naar de trængde til Noget.
Grundtv.Snorre.il1.204. Er Qvæget sygt, er

noget ondt paa Færde,
| Saa tyer man strax

om Raad til Mutter Karen. flet6.£Iv.7. (den
dødsdømte vilde ikke) ty til hendes Mildhed
og mde.Hjort.KritLit.il1.136. *0e frygter

Du for Kongen,
|
Til Dronningen Du tye.

|

I hendes Jomfrubuur | Vil jeg skaffe Dig Ly.
Winth.HF.217. Paany tyet hen til sit een-

somme Fristed, gjorde Adolph det første

Skridt, som fører til . . RoUghed.Gylb.VIII.
155. de tyr til nabostammeme om hjælp.

AOlr.DH.1.38. De mest forkomne af Byens
Fattige . . tyede til heT.AndNx.PE.il.242.
uegl: »Da tyede Kiemper til dit (s: havets)

Skiød (o: omkom i søslag). Ew.(1914).II1.188.
(sj.) refl.: »han klareret var i Bye, | Og sig

til Hiemmet skulde tye.We88.167. j| med af-

svækket bet. Jeg vandrer fra Bye og til

Bye
I

. . til Sang . . Citheren klinger;
| Og

Koner og Børn om mig tye,
| Og de Piger

saa tæt mig omiingeT. Bagges.IY248. især
(uden forestilling om bevægelse) som udtryk
for at søge ell. gribe til noget som et middel,
en udvej, selv det nødvendigste Ophold (i en
fremmed by) er mig piinligt. Da tyer jeg til

min Dagbog. Jeg er nu bleven vant til at
10 underholde mig med mig selv. Kofoed-Hari-

sen.KA.II.55. Der fandtes nok af Arbejde
at ty til. EBertels.MH.134. i den Alder, hvor
. . Kvinder tyer til Rouge og Belladonna.
IsakDin.FF.202.

2) (nu kun dial.) især i forb. m. præp.
paa: slægte (2.i) (paa). Moth.T238. MDL.
Rietz.768. Feilb. LollO. UfF. talem.: Det vil

gjærne ty af (o: vise karaktertræk af, lighed

med) det, det er kommen ai. Krist.Ordspr.

20 362. Feilb. jf. Mau.9132. uden præp.: Art
tyder Art (o: afkom slægter paa sit ophav,
sin art). Mau.313.

III. ty, V. (ogs. skrevet tyde. ;/. Moth.
238). -ede, {no. dial. tya, tilrede, ordne,

pynte, isl. t^ja, udstyre, jf. sv. dial. ty ned
(ner), tilsmudse, oldn. tygja, udstyre med
(iføre) rustning; fra mnt. tugen, skaffe (no-

get nødvendigt, spec. klæder), nt. tiigen, jf.

ty. (er)zeugen, anskaffe, frembringe; rimelig-

30 vis til mnt. tuch, redskab, udrustning, klæd-

ningsstykke (se Tø]); nu dial.) (an)skaffe
(sig noget, spec. klæder), jeg kand ei tye det

under 100 daler. Moth. T238. HUbertz.Ærø.

(1834).253. MDL. Folk, der var løben did

(o: til en auktion) forat ty sig en Stege-

pande eller et i^kildeTi.JakKnu.S.83. Han
tyede sig et nyt Lag Klæder og en Paraply.

Skovrøy.Fort.23. Feilb. jf. Nat Tid.'/t 1944.

8.8p.lff.

40 IV. ty, V. se II. tyde.

Tybo ell. Thybo, en. ['ty(-)-] fit. -er.

(glda. thytbo (Gamle jy. Tingsvidner, (udg.

1882).16; jf. Tybonit samt Ty-lænder, -læn-

ding) person fra landskabet Thy nord for Lim-

fjorden . Moth. Conv. T 1 43. Langebek. Breve.

253. Thyboernes Tradition om St. Thøger.

Ellen Jørg.H. 45. Tyboerne har megen bred

SelvføleIse.Z)anmi^FC.604. Krist.Ordspr.498.

Feilb.III.786. som (til)navn: Jacob von Ty-

xhoe. Holb.(komedietit€l. 1725). || hertil ssgr.

som T(h)ybo-folk (JFriis. 55), -kræm-
mer (bissekræmmer fra Thy. Feilb.), -ost

(VSO.I V.0237. Bornholm8Avi8.'*/il844.4.8p.2.

jf. Tybonit 2), -sprog (EBertels.MH. 95).

T(h)ybonit, en. rtybo'nid] flt. -ter.

(dannet efter Israelit, Mosait osv.; jf. Chr

Møllus. 164; nu 1. br.) I) d. s. s. T(h)ybo.

Schandrup.I4' (se ogs. u. Sailingbo;. (Agger-

boerne) ere Thyboniterncs Molboer, men i

60 endnu høiere Fotents. Blich.(1920). XXIII.

131. 2) (jf. T(h)yboost «. T(h)ybo; f o«' /"«

Thy. Reenb.1.27. JFrii8.56.

Tycho BrahcM Das, en. [tygo-

•bra-(o)8-l (ogs. Tyjfe [ty<)qi)-] (Uosum.
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InauspicatusDiesJovis. (1706). 3. Gylb. 1. 179.

Werl.Holb.*162. Bøgh.JT.8.538. S&B.) ell.

(sj.) Tygge [tyga-] jf. Grundtv.fFolkekal.

1859.77)). egl. om hver af de 32 dage (i

aaret), som if. gi. (m,en næppe rigtig) tradi-

tion ved Tycho Brahes astronomiske bereg-

ninger skal være bestemte som ulykkebringende

(for den, der fødes, trolover ell. gifter sig,

rejser, flytter, afslutter en handel, begynder en
retssag olgn. paa en saadan dag; jf. PSyv. lo

IJ.247. Arlaud.523. NatTid.^^/il920.Aft.5.

sp.lff.*yil920.Aft.4.sp.5); i olm. mere ube-

stemt: dag, paa hvilken mange uheld ell.

ulykker indtræffer (for en); ulyhkesdag.
SamlingafNyttigeMaterier.II.(1745).447. Ty-
cho Brahe . . havde 32 Dage om Aaret,
som han holdt for at være ulykkelige: Disse

kaldtes Tycho Brahes I>8ige.Tullin.II.305.

Wess.155. Thiele.111.24. Denne Dag var for

det Lindalske Huus . . en sand Tycho- 20

Brahes-Dag. Gj/Z&./Tf296. *Saa endtes denne
Tychobrahes-Dag,

|
Der ham i hver en

Retning Tab ^adilørte. PalM.AdamH. 11.133.
Skjoldb.ML.62. jf.: denne Morgen var vist

een
|
Af Tyge Brahes Dage,

|
Der endes kun

med Sorg og Meen
|
Bedrøvelse og Klage.

Tychon.Vers.328. tychonisk, adj. [ty-

'ko'nisgf] adj. til Tycho (Brahe); spec. i forb.

det tychoniske system, se System 3.1.

Tyd, en ell. (sj.) et (Spectator.1943144. 30

251. Tidsskr.f.Søvæsen.1946.178). [tyJ5] flt.

d. s. (SøkortStedn.26). {af II. tyde; dannet

af Jesp. (efter I. Lyd 2,3-4^; jf. Mis-, Om-,
Tvetyd; sprogv., 1. br.) d.s.s. Betydning (2.i).

Jesp.(pSt.l908.212). LJac.KvM.3. „Skipper-
historier", et Ord, der har ens Tyd i Øst
og Yest.NMøll.VLitt.1.36. MKrist.FS.51.

jf.: (sprogets) lydlige og dets tydlige For-
hold. Jesp.(DSt.l908.212).

tyd-bar, adj. ['ty(-)6-] (ta, 1. br.) som 40

(let, sikkert) lader sig tyde (tolke), let tydbar
Symbolik. BerlTid.'ViiWOé.Aft.l.sp. 4. tyd-

bare indskrifter. DRun.sp.802.
Tyddel, en. se Tøddel.

I. Tyde, en. ['tySa] flt. -r. (fra (m)nt.

tute (tiite), horn, pibe, fløjte, rør; jf. sv. dial.

tjuta, angelik(a); besl. m. I. Tud; se videre

u. Skarntyde) i) (dial.) rør ell. rørformet
planterod olgn. MDL. Flemløse.7.54.131.

226. Feilb. 2) (især poet. ell. dial.) S? 50

(skærm)plante med hul stængel; navnlig

d. s. s. Gift-, Skarntyde. Tyder. Umbelliferæ
genuinæ. Drejer. Bot Term. 270. Hans Povls. I
HimmerlandsDal€.*(1946).42. Rietz.736. koll:

Kilden risler gennem Tjørn og Tyde.Bergf-

stedt.I.lO. //.Tydeplante. BerlTid.*U1921.

Aft.2.sp.2.

II. tyde, V. ['tySa] (nu dial. ty(e).
MDL. Feilb. Brenderup.§22.23. LollO. jf.

Moth.T238. spec. (i ældre skol.) i bet. I.2: eo

smst. Oehl.Levnet.1.58. VS0.VII.811. MO.
(„sædvanligen: at tye"). Levin.PS.7). præt.

-ede ell. (nu ikke i rigsspr.) tydde (Rosen-
krantz.H.74.

jf. Moth.T238. LollO.); part.

-et ell. (nu ikke i rigsspr.) tyd (jf. Moth.
T238. vAph.(1764). LollO. samt utyd. vAph.
(1764)). vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.); jf.

Tyd. (ænyd. d. s., glda. thydha (SjT.74.98),
SV. tyda, no. tyde, oldn. J)y6a, ty. deuten,
holl. duiden, jf. oeng. gej)iedan, oversætte; til

run. t)iu{), folk (bl. a. i (dat.) snipinpu,
„Svitjod", sveernes rige (folk)), oldn. J)j66,
got. piuda; jf. tysk; m. opr. bet.: gøre for-

staaelig (for folket) \\
(i senere spr.) til dels

sammenblandet med II-III. ty og glda. tyge
(se overtyde, I. paatyde^)

I) (fatte og) udtrykke noget som væ-
rende at forstaa (opfatte) paa en vis
maade; fatte og udtrykke betydningen
af noget (hvorledes det rettelig skal opfattes);

forklare (paa en vis maade); ofte med nær-
mere bestemmelse ved som (4), ogs. for (lY
I6.2) ell. til (II.23.6). I.l) (især Q}) i al alm.,

m. h. t. forhold, begivenhed, fænomen olgn.:

udlægge; udtyde, tyde noget til det beste

(ell.) til det verste.JJfofft.T238. Nu (0: ved

Jesu fødsel) tændtes Lys i Skyggers Land
. .

I
Og Barnet tyder nu i Vang |

Hvad
David dunkelt saae og s&ng.Grundtv.SS.L
394. Dersom Sligt (0: livskaarene i Dan-
mark) for Fattigdom du tyder,

|
Østens

atlaskklædte, rige Mand,
|
Glad mit sorte,

danske Brød jeg bryder (og)
\
Takker Gud.

PMøll.ES.1.49. Christendommen (tillader)

ikke Mennesket med Pegepind at ville tyde
det hemmelighedsfuld Usporlige i Forsynets
Tilskikkelser. IfiVCtoMs. Hø^'sA;. i4. I Forbi-

farten søgte hun at tyde Udtrykket i hans
Ansigt. ErlKrist.DH.93. Det er ikke de fak-

tiske Begivenheder og Personer, han (0:

digteren) vil tyde ; thi han er ikke Historiker.

KMunk.S.5. (et oldtidsfund af barktæpper) er

tydet som Ilyttegu.lye. Steensberg.DB.lO.
||

spec. m. h. t. mystiske, varslende fænomener,
drømme (jf. Drømme-tyder, -tydning^, gaade-

(fulde begivenheder), stjernerne (s gang ell.

konstellation; som bestemmende for et men-
neskes skæbne; jf. I. Stjerne 3.1^. Jeg skuer,

jeg grubler, jeg stræber at tyde
|
De Syner

jeg seer ved det natlige Skin. Grundtv.

Kvædl.41. Du her . .
|

Forklar og tyd
mig denne Gaade!0eW.X.3. Især vare de

nordiske Fruentimmer bekjendte for deres

Færdighed i at tyde Drømme. Allen.Haandb.

26. Er det ikke Guds Sag at tyde Drømme
(1871: høre ikke Udtydninger Gud tii;?

lMos.40.8(1931). Kunsten at tyde Stjerner.

Romanen omTristan og Isolde, (overs. 1941). 27.

jf. CKMolb.SD.196.
II (jf. betyde 1; 1. br.)

m. h. t. ens egne følelser olgn.: tilkendegive;

lægge for dagen; udtrykke; røbe. mod Charles

vendt
I
Er hendes Sjæl, igjennem Øiet sendt,

I
Der, fyldt med Taarer, hendes Indre tyder.

PalM.D.81. naar Handuen sætter sig paa
Vange

|
Tætved sin Hun, og Ømheden de

tyde
I

Ved om hinanden kurrende at gange.

CKMolb.Dante.Ill.203. jf. bet. 3: Du (for-

talte) med en klygtig Mine, Der tyded
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(Oehl.ND.260: vidned; Vigtighed og Nyhed,
om

I

Din Kongelige Ven (o: Olaf Trygvesøn)
hist i Dublin (o: skønt han allerede var i

Norge).Oehl.(1831).L3L 1.2) m.h.t. (dunkle,

tvetydige) udtryk, ord, tekster olgn.: ud-
lægge; udtyde; tolke; spec: oversætte ell.

(især tidligere; skol.) bestemme, forklare
et ord, et udtryk, en tekst grammatisk
(m. h. t. bøjningsformer olgn.), syntaktisk,
betydningsmæssigt (fx. ved hjælp af gram- i'o

matik og ordbog); tidligere ogs. (skol.): kon-
gruere et udtryk, en sætning paa (gramma-
tikalsk) rigtig maade. Tyde (ell.) Tye (er)

at sette en tale i sin rette orden, som skole

børn gax.Moth.T138. *Aurora og Gramma-
tica,

I
At tye og componere . . | Alt saadant

var for mig kun spil. Holb.Skiemt.Fl^. Med
famle Helte Paars kand lignes udi Rom.

|

'aa anden Dansk, Per Ruus da svared, sligt

jeg tyder: |
Paars lignes kand med en 20

og anden gammel Snyder. so.Paars.223. jeg

havde alt længe, ikke just læst, men tyet

disse Digtere. Ew.(1914).111.239. Græsk kun-
de jeg den Tid og kan endnu kun tye. sms^
247. Engang da vor nidkære Lærer . . aller-

bedst gik og tydede for os, forandrede sig

med et hans Ansigtstræk. Tau6er.Z)agf&.35.

Jeg skulde . . giøre mig en Fornøielse af at

tye dem (0: Oehl.'s digte) for Fr: Schlegel.

Cit.l804.(Oehl.Br.I.89). vi toge . . en heel 30

Bog af Æneiden ad Gangen— rigtignok efter

der brugelig Maade cursorisk — men tyede
den ordentlig og godt. Rahb.E. 1.136. *Hver
Morgen læste hun (o: moderen) for ham en
Spalte

I
Af Bibelen, og tyded ham dens Ord.

PalM.AdamH.1.50. Degnen tog Papiret og
anstrængte sig for at tyde den tydske Text.
Schand. TF. 1.143. de skal lære at tyde

(1871: forstaaej Oids^TOg. Ords. 1.6 (1931).

jl t særlige forb.: Han er fomøiet, naar han 40

lærer at tye en AntoT.JSneed.il.31. Oehl.

Levnet.1.43. Hrz.VIII.77. (jeg) er nu atter

kommen tilbage til min Bog (0: skolelæs-

ningen) og Hr. von Cicero hvis Pligtlære jeg

hellere vilde følge i Livet end ty igjennem.
HCAnd.Breve.I.14. jf.: saaledes blev Cor-
nelius Nepos fra Begyndelsen til Enden
fennemtydet.RUss.U.9. (læreren) „tydde
or" d. V. 8. han gennemgik det Stykke, vi

skulde have til næste Gang, for os; saa hørte 50

han 08 i det, han havde „tydet for" sidste

Gang. Rosenkrantz. H. 74. jf. bet. 3 og hen-
tyde ^1.1 slutn.), udtyde (paa): hvis det af

Brandes brugte Udtryk „juridisk Kandidat-
prosa" skal kunne tydes paa Topsøe, ram-
mer det først denne Fortælling (o: ,.Liv8-

an8kuelser").VilhAnd.VT.112. jf. (sj.): vi

(har) vovet at lægge Mennesket de samme
Ord paa Læberne, som Apostelen tydede
hen paa vor . . Frelser. Mynst.Prædikener 60

1849-50.(1851).23. || nu især m. h. t. skrift-

(tegn): bestemme de enkelte tegns (bogstav)-

værdi og (betydningen af) de heraf dannede
ord; (med omhu, med besvær, tegn for tegn,

XXIV. K«ntrykt «'/, 1948

ord for ord) læse (og forklare); dechifrere.
jeg skriver saa daarligt at det vist ikke er
godt at tyde mine Runer (0: mine bogstaver,

min skrift).HCAnd.Breve. 1. 5. *Hjæip mig
at tyde hvad der staaer i Brevetl Holst.BU.
11. Navnepladen (paa døren) kunde han
ikke tyde. Det var Snørklestreger. LecÆFi-
scher.M.87. (en runesten) hvis Indskrift paa
et Par Punkter ikke med Sikkerhed kan tydes.
Brøndum-Nielsen.(NordiskKultur.V1.(1933).
121). (jf. bet. 1.1; uegl: *En evig Sandhed
er han (o: Jesus), som er skreven

|
Paa jor-

disk Tavle, der af Faa kun tydes.CKMolb.
SD.41. (kysten var som) en vældig Rune-
indskrift, som de halvt tydede paa Afstand,
halvt fyldte med Gætninger om. JVJens.
Skibet.(1912).122.

2) om fænomen, tegn, ting olgn.: have (en
vis) betydning (2-3); betyde (noget). 2.1)

^især o (navnlig poet., højtid, ell. hos sprog-

rensere) ell. dial.) være at opfatte, at
tyde (ILl), paa en vis maade; betyde
(2); være udtryk for. \\ (jf. betyde 2.2^ om
hvad der (kan) opfattes som symbol (tegn)

paa ell. (symbolsk) udtryk for noget. Sig mig,

hvad tyder denne Rye (0: larm).Cit.ca.l725.

(NkS 4° 820.99). Kimende Klokkelyd | Ty-
der glædelig }iøitidsi!BTd.Oehl.Digte.II.(1823).

291. „Der har I Eders Ringl" — „Hvor-
med har jeg |

Forbrudt det Venskab, som
den skulde tyde?" sa.(1841).IX,1.65. Hvad
tyder Læbens Bæven?

| Og Rødmen under
Liin? Winth.ND.146. Hun har Sløife paa
Kappen, sort Sløife; det tyder Sorg. HCAnd.
(1919).IV405. Glæd Dig, hvis høirød den
(0: hyacinten) er. Det tyder Alting vil lykkes.

Bergs.B.55. jf. betyde 2.2 slutn.: hvad skal

det ty(d)e? UfF.
\\ (jf. betyde 2.4^ om hvad

der opfattes som vidnesbyrd om noget i frem-

tiden indtrædende: være forbud, varsel om;
bebude; varsle (om). „Og skulde da dit

fromme Liv i Fare staae?" |
— „Hvad tyder

Drømmen, dersom ei den tyder sligt?" OeW.

ND.139. Slig Sang jeg lider ei; den klynker

ilde
I
Og tyder intet Godt.Ing.DD.1.113.

Hvad vil den sorte Krage?
|
Hvad tyder

vel dens Skrig? | Jeg veed det I Den er

sulten,
I

Den vil hakke mit Lig.Winth.HF.

289. Skaltegraveren.1885.1.69. CReimer.NB.

314. MDL. Feilb. UfF. m. hensobj.: Det

kunde ogsaa være et Varsel . . Maaskee det

tyder os, at vort Liv skal faae en stakket

Ende.CBernh.NF.XII.146. alle Tegn mig

tyder, at Vinteren er nær. Jørg.OF.93. (jf.

bet. 3.2) især talespr.: det (o: hans udeblivelse)

tyder heller ikke godt. AaDon8.MY248.

II
om sproglige udtryk olgn.: betyde (2.1 ); be-

tegne. Tao synes oprindelig at tyde: „Vejen".

E Møller. Oldmester og hans Bog. (1909). 2. Ig-

nitum eloquium tuum vehcmenter . . hvilket

tyder paa vort Maal: „Brændende er Dit

Ord, o Gud." Jørg.IIB.1. 101. 2.2) (især dial.)

have (en vis) betydning (3), værdi, vig-

tighed, gyldighed; betyde (3); gælde

78
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(I.4(i)). Rask.FynskeBSM. MDL. CReimer.
NB.353. det er stadig Herredsinddelingen,

som tyder noget i L&ndet.Gravl.DB.III.l.

der er manne Pier i vor By . , |
men der er

lej godt ejen (o: ingen), der kae tye |
ved

Siden a dej, lille Sine. Korch. Godtfolh. II.

(1924).103. Feilh. UfF.
3) som udtryk for en henpegning, an-

visning, antydning olgn. 3.1) om person.

II
(sj.) m. olj.: betyde (1) (en) en vis ønshet

ell. krævet adfærd. Fruen (lagde) smilende

Fingeren paa Munden for at tyde Taushed.
HCAnd.OT.II.2.

||
(især ts) i forb. m. (hen)

paa ell. (hen) til: hentyde (2.i) til ell.

paa; henvise til; pege (IL2.i) paa. den
Følelse af Angst (som ved den forblommede
anklage mod faderen) havde reist sig i (dat-

terens) Bryst, (var langt større) end om
Klaas Bremer havde tydet paa nogen be-

stemt, om end nok saa slem Beskyldning.

CBernh.NF.XII.103. „Bygmesteren . . byg-
ger sig vist ind i en af de første Familier! ,

."

„Jeg veed hvem der tydedes til!" sagde
Generalinden, „men jeg udtaler det ikke!"

HCAnd.(1919).Y29. Endelig tydede han hen
til . . Sofies intriguante Karakter. JPJac./.
90. der er (med „Niels Lyhne'') tydet hen
paa den Ungdom som nu er gammel. JPJac.
(Brandes.Br.11.295). Inger vidste, hvad Præ-
sten tydede tilGravl.EP.162.

\\
{efter ty. auf

etwas denten olgn.; sj.) i forb. m. (hen)
paa, mod olgn.: med en gestus pege paa
noget for at henlede opmærksomheden derpaa,

udpege det (til en vis anvendelse olgn.). han
tydede med en Hovedbevægelse paa Griffen-

feldts Fængsel. NPWiwel.JL.7. „Der er jo

ikke et Ansigt iblandt dem . . Jo, han dér!"

tilføjede han med dæmpet Stemme og tydede
over mod en Herre, der sad skraas for ham.
SvLa.HjG.3. Houmark.BB.122. 3.2) med
tings-subj.; i forb. m. adv. ell. præp. \\ tyde
a n ,

(sj.) antyde. *(skoledisciplenes bøn) tyder

an din (o: en lærers) Virkens yngste Spor,
|

Med freidigt Haab for dine Fremtids Dage.
Hrz.D. 1.245. \\ tyde paa ell. til noget,

(jf. hentyde 2.i^ om ytring olgn.: pege
(II.2.2) hen paa ell. imod noget som tan-

kens egentlige genstand olgn. Hertil tyder
det hellige Sagn om Syndefaldet. Oehl.Tale.

(1822). 5. Dette tyder paa noget Høiere
(Chr.VI: Ved hvilke ting noget andet be-

tegnes; 1907: Dette har en billedlig Betyd-
ning^. 6raZ.4.24. I Dansk Sprog- og Maler-
kunst er først i Nutiden Bornholm traadt
ind med Dyrkere, hvis skarpe Særpræg tyder
tilbage til Klippelandets særegne Natur og
Menneskeliy.Bornh.Samlinger.VII.(1912).53.

II
(i olm. spr. nu næsten kun) om forhold,

omstændighed olgn.: være at opfatte, at

tyde (II.l.i), som et tegn paa, et vidnes-
byrd om noget (spec: en antagelses rigtig-

hed); (kunne) tjene som støtte ell. grund-
lag for en vis mening (antagelse, formod-
ning); tale (II.6.2) for; især i forb. m. præp.

paa, nu alm. m. at-sætn. olgn. som styrelse

(navnlig i udtryk som alt, meget tyder paa,

at osv.). *Vi vil ei tage Afsked. Afsked ty-

der
I
Paa lang Fraværelse . . Vi sees

|
. .

snart igien.Oehl.P.(1809).168. hendes Gang
var vaklende og tydede paa Træthed, (rj/ife.

(1849).IY24. der er Meget, som tyder paa,

at . . Julie har en hemmelig Kjærlighed, so.

KY162. En (bedre) Modtagelse . Jsunde jeg

10 . . ikke ønske mig. Alt tydede paa, at vi

To (o: værten og gæsten) vare fuldkommen
enige angaaende Vertens og Gjæstens Plig-

ter og Rettigheder. Winth.Fort.97. han (er)

en Bedrager, der er Noget, der tyder dei-

^a.&.Kierk.P.III.207. En usædvanlig Be-

vægelse i de svenske Hærmasser tydede
hen paa vigtige 'Pl&neT.NPWiwel.NS.lll.
Saavidt jeg kan skønne, tyder adskillige

Kendsgerninger til Gunst for begge An-
20 skuelser.Tresew6L.7ws.238. jf. II. ty 2: En-

ten (mennesket) skyder sig høyt i Veyret,

eller kryber ved Jorden, saa tegner og tyder

det dog til sin medfødde Skrøbelighed.CAr
Worm. Klage - Prædiken over Dronning Louise.

(udg.l747).94.

III. tyde, V. se II. ty (2 slutn.).

IV. tyde, V. se III. ty.

tydelisr, adj. ['tybali] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (Holb.Pern.I.5.III.6. PAHeib.
30 E.146. Kierk.VII.84.255. jf. VSO.). {ænyd.

d. s., SV. tyd(e)lig, no. tydelig ; efter ty. deut-

lich (jf. holl. duidelijk) til II. tyde (1); ;/.

tydig (1))

I) om genstand for betragtning, sansnwg,
vurdering (ell. derved fremkaldt indtryk):

som (let, sikkert) kan opfattes, saa-
ledes at opfattelsen (spec. af de helheden

udgørende enkeltheder ell. dele) bliver fuld-
kommen (skarpt afgrænset, klart bevidst, fri

40 for tvivl ell. misforstaaelse) \\ mods. klar

(4.1-4) spec. med særlig forestilling om nøjagtig

opfattelse af enkelthederne (jf. Levin.KS.84),

men ofte (især tidligere; navnlig ved veks-

lende fraseologisk sprogbrug) uden bestemt

bet.-adskillelse herfra; saaledes (ogs. nu) spec.

i forb. m. klar (klar(t) og tydelig(t),
tydelig(t) og klar(t)), anv. til forstær-

kelse af begrebet ell. begreberne (jf. sa.PS.28).

I.l) om ytring i alm. (ord, sætning, forkla-

50 ring osv.): hvis mening (betydning) let og

sikkert opfattes (rigtigt); (let) forstaaelig;

præcis (udtrykt); utvetydig; indlysende. HoXb.

LSk.Y3(se u. grundelig^. (forbundet blev)

med tydeligere Puncter og Vilkaar forbedret.

Slange.ChrIV.361. at forklare sine Tanker

paa en naturlig, tydelig og utvungen Maade.

JSneed.IV.3. (almuen kender næppe) For-

nuftens tydeligste Sandheder. Ew.(1914).y.

175. En tydelig (o: nøjagtig, detailleret) Be-

60 skrivelse af Festen skal De faae fra mig, thi

Aviserne bringer Dem den neppe. jffC^wd.

BC.II.211. Tydelige ere Ord, Sætninger, Be-

viser, Grunde, naar de hver for sig let for-

staaes, klare, naar de give et lyst Overblik,
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gjøre Sagen hesknelig. Levin.KS.84. for at

giøre den hele Parodie paa forlibt Sværmerie
saa klar og tydelig, som muligt, er (dette)

trykt med Schwahacher. Bagges.DVXII.112.

Staaer det ikke skrevet med klare og tyde-
lige Ord, i det fyrstelige Hofreglement, at

(ost.). OeU.Øen.(1824).III.114. Hauch.LDR.
222.

Il (jf. bet. 2; sj.) om person, hvis tale

(udtryksform) er let at opfatte (rigtigt); for-

staaelig. (han) var meget længe i Dresden,
og kunde ikke ret gjøre sig tydelig.
HCAnd.BC.1.78. sa.(1919).IV215. jf.: Un-
dertiden er der tilføjet overflødige Flexions-

mærker, fordi man ikke troede at være tyde-

lig nok ved de MdtilvæTende. Bredsdorff.Afh.

21.
II
som adv. I maa tale tydelig for mig;

thi jeg forstaaer ikke saadan forblommet
Sna,k. nolb.Hex.IV2. Om Deres Pengesager
har De ikke udtrykt Dem tydeligen. Cit.

1833.(HCAnd.BCÆ.I.106). Jeg forklarer mig
altid saa tydelig, at Enhver kan forstaae

mig. Hrz.IV185. Vil Du forklare Dig noget
tydeligere. LeekFischer.HM.93. *Har (pave)

Hadrian ei tydeligt og klart (Oehl.AV.

(1810).74: med klare Ord;
|
Ophævet Axels

Slægtskab med Skiøn Valborg? OeW/iS3i;.
11.73. Grundtvigs egen Forklaring er util-

strækkelig, fordi den kun dunkelt antyder,
men ikke klart og tydeligt fremhæver, ifort.

ForSV.9. 1.2) om (hvad der fremkalder)
sanseindtryk: sikkert bestemmelig, kende-

lig. Jenny snusede. Jo, Lugten af . . Sæbe-
vand var tydelig nok. ErlKrist.DH.32. jf.

bet. 1.4: jeg kan tydelig føle pulsslagene •

II
om lydjdannelse), navnlig artikula-

tion: som let opfattes (skelnes); som har den
(til normen svarende) rette beskaffenhed; (kor-

rekt og) distinkt; ren. dersom I ikke ved
Tungen fremføre tydelig Tale, hvorledes kan
man forstaae det, som ta,\es? lCor.14.9. en
Fløite eller en Harpe dersom de ikke give

tydelige (Chr.VI og 1907 afvig.) Toner,
hvorledes kan man da vide, hvad der er

»pillet paa Fløiten eller Harpen? sms<. 24.7.

tydelig Stemme..SÆB. tydelig artikulation,

udtale
i
som adv., især i forb. m. læse ell.

tale ell. (i udtryk for opfattelsens sikkerhed;

jf. bet. 1.4) i forb. m. høre olgn.: I taler saa

forbandet hastig, siig mig det meer tydelig.

Holb.Kandst.V.2. læs du. Du læser tydeligst.

»a.Stu.1.4. Bergs.S.39(se u. Stangkugle^. hun
(ventede) paa Baadens Komme. Allerede

kunde de Rejsendes Stemmer høres, snart

tydeligt, snart kun som en dæmpet Mumlen.
JPJac.II.356. Vil du være saa venlig at læse

(brevet) for mig — men langsomt — og —
tyde\igt.ERode.LivetsEkko.(1944).89. || om
fhvad der fremkalder) synsindtryk: som
let opfattes (rigtigt); klart fremtrædende; sik-

kert bestemmelig (kendelig); spec. om skrift:

som (let) kan tydes; let, sikkert læselig.

med tydelige Bognt&\eT. Mandat**/ti 720. §14.
Oylb.XI.156(se u. Skriverhaand;. Huset
blev tydeligere og tydeligere, jo længere

man kom frem. F/SO. (han) saa den graa
Morgen gøre Hængeaskene tydelige. La«esen.
RY142. jf. tydbar: en vanskeligt ell. svært
tydelig skrift olgn. Aarbogf.Bogvenner.1919.
103.

II
som adv., i udtryk som fremtræde,

vise sig tydeligt ell. (jf. bet. 1.4j se (noget)
tydelig(t) olgn. Kaaberstykkerne . . ere

net stukne, og forestille os tydeligen moxen
alle Slags Perspectiver. LTtd.i74i.S22. (ele-

10 fanterries) Knæer vare, naar de gik, tydeligen
at see. Reiser.11.417. Jeg tydeligt et Ansigt
kan skielne , Hænder, Fingre. Oehl. XXXI.
266. Hvor herfra (0: fra Strandvejen) dog
man seer Landskrona tydeligt I PalM.AdamH.
III.62. tydeligere og tydeligere sér vi den
lille lMVid.J0rg.JF.il.84. jeg kan tydelig se

Sverrig, se se 1.2. skrive tydeligt, se skrive

1.2. Hvor dog Indbildningen formaaer at

skue
I
Saa klart og tvdeligt, hvad kun

20 er L\xit.Oehl.SO.(1812)'.17. saa trylleriske

var (dominobrikkerne), at jeg samtidigt —
tydeligt og klart — var i Stand til at se

dem som smaa bitte Benplader og vældige,

skyhøje Kampestensmure. Soya. FH. 66. jf.

bet. 1.4 slutn.: (fruen var) i Silkekjole . . men
det var altfor tydeligt en gammel Selskabs-

dragt, der skulde slides op.Pont.LP.VII 155.

1.3) om ydre forhold (andre personers ad-

færd olgn.), der vurderes (ved et skøn):

30 som (let) opfattes, vurderes rigtigt; aabenbar;

øjensynlig; utvetydig; uomtvistelig; utvivlsom.

den store Vrede, som havde, efter hans
Ansigtes tydelige Vidnesbyrd, opfyldt hans
Rierte. Schousbølle.Saxo.453. De nærmeste
Aarsager ligge tydelige nok for hver Mands
Øie. Bagges. L.1.207. seer man nærmere til,

saa bliver Forvirringen tydeligere. Kierfc.

VII.187. Da han . . fik Øje paa Per . . be-

tragtede (han) ham en Tid med tydelig

40 Forundring. Pon^ LP. y7/.i37. jf. bet. l.i:

fra det Øieblik af var R.s Stilling til Folket

og til sig selv klar og ty delig. Ooldschm.
BIS.III.206. II

spec. (ff. klar 4.2 ; med over-

gang til bet. l.i) som præd., især i forb. det
er tydeligt olgn., det er aabenbart, let at se;

ogs. (navnlig i forb. som det er da tyde-
ligt (nok) ell.(dagl.,jarg.) den er tydelig
(nok); som udtryk for noget (næsten) selvfølge-

ligt, umiddelbart indlysende: det er klart; det

50 siger sig selv. Det var tydeligt, at hun led

af en hemmelig Sorg. Oylb.KV153. „Min Ære
forbyder mig det."— „Ja det er da tydeligt."

ChievitzARecke.FA.50. „Det havde jeg dog

ikke troet. At hun trak (0: gik paa jagt efter

mandfolk/' . . „Jo, den var tydelig nok!"

JVJens.D.lSl. Buchh.Su.II.2l3. jf. bet. I.2:

Det var tydeligt at see, at (hun) havde

grædt. Gylb.TT.71. ||
(især hos Kierk.; jf.

bet. 2 og tilsvarende (nu alm.) udtryk med

60 klar 4.2; m. hensobj., i forb. det blev mig
tydeligt ^at osv.), jeg gjorde mig (det)

tydeligt (&t osv.) olgn. Ogsaa paa en anden
Maade blev det mig tydeligere og tydeligere,

hvor fortvivlet mm Stilling y&T.Kierk.V9.

78*
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jeg gjør mig det tydeligt, om jeg begynder
paa Noget, der er værd at begynde paa.
smst.VII.138. Om det har været Forfatteren
tydeligt eller ikke, veed jeg naturligviis ikke.

smst.218. Hun søgte at gjøre ham det tyde-
ligt, hvem der var tilstede. SHeegaard.UT.
489.

II
som adv. det (er) jo at viise alt for

tydelig, hvor hart jeg har det (o: hvor varmt
jeg føler) for hsim.KomGrønneg.II.228. Den
Eensidige viser tydeligt og bestemt det fra i'o

sig, han ikke vil h&we.Kierk.VII.SOS. Den
omhyggelige Dvælen fortalte tydeligere
end Ord, hvad Drengen tænkte. ErlKrist.
BT.5. hele den grammatikalske Indretning
i begge (sprog) er aldeles den samme, saa
at de tydelig og klart høre . . til en og
samme Sprogæt. Rask.Br.II.13.

\\ ogs. (jf.
tydeligvis; knyttet til en sætning ell. ytring

som helhed) anv. som udtryk for en (paa et

skøn hvilende) iagttagelses sikkerhed: ube- 20

stridelig(t) ; øjensynlig(t). Disse sidste Ord
sagde han tydelig med Graaden i Halsen.
6ylb.Novel.il.263. Pont.Muld.123 (se u. tyde-
ligvisj. Han vakte tydelig en Del Opsigt.
Hveranden velklædt Herre, der gik forbi,

hilste paa ha,m. sa.LP.VIII.210. Visen om
Kong Valdemars Fangenskab er tydelig nok
ineget sen (o. 1600). NMøU.VLitt.II.372. 1.4)

(jf. bet. I.1-3J om bevidsthedsfænomen hos
vedk. selv: klart (bestemt, præcist) opfattet; 30

skarpt afgrænset (i bevidstheden), en Tanke,
som han ikke selv gjør sig tydelig, skin-

ner frem i hans Bryst. HCAnd.(1919). II.

212. Intellectuelt maa jeg have en aldeles

tydelig Forestilling om Gnd.Kierk.VII.134.

;

eg har ingen tydelig erindring om det
j

I
som adv. man mærker ham det tydeligt af,

ivor meget for meget han har at tage vare.
Bagges.L.1.358. *jeg indseer tydeligt, hvor
ringe

|
Det Maal dog var. Heib.JN.137. Jo- 40

hannes tænkte sig det saa tydeligt, at han
smilte derved. HCAnd.(1919).I.78. tyde-
ligt og klart indseer jeg . . | Det Hverv,
jeg driver, gjør os ei lyksalig. Oehl.(1831).
IV.75. spec. i forb. m. erindre, mindes ell.

(i talespr. især) huske: Jeg husker saa tyde-
ligt, da Muhammed traf Safja i Kajbar.
EBrand.M.22. *Her, her Helled Haagen,

|

husker jeg dig tydeligt! JFJens.Dt.37. Feilb.

2) (jf. sp.1237'' og 1238'\- ikke i alm. spr.) s'o

om person: som har tydelige (I.4) fore-
stillinger (begreber), ogs.: udtrykker
sig (sine tanker osv.) tydeligt (l.i). Gold-
schmidt . . filosoferede . . dybsindig om
„Nemesis og Verdensudstillingen" . . han
lider for meget af Utydelighed. Det er de
tydelige Mennesker, hvem Fremtiden til-

hører. JLange.Breve.130. spec. (hos Kierk.)
som præd. i forb. m. præp. over: være
tydelig over, gøre (en) tydelig over 60

(i alm. spr.: klar (4.5)^. der er noget Distrait
ved det Hele, fordi den rene Tænker ikke er
tydelig over, hvad det er at være et existe-

rende ULenneske.Kierk.V11.271. netop Tids-

alderens Ideer maatte have gjort Claudine
tydeligere over sit Skridt, end hun senere
findes at være.smst.VIII.42.

UJ tydeliff-gøre, v. hgo^ra] vbs. -else
(VSO. Schand.VV32). (jf. klargøre; gøre

(mere) tydelig (1); især til tydelig l.i og I.3,

m. h. t. et (ikke let ell. fuldt forstaaeligt)

udtryk (ytring olgn.) ell. (ydre) forhold,

fænomen olgn.: gøre (mere) forstaaelig, be-

gribelig (saa at opfattelsen deraf falder lettere,

bliver sikrere, rigtigere); forklare, (ofte i forb.

m. hensobj.: tydeliggøre en ell. (jf. tydelig

1.4; sig noget;. Man . . søger at tydelig

giøre for Menneskene . . at Straffens Evig-
hed vel kand bestaae med Guds Godhed.
Ruge.FT.134. Fornuftnødvendigheden (o: i

ordet „bør") fremtraadte, som noget der
paalaae, man tydeliggiorde sig ei endnu
ret selv hworior. PEMii,ll.Isl.l42. jeg søger
at tydeliggiøre mig Guds Væsen og mit
Forhold til Ram.Mynst.Betr.1.131. jeg for-

søgte paa at tydeliggjøre ham det Inhumane
i, at vedblive at banke sin Kone. Chievitz.

FG.l. Tydeliggørelse af Komparationsfor-
men. Brøndum-Nielsen.(APhS.XVII.150). til

tydelig I.2: Hun befandt sig bedst, naar
hun havde Magt til at lade hans Billede

voxe og tydeUggjøres langsomt i hendes
Sind.Schand.BS.108. -hed, en. den egen-

skab ell. det forhold at være tydelig (1);

især m. flg. anv.: I) til tydelig l.i. Næthed
og Tydelighed i Stiil. Høysg. S. 176. Molb.
NTidsskr.IV604(se u. Klarhed 4). Forfatte-

rens . . eiendommelige Stil . . lader (ofte)

Klarheden vinde paa Tydelighedens Bekost-
ning. iVord.jW<emfMr-rtdende.2846.3i7. De ty-

ske ordstillingsregler er langt mindre end
de engelske trådt i tydelighedens tjeneste.

Jesp.SprU.64. jf. lade sp.159*'': Bestemmel-
serne i Ribe Stadsret lader . . intet tilbage

at ønske i Retning af Tydelighed. Biafi.

UndervorHaandogSegl.(1943).44. for Tyde-
ligheds skyld har man ladet alle Nomina
Substantiva begynde med en stor Bogstav.
LTid.1741.482. VilhAnd.Litt.IV282. (dette)

fremgår med al Tydelighed af det lille

Skriit. UnivProgr.l945.II.131. jf. tydelig 2:

denne for sin Tydelighed (o: tydelige udtryks-

form, oprigtighed) navnkundige M&nd. Hjort.

KritLit.II.XLVii. \\ hertil ssgr. som Tyde-
ligheds-grund (a,t Tydclighedsgrunde be-

tegner han undertiden Vokallængde ved

Fordobling. Dahlerup.SprH.74) , -hensyn ^af

tydeligliedshensyn.KKålund.(Gull-P6rissaga.

(1898).ni)). 2) til tydelig 1.2. hans udtale

ell. hans skrift udmærker sig ved en usæd-

vanlig tydelighed
j jf. tydelig I.2 og i: han

vilde have Ret, hvis alle hørte Græsset groe

med den Tydelighed, som han selv. Bagges.L.

1.134. 3) 'til tydelig 1.3. Eilsch.TerM.22.

usigelig let vilde det (være) til øiensynligste

Tydelighed at vise Forskiellen (mellem god

og daarlig poesi). Rahb.Sandsig.331. Forlags-

boghandleren (er) Delirist, og for større



II

1241 tydelifvi« Tyende 1242

Tydeligheds Skyld er hans Datter det
s3Lmme.VilhAnd.Litt.IY651. -vis, adv. (jf.

tydelig 1.3 slutn.; < S&B.; især iQ) som
udtryk for en (paa et skøn hvilende) menings
(relative) sikkerhed, til angivelse af, at der

(efter vedk.s skøn) ikke ell. næppe er (væsent-

lig) grund til at tvivle om iagttagelsens, ytrin-

gens rigtighed: (at dømme) efter de foreliggende

forholds (tydelige) vidnesbyrd; aabenbart;

øjensynlig; saa vidt man kan skønne. Menin-
gen er, at de er færdige med Forfatnings-

kampen . . Men naar dette tydeligvis er Me-
ningen og der ingen anden Mening er, hvor-

for skal man saa vende og dreje åetl Hørup.
11.326. Den gamle Anders Jørgen . . saae

paa den fremmede med et forfjamsket bøn-
faldende Blik, som denne imidlertid tyde-

ligvis (Pont. Muld. 123: tydeligt^ søgte at

undgaa. Pont. FL. 73. Hun havde ikke givet

ham Lejlighed til (et) eneste fortroligt Ord,
tydeligvis var hun rasende. AaDons.S.232.
Tydelse, en. (ænyd. ty(d)else; nu ikke

i alm. spr.) vbs. til II. tyde (1): tydning.
Moth.T239.

II
spec. (jf. Tydning 2 og Be-

tydelse 1; hos sprogrensere) d. s. s. Betyd-
ning 2.1. sympathisk og sympathetisk . .

bruges aldeles i Flæng snart i aktiv og snart

i passiv Tydehe. HøjskBl.1898.1498.

I. Tyder, en. flt. -e. (til II. tyde (1);

CO ell. hist.; mindre br. uden for ssgr. som
Drømme-, Stjernetyder olgn.) person, der
tyder spaadomme, varsler, gamle skrifttegn

olgn.; fortolker; udlægger. Tyder . . Er
en tolk. Moth.T239. Kalchas . . hiin Tyder
af Fuglenes ieriegn.Wilst.Il.XIII.v.70. Som
Tyder af Kileskrift havde Westergaard (in-

gen) dansk Discipel. J Lange. 7.395. Naar
Folk fortumlede kom ud af Helligdommen,
sad der „Tydere" beredt til at udlægge
(orakel-)SviiTene.FrPoulsen.DG.47.

II. Tyder, en. ['tyOSar] (ogs. Tyr.
hyh] OrdbS. Tyrt [ty^rd] smst. jf. flt. tyrter:

Bergs.FM.68. jf. Hinnerup.Juv.406.518). flt.

-e. ijf. ty. zeiger i sa. bet. samt sv. (korn)-

tygare; sml. ogs. holl. dutter, om redskab,

hvormed man frembringer smaa fordybninger

i metal; maaske egl. sa. ord som I. Tyder
ell. omdannet efter dette; guldsm., til dels for-

æld.) gravstikke (1) ell. (nu især) perle-
punsel (jf. Korntyder^. Blankgravering . .

bestaaer deri, at man . . danner allehaande
. . Prydelser med adskillige skarpe Red-
skaber, kaldet Tydere eller ved et fordærvet
Udtryk Tyrter. Hinnerup.Juv.518. smst.405.

Nord ConvLex. V 608. Sal.*XXIII.970. sml.

ssgr. som Juster-, Knivtyder (s. d.) samt
Forstiktyder (OpfB.^VII.323), Gravértyder
(Hinnerup.Juv.406).

III. Tyder, et. se Tøjr.

tydere, v. se tøjre.

tydie;, a<^7- [* ^W- -|ty8i e'^- (alm.)

-|ty-6i] {ænyd. d. s. (Kingo.SS.1.125) og i

Bsgr. som en-, sam-, tvetydig, efter ty. -deutig;

tu IL tyde) I) til IL tyde 1: som kan

tydes; tydelig (1). Moth.T239. nu kun
(1. br.) med tilknytning til bet. 2 i ssg. mis-
tydig. 2) til II. tyde 2, som 2. led i ssgr.

(med et num. olgn. som 1. led): som har
en vis (ved 1. led angiven) betydning,
især: et vist antal betydninger. Det
Sexuelle er ikke blot et Tvetydigt men
et hundredetydigt, der kan omforklares
paa de forskjelligste Maader. fi;terA;.P.Z/,2.

10 219. især i ssgr. som dobbelt-, en-, ens-,

fler-, lige-, mange-, mer-, sam-, tvetydig
(s. d.).

tydlig, adj. se u. Tyd.
Tydning, en. [ity(-)6nei\] tydning.

Høysg.AG.105. (jf. Tydelse; vbs. til IL tyde.
I) til IL tyde 1: det at tyde (drømme,
(skrift)tegn, tekststykke olgn.; jf. Drømme-,
Skrift-, Stjernetydning^; ogs. om det herved
fremkomne (i ord udtrykte) resultat; udtyd-

20 ning; (for)tolkning; forklaring; ud-
læggelse. Høysg.S.a4^. alle gotiske stammer
(har) i fællesskab arbejdet på (Vqluspå's)
tydning. FrHamm.Nordensældstedigt.'(1876).8.

Vilhelm vidste strax at give det onde For-
varsel en god Tydning. JohsSteenstr.EE.40.
Worsaaes Tydning (af en figur paa en brak-

teat) er meget sindrig. Rosenb.1.44. Drøm-
men og dens Tydning (1871: Udlæggelsen^.
Dom.7.15(1931). jf. Tydningsf orsøg. Soph

30 Mull.V0.152.
II

spec. (skol., især foræld.)

til IL tyde 1.2, om (indholdsmæssig, gram-
matisk) tydning (forklaring, analyse) af en
tekst, en lektie, tidligere ogs.: (øvelse i) korrekt

konstruktion af sætninger olgn. Moth.T240.
Høysg.AG.151.172. Fra 11—1 havde vi atter

Tydning.Tauber.Dagb.54. jf.: Tydnings-
Orden er den, som Ordene følge efter hver-

andre i, naar en Tale opløses ved Spørsmaal
og Svair.Høysg.S.Aa7^. samt: Ved første

4oGiennemtydning (o: katekisation) gaaer

jeg ikke dybere ind i Sagerne, for ei at . .

kiede Børnene. jBoKe.P.33. 2) (hos sprog-

rensere) til II. tyde 2(i): d. s. s. Betydning
2.1. ikke mindre i nærværende end i de

øvrige Tydninger misbruges (ordet) „Folke-

lighed". HejmdaUy* 1869.1.sp.l. hendes mo-
derlige og i bedste Tydning myndige Ledelse.

KorsogStjærne.1904.86. Ordet (bruges) i over-

ført Tydning. EMøUer.Oldmesler oghansBog.

50 (1909).6. jf. Betydning 3: Det synes ikke

mærkeligt, men det fortælles i Gaarden
endnu, altsaa har det sin egen Tydning.

Gravl.DB.1.75.

Tydrini;, en. se Tøjring.

tydflk ofl., se tysk osv.

tyc, v. se II. tyde.

Tyende, et ell. (i bet. 2; sj.) en (jf.

Tjenestetyende;. Pty-ma ell. (1. br.) 'ty'ana]

(jf. AxelSørensen.Iiim-ordhog.(1900).478. Aa
60 Hans.S.59). ft TIu(e)nde. 'Job.l.3(Chr.VI).

Holb.Vgs.1.3. sa.MTkr.345. JliPaulli.JM.

51. — sj. Tynde. ;/. Tyende (ell.) Tynde.

Molh.T103. — sj. (arkais.) Tyendes. Rist.

J.286). flt. (i bet. 2) d. s. (DL. 1—1—1.
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Molb. UY174. Blich.(1920).XXIY41.XXIX.
89. Brandes.X.601) ell. (nu oftere; jf. Levin.)

-r (Olufs. Ny Oec. 1.9. Blich. (1920).XY 182.

HCAnd.KS.II.83. IstedMøller.PoulFensmark.

(1902). 26. BerlTid.*/Bl919.M.5.sp.2. Krak.

1943.11.2445). (ænyd. tiund(e), tynd(e) ofl.;

besl. m. oldn. \>y, trælkvinde, got. ^ius, tjener,

træl, ofl,. samt I. Terne, tjene; nu især o (jf.

Levin.), errib., jur.)

1

)

koll., som fællesbetegnelse for de personer, lo

der (for længere tid) knyttede til en husstand

staar i tjenende (underordnet) forhold til

dennes leder(e) (husbonden), dog i alm. med
undtagelse af saadanne personer, der kun har

en speciel virksomhed (undervisning, kontor-

gerning olgn.) som hverv (jf. Sal.XVII.806);
tjenestefolk, (ofte uden skarp adskillelse fra

bet. 2). De, som forlokke anden Mands Børn,

eller Tyende, til Tyverj.Z)L.6—22—2. Hvo
er vel den troe og snilde Tiener, som hans 20

Herre haver sat over sit Tyende (Chr.VI:
tiunåe)? Matth.24.45. Evo.(1914).I1.59. een
gammel Tjener og en . . Pige udgjorde hele

Tyendet. Blich. (1920). XY. 185. Fru Sigbrit

rympede Næsen og paastod, at man ei skulde

behandle sit Tyende, ligesom Herremænd.
Hauch.VZ.25. Vi skulle . . ikke fratage vor

Næste hans Hustru, Tyende eller Fæ.
Katek.§41. Vi (0: en kammerpige og en skri-

ver) er jo dog Tyende begge to. CKMolb. 30

Amb.8. Torp.11. FrGrundtv.LK.56. den Ferie,

som tilkommer Medhjælpere, hvorved Loven
forstaar Personer, der beskæftiges som Hus-
assistenter i By og paa Land og som Karle
m. V. i Landbrugsbedrifter, og som tidligere

betegnedes som Tyende. Sal.T.1941-42.454.

2) en enkelt person af tjenestefolkene
(tyendet {!)) i en husstand (jf. Kvinde-,

Mandstyende^. (nu især i ent., i udtryk som
et gammelt, tro tyende olgn.). Findis Ko- 40

sterne under Hustruens, eller Børnenis, eller

Tyendenis sær Laas og Lukkelse. Z)L.6

—

11—11. han eiede Faar og eiede Kvæg
og mange Tyende (Chr.VI: tiunde; 1931:
Trælle). lMos.26.14. *Kom fra Virgini Huus
et Tiund' af Dørren ud. PoulPed.DP.(1931).
61. Alle Gaardens mandlige Tyende. BiicL
(1920).XXIX.89. *Er du et Tyende, og

veed saa lidt,
|
Hvad du dit Herskab skylder?

Hrz.DY.98. Lov''hl854.§l. Første Beret- 50

ning om Belønnings- og Forsørgelsesforenin-

gen for Tyender (fra 1920-21: Husmedhjæl-
perej i Kiøhenhawn. (bogtitel.1882). et gam-
melt Tyende, der engang havde tjent i

Præstegaarden.Pow<.LP.F/77.ii4. Hvert Ty-
ende paa Hotellet ned til Kartoffelskræller-

sken . . blev sagt op. Buchh.Su.II.194. i gamle
Dage var (der) flere tro Tyender. ilfPoni.

SK.64. uegl.: Selv et Geni som Haydn havde
ofte en stærk Følelse af, at han kun var et eo

bedre Tyende for de Store. RBergh.M.4.
Tyende-, i ssgr. (nu især Qp, emb., jur.).

saaledes bl. a. Tyende-bog (tyendes skuds-

maalsbog. Brandes.UT.il2), -forhold (Lov

^''/il854.§l), -gerning, -hold, -holder (nu
næppe br., om den, der har tyende i sin

tjeneste. Olufs.NyOec.I.13.20), -kammer,
-klasse, -kontrakt (Lov^°/sl854.§l. Lassen.

S0.629), -lov fTyendelov for Kongeriget
Danmark. Lov "/»iS54. JakKnu.S.108), -løn,

-marked (foræld., om marked, hvor tyende

udbyder sig til overtagelse af tyendestillinger.

Tyendemarked paa Slagelse Fisketorv. 4ar&
Sorø.1944.91), -sag(er) (Lov"hl854.§67.
Sal.XVII.806), -selskab (spec. (foræld.) om
herskab (husbond, madmoder) og tyende.

Nørreg.Naturr.291. jf.: Det saa kaldte

Tyendeselskab, eller det Forhold hvori Tje-

neren staaer til sin Herre er grundet paa
en Kontrakt. Politivennen. 1199 11800. 1265),
-sorg(er) (D<&H.), -stilling, -værelse ofl,.

Tyfon [ty'foJn] ell. (nu sjældnere) Tai-
fun [tai'fuJn], en. (Taifun (Teifun): Meyer.'

SaVXXIII. 24. Tajfun. JConrad. (overs, bog-

titel.1918). Taifun over Enro-pa..Weltzer.(bog-

titel.1933). t Typho. Junge.219. f Tuffon.
Reiser.11.292.294). flt. -er. {gennem eng. ty-

phoon fra kinesisk tai-fung, stor vind, sam-

menblandet med gr. typhon, hvirvelvind, sky-

pumpe, besl. m. gr. typhos, røg, damp (se

Tyfus^; jf. gr. Typhon som navn paa en

i Idspyende kæmpe (Kierk. III. 201. IV 204.

VII.13. SaVXXIII.910); især qp ell. meieo-

rol., geogr., 4>) voldsom (hed) hvirvelstorm,

(især i september og oktober) forekommende i

Øst-Asien (Kina, Japan og sydligere egne);

(tropisk) orkan (cyklon). En kort og stærk

Orcan, lignende en Typhon eller Trombe
marine, giorde paa et smalt Strøg eendeel

Skade paa ¥ridrichs,\)erg.Luxd.Dagb.II.185.

OpfB.UI.388. Paulsen.II.804.
\\ (jf. Orkan

slutn.) i sammenligninger ell. overf. Det kan

nok være der blev let. Tyfoner af Grin!

JVJens.SN.62. om Nætterne suste (de) bort

med hinanden i Taifuner af Elskov, der

efterpaa fik dem til ligge som livløse ved

hinandens Side. Wied. Pæd. 322. de sad jo

som stumme i denne orkanfyldte Musik,

denne rasende Typhon. Tom fi^rts^. LA 22.

Tyfon-trosse, en. ^ trosse, bestaaende

af en fin siaalvire, hvis kordeler er om-

spundne med hampegarn. Taifun-: Kusk
Jens.Søm.8.

tyfte, V. se tyvte.

Tyfus, en. [ity(-)fus] flt. (1. br.) -er ell.

tyfer (Schleisner.Asphyxien ogDøden.(1868).

60). (fra gr. typhos, røg, damp, sen. ogs. be-

tegnelse for (feber)sygdom; jf. Tyfon; især

med.) betegnelse for forsk, (feber)sygdomme

(især hos mennesket; se dog Heste-, Muse-,

Rygmarvs-, Svinetyfus^; nu spec. om en af

en vis gruppe baciller (navnlig colibacillen)

fremkaldt alvorlig febersygdom, der især

angriber tarmen; Febris abdominalis ell. ty-

phoidea („tyfoid feber"; jf. gastrisk feber (u.

gastrisk^, Forraadnelses-, Nervefeber^; ogs.

om Typhus exanthematicus (se Plettyfus;

jf. Fængsels-, Hunger-, Krigs-, Lazaret-,
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Skibstyfus^ og T. recurrens (se Tilbagefalds-

tyfus;. Tode.ST.179911800.451. OLBang.T.
149. LovNr.97*/il880.§13. samme Arkitekt
blev Dagen efter liggende . . med en Tem-
peratur paa 41°; han havde gaaet med en
Tyfus derude paa Landevejen. JFJens.Pi.53.

II
hertil ssgr. som Tyfus-aar ^Sygdomsaaret

1831, „Tyins3i&TeV\Hedebo.l58J, -bacil(le)

(Panum.605. KUniskOrdbog.(1921).250), -be-
handling, -epidemi, -feber, -patient, -plet-

(ter) (jf. Rosaplet;, -smitte ofl.

Tyg, et. [ty^, 1. br. tøg] flt. d. s. (1. br.)

(en enkelt) tyggende bevægelse, det mæg-
tige Tve-Skæg vipper op og ned for hvert
Tygg. KMunk.F.9.
Tyge Brahe(8 Dag), se Tycho Bra-

hes Dag samt u. lærd 1.3.

tySffC, V. ['tygo] ell. (nu 1. br. i rigsspr.)

[tøge] (jf. skrivemaaden tøgge. Ctt.1721.

(Kali 399 a.lOP). Høysg.S.57.315. jf. Thor-
sen.l4. Feilb. Kort.105. LollO.). -ede. vbs.

-ning (især til bet. l(i): Moth.T244. PalM.D.
113. Landbo.IV.626. AKrogh.Fysiol.l3),

jf.
Tyg. (ænyd. glda. d. s. (ogs. tugge; jf. til-

svarende dial. former: Kort.105. Brøndum-
Nielsen.GG.I.122), æda. tyggæ (smst.), no.

tygge, oldn. tyggva, tyggja, jf. sv. tugga;
rimeligvis besl. m. ty. kauen (se Y kave^, eng.

chew)
I) som udtryk for (gentagen) bevægelse af

et menneskes ell. dyrs (bideride) munddele,
spec. tænderne (jf. gumle 2). I.l) med tæn-

derne (ell. tilsvarende munddele) udføre en
(gentagen) bidende, malende, knusende
bevægelse, hvorved et (fast) fødemiddel
(efterhaanden) sønderdeles, saaledes at

det, efter tilblanding af spyt, omformes til en
findelt (grød- ell. vællingagtig) masse, egnet

til (ved synkning) at føres videre gennem
spiserøret (til maven); ogs. m. overgang til

bet.: spise, æde (efter sønderdeling med
tænderne); ofte med obj., der betegner føde-
midlet. Tygge sin mad \e\.Moth.T243. (hun-
den) er af saadan fornemme Naturel, at den
ingen Mad æder, uden den er tygged (o:

tyggemad).Holb.Mel.I.2. den haardeste Død
en Misdædere kunde faae, var at tykkes
under (dragens) Tænder. Schousbølle. Saxo.
319. »Væderen laa og tykkede B.ø. Kaalund.
Fli.nr.ll. »Han spurgte, mens jeg tygged,

|

Jeg svarte, mens han dr&k.Winth.HF.175. !
Orangelundens dæmrende Skygger

|
Staaer

et graahærdet Æsel og tygger. Rich.ND.33.
(han) lagde sig nu helt ned paa Ryggen,
besindigt gumlende sit Brød, der under Tyg-
ningen indvendig fra skjød store Buler paa
hans Kind-lind. JakKnu.LS. 14. Kammera-
terne (sad) og tyggede Beskøjter. OscJen«.

SL.69. der er sagt om Augustus' Portræt-
buste: Den Mand har tænkt mere end han
har tygget. NicNeiiendam.VV85. jj med tygge-

redskabet (tænderne) som subj. Drachm.DM.
129 (se u. Majs;. || tygge drøv, se I. Drøv
1.1. ;/. færdig 2.i (og tygge af (munden)

ndf.): skynd dig nu at faa tygget færdig !

(jf. avet sp.967**) i (dial.) talem.: tygge
avet om (ligesom faarene). Krist.Ordspr.
518. Feilb. UfF. tygge melgrød, se tand-
løs 1.2.

II
i (andre) forb. m. adv. ell. præp.,

især dels m. præp. paa (11.14). (betel) bli-

ver brugt af Christne saa vel som Hednin-
gerne at tygge Tpa.a..Pflug.DP.542. Hun tyg-
gede paa en friskbagt Kringle. Dag Nyh.

10 %1912.Till.3.sp.2. jf.: (han) tyggede i den
haarde Rugbrødsskorpe. HSeverinsen.SM.75.
dels i forb. tygge af munden (se u. Mund
3.4; ell. (jf. af B.1.4; især dagl.) tygge af.

*Naa, naa! det har dog sagtens ingen Hast!

I
Du kan vel bie, til jeg har faaet Davre,

|

Kort sagt, en Stund, til jeg faaer tygget af!

Grundtv.DYIII.360. Schand.SF.27. Elkjær.

MH.llO.
II

m. billedl. anv. (se ogs. bet. 3).

Befæst min Siel . . |
At jeg ey . . tomme

20 Skaller tygger (jf. I. Skal 1.^). Brors. 94.

Kraften, som kunde
|
Verden behersket,

|

Tyggede Sul fra Fremmedes ^ord.Ploug.
VV.I.98. piller skal man sluge, ikke tygge,

se II. Pille 3. tygge smaat brød, se smaa 11.

jf. I, Naade 1.4 slutn.: Nej, Naadsens Brød
tror jeg ikke, jeg kan tygge.AndNx.FD.111.
1.2) med mere ell. mindre uegl. anv., m. h. t.

hvad der ikke er (egentlige) fødemidler (der

spises).
II
m. h. t. nydelsesmidler, tygge-

30 midler , som man (gaar med i munden og)

ved en tyggende (I.l) bevægelse suger saften

(smagen) af, efterhaanden sønderdeler med
tænderne olgn. (jf. Tyggegummi:; de ansaa
ham for en Original, alene af den Grund, at

han ikke havde en girl-friend hos sig at tygge
Gummi med. JacPaludan.UR.222. især i forb.

m. Tobak ell. (nu navnlig) Skraa(tobak)
(se u. IV Skraa;. Gud velsigne din Mund!
jeg har et stycke Tobak i min Buxe-Lomme,

40 om I icke vil forsmaa, det er saa got, som
nogen ærlig Mand vil tygge. Holb.Jep.IV6.

*(han) er saa sparsom, at han tygger To-

backsblader (og) |
Dem smøger siden. «a.

Skiemt.C2r. tygge Skraatobak. V/SO. Kava-
lererne (:>: paa et bal) — mest Ishavsfiskere

i blaagraat Vadmel— sad langsmed Væggene
og tyggede Tobak. PonMiT 37. KnudAnd.
HH.137. jf. ftg. bet.-gruppe: Eriksen tyggede

paa sin Cigar. Stuck. Messias. (1889). 15. jf.

M fortygge 1: med . . en fladtygget Cigar

i Mundkrogen. JVJen8.(Julekronen.l911.[12.

sp.2]) II
m. h. t. en ting, som en perton (ell.

et dyr) af (daarlig) vane „under adspredt-

hed, nervøs uro olgn. sætler tænderrie (fast) i,

bider i (jf. I. bide l.i;. de tyggede deres

Tunger af Pine.ylo6.i6.i0. (lægen vil spørge)

om i har ikke havt Vane til at æde Kride,

eller Kalk, eller tycke Ryslær (3: ruslæder).

KomGrønneg.1.69. (en lærd mand) fortjener,

«) at Du (o: et barn) ikke sidder i hans Nær-

værelse og tygger paa Dit — (hvad er det

Du har i Munden, Knaldcviskelæder?). Pri<2

Jilrg.nr.46. „saa?" brummede Hofjæger-

mesteren og tyggede paa sit Overskjæg.
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Schand.IF.338. jf.: Du er en Nathue, og
lader fem være lige, bare Du kan faae Lov
at gaae og tygge paa Din Pibe (o: gaa med
piben i munden, ryge toia1c).Heib.Uadsk.l7.

om dyr (hest): Hesten tygger på bidselet.

Moth.T243. din Ganger vrinsker i Gaarden

I
. . og tygger den skumhvide Mile. Winth.D.

(1828).31. se ogs. u. I. Mile. spec. dels (jf.

I. bide 1.1^ i forh. tygge (paa) sine negle
olgn. Lægen.reg. Robespierre (stod) i en Krog i_o

af Værelset, hvorfra han med et bittert

Smiil betragtede de Forbigaaende, medens
han af og til tyggede paa sine Negle. Hauc/i.

CB.79. Stuck.1.42. Han stod . . og tyggede

^G^\Q.EErichs.N.125. dels i forh. tygge
(paa) sin pen olgn,, om den skrivende, der

falder i tanker, har svært ved at forme sine

tanker (jf. I. Pen 2.ij. *en Poet, der . .
|

. . udi Tanker gaaer og tykker paa sin Pen.

FrHorn.PM.99. Jeg tykker allerede paa den 20

tredie Pen, for at finde den egentlige Op-
rindelse til dette barbariske 'Na,yii.Ew.(1914).

IV.104. Hr2.AN.277. K. sidder og tygger paa
Penneskaftet. CHans.F.40 (jf. u. optygge 1).

2) overf., om person. 2.1) (ænyd. tygge,

lagtale (en); jf. fortygge 2 samt I. bide 2;

nu kun dial.y i forh. tygge paa (en) olgn.,

tale nedsættende om (en person, i dennes fra-

værelse); lagtale. Tygge på éns hkg.Moth.
T243. du har altid mig at tygge paa. TBaden. 30

Suppl.79. Esp. 363. Feill. 2.2) som udtryk

for (langsom, sendrægtig, grundig, lesværlig)

tankevirksomhed olgn. tygge snaab, se Snaab.

dels (især m. præp. for; jf. foretygge 2):

langsomt, grundigt gennemgaa, forklare noget

for en, faa en til at opfatte, forstaa noget;

gennemtygge noget for en. „De har altsaa

giort en Plan til min Families Ære? Saal

Og den er?" — „Skal jeg endnu engang
tygge den for Dem?'' Skuesp.VII.86. „Jeg 40

kan ikke forstaae et Ord af hvad du siger" .

.

„Han er et Fæ, stakkels Dreng! . . Han kan
Ingenting begribe; man maa tygge det for

ham." Ing.L. 1.103. See til. Du kan faae det

tygget i ham! 7*S0.(„Daglig Tale"). Hjemme-
arbejdet er steget kolossalt . . og vi (0:

eleverne) kan ikke længere sige, at Stoffet

først bliver tygget igennem.VorUngdom.
1938139.78. dels: ved langsom, grundig læs-

ning (og eftertanke) tilegne sig, (søge at) op- 50

fatte, forstaa, lære noget; langsomt, grundigt

læse (og lære) noget (spec. som lektie, skole-

læsning); ofte (jf. gennemtygge 2) i forh.

tygge igennem, jeg maa . . tygge Lectier

hver evige Dag, det Slaveri bliver jeg . .

ikke fri for, førend jeg er confirmeret.

CBernh.NF.III.137. Han læste, omlæste,

tyggede og fordøiede, i aandelig Betydning
. . ethvert Blad, som Grundtvig havde skre-

vet. RasmSør.ML.162. to Bøger af Xenofons eo

Anabasis og fire af Illaden . . kan jeg udenad,
for jeg har nu snart i 30 Aar tygget dem
paa Skolen. Schand. AE. 244. Manden har
tygget Avisen igennem, og det lige til neder-

ste Annonce paa sidste Side. Brodersen.T.9.

jf. omtygge: (man) kan ligge vaagen . .

og tygge de bitre Tanker om og om igen.

MPont.SK.246. || spec. i udtr. tygge paa
noget, (langsomt, besværligt) arlejde med
noget i sine tanker; søge at forstaa, opfatte

(spec. m. h. t. lektie: lære) noget; grunde paa,
spekulere paa, reflektere over noget (for at for-

staa det, faa det udtrykt i ord olgn.); nu især

m. h. t. en af en anden fremsat tanke, et

(ulehageligt) forslag olgn.: (i nogen tid, i

tavshed) overveje, ledømme (rimeligheden,

antageligheden af noget); spekulere (lidt) paa;
smage (4.i) paa. (jeg) vandrede omkring og
tyggede paa Brevet fra den anonyme Dame.
Tode.IX.334. *Det var dog for Drenge en
dødelig Gift

|
At tygge paa Regler fo: i

latinsk grammatik) og opplukket Skrift.

Grundtv.PS. VI.164. Stemningen var nu ikke

mere til at gjenoprette . . Wulf Mendel tyg-

gede paa sin FoThittTehe.Goldschm.EJ.90.

jeg vil fortælle Dig en Historie, som jeg altid

har gaaet og tygget paa; jeg kan ikke for-

staae åen.HCAnd.(1919).IV194. „i Dag otte

Dage udbetaler du mig 6000 Rigsdaler . .

eller jeg lader Gaarden sælge for dig."

Morten tyggede lidt herpaa; men han lod

sig dog ikke kyse. ZakNiels.TF.116. Elkjær.

NT.62. (forf.) sad (stadig) og tyggede paa
samme Linie. MartinAHans.JR.7.

||
(tie

og) tygge sammen, (dagl., som spøg. ord-

spil) (tie og) samtykke (II.l.i); ikke have

noget at sige (spec: indvende; jf. samtykke
sp.694*^). „Har ikke du noget at fortælle

os i Aften, Anton?" henvendte han sig til

. . Sognets nye Skolelærer . . Som Svar
(lagde denne) Hovedet skælmsk paa Siden

og sagde langsomt og med bred Dialekt:

„Nej, i Aften tror jeg nok, at jeg vil

sige, som det hedder med et godt gammelt
Ord: Jeg tier og tygger sammen." Pon^FL.
(1892).50.

3) uegl., om ting. || O som hilledl. anv. af

het. 1.1. *lad Kværnene tygge i Skjul. T/iøgf

Lars.DF.46. *Bølgernes Hajkæber tygge
|

Aar efter Aar paa den langsomt smuldrende
Skrænt. JVihe.Rullesten.(1918).15. \\ spec.

(4>) * forh. tygge værk, om fartøj: under

haard sejlads give sig i plankesammenføjnin-

gerne og arhejde (kalfatre)værket ud. Knud
And.HH.194. Sportsleks.II.623.

Tygge-, i ssgr. af tygge l(i); saaledes

(foruden de ndf. anførte) forsk, mere tilfældige

ell. let forstaaelige (især Cp ell. fagl.) ssgr. som
Tygge-besvær(lighed), -bevægelse, -evne, -or-

gan ofl. -flade, en. (jf. -tand; især anat.)

tandflade, der under tygningen knuser (sønder-

deler) føden, spec. (mods. Bidefladej den med
knudeformede forhøjninger (jf. -hø]) ell. kam-

me forsynede (vandrette) flade paa pattedyre-

nes kindtænder. VSO. SaUXXIV107. -flig,

en. (zool.) den indre af de (to) paa (2. led af)

de lidende insekters kæler fremspringende

flige. Ueherkind.DV.il. 44. -færdighed.
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en. (især spøg.) om særlig evne til at tygge

(fortære) maden (kraftigt, hurtigt), en Be-
mærkning om Gæstens usædvanlige Tygge-
færdighed og lørst. Drachm.KW.29. -gru-
be, en. (anat., tandl.) fordylning paa tan-

dens tyggeflade (mellem tyggehøjene). Sal.

XV11.932. -gammi, en, et. (jf. -middelj
et med aromatiske stoffer (især peiermynte-

olie) tilsat gummipræparat (fremstillet af

plantesaft, spec. inddampet mælkesaft af tygge- lo

gummitræets hark), siden slutn. af 19. aarh.

(tidligst i Amerika) anvendt som nydelses-

middel (slik), idet man udpresser det under
(vedholdende) tygning, to snotnæsede Tvil-

linger med nye Haarbaand og Kinderne
spændt af Tyggegummi. ORung. Nov. 1. 122.

PLevin.LN.62. Nytteplanter.432. i sammen-
ligning: Kalmusrod . . var Datidens Tygge-
gummi. Pon<.Z).97. jf.: Erkendelsen af de
gamle Maleres Værd bør ikke være en 20

Art Tyggegummi, ved hvilket vi beroliger

vore Nerver og blideligt falder i aandelig
Søvn. KMads.(PoU*/nl909.10). jf.: Tygge-
gummitræet (Achras s&^ota,). Nytteplanter.

218. -høj, en. (anat., tandl.) knudeformet
forhøjning paa (kindtændernes) tyggeflade.

Sal*XXIII. 68. Tandlægehladet.1944.94.

O tyggelig, adj. ['tygali, 1. br. 'tøgali]

som kan tygges (sønderdeles ved tygning).

Kødet skal hænge (jf. hænge l.i^ . . saa- 30

ledes at det bliver lettere tyggeligt — 0:

lettere fordøjeligt. ForiH^.//,!.95. De slugte

alt, hvad de saa af tyggeligt. JJiirg.Opfylder
Jorden!(1910).121.

Tygge-liste, en. (zool.) hornliste (med
tandlignende fremspring) i (insekternes) tygge-

mave. WesenbL.Ins.73.75. -mad, en. (nu
især dial. ell. (navnlig overf.) tg, ofte spøg.

ell. nedsæt.). 1) af en anden person (moderen,
ammen osv.) tygget mad, anvendt til (smaa)- 40

børn ell. affældige (tandløse) personer; ogs.

(uegl.) om M fordøjelig (let tyggelig) føde (for

smaabørn); barnemad (1) olgn. Moth.T243.
Man endnu Tyggemad dig ey i mund skal

give (j: du er endnu ikke affældig). Holb.
Skiemt.D3r. Til Tand-løs Mund hør Tygge-
mad. Graaft.Pr./.i24. PMøll.ES.1.54. Hun
havde, som hun altid pleiede, først givet

Barnet „Tyggemad" af, hvad hun spiste.

Ing. Levnet. 1. 155. JSMøll. MB. 219. LollO. 50

UfF. 2) (ænyd. d. s. ^Catechismi Børns
Aandelig Melck oc Tyggemad. JL^asfco«;.

(bogtitel.1679)); jf.ænyd. rimetyggemad; sml.

Barnemad 2) overf., om let tilegneligt (til-

rettelagt, gennemtygget ell. umiddelbart for-

staaeligt, lidet krævende, (rent) underhol-

dende) lære- ell. læsestof, ofte m. bibet. af
underlødighed, værdiløshed. Endog Islæn-

derne, ja Africanerne og Asiaterne blev
denne aandelige Tyggemad (o: Pontoppidans to

katekismus) tilbudet. Riegels.HS.111.283. No-
vellen . . er dog kun Poesiens Tyggemad.
Hrz.ST.170. Blot en halv Side af (bogen)

er nok til Tyggemad for hele D&gen. PalM.

IL. 1.281. (ugebladene var) blot den første

sødede Tyggemad for de Lag, der tidligere

havde siddet paa Beværtninger som hujende
Analfabeter. JacPaludan. UR.335. -maski-
ne, en. [3] ^ d. s. s. Stenknuser 1 (jf. Tyg-
ger 2). SaVXXII.259. -mave, en. (jf.

-liste; zool.) hos visse krebsdyr og insekter:

den forreste del af tarmkanalen, som er om-
formet til et organ, der findeler føden; ogs.

om fuglenes kraas (Sal.*XXIV1040). Boas.
Zool.*33. Lieherkind.DYX.281. -middel,
et. (jf. -gummi, -sne, -tøj 2; fagl.) plante-

del, præparat olgn., som man tygger paa
(fx. som nydelsesmiddel, slik); spec. om viol-

rod olgn., anvendt til smaabørn i tandbruds-

perioden. Moth. T 244. Curjel. De officinelle

LægemidlersBrug.(1870).133. MentzO.Pl.289.
-muskel, en. (\ -mysling. Moth.Conv.
TI46). (især anat.) muskel, der gør tjeneste

ved tygningen (tyggehevægelsen) ; især om
kæbemuskel (der bevæger underkæben), spec.

Musculus masseter (den ydre tyggemuskel).
Viborg&Neerg^.HB.29. Anat.(1840).1.339. Pa-
num.605. -pind, en. (vet.) en (med læge-

midler i et stykke lærred omviklet) pind, der

stikkes i munden paa et sygt dyr, naar det skal

have medicin. Viborg.S.131. HCTscherning.
Veterinairpharmacologien.I.(1843).75. Levin.

Tygger, en. flt. -e. I) (jf. Drøvtygger;
1. br.) til tygge l(i): person ell. dyr, der
tygger (paa en vis (nærmere angiven) maade).
Fodres to Hunde sammen, æder den hurtige

Sluger fra den langsomme Tygger. VigMøll.
HJ.43. 2) (jf. Tyggemaskinej til tygge 3,

i ssgr. som Stentygger.

Tygge-redskab, et. spec. (jf. -tøj ]

;

især i flt.; ofte spøg.) om (en persons) tænder
(kæber, tunge). VSO. (personer med) „en svag
Mave" . . bør gaa til Tandlægen for at faa

deres Tyggeredskaber fuldstændiggjorte. Vort

Hj.11,1.76. -saks, en. (fagl.) sakslignende

redskab til findeling af maden (til brug for

personer med ringe tyggeevne). DagNyh.^^/it

1924.8.sp.3. -sne, en. (1. br.) paraffin-

(stump) anvendt som tyggemiddel. NatTid.*/*

1944.11. sp.2. -sut, en. (jf. Sukkersut; dial.)

sut, især bestaaende af en sammenbunden
klud med sukker, (hvede)brød olgn.; patte-

klud (2). AndNx.DM.IV50. UfF. -tand,
en. (jf. -flade; især anat.) om kindtand:

BerlKonv.XXI.140. -tøj, et. i) (jf. Snakke-
tøj ofl.; dagl., ofte spøg.) tyggeredskaber;

tænder (kæber), have et godt Tyggetøi 0:

gode Tænder. F/SO. Mad var noget, Terkel

aldrig sagde „nej Tak" til. Han satte sig og
fik Tyggetøjet i G&ng. Elkjær. UnderUvejret.

(1922).98. sa.MH.183. 2) t legemiddel, an-

vendt til at tygges, for at fremkalde spyt-

afsondring olgn.; tyggemiddel. Moth.T244.
Ty(g)-hns, et. se Tøjhus.

Tyhyt, en. [ty(-)ihyd] flt. -ter. (lydord;

jf. Pytter; især dial.) \. præstekrave (2.1 );

strandpiber (2); Ægialitis (hiaticula). Kjær-
bøll.445. Lieberkind.DVVII.333.

XXrV. Bentrykt "/. 1948 79
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I. Tyk, en. se I. Tykke.
II. tyk, adj. [tyg] Høysg.Anh.23. (tid-

Ugere m. lang vokal: Moth.T244. jf. APhS.
VI.115). intk. og adv. -t ell, (nu næppe br.

i skriftspr.) d. s. (JensSør.II.11.14. Holb.

KR.III.7. Suhm.(SkVid.X.53). Syltebog.

(1795).47). iæda. thiøc (AM.), thyk, thiuc,

thioc (Harp.Kr.16.46.56), (som tilnavn:)

Thyok (DiplDan.2R.IV.277), sv. tjock, no.

tykk, tjukk, oldn. {)ykkr, ^jukkr, J)jokkr, lo

eng. thick, ty. dick, holl. dik (jj. u. Tyksten^,
vistnok svarende til irsk tiugh, tyk; jf. I.

Tykke, III. tykke, tykne, II. fortykke
||

mods. tynd)
I) om hvad der danner, har form af en

flade, et fladt legeme, et lag olgn.: som har
forholdsvis stor afstand ml. de to mod-
staaende flader. I.l) i al alm. *den Nød
blier haard at knække;

|
Thi Skallen er for

tyk. Oehl.V11.247. *Kneisende Høimast og 20

tykkeste Planker
|
Brydes og briste. 5o?/e.

AD.1.62. *0 væg, o væg, o grumme tykke
væg,

I

som holdt ham (0: skoleeleven) blandt
de smil Hostr.SD.I.189. Om Natten var der

faldet . . Sne, der laa i et tykt Lag over
Jorden. Søiberg.KK. II. 129. eksemplar (af
en bog) paa tykt papir

j 1.2) m. særlig

tanke paa, at der rummes, indeholdes meget

ml. de to flader. Tykke Breve, hvorudi ere

Vexler, Regninger eller Documenter, beta- 30

les efter Yægten. Forordn.^^/itl743.IV Hvem
der kunde stjæle eller finde en tyk Tegne-
bog paa G&den. ErlKrist.DH.76. || om bog:

som bestaar af mange sider, ark (i ordspil

paa tynd se u. tynd 7.3). et temmelig
tyck Catalogns. Holb. KR.III.7. *Staar der
i hele den tykke Bog (0: bibelen) |-ikke

et eneste Kæines^rog? Drachm.STL.153.
store Folianter og tykke Kvarter. CSPet.
Litt.214. der kunde skrives tykke bø- 40

ger om noget, brugt som udtr. for, at et

emne er meget omfattende. Om Tobakken og
dens Brug i Amerika kunde der skrives

tykke Bøger. Stimulanser.(1945).67. (jf. skri-

ve sp.908*''; spøg.:) der kunde vist endnu
skrives tykke Bøger om, hvad han ikke

vidste om Kvinder. BMikkels.TF.23. \\ om
madvarer, tykke Rødspætter. Bregend. HH.
11.248. tykke stykker smørrebrød

j
tykke

pandekager, spec.: pandekager, hvortil der 50
er anvendt bagepulver ell. gær. LuisBramsen.
0.112. FrkJ.Kogeb."(1921).244. 1.3) i forsk,

spec. anv., om hvad der bestaar af, danner et

lag af forholdsvis stort gennemsnit; svær (II.

2.1).
II

om tøj, beklædning (ofte m. bibet.:

varm), betræk olgn. Den tykke Vams, den
foeret Dragt. Stub. 67. vore tykke Vinter-
frakker. ffC^nd.BC.///. 34. Guld og Sølv,

tyk Silke og ^3i\.KBlixen.AF.19. Børnene
. . bør klæde sig tykt Tpå&.Pol.ynWiO.S.sp.S. e'o

II
om noget aflejret ell. paasmurt olgn. som

Isen var endnu tyk, faldt det ham umueligt
at komme ud (0: af havnen). EPont.(KSelsk
Skr.III.124). *I Deres Øienbryn sidder Ri-

men tyk. PalM.AdamH.11.173. jeg (bad) om,
at mine Øren maatte fyldes med tykt Øre-
vox, forat ikke hvert Ord skulde trænge
derind med fuld Tydelighed. JLHeib.(St
SprO.Nr.110.16). Kryddere med tykt Smør.
Duelund.N.133. ligge, lægge sig tyk(t):
Sneen . . laae tyck over ald Marcken. i?osm
Winth.S.39. Støvet laa tykt paa den (o:

tærten). PEBenzon.P.43. Senere kunde det

tørre, lette Sand . . lægge sig tykt over
de dyrkede Jorder. EBertels.D.6. Isen ligger

tyk . . i Fjorden. PoU'/2l940.7.sp.2. — i

udtr. for at paalægge, -smøre farver olgn. ell.

(i videre anv.) overdrive i fantasien ell. beskri-

velsen, de Vil . . ikke glemme at dyppe
Penslen dybt i farven saa at di kan stryge
tykt paa (o: ved omtalen af en person). Kolle-

rød.lOl. Nu lagde (fantasien) Farver saa
tykt paa . . tegnede Former saa sødt, kjælent
henflydende . . at han, om han havde kun-
net male Sligt, vilde være bleven beskyldt
for at efterligne Correggio. Schand.AE.288.
sættes (oliefarven) for tykt paa, kan den
sprække ell. mørkne. Sal.'XVI.472. Jeg har
aldrig set nogen, der lagde Pudder og Rouge
saa tykt paa som denne Oversygeplejerske.

KBlixen.AF.128. smøre (for) tykt paa,
se III. smøre 1.5 og 7.3. || om hud. Heste-
huderne . . maae være store, vide, tynde
(svage) og endog paa Bagdelen ikke for

tykke (stærke). JFBergs.G. 7. Dyrets tykke
Hud. VSO. SaW111.256. uden for fagl. spr.

især m. (bi)bet. af ringe følsomhed, se u. Hud
1.2 og u. Loppe-bid 2, -stik. || tyk syning,
(haandarb.) fransk broderi (se u. III. fransk

2); tyksyning. SaWIII. 786.
\\ (fagl.) om

fyr: som bestaar af et forholdsvis højt lag brænd-
sel. Fyringen lettes ved at holde tykke Fyr.

SkibsMask.37. 1.4) om ting: forsynet med en
ell. flere svære plader ell. flader, den tykke
Bladplante (0: med de tykke blade). MLorent-
zen.R.I.147. tykke (0: tyksaalede) sko

j || (jf.

bet. 9.2 ; dagl.) om pande ell. (især) hoved: hvis

hjerneskal tænkes tyk (saa indtryk, forstaaelse

vanskeligt trænger ind i hjernen,); især i udtr.

for langsom opfattelse, dumhed olgn. (jf. tyk-

hovedet, -pandet^, er der da
|
Ei mindste

Tanke i dit tykke Hoved ? OeW./.95. Har du
endnu ikke faaet det i dit tykke Hoved, at

jeg er M.ø\\erkonel Gjel.M.294. Giv mig et

fedt Hjerte, eh tyk Pande og en god Mave

!

at jeg maa blive som andre Mennesker !£r«
Dalgas.LidelsensVej.(1903).103. Ja, mit tykke
Hoved kan ikke begribe, hvad det er. De
mener. Brodersen.L.29.

2) om legeme, ting, især noget langagtigt

og (ell.) rundagtigt: som har temmelig stor

udstrækning paa tværs; af temmelig stort

tværsnit, tværmaal. 2.1) i al alm., oftest

om noget langt og kantet ell. rundagtigt, fx.

bjælke, træstamme, stang, tov, traad. Med
tunge Drøn Orcanen rev

|
De tykke, stærke

Master om.Oehl.XXIV.256. Tykt Kiød.VSO.
(et) Evropas-Kort med tykke sorte Rulle-
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stænger for oven og for neden. Schand.BS. 32.
Karlens Skraa var . . tyk og fed som en
YioiådidA. Elkjær.HF.5. \\

„Haandtager" eller

de saakaldte „Nævlinger" . . uddeltes med
den tykke Ende af Skolerisene i Syndernes
udstrakte Hænder. Ing.Levnet.II.15. saa van-
kede der nogen med den tykke ende af stok-

ken. Gersov.DR.155. (især dial.) i udtr. for at

have det strengeste arbejde (egl. naar to bærer

en stamme olgn.): nej den fyr skal nok vare

sig for at tage fat ved den tykke ende. UfF.
(dagl.) i udtr. for at have godt, fast tag i noget,

være i den gunstigste stilling olgn., se Ende
$p.366*\

II
træffe en bal tykt, (billard.)

træffe en bal lige paa midten. Billard.(1933).

23. 2.2) om træ, plantedel. Fugles søde Sang
under tykke Giene.Visd.17.19. Nytteplanter.

155. en tyk rod, stamme, knop j 2.3) (under-

tiden delvis til bet. 3) om legemsdel: fyldig;

kraftig; muskuløs; kødfuld. Fanden fare i din

tycke Mave, Jepipel Holb.Jep.1.3. Jeg er Mand
for, at hugge hans Hoved af, om det var
saa tykt som paa en Engelsk Tyr. sa.Didr.

13 se. en tyk E&le. PWBalle.R.64. (N.N.)
Underbid el. meget tyk Underlæbe. Poii^tÆ.

"/il925.2. Han har tykke, røde Kinder.
MLorentzen.AL.il. Klaus klumpe med den
tykke rumpe, se Klaus 1.2. den tykke tarm,

se u. Tarm l.i. || substantivisk i forb. som
det tykke af (nu næppe br. paa. Moth.T
245) laaret osv., det mest kødfulde parti af
laaret. een af dem skød H. . . igiennem det

tykke af Laaret med en Fiil. Schousbølle.
Saxo.210. det tykke af a,xmen. Krist.JyA.V.

128. det tykke af benene (o: læggene). Feilb.

2.4) om levende væsen, spec. person: med en
meget omfangsrig, trind krop; især: hvis

krop er betydelig mere kødfuld, fed end nor-

malt, saa legemet bliver mer ell. mindre uforme-
ligt; ofte i forb. tyk og fed. Spise sig tyk.

vAph.(1764). Naar den lille Frø i Kjæret

I
Strækker Halsen op iveiret

| Og med
Tungen slaaer paa Trommen:

|
„Nu er tykke

Frømand kommen!" —
|
Da kommer Sva.-

\en\ Bagger.II.478. Gaasen vralter tyk og
fed

I
i Bondemandens ll&ye.RHarboe.Den

8toreBilled-ABC.(1895).fllJ. se ogs. u. IV fed

1.1.
II

som tilnavn ell. øgenavn. Dal hiin

Tykke. Schousbølle.Saxo.219. Karl den Tykke,
Konge af Tyskland (SIQ—SI). Sal*XI11.597.
Tykke ^elly. KnudAnd.AR.156. i best.

f.

Tykke brugt som øgenavn: hvordan kom
Tykke over (o: over aaen)? AlbDam.B.144.
Thyge, som vi kalder Tykke. Togeby.Svend
EriksDagbog.(1941).9. || i forb. m. forstær-

kende udtr., især (undertiden m. overgang til

bet. S) sammenligninger. Hun høj var som
et Bierg, og tyk som Maren A.mme.Holb.
Paar8.242. mange Danske | . . mæske sig . .

I
Til de saa tykke blir, som andre Olde-

Sviin.FrHorn.PM.133. Han er saa tyk, at

han er færdig at qvæles af sin egen Fedme.
JSneed.IX.93. saa tyk som en humle-
sæk, pølse, tønde ofl., se u. Humlesæk,

Pølse 1.1 osv. skrumlende tyk, se skrumle
2.

II
i talem. han er ikke tyk og fed af

ingenting, o: han spiser meget, lever godt.

D&H. det er rent forfærdeligt, det Tilbrød
min Broder altid har kunnet maadsle i

sig. Han er ikke tyk og fed af ingenting.

LHammer. Sønnen fra „Poppelhøj" . (1919). 24.

de tykke og de fede har det ondt i

hede olgn. Krist.Ordspr.362. CReimer.NB.
10 561. se ogs. u. TV. fed l.i. 2.5) m. særlig tanke

paa udstrækning i bredden, om streg, linie ell.

skrift-, tryktyper olgn.: temmelig bred, kraftig

olgn. tyk Sknit.Bl&T. tykke spatier, se u.

Spatium 2.2. sætte en tyk streg under
noget, se Streg sp.323**. 2.6) t forb. have
det tykt bag øret (ty. es dick hinter den
ohren haben; sml. have en ræv, skælm bag
øret; sj.) være snu, udspekuleret. Hrz.XIII.
22. sa.D.II.167. 2.7) (jf. bet. 1.4; bot.) om

20 plante: som har visse plantedele af trind,

buttet form, /æ. tyk star, Carex riparia Curt.

(med tykke aks; jf. u. tykakset^. Rostr.Flora.

I.^*(1925).76. tyk andemad, Lemna gibba

L. (med løvplader, der er halvkugleformet

hvælvede paa undersiden; jf. u. tykbladet^.

Raunkiær.Flora.*(1922).61. tyk sukker, se

Sukker 2.2.

3) udvidet til et større omfang end sædvan-
ligt, normalt; opsvulmet, oppustet, ud-

30 spilet olgn. 3.1) om legemsdel: ophovnet, op-

svulmet (p. gr. af sygdom, kulde-, alkoholpaa-

virkning, overanstrengelse, ophidselse m. m.).

Hans Hænder hovne gandske tykke og store

af Frost. Høysg.S.49. Faar med tykke Ho-
veder og andre vattersotige Sygdomme.
Abildg.&Viborg.F.34. Rosenfeber . . er til-

bøielig til at efterlade kolde, forhærdede
Hævelser nedentil i Benet (tykt Been) (o:

hos hesten). Stockfieth.S.44. „messieurs —" —
40 stammede han, savlende, med en tyk Tunge,

utvivlsomt heruset.AKohl.MP.III.102. ogs.

i forb. som være tyk i halsen, hovedet
osv.: Han var tyk i hodet af at skælde ud.

Hjortø.Kr. 15. Han stormer rundt efter hende
og er helt stor og tyk i Rovedet. ErlKrist.

DH.199. (vi) ønskede dem gode Ægtefæller

og blev tykke i Halsen af bare Højmodighed.
Bergstrøm.Ve.29. Alex . . blir baade tyk
under Øjnene og rød i Nakken, naar han

50 kommer i en Tilstand af Betagelse. Jo/isW^«i//.

Midti Livet.(1944).19. 3.2) i forb. som gøre
sig tyk {jf. ty. sich dick machen, dick tun;

nu i rigsspr. lidt gldgs., jf. Hjortø.OS.103)

egl. om visse fuglei(s hanner), der kan puste

sig op, ell. om person, der skyder brystet

frem, bryster sig, ell. m. hentydning til fablen

om frøen (se u. opblæse 1.2j. hvor den Paa-
fugl bryster sig, |

Hvor den ei giør sig tyk.

Rahb.Tilsk.1791.127. i videre anv.: optræde

60 hovent, hovmodigt, indbildsk; være vigtig;

brovte; prale af (med) noget, de, der . . lagae

sig efter Videnskaber, giorde sig tykke af

det store Navn Viise. Eilsch.Philhist.86. min
Fuldmægtig . . har mærket, hvorpaa det

79^
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skorter hos mig, og vil nu gjøre sig tyk med
sin Yiisåom. Hrz.XIY37. her gjælder det at

føre en ganske anderledes vigtig Sag; hele

Fædrelandets, for hele Folkets Domstol . .

og, jeg vil ikke gjøre mig tykkere end jeg er,

men det forstaaer jeg min Sjel meget bedre
end h&n.Oversk.n.29. hvad er der tilsidst

for os i vore Dage at gøre os tykke over?
Hørup.111.126. Jeg skal ikke sidde og gøre
mig tyk; men skal der nævnes et Sted frem
for noget andet, saa tror jeg nok, at det

bliver Faaborg. Korch.NielsDros.(1924).122.

gøre sig tyk og bred, se u. III. bred 3.

II (1. Ir.) i mere selvstændig anv. : indbildsk;

stolt; stor paa det. Vi nød megen Ære og God-
hed i Basel som 2de Danske reysende Apo-
tecker-Sønner af alle, som til Professionen

henhørte, thi vi førte os temmelig tyckt op.

Seidelin.88. Du blir mig noget tyk, lille

Gabriel. Dracftm.BZ.26. *Jo, gamle Ven, jeg

er tyk i Dag,
|
for der er hændet mig no'et.

KLars.UR.174. han er ikke som fiere Me-
ningsfæller tyk af Vigtighed og Selvtillid.

HWulff.DR.303. 3.3) (især vulg. ell. dial.)

om (spec: ugift) kvinde (og hundyr): svanger,

frugtsommelig (paa et fremskredent stadium).

*(hunden) tyk med Hvalpe gik. Reeni.II.208.

hun haver været tyk og lavet til Barsel før

Paaske. Cit. 1703. (Sylow. Denmaterielle Bevis-

teori. (1878). Bilag. 112). *Han (o: en gods-

ejer) gjorde Skovene tynde nok
|
Og Bønder-

pigerne tykke. Aarestr. SS.III.Not.13. Lille-

byen har Ord for . . Frugtbarhed. Sætter
et af dens Pigebørn sig paa en Trappe,
bliver hun tyk, hedder ået.MartinAHans.
N0.64. jf. JSMøll.MB.28.

4) af et vist nærmere angivet tværmaal
ell. udstrækning ml. de to modstaaende
flader. 4.1) (delvis til let. 1-2^ i sammenlig-
ninger olgn. min Lillefinger skal være tykkere
end min Faders Lænder. iZgf.iØ.lO. en stor

Bog, fast fire gange saa tyck, som Jertegns
Vo^m.Eolb.GW.IV.lO. Vi kom hjem fra Re-
vet med Fisk saa tykke som en Arm (jf.

a,Tratyk).MylErich.S.75. en Dyne er tykkere
end et Tæppe. DÆS. Har han end en Hals
saa tyk som en Tyrs, skal han dog miste
den.Vogel-Jørg.BO.225. ben saa tykke som
stolper, se I. Stolpe 1.2. 4.2) i forb. m. foran-

stillet maalsangivelse. hugne stene, som vare
tre alne tykke (1871: hrede). Jud. 1.2 (Chr.
VI). Pflug.DP.805(se u. I. Næve S). 1 skal

skiære en Green af et Træe, en Tomme
tyk. Holb.Hex.III.3. Denne øverste Steen er

. . 1 alne 2 qtr Vi, Deel tyk. LEøyer.G.117.
Man siger: et to Tommer tykt Bræt; men
rigtigere maaskee : et Bræt, to Tommer tykt.

MO. Skovkæde med %« og */»" tykke Led.
SorøAmtstid.'/sl945.7.sp.3. jf. ssgr. som alen-,

favne-, finger-, haand-, tommetyk. || om
geled olgn.: bestaaende af et (nærmere angivet)
antal rækker; høj (II.2). Fodfolkene skulde
gaae to Mænd tykke i det første Geled.
Schousbølle.Saxo.20. nu kun (dial.) i videre

anv., som udtr. for antallet af personer i en
flok olgn.: de kommer syv mænd tyk. JJfF.

5) om hvad der bestaar af ell. forekommer
som en række, samling af enheder, dele, par-

tikler: tæt. 5.1) (nu næppe br.) som danner
et sammenhængende, kompakt, tæt for-
bundet hele; især om træ: som har mange
grene og blade (der danner krone); løvrig.

myrte-grene, og palme-grene, og grene af

10 tykke (1871: løvrige; træer. Neh.8.15(Chr.
VI). (vintræet) voxte høyt op iblant de tykke
qviste. Ez.lB.llfChr.VI). Denne Art Val-
birk bliver . . til et stort og tykt Træ; faaer

et tykt Løvverk, som giver megen Skygge.
vAph.Nath.VIII.329. Denne Lønvalbirk gi-

ver en mere tyk Skygge. sms^33i. 5.2) om
masse, samling: hvis enkelte dele findes
tæt sammen og (ell.) i stort antal. || om
bevoksning, skov. *De løbe til Skoven, hvor

20 tykkest den \a.T.Oehl.XXX.77. der var lige

saa vildsomt derinde, som i den tykkeste
Sko\.HCAnd.(19]9).n.55. *jeg flyver igen-

nem det tykkeste KT3it.SMich.Sirener.(1898).

5. spec. om korn: den tykke Sæd. Schousbølle.

Saxo.425. Havren voxer almindelig kun i

Rader imellem Fuurkammene; og jo tættere
de ere, jo bedre og tykkere bliver Havren.
JPPrahl.AC.43. En tyk Kornager. MO. det
tykke (af ell. i skoven), (nu næppe br.)

30 (indre) parti af skoven, hvor den er tættest;

tykningen, et temmeligt, stort Skib . . kom
seilende (ad kanalen) ud mellem Træerne
ligesom midt fra det Tykke i Skoven.
Bagges. (ABagges.JB. 1.109). (solsorten) le-

ver i det Tykke af Skovene. Kielsen.NHM.
208. FruHeib.EtLiv.*IV69. i forb. gennem
ell. i tykt og tyndt (eng. (through) thick

and thin, ty. (durch) dick und dunn) egl.:

gennem tyk og tynd bevoksning, skov; over

40 stok og sten; gennem hindringer, vanskelig-

heder af alle slags, haardere og lettere ar-

bejde, modgang og medgang olgn. vi maae
bære, hvad Vorherre tilskikker os, og . .

vi maae gaae igjennem Tykt og Tyndt,
ligesom han vil have det. Sibb.11.243. *Til

mine ventende Forældre
|
Jeg iled gjennem

Tykt og i:yndt.Winth.XI.206. (de) travede
gennem Tykt og Tyndt til de naaede Grus-
veien.PalM.ILJ.lOO. Jeg skal holde paa

50 Dem her i Byen og gaa med Dem i Tykt
og Tyndt. Schand.AE.329. følge en i ell.

gennem tykt og tyndt, følge en (som ven,

tilhænger, forbillede osv.) uden mindste for-

behold, i eet og alt. Han fulgte Partiets Førere

igjennem Tykt og Tyndt. Mau.II.473. den
tyske (tekst) har han fulgt gjennem tykt og

tyndt. Brandt.CP.363. Jeg skulde være født

i Grækenland. Jeg havde fulgt de friest

Tænkende i Tykt og Tyndt. Schand.BS.356.

60 Gennemgangen af Hamlet følger Goethe i

Tykt og Tyndt. Rubow.BB.185. \\ om sam-
ling, flok af levende væsener (nu især hvor

denne danner et lag, jf. bet. 1). da trængede

Morderne sig ind udi den tykke forsamlede
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Mængde. J?oZ6.JH.//.27S. Han brød . . ind
igiennem Svenskens fremmerste Orden, hvor
Fienden var tykkest. Schousiølle. Saxo. 222.

en tyk Græshoppesværm. DÆ^. der var saa-

dan nogle tykke Hjejleflokke derude. JFJens.
A.II.188. midt i den tykkeste Trængsel. Val-

borg Dahl.DeungeDage. (194.0). 113. jf.: der
venter paa dig endnu glade Dage i tykke
Skarer. JPJac.1.237.

||
(delvis til let. 1) om

haar, skæg olgn.: tæt og fyldig (og dannende
et svært lag). Hans Haar til Bæltet hang,
var meget tyckt og tæt. Holb.Paars.94. *0m
Nakkens steile Sneeskred slaaer

|
En Krands

af Lokker tykke. Winth.IV23. Faaret har
tyk Uld, Hunden tykt Haar. VSO. 5.3) f om
de enkelte enheder osv.: som findes tæt sam-
men og (ell.) i stort antal. *De (o: kri-

gerne) sarales saa tykke, som Fugle i Lynd.
Sort.HS.Hl^. paa mange Stæder i Skovene
opvoxer af sig selv unge Træer i Mængde,
hvis Fremvext meget forhindres af det, at

de staar saa tykke paa hverandre. Forordn.
(Kvartudg.)*^hl710.§4. Epaminondas med
en Hob udvalte Folk brød ind paa Fienderne,
hvor de vare tykkeste. Holb.Hh.II.561. jf. u.

bet. 6.5: Hvor mange de ere veed jeg ikke

. . men det veed jeg, at de der ere saa
tykke som Seind.Mall.Sgn.225. 5A}(fagl.)
som foregaar, foretages saaledes, at
delene, partiklerne falder tæt og i stor
mængde, tykkere Saaening. JPPra/ii..4C.55.

5.5) som adv. (ell. præd.): saaledes at de-

lene, partiklerne forekommer, lægger
sig osv. tæt og i stor mængde, (de flyvende

græshopper) laae tiit saa tyck paa hin anden,
at mand kunde have skovlet dem tilsam-

men med skovle. JJueL39S. Tykt Fiender
hist ved Broen sta,a,e. Rein.108. her flokke-

des (skibene) da tykt om Foraaret. Grund^v.
Snorre.11.223. inde i selve Byen (Volterra),

hvor Paladserne ligger tykt.NHoffmeyer.Ro-
mersk€Dage.(1927).133. Steder, hvor Tor-
sken „stod tykV. KnudAnd.HH.63. \\ om
bevoksning ell. saaning. see engang hvor tyk
Byggen std.z.r.Holb.Jep.1.8. Tykt i Guds
Have Fiolerne sta.a.e.Grundtv.SS.1.578. Er
Jorden Leye, eller Græsbunden, da kan
Sæden ikke saaes saa tykt, som i reen og
god Jord. JPPrahl.AC. 54. dersom Rugen
gaaedes tykkere, vilde den ikke finde Næring.
Blich.(1920).XXII.45. talem., se u. Havre 1.

II

m. h. t. hvad der kommer flyvende gennem
uften, fx. sne, sand, kugler, ell. (og) lægger

sig tæt paa jorden. Sneen fog alt tykkere og
tykkere. Oehl.XVII.9. Sneen bælger tykkere
ned. Bergstedt.D.8.

|| saa tykt som sand,
(jf. u. bet. 6.8; nu næppe br.) i stor mængde.
Vi røve Gud hans Ære |

Med Synd saa tyk
som Sa,nd. Drors.137. min Musa . . ei om
andet synge kan,

|
end hvad der vrimler

rundt omkring den tykt som S&nd. Trojel.

1.2. Penge har han
|
Saa tykt som Sand

Eaa Venersøons Bund. Hauch.SK.68. falde,

gge osv. saa tykt som sne, (nu sj.) falde,

ligge tæt (og i stor mængde), der Manna laa

paa Jorden tykt som Snee.Helt.Poet.8. Man
sagde mig, at der faldt Folk tyk som Snee.
Suhm.(SkVid.X.53). Kugler føg saa tykt
som Snee

|
Fra Fæstningen. Æa/i6.Poe/F./.

192. saa tykt som smul(d), se I. Smuld.
5.6) (uden (tydelig) tanke paa tæthed) om
forekomst i stort antal, i stor mængde.
Venner voxe ikke tykt paa enhver Green.

10 Lodde.NT.50. tykt beslaaet med Trumfer.
Cit.l890.(NkS8°591). tykt omgivet af Spio-
ner . . skænkede (Peter Kropotkin) aldrig

Faren en Tanke. Brandes.(Tilsk.l921.I.145).

naar fanden skider, skider han tykt, se III.

skide.
II
være tyk af ell. med noget, være

fuld af. (skoven) var . . tyk med Træer,
Schousbølle.Saxo.213. *(hans) Siæl er tyk, af

Tænke-Sprog og Gloser. Ew.(1914). II. 204.

nu kun (dagl.) i forb. som der er tykt af
20 ell. (oftest) med noget, der er fuldt af, det

vrimler med noget, have tykt med, have

fuldt op af. I hver en Viig det vrimler tykt
af Master. Blich.(1920).XX.215. Livet . . som
den Skueplads, hvor der er tykt med Narre.

Brandes. 1.171. (han) drak . . tæt og havde
tykt med Kærester. KLars.SF.103. de My-
sterier, hvoraf der var tykt i Kajs unge Liv.

CHans.BK.48. der var tykt over Landet af

den Slags Patrioter. jBrodersen.L.40.

30 6) som er ell. gør noget uigennemsig-
tigt, uklart; bestaaende af ell. fyldt
med forholdsvis mange ell. tunge par-
tikler. 6.1) om røg, sky, taage olgn.: som
danner en kompakt uigennemsigtig,
ofte mørkagtig masse. Da sagde Herren
til Mose: see, jeg vil komme til dig i en tyk
(1931: tæt; Sky. 2Mos.l9.9. hvor Ilden og
Røgen var tykkest.Holb.DH.II.856. Fra
Vallen hørtes Vraal, som brød

|
Den tykke

40 Skye.Ew.(1914).III.188. Hvorhen, min un-

ge Frue?
I

Tyk Morgentaagen ligger
|
Om

alle Promenader
| Og glimrende Boutiker.

Aarestr.SS.II.78. de tykke Tobaksskyer . .

i Værelset formaaede ikke at skjule dets

Uorden og Uhyggelighed. /S'cftocfc.357. Damp-
skibet, fra hvis Skorsten en tyk Røg væl-

tede ud. Søiberg.KK.11.184. tyk taage, se

I. Taage 1.8. 6.2) om mørke: helt uigennem-
trængelig for blikket; tæt. Afgrundens

50 tykke "Nsit. Holb.Metam.83. Saa laaner jeg

din Lygte; den nok klarer
|
Det tykke

Mulm omkring mig. PalM.TreD.70. Mørket
var tykt. MartinAHans.JR.102. se ogs. Mørke
sp.778**''*, sp.779'* og sp.780*. billedl.: det

gjorde . . Mystiken om ham endnu tykkere.

Pol.*/*1941.Till.4.sp.l. 6.3) dækket, tilslø-

ret af tætte, tunge skyer, tæt dis olgn.

Sydvesten skjuler Himlen tykt med Skyer.

Blich.(1920).XX.178. tyk \\or\sont. Scheller.

60 MarO. den tykke, regnfulde Himmel. Poi.Vn

1938.14.sp.3.
II

(dial.) om havet: mørkt og

uigennemsigtigt, uklart. Der var, hvad vi

kalder for „tykt" Hav . . saadan lumsk
og gra,&asig.MylErich.S.59. „I Dag faar vi
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nok Fisk, selv om Havet er tykt," siger

Skipperen (o: en skagbo). Pol.*yii 1942. 11.

sp.5. 6.4) om luft: fuld af urenheder (fx.

støv, røg olgn.) ell. meget uklar, usigt-
bar p. gr. af dis, taage, regn, lavthængende
skyer olgn.; ogs. om vejrlig ell. (nu næppe br.)

klima (Holb.MTkr.571), der er præget af

saadanne forhold. Efftermiddagen tog til med
stiv Kuhling, regn og tyck luEt. JJuel.39.

Blæste det en stærk Storm . . indtil Aft. og fo

tyk Vejr med Regnkuler iblandt. Jens*Sør.

11.4. Skibene laa temmelig langt udenfor
Slotsholmen, det varede noget, inden de
skimtede Lysene fra dem i det tykke Vejr.

JVJens.SS.40. Siden var vi ude (o: at fange
sæler) næsten hver Dag indtil den 25de
(april); da havde vi tyk Lnit.BornhHaandv
Er.44. alle Vinduer (blev) hermetisk lukket
. . Luften blev derfor uudholdelig tyk. Jac
Paludan.lJR.164. den tykke luft hindrer ham 20

lyset osv., se hindre 1.3. || i forb. m. af til

nærmere angivelse af, hvad der volder uklar-

heden osv. Luften bliver tyk af Skyer, v^p^-
(1759).256. Luften var tyk af Taage og
Snee.Blich.(1920).XY71. Luften var tyk af

Støv og Kalk. B.T.'%1942.2.sp.l. i billedl.

udtr.: Luften paa Hannæs var . . tyk af

Overtro og fuld af Spøgelsehistorier. >S'Å;;oWi!).

MM. 1.64. ude over det lyttende Mørke (0:

paa tilskuerpladsen) var Stilheden tyk af 30

Fjendskab. Branner.OL.236.
|| ^ i upers.

udtr. det . . blev . , gandske taaget og tykt
i Luiteii.Schousbølle.Saxo.461. Regnen be-

gynder og det bliver tykt, især nær ved
Land, hvor stundom Tykningen kan være
saa tæt, at man paa Va Miils Afstand Intet

seer. ArchivSøvæsen. 1.85. det er tjkt.Scheller.

MarO.
7) af en trægt flydende konsistens;

især om vædske: fuld af stoffer, partikler, der 40

gør vædsken uklar ell. (og) tung, klæbrig og
langsomt flydende; om ting, stoffer: som dan-
ner en sammenhængende, blød, dej-, geléagtig

masse ell. udgør de forholdsvis faste dele i en
vædske. I det Landskab Qvangsi er en Kilde,

hvor udi den eene Side er klar, og den anden
side tyk. Pfiug.DP.473. (en) tyk Urin er . .

almindelig i alle Slags Børnesygdomme.
Tode.ST.I.17. (saften) koges saalænge til den
er bleven som en tyk I>ei.Syltebog.(1795).71. 50

tykt Blæk som ei vil løbe ud af Pennen.
Coll. (HCAnd. BC. 1.229). tyk Vløå^.AHen-
ningsen.LG.146. et Glas tyk Portvin. Jofts

Wulff.MidtiLivet.(1944).15. jf. bet. 5.6: Fi-

skerne fortælle, at de aldrig kunne mindes,
at der har været en saadan Mængde Sild i

vore Farvande; „Vandet er tykt af Sild"

sige de.Tidsskr.f.Fiskeri.1873.187. i billedl.

udtr.: vee den, som formerer det, som hører
ham ikke til . . og den som besværer sig med 60

tykt dynd (1871: den, som betynger sig med
Skyld). Hab.2.6(Chr.VI). Rom blev Sam-
lingsstedet for et tykt Bundfald af frie, men
subsistensløse Borgere. Frisch.Rom.(1925).34.

tyk som tjære, se 1. Tjære 1. || om blod (ofte

m. bibet. af, at det gør individet usundt, trægt,

tungsindigt ell. sanseligt, materialistisk; jf.

tykblodetj. Moth.T246. uforstandige Theo-
loger, som mænge deres Sag med Guds, som
tage tykt Blod og Galde for Nidkierhed.
Suhm.VM. Liqueur Orange . . renser Blodet,
og holder det altid udi frisk Bevægelse, og
tillige forebygger tykt Blod.Adr.%1762.sp.14.
*I er sorrigfuld,

|
Og har uagtet al Bevægelse,

I

Uagtet al Forstand og Videnskab,
| Tykt

Blod og Fordom. Oehl.LH.(1818).27. D&H.
blodet er aldrig saa tyndt osv., se u. Blod
3.1.

II
tyk mælk, spec. (nu 1. br. i rigsspr.)

d. s. s. Tykmælk, (han) annammede . . nogle
Kopper tyk Melk, Hyrderne solgte ham.
Biehl.DQ.III.139. Man seilede i Baade og
stundum i de farlige Knubskibe opad Aaen
til Aaby for at spise tyk Melk. HistTidsskr.
4R.III.55. Hun er så smal, en kan slå hende
over med en skefuld tyk mælk. Krist.Ordspr.

302. StevnsBjev.38.150. tyk suppe, se 1.

Suppe 1.2.
II

det tykke ell. tykt (UfF.),
de tungere dele af en vædske, grumset, bund-
faldet olgn.; især om kaffegrums ell. boller,

rødder osv. paa suppen, ærterne i retten „gule

ærter" olgn. Naar (skedevandet) har staaet

saa længe, hælder man det Klare af, og
kaster det Tykke hoit.CVarg.Farve-Bog.
(1773). 2. FrGrundtv.LK.82. Æggene pas-
seres gennem en fin Sigte, saa det tykke i

Hviden holdes tilhage. Bagning.75. „det er

det tykke, der koster pengene," sagde kæl-
lingen om kaffegrumset, se IL koste l.i.

II
om afføring: af forholdsvis fast konsistens.

tykt liv, se Liv 13.5. især (dagl. ell. (oftest)

dial.) substantivisk, i forb. tykt og tyndt,
ekskrementer og urin. alt Tykt og Tyndt fra

Jere Køer flød gjennem Loftet og ned paa
mit (0: nissens) Bord. NPWiwel. NS. 23.

(strandfogeden) slap baade tykt og tyndt,
da „Løven" (o: et skib, der er ved at strande)

svajede over hans Vandskel. CFMortens.
RW.25.

8) om lydindtryk: som lyder ell. (om
sproglyd) artikuleres uskarpt, uklart,
groft, dumpt ell. med mørk, grødet
stemme (ogs. undertiden m. bibet.: utydelig,

uforstaaelig; jf. VSO.). en hæs, tyk, pibende,
raa, klangløs Stemme er en væsentlig Hin-
dring for en god Deklamation. SBloch.UF. 5.

(han) talte hurtigt og fyrigt, men temmelig
tykt og læspende. JPJac./.4i. den Frem-
mede (begyndte) med dybt, noget tykt
Mæle, „Du er jo ruset". BcMd.ZZ.42. Saa lød

et tykt Drøn (9: af torden). ThøgLars.FB.
108. Talen bliver hæs og tyk, lallende og
udtværet (hos den berusede). Stimulanser.

(1945).160. jf.: Schumann . . instrumen-
terede for tykt; ofte er Stemmerne ganske
unødigt dobbelt besat (af Strygere og Blæ-

sere). ÆBer^fe.M.62. tyk i mælet (jf. tyk-

mælet^ ell. stemmen: en dyster Moral-

prædikant, tyk i Mælet. Friis-Møll.SB.120.
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„Ikke noget at takke for," sagde G. kendelig

tyk i Stemmen. Elkjær. MH. 110. IsakDin.
FF.242. det tykke 1, se L 1.

9) som sanser ell. opfatter ufuldkom-
ment ell. uklart ell. er præget af langsom,
uklar opfattelse. 9.1) (nu l.hr.) om sans-

ning ell. sanseredskab, især syn og hørelse.

Moth.T245. List smiddede Piilene . . Let-

troenhed skød dem ud. Man havde behængt
disse Piile med en hoben Rangletøy, hvis

Lyd opfyldte Luften og døvede tykke Øren,

at den eenfoldige, tydelige og ofte bekræf-

tede Sandhed neppe kunde høres. Garboe.LH.
Dedic.3. (patienten) klager . . over stor Mat-
hed . . seer tyk og forstyrret ud af Øinene.

Tode.ST.1.17. see, høre tykt.VSO. (han)
saa som med Hinder for Øjnene og uden at

kunne rette sig hvad der foregik paa Tunet,
han fattede kun tykt, saglede i Skægget og
stirrede. JFJens.Cr.52. 9.2) (jf.bet.l.i; nu
kun dial.) om fatteevne, forstand: langsom,
uklar, naiv, uudviklet (jf. tykt hoved
u. bet. 1.4^; ogs. (m. overgang til bet. 10. i^;

som vidner om, er udtryk for dumhed,
uoplysthed olgn.; især i forb. tykt begreb,
tyk forstand, tykt nemme. *en tyk For-

stand
I

Og halv-gal Hoved-Svingel. Ct7.ca.

1700.(Thott4°1525.208). de tykke og barba-
riske Tider, da Geistligheden ingen Idée

havde hverken om Theologie eller Morale.

Holb.Ep.II.245. Hvor mange finde vi ikke,

der have de allertykkeste og groveste Be-

greber om det allerhøyeste Væsen. Specta-

tor.393. VSO. det rent haandgribelige i de
tykke Alménbegreber: Gudfader, Sønnen,
Helligaanden. MylErich.S.24.

10) (meget) udpræget, fremtrædende,
tydelig, aabenbar, haandgribelig ell.

grov, kraftig, stærk. lO.I) i al alm., om
(udtryk for) egenskab, følelse, lidenskab, hand-
ling, tilstand. Den Compliment hvor om vi

giorde Aftale er temmelig skiult der i (o: i

et vers), men den er der; og een tyk Høflig-

hed er desuden . . slet placeret i een Virtuos-

jndes Mund. Ew.(1914).IV344. (saa) drat-

tede jeg ved Mørkets Frembrud i en tyk
(alm.: dyb> Søvn.Pont.LP.IVS. med hver
Damper var der nogle der drog ud. Pigerne

var de frejdigste til at sige sig løs, de dam-
pede rask af Sted og trak tunge Mænd efter

sig i tyk FoTlihelse.AndNx.PE.il. 196. Spin-

delvæv, der var gaaet i tykt Urede. Thøg
Lars.Kværnen.(1915).30. Frederik II festede

haardt paa Stedet og drak sig mangen en
tyk Rus i dets Sa,le.AchtonFriis.JL.I.94. for

at holde en smule livsvarme i (idealerne) må
han klæde dem på med sprogets allertykkeste

eloser.Grønb.H.IJ.187. \\ om uvidenhed, dum-
hed, overtro olgn. (til dels m. overgang til

bet. d). det tykke Afguderi. IIolb.DH. 1. 58.

Deres tykke Uvidenhed . . i Læge Kunsten
eller i dens første Gr\xnd-Ref;leT. Ew.(1914).
V175. »O, tykke Blindhed i oplyste Dage I

I
Hvor fik du dog paa Jord en saadan Magt?

Grundtv.PS.III.115. et Hof, hvor Hovmod,
Pragtsyge og den tykkeste Vankundighed
regerede. Brandes./.25. den ægyptiske. Reli-

gion er en gedigen Bondereligion, tyk Over-
tro uden det mindste Pust af Fantasi. Frisch.

EK.1.79.
II (jf. bet. 3.2^ om selvfølelse, hovmod

olgn. Hans tykke Selvbevidsthed er snarere

taget til end taget a.i.HWulff.DR.39. tykt
Hovmod. MylErich.S.43. Den Helliges tykke

10 Tilfredshed lyste ud af V.AaDons.K.211.
\\

(jf. tynd 7.2 ; nu næppe br.) om lykke. *Min
Lykke var ikke saa synderlig tyk. J5itcft.

(1920).IV.181. Hrz.Breve.23.
\\
(nu kun dial.)

om levemaade: flot; overdaadig. Bøeg.S.65.110.
leve tykt.FSfO. Feilb. 10.2) (dagl) om for-

seelse, snyderi, bedrageri, løgnehistorie: som
er saa ubehændig, uforsigtig, utilsløret,

at den let opdages, gennemskues. Jakob
fortalte ham de tykkeste Løgnehistorier,

20 Aakj.VB.45. Den Historie var lovlig tyk.
Nordsjælland."/4.1904.1.sp.3. Naar ikke en
off-side er særlig „tyk", kan den faktisk ikke
med sikkerhed ses af en tilskuer. Idrætsbladet.

^^/il935.4.sp.3. Fræk og tyk Svindel. Poi.

*/iol944.Sønd.l4.sp.3. \\ ofte i forb. den er
fortyk. Sommerrevyen.1896.21. Greven brød
pludselig ud i en skingrende Latter (o: over

noget lumskeri med en kaution): „Nej hør,

. . den er for tyk, ha, ha, den er endnu
30 tykkere end Deres Mave, min gode Væver-

mester." JafcZ«u.6rP.2S. Du narrer ikke mig!
. . Den var tyk\ MartinAHans.N0.161. 10.3)

(især dagl. ell. jarg.) som adv.: groft, util-

sløret ell. kraftigt, stærkt, i høj grad. en
Snes Mennesker skjænke stormende Applaus
til en Taler, der roser dem . . tykt. Schand.
US.14. Idioten, som tror saa tykt paa Arve-
ligheden, at han ikke tillader sin Kokkepige
at tvivle. CEw.LD.27. Forkarlen kunde snyde

40 ham saa tykt, han vilde. Wied.LO.387. De
havde grint tykt af os. LindskovHans.G. 17.
de darwinistiske Teorier blev fundet tykt
usandsynlige. M Lorentzen. R.L 153. Scenen
med Sognefogden . . spiller han . . artistisk

set saa tykt, at man helst vilde tro, det var
en Feilt&gelse. PoU/i»1942.7.sp.4. I| klare
sig tykt, klare sig godt (økonomisk, med et

arbejde olgn.). Dania.III.78. Wied.Fæd.367.

Sara Bissing i Jernbanekiosken klarede sig

50 tykt — hun havde Penge i Sparekassen og

ejede selv det Hus, hun boede i.Buchh.DM.
88. jf.: „Terminen vil altsaa ikke blive van-
skelig . .?" Nej — det mente Hansen ikke.

Den vilde de alle „klare tykV\ Egeberg. Hellig-

brøde. (1900). 96.
II

lave den (for) tykt

(jf. u. IV lave 4.2^. den havde han lavet

for tykt. AndNx.M.60. „Den har du lavet

tykt!" . . „Forretning er Forretning," gryn-

tede Grossereren. TomKrist.H. 155. || lyve
60 tykt. Schand.SD.xx. (de) lyver . . tykt i

deres Breve til h&m. Brodersen.T.27. || tjene
tykt, have store indtægter ell. (især) stor

fortjeneste paa noget. Det insinueredes, at

han har tjent tykt ved Smørleverancer til
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Kolonierne. PoUVslOOe.l. han tjener tykt

på det. Grønb.SV46. enkelte Samfundsklasser

tjener tykt. JernbaneT.^^/il943.4.sp.2.
||
gøre

tykt nar (af): han gjorde tykt Nar af de

gode Englænderes Musikalskhed. Gjel.Mi.425.

Schylerg.DT.146.
tyk-, i ssgr. af II. tyk, især i let. 1-2

(mods. tynd-^; jf. tykt-; foruden de ndf. med-
tagne ssgr. han nævnes en række (især m ell.

fagl.) adj., hvis 2. led er afledt af et suist.

V. hj. af suffikset -(e)t (undertiden er ordene

behandlet i DO. u. andetleddet)
, fx. tyk-ansig-

tet, -armet, -benet, -fingret, -fliget, -haaret,

-haget, -halet, -halset, -hindet, -kindet, -kæ-

bet, -kødet, -lemmet, -læbet, -maaset, -mun-
det, -numset, -næset, -pelset, -randet, -ribbet,

-skivet, -snudet, -stammet, -strubet, -stæng-

let, -vinget. -Bigtigf adj. {ænyd. d. s.; især

fagl. ell. dial.) temmelig tyk; tykladen. Feilb.

til II. tyk 7: naar Sukkeret begynder at

blive tykagtig, skal Frugten gives deri et

godt Opkog. CMUller.Koge-Bog. (1785). 261.

Const.Kogeb.19. -akset, part. adj. (bot.)

som har tykke aks; især i forb. tykakset star,

Carex riparia Curt. (jf. tyk star u. II. tyk

2.7^. Lange.Flora.150. f -ben, et. (ty. dick-

bein) laar ell. (især) læg. vAph.(1764). Frank.

SM.1809.325. -blad, en. ^ I) (ænyd. d. s.;

nu næppe br.) sankt Hansurt, Sedum tele-

phium L. JTusch.223. 2) (sj.) planten Cras-

sula L. (af (de) tykbladede). Viborg.Pl.(1793).

64. Bent2.Stg.'(1862).43. -bladet, adj. (sj.

tykt-;. En tykbladet Kniv. VSO.
\\

(især

hot.) om plante, smst. tyktbladede Planter.

KLars.GHF.135. i plantenavne som tykbladet

andemad, Lemna gibba L. (TfP.reg.I.Till.32.

jf. tyk andemad u. II. tyk 2.7), tykbladet

strandarve, ærenpris (se Strandarve, Æren-
pris^. substantivisk: tykbladede, familien

Crassulaceæ (af stenbrækordenen) med kødede,

saftfulde blade. Warm.Frøpl.301. O -blodet,
adj. (sj. -blodig. VSO. jf. ndf.). som har ell.

vidner om tykt blod (se u. II. tyk 1). VSO.
Der var kommet en tykblodet Sanselighed

over hende. JPJac.L253. Psykoanalysens vi-

denskabelige Udspring laaner Undskyldning
til megen tykblodet Lystenhed. JFJens.ÆT.
114.

il
hertil Tykblodethed. sa.J.67. hvor

ofte man forvirrer Nidkierhed, Samvittig-

hed og guddommelig Indskydelse med Tyk-
blodighed (lat. orig.: melancholiaj og for-

dærvede Yædsker. Bagges.NK.218. -bor, et.

(arkæol.) bor tildannet af en flintkerne. Sølle-

rødB.1944.52.55. -bov, en. (slagt.) det tyk-

keste parti af et slagtet dyrs bov. ChrJMøller.
Slagtebog. (1801). 8. -bryst, et. (jf. Høj-
bryst; slagt., kog.) den tykkeste del af brystet

paa oksen. Const.Kogeb.302. -bag, en. (nu
ikke i rigsspr., jf.: „alm. hos Landalmuen,
f. Ex. i Sydsjelland". Lew«.; nedsæt, beteg-

nelse for tykmavet person; tykvom. Pflug.DP.
1076. PalM.ni,38. -buget, adj. (ænyd.
d. s.; især fagl.) Iblandt Kegleskiællene fin-

des undertiden ganske tykbugede Stykker.

vAph.Nath.VLSlO. en tohanket tykbuget
Krukke. LSal.XI.130. især om levende væsner
(om mennesker kun nedsæt.): Indvaanerne
blive store, feede og tykbugede. P^Mgf.DP.
826. tykbugede Eeste. PWBalle.R.40. lige-

som de fleste andre græsædende Dyr ere

Markmusene blevne tykhugede. Frem.DN.
459. -falden, part. adj. (ogs. -faldende^.

I) (no.) d. s. s. -laden. Den Jomfru (o: fæst-

10 ningen Frederikshald) hun er af en smuk
Qvalitet,

|
Høj, anselig, og skikkelig tykfal-

den. iV?/erMpPii!osw.Z)Y/.i(?C. 2) (til II. tyk
6; nu kun dial.) som falder tæt (og i stor

mængde); som danner et tæt lag. Tykfal-

den Snee. VSO. de (o: lopperne) var tyk-

faldende. UfF. -flydende, part. adj. (ogs.

tykt-. Bardenfl, Søm. 11.23. Hannover. Tekn.

9). af konsistens som en tyk (1 1. 7), lang-

somt flydende vædske. tykflydende (vædsker).

20 Sal.VIL 846. TeknMarO. Il hertil Tykfly-
denhed. Hag.'VII1.388. -fodet, adj. (sj.

-føddet. Kaper.). Høysg.S.337. VSO. \\ spec.

(bot.) om plante, fx. tykfodet rørhat, Bole-

tus pachypus Fr. Sal.'XX.714. f -gøre^
V. (ænyd. tyckgiøre) gøre tyk; især: gøre

legemsvædskerne (blodet) tykkere (II. 7). den
saltede Føde, hvilken tykgiorde Blodet.

Rothe.NS. 1.11. tykgørende midler: Moth.
Conv.T146. Agerbech.FA.I.61. -hed, en.

30 (ænyd. d. s.) det at være tyk; især i flg. anv.:

I) (1. br.) til II. tyk 1-3. JBaden.DaL. Hans
Tykhed hindrer ham i Gangen. FjSO. den
næsten negeragtige Tykhed af hans sandse-

ligt svulmende Læher.JakKnu.GP.22. 2) f
til II. tyk 4: tykkelse, tykheden (1871: Tyk-
kelsen; derpaa var en haandbred. 2X^.7.26
(Chr.VI). Holb.NF.I.182. Slange.ChrIV 927.

3) (nu næppe br.) til II. tyk 5. Skovens Tyk-
hed hindrede, at Fiendens Pile ikke kunde

40 trænge sig ind til dem. Holb.Herod.344. 4)

(nu næppe br.) til II. tyk 6. visselig skulle

da Lufftens Tykhed fordunkle alle Himme-
lens Lys. LTid.1726.786. 5) (1. br.) til IL
tyk 7. (olien) faar en stærk Grad Tykhed.
vAph.Chym.II.431. Om Efteraaret . . er det

rette Tid (for aareladning), thi da renses

Blodet for sin Tykhed. TroelsL.SN.136. bil-

ledl.: der er bestemt ikke den Fylde, den
Tykhed i Lyset i andre Provinser (som her

50 paa Lolland-Falster). SophClauss.(JAndersen.

Stuckenberg.II.(1944).58). -hjernet, adj.

(1. br.) dum; tykhovedet. *Saa endelig tyk-

hjernet Flok fik lært
|

(omkvædet) udenad.

Boye.PS.II.75. Jeg er kortsagt en tykhjærnet
Bede.Stuck.(JAndersen.Stuckenberg.11.(1944).

12). -hornet, adj. (zool.) i forb. det tyk-
hornede faar, tykhornsfaaret. BøvP.III.

249. -horns -faar, et. (jf.u. -hornet-,

zool.) vildfaaret Ovis canadensis (med korte,

60 tykke horn). Lieberkind.DVXII.230. -ho-
ved, et. I) (zool.) især i flt., om forsk,

(grupper af) dyr: tornskader af gruppen Pachy-

cephalidæ (med store hoveder). BøvP. 11.556.

dagsommerfugle af gruppen Hesperidæ (med
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tykke hoveder). Sommerfugle.36. 2) (jf. -pan-

de; dagl.) daarlig forstand ell. (især) lang-

somtopfattende, dum person. vAph.(1759).
VThist.(Gæa.l847.222).ThøgLars.(IslSagaer.

III.310). -hovedet, adj. (nu kun dial.

-hoved, -hovet. Holi.NF.Fort.8. Biehl.DQ.

11.375. jf. Feilb. LollO.). I) (især O) i egl.

bet.: som har et tykt hoved, et tykhodet Søm.
Wied.BS.283. især om levende væsner: Dyret
. . lignede en tykhovedet Orm. LTid.1738.
262. Kornlæs med fuldbarmede Høstpiger og
tykhovede Karle. Pont.K.19. 2) (jf. -pandet,

-skallet 1; dagl.) langsomt opfattende; tung-

nem; dum. der findes mange tykhovede Men-
nesker, som ikke have Evne til at begribe
ringe, end sige høje Tmg.Holh.Ep.IV.225.
Hvor Du er tykhovedet. Jeg havde ikke

troet, at Du havde saa lidet Omløb i Hjer-
nen. CBernft.///.3iS. Mandfolk kunde være
saa underlig tykhovede og stærblinde. Knud 20

Pouls.TJ.24. -hud, en. p. (i bet. 2) -e ell.

-er. I ) (1. br.) tyk ell. fortykket hud. Tykhud
. . kaldes den hud under fødderne og i hen-
derne, som er bleven hård af gang og arbeid.

Mcth.T244. billedl: *Paa den Vildes Tyk-
hud dirked

(
Han (0: missionæren) med Læg-

mands Fynd. Drachm.DM.127. 2) væsen med
tyk hud; egl. (zool., foræld.) om dyr af en
gruppe, der omfatter svin, flodhest, næsehorn,

elefant og tapir (Pachydermata). Tykhuder: 30

BøvP.11.112. et enormt Dyr . . langt større

end de mægtigste Tykhuder. Mar^in^^ons.
JR.274. Tykhudene. Lutken.Dyr.n06. mens
Natten lider, defilerer lange Rækker af Tyk-
hude, Urelefanter, Titandyr og Næshorn
over Passet. JFJens. J5r.2S. Sal.*XXIII.973.

II
billedl. ell. i sammenligning, især om person,

aer vanskelig lader sig paavirke, blødgøre, for-

bedre olgn., paa hvem kritik olgn. preller af.

*Den værste Tykhud af det dumme Kvæg, 40

I
som spilled Pyramus i denne Leg.Lemb.

Shak.XVI.144. den unge sarte Kvindelighed
(0: jomfru Marias), Moderkærlighedens Uud-
tømmelighed, Barnealderens Uskyld, — det
er, føler man, de eneste Magter, der . . kan
tæmme Vilddyrene og blødne Tykhuderne.
VVed.RF.90. Han er . . en Tykhud, der
intet fatter. Bjarnhof.MølogRust.(1935).143.
-hadet, adj. som har en tyk hud. I) (især

zool.) om levende væsen. Moth.T245. Paa 50

Brystet og paa Bugen har (strudsen) en
tykhudet nøgen Viet. Kielsen. NEM. 42.

\\

substantivisk (de) tykhudede, (foræld.)

tykhuderne (se -hud 2). Brehm.Patted.721.
BMøll.DyL.I.270. 2) (jf. -skindet; især dagl.)

billedl.: uimodtagelig for paavirkning, kri-

tik, forbedring olgn.; upaavirkelig; følelsesløs;

forhærdet; haardhudet (2). du (bliver) paa
det sidste saa tykhudet i din Misbrug, at
der kand intet bide paa dig. Hørn. Moral.11 . 60

65. den følesløse, hvis tykbundede Sjæl
Viinen selv ikke kan virke \>&a..Ew.(1914).

IV.268. Mod hendes tykhudede Selvtilfreds-

hed prellede alle Angreb åf.OyrLemche.SJ.

67. Der er selvfølgelig offenlige Folk, som
efterhaanden bliver „tykhudede". MRubin.
MB.60. J. A. Hansen . . har dog nok trods

sin Tykhudethed følt, at han ikke mag-
tede Sporgsmaalene.Zneg'er.Z).7/7.335. 3) (jf.

Hud 3.3; bag.) om dej. Er Dejgen for tyk-
hudet, saa bages Brødet ikke godt op og
faar et daarligt Udseende. LommeJog /or Ba-
germestre.(1902).189. -her, adj. [II.9.i]

(ogs. -hørende(s). Junge. Rhode.LaalF.'I.
372. Pont.Sk.14i: Rist.J.266. -høret. Feilb.

-hørig. UfF.). (ænyd. tykhør, -hørd, -hør-

(d)et ; jf. -øret ; dial.) som har daarlig hørelse;

(i nogen grad) tunghør. Rask.FynskeBS.65.
JHSmidth.Ords.166. Kværnd. Den gamle,
tykhøre Peder Bruusgaard. FiiMnflf.J&7*.35.

Far . . var saa tykhør. Æaac.TT.^S. LollO.

-kam, en. (slagt.) det parti af en slagtet

okse (ell. kalv), der sidder paa ryggen over tynd-

boven. ChrJMøller.Slagtebog.(1801).8. Const.

Kogeb.299.

I. Tykke, et (især i bet. l(-2)j, en (især

i bet. 3). [itygs] (sj., i bet. 1 Tyk. CVaupell.
S.159). flt. næppe br. (ænyd. tycke (i bet. 1

samt i bet.: tykkelse), egetyck (i bet. 1), glda.

tiukke olgn. (Stedn.VIll.33f.) , sv. tjocka

(i bet. 3), sv. dial. tjock (i bet. 1), no. (dial.)

tykk(j)e (i bet. 1), tjukka (i bet. 3); afl,. af

II. tyk
II
om Tykke i bet.: tyk person se u.

II. tyk 2.4; jf. Tykken) I) tæt (indre) del

af skov, tykning, ell. skov med tæt
underskov, tætvoksende buske (jf. det
tykke af ell. i skoven u. II. tyk 6.2 samt
Tykskov;. Moth.T245. JPaludan.M0en.il.
(1824).264. I klodset Galop . . med de korte
Stjærte lige i Vejret styrter en Flok Gynge-
heste (0: daavildt) afsted ind i Tykket!
Fleuron.VJ.182. det vil . . ikke falde en Løve
i det frie Skovtykke ind at sidde paa en
Hest, eller en Tiger i Junglen at springe

gennem et Tøndehaand. CHagenbeck.Dyr og
Mennesker.(overs.l911).210. \\ især som sted-

navn, enten i best. f. ell. i forb. (ell. ssgr.)

med propr. som 1. led, om (tæt) skov ell.

sted, omraade, hvor der engang har været

(tæt) skov. Peder Hansens Tykke. Weinwich.
Stevns.*(1798).114. i 1714 (var der) en Skov,

kaldet Bøget og Tykket. Repholtz.Stampen-
borg.(1820).120. Lilliekonvallerne i Stubbe-
tykke. OlafHans. DB. 48. Skoven Tingerup
Tykke. AarbTurist. 1933. 32. jf. Annal. 1863.

251.330. JohsSteenstr.DS.105. Stedn.III.LXll.

2) (sj.) sted, hvor haarvækst er tæt og fyldig;

fylde (af haar). gennem Haarets Tykke
paa Nakkens runde Karm

|
jeg føler dine

Hænders blide Dxd^gen. KWiinstedt.Vejene.

(1914).77. 3) (dial. (bornh.)) tyk, uigen-
nemsigtig luft. Allerede den 12. November
blæste det en Storm af ONO med Regn og
Tykke. Cit. 1872. (BornholmsTidende.Vu 1922.

l.sp.S). Esp. 171. det blev Sne tykke.
BornhHaandvEr.55. jf. Regntykke.

II. Tykke, et ell. f (jf. dog Feilb.) en
(Moth.T246. Holb.DH.J.478. jf. u. 1. Sam-

XXIV. Rentrykt "/. 1M8 80
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tykke, Selvtykke^. ['tyga, 1. hr. i rigsspr.

'tøgo] Høysg.AG.41. uden flt. (glda. tycke,

SV. tycke, no. tykke, oldn. J)ykki (i mist)ykki

(se I. Mistykkej, sundr{)ykki, uenighed, sam-

J)ykki (se I. Samtykke)^; sa. ord som glda.

tøcke, (bøde for) tilføjet fornærmelse (DGL.
1.185), og sideform til f tokke, skøn m. m.

(Moth. T 246) , ænyd. d. s., æda. thokki,

thucki, (bøde for) tilføjet fornærmelse (se I.

Tokke), oldn. J)okki, mening, yndest, uven-

skab; til I. tykkes)

I) (højtid, ell. dial.) mening; skøn (1.2);

ogs.: forgodtbefindende; egenvilje. Jeg

vidner for Guds . . aasyn, at du skal holde

disse ting, uden dit eget gode tykke (1819:

Partiskhed^, saa du giør intet efter egen til-

bøyelighed (jf. Godtykke). ITim. 5.21 (Chr.

VI). hvor meget man maa tage for saadan

Assurance beroer paa begge handlende Par-

ters Tykke og Behag. Holb.NF.1.216. *Saa

er mit ringe Tykke,
|
At man sig vel betænke

høx.Graah.PT.I.107. *Selv, Idaios! fornum-

met du har Achaiernes l!ykke.Wilst.ll.VlI.

V.406. *Der er saa sære Luner
|

i Dødens
Gang paa Jorden . .

|
Den følger eget Tykke.

Pont.(IllTid.l913ll4.332). (folkenes) fornem-

ste Pligt var blindthen at give sig Fyrsternes

Tykke i Yolå.GBang.EK.II.417. Feilb. Esp.

84. stille noget til ens tykke, se TV. stille 4.3.

II
især efter præp. efter: efter (ens) skøn ell.

forgodtbefindende; ogs. delvis til bet. 3: efter

(ens) smag, hoved, behag, hvad kan gjøre os

de beste, de klogeste, de lykkeligste Hand-
linger behagelige, uden den Friehed, at

kunde vælge og forkaste dem efter Tykke?
Ew.(1914).IV241. den Christne Kirke maa
tilbagevise ethvert Forsøg af Stat og Skole

paa at omdanne den efter Tykke. Grundtv.

Udv.VI.12. JLange.in.93. Dette var saa

gavnligt og efter all Tykke, saa oprigtigt

et Raad, at jeg blev deraf overbeviist, jeg

kunde intet bedre giøre. Robinson.1.58. Naa,
efter alt menneskeligt Tykke kunde det al-

drig ska.de. Staun.P.157 . efter mit ell. ens

tykke: (vore fædre) revsede os for faa Dage
efter deres Tykke. Hebr.12.10. Holb.Orthogr.

92. han kunde leve efter Hovedets og Hjer-

tets Tykke.Pont.TJE.^23. (I) gav os en Yp-
perstepræst efter Jahves Tykke og Folkets

^iiid.KMunk.EI.20. efter (sit) eget tyk-
ke: (kongen) haver og eene Høyeste Magt
og Myndighed at isette og afsette alle Be-

tiente . . efter sin egen fri Villie og Tykke.

DL.l—1—1. (de) Bade ham . . passe Huset
vel, og skalte over deres Eiendom efter eget

kloge Tykke, indtil de komme tilbage. Oe/fi,

XXX.13. Glæden kommer og går efter eget

tykke. Grønb.H.1.166. \\ til tykke, (dial.)

i udtr. for, at det ser ud til, at der er udsigt til,

at noget vil ske, ell. at noget efter ens skøn

forholder sig som angivet. Sådan en hilsen

havde han aldrig sendt hjem før, og denne
gang gjordes det til tykke heller ikke behov.
Kvolsgaard.Fiskerliv iVesterhanherred. (1886)

.

84. Det er alligevel til Tykke, at der staar

noget for i T\den\Skjoldb.KH.150. Feilb.

2) (nu sj., undertiden m. overgang til bet. 1)

vilje, forsæt, plan, beslutning, indstil-

ling m. h. t. noget fremtidigt. *Bekræfft du
selv ald deres (o: et ægtepars) Daad

|
Udi

dit gode Tykkel Kingo.SS.IY185. *(jeg vil)

stedse sette Hiertet til
|
Dit Raad og Himmel-

Tykke. sws<.359. du stilled dig lige med
10 Jahve, satte dit Tykke mod hans. KMunk.

EI.117.
II

{maaske delvis paavirket af ty.

tticke, lumskhed, skarnsstreg, egl. flt. af tuck,

d. s., jf. mnt. tuk i sa. bet. samt forb. hver-

ken nykke eller tykke u. I. Nykke 1) om
noget ondt ell. ondsindet (især i forb. ondt
tykke^; anslag ell. uvilje, fortrydelse. *Viig

Tyrans og Djævels Tykke,
|
Som misunder

mig min Lykke. Clitau.PT.184. *0 Gud Skee

Ære som til dette Værk (o: en bygning) gav

20 Lykke
|

Endskiøndt med Møye og med
manges onde Tykke. Cit.l774.(Kulturminder.

1944.40). *Lumsk havet er, og ondt dets

tykke.Danskeren.ni.(1889-90).112.

3) (nu uden for forb. efter ens tykke (se u.

bet. 1) næppe i rigsspr.) behag (1); ogs.:

personlig smag, forkærlighed, naar noget

ikke gaar eller nogen ikke giør eller træffer

hans Villie og tykke. LHøyer.G.88. Hvor ikke

personligt Tykke greb stærkt ind, var For-

si) karlen som en Selvfølge Kærest med første

Pige o. s. V. nedeiteT.AndNx.PE.I.188. (hun-

den) har faaet Tykke til mig. JFJens.LS.
204. *Kom tit igien Lycksalig Soel (o: Fr.lVs
fødselsdag), \

Bryd frem med Held og Lycke,

I

Bryd frem for os paa Norder Poel,
|
Kong

Friderich til Tycke. Wingard.AmagersFryde-

Sang.(1704).[lJ. *I burde jo være Os andre

til Tycke. Cit. 1761. (Additam. 4° 293æ.7). \\

det at yndes, være afholdt; yndest. Hånd har

40 tykke hoC h&m. Moth.T246.
\\ (jf. bet. 1;

sj.) præg, ydre, udseende som grundlag

for et vist indtryk ell. skøn, en (personlig) op-

fattelse. *en Bjergidyl, ej oversat,
|
men

dansk af Præg og Tykke. Ploug.1.143. *saa

har du (o: Jylland) dog det samme Lav-

lands-Tykke
I

som Søsterøerne ved Sund og

'Be\t.smst.II.149.

4) (nu kun dial.) lighed. Hånd har en

tykke efter ham. Moth.T246. Feilb. jf. sv.

50 syskontycke: Hun stiller i sin Bog to Søstre

op mod hinanden — meget forskellige at se

til, men med langt større Sødskendetykke
end hun . . meT.VVed.(Tilsk.l903.595).

5) (udviklet af bet. 2 ell. af L Samtykke;
højtid., 1. br.) billigelse; samtykke, saa

vil jeg da med eders Tykke fortælle. Oe/i?.

XXXI.67. *Erik, Drot med Herrens Tykke.

Recke.PD.2. uden den Mands Tykke toges

ingen store Beslutninger. TFoeM).22i.

60 III. tykke, v. ['tyga] -ede. vbs. jf.

Tykkelse, (ænyd. tycke, gøre, blive tyk,

tyckis, blive tyk, æda. thiukkæs, om legemsdel:

blive tykkere, svulme op (Harp.Kr.56.11 5.

124), om vædske: blive tykkere (smst.31);
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afl. af II. tyk; //. tykne, II. fortykke; næsten
kun dial.) I) gøre tyk(kere) ell. (især)

iæi(tere). Moth.T245. Nt Haven. Orth. 178.

Tiornen tykker i Gierdet. FaSO. i udtr. for

at fylde op i, forøge en mængde, et antal

mennesker: Han kan gaae med for at tykke
Hoben.MDL. Feilh. \\ refl.: blære sig; prale;

gøre sig tyk. (læger) der tykkede sig med
deres Yisdom. Egeberg.M.152. 2) blive tyk-
(kere) ell. (især) tættere. 2.1) i forb. tykke lo

'til; til II. tyk 1—2: Isen paa Fjorden er

begyndt at tykke til igen. Pol.*'/il929.16.sp.2.

jf. \: Blomsterstilken (kan være) tilspidset

(ell.) tiltykket. Buchhave.GP.24. || til II.

tyk 6(4): Vinden . . frisker op med tætte
Regnbyger . . det begynder at tykke til.

BerlTid.**/iil894.Aft.2.sp.3. 2.2) dep. tyk-
kes; til II. tyk 1-2: Feilb. til II. tyk 6:

Moth.T245. *se, hvor Rugen tykkes. iVoe-

Nygård.S.24. 20

IV. tykke, v. se I. tykkes.

V. tykke, v. se samtykke sp.694^^.

Tykkelse, en. ['tygslsa] fit. -r. (ænyd.
d. s., glda. thiykkels (GldaKrøn.84f.), no.

tykkelse; til III. tykke ell. (maaske) dannet
til II. tyk (sml. Størrelse^) I) (især dial. ell.

m. overgang til bet. 2) det at være (blevet)

tyk; tykhed; ogs. m. (overgang til) konkr.

bet., om hvad der er tykt. Falsen bruges deels

til at rense Huden fra Kiødtrevlerne, deels 30

til at bortskiære den overflødige Tykkelse
af Huden. JFBergs.G.32. \\ især m. h. t.

person: korpulence. Hvordan kan De egent-
lig udføre Deres Væverarbejde med den
Tykkelse, Christoffersen, — den maa jo

hindre Dem grumme meget. JakKnu.GP.24.

hans Tykkelse havde mere sin Grund i Lad-
hed end i ¥y\deh. Pont.UE.*14. „Hvad fejler

hun?" „Det er Tykkelse, simpelthen," sagde
Jonna. „Hun blev pludselig saa fed, at selv 40

Ilendes Veninder havde ondt af hende."
Lindemann. Alt levende lyser. (1938). 39. jf.

:

onerne . . var enten nogle rene Knokkel-
stilladser, der ligesom truede med at ramle
sammen, eller svampede Tykkelser, som nu
hans Værtinde. Egeberg.P.32. 2) (jf. II. tyk
4, Tykhed 2, Tyklighed^ udstrækning,
maal ml. to modstaaende sider af noget

fladt; tværmaal. da den Tykkelse Træet
gives, for mange synes utroelig, anfører 50

Author, at mand i hans Tid har seet i

Preussen en Eeg af den størrelse, at den
var 27 Alen tyk. LTid.1726.579. jeg (har)
fattet den Beslutning at indknibe Binde-
nes lykkche.PAHeib.R.I.vi. (halen) til-

tager i Tykkehc.PWBalle. R.64. m. h. t. en
trosse: Scheller.MarO. m. h. t. en skrifttype: Bi-

bliQtH.*I.432(jf. Skrifttykkelse;, m. foransat
maalsbestemmelse i gen.: Muren har 1 Alens
Tykkelse. Z)<fe^. de Fortolkningens Ariadne- 60
traade som interesserede Embedsmænd i

det 18. og 19. Aarh. udspandt til Vejledning
i Labyrinterne (i lovene) — de har i vore
Dage naaet Arms Tykkelse og er blevne

til Lænker for A8inden.Tilsk.1931.II.353.
\\

(fagl.) konkr., om hvad der har en vis tyk-

kelse, alle tre Tykkelser nittes sammen. Skibs
Mask.253. Tykkelser kalder man de noget
tykkere Plader (6—8 mm), der bruges paa
samme Maade som Finér. Suenson.B.11.96.
Tykkelse . . opskaaret Træ i Tykkelser Vg"

(ca. 3,5 mm)— IV4" (ca. 32 mm). FagOSnedk.
d. s. s. Skjorte 2 (jf. Tykt(e)>; NordConvLex.Y
290. Wagn.Tekn.74. 3) det at have en vis tæt-

hed ell. konsistens. 3.1) (1. br.) til II. tyk 6(4).

Luften havde allerede faaet den karakteri-

stiske Tykkelse (o: i sovesalen paa kasernen).

PoulSør.BS.383. 3.2) (fagl.) til II. tyk 7.

(saften indkoges) indtil Honnings Tykkelse.
Garboe.LH.34. At jævne er i Køkkensproget
ved Hjælp af Smør, Mel ell. Æggeblommer,
at give Suppe og Sovs en passende Tykkelse.
SaVXIIL302. Oliens Tykkelse varierer en
hel Del efter de forskellige Temperatur-
grader, som den er udsat ioi.DagNyh.^'/a

1933.Sønd.6.sp.3. Tykkel8e(8)-, i ssgr.

(fagl.) især af Tykkelse 2. •høvl, en.

(snedk.) maskine til afhøvling af træ til en vis

ønsket tykkelse. Tykkelse-: OpfB.*111.247.
TeknLeks.1.564. Tykkelses-: Thaulow.Træ.
(1912).127. TeknO. -maal, et. Tykkelse-:
SkotøjsO.62. Beslagenes Tykkelsesraaal.
Ugeskr.fRetsv.l946.A.545. -maaler, en.

apparat til maaling af tykkelse. Tykkelse-:
PapirL.326. Tykkelses-: PolitiE.Kosterbl.

**/sl925.3.sp.l. -maskine, en. (snedk.)

d. s. s. -høvl. Tykkelses-: DaEngTeknO.
-tilvækst, en. (forst.) d. s. s. -vækst.
Tykkelses-: ForstO. -vækst, en. (forst.,

bot.) vækst, hvorved et planteorgan tiltager

i tykkelse. Tykkelse-: Warm.Bot.221. 295.

Tykkelses-: ForstO.

Tykke-mand, en. (til II. tyk 2; spøg.,

1. br.) tykkert; tyksak. Han var en glad
Tykkemand, sidst i Trediverne, af Mastiff-

tyi>e.JVJens.G.62. den Tykkemand Flod-

hesten. sa.Møllen. (1944). 115.
II

hertil ssgr.

som Tykkemandg-forening (Bl&T.), -ko-
mik (i film: Soya.FK.lI.104), -(vædde)løb
(Hjemmet.*'/»1944.10.sp.3).
Tykken, subst. best. f.

(substantivering

(m. best. art.) af (best. f. af) II. tyk; jf.

Tynden; dial. (bornh.)) den tykke ende.
Lade Tilfældet afgøre det! Han smed sin

Stok rundt i Luften: Tykken eller Tynden?
Den tykke Ende pegede mod Nord, og han
slog ind i den Retning. AndNx.S.38. Esp.171.
Tykkert, en. ['tyg.ird] flt. -er. (no.

tykkert (MM.1938.138), jf. nt. dickert, holl.

dikkerd; til II. tyk (2), sml. Rigert osv.;

dagl.) nedsæt, ell. (især) spøg. betegnelse for

tykt dyr ell. (især) tyk person; tyksak. Man
kaldte ham (j: en dreng) for sin lave Væxt
og usædvanlige Tykkelse for „Tykkerten".
Tauber.Dagb.39. Bue Digre eller Tykkert.
Grundlv.Snorre.L230. Drachm.KK.173. Kam-
merraad S., en svedende Tykkert af kolerisk

Udseende, travede i Spidsen for os. Cavling.

80*
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RS.20.
II

(1. ir.) om ting. en Tykkert af en

Stok. Kronborg. Hestehandlerhistorier. (1897).
107. om tyk bog: Biehl. DQ. 1.43. Egeberg.

UA.44.
I. tykkes, v. ['tygas, 1. br. i rigsspr. 'tø-

gas] (jf.: „udt(ales) med ø = lykke, rykke."

Levin.), (ogs. tykke^. præt. tykkedes (SB
Hersl.L.23. Winth.VIII.27. PhRDam.FI.
104), tyktes (Grundtv.P8.II.S6. Breum.FS.
254. D&H. sj. skrevet tykdes. Grundtv.NM. lo

46), (dial.:) tottes (Moth.T247. Rask.Fyn-
skeBS.85) ell. tykkede (CKMolb.Dante.III.

54), tykte (DFU.nr.1.3. HansPovls.HF.91),
(dial:) totte (Moth.T247. jf. Flemløse.169.

Feilb.); part. (undgaas i reglen i rigsspr.)

tykkedes (GVHansen.OldkirkensNadveroffer.

(1895).105), tyktes (Ludmgs.SS.II.76), f
tykkets (jf. JBaden.Gram.141) ell. tykt
(Kidde.(Foraarsbogen.(1917).83). HansPovls.
RF.189), (dial.:) tot (Moth.T247. jf. Flem- 20

løse.169. Feilb.). vbs. jf. II. Tykke. (æda.

thykk(i)æ, thukk(i)æ, thikk(i)æ, sv. tycka,

no. tykke, oldn. {)ykkja, oeng. J)yncan (jf.

eng. thinkj, oht. dunken (nht. diinkenj; got.

J)ugkan; sideform til glda. thockæ, vurdere,

behage, oldn. J)okka (se III. tokke^; besl. m.
tænke og tækkes; jf. I. fortykke

i|
dial. ell.

(i rigsspr.) højtid., især arkais.; formen
tykke næsten kun dial. || den person, der har

et indtryk, skønner, mener noget osv., betegnes 30

egl. ved et hensobj., senere (allr. i ænyd.,

muligvis i glda., ogs. i sen. oldn.) ændres kon-

struktionen, saa at denne person ogs. kan
betegnes ved et subj., se u. bet. I.5, 2.3, 4.2;

jf. i øvrigt FalkT.Synt.5 AxelLindqvist.For-

skjutningar. (1912). 102 ff.; sml. u. synes 3)
i) have udseende af, gøre indtryk af

(at være); staa (for en) som; forekomme
(4); synes (2); især i forb. m. hensobj., der

angiver den person, hos hvem indtrykket frem- 4o

kaldes. l,\)ial alm. hvo som tykkes (Chr.VI:
synes^ at staae, see til, at han ikke falder.

lCor.10.12. *De tykkes ha glemt,
| at de er

for Mandfolk at regne. JacPaludan.Urolige
Sange.(1923).80. *Saalunde kvad hiin Aand
. .

I
Og vendte sig igien til Stiernedandsen.

|

De Andre fulgte med i Takt og tykked
|

Mig lynildsnare Gnister liig at tindre. CZ
Molb.Dante.III.54. 1.2) i forb. m. præd. *Væk,
Jesus, denne Tanke (0: om den evige salighed) 50

i mit Hjerte,
|
Hver Gang mig Vejen tykkes

lang og slem. SalmHj.650.7. *Hvor det i

Landet blev hørt og spurgt,
|
Det tyktes

alle et Jærtegn stoTt.Grundtv.PS.VL78. mel-
lem alle Kæmper

|
Ham (0: en nisse) tyktes

ingen stor. Gerson. SOD. 45. du tyktes mig
den rette Cæsar. KMunk.EL69. jf.: *Stol

ikke paa mit Ansigt.
|
Mit Ansigt hører mig

til, det maa lystre
|
Sin Herre. Derfor, hvad

jeg tyktes,
| Det tyktes jeg; det nødtes jeg ep

at tykkes
|
Imellem Sværmen. Oehl.ND.246.

II (jf. bet. 1.4^ i refl. forb. (m. overgang til

bet. 2). Mange . . tykkes sig saa let gode
nok.Mynst.Betr.il.171. *Jeg tyktes mig en

Løve, holdt i Bnnr. Boye.PS.L150. Svar
Taaben efter hans Daarskab, at han ikke

skal tykkes sig viis (1871: være viis i sine

egne Øine). Ords.26.5(1931). 1.3) m. inf. ell.

at-sætn. olgn. som (egentligt) subj. *Mig tyk-

kes alt fra min høie Hest
|
At høre min

Due kmre.Winth.IV182. *0g hør. Du vilde

Vipstjert, mig tykkes, at engang
|
Jeg saae

Dig bag Bjerget, og hørte Din Sang. Hauch.
SD.IL88. det tyktes ham i Drømme, at der

stod en Stige. J Tang.MindreBibelhist.ll.Opl.

(1886).19. et lavt og bredt Engdrag så lavt

og jævnt, at det tykkes En til at en læm-
pelig Østvindsbølge nok kunde løfte sig og
med langsom Brusen vælte ind over det.

Rørd.KK.l. *Mig tykte, jeg var i Himme-
rig. Z)FC/.nr.2.3. 1.4) i forb. lade sig tyk-
ke(s), (nu næppe br.) give sig udseende af;

bilde sig ind; ogs. (m. overgang til bet. 2):

mene, tro sig (at være noget). Dersom Nogen
lader sig tykkes (Chr.VI: tykke; 1907: Der-

som nogen tykkesj at være viis iblandt Eder
i denne Verden, han vorde en Daare. ICor.3.

18. hånd, som før lod sig tykke (1871: bildte

sig ind^, at byde over bølger i havet. 2Makk.
9.8 (Chr.VI). 1.5) (m. overgang til bet. 2.s) m.

subj., der angiver, hos hvem indtrykket frem-

kaldes. *der de rede hen ad Sne,
|
Fru Inge-

borg hun tyktes se
|
Om Knud et Jorde-

lagen. G'rMnd<t;.P)S'.7.235. *Han tyktes, det

var i en Malstrøm han laa.Drachm.VS.135,,

2) i udtr. for at danne sig, have ell

fremsætte sit skøn, sin mening om noget.^

2.1) t upers. sætn. m. personbetegnelsen sot

hensobj.: mig tykkes, det tykkes mij^

osv., jeg skønner, mener, finder, synes, del

Pharisæerne vare forsamlede, spurgte Jesi

dem, og sagde: Hvad tykkes Eder om Chri^

sto? hvis Søn er han? Matth.22.42. I Ro'
manen bør den Goetheske Form: „SandH

hed og Digtning" følges . . Men i Levnets^

løbet selv, tykkes mig, bør det ikke finde

Sted. Oehl.Er. I.VI. *da ham tyktes tid at

raste. Rosenb.SjælenesØ.(1875).17. det tyk-|

kes mig ikke. TJfF. \\ (jf. bet. I.2; i forb. m\
præd. iværksætter selv, hvad der tykkes

eder gavnMgst.OWolff.Overs.afXenophonsMit
desværk.(1800).61. At blive befriede for Skør-^

terne var Drengenes første alvorlige Idræts

tanke om, hvad der tykkedes dem passend«

og værdigt. PhRDam.FI.104. Han er Her-^

ren; han gøre, hvad ham tykkes bedste

lSam.3.18(1931). || (jf. bet. l.s) m. at-sætr

som (egentligt) subj. Tykkis dem, som boe F
Adelbye, at det Torp staar dem til Skade,

da maa de kalde dem efter igien, om den

Skade er dem maalig.DL.5—10—54. Tyk-

kes Dig ikke, jeg nu kunde pirre Dig over-

ende, som en Skurrehat, bitte 'Niels? Blich.

(1920).X.60. Mig tykkes, at Franskmæn-

dene i deres første Revolution bare sig ad

som Kj ællingen, der slagtede sin Ko for

at faae Sngehenet. [EWolle.] Brudstykker af en

jy.BorgermandsDagbøger.(1873).15. 2.2) (dial.)
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t forl. som for mig at tykke (1. br. tyk-

kes. PoUy»1935.14.sp.2) (til) ell. paa mig
at tykke (Skjoldb.SM.3), efter mit skøn;

efter min mening. For mig at tykke til

. . var det, ligesom (raabet) kom ude fra

Fjorden. JaWfn«. G. 35. Naarenstid Hr. M.
havde det haardest, skulde Hjælpen jo ogsaa
ligge ham nærmest, for os at tykke. JFJens.
NH.77. Han gav mig 15 Kr. for Digtet, for

mig at tykke var det svimlende mange lo

Fense.Aakj.FDD.27. Feilb. 2.3) i sætn. m.
person-subj. (og ubest. pron., inf., sætn. som
obj.): jeg tykkes ell. (dial.) tykker, jeg

skønner, finder, mener, synes. Jeg tykkes
hånd er drukken. Moth.T247. *Jeg synger —
og tykkes, det er min Pligt —

|
Jeg synger

om Slaget paa B,heden.Hr2.D.I.176. Det
koster mig kun et Ord, og de beskikke Dig
strax paa Timen til Bysvend, eller til Birke-

foged, hvad Du selv tykkes for Bedst. Etlar. 20

GH.11.105. „Jeg er ellers fra Sønderby."
„Tyktes jeg det ikke nok. Saa har vi set

hinanden iør.'' NSvends.H.41. (dannebrog)
forener . . den Højhed og den Ynde, som vi

ogsaa tykkes er udtrykt i vort Sprog og i

vor N&tuT.HVClaus.DL.lOO. De er nok
Fremmed her kan jeg tykke. Blich.(1920).
IV.213. m. obj.-præd.: *Saa mangen en Herre
høibaaren og riig

|
Sig Lykkens eenbaarne

mon tykke. Rahb.PoetF.1.179. Endelig tykte 30

han det passede at sige (farvel). HansPovls.
HF.91.

II
t abs. anv.: (kunne) sanse, skønne.

Jeg tyktes endda, men Anton . . blev søvnig.

JVJens.NH.226.
3) som udtr. for personlig vilje, lyst,

forgodtbefindende; i forb. mig tykkes,
jeg finder for godt, ønsker, mig tykkes at vide,

feom Borgerne derinde ogsaa have opda-
5et Skibene. JJFFriis. Lybekkerne iNakskov.
fl858).85. 'Jeg gaar, naar mig tykkes. 40

^rachm.VS.139. gør med os, hvad jer tykkes.

\KMunk.EI.102.
4) om ens indstilling til noget som til-

talende ell. utiltalende (jf. II. mistykke^;
^især som udtr. for, at noget falder i ens smag,
tiltaler en, vinder ens bifald; næsten kun

jf forb. m. om. 4.1) i sætn. m. personbetegnelsen

l$om hensobj. Den Vielse tykkes Jer vist

lok
I

Underligt om. Riber.II.159. Ham
tyktes vel om dette halve Barn

|
I Garderike, 50

"ivor han kieded sig.Oehl.VIII.lS. jf. bet. 1:

let tyktes dem ilde, at (osv.). D&H. ilde

jrktes mig det, som sker under Solen (1871:
len Gjeming, som skeer under Solen, mis-

hagede mig). Præd.2.17 (1931). om hannem
ia tyckte, saa vilde de med Sverdet dra-

jes om Riget. Win5r.CuW.285. 4.2) i sætn. m.
personen som subj.: kunne lide; finde
behag i; synes om. man tykkes vel om
noget. Sorø Saml. II. 182. Egilssons (forkla- io

ring af et skjaldekvad) tykkes jeg heller

ikke om. NMPet.Br. 110. Hvad bag dig
laae, staaer nu for dine Blikke;

|
Men til

et Tegn, at godt jeg om dig tykkes,
|
Vil jeg

dig end et lidet Tillæg skikke. CKMolb.Dante.
III.69. Hvordan er Hvilen,

|
Venner?

|

Tykkes I om Tavsheden,
|

I Veltalende?
JVJens.Di.*139. Jeg tykker intet derom.
Moth.T247. jeg har set mere, end Menne-
sker ellers tykker om at se. FrPoulsen.Rejser
ogRids.(1920).88. Feilb.

II. tykkes, v. se III. tykke.
tyk-klædt, part. adj. (no. tjukkkled;

nu 1. br.) klædt i tykt tøj, varme klæder; tykt

paaklædt. VSO. -laden, adj. (jf. -falden 1

samt fedladen ; især Qj) temmelig tyk; tykagtig.

VSO. Den ene (mand) var lang og tynd som
en Brøndstage, den anden lille, tykladen og
flenskallet. Pont.FL.(1892).43. KBlixen.AF.
401.

t Tyklig-hed, en. {penyd. tykkelighed,

jf. t tyklig, tykladen (Moth.T245), ænyd.
tyckelig, no. dial. tjukkleg, ty. dicklich) tyk-

kelse (2). Stammen eller Træet i sig self er

af en Mands Tyklighed. Pfiug.DP.486.
tyk-Iivet, adj. (især dial.) som er tyk

i ell. om livet; spec: tykmavet. vAph.(1764).
den jydske Oxe, som er meget tyklivet og
kortbenet. PJEstrup.Dyrhistorien. (1820). 69.

den tyklivede Koteleier.DagNyh.^/i 1893.3.

sp.l. Feilb. jf.: korte tyklivede Søjler. JPJac.
11.398. -lod, en. [II.7] (fagl.) den ved ind-

dampning af sortlud dannede sirupsagtige

vædske. Hannover&Smith.Papir.l34. -laft,
en. (1. br.) tyk (II.6.4) luft. Moth.T245. en
dorskere Livsstrøm havde . . gjort hende . .

grov nok til at glædes ved en Tyklufts Salig-

hed, mange Himle lavere end den, hun havde
havt i Forventning. JPJac.7/.20i. jf.: denne
lille tykluftede, mørke, taagede, laby-

rinthiske , trange Klode. Bagges. DVX. 141.

-læder, et. (1. br.). (hænderne) er fulde af

Revner og Sprækker som Tyklæders Støvler,

der er bleven ga,mle. Skjoldb.A.113. -lo-
bende, part. adj. [II.7] (nu næppe br.)

tyktflydende. VidSelskSkr. 11.206. -løvet,
adj. [II. 6] (nu 1. br.) som har tæt løv(værk).

Pram.Stærk.121. ingen kunde jeg see for de
tykløvede Grene. Birch.11.126. -mave, en.

(jf. -vom; 1. br. i rigsspr.) (væsen med) tyk

mave. vAph.(1759). Roos.(UnivProgr.l941.

11.41). Feilb. (u. tykmavet), jf. Verner.178.

•mavet, adj. (jf. -vommet samt rund-,

sværmavet^. Høysg.S.337. At dømme efter

Tegningen, maae han have været meget tyk-

mavet, stumpet og l&nghwilet. Biehl.DQ.1.73.

derpaa slaar (kusken) et Knald, saa de to

tykmavede brune Hopper danser henover
Stenbroen. Wied.MB.II.79. Tegn paa Usund-
hed og Svaghed, som Skaldethed og Tyk-
mavethed i don unge Alder. JPMiiller.Mit
System.* (1904). 5.

J|
om ting. tykmavede

Champneflasker. S'cnand. »S'/i. 33. lave, tyk-

mavede Søjler. Belgien. (1916). 61. en rum-
melig Herskabsstol (fra 18. aarh.), som
i sin Tykmavethed optager en stor

Plads i (kirkc-)Rummet.NationalmusA.1939.
48. -muret, adj. [-imnhot] (1. br.) som har



1276 tykmælet tykne 1276

tykke mure. en tykmuret Hvælving. Ct<.iS25.

(SøllerødB.1942.68). Børglums tykmurede
Stuer. HCAnd.(1919).IV341. -mælet, adj.

(næppe i rigsspr. -mælt. JPJac.1.341. Feilb.).

tyk i mælet (se u. II. tyk 8^. deres høje, rene

Stemmer gjennemtrængte de tykmælede
Bønders hæse . . YTæl.Blich.(1920).XI.17.

Bjørn han keg over Sengens Rand
|
og

mumled med tykmælet Stemme. Drac/im.

STL.153. Elkjær.HF.117.
\\

(sj.) stortalende;

stor i munden, tykmælet og brovtende . .

kunde (han) være. Branner. Legetøj. (1936).

173. -mælk, en. (jf. glda. thiuk mælk
og tyk mælk u. II. tyk 7, ophoven, oplagt,

opsat mælk (u. ophoven, oplagt l.i, opsætte

1.3^, Surmælk samt I. Skør) mælk, der ved

rolig henstaaen (ved mælkesyrebakteriers virk-

somhed) er Hevet omdannet til en geléagtig

masse; alm. brugt som ret (med et lag pudder-

sukker og revet rugbrød over). Moth.T245.
Konen har bragt mig Tykmælken med revet

Brød; Puddersukker har jeg selv med mig.

Sibb.II.181. *Hendes Ansigt, jeg sværger
Eder,

|
Var som Tykmælk og Rødbeder.

Visebog f.milit.Foreninger. [1894] . 240. FrkJ.
Kogeb.120. -mæsk, en. [II.7] (bryg.) den
(tredje)del af mæsken (2), der (to gange) tages

fra for at opvarmes til kogning, holdes i kog

ca. V2 time og pumpes tilbage i mæskekarret.

Sal. XVIII. 893. Bryg. (1941). -mæske,
V. [II.7] vbs. -ning. (især dial.) fremstille

en tyk mæsk ved brændevinsfremstilling. LV
Birck.ToldogAccise.(1920).188. UfF. især som
vbs. : CABrøndum.Kunsten at brændeBrænde-
viin.'(1822).36. Dengl.By.1934.43. -nak-
ket, adj. om person: Elkjær.NT.134. især

(arkæol.) om stenøkse: SophMull.Danmarks
Oldsager.Stenalderen.(1888).9. den tyknak-
kede Flintøkse. JohsBrøndst.DO.I.UO.
tykne, v. ['tygna] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s., æda. thiuknæ(s) (Harp.Kr.54),
SV. tjockna, no. tjukne, tykne, oldn. pykkna,
eng. thicken; jf. III. tykke, fortykne; afl. af

II. tyk; især (3, fagl. ell. dial.)

i) intr. ell. i pass. ell. refl. (se u. bet. l.i):

blive tyk(kere). i. I) (1. br.) til II. tyk
(l-)2. de fremstrakte Arme, som den tæt-

sluttende Kjole netop lukker om, hvor de
begynder at tykne. Bogan.I. 47. jf.: denne
nye Sekt . . gik frem tyknende som en Snee-

bolt igiennem den hele Yeiåen.Tode.Freia.
(1789-90).108. 1.2) til II. tyk 3; ofte i forb.

tykne 'til. Næsen tykner eller hovner. Afii-

lertz. Radesygens Natur. (1799). 2. de svulne,

blege Pletter (hos en syg) vil brede sig,

voxe, tykne tilHSeedorf.TT.80. Lindetræ-
ernes Knopper tyknedes Dag for Dag.
ASlottMøller.FolkeviseBilleder. (1923). 116.

\\

i udtr. for at føle halsen snøre sig sammen.
„Hvor er Lassefar henne?" spurgte Pelle

blot; det tyknede i hans Hals, naar han
nævnte FaÅeien.AndNx.PE.11.23. „Aa, det

er saa mange Ting og lige hæsligt er

det altsammen." Han tav pludselig, Ditte

mærkede at det tyknede til i Halsen paa
ham. sa.DM.111.96. \\ billedl. Slaven havde
Sjæl! — midt i en Verden, der tyknede af

IiieTte\øsheåUBergstedt.UK.130. Folk . .

tykner af Andagt og Selvgodhed, mens de
hører paa den svovlfyldte Forkyndelse. Chr
NBrodersen.ThøgerLarsen.I. (1942). 104. J.3)

(l.br.) til II. tyk 5: blive tæt(tere). haardt
det torde holde,

|
Hvis jeg nu atter til min

10 Hjemstavn drog,
|
Om jeg gjenkjende kunde

smalle Busk,
|
Der nu har spredt sig til et

tyknet Krat. Bagger.II.113. *Lunden tyk-
nes. JHSmidth.Haver.259. Skaren voxede.
Parykskoven tyknedes. Schand.IF. 6. 1.4) til

II. tyk 6
II

til II. tyk 6.1, om røg, sky, taage

olgn. *Den isende Gus gaar forbi.
|
Den

tykner om Vibernes Skrig. Bergstedt.111. 53.
Foget tyknede, saa Mændene knap kunde
se hverandre. £rZiCns^/S'.i7. *Skyer tyknes

20 meer og mere skumle. Blich.(1920).XXX.124.

hvor tæt end giftig Taage tyknes omkring
(sandhedens) Glorie. JPJac.II.148. Derude
tyknedes (skyerne) som en tung Taage.
Gravl.N.122. snart tyknede Skyerne sig

tættere ssnnmen. StBille.Gal.il.121. saa be-

gyndte de pietistiske Skyer at dæmre frem
paa Horizonten, samlede og tyknede sig.

Schand.FrøkenGram.(1897).168. \\ til II. tyk
6.2, om mørke. *Nu tykner Lyset, Kragen

30 flyver hjem
|
imod den skumle Skov. VØster-

berg.M.115. Mørket tyknede om dem. EBer-
tels.D.46. medens Mørket tyknede til,

blev der livligt paa Dækket. WCRussell.Min
danskeBrud. (overs. 1892). 406. Skjoldb. G. 20.

Midlertiid tyknedes Mulmet. TJBrMttn.S'.

230.
II

til II. tyk 6.3. Henpaa Eftermiddagen
tyknede Himlen overalt saameget, at man
kunde see de fjerne Lyn.ThomLa.AH.il.
Ude i Vest er den blaa Himmel begyndt at

40 blive sortgraa og at tykne. Baud.H.56. Him-
len tyknede ganske langsomt til. MLorent-

zen.G.15.
\\

(spec. ^ og meteorol.) til II. tyk

6.4; ofte i forb. tykne til (jf. u. II. til 33.2^.

en Samling af tyknet Luft, der svanger af

forskiellige skadelige Dunster, fra Centro

bestandig søger tilbage til Rummene. Fr
Sneed.1.557. Vejret tykner og bliver til op-

trækkende Torden.AchtonFriis.DØ.1.352. der-

efter tyknede Vejret atter helt til, og vi

50 fik ikke senere mere Overblik over Isen.

Publikationer omØstgrønland. Nr. 2. (1935). 22.

upers.: Det tyknede til igjen, og jeg fandt

Leilighed til at undvige. Cit.l811.(With.Sø-

HeUesBedrivter.(1819).168). oppe i Luften

tyknede det bestandig. Skyerne trak tættere

sammen over Præstegaardens Howed. Budde.

JF.171. Scheller.MarO. billedl: Nu hade det

staaet og tyknet til i Aarevis! Menneskene

hade vænnet sig til denne kroniske Uvejrs-

60 stemning. AndNx.MR.138. 1.5) (især kog.)

til II. tyk 7, om vædske olgn. (olier) som

. . ikke ere qvemsomme at tykne ved Af-

dampning, imodstaae mere Syrernes Paa-

virkning. vAph.Chym. 11.433. (hudorme) af
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tyknet sejt Hudfit, der . . kunne bortskaffes

ved gjentagen Badning. Frank.KL.88. Kasse-
rollen sættes over Ilden, og Saucen piskes,

indtil den begynder at tykne. Const.Kogeh.
155. (nu næppe hr.) tyknes: naar (mælken)
faar staaet et par Dage, at den tycknis, saa

rør den oxn. Kogel.(1710).17. Frank.KL.172.

1.6) (1. hr.) til II. tyk 8, om stemme. Hans
Stemme tyknede til og blev horte.AndNx.
UH.33. jf. bet. 2 : en Stemme, der dirrede af

Drillelyst og tyknedes af Fuldskab. Æein-

hard.FC.180. 1.7) (l.br.) til II. tyk 9. *Maa
Panden sig bøje (o: i sorg),

|
Og tykner mit

Øje,
I

Har Hjærtet kun Suk;
|
Mig flux

vederkvæger
|
Min Gud. Grundtv.PS.IV518.

Tanken selv tyknes i den tungere Luft.

Bagges.DVIX.144. En middelalderlig kirke-

lig Udlægning (af brudens sorg) var den, at

Bruden frygtede Ægteskabets Brøde .. Om-
sat i Bondesyn og parret med Lutherdom
tyknedes denne Opfattelse til, at hun alt

følte sig Moder og frygtede for Barnets Ud-
komme. TroelsL.XI.117.

2) (1. br.) gøre tyk(kere). 2.1) til IL
tyk 1-3. Vaabenglimtene havde skærpet
hans Øje, Saar havde tyknet hans Hud.
SMich.Æb.219. 2.2) til II. tyk 6(3-4). *Vin-
terblomsterduften,

|
Som taager og som

tykner Luften. Bagges.Ep.l28. Regnen, der
tyknede Ruderne, lignede nedstyrtende Kas-
kader fra et Springvand. Soya.FH.259. den
forbandede Taage oppe fra Ishavet, naar . .

Polarisen driver ned (i Nordsøen) og tykner
alting til. MylErich.NS. 74. 2.3) til II. tyk 7.

(nogle) tilskrive 01 den Virkning, at det
tykner Blodet meere end 'Viin.Tode.VI.248.

der vil danne sig smaa Klumper, som vil

tykne Saucen og gøre den delikat. BerlTid.

*/»1940.Aft.l0.sp.6.

Tykning, en. f'tygneii] flt. -er. {ænyd.
d. s.; afl. af II. tyk (ell. 1. Tykke; ell. (i

bet. b) vbs. til tykne; ;'/. ænht. dickung i sa.

bet. som ty. dickicht, tykning) I) (til II. tyk
6; nu næppe br.) tæt samling, flok, skare
af levende væsener. *Dog gienlød en uty-
delig Larm fra Skarernes Tykning.JMHertz.

Isr.U. 2) (til II. tyk 6; jf. I. Tykke 1, Tæt-
ning 2) tæt bevoksning (jf. Rørtykning^;
især: parti af skov med tætstaaende træer, tæt

underskov olgn.; skovtykning. Tychon.Vers.
248. *I løvtætte Tykning,

|
Hvor Eensom-

hed boer. Winth.HF.15. Urskovens Tyknin-
ger. yPJac.//.35. Tykning, en Skovbevoks-
ning, der er saa tæt, at man ikke ude fra

kan skelne Mennesker og Dyr faa m inde i

j
Bevoksningen. DJagtleks.1323. trykke en tyk-

I

ning igennem, se trykke 3.3. billedl.: en Tyk-
ning af Rør (o: i en dampmaskine). JVJens.

RF.66. 3) (til IL tyk 6.2; sj.) tæt mørke.
Kvisten paa Egelykke. Dyb Nat . . „Det er

Tykning endnu. Ikke en Stjerne. Mørket er

godt." KMunk.E.72. 4) (til II. tyk 6.4; især

4t. meteorol.) tyk luft, usigtbart vejr,
der skyldes regn (jf. Regntykning^, taage,

lavthængende skyer olgn.; ogs. om tæt snefald,

der formørker luften; snetykning, denne
Fyrkasse burde efter mine ringe Tanker
være større, thi naar det er Tykning, kan
den umulig gøre den fornødne Lysning i

Søen.Cit.l763.(AarbVends.l926.314). Regnen
begynder og det bliver tykt, især nær ved
Land, hvor stundom Tykningen kan være
saa tæt, at man paa */» Miils Afstand Intet

10 seer. ArchivSøvæsen.1.85. der var faldet Tyk-
ning pa.a.Drachm.VI.420. Ethvert Skib skal

under Taage, Tykning, Snefald eller svære
Regnbyger gaa med moderat Fart. J.nordn.

Nr.4^yil897.16. PoV'/zl940.7.sp.3. 5) (til

tykne I.5 og II. tyk 1) det, at en vædske
bliver tyk(kere) , ell. (nu kun; fagl.) tykt-

flydende vædske, masse; tidligere ogs.:

omdannelse af noget vædske- ell. luftformigt

til et fast legeme (vAph.(1764)). Disse Tegn
20 bliver tagne af Urinens Beskaffenhed . .

dens Farve, Tykning, Tyngde. LTid. 1735.

364. fromskynde Melkens Tykning. VSO.
Tykning (af Slam o. l).DaEngTeknO.
tyk-næbbet, adj. (zool.) som har et

tykt næb; i fuglenavne som tyknæbbet ravn,

Corvus crassirostris (BøvP.11.361), tyknæb-
bet tejste, kortnæbbet lomvie, Uria arra (Kjær-

bøll.734). -pande, en. (jf. -pandet; 1. br.)

d. s. s. -hoved 2. O du Verden af stædige
30 Tykpander og indbildske Tossefaar. Brandes.

1.181. -pandet, adj. (jf. -pande; nu 1. br.,

jf.: „Talespr." Levin.) d. s. s. -hovedet 2.

han var ligesaa egensindig og paastaaelig,

som tosset og tykTpa,ndet.Oehl.XXVIII.168.
Hørup.III.288. Brodersen.T.106. -rev, et.

(nu alm. -reb;, (slagt., kog.) rygkød paa
oksen ml. tyndboven og mellemrevet. Const.

Kogeb.299. NutidsMad.'(1936).75. -ringet,
adj. (forst.) som har tykke aarringe. Fleischer.

40 S.215. VidSelskSkr.Nat.7R.I.191. -saalet,
adj. (nu næppe br. tykt-. Hindenburg.Haand-
bogf.Fodgængere.(1836).14). VSO. tyksaalede
Fedtlæders Sko. Schand.TF. 1. 12. tyksaalede
Støvler. TomKrist.Vi.8. -saft, en. [II.7]

(fagl.) sukkersaft (tyndsaft), der er inddampet
til en tyk sirup. OpfB.*III.286. -«ak, en.

flt. -ke (Saaby.') ell. -ker (Bergs.HI. 123.
Pol.yil946.8.sp.l). (no. tykksak, ty. dial.

dicksack; ;/. Sak 2; dagl.) nedsæt, ell. (især)

50 spøg. betegnelse for en tyk person (ell. et tykt

dyr, en tyk ting); tykkert. Goldschm.Hjl.II,l.

30. Holberg (overlader) det til Skuespillerne

at gøre hans Personer svære eller magre,

brune eller blonde; Der forekommer ikke

nogen Tyksak hos h&m. Brandes.1.87. Vand-
løb gennemfurede Myrgrunden, og nu sank
min Tyksak (o: en hest) i næsten til Bugen.
Schand.O.II.151. Darduse . . Tyksakken, den
kendte siddende Figur, der hviler i sin

60 Fedme. JVJens.LB. 52. jf. (nu næppe br.):

Jeg spurgte de Omstaaende, hvem dette

tyKsakkede Brakfjæs monne tilhørePOCrF

Bagge.TAvsbilleder.(1836).10.
\\ (1. br.) tyk

bog. * Koranen I — Nej aldrig fik jeg med
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saadan en Tyksak Bugt. Drachm.DD.23. en
ældgammel Tyksak* af en Fremmedordbog.
CHans.BK.194. -skallet, adj. spec. i flg.

anv.: I) (1. br.) som har en tyk hjerneskal;

især billedl.: tykhovedet (2), -pandet, (du)

tører ham Sveden af hans tykskaldede Pande.
Drachm.(Brandes.Br.III.16). (hun) gjorde

sig saa tykskallet, for at han ikke skulde
mærke Lidenskabens Glød. AaHermann.PH.
118. 2) om plantedel, æg olgn.: omgivet af en
tyk skal. vAph.(1764). Naar . . de fleste ne-

derste Korn paa Axet ere gule, saa bør (hav-

ren) meyes; thi ellers bliver den . . tyk-

skallet. JPPra/iJ.^C. 65. (disse) Nødder er

. . temmelig tykskallede. Poi.'/ioi94J.6.sp.6.

-skindet, adj. I) (1. br.) om levende væ-

sen: som har tykt skind ell. tyk hud; især

billedl.: d. s. s. -hudet 2. En vis graa i graa

veg og tykskindet Nøjsomhed var bleven

Grundpræget i Sindet.TroelsL.XIII.142. han
forlod sig paa hendes tilsyneladende Tyk-
skindethed. Jørgen Niels. D. 137. 2) (fagl.)

om plantedel: omgivet af et tykt skind (4.2).

CMatthies.DF.III.242. -skov, en. [11.51 (jf.

I. Tykke 1, Tykning 2; nu især som sted-

navn, se fx. Stedn.V1.480) skov med tæt be-

voksning. Moth.T245. Store Dyrehave har
megen Tykskov. Cit. ca. 1800. (Stutteri. 129).
Det er en Tykskov, han er inde i, et

til Tider uigennemtrængeligt Dyh. Fleuron.

H0.14. -slam, en, et. [II.7] (fagl.) en i

vaad tilstand finmalet blanding af kridt og

ler (ved cementfabrikation). Kemisk-teknisk

Haandbog. (1938). 422. -smørelse, en.

[II.7] (fagl.) smørelse af temmelig tyk konsi-

stens (fx. stivnet fedt). SkibsMask.l5. -steg,
en. (slagt., kog.) stykke kød paa oksen lige

foran halestykket (brugt til steg). Amberg.

VSO. FrkJ.Kogeb.192.
||

(spøg.) om tilsva-

rende del af kroppen hos andre dyr og men-
nesker. Med sin tynde Malagastok drev han
det hæslige Dyr (o: en hund) et ordentligt

Rap over Tykstegen. CarlGandrup.Efter sik-
kertForlydende.(1935).99. Tolken blir fræk
og forlanger Salær . . Han fik det i Form af

et Spark i Tykstegen. CHans.F.206. -sten,
en. (ogs. Dik-. Hinnerup.Juv.311). (ty. dick-

stein, holl. diksteen; guldsm.) diamant, der

er slebet i brillantform, men af større tyk-

helse. Hallager.187. VareL.*893. -stilket,
adj. (bot., gart.) om plante: som har en tyk

stilk. VSO. MO.II.IOOO. D&H. -synet,
adj. (til II. tyk 9.i; jf. -øjet; dial.) som har
et daarligt syn; svagsynet. Cit.ca.1750.(JCJes-
sen.FlakkebjergHerredersSkolehist.(1938) .168).
Rask.FynskeBS.65. MDL. Feilb. -syning;,
en. (jf. -søm; haandarb.) d. s. s. tyk syning
(se u. II. tyk l.a;. PolitiE.Kosterbl.yiol923.2.

sp.l. Berl Haandarb. III. 268. -søm, en.

(haandarb.) d. s. S&B.
Tykt, en. se Tykte.
tykt-, i ssgr. af adv. (og intk.) af II. tyk,

i ssgr. (ell. sammenskrivninger) med adj. ell.

(især) part., fx. tykt-belagt (iem tyktbelagte

Rundtenommer. C7/ans.JSZ.5i^, -bladet, -fly-

dende, -saalet (se u. tyk-bladet, -flydende,

-saaletj.

Tyk-tarm, en. (jf. den tykke tarm u.

Tarm l.i ; anat.) det vide, tykke afsnit af tar-

men, der fortsætter i endetarmen (Colon ell.

Intestinum crassum). Amberg. Anat.(1840).
11.408. Lieberkind.DYX.63. \\ hertil ssgr.

m. Tyktarms- (nu næppe br. Tyktarm-,

{q fx. Tyktarmpulsaare. Anat. (1840). 1.594),
bl. a. Tyktarms-betændelse (KliniskOrdbog.

(1921).250), -katarr (smst.), -klap (o: slim-

hindefold paa overgangen ml. tynd- og tyk-

tarm. YoreSygd.1.114), -kræft.

t Tykt(e), en. {no. dial. tjukt, tyk-

kelse, tværmaal, tæthed, sv. dial. tjogd, oldn.

J)ykt; afl. af II. tyk) tykkelse. I) d. s. s.

Tykkelse 2; om skjorte (2), tykkelse (2 slutn.):

Metaltykkelsen (af klokkeri) bestemmes ved
20 Tykten, d, e. ved nogle Lag Leer, som op-

drages paa den med Aske overstrøede

KjeTne.Hallager.304. 2) d. s. s. Tykkelse 3.2.

Arseniksmøret har . . faaet dette urigtige

Navn af sin Tykte. Tychsen.ChemiskHaand-
bog.II.(1784).315.

tyk-tans:et, adj. I) (zool.) som har en
tyk tunge. Tyktungede Øgler. Liitken.Dyr.

^

222. substantivisk (de) tyktungede, ældre

betegnelse for gekkoer og leguaner. NordConv
30 Lex.Y625. SaUXXIII.973. 2) (1. br.) om

person: hvis tunge er opsvulmet, ell. som er

tykmælet, jf.: adskillig tyktunget Tale førtes

(o: i et selskab, der er i løftet stemning).Mark-

man.PB.267. -uldet, adj. (1. br.) om dyr,

især faar: som har tyk uld. VSO. MO. billedl.:

Var det ikke bedre, at leve smukt roeligt . .

hiemme, end at løbe Verden om efter fiinere

Brød, uden at overveie, at mangen een er

gaaet tykuldet ud og kommen beklippet

40 liiem.Biehl.DQ.1.53. smst.IV86.314. -vejr,
et. (1. br.) tykt (II. 6.4) vejr. (skibet) lå

udenfor i tykvejr om morgenen og tudede.

Grønb.SV196. f -vokset, part. adj. (til

II. tyk 6.5^ som har meget og tæt løv; løvrig.

et tyk-voxet (1871: løvfuldt; træ. Sir.14.18

(Chr.VI). -vom, en. (jf. -mave; /. br.) tyk-

mavet person; tyksak, det var den brave
Tykvoms dybeste Alvor. CMøll.BB.379. Gyr
Lemche.S.1.82. -vommet, adj. (jf. -vom;

50 især spøg. ell. nedsæt.) d. s. s. -mavet. VSO.
stive, tykvommede G&ngere. Lunde. F. 82.

en uhyre tykvommet mand. Gersov.DR.196.

-vægget, adj. (fagl.). disse Beholdere

(o: trækar) (er) oftest tykvæggede. Soph
Mull.VO.530. tykvægget Gummiballon. GZas-

teknik.23. -øjet, adj. (til II. tyk 9.i ; nu
kun dial) d. s. s. -synet. Moth.T245. Feilb.

NkS 4° 2964.11,10.177 (sjæll). billedl: hvem
der ikke er meget tykøiet, vil overalt . .

60 see betænkelige Varsler (i ungdommens op-

rør). Grundtv. (KbhSkild.1818.i678). -øret,

adj. (ænyd. d. s. (DMatras.Nomenclature.

(1643).506); til II. tyk 9.i ; dial.) d. s. s.

-hør. Junge. Rist.J.194.
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Tyl, en ell (oftest) et. [tyl'] (nu sj. TuU.
Sy StrikkeB. 308. Tulle. HCLund. Samler. I.

(1S03).64. Meyer.^588). flt. (om forsk, slags

ell. stykker) -ler (Forordn.**/a812.§4. Manu-
fact.(1872).205. ThitJens.J.133). (ty. tiill,

eng. tulle; fra fr. tulle, efter byen Tulle (i de-

partementet Corréze), hvor stoffet først frem-

stilledes; især Y og haandarh.; jf. Feilb.:

tylt) navn pau et opr. kniplet, senere vævet

slof med fire- ell. sekskantede aabninger, frem- lo

stillet af silke, bomuld ell. (sjældnere) uld;

bobinet; ogs. om (klædnings)stykke af stoffet.

Modtag en Naal, som gjennemborer,
|
Men

kun det lette TnlAarestr.SS.III.114. *hun
for Flora skulde gjælde . . |

Paa Skuldren
bar hun Vinger, og i Tyllet

|
Endnu med

sminket Kind hun var indhyllet. PaZM./TT
134. *til Aften bar hun Taft, om Som'ren
Tyl. Drachm. DJ. 1. 17. Manufakt. (1 942). 17.

billedl.: Aftenduggen har sænket
| sit Slør 20

af Perler og Tyll
|
ora Havernes Plæner og

Buske.BerlTid.''/»1921.Aft.5.sp.5. en Marie-

høne . . stikker prøvende lidt af Flyvevin-

gernes fine Krus-Tyl lTem.JohsBrøndst.(Pol.

*''Ul946.7.sp.2).
II

gen. tyls brugt som adj.

(jf. Tyls- i ssgr.). de Kjoler, den Tvis

og den Taltes. Grundtv.PS.III. 123. en Tyls

Kjole. Glahder.Retskr. Tyl-, i ssgr. se Tyls-.

tylandsk ell. (olm.) thylandsk,
adj. ['ty(J)|lan'sgi] {til dial. T(h)yland, lands- 30

delen T(h)y (EPont. Atlas. Y 401. Aagaard.
Thye.(1802).l. Trap.*V287); jf. Tylænder;
1. br. i rigsspr.) adj. til T(h)y (det nordvestlig-

ste landskab i Jylland). Min Far var af gam-
mel thylandsk Bonåeslægt. Neergaard.Er.1.5.

en gammel thylandsk Studepranger. J.ar6

Thisted.1935.111. Hatt.L.30.

tyIde, V. se II. tylle.

Tylft, en. se Tylt.

Tyl-grnnd, en. se Tylsgrund.

I. Tylle, en. ['tyl.t] flt. -r. (fra ty. tiille;

jf. 1. Dølle) I) (kog.) lille blikspids med hul

iqennem til at anbringe paa en sprøjtepose;

sprøjtetylle. FrkJ.(Pol.*'/d910.2). Cit.1937.

(OrdbS.). 2) kort bøsning, hvormed de

skarpe kanter paa en rørende afdækkes, for at

indtrukne elektriske ledninger ikke skal blive

beskadigede. EHolstein-Rathlou.S.II.476. Tekn
Lek8.1.564.

II. tylle ell. (nu sjældnere) tylde, so

V. ['tylt] H0ysg.Ay1h.22. (dial. tvilde, tville.

Moth.T235. ABrun.Bieavl.(1860).268. Sjæll

Bond.97. AarbKbhAmt.1930.63. tvUne. Moth.
T235. Esp.496. Thor8en.l85. NordsjællF.I.

130). -ede ell. (nu kun dial.) -te (Reenb.I.

157. PalM.AdamH.III.67. Wied.Silh.lO. jf.

Feilb.). (ænyd. tylde, thyøle, tuilde, tuildne,

twylne, sv. dial. tvilna, tvinla; maaske til

ænyd. tvinde i sa. bet., sv. dial. tvinna, ;'/.

sv. dial. tvilna, tvinla, tønde (til drikkevarer); to

vel besl. m. II. Tving; ;/. fortylde || ordet er

i rigsspr, næsten kun dagl., jf.: „lav daglig

Tale." MO.; Ew. retter ofte ordet i sine skrif-

ter, se u. bet. 3.2)

1) (især dial.) hælde (en vædske) op,
over i en beholder, især: gennem en smal
aabning, et hul; spec: hælde det færdigbryggede

øl paa tønder, ankere; ogs.: tappe øl af paa
flaske ell. dunk. (man) tager til hver Kande
af denne Saft en Kande Fransk Viin, som
alt tyldes paa Yin-AnkeTe.JPaulli.Urte-Bog.

(1761).335. *(hun) tyldede Vinen paa Dunke.
Wilst.Od.II.v.379. (hun) tyldede Saften paa
Flasker. Watt.PF.227. Juleøllet bryggedes . .

og tylledes i de svære Tønder i Kælderen.
HUss.IH.152. Feilb. || ogs. uden angivelse af
beholderen: tylle øl, vin olgn. ell. (obs.)

tylle. Vinen . . tyllet blev i Egnen ved
|

Mmtnrn. HoratiiBrevepaaDanskeVers.(1777).
27. Naar Øllet var „tyllet" og Spundslet
slaaet i, blev det yderligere tilklinet rundt
om Spundshullet. KOraves. EnAlmuekvindes
Liv.(1927).110. Thorsen.185. Feilb. |l m. obj.

og præd. en Flaske, som tyldes gansKe fuld.

vAph.Chym.III.376.

2) i udtr. for at hælde (en drik) i halsen
(paa en), give noget at drikke (især: i store

mængder; ogs. undertiden m. bibet. af tvang).

2.1) i forb. m. præp. i; især m. h. t. medicin,

stimulerende drikke olgn. En stor Pokal dog
hentes op,

|
Som de til Bredden fyldte,

|

Og Viinen ned, i fuld Galop,
|

I tørstig

Strube tyldte. Reenb.I.157. en Krop under
dette Hoved, hvis Underdeel maae være for-

synet med Tarme og Indvolde, der kunne
fortære alt hvad der igiennem Munden tyl-

des den.Pram.(Rahb.Min.l789.I.37). Jeg
har tylt i ham (0: en syg dreng) al den Me-
dicin,

I

Som Bedstemoer har raadt mig: Alt

forgjeves I Haste. (Nytaarsgave forDamer. 1797.

104). Rabarber og Moskus og . . alt det
Djævelskab, som Doktorne har Fornøjelse

af at tylle i os. Hostr. S. Ise. EBrand.L.39.
han er god (nok) til at tylle slumper(ne) i,

se Slump 3.1. || tylle i sig, drikke (især:

spirituosa) i store mængder. Hånd tvider i sig

som en karl. Mofifi.7235. Min Viin I tylled

i JeT.Winth.HF.190. hvad kommer det mig
ved, hvad det er for Noget Menneskene tylde

i sig under Navn af K&fie.Kierk.XIV71.
Adler, som tyller i sig af et godt hjærte.

Raage.DagHrude.(1906).24. Du er modbyde-
ligt fuld, er du. Man kan ikke tale med dig,

efter at du har tyllet alt det Sprut i dig.

TomKrist.LA.232. 2.2) m. obj., der betegner

den person, hvem man giver noget at drikke;

oftest i forb. m. præp. med til angivelse af
drikken, tylde et barn (0: give det die). Moth.
T235. (han) tyller hende med dyr Rhinskvin.

R0rd.DL.68.
II
især refl.: fylde sig med drikke.

tylde sig med Øl LThura.Poet.126. man
tyldede sig med Melkevånd.Blich.(1920).
XXV97. (jeg) lod ham sidde og tylle sig.

Drachm.KKJe. LeckFi8cher.HM.137. (1. br.)

m. obj.-præd.: som havde hver eneste Mand
tyllet sig plakatfuld, drukket sig stivøjet.

AKohl.MP.I.189. 2.3) (ved forkortelse af udtr.

tylle i sig (bet. 2.\) og tylle sig med (bet. 2.i);

XXIV. Bentrykt «•/. 1948 81
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især jarg.) drikke (i store mængder og paa en
forslugen maade). saa snart de kom inden for

døren, begyndte de at tylle øl
j

3) billedl. anv. af bet. (l-)2, 3.1) (1. hr.) i

al alm. Forhadte Vinter, du som . , tylder
|

Unødigt Vand i Flood og Bæk. CittoM.PT.

126. at tylde (ordsprog) paa hinanden baade
tværs og endelangs, giør Talen kiedsom.
Biehl.DQ.IV.8e. 3.2) i udtr. for at indgive,
indgyde, bibringe en person en egenskab, lo

følelse, tro ell. (nu især) kundskaber olgn. ell.

hensætte ham i en vis tilstand. *hvilken Trold
har tyldet (Ew.(1914).III.42: gydet;

|
Sin

Edder i dit Bryst. Ew.(1914). VI.28. *Tyld
(smst.V198: Nyyn^ Slummer i den Stærkes
Øre. smst.V1.387. Mit Hoved var saa fuldt

af Iagttagelser, Bemærkninger og Ideer, som
de mangfoldige nye Gienstænde efterhaanden
havde tyllet deri. Bagges. L.1.84. tylle noget
i ens ører: *det blev tyldet i hans Øre

|
Af 20

alle paa det heele Slot. Rahb.Min.l793.1.248.
SvendNagelfar.Rigsdags-Runer.(1871). 27.

||

især i forb. tylle (noget) i en ell. (sjældnere)

tylle en med (noget). *Det er mig ingen
Lyst, med Roes at tyldes

|
Af hvem det er.

Bagges. V.84. *Smiger man i slige Folk kan
tylde. PalM.AdamH. 1.139. at lade sig tylle

med latinske Remser. VortHj.I,2.6. (lærerens

maal var) at tylle saa meget Latin som
muligt ind i Ele\erne.GBang.EK.II.399. || io

(1. br.) m. obj. og præd. den saa meget priste

christelige Børne-Opdragelse bestaaer i at

tylle Barnet fuldt af — lutter Løgn.Kierk.
XIV266.

4) {vel udviklet af bet. 1, jf. dog no. dial.

tilla, dryppe, rinde; dial.} om vædske: rinde;
strømme; sprudle; vælde. Vandet tyllede

op af Revnen i Isen. UfF. billedl.: slet Poesie

. . tylder (saaledes) ud af alle Studenter, at

Hædersnavnet Digter fast er et Øgenavn. 40

PMøll.(FCOls.PM.27).
Tylle -lyst, en. [11.2] (sj.) hang til

spirituøse drikke; fylderi. Junge.20.

tyllet, adj. {af ukendt oprindelse; dial.)

I) om jord: muldet; muldrig; som bestaar
af mere muld end sand. Begtr.Jyll.III.62.

MDL. Feilb. 2) om korn: som vokser paa
tyllet (1) jord (?). (der maa gøres forskel

paa) den fine, rene, hvide og vegtige Sand-
Rug og den tylled Rug, som voxer paa Leer- 50

Muld og skidne Ma,rker.OecMag.VII.44.
Tyl-papir, et. (fagl.) papir med møn-

ster af tyl (frembragt ved at et stykke tyl er

lagt paa papiret og sammen med dette udsat

for et stærkt tryk). VareL.*138.

Tyls-, i ssgr. (i visse ssgr. alm. Tyl-, fx.

Tyl-papir (s. d.), -vævning (OpfB.HI,1.279);
undertiden veksler Tyls- og Tyl-, se u. Tyls-

grund. — nu sj. Tulls-. en hvid TuUsdragt.
VDahlerup.GT. 63. se ogs. u. Tylstrækning^. eo

(især fagl.) af Tyl, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) betegnelser for hvad der er lavet af
tyl, som Tyls-blonde, -dragt, -gardin, -kjole,

-sjal, -tæppe, -broderi, et. broderi paa

tylsgrund. BerlHaandarb.il1.268. -grand,
en. fTyl-. VortHj.II,1.60). tyl brugt som
grund (1.4.5) for (tyls)broderi. BerlHaandarb.
III.273. -stopning, en. d. s. s. -trækning.

smst.270. -trækning, en. fTullg-. Sy
StrikkeB.311). trækning af en fyldig traad

op og ned gennem tyllets huller i tylsbroderi;

ogs. om saaledes fremstillet broderi. Berl
Haandarb.III.270.

Tylt ell. Tylvt, en ell. (dial.) et

(JVJens.TL.179. Flemløse.117. Brenderup.

§20. jf. Feilb.). [tyl'd] ell. (især i bet. 1-2;

[tyl'vd, tyl'fd] (1. br. skrevet Tylft. HjælpeO.
Blaum.AH.vii. AOlr.DH.I.102. Kidde.J.207.

jf.: Tylft . . er en unødvendig Forandring
af Ordet Tylt.Bredsdorff.(DLitTid.l833.533)).

flt. -er [•tyl(v)d3r, itylfdar, ogs. ityr(v)dar,

'tyl'fdor] ell. (sj. i rigsspr.) -e (Junge.144.
Friis-Møll.Ind.72. jf. Feilb.) ell. (1. br.) d. s.

(flere Tylt Fleinker.Cit.l864.(AarbVends.l946.

227)). (ænyd. glda. tylt, æda. tylt, tylft (fx.

DGL.I.3.II.361), sv. dial. tyllt, no. tylft,

oldn. tylft; dannet til tolv; jf. bornh. tolt

(BornhOS.; ældre bornh. tult: Cit.1795.

(Smaaafhandlinger tilP.Thorsen. (1942). 89)),
SV. tolft, no. dial. tolt) antal af 12; dusin.

1) (i rigsspr. kun GJ^ i al alm. m. h. t.

ting ell. forhold. Tolv piile kaldtes en Tylt,

og viste en hver, hvor mange tylter piile,

han skulde føre med sig i leding.Holb.DNB.
638. Af eders Breve har jeg i

|
Mit Pak-

huus hele Tylter.Falst.182. Vort Haab som
Spejlglas brast itu:

|
Om ældre en Tylvt

Aar vi blive
|
Vi synes dog kun halvt i Live.

Grundtv.PS.VIII.79. I Sønderjylland findes

der nu over en Tylvt Steder med dette

^Sivn.JohsSteenstr.DS.65. En Tylvt fynske
'Digte.KLKristensen&OGynt.(bogtitel.l933).

2) (i rigsspr. kun ts) m. h. t. levende væ-
sener. Tylter Dværge hinke i Sporet af de
faa Kjæmper. Faisen./.42. en Tylt Ryper.
Rahb.Tilsk.1794.278. Det var Korahs Op-
rørs-Tale,

I

Bag ham stod en vældig Hob,
|

Stormænd alle, tyve Tylvter,
|
Stemmed i

med Gny og Ra.ah.Grundtv.SS.II.lll. en
Del af den hellige Hule . . styrtede sammen
. . et Tylvt Kvinder begravedes i et Galleri.

JVJens.TL.179. || om 12 personer, der udgør
en sammenhørende gruppe, med urette

]

Dog Asernes Tylt . .
|
Sank døde til Jord.

Grundtv.PS.VII.2. jf.: kæmpetylften (om
Rolvs 12 kæmper).AOlr.DH. 1.102. om de 12

apostle: Til alle Folks Sjæle
|
Fik Mund

da og Mæle
|
Apostlernes Tylt.Grundtv.SS.

V.290. den Herre Krist
|

Med samt
hans dyrebare Tylt. Sachs.KomiskeFortællin-
ger.(overs.1892).86. om de 12 studenter (hvor-

iblandt Poul Møller og Hauch), der tog del

i Oehl.-Bagges.-fejden paa Oehl.s side og ud-

fordrede Bagges. til en latinsk disputats (1818):
(Baggesen) gav os Navn af Tylten, og sam-
menlignede os med en Tylt Bræder (se

Bagges.DV'VIII.123). Hauch.MfB.320. Vilh

And.Litt.IL798.III.347. (jf. Tylvtered; m.
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overgang til bet. 1; foræld.) om 12 mænd, der

aflagde ed sammen i en retssag: tre Tylters

Eed.JLAKolderupRosenvinge.Retshistorie.il.

(1832).133. jf.: 12 Mænds, det er en Tylt

Eeder. PEdvFriis.S.240.

3) (fagl.) 12 stykker, brugt som enhed
ved salg af tømmer, brædder olgn. Moth.
TUS. i Stæden for ald anden Told af Styk-

ker og Tylter Træe, (kunde man) gifve en

vis Penge af hvert Skibs Træe og Tømraer-
Læst.Slange.ChrIY1404. en hel Tylvt Bræd-
der. JPJac.//.295. Elven, hvori der flød

Tusinder af Tylvter Tømmer.JVJens.M.I.
122. FagOSnedk. NordiskKuUur.XXX.(1936).
238.

Tylte-bær, et. se Tyttebær.
Tyl(v)ter-ed, en. {æda. tyl(f)tar eth

(ogs. twiggia tyltar eth olgn.) (se Wim.NB.
70. Brøndum-Nielsen.GG.III.112), oldn. tylf-

tarei6r, smsat af gen. ent. af Tyl(v)t og

I. Ed; ;'/. tolv mænds ed u. I. Ed 1.2 ; foræld.)

ed, der aflagdes af 12 mænd, nemlig den
sagsøgte og 11 andre (som svor paa, at sag-

søgerens ed var sand). Nørreg.Privatr.VI.

13. KofodA.LovHist.il.461. Arup.DH.1.339.
Tyl(v)te-tal, et. (ænyd. i femten tylter

tal; ;/. I. Tal 5; 1. br.) (Pontoppidans) Smaa-
noveller „Fra Hytterne" . . „Skyer" og
Tylvtetal af andre . . Fortællinger har været
med til at nære mit eget Livsindhold, ^afc;.

EE.25. Jeg har . . Personale i Tylvtetal, og
saa skal jeg gøre det hele selv. ErlKrist.

DH.167. Tyl(v)t(e)-vi8, subst. (l.br. i

rigsspr.) dusinvis. Er det en klarluftet Sol-

skinsdag, tælles der med jævngode Øjne Kir-

ker i Tylftvis. UBirkedal.(DTidsskr.1898.645).
Fyrrefjæle købtes i „tyltevis". FrGrutwi^v.L^.

272. som adv.: Holst. R.

T(h)y-l«ender ell. -Isending, en.

["ty(?)-] {afl. af Tyland, se u. tylandsk; 1. br.)

person fra Thy; tybo. Himmerboere og med
dem Tylændinge har forladt deres over-

belastede Bosieåer. JohsBrøndst.VK.75. Hen-
rich (træffer i Holbergs „11. Juni") Aftale

om, at de skal kidnappe Thylænderen (o:

Studenstrup). HBrix.HK.263.
Tymian, en. se Timian.
tynd, adj. [tøn'] (æda. intk. thunt (Harp.

Kr.93.115), flt. thunnæ (smst.94), komp.
thunnæræ, thyndær (smst.39.153), sv. tunn,
no. tynn, oldn. bunnr, eng. thin, mnt. dunne,
nht. diinn; besl. m. lat. tenuis, gr. tanaos,

udstrakt, lang, sanskr. tanii-, tynd, fin; til

roden i glda. thæniæ, udspænde (se u. I.

Telle; ;'/. ogs. dial. tene, udstrække (MDL.
592)); videre besl. m. bl. a. lat. tendere (se

tendere^ tenere, holde (se Tenor^, I. Done,
I. Tone; ;/. II. tynde, fortynde, I. Tinding

II
mods. II. tyk)
I) (mods. il. tyk 1) om hvad der danner,

har form af en flade, et fladt legeme, et lag:

som har forholdsvis ringe afstand mel-
lem de to modstaaende flader. I.l) i al

alm. Kronen er af tøndt Guld, Sølf eller

Blick med anden Materie underfoeret.P/Zw^.

DP.358. *(et) Kar af tynde Sta.yeT.Oehl.

XXIX.170. „Har du da hørt Samtalen?" —
„Det kunde jeg ikke undgaae! Væggen er

meget tynd imellem mit Kammer og Salen."

Heib.Poet.VII.302. han lagde sit Hoved til

den tynde Hovedpude. PHans. KK. 105.
\\

i forb. som banke, slaa tynd. Jernet . .

bankes og smeddes tyndt. Høysg.S.47. en

10 Dukat kan slaaes tynd.MRubin.Er.lS. 1.2)

m. særlig tanke paa, at genstanden kun rum-
mer, indeholder lidt ml. de to flader; om bog

olgn.: At der findes saa smaa og tynde
Bøger i Verden, maa tilskrives Skribenteres

'Dovenhed.Holb.Ep.II.301. smaa tynde Rel-

ter. BilleskovJ.H. 1. 31. || om madvarer, tyndt
paalæg 1 tynde rugbrødsskiver

j

(nu 1. br.)

i udtr. for knap ernæring, fattige kaar: Vi
eie selv kun lidet;

|
Vort Brød er skaaret

20 tyndt, vi har ei Raad
|
At dele det (o:

med andre). Hauch.SK.37. brødet er tyndt
skaaret for ham, se I. Brød l.i. tynde
pandekager, spec.: pandekager, hvortil der

ikke er anvendt bagepulver ell. gær. „jeg troer

du kunde synge over en Pandekage." —
„Hvorfor ikke det? . . naar det var en af

disse tynde med Syltetøi p&a,." Blich.(1920).

XXV.IO. Bagning.68. 1.3) i forsk. spec. anv.,

om hvad der bestaar af, danner et lag af for-

30 holdsvis ringe gennemsnit (om slide tynd
(ogs. i videre anv.) se slide 2.\). Dejgen . . ud-

rulles derefter tyndt. Bagning.30. tyndt Slid-

lag (paa veje). TeknLeks.11.570. m. overgang

til bet. 4: man udbreder Hørren tyndt paa en
. . Eng. Manufact.(1872).31. \\ om tøj, beklæd-

ning, overtræk olgn. tynde Klæder. FrHorn.
SomnPoet.42. Tyndt beklædt Elektrode: Be-

klædt Elektrode med tyndt Beklædningslag.

DanskStandard.nr.315.(1941).8. jf.: den som
40 udrekker himlene, som det tynde (1871: et

tyndt Teppe^, og udbreder dem, som et

paulun, at boe udi. Es.40.22(Chr.VI). tyndt
(nu næppe br. tynd^ klædt f';/.

tyndklædt^:
Man bliver syg af at gaae for tyndt klæd.

Høysg.S.237. hvad Aarsag . . har ført Dem
herhid saa ganske allene, uden Tienere og

saa tynd klædt, at det forfærder mig. Biehl.

DQ.II.132. jf. tyndslidt: Der vil blive et

tyndt sted hen i næste uge. (Når der er

50 hul på ens klæder, især når det er stort).

Krist.Ordspr.nr.9657. D&H. \\ om noget af-

lejret ell. paasmurt. oven over Ørken (laa)

noget Tyndt (1931: fint;. Trindt, tyndt

(1931: fint; som Riimfrost, paa Jorden.

2Mos.16.14. 4V, Lod Brød med tyndt Smør
paa. KirkehisiSaml. 3R. IV 53. man lægger

tyndt paa Brødet, man sparer og kniber.

MartinAHans.NO.24. vove sig ud paa tynd
is, se Is 2.8. m. h. t. paaUegning af maling,

60 farver; ogs. (delvis til bet. b) om malerfarve:

som er forholdsvis letflydende, vandagtig, male
med tynde Farver. 3fO. (valsen) bliver . ,

tyndt overtrukken med Kobberstikfernis.

Manufact.(1872).300. (den) i de ældste Por-

81*
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trætter lyse og tynde Farvcgivning bliver

stedse mere tør og iast. Elling.RP.l 6. jf.:

(englænderne) ere hyppig noget tynde og
spæde og akvarellistiske 1 F&rxen.JLange.
Breve.121. Ulledl.: Folk, som . . kun kendte
meget lidt til den tynde Civilisation hvide
Mænd har paaført disse Egne.Bangsted.EY
119.

II
om hud. Hestehuderne . . maae være

store, vide, tynde {s\age).JFBergs.G.7. uden
for fagl. spr. især m. (bi)het. af stærk følsom- lo

hed, se u. Hud 1.2. 1.4) om genstand: forsynet

med en ell. flere flade- ell. pladeagtige dele af
ringe tykkelse, tynde Sko. LeckFiseher.Tedora.

(1928).17. Avismanden knagfryser i sit

tynde BT33dåeskm.PoV'/il940.7.sp.3.

2) (mods. II. tyk 2) om legeme, ting, især

noget langagtigt og (ell.) rundagtigt: af
temmelig ringe tværsnit, tværmaal. 2.1)

i al alm. (svarende til II. tyk 2.i/ tynde
. . 'RøT.SkibsMask.68. Kaffeske . . Skaftet 20

ganske tyndt forneden, bredere foroven.

PoUtiE.KosterhV/il92å.l.sp.l. 2.2) om træ,

plantedel, syv Ax, tynde (1931: goldej og
svedne af Østenvind, skøde o^.lMos.41.6.
Der gives ikke . . nogen levende Sjæl, der

tør driste sig herop paa disse tynde Grene.
PMøll.(m5).I.67. jf.: *Din Vext du (o:

guds ord) her vel har,
|
Men ach! hvor

tynd og rar. Brors. 286. 2.3) om legemsdel:

spinkel, mager olgn. tynde blaablege Læber. 30

Blich.(1920).XXIVlll. „Det er nogle deilige,

tynde Been, I (0: storken) har!" sagde Kal-
kunen.HCAnd.(1919). 1.317. det lange, tynde
Ansigt.ThAMUll.Holbergportrætter.(1918).101.
Hun . . smed den nussede Kimono over de
tynde Skuldre. ErlKrist.DH. 29. det tynde
liv, se Liv ll.i. de tynde tarme, se u.

Tarm l.i. 2.4) om levende væsen, spec. person;
især: af spinkel bygning og (ell.) uden meget
huld, kød paa kroppen; mager, syv andre 40

Køer, tynde (1931: ringe^ og saare stygge
af Skikkelse. 2ilfos.4i. 29. jeg er sandelig

kun tynd og det ikke alene i physisk For-
stand (jf. bet. 1.4:).HCAnd.Breve.I.13. Und-
skyld, at jeg ikke straks saa' Dem. — De
er saa tyndl Wied.TK.26. hvis vi gør os

tynde, kan der nok blive en siddeplads til >

i forb. m. præp.-led, der angiver legemsdel

(jf. bet. 2.3^; (hun) blev tynd om Livet.

Elkjær.NT. 7. du er for tynd over Brystet so

og taaler ikke den Anstrengelse (o: smede-
arbejde). BornhHaandvEr. 64. være tynd i

skafterne, se I. Skaft 5.1. |j i sammenlignende
udtr. Jeg tager meget lidt Plads op. Jeg kan
gjøre mig saa tynd som en kdl.Hrz.X.38.
Erkehertuginde E. var blond, tynd som en
Bønnestage. J5an^.(S'i^.i53. hun er fanerne

saa tynd, at hun maa lade Bollerne ligge,

naar hun spiser Suppe. LHawwer.S'ønnen/ra
„Poppelhøj".(1919).24. (han var) tynd som 60

et Siv. PoU*/»1942.11.sp.5. se ogs. u. Skrædder
1.1, Streg 1.4. 2.5) m. særlig tanke paa ud-
strækning i bredden, om (hvad der danner
en) streg, linie olgn. ell. om skrift-, tryktyper:

af ringe bredde; smal; fin. Over alle de hvide
Fjeldkroner laa et sølvmorsagtigt Skær fra

den tynde M.åa,nehue.Pont.EV75. Ere Haar-
stregerne fine, kaldes Skriften tynd. Alfr
Lehm.G.22. Et tyndt Vandløb siver gennem
Haven østerud. Nøjgaard. KajMunk. (1945).
46. se ogs. u. Streg 1.4. tynde spatier, se u.

Spatium 2.2. tynd stilling, se II. Stilling 2.4.

2.6) (jf. smal 2.4 slutn.; fon.) om vokal: ved
hvis udtale der kun gaar en tynd (2.i) luft-

strøm ud ml. tunge og gane. Jesp.Fon.254.

jf.: den tynde Udlyd e eller i.Madv.KS.32.

3) (mods. II. tyk 5) ikke tæt ell. kom-
pakt. 3.1) (1. br. og kun m. overgang til

bet. 2) om træ, busk: med spredtsiddende

grene og blade, kun lidt løvværk, krone.

træerne er tynde i toippen.Moth.T249. tvnde,
forkrympede Hyldebuske. Blich.(1920)'.VII.

74. 3.2) om masse, samling: hvis enkelte dele

findes (forholdsvis) spredt, med mellemrum
og (ell.) i forholdsvis ringe antal. Bogsam-
lingen blev seet og Musikhylden, ja, her saae
det tyndest ud. HCAnd.SS.Y130. || om tøj.

Tyndt Lerred (forskielligt fra fiint), som er

løst vævet, hvori Traadene staae vidt fra

hinanden. VSO. \\ om bevoksning, skov. Sort.

(SamWanskeVers.^V1.149). er Sæden meget
tynd paa Ageren . . da settes Stakkene paa
halv ljæs.JPPrahl.AC.68. Skovene blive saa
tjmde, og der er Mahogony nok i St. Croix.

OeconT.Y23. *Skovene gik til Grunde . .
|

ikkun de tynde Lunde
|
minder om gammel

Tid.OlafHans.DB.55. gennem ell. i tykt og
tyndt, se M. II. tyk 6.2. || om haarvækst. Haa-
ret (paa en plag) er guult og tyndt. 3Mos.l3.
30. *Et tynt vanheldigt Skasg. PJuel.LL.37.
Gamle Marie (hed hun, den) lille Nattevagt
med tyndt, men skinnende hvidt Haar om
et smalt og brunt og furet Ansigt. ERode.

MM.21.
II
om samling, flok af levende væse-

ner; ogs. (nu sj.) om lokalitet: sparsomt befol-

ket (jf. folketyndj. En Konge . . fandt for got

at skille sig ved en anseelig Deel af Landets
Indbyggere . . Da Landet ved saadan Refor-

mation var bleven giort temmelig tyndt,

førte Naboerne sig dette til Nytte. HoZft.

MTkr.433. i Spanien, hvor Folket er tyndt.

OeconT.1.5. *Alt blev tyndt om Kongen;
hans gode Helte sank

|
Udi de kløvede

BTynieT.Oehl.XXXI.301. *Færdselen er kun
tynd og s\ag.Heib.Poet.VIII.175. Stykket
gik paany i Aftes for tyndt Huus. FruHeib.
B.II.129. Vi havde . . godt Hus overalt,

dog med Undtagelse af Fredericia, hvor
Besøget kun var tyndt. CFHansen.Tournée-
Minder.(1895).94. 3.3) f om de enkelte en-

heder: som findes spredt og (ell.) i ringe antal.

de var svar tynde i Tkdet. Moth.^T217. ihvad
for Midler vor Herre end . . herefter vil

betiene sig af, for at giøre Menneskene tyn-

dere i Verden. OeconT. 77.52. (venderne plyn-

drede paa Fyn) saa at Landet næsten blev

ødelagt og Indbyggerne saare tynde. EPont.

Atlas.111.405. 3.4) som adv.: spredt ell. (og)
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sparsomt. Byen er meget ubetydelig og
tynt hehoet. PNNyegaard.S.55. (Færøerne)

er . . tyndt befolket, c. 16,3 Indb. pr. km*.
Trap.*IX.639. Jernbanedrift paa tyndt tra-

fikerede Linier (giver) altid et daarligt Re-
sultat. LokomotivT.1941. 13.sp.2.

II
om le-

voksning ell. saaning (jf. u. lY. saa 1.2 og

2.2). Rugen saaes . . kun gandske tyndt, at

den kan desbedre faae Rum til at søge Næ-
rings Kraft og Yext.JPPrahl.AC.27. Ban-
ker, hvor tyndtstaaende Træer . . antyde,

at her fordum har været Skov. Blich.(1920).

XXV111. 12. tindrende hvide KUtter, tyndt
begrot med Marehalm. Bierfreund. FN. 18.

fattig mands korn vokser altid tyndt, se

Korn 2.2. 3.5) (uden (tydelig) tanke paa
tæthedsgrad) om forekomst i ringe antal,

mængde; især (jf. u. bet. I.2) i forb. som
det er tyndt med noget, der findes kun
lidt af, det er smaat med noget, det seer tyndt
ud i Christiania med Stortingsemnerne efter

Schweigaards Bød. FruHeib.B.11.111. Med
litteraire Frembringelser er det meget tyndt.

Cit.l860.(HCAnd.BCÆ.II.212). *Der blev

tyndt med Venner
| rundt om Bedstes Stol.

KBecker.S.III.26. ellers er det . . tyndt med
egentlige Minder om Gøngehøvdingen og
hans Tid. AarbTurist. 1933. 144. det falder

tyndt med, se II. falde 6.1.

4) (mods. II. tyk 6^ bestaaende af ell.

fyldt med lette, fine partikler; ogs.:

ren; klar; gennemsigtig. 4.1) i al olm.

de fremmedes mangfoldighed imod dig skal

vorde som tyndt (1871: fiint; støv (1931:
Sandstøv). Es.29.5 (Chr.VI). skiønne Land-
skaber, der smilede igiennem den tynde
Regn. Bagges.DVX.201. tynde Morgentaager.
Molb.UV237. en tynd Røg.JohsWulff.T.lO.
4.2) om luft: som (især) bestaar af lettere luft-

arter, ell. som er underkastet mindre (luft)-

tryk, føles mindre trykkende, mere ren. Lege-
met (bliver) til Aske, og Aanden spreder sig

som tynd Luft. Ftsd. 2. 3. Jeg spørger ei,

hvad stærke Stytter
|

Imidlertid fra Fald
beskytter

|
I tynde Luft, den tunge Jord.

'Wess.214. Livet ei i tynde Intet (o: luften)

boer,
I

Men paa den rige, axefaste Jord.

Oehl.XIX.204. Højdestationemes lave Luft-

tryk er . . Udtrykket for den „tynde" Luft,

der er ejendommelig for disse Steder. Heige
Petersen.VejretsFysik.(1926).43. billedl: hans
kvindelige Pendant, var . . saa aristokratisk,

at Luften blev tynd omkring hende, og hun
isnede sine Omgivelser med sin Ro. DagNyh.
^^'%1921.7.sp.5.

Ij (1. br.) i videre anv., m. h. t.

lyd(opfattelse): hvor enhver (selv svage) lyd

kan høres; lydløs. Engang veed vi |
den

tynde Stilhed kommer. ThøgLars.DF.34. i
den tynde Sommernat jeg hørte |

din Aande
ved min Kind. KWiinstedt.SologSorg.(1926).
74. 4.3) cp om lys: som falder klart, rent, men
uden styrke. Natlampens tynde Skjær.JSC/in-

8tian8.Uj.315. (huset) straaler i den tynde
Morgensol. LindskovHans.NH. 205. Klokken

er næsten to. Det graalige Lys er blevet en
Anelse tyndere. SonjaHauberg.SyvAarforLea.

(1944).298. 4.4) (fot.) om fotografisk plade

ell. negativ: meget gennemsigtig(t) og derfor

med ringe kontrastvirkning ml. lys og skygge.

Cit.l902.(OrdbS.). Et Negativ kaldes tyndt,

naar det staar meget lyst uden særlig Dæk-
ning. FotoLeks.56.

5) (mods. II. tyk 7 og III. kort 1.3^ af
10 en letflydende konsistens; som har ell.

nærmer sig vædskeform; om vædske spec.i

hvis indhold af kraft- ell. næringsstoffer er

ringe; uden kraft, stærkere smag, alkoholisk

styrke olgn.; vandet; ogs. i billedl. udtr. (m.

overgang til bet. 1). 5.1) i al alm. Tag 24

Eggeblommer . . slaa dem tynd med en
Slev. Kogeb.(1731).109. *Jeg laver tynd Gaffe.

Stub.85. Tyndt Blek.vAph.(1764). Sødmæl-
ken (bliver) gjort tyndere. Pol.'^/il941.3.sp.5.

20 tynd suppe, se I. Suppe I.2-3, 2.i. tynd
te, fx. i forb. en tynd kop te, (dagl., spøg.)

overf., om hvad der savner dybere indhold,

betydning, er temmelig tomt, interesseløst olgn.

Tyndere The paa de samme Blade —
kaldte Venstrepolitikeren Grev Holstein

Ledreborg . . Højreministeriet Fonnesbech,

som 1874 afløste Højreministeriet Holstein

EohtemhoTg.Vogel-J0rg.BO.577. jf. PoU^/m
1940.15.sp.6. tyndt øl, øl, som er uden

30 større (alkoholisk) styrke; spec. om det andet

bryg (ved hjemmebrygning), hvad Videnska-

berne angik, var der lige saadan en Forskiel

mellem den gamle grundige Lærdom og den
nye Smag, som imellem Brunsviger Mumme
og tyndt 0i.JSneed.II.2ei. Svenskerens 01

er lovlig tyndt; |
Lad gaae! naar kun Tørsten

er slvikket.Hr2.D.II.118. Det første Bryg
var det bedste og blev kaldt „Vaar Faars
01" ; det andet var tyndt 01 og blev drukket

40 til daglig. SjællBond.97 . billedl.: „Den him-
melske Herredag" (0: el hvast religiøst skrift)

var tyndt 01 ved Siden af denne ildspyende

Oldingesvir (0: to oldinges saftige samtale).

ThøgLars.FB.23. ordspr. bagefter kommer
tyndt øl, egl.: raad ell. handling, der kom-
mer for sent, er unyttig(t); nu oftest om noget

ringere, der kommer bagefter. Mau.1.39. „Jeg

skal i det mindste lade den fordømte Dør
tilmure, som er Aarsag i al min Ulykke." —

50 „Ja, bag efter kommer tyndt Øl."Skuesp.

V82. Alle de Poetiske Storværker, hvoraf

Romerne brystede sig, kom . . bag efter,

som tyndt Øl.Orundtv.Udv.V425. FrOrundtv.

LK.69. do to første Skuespil om vor danske
Jul, Ludvig Holbergs Julestuen 1722, og det

tynde 01, der kommer bagefter: JRPaullis

Julestuen og Maskeraden 112i.Ellekilde.DJ.

289. se ogs. III. bag 6.2 slutn. jf.: Vi hørte

Grundtvig tale . . han sagde: „Her kommer
60 jeg . . jeg kommer sidst, ligesom det tynde

01, men tyndt 01 er bedre end tør Tap."
BerlTid.''/itl935.Aft.7.sp.l. \\ om blod (jf.

tyndblodet;. Skal tyndt Dit Blod og fro

Dit Hjerte være,
|

glem ei af Sorg for Alt



1291 tynd tynd 1292

Din egen Kreåsl FGuldb. 1.16. (børnene faar)

lidt Jern, da de var lidt tynde i Blodet, da
de blev iødt.PoU/izl937.5.sp.l. blodet er

aldrig saa tyndt osv., se u. Blod 3.1. || om
selve vædsken i mods. til tungere, fastere dele,

der findes i den; især om selve suppen i mod-
sætn. til grøntsagerne, bollerne osv. deri; sub-

stantivisk det tynde ell. tyndt: Et andet
Slags Ærter blev kaldt graa eller polske
Ærter; de laa altid hele i det tynde, naar de
kom paa Bordet. SjællBond.51. (vi kogte)

Hønen i Vand baade med Møg og Skidt i.

Det tynde, eller Suppen, var jo uspiseligt.

AarbHolbæk.1947.98. „vil du have mere
suppe?" — „tak, jeg vil gerne have lidt

tyndt"
j 5.2) om afføring: af løs, vædskeagtig

konsistens. Heste, der have Anlæg til at

gjøde tyndt. PWBalle.R.41. Udtømmelserne
bliver tynde og hyppige med forudgaaende
Smerter og „Kneh'\ NatTid.^Vil925.Aft.l.
sp.4. især i forb. tyndt liv ell. tynd mave,
se Liv 13.5, I. Mave 2.5. ogs. (især dial.)

i forb. være tynd i livet (UfF.) ell. ma-
ven (MdsskrDyrl.LVI.435). 5.3) i forb.

sejle vandet (ell. sjældnere havet. Aarb
Turist.1926.189) tyndt, 4>- s^i^^ hurtigt ell.

(især) sejle meget, hyppigt frem og tilbage i

et farvand. Saadan gik det et Par Dage,
hvor vi førte smaa Klude og sejlede Van-
det tyndt, som det hedder. Droc/im. /STL.
265. „Vil De nu ud igjen at sejle Vandet
tyndt?" sagde KaTpte]nen. RSchmidt.SS.il.
Den gamle havde ikke ligget og sejlet Van-
det tyndt i Nord- og Østersøen, han havde
været deep-water-sailor. KLars.HPE.146.
NMøll.H.20. Under hele Krigen sejlede han
Atlanterhavet tyndt. NatTid.*/t,1948. 3. sp.3.

jf.: et Flyveselskab, der foruden at flyve

Luften tynd over Europa har Ruter fra

Nordamerika til hollandsk Ostindien, smsi.

^Va947.14.sp.4.

6) (mods. IL tyk 8^ O om lydindtryk:

som har en fin, spinkel klang; som
mangler fylde, kraft. *Der files tynde
Toner

|
fra spændte Violiner. TomKrist.P.49.

En Myg svirrede forbi mit Øre med en tynd,
metallisk Lyd. Bjarnhof. LE. 192. især om
stemme: (hun) sang en Vise . . med sin tynde
So]^T&n.Schand.IF.258. Det er mange Trap-
per! sagde Manden med en tynd, skør
Stemme, der lød, som maatte den arbejde
sig frem gennem Slim. Stuck. 1.236. (de gamle
folk synger) med tynde rystende Stemmer.
Soya.HF.ll. jf.: Sejren! Sejren! Hun gentog
Ordet mange Gange, og det undrede hende,
saa t)mdt og svindende det lød. CFMortens.
KA.46. ogs. om latter: det samme taabelige

Forsøg paa at holde en tynd Latter op som
et Skjold, naar noget gaar galt for mig.
Buchh.UH.19. ErlKrist.MM.108.

7) (mods. IL tyk 10^ lidet fremtrædende,
udpræget, betydelig. 7.1) om hvad der kan
opfattes med sanserne: lidet udpræget, syn-
lig, jf. bet. 1.3: Fælleden havde virkelig faaet

en tynd, lysegrøn Farve (o: i det første foraar).

JVJens.D.112. \\ om smil. Topsøe lo ikke,

han kunde kun smile med det lille, tynde
Smil, som han i sin sidste Bog har givet

baade den gamle Mand og den unge Pige.

VilhAnd.VT.190. „der var maaske et eller

andet. De vilde tale med mig om . .
?" sagde

M. A. Dreyer med et tyndt Smil. Buchh.OT.
128. Vilmar . . smilte tyndt. Gravl.EP.139.

10 7.2) (jf. bet. l.z) som er i en daarlig tilstand,

forfatning: som det staar daarligt til

med; skrøbelig; spinkel; som er af ringe

værdi, betydning, kvalitet: ringe; sølle; som
kun findes i ringe maal, udstrækning: ube-
tydelig; fattig; sparsom. Jakobs herlig-

hed (skal) blive tynd (1871: ringe). Es.l7.

4

(Chr.VI). Embedet betiente hånd, indtil

Aar 1577, da hånd det for sin Skrøbeligheds

og tynde Helbreds skyld sig frasagde. LTid.
20 1733.339. *Mit Haab om Fryd i Livet er kun

tyndt. Bagges.SkR.29. De mødtes lige saa

venskabeligt som før. Ikke desmindre sad

der et tyndt Nag tilhdige.EBertels.MH.78.

Da vi (o: politiet) fik Opringningen . . lød

den ikke af saa forfærdelig meget. Det var
nærmest, hvad vi kalder en tynd Chance.
Pol.%1939.10.sp.3. en tynd trøst, se u. I.

Trøst 3. i forb. m. med (jf. u. bet. S.s): Di
to mindste (o: børn) er 'et jo lidt tyndt med,

30 hva' anbelanger Helbreden. Wied.Thum.32.
(1. br.) i forb. m. paa: fattig paa. (Meyer-
beers opera) „Propheten" . . er tynd paa
Melodi og ikke correct i Declamation. HCAnd.
BC.11.257. Bet, jeg har oplevet i Farmors
Hus, har jeg altsaa oplevet i en Verden, der

var tynd paa Ord. Soya.FH. 58. være tyndt
til mode, (sj.) være forsagt, noget bange.

De tre Karle var i al Hemmelighed tyndt
til Mode. JVJens. HF. 116. || i forb. som

40 tynde kaar, tynd skæbne ell. (nu især;

O ell. dial.) lykke. Dette Stycke havde kun
tynd Lycke første Præsentation. Holb.JJBet.
a8^. *Hvad har, O Himmel! jeg da giort,

hvad raabend Synd
|
Mig sligt paafører og

min Skiæbne giør saa tynd? sa.MeZ. ¥2. I

tynde Kaar viis dig modig og kiæk, men glem
heller ikke at minke Seilene, naar de strutte

af al for følelig Medhør. JBaden.Horatius.L
167. først i Gaar bankede jeg paa hans Dør,

50 og syndes at finde samme tynde Lykke som
. . ved slige 'Leiligheder.Grundtv.E.32. *jeg

havde kun tynde Kaar;
|
Fra Klostret stjal

de hos mig som 'Ravne. Hrz.VI.6. den tynde
Lykke, jeg hidtil havde gjort i Verden.

Dodt.R.240. UfF. ordspr.: fattig mand har

kun een lykke, og den er tynd, se u. fattig

1.1. ræd mand har tynd lykke, se ræd 1.3.

II
(nu sj.) om livsfornødenheder, penge olgn.:

knap; ogs. om betaling: ringe; lav. pengene

60 er tynde hoB ham. Moth.T249. *Naar bare

de ikke vil have Mønt;
|

I disse Dage det er

lidt tyndt. Winth.lI.169. om Sommeren gaar

det jo an, naar der er Arbejde; om Vinteren

kan han vel have det tyndt nok, endskjønt
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han it vil være ved det. Goldschm.V11.44.
(ringen) sælges kun naar de forskjellige

Honorarer fra Theatret blive temmelig
tynde. HCAnd.BC.II.30. Tak for Tilbudet,

men det er for tyndt. Ja1cSch7nidt.SP.126.

jf.: *Det mylrede med Kunder; Børn og
Koner,

|
som skulde se. De fleste købte tyndt.

Rørd.KI.67. om føde: af ringe næringsind-

hold; daarlig. tynd iøde.Moth.^T217. Lev-
nets-Midlerne . . vare (under dyrtiden) rare

og tynde. Schousbølle.Saxo.242. (jarg.) om
person: som er uden penge ell. i bekneb for

penge, i udtr. som jeg er tynd (ell. den
tynde mand; i dag. Cit.l938.(OrdbS.;

kbh.). 7.3) som der ikke er meget hold i

ell. ringe basis, begrundelse for; som
savner (præg af) kundskaber, viden,
erfaring, dygtighed, talent, aandelige
værdier, tynd tale o: slet, som ingen fynd
er i.Moth.^T217. Andre (ordbøger) udelader
mange Ord og . . anfører meget mavre og
tynde Forklaringer. LTid.1736.406. hans lette

og flydende, men tynde Leilighedsvers.Moift.

(Holb.Com.(1843).I.ri). *mangen fattig Aand
. .

I

Hvis Hjerne til Opfindelse for tynd er.

PalM.1.7. N.s Afhandling (skal) være tynd
og triviel. Brøchner.(Brandes.Br.1.68). vi An-
dre syntes, det (o: et maleri) var meget
tyndt. CStampe. ThorV. 124. Juryen . . af-

gjorde, om Højforræderi var bevist. Beviset
herfor var iøvrigt meget tvndt. Ugeskr.f
Retsv.l946.B.180. i ordspil paa II. tyk 1.2:

Den tykke Bog, som har givet Anledning
til Striden, er i mine Tanker en temmelig
tynd Bog, fuld af urigtige Paastande. Mynst.
(Hjort.B.I.141). nu har Henrik igen skrevet
en Bog. De bliver tykkere og tykkere, og
tyndere og tyndere. JJIpsen.EnUtopistsHi-
storie.(1926).43. som adv.: der skal mere til

for at skabe slagord end det tyndt morsomme
eller det forskruet alvorlige. Hjortø.ST.111.
(N. N.) er sikkert en brav . . Mand, men
han er . . vistnok i det Hele tvndt begavet.

HWulff.DR.lOO. jf. II. tyk lO": Arme Bæst
(o: Joks. Jørgensen), som tror saa tykt og
tænker saa tyndt. Stuck. (Breve ml. Stucken-

bergogL.C.Nielsen.(1946).95). 7.4) (dagl.) om
person: hvis kundskaber, viden, erfa-
ring, dygtighed er ringe (især: paa et vist

omraade). en ny Hielpelærer (er) antagen . .

som nylig er bleven færdig ved Seminariet,
og synes temmelig tynd. Mynst.Vis. 1.26.

*De var jo min Docent
(
Til Philosophicum

Algebra.
|
De . . flikked' paa mig der, hvor

jeg var tyndest, ^rz./. 76, Med Haand under
Kind nedkradser „de Tynde" ganske smaa
korte Bemærkninger (o: ved skriftlig eksamen).
HKaarsb.M.I.189. han var den Gang en
grumme tynd Politiker, uden at dermed
skal være sagt, at han nu er synderlig habil.

H\Vulff.DR.69. i forb. m. i til angivelse af
omraadet: i Førstningen, efterat Christen-

dommen var kommet herind, da var man
kun tynd baade i Troen og i Latinen.

Grundtv.Saxo.I.l. jeg er tynd i baade Tysk og
Fransk extemporal. KBokkenh. U. 165. være
tynd i papirerne, se Papir 3.3.

8) (dial.) inderlig; indstændig; i forb.

tigge en tyndt, det er ham, der har tigget

mig saa tyndt, at jeg gav citer. PRMøll.DS.
96. 1 en Tegning i Hirschsprungs Samling
tigger Ridefogden tyndt om Livet. VilhAnd.
HB.106. UfF.
tynd-, i ssgr. ['tøn-] (jf. tyndt-^ af tynd,

især i bet. 1-2 (mods. tyk-); foruden de ndf.

medtagne kan nævnes (fagl.) betegnelser som
Tynd-blik, -jærn, -plade og verber (især brugt

i perf. part), der betegner at gøre noget tyndt

(tyndere), sprede, strø i et tyndt lag, give en
tyndere konsistens olgn., fx. tynd-file(t), -ham-
re(t), -høvle(t), -saa(et), -slaa(et), -strøet,

-støbt, -æltet ; endvidere et stort antal (til dels

1. br.) adj., hvis 2. led er afl. af et subst. v. hj.

20 «/ suffikset -(e)t (undertiden findes ordene i

DO. u. andetleddet)
, fx. tynd-armet, -fingret,

-fodet, -halet, -halset, -hindet, -hovedet,

-kindet, -kødet, -læbet, -lægget, -mavet,
-pelset, -randet, -skifret, -skivet, -skægget,

-sprosset, -stammet, -strubet, -stænglet, -svæ-

ret, -traadet. -ngtigf adj. {ænyd. thønd-
actig; ;'/. -laden; nu især dial.) temmelig tynd.

vAph.(1759). til tynd 3.2: Sæden er tyndagtig.

UfF. -Aksety adj. (bot.) som har tynde aks;

30 især i forb. tyndakset star, Carex stri-

gosa Huds. Lange.Flora.137. Rostr.Flora.I.^*

(1925). 74. -ben, et ell. (i bet. 2) en. I) (nu
næppe br.) kode(ben) (hos heste). Amberg.

2) (1. br.) tyndbenet person, hun er en værre
tyndben. OrdJiS. -benet, adj. (jf. sløjbenetj.

i) som har tynde ben. VSO. en lang, tynd-
benet Personage. VKorfitsen.EV.188. de tynd-
benede Dyr (o: hjortene). SMich.Dommeren.
(1921).136. II

om møbel olgn. den lille tynd-

40 benede Kakkelovn. Schand.SB.239. det tynd-
benede Mahognibord. Buchh.Su.1.320. \\ bil-

ledl. (jf. bet. 3). De gode gamle Tekster er

sat op med noget tyndbenet Antikva uden
Spor af Karakter eller Stil. Aarbogf.Bogven-
ner.1918.193. 2) (jf. tynd 6; dagl.) om drik:

svag; tynd. noget tyndbenet svagt Thevand.
CMøll.LM.50. den kaffe er noget tyndbenet,

der er nok sparet paa bønnerne
i 3) (dagl.)

temmelig ringe, sølle, sløj; tynd (7.2-8). som
50 Samfundskomedie betragtet var det ynke-

ligt tyndbenet. Pol.*/iol920.5.sp.6. en tynd-

benet Poet og Oplysningslitterat. Danmark.
IV.(1944).91.sp.l. -bladet, adj. (sj. tyndt-.

ACAnd.HT.57). tyndbladede Smaabøger.
Ing. Levnet. 1. 199. „Tyndbladet" har man
kaldt denne yngste Form af den tyknak-
kede Økse.JohsBrøndst.DO.LlSO. om plante:

uhyre Træer, som strakte deres tyndbladede
Kæmpegrene høit op. Hauch.1.161. den tynd-

et) bladede Pelargonie. KaiFlor.Hornbæk.( 1940).
97. eu -blodet, adj. [6.i] (sj. -blodig^, som
har tyndt blod ell. er blodfattig; spec. som
udtr. for mangel paa frodighed, livslyst, liden-

skab, en blond og tyndblodet Polytekniker.
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Soph Clauss. Foraarstaler. (1927). 136. (roma-
nen) virker tyndblodet og uhodig. EThoms.
DL.118. milde og tyndblodede traskede de
(o: børn) afsted ved min ^låQ.AndNx.VE.
102. Mangelen paa tilstrækkelig kraftig Næ-
ring gør Legemsbeskaffenheden tyndblo-
dig. Brandes. Z.<3i9. -blomstret) adj.

(hot). Carduus tenuiflorus . . Tyndblom-
stret Hiåsel. Lange.Flora.360. tyndblomstre-
de, grønne Ii\insiks.Rostr.Flora.I.^*(]925).74.

-bOT, en. (slagt.) parti af en (slagtet) okses

lov, liggende over mellernboven. CGinderup.
Detda.Køkken.(1888).20. NutidsMad.[1931].
83. -bryst, et. (slagt.) paa (slagtet) okse

ell. kalv: partiet ml. slaget og mellembrystet,

henh. slaget og boven. VSO. Const.Kogeb.302.

I. Tynde, et. se Tyende.
II. tynde, v. ['tøna] -ede ell. (nu kun

dial.) -te (Zetlitz.BS.32. jf. Moth.T250 og

Feilb.). vbs. -ing (se I. Tynding/ (æda.

thynnæ i bet. 1.4 (Harp.Kr.7.122.170), thyn-
næs, om vædske: blive tyndere (smst.56), oldn.

J)ynna, eng. thin, ty. diinnen; aft. af tynd;

jf. fortynde)

I) gøre tyndere. I.i) (fagl.) til tynd 1-2.

PriskurSmed.64. tynde en Spade. Fei76. Naar
Slagknuden var flettet fortsattes Slingnin-

gen, idet man stadig tyndede den. UfF. \\ i

forb. m. adv. af ell. ud (jf. af-, udtyndej.
De Kordeler, den (o: stopperen) laves af,

lægges som Platting og tyndes stadig jævnt
af ud mod den anden Tamp, ved at man
tager Garn nå, KuskJens.Søm.l9. man (kan)
dele hele Skærmen op i Ringe med tynde
Blyantstreger, smallest mod Toppen, og
saa bagefter trække en Stribe Farve langs

hver Streg, tyndet ud nedefter mod den
næste Streg. DagNi/h.*U1934.Sønd.9.sp.3. 1.2)

til tynd 3; ofte i forb. tynde ud || m. h. t.

træ(s), busk(s grene, frugter osv.): gøre mindre
tæt; især: ved beskæring olgn. fjerne en del af
grenene, frugterne. Det var Efteraar . . Løvet
paa Elmetræerne . . var tyndet ud af Blæ-
sten. JakKnu. G. 1. Frugtavleren viger til-

bage for selv at tynde Frugten. HavebrL.*I.

616. æbletræet er for tæt, det maa tyndes
(ud)

j II
m. h. t. haar, skæg olgn.: gøre mindre

tæt ved klipning, tynde Ra&ret. VSO. MO.
II

m. h. L bevoksning; især: fjerne en del af

træerne, planterne, spec. for at give de til-

lageblevne bedre vækstkaar; ogs. m. obj., der

betegner det levoksede, beplantede areal ell.

(sjældnere) de planter, der fjernes. *den Skov,

I
Som tyndtes af gierrige Fædre. Zetlitz.BS.

32. hvis man ikke vil have . . sit Korn i en
utilladelig Grad tyndet, er det mange Steder

nødvendigt at være efter Kragerne. Bogan.
11.106. Hun var ved at luge og tynde Jord-
bærbeddet. BerlTid.'/nl925.Sønd.l.sp.3. han
greb et Roejern og gav sig til at tynde ud.

PoU''U1935.Sønd.8.sp.3. f'roejMarken (af-

leveredes) i fint tyndet og i fint renholdt
Stand. CSonne.MinLivsmelodi.(1938).17. Man
tynder nu de svageste Planter ud i Ræk-

ken. Pol.**/sl941.6.sp.3.
II

m. h. t. gruppe af
levende væsener: gøre mindre talrig (spec:
ved at dræbe en del deraf); især i forb. tynde
rækkerne ell. (nu især) tynde ud i ræk-
kerne ell. tynde ud blandt, mellem
(individerne). Tynde Gelederne . . nedskyde
hist og her enkelte Roder i de fiendtlige

Geleder. MilTeknO. Rækkerne i (den nor-

diske kunsts) gamle Garde har Døden tyndet.

10 NatTid."/il876.Aft.l.sp.3. hvor der holdes

Fasaner kan man tynde ud blandt Hanerne.
Bogan.II.45. Aldrig falder der saa mange
Kys af som til Soldaten, og selv om Krigen
tynder Rækkerne, saa hjælper den til Gjen-
gjæld til at rekrutere Fremtidens Batailloner.

Baud.GK.123. Selv Præsterne . . skal hellige

sig, for at ikke Herren skal tynde ud i deres

Rækker (1871: gjøre et Skaar iblandt dem^.
2Mos.l9.22(1931). \\ m. h. t. samling af ting:

20 formindske samlingens antal ved at udtage

nogle af tingene, (kunstkammeret) var til for-

skellige tider bleven tyndet ud.ADJørg.IY
328. (hun) havde allerede tyndet ud (o:

blandt vasketøjet) af det som var tørt.Grønb.

SY166. 1.3) til tynd 4, m. h. t. mørke, luft

olgn.: gøre mere gennemsigtig, klar. Væ-
relset var fyldt med Mørke, men lige ved
Sengens Hovedgærde tyndedes dette af en
mat . . '^a.t\a,ra^e.Reinhard.FC.328. især

30 (dial.) i upers. udtr. for, at vejret klarer op,

skyerne spredes. Esp.365. Feilb. 1.4) til tynd
6, m. h. t. vædske olgn.: spæde; fortynde.
kun en Slags Vin og tyndet med Vand.
EKornerup.Araber. (1913). 141. Til Vinduer
og udvendigt Træværk, som ikke skal lake-

res, tyndes Farven kun med ren Fernis.

TeknLeks.1.508. (sj.) i forb. tynde op (jf.

optyndej; Suppen blev ogsaa lykkeligt spist

— tyndet op med et Par Draaber af Himlens

40 Yæde. Alba Schwartz. Skagen. I. (1912). 186.
\\

billedl., især i forb. tynde ud: fortynde (3).

et enkelt digts indhold . . tyndes ud i de

forskellige islandske skritter.AOlr.DH.11.95.

Ved at oversætte moira og aisa ved lykke,

tynder vi den græske realisme ud. Grønb.

Hellas.I.(1942).166.

2) intr. ell. i pass.: blive tyndere. 2.1)

til tynd 1-2. tyndes: Moth.T250. *tårnets

snoning tyndes, mod den rene himmels blå.

50 NMøll.R.19. *hans Kød af Magerhed hen-

tæres
|

og hans Knogler tyndes hæsligt.

EBrand.JP.90. \\ især (oftest fagl.) i forb. m.

adv. man (tager) en tynd Zinkstrimmel . .

og tilfiler den ene Ende, saa den tynder
ud næsten til Knivskarphed. Haandgrern.457.

Kanterne tynder gradvis slLHFB.1936.182.
Som saa mange amerikanske Skyskrabere

tynder den til OTpeiter.Pol.**/il939.2.sp.6.

nedad Bakkens Skraaning fandtes der et

60 indtil 40 cm tykt Lag Kulturjord (Muld) . .

Udadtil tyndedes Kulturlaget u d. RNielsen.

Sejerø.(1923).24. 2.2) (især (3) til tynd 3;

ofte i forb. tynde(s) ud || om træ, busk,

skov olgn.: miste noget af sit løv; blive mindre
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tæt i løvet, kronen, med Tiden vil de bage-

ste Rækker (naaletræer) tynde ud og ikke

afgive megen Dækning. JernbaneT.^/il935.7.

sp.4. især (poet.) i formen tyndes: Sommer
blev Høst, og Lindealléerne, de blev gule

og tyndedes. Bangi.F.2. *Det tyndes i tætte
Kionei. OlafHans.SL.55. \\ om skov: blive

mindre tæt, faa større afstand ml. træerne,

flere lysninger olgn.; spec: blive fattigere paa
træer, fordi disse fældes, gaar ud osv. hvor lo

skoven tynder ud, har de rejst deres telt.

SølkrødB.1942.56. Endelig tynder Skoven
ud. PoV/i*1944.10.sp.4. som Skovene . .

tyndes og aftage, saa blive de større Rov-
d}T færre og færie. LSmiih.DN.363. jeg er

en fattig Fugl,
| Og daglig tyndes mine

Bøgelunde. Grundtv. Kvædl. 437. *Der ligger

et lidet Værtshus
|
Hvor Skoven tyndes og

Ræven hor. Stuck.AT. 1. jf. u. tynd 7.2: et

Land hvor Skovene og Pengene mærkelig 20

tyndes. LTid. 1735. 810. || om haar-, skæg-

vækst. Han var ingen Yngling mere . . Haaret
begyndte at tynde ud i Fanden. PoU*/t 1941.
Sønd.l2.sp.3. Haaret blegedes og t ynde-
de s. ^a<Aans.P.20i.

II
om gruppe af levende

væsener: blive mindre talrig, mindre om-
fattende; ogs. undertiden om rum, omraade
med saadan gruppe, (han blev staaende paa
gadehjørnet) til Strømmen var tyndet. Stuck.

IGennembrud.(1888). 153. den store Gruppe 30

omkring (festens giver) tyndede ud.Leck
Fischer.Ka.9. Hans Stridsmagt (begyndte)

at svækkes, og hans Folk at tyndes, ved
den lange Strid. Molb.DH.1.372. Tilbeder-

skaren om hende tyndedes vel ikke samti-
digt, men nogen ypperlig Frier viste sig ikke

i Horisonten. EBrand.UB.87. Man blev varm
af Dansen, og Stuen tyndedes ud, efter-

haanden som man forsvandt ud i Haven.
JVJens.D.160. i forb. rækkerne tyndes: 40

efterhaanden tyndedes Rækkerne (i pro-

cessionen). Pont.F.II.101. Vore Modstanderes
Rækker tyndes og tyndes. IIowalt.DB.118.
upers. det tynder ell. tyndes: Lokalet be-

gyndte at blive tomt — Det tyndedes nede
paa Gulvet. Bang. SE. 397. Han skyndede
paa sin Kone, at Kaffen kunde komme ind.

Da den var drukken, begyndte det ogsaa at

tynde noget paa Gjæsternes Mængde. Jo/c

Knu.G.201. ofte i forb. det tynder ud i 50
rækkerne: I Løbet af Halvtredserne tyn-
der det ud i Reformatorernes Række. OFru«.
Litt.239.

II
om samling af ting: blive færre^ ell. mindre omfattende. Paa dette Trin af

mk Forhandlingerne tynder Telegrammerne ud.r HarMels.TT.V 159. han vidste, at Niels

Eibys Lager nu var tyndet wd.CFMortens.
RW.140. upers.: De . . roede en stund langs

med bredden. Det tyndede ud i husene her,

så de måtte være ved enden af byen. NMøU. m
H.103. 2.3) (1. br.) til tynd 4, om mørke,
taage, luft olgn.: blive mere gennem-
sigtig, klar. naar den Damp begynder at

t y n n e 8 , da begynder Lyset paa ny at skinne.

ESelskSkr.VIII.218. vesterude tyndes Luf-
ten mere og meie.AcJitonFriis.AJ.il. jf.

bet. 1: ved Middagstid klarede det op. Sky-
erne tyndedes ud og forsvandt i en tindrende
høj, blaa Eimmel.HUss.IH.233. 2.4) (sj.)

om vædske: blive tyndere; billedl., om for-

hold: blive mindre lødig, indholdsrig,
mere udflydende. I dogmatisk og religiøs

Henseende tyndede . . Jansenismens Ind-
hold ud. Fridericia.l7&18Aarh.272.

tynde-klwdt, part. adj. se tyndklædt.
Tynden, suhst. best. f. {substantivering

(m. best. art.) af (best. f. af) tynd; jf. Tyk-
ken; dial. (bornh.)) den tynde ende. And
Nx.S.38(se u. Tykken^.
Tynder, et. se Tønder.
tynd-flydende, part. adj. [6] (ogs.

tyndt-. Bardenfl.S0m.il.23. Hannover. Teitn.

9). (jf. letflydende; mods. tykflydende^.

tyndflydende Consistents. Manufact. (1872).
301. En farveløs eller gullig . . tyndflydende
Yædske. PharmDan.(1933).55. Ved Indtræ-
delsen i Tyktarmen er Føderesterne endnu
tyndfiydende.NaturensY 1944. 397. \\ hertil:

Tyndfiydenhed. Schleisner.Asphyxien ogDø-
den.(1868).20. Støberibogen.(1938). 120. -gø-
re, V. hgo'ro] ^*s- -else (LTid.1734.750.

vAph.(1759)). {ænyd. d. s.; nu næppe br.)

gøre tyndere; tynde; især [6] m. h. t. væd-
ske: fortynde. Tyndgorende Midler . . kalder
lægeraestere de helbrede midler, som med
deres spidse småe dele, trenger sig ind i de
tyke vedsker, og gør dem tynde. Moth.Conv.
T148. tyndgiøre Farven med Olie. F>S'0.

Vand er et tyndgiørende Middel. sms<. jf.:

som dynd paa gader, tyndgiorde jeg (1871:
knuser jeg^ dem (0: mine fjender).2Sam.22.
43(Chr.VI). -haaret, adj. [3.2] {æmjd.
d. s.) Høysg.S.337. Han var . . noget tynd-
haaret paa Forhovcdet. Markman. PB. 171.

Han havde faaet Briller og var blevet noget
tyndhaaret.iiCtH-.iVr.257. -hed, en. (især

W) det at være tynd; især i flg. anv.: I) til

tynd 1-2. Moth.T250. hans Been vare af en
saa ubeskrivelig Tyndhed, at jeg ikke kunde
faae mine Øine fra dem. Dodt.F. 13. de vene-

tianske Vinglas . . havde en vidunderlig

Tyndhed og Lethed. VVed.BB.162. 2) (1. br.)

til tynd 3(2). Hvad der vel bidrog til Husets
Tyndhed i Aftes, var Hr. Mantzius' Optræ-
den i Casino.FruHeib.B. 11.229. 3) (1. br.) til

tynd 4(2). Luften (i bjergene er) animerende
ved sin Tyndhed. Brøchner. (Brandes. Br. I.

168). 4) (1. br.) til tynd 6. Madens Slethed og
Øllets suure Tyndhed. Æreboe.54. VSO. 6) til

tynd 7. Den antike Nemesis er en ærværdig
Gudinde og en i sin Tyndhed smidig Idé.

Brandes.TD.8. Tyndheden i hendes Komik.
VilhAnd.Litt.il. 576. -hndet, adj. I) (især

fagl.) i egl. bet. Høysg.S.337. „tyndhudede"
Dyr, d. v. s. Dyr uden nogen tyk, fast Cuti-

cula eller anden for Ilten vanskelig passabel
Beklædning. Boas. Zool.*38. Det er naturligt,

at de tyndhudede Steder lettest og hurtigst

XXIV. Sentrykt "/• 1»« 82
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lader Giften passere, altsaa f. Eks. Føle-,

Lugte- og SmagsoTganeT.NaturensV1946.131.

Il (if- ^^^- ^) soTO Mr en sart hud. Blodet sved
I hendes tyndhudede Kinder. AaDons.fPol.
•'/»1940.Sønd.23.sp.3). (hans) tyndhudede
rødlige kære Ansigt. AHenningsen.LG.41. 2)

O Mlledl.: følsom, sensibel, ømfindtlig over

for fysiske paavirkninger (kulde, varme osv.J

ell. (især) over for kritik, behandling, paa-
virkning fra andre personer, des mere føl-

somme og tyndhudede blev den enkeltes

Revyer. VVed.BB.297. De Mennesker er i

Virkeligheden meget mer tyndhudede, meget
mer sky og følsomme, end man skulde tro.— Er din Svigerfar tyndhudet? lo Adler. —
Ja, han er skam, — utrolig saarbar. <S'vLa.

FK.88. Kaffen smagte ham ikke. Forman-
dens Blik gjorde ham nøgen og tyndhudet.
ErlKrist.Ler.(1930).176. -høvl, en. (kurv.)
en til kurvemagerarbejde brugt høvl, hvis

skærestaal ligger vandret ell. lidt skraat.

Hannover. Tekstil.1.146.

I. Tynding:, en. I) vbs. til II. tynde; til

II. tynde l.i : Ugeskr.f.Læger.1948.199. sp. 2.
især (forst., gart., landbr.) til II. tynde 1.2:

Plantningen er passet og plejet med yderste
Omhu baade med Rensning, Tynding og Be-
kæmpelse af Sygdomme. Bornholms Tidende.
^y«1931.2.sp.4. det store Arbejde, som Roe-
dyrkningen kræver til Tynding og fortsat
Lugning. HowardGrøn.(DanmHVC.308).

||

hertil (forst.): Tyndings-hugst. 2) (1. br. i

rigsspr.) tyndt sted paa ell. i noget. Feilb.

II
sted, hvor skoven er tynd; lysning, ved

en Tynding i Skoven havde (man) Udsyn
til en Strimmel grøn Rugmark. Eriksholm.
Jonna.(1905).78. D&H.

II. Tynding, en. se I. Tinding.

Tynd-is, en. (jf. Spædis; især fagl.)

tynd (ny) is. Vinterkulden nærmer sig.

Smaasøerne er tillagt, Tyndis lægger sig paa
Havet i stille Ti&ge. KnudRasm.GS.il.362.
Speerschneider.Isforholdenel861-1906.(1927).

23. -klædt, part. adj. (ogs. tyndt-. — f
tyndeklædt. de fleste Folk . . vare tynde-
Mædte. Reiser. II. 62). (ænyd. d. s.) klædt i

tynde ell. utilstrækkelige klæder; tyndt paa-
klædt. Tør hun vel vove sig saa tynd-klæd
af sin Stue. Holb.Paars.240. En lurvet, tynd-
klædt Mands^^erson. PHans.KK.284.

\\
(sj.)

om ting: som har et tyndt beklædende lag. Kul-
den stænger ham inde i det tyndklædte Træ-
hus. ChrReventlow.RuslandogRusserne.(1916).
64. t -kød, et. (jf. -liv, -steg^ partiet under
ribbenene paa siderne af det menneskelige
legeme; Hypochondrium. Frank.SM.1805.536.

•laden, adj. (sj. -ladende, se ndf. — dial.

-lavet. PNJørg.ER.lO). (jf. -agtig; 1. br.)

noget, temmelig tynd (1-2). Benene, som De
kun bruger det . . allernødvendigste, blive

lidt tyndladne.jpJac.//.i43. Denne mand
er tyndladen og en krake af udseende. ^Oir.
DH.I.185. jf. tynd 6: nogle sirlige, spinkel-
benede og tyndladende Toner (fra klaveret).

CMøll.F.171. -liv, et. (nu sj.) i best. f., om
midjen, taillen ell. om partiet neden for rib-

benene (jf. -kød samt det tynde liv u. Liv
11. ij. vAph.(1759). det Klædningsstykke,
man nutildags kalder Crinolinen, og hvori
Fruentimmerne blive alle lige tykke . , det

er, som om de have Paraply om Tyndlivet.

HCAnd.SS.VIII.292. -livet, adj. I) CP

tynd om livet, midjen, (snørte damer) havde
10 lagt an paa at ligne hine tyndlivede, giftige

Insekter. Hauch.VII.136. VSO. Hans Ind-

vendingers Art var saa ubetydelige, — Bæl-
tet, der sad skævt . . min Tyndlivethed,
— lutter ydre Smaating, der er let at rette.

NicNeiiendam.VV147. 2) (dial.) som har
tynd afføring, diarrhé. Esp. 496. -læder,
et. (foræld.) tyndere oksehud, der anvendes
til overlæder i fodtøj. Funke.(1801). 1.586.

-mæsk, en. [5] ved øl- og brændevinsfabri-

20 kation: den øverste, tynde del af mæsken, naar
de fastere bestanddele har sat sig. Den gi.By.

1934.44. Bryg.(1941). -mæske, v. [6] vbs.

-ning. (især dial.) ved brændevinsfremstilling

:

tilsætte mæsken kogende vand, efter at tyk-

mæskningen har fundet sted. CABrøndum.
Kunsten atbrændeBrændeviin. (1820). 29. Den
gl.By.1934.43. -nakket, adj. hvis nakke er

tynd; især (arkæol.) om stenøkse: skarpnak-

ket. SophMiXll.DanmarksOldsager.Stenalderen.
30 (1888).9. JohsBrøndst.DO.I.102. -næbbet,

adj. (zool.) som har et tyndt næb; spec. sub-

stantivisk: (de) tyndnæbbede, tidligere

navn paa en gruppe spurve- og skrigefugle

(NordConvLex.V625. Sal.*XXII1.976), ogs.

om en gruppe vadere (snepper) (BøvP.1.647.

11.421). -saalet, adj. Molb.HO. tynd-

saalede livindseskoe. HCAnd.SS.V1.53. Hun
gik . . med tyndsaalede udskaarne Sko.

GyrLemche.BD.135. -saft, en. [6] (fagl.) ved

40 fremstilling af roesukker: raasaft, der er renset

ved kalktilsætning, hvis overskud er udfældet

med kulsyre og filtreret fra sammen med
urenhederne. OpfB.^VIII.407. Sal.XVI.901.

-skallet, adj. (digesvalens æg) er meget
tyndskallede. Seier. Bornholms Fugle. (1932).

189. om frugter, frø olgn.: Det (byg) som
bliver meyet i Tide, bliver tyndskallet og

lyst af F&rye. JPPrahl.AC.65. Tyndskallede

Erter. VSO. -skid, en ell. et. [5] (dial.

50 -skide, en. Cit.ca.l745.(Boers.VetF.71). Krist.

Ordspr.630. LollO. jf. Feilb. u. tyndeskide.
— sj. -skidt, et. se ndf.). (vulg. ell. dial.)

tyndtflydende ekskrementer ell. tynd mave,

diarrhé. Flemløse.102. KMunk.(HBrix.Hur-
tig svandtdenlyseSommer.(1946).106). Vi haar

en Kalv, der lider af Tyndskid. EBertels.

KvindervedStranden.(1940) 41. billedl.: Gas-

pard tænkte . . at hans Ligemænd blandt

de andre . . „de var jo de' bare Tynd-

60 skidtV'RobLHans. EP. 83. -skindet, adj.

spec. (1. br. i rigsspr.): d. s. s. -hudet (2).

Moth.T250. Du er haardhiertet og tynd-

skindet. Biehl. DQ. IV 248. Daven etter, at

je saadan havde været ude (o: at svire),
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kunde jeg sidde og blie saa sær tyndskindet.
Korch.LL.36. -skrabet, part. adj. se tyndt-

skrabet. -skvat, et. [5] (vulg., nu 1. br.)

d. s. s. -skid. S&B. -slide, v. [-^sli^bd] (1. br.

og vist kun i part. tyndt-. *(han) drak af

tyndtslidt Krns.OlafHans.IHøstnatten.flQlé).

25. tyndtslidte mønter. HVClaus.H.112). vbs.

(sj.) -ning (Amberg.). {ænyd. d. s.) slide

(noget) tyndt (se u. slide 2.\); oftest i part.

tyndslidt brugt som adj. I) i egl. bet.

en noget tyndslidt Kunstnerkappe. i^J//ans.

Novel.lI.346. han (havde) vovet sig ud paa
den Is, som var bleven tyndslidt, fordi den
stadig undergravedes af Strømmen. *Sc?jand.

AE.233. se ogs. ovf. 1.6 f. jf.: den ufortrødne
Vestenvind, denne Jyllands daglige Fejekost,

som tyndslider Landets Lyngtæppe, fejer

alle Buske og Træer paaskraa. Cikføi/.PF.ifi.

II
(især poet.) m. h. t. hovedhaaret. *Lokkernes

tyndslidte GTaa.Schand.SD.61. PlaCour.A.
67. 2) billedl. *naar af Tiden tyndslidt det
(o: illusionens taageslør) maa briste,

|
Paa

Stumperne man holder til det Sidste. PalM.
IV390. Lysene inde fra Staden . . bar gamle
Bud ind til hendes tyndslidte Tilværelse.

AndNx.PE.III.38. han tyndslider . . sin

Karakter. OlfRicard. (DagNyh.'*/»1905.Till. 1.

sp.2). Venskabet mellem Jakob Knudsen og
mig . . var blevet noget tyndslidt i de samme
A&T.HBegtr.JK.142. \\ ofte m. h. t. nerver

(jf. Nerve sp.ll94^*). Livet i Storbyen skær-
per Sanserne og tyndslider Nerverne. Znwd
Pouls.BE.42. mine nerver . . var temmelig
tyndslidte. DrewsenChristensen.KajMunkpaa
Tomandshaand.(1947).97. -sprede, v. (nu
sj.) sprede i et tyndt lag. Molb.HO. tynd-
sprede Glødning. VSO. -stejp, en. (slagt.,

kog.) stykket ml. højrebet og mørbradsstegen
paa en okse. Amberg. Const.Kogeb.299.

\\ (jf.

-kød; især vulg.) billedl., om partiet ml. rib-

benene og hofterne paa det menneskelige le-

geme, han tog ham . . strax i Tyndstegen,
og slæbede af med ham, som en Sæk Havre.
Skuesp.VII.187. HCAnd.SS.IV147. han . .

havde brugt sine Hænder som Knibtange
i „Tyndstegen" over Hofterne paa samme
K&mmer&t. Schand.W35. jf.: Ikke noget
Fjolseri med sentimentale Omskrivninger.
Kniven lige i Tyndstegen — tschu ! Vi vil ha'

Middelalderen. Drac/im.F.//.7S. -sten, en.

(guldsm.) meget tynd taffelsten. Hinnerup.Juv.
311. VareL.*181. -stilket, adj. spec. (bot.,

gart.) om plante: som har tynd stilk. SVO.
tyndstilkede Blaaklokker. Odsherred.1931.17.

sp.l. -straaet, adj. (landbr.) tynd i straaet.

Havren var . , tyndstra&et. AlbDam.B.286.
tyndt-, i ssgr. af intk. ell. adv. af tynd,

især 1-3; oftest i ssgr. ell. sammenskrivninger
m. part. som sidste led, fx. (foruden de ndf.

medtagne) tyndt -befolket (Pol.*'/il942.12.

sp.l), -beløvet (ForstO.), -bevokset (smst.),

-paaklædt (MKlitgaard.MS. 164) ; om vekslen

ml. tynd- og tyndt- se u. tynd-bladet, -fly-

dende, -klædt, tyndtskrabet.

Tynd-tarm, en. {ænyd. d. s.; jf. Smaa-
tarm samt de tynde tarme ti. Tarm l.i

;

anat.) den del af tarmen, der ligger ml. mave-
sækken og tyktarmen (Intestinum ienue). Anat.
(1840).11.399. VoreSygd.1.112.111.160. \\ bil-

ledl. denne fjollede Tyndtarm her af en Gade.
Hebo.MD,129. \\ hertil ssgr. m. Tyndtarms-
(nu næppe br. Tyndtarm-, fx. Tyndtarm-
krøs. Anat.(1840).11.402. Tyndtarmpulsaare.

10 smst.I.591), bl. a. Tyndtarms-betændelse,
-fordøjelse.

tyndt-bladet, -flydende, -klædt,
se tynd-bladet, -flydende, -klædt. O -le-
vet, adj. tyndt besat med løv. tyndtløvede
Stortræer.EVClaus. (Lande ogFolk. I. (1910).
437). jf.: min tyndtløvede Isse. 2)rac/»m.

(Brandes.Br.III.103). -skrabet, part. adj.

(ogs. tynå-, D&H.). (opni/d. tyndskrabet
; jf.

IV skrabe 1.2) det bare, tyndtskrabede
20 Smørrebrød. Ot;ersA;.L.76. Markman.MF.194.

-slide, V. se tyndslide. -»1, et. (1. br. i

rigsspr.) tyndt øl (se u. tynd h). CVarg.

Farve-Bog.(1773).19. Kierk.VI.287. PhRDam.
FI.99. jf.: den hovedløse og ansvarsfortum-
lede, tyndtøllede danske 'Politik.KMunk.
Vedersø-Jerusalem.(1934).18.

tynd-vægcet, adj. (fagl). (bomulden)
danner langstrakte, tyndvæggede runde Cel-

ler. Manufact.(1872). 18. tyndvæggede Kar.
30 NaturensV.1932.2.

Tyne, en. se Tine.

Tynffde, en. ['tøri'da] flt. -r. {ænyd.

(i bet. 4; d. s. (Reskr.^*Uil687), sv. tyngd,

fsv. thyngd, no. tyngd(e), oldn. J)yng6 ; afl. af

tung, maaske dog omdannelse af I. Tynge)
I) det at hvile med en vis kraft paa et

underlag, at tynge, være tung (i en vis

grad); størrelsen af det tryk, som et legeme

udøver paa det underlag, hvorpaa det hviler,

40 ell. hvad legemet vejer; vægt; ogs.: det at være

forholdsvis tung, at tynge, veje meget; tung-
hed (1); i fys. spr. d. s. s. Tyngdekraft.
Vandets Dybde og Tyngde. LTid.1725.524.
(hvis verdensrummet var begrænset) maatte
de yderste Stierner ved deres Tyngde stige

ned til dem, som ere nær ved Middelpuncten.

Holb.Ep.V.37. Alle Legemer vilde falde med
lige Hastighed, dersom Luftens Modstand
ikke giorde en Forandring. Vi sige derfor,

M at alle Legemer have lige Tyngde. Ørs<.//.

103. Steen, omtrent af en Mands Tyngde.
Grundtv.Snorre.il.355. For at give Kassen
nogen Tyngde anbringes et Par Ballastjern

i Bunden. Bardenfl.Søm.1.123. jf. Tyngdelov:
Retfærdighed (er) ikke en blind Kraft, der

sammenholder den aandelige Verden, lige-

som Tyngdens Lov den legemlige. Mynst.
Betr.11.136. ned han faldt . .

|
Ifølge Tyng-

dens Lov i Fart tiltagende. PalM.AdamH.I.
60 212. specifik (ell. specifisk^ tyngde, se

speciflk.
II

(nu sj.) hvad der tynger, er

tungt; byrde, ved den overvættes Tyngde
(o: af folk) var (skiberie) nær ved at synke.
Grundtv.Saxo.il1.111. Den, der stiger i en

82<
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Aerostrat, stiger ved at kaste Tyngder af

sig.Kierk.XI.220.

2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) det, at noget

generer, hemmer, tynger, besværer en; især:

(fornemmelse, følelse af) et fysisk ell.

aandeligt tryk, besvær, de . . mistænkte
ham for, at han vilde være dem til Tyngde.
Ew.(1914)JY43. Plov-Redskabernes Indret-

ning kan dog vel og bidrage til Arbeydets
Tyngde eller Lettelse? JPPrahl.AC.18. *dette
Ansvars Tyngde. Gjel.KH.53. Oldingen mær-
ker Tyngden af sine Aa.T.OBloch.D.'I.134.

den modbydelige Tyngde spændte stadig

om Hovedet som en Jerniing. AaDons.MY
52.

II
m.h. t. aandelig virksomhed, fremstilling

olgn. Jeg har maattet døje meget for Tyng-
den og Uklarheden i min tidligste Produktion.
Rimest.DF.29. 2.2) indre fylde, lødighed,
vægt(ighed). Hos Moliére kommer (kom-
mandanten) med ethisk Gravitet og Tyngde,
der næsten gjør ham latterlig. Kierk.1.92.
de forløbne Uger, hvor Dagene trods Tyng-
den af deres rige Indhold ere fløine bort som
Minutter. Brarides.Br.I.21. (dette essays) Man-
gel paa kunstnerisk Holdning og filosofisk

Tyngde. BilleskovJ.H.II. 62. Bet er, som om
hele Billedets Tyngde samler sig her (o: om
salmebogen). OFriis.Litt.416. 2.3) (fagl.) en
farves evne til at virke tungt ell. kraf-
tigt, vægtigt, en Tilbøjelighed hos Børnene
til at male sværtet og tungt. Det maa mod-
arbejdes ved Paapegning af Akvarellens
Natur. Man maa Gang paa Gang forklare,

at det afgørende slet ikke ligger i, om man
virkelig træffer Farvens absolutte Tyngde,
Folkeskolen.l925.309.sp.2. gennem Kompo-
sitionsøvelser lærer man . . at sætte disse

(farver) sammen i rigtige Linjer og Tyngder.
HaandarbF.1940.338.

3) (foræld.) d. s. s. I. Tynge 3 ; ofte i forb.

borgerlige, personelle, personlige,
reelle tyngder (se II. personel 1, person-
lig 1.2, II. reel 1^ ell. skat og tyngde,
de Afgifter eller Tyngder der hefte paa Gaar-
den. Stampe.1.19. (fyrsten sendte) de neder-
drægtigste Mennesker did (o: til Flandern),
for . . at drille det (o: landet) med de raffi-

nerteste Tyngder og Udsuelser. Oehl.U.IY
100. Byens Skatter og Tyngder. Blich.(1920).

VI.104. (apoteker) vare fritagne for Skatter
og anden borgerlig Tyngde. Cold.Lægevæsenet
under Chr.IV.(1858).99.
Tyngde-, i ssgr. især (fys.) af Tyngde 1,

foruden de ndf. medtagne bl. a. Tyngde-
centrum, -felt, -maal(er), -maaling, -retning,

-virkning, -energi, en. pladsenergi. Sal.*

VII.190. -flade, en. Naar et Legeme læg-
ges over en skarp Kant . . saa maa Tyngde-
punktet ligge i den lodrette Flade, hvis
Grændse den understøttede Linie er. Denne
Flade kaldes TyngdeQaden. Ørst. Naturens
alm.Love.(1809).166. -kraft, en. den kraft,

der giver et ikke-understøttet legeme fald, fart

(acceleration) mod jorden og faar et under-

støttet legeme til at udøve et lodret nedadgaaende
tryk paa underlaget; ogs. undertiden om den
tilsvarende kraft ved tiltrækning ml. legemer i

al alm. (massetiltrækning). Tychsen.A.II.26.
Tyngdekraften (er) paa alle Steder af Jor-
den . . rettet mod dennes Midtpunkt. PawZ-
sen.I.13. billedl.: Handelen har . . en vis

Tyngdekraft, der ligesaa meget tiltrækker,

som frastøder. Bagges. L.1.129. Meget hurtigt

. . kom den politiske Tyngdekrafts ubøn-
hørlige Lov til at gøre sig gældende i For-
holdet mellem Rom og Karthago. Østrup.
(Verdenshist.I.414). »linie, en. (ophæng-
nings)linie, som indeholder et legemes tyng-

depunkt. Ørst. Naturens alm.'Love. (1809). 166.

Bardenfl.Søm.II.49. -lov, en. (jf. tyngdens
lov u. Tyngde 1) især i best. /.. om den (af
Newton opdagede) lov for tyngdekraftens vir-

ken. OpfB.UII.12. LuplauJ.8.463. billedl.:

20 min Udvikling (har) ikke blot . . været et

Tilfældighedernes Værk, men har været be-
stemt ved mit eget Væsens Tyngdelov. £far
Niels.TT.III.19. I Kraft af selve Tyngde-
loven . . drages Danmark mod Tyskland.
Stavnstrup.DS.il. O -løs, adj. uden (hem-
mende) tyngde (2). en Verden, hvor alt var
Ubundethed og tyngdeløs Svæven.5ers.(r.

30. (de cyklende piger) kommer svævende
som Engle, ført tyngdeløst afsted i jævn

30 Fart. MLorentzen.AL. 29. -pirring, en.

(bot.) tyngdekraftens indvirkning paa plan-

ternes vækst, saaledes at hovedskud sædvanlig

vokser i modsat, hovedrødder i samme retning,

som tyngdekraften virker. LandbO.IV. 628.

-punkt, et. I) (jf. Ligevægtspunkt; fys.)

i egl. bet.: det punkt i et legeme, omkring
hvilket alle dets dele holder hinanden i lige-

vægt i en hvilken som helst stilling; ogs.

om tilsvarende punkt i et system af legemer.

M AWHauch.(1799).95. Paulsen. 1. 86. 2) O
billedl.; især om hvad der giver aandelig

ell. kunstnerisk ligevægt, om punkt, som er

det vigtigste, betydningsfuldeste, ell. hvorpaa
hovedvægten ligger (er lagt), om sted, der er

hovedpunkt, midtpunkt for en magt, indfly-

delse olgn., om punkt, der udgør kernen, det

centrale i noget, kernepunkt; ogs. (1. br.) i

forb. lægge tyngdepunktet paa, lægge hoved-

vægten paa (MDrachmannBentzon.Michelag-
50 niolo.(1908).67. VorUngdom. 1940141. 152).

der er een Kirke . . i hvilken den danske
Folkeaand . . finder sit religiøse Tyngde-
T^nnct. Mart.Denda.FolkekirkesForfatn.(1867).

17. Afhandlingens Tyngdepunkt er ikke mo-
ralsk, men rent teologisk. Brandes.//. 549.

Tyngdepunktet i (samlingen) udgør det

19. Aarhundredes Litteratur. Bogvennen.1926.

68. den rige mands søn, for hvem brød-

studiet ikke just laa i tyngdepunktet af

60 interesserne. Hohlenberg. Kierkegaard. (1940).

58.
II

hertil (1. br.) Tyngdepunkts-dukke
(ABDrachm.(Kierk.IV.210). jf. kartesiansk

sp.l26^*). \ -vægt, en. hvad der tynger

en mod jorden. *Du opad stræber |
Fra

I
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gamle Slægt,
|
Og modig dræber

|
Din

Tyngdevægt. Oehl.XXX.18.
I. Tynge, en. ['tøii^] fit. -r. (glda.

t(h)yngæ, tøngæ, æda. thyngæ (?) (Fragm.

30), no. dial. tyngje; sideform til glda.

thungæ, SV. tunga, fsv. J)unga, {)unge, no.

dial. tung(j)e, oldn. J)ungi; afl. af tung; jf.

Tyngde || uden for dial. (se Thorsen.66) kun
CJ, især højtid.)

1) d. s. s. Tyngde 1. hvorledes Tyngens lo

Kræfter skal enfoldelig fattes. LTid. 1724.

625. Luften og hendes Tynge. sms<. 522. *Naar
Lykken brekker først, alt andet siden brek-

kes,
I

Endeel og falder af sin egen Tynge
om. Falst.Ovid.32. stærke Naturer, der netop
føle deres Styrke i Byrdens Tynge. JPJac.
11.50. jf.: (Helge Rode digter) om den høje

Æter, hvor al jordisk Tynge er ophævet.
Bomholt.DD.77. *du (o: en trapezkunstner-

inde) svinger i din Gynge,
|
smilende og 20

uden Tynge. JVKirk. Facetter. (1934). 13.
||

om massivitet, drøjhed i skikkelse, stor legems-

vægt, tunghed i gang. Stillingens fastplantede

Tynge (o: hos nogle statuer). SMich.BJ.122.
En handelsrejsende kommer buldrende ind

med myndig tynge i sine tikd. Hjortø.F.29.

Hendes Skikkelse mindede om Mathildes,

mon havde ikke den ældre Søsters drøje

Tynge. LeckFischer.A.132. \\ m. (overgang til)

konkr. bet., om hvad der er tungt, har en vis 30

vægt ell. stor vægt. hver reisende kand føre

60 ^ds tynge med sig.JJuel.il. \\ m. h. t.

(tunge) skyer olgn. (jf. tung 2.6). en Himmel
af lavthængende blyfarvede Skyer . . heftede

sin aparte Tynge til Nattens Stemning.

Og denne Tynge tog bestandig til. RSchmidt.
SS.239. Himlen stod som en Tynge af Skyer
og Graanen over Hav og L&nd.Breum.(Nat
Tid.*'/itl912.2.sp.3).

2) d. s. s. Tyngde 2. 2.1) d. s. s. Tyngde 2.i. 40

de ville tale med Betænksomhed, efterføl-

gende dem, der vegre sig for mange Forret-

ninger, efterdi de have examineret et hvert

Arbeydes Vegt og Tynge. Holb. Ep. IV. 95.

(hun følte) virkelig Tynge af Syndens Læn-
ker. JPJac./.i02. (prisfaldet) vil forøge denne
Statsgælds Tynge. Pol.**'iil920. 7. sp.5. den
Tynge, som hviler over det troende Sind
under Langfredagens Lidelse, synes . . uud-
holdelig. Jørg../F.//.iS3. Toget forsvandt . .

Folk stod med en lammende Tynge i Benene
og saa efter Røgen. ErlKrist.BT.62. \\ ulej-

lighed, besvasr, man paafører en anden, i alt

har jeg holdt og vil jeg holde mig uden
Tynge (1819: Besværing^ for eder. 2Cor. i 2.

9

(1907). m. overgang til bet. 3: Hun (o:

dronning Dagmar) kom vden Tynge hun kom
met Fred, ( hun kom goden Bonde til lise.

DgF. III. 196 (efter ASVedellOODanskeViser.
(1591).R2^). især i forb. (ligge, være en) eo

til tynge: Moth.T224. saadan en Stodder-
dreng, der har sine Forældre siddende i

Hospitalet (0: fattighuset) til Byrde og Tynge
for os Bønder. HUs8.IH.181. Korch.Godtfolk.

II.(1924).103. m. overgang til bet. S: Dron-
ningen (ophævede) det saa kaldte Subsi-

dium, hvilket tillige med Cathedratico var
Præsterne til stor Tynge.Holb.DH.1.532.
(der skal) have indsneget sig een og anden , .

Misbrug, til Tynge og Besværing for do Ster-

boer, som komme under Skifteforvalternes

Behandling. Stampe. 1.309.
||

(sj.) om person,

der er til besvær, hvorfor skulle jeg da ikke

ogsaa . . udrække en kiærlig Haand i min
Vanvittighed til en u-nyttig Jordens Drog
og Tynge? H0rn.Moral.II.8l. \\ m. h. t.

aandelig virksomhed, fremstilling olgn. Bour-
gets bedst kendte Roman er Discipelen

(1889) . . Det er ogsaa hans eneste Mester-

værk; dens Stil er uden hans sædvanlige
Tynge.Rubow.P.165. 2.2) (1. br.) d. s. s.

Tyngde 2.2. Denne sætning opsamler hele

tyngen i fortællingen om lason.Grønb.Hellas.

I.(1942).132.

3) (foræld.) (trykkende, haard) forplig-
telse (over for en myndighed, især stat ell.

kommune) m. h. t. arbejdsydelse, udrust-
ning af militær hjælp ell. udredelse af
afgifter. Selvejer Bonde maa ej med Util-

børlig Arbeid, eller Tynge, af den besværis,

som Herligheden af Gaarden haver. DL.
3—12—4. Klagende over u-sædvanlige Tyn-
ger og Besværinger, greebe (bønderne) til

Gevær. Holb.DH. 1.374. De lavere Folke-

klasser, som i Dagmars Tid vare blevne be-

friede for mange Tynger, maatte nu . .

udrede det stedse voxende Krigsstyr. /ngr.

VS.III.4. Lensmænd, der gjorde Tynge (af
lenet) med Heste og Harnisk. KrErsl.KLi.183.

II
ofte i forb. som borgerlig, personel

(Regl.*yil829.§32), personlig (se person-

lig l.s) tynge, byens tynge, skat og
tynge, (enker efter gejstlige skal) være frj

for al borgerlig og Byens Skat og Tynge.
DL.2—13—12. Det var . . uforskammet at

handle saaledes med en gammel Mand, der

har siddet og svaret borgerlig Skat og Tynge
saa mange kar.Holb.Jean.V.2. Officeerernes

Friehed fra borgerlig Tynge paa Bornholm.
Luxd.Dagb.1.225. Jeg betaler Skat og Tynge
til By og Bige. Jørg.L.52.

II. tynge, v. ['tøn,o] -ede. vbs. (1. br.)

-ning (Molb.HO. VSO.) ell (sj.) -else

(Moth.T224. jf. u. nedtynge^, jf. I. Tynge,
Tyngsel, (glda. tyngæ, æda. thyngæ (Harp.
Kr.54. DGL.II.lOvar.), sv. tynga, no. tynge,

oldn. pyngja; sideform: dial. tunge (Esp.364.
Brenderup.§65. jf. Feilb. u. tunges^, ænyd.,

glda. tungæ, fsv. thunga, oldn. bunga; afl,. af

tung; jf. betynge || ofte, især i bet. 1, i forb.

tynge ned; jf. nedtynge)
I) virke ved sin vægt; ved sin vægt

udøve et tryk paa ell. hvile tungt paa
et underlag og (ell.) bøje, trykke det

nedad (ved sin vægt); ogs.: give (noget)

større vægt, tyngde; gøre (et underlag,

en beholder) tung(t). I.l) uden obj. vore ud-
stoppede Side-Folder, der tynge som et
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HdLTnisk. Holb.Ep.III.142. *naar Jorden paa
min Kiste tynger,

|
Syng da med den dybe

YuggesanglHCAnd.SS.Xn.191. Det tynger
for meget i min Lomme. MO. || om person;

især i forb. m. adv. Plovholderen (holder) sin

høyre Haand nærmest frem paa Plovstierten,

træder et got Skridt frem, og tager med den
venstre Haand foran Plovslaaen, og tynger
saa ned det bedste han kan. JPPrahl.AC.15.
de (o: der skal lære hesten at trække) tynge da lo

saa svært mueligt i Skaglerne og lade sig

trække frem af Resten. PWBalle.K.56. Tykke
Kokke og stærke Fadeburspiger tyngede
ogsaa til (o: paa læsset). Elkjær.HA.171. Al-

buen skubbede hun udover Vinduets Kant
og tyngede til, saa det skar i Huden. KAdbye.
PT.6.

II
(nu næppe br.) drages, tiltrækkes

(i en vis retning) af tyngdekraften, hånd
søger at bevise, at Planeterne tynger imod
Solen med Kræfter som Cubi af Distancen. 20

Kraft.(KSelskSkr.III.241). 1.2) m. obj. Kan
en erfaren god Plovholder ikke . . ved visse

Haandgreb lette og tynge Vloven? JPPrahl.
AC.15. *Sæden skal , .

|
tynge drægtige

Lofter og Skibe,
|
tynge vort Skiinl Haste.

BD.119. Dybt i Badet . .
|
Smilende hun

Bølgen tynger. PalM.11. 68. *Aftengjøgen en
Skræppe tynger. Aakj.SVI.113. Isslaget . .

har tynget Ledningen, saa at denne er

bristet. PoZ. "/i 2942. 5. sp. 2. i forb. m. ret- 30

ningsangivende adv. ell. præp.-led: *Den
vilde Valravn høit i Masten synger,

| Mens
dybt han Skibet ned mod Grunden tynger.

Oehl.XXIV.65. *Juletræet, hvis yderste Gre-
ne

I

tynges mod Mulde af tændte Stjerner.

ThøgLars.DN.23. Vandet faldt ned over

(mølle)Iiixilets øverste Del og tyngede det
rundt. AFang.IK.137. \\ m. h. t. person ell.

legemsdel, især m. bibet. af besvær, generende
tryk. *du, hvis Øie Taaren tynger.PalM.il. 40

72. Faaret tynges af sin lange fine Uld.

Goldschm.NSU.VII.213. han kom og fandt
dem atter sovende; thi deres Øjne vare
tyngede. Matth.26.43(SkatRørd.). Tag min
Krone, den tynger min Tande.KMunk.El.
121. 1.3) billedl. anv., med tanke paa en

vægtskaal (ofte i forb. m. ordet Vægtskaalj.

ingen af Delene tyngede saameget i Euro-
pas Vægtskaal, som Klippefæstningen Gi-

braltar. Grtind^v. i?¥///. 426. Grunde tynge 50

i en Beviisførelse. VSO. Andre (folk) er først

senere (0: end indere, grækere og romere)

komne ind i den store Kulturs mægtige
Strøm, men saa har ogsaa det Lod, de har
lagt i Vægtskaalen, tynget saa meget des

mere. GBang.EK.1.8. Beviset tynger i Vægt-
skaalen. Z)<feif. jf.: bortset (fra de personlige

forbindelser) tyngede Vægtskaalen ikke til

Fordel for Sverige. AFriis.BD.1.48.

2) ((3, nu 1. br.) paalægge (en) noget eb

generende, besværligt, byrdefuldt, spec.

tunge forpligtelser; bebyrde (med). * Kongen
tynger

|
Adel og Almue med svære Paalæg.

Hrz.VA.19. i 44 Aar . . havde (regeringen)

tynget Landet med ekstraordinære Afgifter.

Sundbo.FS. 1.209. jf. bet. 4: det er Synd
at tynge en flagrende Vittighed til Jorden
med historiske ^oter. Borchsen.FF.il.257.

\\

i forb. m. paa. *en altfor grusom Last
|

Har jeg tynget paa mit Hierte.Oe^^iVZ).

186. *onde, svare Sagn
|
Jeg tynger paa

dit arme Rjærte. Grundtv.PS.11.262. Du kan
ikke lide mer end jeg, som selv har tyn-
get Skammen og Ulykken paa mit Hoved.
EBrand.Bes.90.

3) især m. h. t. levende væsen og dets (fysiske

og aandelige) forhold: hvile som en (gene-
rende, ubehagelig) byrde paa; besvære;
belaste. 3.1) om indvirkning af fysisk art,

fx. af vejrforhold, smerter, anstrengelser, al-

der, træthed. *Smerten tynged
|
Min Fader,

saa han mægted ei at følge
|

Til Bryllup

. . sin Batter. PalM. U.333. Da M. overtog
Generalstaben, var han 57 Aar; dog, Aarene
tyngede ham ikke. MilTidsskr.1892.35. Kom-
mer hid til mig, alle I, som arbejde og tynges
af Byrder. Matth.11.28 (SkatRørd.). *Se, Da-
gen straaler i Himmelens Sal,

|
saa Øjnene

tynges og blændes. r/iø^Lars.FF22. Perioder

med vedvarende Hovedpine tyngede ham.
MNeiiendam.RS.57. \\ uden obj. han klagede

over vedvarende tyngende Hovedpine. SEn-
gelsted. Klin. Meddelelser. (1864). 63. Daarligt

Vejr til en Valfart — men Pilgrimmene i

min Vogn . . lader intet Øjeblik Vejret tyng§.

Jørg.OF.56. i forb. m. paa: *Mathed og
Søvn paa mit Øielaag tynge. Hauch.SK.64.
Alt syntes han at kunne overkomme med
legende Lethed, uden at Arbejdet tyngede
paa ham. PoU''/9l944.8.sp.3. 3.2) om hvad
der indvirker paa sindstilstanden, tankerne;

nu især om hvad der gør en nedtrykt, bekymret

ell. skyldbevidst. *eders Høiheds Vrede tyn-

ged mægtigt
I

Mit svage Rowed.Heib.Poet.
IV306. *Naar det glædesvangre Bryst

|
Af

sin Byrde tynges. Hrz.D. 1. 72. Et Menneske,
der tynges af Blodskyld (1871: betynget
med en Sjæls Blod). Ords.28.17 (1931). uden
obj.: Tynger din Synd, da kom ihu, at han
har gjort Forsoning for al Verdens Synd.
Monrad.BV.80. alt Kød kommer til dig (0:

gud), naar Brøden tynger. Ps.65.3 (1931). i

forb. m. paa: en hemmelig Sorg . . tyngede

paa hendes 'R]erte.Gylb.(1849).IX.167. Har
det (0: et mord) aldrig tynget paa dig?

Gravl.JB.93. tynge (paa) ens samvittig-
hed ell. sind (Gutfeld.(Bagges.Danf.III. 7)):
Nu tyngede . . en svær Misgierning hans

Samvittighed. Molb.DH.II.162. det Forfær-

delige, der tyngede saaledes paa Din Sam-
vittighed. Zierfe. Z. 307. JHelms.G.181. 3.3)

om hvad der griber ind i (og forringer, ned-

sætter) ens kaar, økonomiske forhold olgn. ell.

hemmer ens frie virken, udfoldelse olgn. *bryd

de Lænker,
|
Som tynge Landets Dyrkere.

Storm.SD.148. * Øernes Almue tynges
|
Af

ulideligt Arbeid og plages med Paalæg. ^rs.

XI.80. Der er et Onde . . som tynger Men-
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neskene haeirdt. Præd.6.1 (1931). Sidsels Af-

tægt tyngede hans Bndget. Elkjær.MH.56.
(spøg.:) Underofficererne, som have en an-

strengende Gjerning og bærer et tungt An-
svar (Lønnen tynger dem ikke og Lønnings-
tillæget endnu mindTe). FrOpffer.BV57. uden
obj. (især i forb. m. paa ell. i præs. part.):

Armod og Usselhed maatte tynge paa Be-
folkningen. NRasmSøkilde.B.74. der tyngede
endnu en Afgivt . . paa trykket Kattun. lo

Manufact.(1872).292. tyngende Gæld. Ludv.
tyngende skat(ter), se IL Skat 2.

4) især m. h. t. ting ell. forhold: fylde
med et vægtigt indhold ell. (især) give
præg af for stor vægtighed, fylde, mas-
sivitet ell. overlæssethed, klodsethed
olgn.; ogs. (poet.) m. h. t. luft: gøre tungere;
fylde (med). Luften tyst af Vellugt tynges.

ThøgLars. Limfjords -Sange. (1925). 51. *Tit

tynges Luft over Landets Sletter
|
af Skyer. 20

sa.T.27(jf. APhS.XV.397). Spisesalen . .

tyngedes af et dekoreret Loit.JacPaludan.
KK.52.

II
især m. h. t. fremstilling: gøre tung,

vanskelig at tilegne sig umiddelhart. Lær-
dommen tynger ikke Bogens Fremstilling.

DTidsskr.1906.371. Gengivelserne af (latin-

ske konstruktioner) tynger den danske over-

sættelses sprog stærkt. Brøndum-Nielsen.SF.
21. jf.: en historisk Forfatter, der ganske
vist sjældent tynges ned af Lærdom. C/SPei. 30

Litt.804.

t Tyngsel) subst. og adj. (afl. af tung;

jf. u. Tyngsel 2) haardt liv; forstoppelse.
I Livet var hånd (0: en person) ogsaa svag

I
Af noget kaldes tyngel. Schandrup.J3^.

\\

(maaske i lighed med IV svingel over for

IIL Svingel^ brugt som adj.: lidende af for-

stoppelse. Om en Hest er Tyngelt.HesteL.
(1703). B5''.

jf. Dansk veterinærhistoriskAar-

bog.1943.35ff. 40

tyngere, tyns^est, tyngre, komp.
og Huperl. af tung (s. d.).

Tyngsel, en ell. (dial.) et (Feilb.).

[itøn,'s(3)l] flt. tyngsler ell. (sjældnere) tyng-
seler. {æda. thyngsæl, thingsæl, thyngslæ
(Harp.Kr.27. 124.54), no. tyngsel, oldn.

{)yngsl, /. og n.; afl. af tung)
\)d.s. 8. Tyngde 1 (IL Tynge 1). I.l) (jf.

Egentyngsel ; nu næppe br.) det at være tung
ell. have en vis vægt; tunghed; vægt. Dant- 50

zigs vegt og maal at regne efter det Danske
maal og vegt er af dend tyngsel og størrelsze,

som iølgex.JJuel. 450. all jorden flyder der
fra (0: fra de guldholdige jordklumper, der

skylles i vand); hvor imod det allermindste
guldkorn formedelst sin tyngsels skyld ikke
kand forkommes, men synker til bonden.
Holb.DNB.570. Vægten til at determinere
vi.sse Tings Tyngsler med. OeconT.11.89. jf.

bet. 1.2: den behageligste Afvexling af stolte m
Cedre og for Tyngsel nedbøiende Frugt-
Træer. £u;.('292'^;./.6^.

II t d. s. 8. Tyngde-
kraft. LTid.1748.542. dersom Tyngselen ikke
bandt vore Fødder til Jorden, hvor mange

Springere skulde da beholde hele Been.
JSneed.1.225. Maanen . . vil falde imod
Jorden ved Tyngselen eller Jordens tiltræk-

kende Kraiit.PSøeborg.SC.xii. 1.2) (nu kun
dial. ell. m. overgang til bet. 2) om hvad der

tynger, har en vis vægt; byrde; vægt. en ny
Skru-Stikke, eller Maskine til at løfte de
største Tyngseler.LTid. 1748.685. Derefter

fyldes Finkerne (0: af hval- og sælspæk) i

gamle Tønder . . hvorpaa lægges stærk
Tyngsel af Stene eller sligt. CPont.HR.90.
Af Levnets-Midler tog de aldrig mange med,
og var overordenlig nøisomme baade i Hen-
seende til Mad og Rustning, thi de skyede al

muelig Tyngsel, for at komme rask afsted.

Grundtv.Saxo.il1.147. Feilb. \\ i billedl. udtr.

(m. overgang til bet. 2). *ved min Flaade jeg

sidder som uselig Tyngsel (Gertz.(Wilst.Il.

(1909): en unyttig Byrde^ for Jorden. Wilst.

Il.XVIII.v.104. din Skulder har for ringe

Bærekraft
|
til Stordaads Tyngsel. CGandrup.

Savonarola.(1877).15. Han følte som en
Tyngsel paa sit Bryst. Bang.HS.^236.

2) (jf. Tyngde 2.i, II. Tynge 2.i ; højtid, ell.

dial. (se Feilb.)) det, at noget tynger en fysisk,

aandeligt ell. m. h. t. leveforhold, kaar; hvad
der tynger ens kræfter, sind, liv, arbejde osv,;

legemlig ell. aandelig træthed, svaghed
ell. haarde, besværlige, trykkende for-
hold, kaar; trængsel. Var Jesus end paa
Korset bragt, |

Al Straffens Tyngsel under-
lagt. -Sfuft. i 4. Hun saae — hun følte halv

din (o: alderdommens) Vægt! — og døde,
|

Før al din Tyngsel kom\Ew.(1914).III.86.
Derfor blev (æslet) indviet til Tyngsel og
Plage, til at forhaanes af dem, som det

tjener i Ydmyghed.Hauch.IV48. Hvad kunde
det hjælpe at stride imod, med den haabløse
Tyngsel, der var over dem hegge.JPJac.il.
208. En af disse oplevelser, der bliver . .

styrkende også under senere tyngsler. A^4
Jensen.-Ventetider.(1926). 256. idag, da en
hel Vinters Tyngsel pludselig forlader mig.

Hoffmann.S.7. \\ (jf. Tyngel^ f forstoppelse,

haardt liv (hos kvæg). Moth.T224.
\\ (jf.

bet. S) om økonomisk belastning. Prisernes

Falden og Stigen kan foranledige Tyngsel for

Kjøberen eller Tab for Sælgeren. PhysBibl.

XIII.297. uden Tyngsel for det lokale Budget
vil (der) kunne gives Bibliotekerne 1 Børne-

bog pr. skolepligtigt Barn. CSPet. (Bogens
Verden.1922. 52). \\ i videre anv.: det, at

noget gaar trægt, tungt ell. giver indtryk af

tunghed, tristhed, (middelalderen) tog tungt

paa Tilværelsen, og der kom . . en forunder-

lig Tyngsel over dens Gndshuse. GBang.EK.
1.228. Prøv engang at synge en salme på
flere vers i et Berggreensk tempo, og man
skal få at mærke hvad tyngsel erlThLaub.
Musikogkirke.(1920).129.

3) (nu næppe br.) d. s. s. II. Tynge 3
(Tyngde 3). nogen raadde ham at paalegge
nogen ny Tyngsler paa sine Undersaattere.
Holb.Intr. 1.116. Soldaternes Antagelse og
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Frihed i Henseende til allehaande borgerlige

Embeder, Paalæg og Tyngseler. LTid.2754.

368. Skatte og Tyngsler trykke os altid.

NordBrun.TT.51.

t Tyngsel« -kraft, en. [1] tyngde-

kraft. PhysBiU.V402. -mast, en. [1-2] (sj.).

Røgelsen opstiger med de lette Skyer,
|
Og

trodser Støvets Tyngsclsma.gt.Oehl.XII.305.

t -punkt, et, en. [1] d. s. s. Tyngdepunkt.
Funke.(1798).96. tyngslet, adj. (afl. af

Tyngsel; ikke i rigsspr.) præget af tyng-
sel (2); tung. jeg (blev) saa underli' tyngs-

let i hele min Krop, li'som a' der var lagt

en Tønde Hvede paa mig.Wied.Silh.121.

tyngst, supert, af tung (s. d.).

Type, en. ['tyba] ell. (mig. og undertiden

dagl.) ["ty&a] (jf. BerlTid.'/2l937.3I.5.sp.l.

VllaAlieck.FarligeOrd.(1942).42). (nu sj.

Typ. HCAnd.ML.181. Nord.Fortidsminder.I.

(1890-1903). 13. KunstmusA.1919.28. — især

foræld. Typus. se ndf.; tidligere m. lat. bøj-

ning, fx. fit. typi (se ndf.), akk. typos (Holb.

Ep.III.149), dat. typis (smst.148); fra ca.

1800 olm. fit. typer; i øvrigt er Typus den

alm. ent.-form langt ned i det 19. aarh.;

som opslagsform træffes ent. Type tidligst i

V80.(1853); jf.: Typus ell. Type. JBaden.
FrO.; endnu Meyer.* (1884) har kun ent.

Typus, 7. udg. (1898-1902) har Type i bet. 4,

ellers Typusj. fit. -r. (sv. typ, eng. type, ty.

typ, typus og (i bet. å) type, fr. type; fra

lai. typus, af gr. t^pos, egl.: slag, præg (paa
mønt olgn.), til t^ptein, slaa; jf. Daguerreo-

typ, II. stereotyp)

1) grundform, mønster, model, for-

billede olgn. I.l) (m. overgang til bet. 3)
i al alm. om forbillede, mønster; i forb. m.

for. Denne Original blev siddende i hans
indre Billedgalleri og fremtraadte et halvt

Aarhundrede derefter som Typus for den
forulykkede Virtuositet under Navnet: Hr.

Skade — i Romanen „Landsbybørnene".
Ing. Levnet. II. 47. sa.EF.IV.172. 1.2) hvad
der symboliserer noget kommende; vist

kun (teol.) om de ting i det gamle testamente,

som menes at sigte til Kristus og hans skæbne

i det ny testamente; forbillede (2.8). Rahabs
Skarlagens Traad er en Typus paa Christi

Lidelse. Holb.Ep.III.149.

2) indbegrebet af en række ejendom-
melige træk ell. kendetegn, der bruges ved

inddeling af en gruppe individer, eksemplarer

osv., især forestillet i skikkelse af en repræsen-

tant for ell. en legemliggørelse af det karak-

teristiske kompleks; ogs.: eksemplar, indi-
vid med disse træk, dette særpræg (paa
en tydelig, fuldkommen maade). 2.1) i al alm.,

m. særlig tanke paa karakteristisk form, art

olgn. Haandskydevaaben af denne Typus,
som man kan benævne Tannenbergtypen.
Aarb.1872.238. Tider og Typer af dansk
Aands Historie. VilhAnd. (bogtitel. 1907-16).
Ingen menneskelig eller naturlig Ting har

sin Type i sin første Fremtræden eller sin

sidste Skikkelse, men i den Lov, hvorefter
det første bliver til det sidste. Typen er

Loven, Enheden af Form og Udvikling.
sa.Erasm.I.zvi. Et Folks Typus er vanske-
lig at hestemme.ChrReventlow.RuslandogRus-
serne. (1916). 112. Kravene, der stilles til

Organismer i rindende og i stillestaaende

Vand, paa Bunden og i de mellemste Vand-
lag, (er) forskellige nok, og i Overens-

10 stemmelse hermed opstaar Typer, hver for

sig tilpassede til disse særlige Livsforhold.

WesenbL.Ins.130. Riddersalen, der som Type
betragtet er noget i Slsegt med den omtr.
samtidige Havesal paa Frederiksdal. SWiwgf.

PP.8.
II T m. h. t. (frugt)vin. Det er tilladt

at udbyde Frugtvin . . til Salg med Angivelse
af, at Varen repræsenterer en bestemt Vin-

type, f. Eks. Rødvins-, Hvidvins-, Dessert-

vins- eller Hedvinstype. J.nordn.iV'r.3iO^%i

20 1935. jf.: man , . kan traktere med et lille

Glas „Typevin". Poi.VioiS44. S. sp. 2. 2.2)

m. h. t. personer: (repræsentant for) en ved

særlige (især: ydre) træk karakteriseret men-
neskegruppe (jf. Mennesketype^ ell. i al alm.

om (repræsentant for, individ tilhørende)

gruppe personer med legemligt ell. aandeligt

særpræg. Hun er for mørk, det sorte Haar
og de dunkelbrune Øine minde mig for meget
om Syden . . det er ikke den nordiske Typus.

30 F.IHans.PS. 1.378. Jeg nævnede Lars Jen-

sens Gjæstgiveri. Der traf vi tidt nogle

morsomme Typer fra Kjøbstaden Sorø.

Schand.0.1.73. Den høje slanke, langarmede
Type gjorde sig gældende mellem Damerne,
det Siv Moden forlanger. JFJens.i?P.45. lad

os sige, jeg møder en mand, der er saa be-

undringsværdigt indrettet, at han kan alt —
typen trives rundt om os.NisPet.EB.il.

Han er en høj, statelig Mand — sund, sol-

40 brændt, en nordisk Type i sine bedste Aar.

Soya.30AarsHenstand.(1944).55. || i forb. m.

gen. ell. poss. pron. Hvad der . . bragte mig
til at tvivle om hans franske Afstamning
(var) Datterens blonde Typus og hele Væsen,
der er saa forskelligt som vel muligt fra de

franske Damers. Baud.JS.149. Hun prøvede
at lægge sin Type om til Sportskvinde.

AaDons.MY.214. Tak, jeg kender din Type
— I er vanvittig søde, naar I er purunge —

50 I holder Jer glimrende til I er over treds.

KAbell.E.63. være ens type, være af den

bestemte slags mennesker m. h. t. ydre og

(ell.) indre præg, man synes bedst om. hun
er ikke min Type med al det Sul; mine skal

kunne sno sig.Wied.Fæd.230. han siger, at

De ikke er hans Type, fordi hans Type er

en lille, smart en.ERode.JP.8.

3) i forb. m. af, for ell. (nu kun) paa;
egl. (til bet. 1): mønster paa ell. forbillede

60 for noget; nu oftest (jf. bet. 2): hvad der

samler en række egenskaber i en sum,
karakteristisk helhed ell. er et karak-
teristisk eksemplar, eksempel paa noget,

et pragteksemplar; især om person, (han)
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var en . . reen Tvpus af en , . Idealist og
Sværmer. CiUS67.'(BalthBang.S.Forord). * Og
lad os standse lidt ved denne Sidste,

|
Thi

Typus for saa mangt et Liv er ha,n. PalM.
IY.148. Han var en Typus for hin Tids-

alders LægeT.Ing.Levnet'l.l21. Ibrahim var
en Typus for en heelstøbt Tyrk. vanDockum.
Gl.Minder.f1888).199. han var en Typus
paa den mandlige Kraft i dens meest ud-
viklede Skjønhed. Etlar.GH.1.51. Kirken i

Sahl er i det Hele interessant som en Typus
paa de gamle Qvadersteenskirker. TTors.OB,
56. (forf.s) Evne til at skabe de snurrigste
Typer paa trevne Bønder. Vodskov.SS.227.
Departementschef X. er Typen på den virke-

lig radikale Intelligens. Steincke.Tegnestifter.

(1938).123.

4) legeme af metal (ell. andet stof), som
paa den ene endeflade har et bogstav, tal

ell. andet tegn i ophøjet præg og bruges til

(bog)trykning. Det er forbandet med den
Typographo ; thi baade er hånd langsom, saa
at hånd neppe kand sætte een paginam i

to Dage, og derforuden duer hans typi al-

deelis intet. Holb.Tyb.1. 6. de af en Kompo-
sition (Sammenblanding) af Tin og andre
Metaller, støbte Bogstaver, som man kalder
Typi, Lettres eller rigtigere Litties. Hallager.
BB.43. den saakaldte „Støbeseddel" . . viser,

hvormange Typer af hvert Bogstav der skal
findes i et Centner Skrift. Op/B. '7.436. Bogen
. . er trykt med en T3'pe, som ikke er benyt-
tet i nogen Bog trykt før H60.Bruun.Bog-
trykkerkunstensOpfindelse.(1889).66.

\\ i forb.

m. nitrib. adj. Jeg seer i Grunden gierne at
Seidelin trykte mine Poesier med store
ungerske TyppeT.Oehl.Br.11.100. saa skriver
de med fede Typer i Aviserne; at nu er

Stæren kommen. Wied. Thum. 146. (forlæg-
geren) gav mine Digte et smukt Udstyr og
lod dem sætte op med en stor Type.^aA;;.
EE.32. latinske, spærrede typer, se latinsk

1.1, III. spærre 3.

Type-, i ssgr. især i fig. anv.: I) (især

fagl.) af Type 2, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Type-betegnelse, -forskel, -samling

(fx. af oldsager); spec. i betegnelser for hvad
der tilhører en bestemt standardtype, som
Type-hus, -kost, -mad, -vare, -vin (se u.

bet. 2.i;. 2) (fagl, især bogtr.) af Type 4,

fx. (foruden de ndf. nævnte) Type-art, -form,
-højde, -materiel, -sats, -snit (jf. II. Snit

4.8^, -støber(i), -sæt, -tryk, -trykt (bog),

og betegnelser for (dele af) maskiner, appa-
rater, der anvender (ell. fremstiller) typer,

som Type-arm, -henter, -hjul, -stang, -støbe-
maskine, -sættemaskine, -telegraf, -tryk-

apparat, -tryk-telegraf. (3 -eksempel,
et. eksempel, der viser en type (2) af noget.

Brøndum-Nielsen.GG.II.362. (undervisningen
i regning bestaar ofte kun) i gennemgang
og demonstration af typeexempler. VorlJnq-
dom.1944145.255. -fa»t, adj. [2] (biol.) om
art, anlægstype: som holder sig uforandret.

SaVXXlV.180. Tygefasthed. LandbO.IV.
629. -torud»tttnmgf en. [2] (jur.) for-

udsætning, der regelmæssigt ledsager aftaler

af en vis art. JurO.(1934). 152. -legeme,
et. [4] (jf. Skriftlegeme; bogtr.). Sal.XVI.
155. Ligaturer er den tekniske betegnelse
for to bogstaver, som . . forenes paa ét

typelegeme. (SeZmor.^^g. -lus, en. [4] (bogtr.,

jarg.) et sprøjt fra den fugtede sats op i

10 ansigtet paa sætteren. TypogrOrd.114. -me-
tal, et. [4] (fagl.) metal til støbning af
typer; især om legering af bly og antimon;
haard(t)bly. PLMøll.B.150. OpfB.* 1.523.
-mønster, et. [1] (haandarb.) tegnet bro-

derimønster. Manufakt.(1942) .115. -prøve,
en. [2] ^T, jur.) prøve, som ikke repræsenterer

noget bestemt vareparti, men afgiver en rette-

snor for den paagældende vares karakter i

almindelighed. Ugeskr.fRetsv.1888.832. Han-
20 delsTekn.95.142.143. -ren, adj. [2] (fagl.)

som har en types egenskaber i deres renhed.

LandbO.IV.321. \\ hertil Typerenhed, smst.

320.

Typho, en. se Tyfon.
typisk, adj. [^tybisg] ell. (yulg. og

undertiden dagl.) ['ty^Ws^] {ty. typisch, eng.

typic(al), fr. typique, lat. typicus, gr. typi-

kos; til Type) I) forbilledlig; sindbilled-
lig; især (teol.) til Type 1.2. JBaden.FrO.

30 typisk Fortolkning. Sal.'XXIII.980. 2) til

Type 2: som tilhører, kan indordnes
under en type, viser dennes karakteristiske

præg; som er eksempel paa ell. repræsen-
tant for en type; ogs. (jf. klassisk 1) i al

alm.: karakteristisk; betegnende. Det ty-

piske Selv er . . det ufuldkomne Selv. Kierk.

11.232. det danske folk kendte kun én typisk
konge, som det selv kun var ét, nemlig Dan.
ADJørg.M.215. Patienten frembyder det

40 typiske Billede af en Mani. Hun ler og
snakker, danser om med udslagne Haar,
raaber og tager paa Yei.KPont.Psychiatr.I.
49. et saa typisk eskimoisk Stykke Bohave
som STpækl&mpen.NaturensV1918.549. \\ i

forb. m. for: som er et karakteristisk eksempel
paa, typen paa noget; nu ofte i videre anv.:

kendetegnende, karakteristisk for. (Grundt-

vigs) Bjarkemaalssang (bliver) det for hans
danske Digtning typiske Kvad. JSorup.

50 OrundtvigsStjerne.(1912).3. Det er typisk for

hnm.NatTid.*ytl929.M.9.sp.5. En sejg Ved-
hængen ved det fra Fædrene overleverede

var ved Siden af Afhængigheden af Hjem-
egnen typisk for Fællesskabets danske Bonde.
KaiUldall.DengamleLandsby.(1944).6. 3) J^
til Type 4: betegnet, udtrykt v. hj. af typer.

ved typiske Melismer (forstaas) Forsirin-

ger, der antydes ved et Tegn eller en Type
og have et Navn; hertil henhøre: For-

60 slaget. Efterslaget, Dobbeltslaget, Trillen.

Geb.MusK.37.
Typoipraf, en. [tyio'graUJ (f m. lat.

form (og bøjning): Typo^raphus. Holb.Tyb.
I.6(se u. Type i)), flt. -er. (ty. eng. typo-

XXIV. Rentrykt '•/. 1948 83
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graph, fr. typographe, mlat. typographus, til

gr. typos (se Type^ og gråphein, skrive (jf.

grafisk osv.)) I) egl.: person, der sætter og

trykker bøger olgn.; bogtrykker (1); nu kun:
en i et trykkeri som sætter ell. trykker
arbejdende faguddannet person. *Men,
Poet, hvad blev der af

|
Med den usle Unge

(o: digterens produktion),
|
Hvis ei venlig

Typograph
|
Løsnede dens Tunge? Tode.SJ.

1.160. Hvor Sættemaskinen indføres, gør
den en stor Del af Typograferne overflødige.

GBang.S.53. to arbejdsløse typografer. ilfZrø-

gaard.GM.106. 2) (jf. Bogtrykker 2, Træ-
borer 3; zool.) barkbillen Tonicus (ell.

Bostrichus) typographus (hvis gange minder
om skrifttegn). Brehm.Krybd.510. Boas.Forst-

zool.344. Typografi, en. [tyftogrBifiJ]

(ænyd. d. s. (KancBrevb.1622.408; som intk.,

om en bogtrykkers materiel), ty., fr. typogra-
phie, eng. typography, nylat. typographia;
til gr. typos (se Type^ og gråphein (se Typo-
grafj; især fagl.) bogtrykkerkunst; ind-
begrebet af en typografs arbejde ell.

hvad der henhører under opsætningen
af noget paa tryk; ogs. om den maade,
hvorpaa en tryksag er sat og arrangeret. Am-
berg. JBaden.FrO. da (avisens ejer) Intet

kjendte til Typografien, var Ole Ditlevsen
den, der raadede paa Etablissementet (o:

trykkeriet). Schand.Fort.50. Hvis De havde
kjendt mine literære Tilbøjeligheder og
Lidenskaber, vilde De have forskaanet mig
for spærret Tryk. Jeg kjender i Typografi
intet mere Føhel&gtigt. Brandes.(Tilsk.l933.

11.414). disse Digte . . saa jo smukke ud,

naar de stod opstillet i Avisen med fornem
Typografi. TomKrist. Digte iDøgnet. (1940). 7.

typografisk, adj. [ty&o'gra-fis^] adj. til

Typograf og Typografi. Amberg. JBaden.
FrO. Paa de forskelligste Omraader har han
stræbt at forbedre vore Bøgers og Hefters
kunstneriske og typografiske Udstyr. Bron-
des.XIII.513. Et fuldstændigt Udvalg af

Antikvaskrift, med hvilket der kan sammen-
stilles Tekst til Bøger, kaldes et typografisk

Aliahet. BibliotH.*I.438.

Typus, en. se Type.
I. Tyr, en. [ty^r] (nu kun dial. Tiur

(Tivr) (Rose.Ovid.1.39. LHøyer.G.120. jf.

UnivBl.I.360. SjællBond.Sl. Feilb.), Tyvr
(Nysted.Rhetor.9. Thorsen.l6. Feilb.)). flt. -e
ell. (dial.) -er (Cit.l736.(Vider.I.477). Feilb.).

iglda. thyr (Mariagerleg. 14), tiwr, thywr

(jf. DGP.1.1363), æda. thiur, thiyr, sv. tjur,

no. tyr (dial. tjorj, oldn. J)j6rr; rimeligvis

besl. m. oldn. stjorr, eng. steer (oeng. stéorj,

ty. holl. stier (oht. stiorj, got. stiur, og m.
lat. taurus (jf. Toreador), gr. taiiros ; mulig-

vis egl.: „den tykke, kraftige" (besl. m. stor})

I) (det udvoksede, kønsmodne, ikke-kastre-

rede) handyr af okseslægten (ell. visse

andre større pattedyr). I.l) handyr af okse-

slægten (jf. Bison-, Bøffeltyrj; især (jf. IL
Bul, Okse 1(2), I. Stud 1) om tamoksens

han. Holb.Er.lV.2. *som i Hiorden en Tyr
høit over det lavere Hornqvæg

|
Hæver

sig stolt. Bagges.NblD.191. HCAnd.SS.VIII.

275 ff. hende du ved: Europe,
(

der red

paa Tyren. JVJens.Di.*136. en olm, uvan
^yj"

! li
(sml. u. bet. 3.i; foræld.) om bytyr

(1). Cit.l706ogl790.(Vider.I.389.417). Krist.

JyA.1.64. byens tyr. Cit. 1725. (Vider. II.

294). VSO. AugFSchmidt.Bytyr.(1934).17.
\\

10 (landbr.) i udtr. for at lade en ko bedække,

(ofte styret af præp. til^. Deres Tyr springer

(jf. springe 1.4 ; Chr.VI: giør frugt^, og ei

forgjeves. Jo6.2i.I<?. hvo hannem (o: tyren)

behøfver, skal lade deris køer til tiuren

iTemleåe.Cit.ca.l700.(Vider.I.97). hvem som
har en kvie og vil have til tyr. Cit.1788.

(smst.158). sende Koen til Tyren. F^SO. Feilb.

især i forb. som føre, holde (en ko) til

tyrs (ogs. tyr. Larsen-Ledet.LK.1.159) (Den

20 Viborger Samler.^Vi 1824.4. sp.2. D&H.I.354.
OrdbS.(sjæll.,jy.)), trække (en ko) til tyr(s)

(dial. tyre. TJfF.) ell. trække til tyr(s) med
en ko (Blich.(1920).XIII.154 (se u. oksen 1).

Læsøfolk.217. Boers. VetF. 249. LollO.); om
ko: (have) være(t) til tyrs (Høysg.S.

207. Stockfleth.S.85. Rørd.Va.l2), tage tyr
(Cit.l705.(Vider.II.347).PNSkovgaard.B.47.

Wied.BS.268. jf. II. tage 10.4^, sml. (nu næppe
br.): Koen er løben 0: har fa aet Tyr. F/SO.

30 III.L167. løbe med Tyr. Rostgaard.Lex.T

80c(jf. tyreløbenj. 1.2) (især fagl. (delvis

zool.), jf. MO.) om hannen hos visse
andre store pattedyr

\\ (jf. Elg-, Rentyrj
om drøvtyggere. Med et Brag styrtede Tyren
(o: en elg) sa,mmen.HKaarsb.M.I.145. AOlrE.
NG.136(om rentyr). Rørd.AM.34(om anti-

lopehan), jf. Giraf-Tyr. BerlTid.^^/itl924.

Aft.3.sp.3. II
(mindre br.) om visse tykhude.

en farlig Flodhest, en stor Tyr. Rørd.AM.
40 100. Skal man . . kalde Tapirhannen for en

Hingst, en Orne, eller en Tyr? JVJens.DF.
162. en mægtig Elefanttyi. Rørd.E. 102.

Næsehornstyr. DagNyh.^^/iil934.16. \\ om
store havpattedyr. CHagenbeck. Dyr ogMenne-
sker, (overs. 1911). 263 (om hvalroshan). Den
mægtige Kaskelot, en „Tyr" paa omkring
100 Tons. Hjemmet.*/d944.16.sp.l. jf. Eval-
rostyT.Jennov.Nanok.(1939).81. hvaltyr.
NisPet.Dagtyve.(1941).33.

50 2) bet. 1.1 i særlige anvendelser. 2.1) i

sammenligninger; især m. henblik paa dyrets

størrelse, kraft, vildskab ell. dets stærke brøl.

At see saa vredt som en Tyvr. Nysted.Rhetor.

9. Holb.Paars.47. en Bonde (elsker) som en

Tyr. Ew.(1914).IV.294. han brølede som en

Tyr. Biehl.DQ.IV325. (han) fik en Steen i

Nakken, saa han blødte som en Tyr. Grundtv.

Saxo.III.273. Han lader Lidenskaben rase,

men han magter den dog og render ikke

60 Panden mod Muren som en gal Tyr. Schand.

F.466. Han var vild som en uvan Tyr. Rist.

FT.23. Far var bred over Ryggen som en

Tyr. LeckFischer.Ka.33. Feilb. jf. Vogel-Jørg.

B0.225 (sml. Holb.Didr.I.13) og u. Liv 7.1,
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lY rød 2.1. virke som en rød klud (ell.

Tødt) paa en tyr, se IV rød 5, Rødt 2.

2.2) i talem. Der er 3 Ting, som gierne vil

brumle: Tyre, Bremse og en ond Qvinde.
FruentTid.l770.Nr.25.4.sp.2 (jf. PSyv.II.138).

(1. br.:) Han kendte Betydningen af det
gamle Ord: Tyren er den halve Hjord (o:

hjordens kvalitet beror i høj grad paa tyren) I

Fleuron.K0.216. det navn kan man skrive

paa en sten og slaa en (engelsk) tyr ihjel

med, se Sten 3.2. imidlertid kælver nok
enten koen eller tyren, ell.: naar det skal

være held, kælver tyren saa godt som koen,
se I. kælve 1 (ogs.: naar uheld skal være,
kan røgteren lige saa godt faa kalven som
tyren, olgn. jf. Mau. 10936). (jarg.:) det
var ham, der (sprang op og) bed tyren i

armen (ell. albuen, lungen^, anv. som spøg.

svar paa spørgsmaalet „hvem var det"? Berl
Tid.*^/iol934.Sønd.4.sp.2. || i olm. rigsspr.

især i udtr. tage (1. br. gribe. Mau.1.431.
HFEw.VT. 1.439) tyren ved hornene,
se Horn 5.1. 2.3) (især dial.) i børneleg:

dele præstens tyr (jf. Præst 1.2 slutn.

(og I. Torsk 2.2;;. Skattegraveren.1885.II.94.

Krist.BRL.504.

3) (jf. Okse 2, I. Stud 2) om person;
især i flg. anv.: 3.1) mandsperson, som efter-

stræber ell. har (illegitim) erotisk forbindelse

med mange kvinder; skørlevner; horebuk
(især (jf. ovf. sp.l316*) i forb. byens (f
stadens. Moth.T252) tyr;. Holb.Paars.227.
Om han lidt Godhed for en fremmed Kone
bær,

I
Strax Byens Tyr han i gemeene Munde

er. FrHorn.SomnPoet.64. Bønderne kaldede
ham . . Gunderstrops Tiur, enddog han var
ægteviet til 3 Qvinder efter hinanden, hoe-
rede og boelede han dog i Aeng. LHøyer.G.
120. nu næsten kun i ssg. Bytyr (2) (s. d.).

3.2) (jarg., vulg.) mandsperson, som (paa
restaurant olgn.) bruger mange penge, villigt

giver ud paa sig selv ell. andre, ell. som regnes

for et godt objekt, „bytte" af handelsmænd ell.

bondefangere, spillere olgn.; „guldfisk" (2);
„offer" (3.2). (kvinden sagde) at Chaufføren
var en Guldfisk, en „god Tyr" (o: for nogle
rovmordere). Pol.**/* 1926. 4. sp. 6. Bondefan-
gere, der er ude, som det hedder, for at
„fange en Tyr". ORung.(DanmHVC.39). Jeg
havde fundet en Tyr . . hvilket (blandt bil-

opkøbere) betyder en Libhaver. Poi."/,i543.
4.sp.4.

4) om ting. 4.1) (jf. Okse 3; astr.) i best. /.,

som navn paa et stjernebillede (Taurus)
paa den nordlige himmel, det andet tegn i dyre-
kredsen, de Himmeltegn kaldet Tyren og
Jomhuen.Holb.Ul.lv13. paa en yndig For-
aars-Dag,

I
naar Solen gaaer i Tyren. Schøn-

heyder.41. Tyrens Tegn i første Part er for

Krigsfolk. ./P,/ac./.24i. Sal.*XXIII.984.
\\

tyrens øje, navn paa den store, rødlige

stjerne Aldebaran, der danner øjet i stjerne-

billedet. Moth. T252. Heegaard.Astron.200.
4.2) (jf. Tyrehoved 2.8; tyrelignende ind-

retning, mekanisme (paa markeder olgn.),

som man ved et kraftigt kølleslag mod dens
pande kan faa til at synke i knæ, idet den
brummer. Karruseler og Tyre til at slaa for

Fanden. PoUV»1938.6.sp.6. (jeg) langede Ty-
skeren en paa Planeten, saa han gik ned
ligesom Tyren paa Dyrehavsbakken. Due-
lund. N. 40. jf. (jarg.) i sa. bet.: Karrusel-
ler, Ølboder, Danse-Estrader og Sla-Paa-

i'o Tyren. JesperEw.K. 10. StormP.T.28. 4.3)

(dial.) 4jk bet, skrevet med et tegn, som lig-

ner et hornet tyrehoved, i spil som trekort,

firkort, „seksten streger". Ved Spillets Be-
gyndelse (o: i trekort) paatog en Spiller sig

at „holde Tyr". Tyren var den første Bet.

GlSpil.lO. CReimer.NB.354. Feilb. UfF. 4.4)

(dial.) i spillet „pind": den korte pind, som
med kæppen slaas, vippes bort fra stenene;

ros (II.2). OrdbS.(fynsk).
20 II. Typ, en. se II. Tyder.

III. Typ, et. se Tøjr.

IV. Typ, pi. [ty'r] (dannet til I. tyre
2.4; nu næppe br., jf. „forældet." Gadeordb.*
D&H.) voldsom medfart; prygl; mul (II).

Vogt Dig, Ploug, nu skal Du i „Rigs-
tidende" ha'e „Tyer". FolketsNisse.^V»1866.

16. Rantzau.D.Nr.46.51. CMøll.BK.31. D&H.
Typ-, i ssgr. se Tyre- og Tøjre-.

Typan, en. [ty'rBu'] ell. (1. br.) [ty'ren]

30 (jf. AaHans.S.103) ell. (sj. i rigsspr.)

[ty'ra'n] (Meyer.* jf. LollO.). (f Tyranne.
LTid. 1720. Nr. 14.2). flt. -ner. (ænyd. ty-

ran(ne), tiran(ne), fsv. tyran, tiran (sv. no.

tyrann;, jf. mht. tyranne, tiranne; yderst

fra gr. t^rannos, herre, hersker) I) egl. (hist.)

om (selvbestaltet) enehersker (i en forhen

fri stat) i den græske oldtid. Falst.Ovid.75.

Da (Periander) blev Tyran udmærkede han
sig ved Mildhed, ved Retfærdighed. ZterA;.

40 VI. 303. De 30 Tyranner. Arentoft. Verdens-
historie. I.(1940).66. II

især (jf. Tvangsherre;
i videre anv., om (enevældig) hersker, enevolds-

herre i al alm.; diktator; voldshersker;
nu kun (jf. Blodgyder, Despot 1) m. fore-

stilling om, at styret er præget af vilkaarlig-

hed, strenghed, grusomhed. Sir.ll.6(Chr.VI

;

1871: Hersker;. Gud . . |
Skabte Fyrsten

uden Lige,
|
Jordens ædelste Tyran, fio^^es.

IV.365. Frihedens Træ gror kun, naar det

50 vandes med Tyranners Blod. Vogel-Jørg.BO.

352. jf. bet. 2: For Øvrighed mand da
Tyranner let kand faa,

|
En Nero i hver

Dorp (o: landsby) ved Roret fast vil staa.

Holb.Jep.V.6.
II (fifter sv. Kristiern tyrann,

brugt om den da. konge Chr.II (som ansvarlig

for det stockholmske blodbad); mindre br.}

Borger- og Almuekongen Christiern Ty-
ran. CSPet. (Sibbernsens Saxobog. (1927). 26).

jf.: de Begivenheder, af hvilke man har
60 taget Anledning til at give Kongen (o:

Chr. II) Navnet Tyran. Behrmann. Chr. IPs
Hist.I.(1815).xxxxvin.

\\ hertil (fS, til dels

1. br.) bl. a. Tyran-aag, -dræber, -had,
-herredømme, -mord, -morder, -slikker

83*
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(Ing.KE.II.103; sj.; jf. I. Slikker 1 slutn.),

-yælde. 2) (jf. Hustyran^ i videre anv.: per-

son, der i sin virksomhed, opførsel over for

sine omgivelser optræder som en tyran (1);

despot (2). Holb.Paars.247. *mod Bonden
var han (d: en herremand) en Tyran, Tro^eL

J.74 ^^7. Bondetyran. Fis' O.;, (min) Reise-

kammerat . . er imellem lidt Tyran kan De
tiol HCAnd.BC.III.93. At være en Tyran
over sine Bønder, sine Børn, sine Disciple.

VSO. En Automobilist . . er Landevejens
Tyran. VilhAnd.S.71. om skoletyran: Lieb.O.

15.
II (jf. het. 3) uegl.; især om ting ell. for-

hold. *vor Verdens Mode,
|
Som hersker

over os . .
I

Den er som en Tyran, som
mand adlyde ma.a.. Helt.Poet.182. Ach Cu-
pido! du est en Tyxa.n.Holb.TJl.1.2. Jyllands

gamle Tyran — Nesiy'm.åexL.Blich.(1920).

XXIX.14. VSO. Politiken er ved at blive

en Tyran paa Omraader, hvor den ikke har
Noget at giøie. Schand.TF.II.218. Vanen er

en TjTån. Vogel-Jørg.BO.588. 3) (jf. Saks-

fugl 2 og u. tyrannisk slutn.) \. skrigefugl

af slægten Tyrannus og nærstaaende former
(hannen udviser voldsom kamplyst i parrings-

tiden); kongefugl (3). Cuvier.Dyrhist.1.212.

Brehm.FL.98f. SaUXXIII.982. Tyran-
inde, en. {ænyd. d. s. (om den elskede);

nu næppe br., jf. Levin. VSO.) kvindelig ty-

ran; uegl., om den elskede, tilbedte: du skiøn-

ne Tyraninde . Samling afArier.4H.(1785).72.
Har man (o: en forelsket mand) for store

Fødder,
|
Og troer, det Tyranindens Øie

støder. Bagges. Ungd.I.120. Tyranni, et

ell. t en (Moth. Conv.TUO (men sa.T253:
et). Clitau.lR.lO. Schousbølle.Saxo.357). [ty-

r^'niJ] Høysg.AG.41. flt. (i bet. 2; nu næppe
br. i bet. 1 (i den 1.48 nævnte anv.): LTid.
1744.242) -er (VSO.). (ænyd. (en, et) ty-

ranni, fsv. tyranni; yderst fra sen. lat. tyran-
nia, jf. gr. (sj.) tyrannia) I) egl. (hist.):

en eneherskers, tyrans (1), uindskrænkede
(især: vilkaarlige, grusomme) magt(udøvelse);
tvangs-, voldsherredømme; despoti (1);

nu næsten kun (især tg) i videre anv. (jf.

Tyran 2), om herskesyg, tyrannisk op-
træden ell. handlemaade i al alm. (især

tidligere ogs. om enkelt despotisk, grusom
handling). Spaniola kand ey . . glemme

|

Den Spanske Tyranni. Pflug.DP.1194. Ge-
meene Folk . . synes hvert Ord, hver Mine
sigter hen til at bebreide dem deris forrige

Tilstand, og derfor søger at handthæve deris

Værdighed ved Myndighed og Tyrannie.
Holb.Kandst.IV6. giør os alle frie

|
Fra

Satans Tyrannie. Brors.65. At lide under en
Fyrstes, en Faders, en Elskerindes Tyrannie.
VSO. Partier — har man sagt — er „Bastar-
der af Friheden og Tyranniet". C>S'A:oi'firaard-

Petersen. Min Arbejdsdag. (1939). 17.
\\

(nu
1. br.) i forb. som bedrive (Pflug.DP.574),
(ud) øve (Holb.Intr.1.43. sa. Ep. III. 383.

Oehl.II.ll. VSO.) tyranni ((i)mod en).
||

O uegl. Sielen . . lod sig binde
|
Af Elskovs

Tyiannie. Ew.(1914).III.58. det sørgeligste

af alle Tyrannier: Tværhedens og Dum-
hedens og Stivhedens. Kierk.V11.241. For
Græsset skygger den svajende Bøg;

| thi

sprængt er Egens graa Tyrani. SophClauss.
P.3. jf. ssgr. som Bogstav-, Flertalstyranni,

2) (hist. ell. polit., 1. br.) stat med tyran-
nisk, despotisk regeringsform; despoti
(2). (Periander) omformede Regieringen som

10 Tyranniet krævede det, og herskede som
Tyran over \}hie.Kierk.V1.303. I Tyrannier
ere Lovene kraftesløse. VSO. Sal.*XXIII.
981. jf.: er en Stat ulykkelig under en Mo-
nark, kaldes det Tyrannie. Nørreg.Naturr.
366. tyrannisere, v. [tyr^ni'seJra] -ede
ell. (nu sj.) -te. (ænyd. tyrannizere, tiranni-

sere, jf. mlat. tyrannizare; af Tyran; især (g)
egl.: optræde, handle grusomt, strengt, som en
tyran (1); nu vist kun (jf. Tyran 2) i videre

20 anv.: optræde despotisk over for undergivne,

omgivelserne; underkue; terrorisere; de-
spoti sere.

II
obs. Tyrken derpaa (o: efter

erobringen) tyrannizerede i Staden . . og
slog ihiel unge og gamle. LMFasting.VT. 7.

Tyrannens Slaves Træl vil og tyrannisere.

Bagges.Ungd.1.48. Keiserne (o: de romerske)

manglede Penge, derfor tyranniserte de.

Blich.(1920).III.68.
\\ f i forsk, præp.-forb.

tyrannisere med (Holb.Jep.IV6. Høysg.

30 S. 60), (i) mod (Hørn.Moral.I.128. de flyede

for Fienden, og tyranniserede dog mod sig

selv paa fiendtlig Viis (o: ved at styrte sig i

havet). Schousbølle.Saxo.320) ell. over (Holb.

Jep.III.4. Mossin.Term.690) en. || nu næsten
kun m. obj. De Større (børn) ynde oftest

meget at tyrannisere de Mindre. /^Dreier.

FrF.9. Mussolini . . tyranniserede Italien.

Socialdem.^/il947.7.sp.l. uegl.: han tillader

aldrig Systematiken at tyrannisere Natur-

40 studiet. NaturensV1915.354. tyrannisk,
adj. [ty'rBn'is^] ^f tyransk. Holb.GW.V5.
sa.Hh.II.377. Stampe.1.399. Xenophon.Huus-
holdningskonsten. (overs. 1801). 8). (ænyd. ty-

ran(ni)sk, tiran(ni)sk (Kalk.IV507f. Kingo.
SS.1.9), jf. lat. tyrannicus, gr. tyrannikos;

af Tyran; især tO) egl.: som er karakteristisk

for ell. vedrører (magtudøvelsen af) en ty-

ran (1) ; nu vist kun (jf. Tyran 2) i videre

anv.: meget streng; grusom; herskesyg;
50 despotisk. Tarqvinii Tyranske Regiæring.

Holb.Intr.1.44. O. er haard og tyrannisk.

Schousbølle.Saxo.224. (drengen) blev . . ty-

rannisk over (nu: mod^ sin mindre Broder.

Bagger.1.21. Demokratiet, den meest tyran-

niske Regjeringsform, forpligter Enhver til

positiv Deeltagelse. Kierk. VII. 540. Rimest.

OttoRung.(1924).20. jf.: hele Ungdommens
sikre Fordringsfuldhed og dens naive Ty-
ranniskhed. JPJac.//.4ii. JakKnu.S.32.

||

60 uegl., om ting. Tyranske Vind og Storm,

Tyranske Hav og Søe\ Holb.Paars.200. Kier-

lighed er tyrannisk over unge RieiteT.Ew.

(1914).1.279.
II t den tyranniske torn-

skade, \. tornskaden Lanius Tyrannus (jf.
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Tyran S). Funke.(1801). 1.220. Kielsen.NHM.
137. t Tyrannist, en. flt. -er. {dannet i

lighed m. ord som Absolutist, Monarkist,

Royalist) tilhænger af tyranni (2). Kon-
gens (o: den franske) Broders, og adskillige

andre Tyrannisters Flugt (under den fr.

revolution). Bagges. L.II.189. tyransk, adj.

se tyrannisk.

I. tyre, v. ['tyre] -ede. vbs. jf. lY Tyr.

(af I. Tyr (1)) I) (jf. I. heste; i udtr. for be-
dækning af en ko. I.l) (dial.) holde (en
ko) til tyr; ogs.: gøre drægtig, (især i forh.

som lade en ko tyre, koen er tyret, faa en
ko tyret;. Iris.l808.II.186(jy.). de køer, der

. . bliver tyret. Cit.l8S0.(Vider. 1.455). CRei-
mer.NB.409. Feilb. (u. tyre, tyret). UfF.

II
Når en ko . . ikke kan blive tyret af.

Krist.JyF.IX.14. \\ i pass., om ko: tage tyr;

ogs.: blive med kalv. Koen vil ikke tyres.

MDL. Boers.VetF.383. 1.2) (nu næppe br.) 20

t udtr. som koen har tyret, koen er blevet

bedækket. Koen skal indtage (pulveret) en
Time efter at Koen har tyret. Holb.Rpb.11. 2.

2) {sml. bøfle og ty. ochsen, arbejde haardt)

udføre en handling med ihærdighed,
kraft, iver, anstrengelse (undertiden spec.

m. tanke paa, at handlingen udføres med
ulyst, af nødvendighed). *Hvad vi andre (o:

de menige) tyrer i Maaneder med . .
|
Gik

her (o: da generalen eksercerede) som Haand i 30

en Handske ! MKok.SchleppegrellsSaga.(1888).

108. nu skulde hans (o: rektors) . . Time
forst tyres. Borregaard.VL.1.283. (sport.-jarg.:)

han (0: en fodboldspiller) tyrede (o: sparkede
med kraft) bolden i maal

\ jf. bet. 2.2: Jeg
tyrede hans Lectie igjennera med ham,
CoHO. („simpelt Udtryk"), især i flg. anv.:

2.() (nu 1. br. i rigsspr.) (graadigt) indtage
mad- ell. drikkevarer; sætte til livs. sidde

paa Kneipen og tyre halve Glas. Chievitz.,!.

1.164. „Det var Fanden ryste mig en dejlig

Manér at tyre en Portvin på." „Hvilken?"
„Den med Ølgl&ssef AWilde.Krigenl848.
(1892).58. (de) sad hver Dag ved Bordet og
tyrede salte Sild. JaePaludan.S. 38. hestene
åd havre og hakkelse i den stald hvor deres

forfædre havde tyret hsiwre. Grønb.SV?. (sj.:)

Tro ikke, mine Venner vidste, at jeg ty-
rede den paa Havregrød. Man har vel sin

StolthedlKMich.HVl?. \\ i videre anv.: 50

svire, ture. UfF. jf. u. I. Kamel 4.2. ogs. i

forb. tyre den: AndNx.FF.61. UfF. 2.2)

(jarg.) læse (en bog osv.) med iver og ud-
holdenhed; ofte m. særlig tanke paa (besværlig)

studering, lektielæsning olgn. (jarg. paa Her-
lufsholm spec. : læse morskabsbøger. ENeergdrd.
Skole8progetpdHerlufsholm.(1922).62). »Bor-
geren tyred den (o: pressen) ved Piben med
Klem,

I
Bonden han staved sig med Fingeren

hem. Fædrel.*/itl864.3.8p.3. Jeg har siddet 60

saa mange Dage . . og tyret græske Tragikere.

Markman.S.14. (hun) sidder . . oppe om
Natten og tyrer Ibsen og Bjørnson. Leop.B.
317. (1. W.:) „Nå, De klemmer vel ordenlig

på teologien?" . . „Ja, jeg tyrer såmænd
godt i det." Hjortø.F.105. \\ Just nu var jeg

ifærd med at tyre Professor Vandbergs
ethiske Kollegium igjennem./S'c/iand.C7/S'.43.

Friis-Møll.SB.72. 2.3) (jarg.) i udtr. for at

spille kort (med iver, lidenskab), „tærske^'

i kortene, (i forb. som tyre en l'hombre,
(sidde og) tyre i kortene (Pol."/2l907.3.sp.3.

UfF.)). Cit.l846.(Gadeordb.^). han kan jo

være god nok til at tyre en Lhombre med.
Hostr.Int.l5. her ombord tyredes kun Whist.
StDrewsen.K.247. Han var en ivrig Lhomber-
spiller, og „tyrede" den to Gange om
Ugen i Selskab med Distriktslægen, Dyrlæge
S. og Toldfoiv&lteren.Egeberg.AfetUngdoms-
liv.(1916).36. 2.4) (jf. IV Tyr; nu vist kun
dial., jf.: „forældet." Gadeordb.* D&H.) give

en haard behandling; prygle; slaa. *En
med „Keiten", den fik han strax . .

| Saa
begyndte han hannem at tyre,

| Mesteren
raabte: „Han vil mig myre." FolketsNisse.
*/»1862.13. Hasselkjæppe, hvormed min
Broder skulde tyres igiennem.Cit.1887.
(NB0gh.CW.II.l6). UfF. jf. AarbKronb.
1944.22. 2.5) (sj.) m. h. t. (samvær med) en
uønsket, frastødende person: døje; udholde.
Cit.l894.(NkS8°591). Malenes Mands For-
retningsfrokoster falder altid sammen med
Tante Eulalias Besøg — saa Malene og
Bitten maa tyre hende alene. PoU'h 1929.

Sønd.l7.sp.l.

II. tyre, v. se tøjre.

Tyre-, i ssgr. ['tyra-] I) (foræld, ell.

dial. Tyr-, se u. Tyre-bul(le), -eng, -fægt-

ning, -gal, -gilding, -halset, -kalv, -løben,

-mige, -penge, -pisk, -stang, -vild, -voksen.
— nu kun dial. Tiur(e)-, se u. Tyre-eng,

-pande;, af I. Tyr (l.i); foruden de ndf. be-

handlede ssgr. kan bl. a. nævnes tyre-agtig,

-avlsforening, -baas, -boks (jf. Boks 3),
-bremse (jf. Bremse 2.i;, (en) -bringe (ogs.

paa mennesker), -brøl, -dræber (jf. -fægter^,

-ejer, -forsikring, -gaard (hvor avlstyre hol-

des), -horn, -hud, -kapsun, -opdræt, -præmie,
(i) -skikkelse, (et) -skue, -stald, -stambog,
-ojc. 2) se Tøjre-, -bnl(le), en. ^-bøl(le).

Cit.l744.(Vider.III.136). jf. VSO.). (sml.

-gilding; ikke i rigsspr.) d. s. s. II. Bul
2. VSO. Tyr-: Cit. 1744. (Vider. III. 136).
Funke.(1801).1.33. -dag, en. (landbr., dial.)

arbejdsdag, der ydes en tyrs ejermand som
vederlag for, at man faar sine køer bedækket

hos ham. havde Husmanden faaet et Par
Køer bedækket, maatte han gøre en „Tyre-
dag". AarbKbhAmt.1910.66. NordsjællF. V. 31.

-eng, en. (ogs. skrevet Tyr-;, (jf. -jord; nu
kun som stednavn) eng, som benyttedes af
den mand, der holdt bylyren. Cit.l709.(Vider.

1.417). Krist.JyA.1.6. Tiur-: Cit. 1725.

(Vider.11.294). -forening, en. (jf. -holds-

forening, -lag; landbr.) kvæqavlsforening.

Landbo. III. 256. Fleuron. KO.'226. -fæg-
ter, en. (jf. -kæmper; person, som deltager

i en tyrefægtning; toreador; spec. om den
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person, der tilføjer tyren det dræhende stød;

matador (1); „espada". Meyer.^577. KLars.
MK. 77. jf.: en af Portene ud til Arenaen
aabnedes, og Tyrefegtertoget kom.HC
And.SS.VIII.275. -fægtning, en. (jf.

-kamp, -leg^ en navnlig i Spanien yndet

folkeforlystelse bestaaende i, at en ell. flere

tyre drives ind i en arena og der tirres og

sluttelig dræbes af tyrefægtere (ell. (i ældre

tid) hunde. VSO. MO. jf. u. -kamp^. Barba-
riets Tyrefægtninger og Hanekampe til Pø-

belens Forlystelse. Bagges. Danf. 1. 355. HC
And.SS.VIII.275ff. BMøll.DyL.I.209. Tyr-:
EPont. Men. 1.236. vAph.(1759).

||
(dagl,

spøg.) i videre anv., fx. om (kamp under)

indfangning af en løs (vild, uvan) tyr:

Tode.IX.307. spec. om eksamination, dis-

kussion olgn. Socialdem.'/al948.6.sp.3. Feilb.

-golf adj. (dial. -galen. FrGrundtv.LK.
111). (jf. -vild og II. gal 2.4; fagl. (landbr.,

vet.)) om ko: parrelysten; oksen. PhysBibl.

11.178 (se u. oksen;. Stockfleth.S.86. Mdsskr
Dyrl.LVII.lOO. SjællBond.52. LollO. Feilb.

(fanden) brølede som en tyrgal Ko. Em
Dalgas. KrønikerogÆventyr. (1896). 35. -gil-
de, et. (jf. Ornegilde; landbr., især foræld.)

dels om gilde (i fællesskabets tid) blandt

bymændene ved bytyrens (aarlige) flytning

fra en gaard til en anden, dels om gilde,

som tyrens ejer holder, naar tyrepengene be-

tales (Feilb.). Skattegraveren.1888.II.74. El-

kjær.HA.110.AugFSchmidt.Bytyr.(1934).44ff.
-gilding, en. (ænyd. tiur(e)gilding ; sml.

-bul; nu næppe br., jf.: „Usædvanligt."F*§0.)
en som voksen gildet tyr. Tyr-: Moth.T252.

jf. VSO. billedl.: lad os løbe vor Vey,
jeg hør ham vræle, dend gamle Tyrgilding

(o: om en gi. mand). KomGrønneg. 1.132.

-lials, en. (jf. -halset; spec. dels (vet.) om
kort, tyk, plump hestehals ( Viborg&Neerg.
HB.62. LandbO.IV629); dels (dagl.) om saa-

dan hals hos mennesker: Schand.TF.1.225.
de islandske Sagaer fremhæver Heltens tykke
Tyrehals. VVed.H.135. Panum.278. -hal-
set, adj. (ænyd. tyrhalset; jf. -hals) som
har en tyk hals (som en tyrs); dels (vet., nu
1. br.) om hest, ogs. d. s. s. krophalset 2

(VSO. tyr-: smst.III.K341. MO.) , dels

(1. br.) om person: *en tyrehalset, rød
Bersærk (om et spædbarn). SigfrPed.SS.55.

tyr-: Moth.T252. -hold, et. (landbr.) det

at holde tyr(e); spec. (foræld.): det at være
vært for bytyren. Cit. 1721. (Vider. IV 150).

KancProm.^'>U1796. Vider.III.184. -holds-
forening, en. (landbr.) tyreforening. Kvæg-
avlsforeninger eller, som de paa Sjælland og
Bornholm benævnes, Tyreholdsforeninger

eller Tyreforeninger. LandbO.III.256. Fleu-

ron.KO.232. -hoved, et. (ænyd. tiurhoffuet,

fsv. thiura hovudh) I ) i egl. bet. VSO. e. alm.

2) overf. 2.1) (dagl.) kraftigt, plumpt (og

ludende) menneskehoved. Bindesbøll . . med
sit svære Tyrehoved ludende forover, som
om han altid vilde sta,nge. Da.Kirkeliv.l933.

137. 2.2) (vet., nu sj.) hvælvet hoved hos hest;

kopande (1 slutn.). Viborg&Neerg.HB.61.
Viborg.HY. 14. 2.3) efterligning, billedlig gen-

givelse af et tyrehoved (1). Tronen havde seks

Trin, og paa dens Ryg var der Tvrehoveder.

lKg.l0.19(1931). JohsBrøndst.Db.III.52.
\\

spec. (jf. I. Tyr 4.2; om kraftprøve paa mar-
keder olgn., bestaaende af et tyrehoved af

metal, som man slaar paa med en kølle,

10 saaledes at slagets kraft kan aflæses paa
en skala, langs ad hvilken et lod, der tvin-

ges i vejret ved slaget, bevæger sig. CMøll.
PF.316. ChrLanggaard. EnHundredeaarsdag.
(1911).31. det (morede ham) at deltage i

folkelige Kraftprøver og med et vældigt

Slag af Køllen paa „Tyrehovedet" at sende
Kuglen til Tops. Jørgi.DB.37. -jord, en.

{ænyd. d. s.; jf. -eng; nu vist kun som sted-

navn (jf. Kalk.IV.464 f.)) jordstykke, der (i

20 fællesskabets tid) henlaa til brug for den
bonde, der holdt bytyren. LIIøyer.0.132.134.

Weinwich. Stevns.* (1798). 144. AarbOdense.
1924.416. UfF. -kalv, en. (nu dial. Tyr-.
Moth.T252. Blich.(1920).XXII.92. I born-

holmske Blade, Beretninger osv. skriver man
Tyrkalv, ikke — som i det øvrige Land —
Tyrekalv. DanskHusdyravl.''/»1945.16.sp.2. jf.

MO. Esp.Indl.160. Feilb.). (ænyd. tiur-, tyr-

kalv) i) kalv af hankøn (mods. Kviekalv;.

30 Molb.HO. en Tyrekalv (Chr.VI: en ung
studekalv; 1931: (en) ung Tyr). 3Mos.4.3.

ErlKrist.NS.76. SjællBond.81. Feilb. \\ i

sammenligning, (jeg) gloede paa hende som
en TyTekaly.Schand.F.29. (han) havde i Op-
væksten selv været stærk som en Tyrekalv.

Pont.DR.1.4. 2) (nu sj. i rigsspr.) om per-

son. H. var hvad han ^a; en student) i sin

Jargon kaldte „en myrderlig Tyrekalv" (d:

en flink fyr, en ,,guttermand").Gjel.OL.238.

40 I forbandede Tyrekalve. ffi/marVTM?//. FL.
12. -kamp, en. (jf. -kæmper; (nu alm.:)

tyrefægtning. Slange.ChrlV. 1031. HCAnd.SS.
VIII.336. at holde Tyrekamp med Hunde.
OlufNiels.Kbh.VI.87 (om forhold 1717). Emil
Rasm.BH.ll. -kæmper, en. (jf. -kamp;
1. br.) tyrefægter. KLars.MK.75.78. Sal.XVII.
816. -lag ell. -lav, et. (jf. -forening, -holds-

forening; især foræld.) lav, sammenslutning

af landbrugere, jordejere, som i fællesskab hol-

50 der tyr(e). Cit.1709.(Vider.1.417). LandmB.
III.324. -leg, en. (sml. ænyd. tiureleg, om
de romerske „taurii ludi" (Kingo. SS. 1. 26);
sj.) tyrefægtning. vAph.(1759). KLars.MK.75.
-løben, part. adj. (ænyd. tiurløben, -lob-

ben; jf. I. løben 1 og u. I. Tyr l.i slutn.;

landbr. ell. dial.) om ko: som har været til

tyrs; drægtig. VSO. tyr-: Moth.T252. 3—4
Aarskvier, „som man ikke vilde have
tyrløben". Cit. ca. 1775. (SvendbAmt. 1919. 70).

60 VSO.III.K215. MO. jf. UfF. -meje, en.

se -mige. -mes, en. (sidste led er dial.

me(j)s, (tyrens) avlelem (UfF.), sv. dial.

(tjura)mes(e); vist afl. af stammen i lY mede
og besl. m. Mejsel, jf. ogs. holl. mes, kniv, ogs.
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bnigt om penis (og om tyrens avlelem); dial.)

d. s. s. -mige. FrGrundtv.LK.190. LollO.

UfF. som skældsord: NMøll.Shak.30. -mi-
ge, en. (alm. skrevet -mie (se ndf.). ogs.

-meje (Cit.l736.(Aakj.HS.65). Suhm.XVI.
316. PMøll. 1.286. Hubertz.Ærø. (1834). 249.

jf. Esp.167). — Tyr-: Moth.T252. Nyerup
PRasm.DYI.243). (ænyd. tyre-, tiur-, thiør(e)-

rai(e), -mej, sv. dial. tjur(a)-mi(e), -meg(e),

no. dial. tjormige , -mega; jf. I. Mige 1, lo

Oksemige og Tyre-mes, -pes, -tave; dialJ)

tyrens avlelem ell. (især) om slagvaaben, pisk

fremstillet deraf, -mie: Moth.T252. Cit.1784.

(Kirkehist Saml. 6R. II. 113). Blich. (1920).
XXVII.131. VSO. (jeg fik) af en rød Pidsk,

der var indlagt i en Tyremie. Refsløll.Erin-

dringer.(1856).8. JVJens.CT. 110.181. en sær-

lig Art af Stok . . en saakaldet Tyremie,

belagt med Spanskrør og omsnoet med ^q\\-

g3iTn.Pol.*/s 1906.2. sp.2. Ugeskr.fRetsv.1946. 20

A.1063. jf. Feilb. -mælk, en. (jarg.) kerne-

mælk. OrdbS.(kbh., sjæll). -nakke, en.

spec. (dagl.): svær, tyk nakke paa en person

(mand). Schand.BS.6. Herakles . . med
straalende Blik, Krølhaar og Tyrenakke.
FrPoulsen.KGK.43. -pande, en. (ænyd.

tiurepande) spec: I) (uforholdsmæssig) bred,

svær pande (som paa en tyr); hos en hest (jf.

Oksepande 1): *en Øxen hofved (0: okse-

hovedet) Hest med svirred Tiur e- pande. 30

Sort.Poet.70. \\især m h. t. menneske. Hans
brede steile Tyrepande røbede Kraft. /n^.

EM. 1.206. Schand.0.1.89. LBruun.SF.60.
2) (talespr., 1. br.) dum ell. langsomt op-

fattende person; kvægpande; oksepande (2).

Brodersen.HD.82. -pejs, en. se -pes. -pen-
ge, pi. (ænyd. tyr-, tiur-, thyur(e)-penge,

-pending(e) (Kalk. IV. 405. V. 1071. Vider. II.

384. 407.111.336)) dels (foræld.): penge, som
(i fællesskabets tid) betaltes af et tyrelags 40

medlemmer til den, der holdt bytyren; dels

(jf. Springpenge; landbr. ell. dial.): betaling

til en tyreejer for at faa en ko bedækket;

bedækningspenge. CH. 1709 og 1758. ( Vider. I.

417.11.78). Stadf. Randers. 361. AchtonFriis.

JL.I.136. UfF. Tyr-: Moth.T252. Amberg.

-pen, en. (ogs. -pejs. Amberg. Flemløse.104).

{ænyd. tyrepesse, sv. tjurpes, jf. nt. bull(en)-

pes(el); sidste led vel sa. ord som Pes (se

spec. dettes bet. 2); dial.) d. s. s. -mige. Feilb. 50

-pisk, en. (nu især dial.) svær (lang) pisk

(undertiden lavet af en tyremige), som bruges

af hyrder, kvægdrivere olgn. Cit.l738.(CChrist.

H.160). Herremændenes Tyrepidsk havde
morbanket Yo\kQt.Grundtv.LD.50. Elkjær.

HK. 9. UfF. Tyr-: Moth.T252. vAph.(1759).
-ring, en. (mindre br.) d. s. s. Næsering 2.

Fleuron.KO.72. f -»tang, subst. det, at en

tyr stanger, ell. det at blive stanget af en tyr.

Skadebod for tyrstang bøde alle granderne 60

den, som skaden fik.Cit.l707.(Vider.III.

390). -station, en. (landbr.) station (4.i),

hvortil en kvægavlsforenings virksomhed er

knyttet, og hvor dens tyre er opstaldet. Sorø

Amtstid.^^/^ 1947.7. sp.l. G) -stærk, adj.

(mindre br.) stærk som en tyr. Muusm.PS.lO.
en tyrestærk Tamp. HansPovls.HF. 76. -ta-
ve, en. se u. I. Tage 3. -vild, adj. (dial.)

tyregal, min Mor . . dansede rundt med
„Jens Rover" og saae ud som en tyrvild
Ko. Bregend.MAG.52. -voksen, adj. (jf.

mandvoksen; nu næppe br.) om ko: saa gam-
mel, at den kan tage tyr, parre sig; løbestor.

Ko og Kalv og Tyyre-voxen Qvie. LThura.
HansRostgaard.(1726).71. tyr-: MO.
tyrili, interj. se u. tireli 1.

Tyring, en. se Tøjring.

Tyri-8tik(ke), en. ['ty(-)ri-] (no. tyri-

stikke; 1. led er sv. (dial.) tyre, tore, har-

piksholdigt fyrretræ, no. tyri ofl., oldn. tyr(v)i

(se u. I. Tjære^- sml. jy. tyrri-, tyrrepind

(Jap Steenstr. Skovmoserne. (1841). 74. MDL.
Feilb.III.910), tyrri-, tyrrepog (smst.), tyrri-,

tyrretræ, fedt fyrretræ (JySaml.VI.115.IX.
290. Feilb.111.909), no. tyrelyse, -spon ofl.;

jf. Springstikke; dial. (foræld.) ell. om no.-sv.

forhold (jf. D&H.)) pind, spaan af fedt fyrre-

træ, anv. som lysemiddel; lyspind. OecMag.I.
89. VSO. TroelsL.VI.6. brændende Lys eller

Tyristikker. MartinAHans.LK.43.
Tyrk, en. [tyig] (tidligere ogs. skrevet

Tørk. Holb.Didr.12sc. Clitau.IR.43. Æreboe.

149. — Tyrker. LTid.1726.676. Madelung.
EH.226. se ogs. u. bet. 3.i og 4 og jf. Tyrker-

inde u. Tyrkinde; formen er sj. i ældre spr.

(jf. dog flt. tyrkere ndf.), men er i nyeste tid

(i talespr.) i fremtrængen (undt. i den sp. 1327*^

nævnte talem.), støttet af dannelser som Dan-
sker, Svensker, Tysker), gen. tyrks ell. (nu
næppe br.) tyrkes (LTid.1737.585); flt. -er

ell. t -e (LTid. 1725. 518. Prahl.BJ.27. sa.

ST.I.160) ell. (delvis til formen Tyrker; nu
især talespr.) -ere (LMFasting.VT.66.78
osv. Østrup. (Tilsk. 1936. 1. 72; men smst. 70:

Tyrker^. PWestermann.Ægte Tæpper. (1945).

75). (ænyd. tyrck(e), tørck, turck(æ) (jf.

tork. Esp.473), ogs. turkere, tyrker(e) (Da
Viser.nr.44.1)

,
glda. tyrche (Tyrkens Tog til

Rhodos.(1508).b3r), turke (flt.; Mand.21, jf.

(m. lat. flt.-form) turchi. smst. 12) , sv. turk,

no. tyrk(er) (dial. ogs. turk^, oldn. (flt.) tyr-

kir; gennem mnt. torke, mM. turk(e), tiirke,

ital. turco osv. af tyrk. turk)

I ) medlem af en centralasiatisk folkestamme

tilhørende den tyrkisk-tatariske sprogæt; spec.

om person hørende til stammens vestlige gren,

nu bosat i det tyrkiske rige: indbygger i

Tyrkiet; osman, (tidligere ofte forbundet

m. forestillingen om deres grusomme, bestialske

optræden (i Europa) i ældre tid, jf. Hunde-,
Tryntyrkj. KomGrønneg.111.351 . (hustruerne)

have faaet den samme Ret til deres Mænd,
som en Tyrk har til Slavinderne i sit Serail.

JSneed.II.401. Græker og Tyrker sad med
deres lange Piber og dampede. HC^nd.JIfL.
172. Parolen „Tyrkiet for Tyrkerne". Verden
GD.IV,1.162. om Tyrk i forb. m. Ta(r)tar

se u. Tatar 1.
|| (jf. u. bet. 2; nu 1. br.) i
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hest. f. tyrken hrugt koll.: tyrkerne; den
tyrkiske nation. Holh.Paars.141. Constantin-
opels Indtagelse af tyrken. Suhm.Y.46. Dan-
mark havde plantet sit hvide Christikors

(o: Dannebrog) i Tyrkens Land. HCAnd.SS.
VII.299. Madelung.Opbrud:(1909).12. Feilb.

2) (sml. Maurer 2; ofte uden skarp adskil-

lelse fra het. 1; nu sj.) om muhamedaner
i al alm.; muselmand. Tyrken har alt de
3 Parter af Verden inde, og Christendommen
er kun den ^eTde.Holb.GW.IVlO. PAHeih.
R.I.115. sæt endog, at Nisidas Forældre vare
Catholiker eller Jøder eller TyikeT.Gylh.VII.
234. VSO. *Derpaa man Tyrken, fremfor
nogen, kender,

| at hvad der komme skal,

det la'er han komme:
|
naar Skæbnen nik-

ker, er hans Time omme. Drachm.V111.307.
II
Mand seer jo u-mælende Beester holde af

deres Unger, ja end ogsaa Tyrker og
Hedninger af deres Aikom.Holb.Jean.1.5.
De leve som Tyrker og Hedninger o : ugude-
ligt. VSO. han (o: en dreng, der ikke vil lære

religion) vilde blive ved alle sine Dage at

være en Tvrk og en Hedning. ThøgLars.fChr
NBrodersen.ThøgerLarsen. I. (1942). 37). jf.:

Saa vi (o: grundtvigianere) er Hedninger og
Tyrker her paa Borgensgaard (o: i en mis-
sionsmands øjne) . KMunk.0.31.

3) videre anv. af het. 1-2. 3.1) i sammen-
ligning (især nedsæt., ofte i udtr. for vold-

somhed ell. (spec.) skinsyge), er det for en
Styver Brendeviin — Du (o: en krovært)

maaler som en Tyrk. Holh.Jep.1.7. Schubart
. . lovede at arbeyde for mig som en Tyrk.
RudBay.EP.II.135. jeg veed ikke, om (ta-

len) er orientalsk, den er i alt Fald kj edelig

som en Tyrk. Goldschm.NSU. VI. 209. „Du er

ikke en gang skinsyg." — „Som en tyrk."
BBudtzMuller.Uvsspil.(1917).20. (han var)
„gal som en Tyrker". Pol."/Bl943.Sønd.2.sp.l.
Feilh.

II
spec. i talem. bande (1. hr. skælde.

JJPaludan.Er.6) som en tyrk, hånde meget
kraftigt (og hyppigt), „ukristeligt". Jeg ban-
dede og galede . . værre end en Tyrk. Bergs.

GF.II.342. Drachm.STL.295. AndNx.AH.53.
3.2) (dagl., nedsæt.) overf.; navnlig om gru-

som, stupid ell. voldsom mandsperson (spec:
som er begærlig efter kvinder ell. behandler
disse hundsk, haanligt). „et grumt, ubarm-
hiertigt menneske.'' Moth.T253. Du er ret en
Tyrk imod Kromanden. HMikkels.D.24. Man
skal have En, der kan se op til En og beundre
En, give En Ens Tøfler paa, naar man er

rask, og pleje En, naar man er syg, og renon-
cere, naar man bliver ked af hende. — Aah,
De er jo en ren Tyrk, Hr. Lektor. Bierfreund.
FN.49. (han er) en Tyrk, en ren Tyrk i det
sjette Kapitel. Rosenkrant2.G.L58. UfF. jf.:

den Tyrkiske Ambassadør . . var en sand
Tyrk, og mere lig en Stud end et Menneske.
PAHeib.E.132.

\\ (jf. Tyrketro; m. hentyd-
ning til tyrkernes (muhamedanernes) skæbne-
tro, urokkelige hengivelse i skæbnen. Den
maatte være en Tyrk, som ikke strax blev

0]^timist. SHeegaard.ØF.117. spec. (nu 1. br.)

i forh. være en tyrk i sin tro, tro klippe-

fast paa noget. Jeg er i min Tro paa Skjæb-
nen . . en sand Tyrk.HCAnd.Imp.I1.17. sa.

BCÆ.L315. (folkene i landsbyen) vare sande
„Tyrker" i deres Tro. NPWiwel.R.246.

\\ (jf.
Sultan 2.2 slutn.) som heste- ell. (nu vist kun)
hundenavn. Rostgaard.Lex.T78b. Wied.Fæd.
10. Sandfeld.(StSprO.Nr.81.46).

10 4) (især fagl.) om dyr ell. ting, som (opr.)

stammer fra Tyrkiet, tyrkerne. LMFasting.
VT.25(om tyrkisk skib). Til Kaffen bød Gre-
ven sit Selskab en Cigaret . . en Tyrker.
Ekstrabl.*/iol918.3.sp.l. især i flg. anv.: 4.1)

hest af tyrkisk race. Stutteri.26.45 (efter doku-
menter fra 17.-18. aarh.). Tyrker: Sal.'XL
396. 4.2) (jf. tyrkisk due u. tyrkisk 3; nu
sj.) due af tyrkisk race. EPont.Atlas.L626.
Tyrken er eller var — hos os eksisterer den

20 ikke mere i sin gamle Skikkelse — en kraftig

og frugtbar Due. CGram.Husduen.(1910).104.
Tyrke-, i ssgr. (i nyeste tid ogs. ofie

Tyrker-, se u. Tyrke-hoved, -hue, -sadel,

-tro, jf. Tyrkerinde u. Tyrkinde.— sj. Tyrk-,
se u. Tyrkebukser. — f (efter ty.) Tyr-
ken-, se u. Tyrkekrigj. af Tyrk 1-2; foruden
de ndf. behandlede kan nævnes (især [Q ell.

hist.) ssgr. som Tyrke(r)-blod, -dragt, -dreng,

-fjende, -fjendsk, -fjendtlig, -folk, -fyrste,

30 -had, -hader, -herredømme, -lejr, (paa) -ma-
nér, -pige, -rige, -stamme, -ven, -venlig,

-vælde
II (1. br.) til Tyrk 3.2, i ssgr., der be-

tegner noget grusomt, barbarisk, fx.: „fra

Dato skal ingen Skolelærer . . forflyttes i

Nordslesvig uden først . . at være examineret
i Tysk" . . Dog endnu er en saadan Tyrke

-

Forordning ej udkommen. Cit.l838.(PLau-
rids.S.L182). Naar jeg . . betragter mine
Sønner, som . . skal studere, da gruer jeg

40 for Tanken om, at de skulle giennemgaae
den Tyrke-Skole, jeg med Nød og neppe
er udsluppet aLGrundtv.B.IL94. -blaa,
adj. (jf. -blaat og -rød ; 1. br.) d. s. s. tyrkisk-

blaa. VSO. MO. || om ansigtsfarve. *Der er

en Blæst fra Kalleboderne,
|
Saa vi er' tyrke-

blaa i Iio'derne.Rantzau.D.Nr.68. KLars.
LF.122. -blaat, et. (jf. -blaa og -rødt; nu
sj.) d. s. s. Tyrkiskblaat. Mohr&Nissen. Ty.

-

da.Ordhog.il.(1904).696. -bukser, pi. vide,

50 om knæene posende bukser, som bruges af tyr-

kiske mænd og kvinder; m. h. t. da. forhold

især (nu 1. hr.) om del af kvinders yder-

beklædning; pludderbukser, meget vide Tyrke-
bukser (til damers cykledragt). VortHj.11,3.

106. Lange Tyrkbukser af ubegribelig

mange Meter Silke. rMJens.*S'Z./.53. -fam,
et. (nu sj.) d. s. s. tyrkisk garn (se u. tyr-

kisk 3;. mørkerødt Tyrkegarn. NPWiwel.JL.
72. -hoved, et. en tyrks hoved. LTid.1724.

60 17. vAph.(1764). \\ spec. d. s. s. Troldhoved.

Tyrker-: HjLegeb.SO. -hue, en. I) (jf.

tyrkisk hue u. tyrkisk 3; 1. hr.) turban;

fez. (Fr.VII) med . . spids Tyrkerhue.
LIngemann. Da. Fiskerihaandhog. (1944). 161.
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Tørker-: StormP.T.36. 2) ^ turiangræs-

kar. Tyrker-: SvendLassensHoved-Prisliste.

(1915).20. -krig, en. ^f Tyrken-. Gram.
(KSelskSkr.IY142)). (hist., nu mindre br.)

krig, som føres mod tyrkerne; især om den
række krige, som førtes (i 17. aarh.) mod de

i Europa fremtrængende osmanner. Schytte.

IR.I.379. *Du staar beredt paa Konge-Bud
. .

I
i Tyrkekrig at drage ud. Drachm.FÆ.25.

-maane, en. (sj.) afbildning af det tyrkiske

rigsvaaien (en halvmaane i tiltagende) som
symbol paa tyrkevældet. *Sønderbrudt er nu
Barbarens (o: tyrkens) Spær,

|
Tyrkeraaanen

sank og Korset sejrer. Blich. (1920). VI. 5.

t -pas, et. d. s. s. tyrkisk sopas (se u. tyr-

kisk 3/ VSO. MO. -pibe, en. (jf. -rør; nu
sj.) d. s. s. tyrkisk pibe (se u. tyrkisk 3^.

Blich. (1920). XIII. 59. Holst.R. Tyrker,
en. se Tyrk. Tyrker-, i ssgr. se u. Tyrke-.

Tyrkeri, et. ftt. -er. (sj.) fremstilling,

efterligning af tyrkisk skik, tyrkiske forhold;

tyrkiske motiver paa kunst- ell. brugsgenstande

olgn. I (pantomimen) bliver Elskerparret ta-

get til Fange af en Korsar . . Det er altsaa

et Tyrkeri af den Art, der lige fra Moliére

havde været saa populært paa den fran-

ske Scene. TKrogh. (Kulturminder. 1939. 36).

den franske Rokokos Tyrkerier med vel-

lystige Odalisker paa Diwaner. Elling.H. 75.

Tyrker-inde, en. se Tyrkinde. tyrke-
rød, adj. (jf. -rødt og -blaa ; 1. br.) d. s. s.

tyrkiskrød. Han blev tyrkerød i Hovedet.
PRMøll.BL.133. -rødt, et. (jf. -rød; nu
sj.) d. s. s. Tyrkiskrødt. Funke.(1801).II.
668. -rør, et. (jf. -pibe; nu næppe br.) tyr-

kisk rør, pibe (se u. tyrkisk 3/ Riber.11. 124.

-sadel, en. (anat.) d. s. s. tyrkisk sadel

(se u. tyrkisk 3). Panum.382. Tyrker-:
Frem.ML.267. tyrkesk, adj. se tyrkisk.

Tyrke-stilling, en. (især fagl.) skræd-
derstilling. Gymn.1.225. -tro, en, (især i

bet. 2 nu ogs. alm. Tyrker-^, (jf. u. Tyrk 3.2

og tyrkisk tro u. tyrkisk 3). I) (især o) den
muhamedanske tro paa en forudbestemt, uaf-

vendelig skæbne; (muhamedansk) skæbnetro,

fatalisme, (især (jf. bet. 2) uegl.). man (er)

temmelig stærk i Tyrke-Troen om Skjæbnen.
NBlich.VP.215. Han havde (beholdt) sin

gamle Tyrke-Tro paa Skjæbnen. Ing.LB.IV
93. VSO. MO. Som bekendt er det en af

Tyrketroens Forudsætninger, at paa denne
Jord sker Allahs Vilje ubetinget. OG'ewwor.
(DagNyh.*/il933.9.sp.3). 2) (dagl.) urokke-

lig, klippefast (og stupid, kritikløs, naiv) tro

paa noget; kulsviertro. Bergs.BR.164. JJcs-
8en.A.120. Folk har . . ofte en Tyrketro paa,

at hvad der er dyrt, det er godt.MHindhede.
Økon. Kogebog. (1907). 71. \\ en Isolations-

methode, hvortil Befolkningen nærer en
sand 'TyTkertTO.DetnyAarh.III,2.402.sp.2.
(Madvig var) rede til at opgive den tyrkertro,

som der indenfor de praktiske skolemænds
kres næredes til latinsk stil. OHans.Pædago-
gik.II.(1920).216. hun havde Tyrkertro til

Åja.na.AaDons.S.89. Tyrk-inde, en. (nu
ogs. Tyrkerinde. Tidens Kvinder.Vi 1936. 4.

sp.2). flt. -r. (især [3) kvindelig tyrk. LTid.
1741.133. Tyrkinder, som man kun saae

Øinene paa og Næsetimpen. HGAnd.ML.241.
JVJens.RF.84. jf. Tyrk 2: Kirkens Mænd
. . forbyder ham (o: den kristne) at tage en
Tyrkinde, Jødinde eller Kætterske til Hustru.
Brandes.VII.287.
Tyrkis, en. se Turkis.

tyrkisk, adj. [^tyxgisq] (f tyrkesk.
Moth.T253. Holb.Er.1.4. LTid.1727.340. —
(nu ikke i rigsspr.) skrevet tørkisk. Holb.

Paars.245. Luxd.Dagb.II.337. Thurah.B.281.
— nu kun dial. tyrksk. Holb. Paars. 145.

JTusch.327 (sdjy.)). undertiden træffes f best.

f. i ubest. anv.: Der voxer , . meget tyrkiske

liveede.Pflug.DP.1039. Suppe af Tyrkiske

Ryeåe. LTid. 1728.253. et Tyrkiske Garn.

20 Funke.(1801).II.668. (ænyd. tyrckisk(e), tyr-

cke(r)sk(e), tørckisk, thørsk, tur(cki)sk(e)

ofl., SV. turkisk (og tursk, se ndf. sp. 133V^),
no. tyrkisk, oldn. tyrkneskr, eng. turkish,

ty. turkisch, holl. turksch; ;'/. osman(n)isk,

ottomannisk)
i) adj. til Tyrk (1-2) og landsnavnet Tyr-

kiet. I.l) i al alm. Servien . . Er et af de

store lande i Tyrkiske Europa (nu: det euro-

pæiske Tyrki). Moth.Conv.S144. dend sidste

30 Tyrkiske Kiiig. Holb.Didr.lsc(jf.TyTkekng).
en tyrkisk 'PBiScha.Kierk.XIII.354. Benene
trak hun op under sig, saa hun sad helt

tyrkisk. Bang. UA.129 (jf. Tyrkestilling/ en
glimrende tyrkisk Cigaret. KLars.OHF.161

(jf. tyrkisk tobak ndf. u. bet. 3). det tyrkiske

Rygebord (o: i tyrkisk stil). Scherfig. Fu.l71.

II (jf. bet. 2.2) om sproget. Holb.Didr.18sc.

hun (o: en tyrkerpige) troede bestemt, at

det (0: det danske) var et tyrkisk Kragemaal.
wHCAnd.SS.VII.252. tyrkiske sprog. GrønJ.

Tyrk. lydhistorie. (1902). 1. 1.2) (jf. Tyrk 3;

især o) i videre anv.: som (fx. ved grusomhed,

skæbnetro, skinsyge) virker tyrkisk (l.i), min-
der om tyrkiske forhold. Det var en virkelig

Hudstrygelse og en tyrkisk Straf. Tauber.

Dagb.35. saadanne fatalistiske eller tyrkiske

Tragedier. Heib. Perseus. I. (1837). 223. man
skulde tro massivt og tyrkisk, hos Gud var

der ikke Naade at finde for Stemningsmen-

50 nesker. JørgenNiels.VU.30. det var vel deres

(9: gymnastiklærernes) Mening at gøre os til

Mandfolk (o: ved brutalitet), men Metoden
var dog tyrkisk og nfornuitig. JohsWulff.

MG. 13. du er i Besiddelse af en mere end tyr-

kisk Skinsyge.ElisabethHude.CarolineSchlegel.

(1944).138. jf.: den uhyre Opsigt, (teologen)

Strauss har gjort med sin ramtyrkiske
(d: ukristelige) Betragtning af den Evange-
liske Historie. Grundtv.(Kirketid.l837.787).

2) i substantivisk anv. 2.1) (nu næppe br.)

i forb. de tyrkiske, tyrkerne. LMFasting.

VT.48. 2.2) om sproget, (ofte i forb. som for-
staa, tale tyrkisk ell. paa tyrkisk^.
Jeg veed det Tyrckisk er, det Sprog gaar

XXIV, Rentrykt >•/. 19*8 84
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ud paa us. Holb.Paars.140. Slægtskabet imel-

lem Lappisk-Ungarsk og Tyrkisk. Rask.Br.
1.314. de syv Taarne, paa Tyrkisk Jedi
Kulelev. HCAnd.SS.VII.255. et renere tyr-

kisk. Øsfrwp.T.iSi.
II t (jf- III. sin 4.3 slutn.).

jeg glemmer aldrig hvor hånd skreeg paa
sin Tyrchisk ach! la! la! la,\ Holb.Didr.18se.

II
(nu 1. hr.) i hest. anv. (dette ses) klarest

i Tyrkisken. Rask.Br.1.386. han forstaar kun
daarligt det tyrkiske

j 2.3) (nu sj.) om
tyrkisk skik og brug; i forb. paa tyrkisk.
*Hans Knæbelbart med Konst paa tyr-

kisk op var sat. Helt.Poet.69. At spiise paa
Tyrkisk! . . Jeg veed nok, at I sidder

paa Haserne. Biehl. Overs. afFavart: Soliman
n.(1763).43.

II
især i videre anv. (jf. tyr-

kisk 1.2); navnlig: paa en grusom, barbarisk

ell. skæbnehengiven, fatalistisk maade. Discip-

1erne i Skolen . . bleve hudstrøgne . . og
paa Tyrkisk aipiåskede.WHøyberg.0.26. En
samvittighedsløs Embedsmand kan i sin

Kreds regjere paa Tyrkisk, saalænge . . det

Ivkkes ham at blænde sine Overautoriteter.

Blich.(1920).XXI.60. ved sit Ansigt kunde
(han) bringe En til paa godt Tyrkisk at tro

paa en Forudbestemmelse ; thi hvo, der saa
hans Ansigt, maatte uvilkaarlig sande, at

han alt i Modersliv syntes bestemt til at

blive en stor Branker. Goldschm.II. 19. det

erpaasin Tyrkisk ^o; ukristeligt) at handle
med Folk. Holb.GW.IVlO.

3) i faste forb. (kun de vigtigste er medtaget;

i visse forb. (navnlig dyre- og plantenavne)

betegner tyrkisk blot, at genstanden stammer
fra (Levanten ell. andre) fremmede (især:

fjerne, eksotiske (hedenske)) lande). \\ tyrkisk
and, \ d. s. s. Moskusand. Thurah.B.281.
MøllH.1.70. SaUXXY763. \\ tyrkisk bad,
(fagl.) særlig form for varmluftsbad, der af-

sluttes med afkøling i sval luft. Panum.521.
LSal.XII.48. jf. I. Bad 3.1 : vi besøge et

tyrkisk Bad. HCAnd.SS.VIL267. \\ tyrkisk
balsam, (jf. eng. f Turkey balm, drage-

hoved (4), Dracocephalum Moldavica L. (med
balsamisk duft), og tyrkisk bom, tyrkisk

salve ndf.; apot., nu 1. br.) balsam, salve anv.

til forsk, udvortes brug; Balsamum turcicum.

OrdbS.
II
tyrkisk bind, (bogb., nu næppe

br.) kulørt papirbind (jf. tyrkisk marmor,
papir wd/.^. Holb.Er.1.4. \\ tyrkisk blaa(t),
se tyrkiskblaa, Tyrkiskblaat.

|| f tyrkisk
bom {sidste ord er fr. baume, balsam) d. s. s.

tyrkisk balsam (se ovf.). Graah.PT.1.25.
\\

t tyrkisk byg, 2( majs (jf. tyrkisk hvede,
korn, ris ndf.). Moth.T253. \\ tyrkisk
bønne, {jf. sv. tur(ki)ska bonor og tyrkisk

ært ndf.; nu næppe br.) ^ alm. bønne, Phaseo-
lus vulgaris L. JTusch.164. OeconH.(1784).
11.226. SLangkjer. Varekundskab. I.(1856).136.

Larsen. \\ tyrkisk due, (nu sj.) d. s. s.

Tyrk 4.2. Moth.T253. \\ tyrkisk eg, ^
d. s. s. Frynseeg. CSuhr.HaversAnlæg.(1844).
28. BerlHaveL.lI.283. \\ tyrkisk frø, (zool.,

nu næppe br.) d. s. s. Peder Oxes Frø (se

I. Frø;, Klokkefrø. Luxd.Dagb.II.337.
||

tyrkisk garn, (jf. Tyrkegarn; nu sj.) garn
(fra Tyrkiet), der er farvet tyrkiskrødt. Funke.
(1801).11.668. VareL.(1807).111.266. D&H.
II
tyrkisk græs, (nu næppe i rigsspr.) ^

marehalm, Elymus arenarius L. JTusch.76.
VSO. ogs. om baandgræs, spansk græs (se u.

spansk 4;.- CGRafn.Flora.1.507. \\ tyrkisk
hassel, 2( hasselbusken Corylus colurna L.

10 (hvis ved anvendes til snedkerarbejde). MentzO.
PI. 69. Møbelsnedkeri. [1937J. 15. jf.: Tyr-
kisk Hasselnødtræ. SLangkjer. Varekundskab.
I.(1856).295.

II t tyrkisk havre, ^ sværd-
havre, Avena sativa L. var. orientalis. CG
Rafn.Flora.1.566. VSO.

\\ f tyrkisk hue,
d. s. s. Tyrkehue 1. Falst.93.

\\ f tyrkisk
hvede, (jf. tyrkisk byg, korn, risj 2( majs,
Zea Mays L. JTusch.267. VareL.(1807).lI.
189. Schack.40. se ogs. sp.l330^'«: \\ tyrkisk

20 knob, 4> særlig slags (pynte)knob slaaet af
flere strenge. Rdding.IlI.883. Funch.MarO.I.
49. En femslaaet tyrkisk Knoh. KnudAnd.
HH. 25.

II t tyrkisk korn, (jf. indiansk
korn u. indiansk 1.2J S( d. s. s. tyrkisk hvede
(se ovf.). JTusch.267. Pfiug.DP.442. vAph.
Nath.lV437. Hallager.31. \\ tyrkisk korn-
blomst (ogs. (som ent.) -blomster. Moth.Conv.
T154), (nu næppe br.) 2( Centaurea cyanus L.

(kornblomst) ell. scabiosa L. (stor knopurt).

30 lDJust.Havevæsenet.lI.(1774).271. jf.: Tyr-
kiske Kornblommer. OeconH.(1784).Il.
281.

II t tyrkisk krone, 2( lupin, Lupinus
L. Moth.T253. lDJust.Havevæsenet.n.(1774).
250.

II
den tyrkiske lejr, se Lejr 5.

||

(bogb.:) tyrkisk Marmor: primitivt mar-
moreret Papir med fine Aarer ligesom græsk
Marmor, men uden Bølgestriber. j^vDa/jL

Ordbogf.Bogsamlere.(1919).114(jf. Marmor 4

og tyrkisk bind, papirj. || tyrkisk musik.
40 1. cT musik (der præges) af slaginstrumenter

som tromme (jf. tyrkisk tromme ndf.),

bækken, triangel osv. (ogs. om selve instru-

menterne); larmende (militær)musik; janit-

sharmusik. Hakkebræt og tyrkisk Musik
forstod han . . at behandle. Grundtv.Saxo. I.

138. I den tidlige Morgenstund marcherer
med tyrkisk Musik de respectable Borgere
(i skyttelavet) ud af Byen. HCAnd.SS.IV146.
Prægtigt det er dog at bo i Staden!

|
Tyr-

so kisk Musik ved Vagtparaden
|
har man hver

Dag aldeles iTit.Kaalund.83. MusikL.lI.412.
2. (næsten kun i forb. (hele) den tyrkiske

musik^ i videre anv. (jf. (jarg., foræld.):

Her see I mig (o: en fange) hvorledes jeg er

belæsset med Jern. Denne Mondering, som
I see mig iført, kaldes den stive Springer

eller den tyrkiske Musik, som indeholder en

Vægt af 4 Lispund. ChrKjær.Liv.(1860).65);
især dels (jf. u. Janitsharmusik ; dagl.) som

60 afsluttende led i en opremsning (af ubehagelige,

foragtede ting); „hele pibetøjet"; „fanden og

hans pumpestok". CEw.GS.94. (Garihaldi)

og Victor Hugo skrev Breve til hinanden

om Verdensfreden og Socialismen og den
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hele tyrkiske Musik med Menneskehedens
Udvikling og Fremskridt.ZLars.DM. 76. syng
(o: digt) os noget ungt og sundt om Pige-

børn og Solskin og hele den tyrkiske Musik.
Nathans.HD.II. 56. dels (sml. Klaphorn 2;

vulg.) om kønssygdom. Kalk.II.521V*. Tag
Jer i Agt for den Lade . . for der holder Ali-

mentationen og den tyrkiske Musik til (o:

risikerer man alimentationsbidrag og kønssyg-

domme). AndNx.FL.81.
II

tyrkisk papir,
(bogb., nu næppe br.) d. s. s. tyrkisk marmor
(se ovf.). Holb.Paars.145. (en bog) indbunden i

tyrkesk Papiir.LTid.i727.340. VareL.(1807).
11.275.

II
tyrkisk peber, se Peber 3.1.

II
tyrkisk pibe, (jf. tyrkisk rør ndf.; især

fagl.) spec. om tobakspibe med langt, lige rør

(„chibouque") ell. om vandpibe, en stor, tyr-

kisk Vibe. HCAnd.SS.VII.253. S&B. jf. tyr-
kisk piberør. SLangkjer. Varekundskab. I.

(1856).294.
II
tyrkisk pibetræ ell. pibe-

ved, (jf. foreg, gruppe) se Pibetræ, Pibeved 2.

II t tyrkisk ris, (jf. tyrkisk byg, hvede,
korn ovf.) majs. NyeHygæa.V(1825).180.

||

tyrkisk rokoko, (æstet., mindre br.) form
for rokoko, præget af tyrkisk, orientalsk stil.

TKrogh. Da.Teaterbilleder.(1932).124. se ogs.

u. Rokoko 1.
II
tyrkisk rose, 2^ om forsk,

roser, især kapucinerrose. Rosa lucida puni-
cea, og R. foetida bicolor. IDJust.Havevæsenet.
I.(1774).256. PMeyer.Blomstervennen.(1835).
104. HavebrL.*II.653. \\ tyrkiske rosen-
perler, se Rosenperle. || tyrkisk rod(t),
se tyrkiskrød. Tyrkiskrødt. || tyrkisk rør,

(jf. Tyrkerør og I. Rør 2.3; nu næppe br.)

d. s. s. tyrkisk pibe(rør) ovf. Riber.11.107.113.

[I
tyrkisk sabel, (mindre br.) (orientalsk)

krumsabel. Moth.S8. Reiser.IV71. VSO.VI.
13.

II
den tyrkiske sadel, (jf. Tyrkesadel;

anat., nu 1. br.) d. s. s. Sadelgrube (Sella tur-

cica). Saxtorph.0.88. Viborg &Neerg.HB. 9.

Meyer.'977. \\ tyrkisk salve, (apot., nu
1. br.) d. s. s. tyrkisk balsam (se ovf.). Folk
Lægem.III.113.

\\ f (jf. Tyrkepas; Tyrkisk
Søpas. Et Document, der befrier for Opbrin-
geise eller Molest af Barbareskernes Kryd-
sere. Harboe. MarO. 418.

II
tyrkisk tobak,

(fagl.) om forsk, fra Tyrkiet stammende to-

bakker; S( spec. om sort af bondetobak (2),

Nicotiana rustica L. SLangkjer. Varekundskab.
I.(1856).209. MøllH.VI.48. Molde.Tobakken.
(1941).99.

II
tyrkisk tro, (nu næppe br.)

tyrketro. vAph.(1764).
|| tyrkisk tromme

(jf. u. tyrkisk musik ovf.), se u. II. Tromme
1.

II
tyrkisk tæppe, Y (blødt, fint) tæppe

fra Tyrkiet; Smyrna-, Savonnerie-tæppe. Vare
L.(1807).III.184. MøllH.V1.363. PWester-
mann.ÆgteTæpper.(1945).75.

jf. tyrkisk bord-
dækken u. Dækken 1. billedl: Retsom et
blødt, et blommet tyrkisk Teppe

|
Udstræk-

ker spraglet sig hiin Kløvermark. ZJagfjer.//.

365.
II

tyrkisk ært, f ^ (i flt.) d. s. s.

tyrkisk bønne ovf. Vothmann.Haugedyrkning.
(overs.l817).156.

tyrkisk-blaa, adj. (ogs. skrevet tyr-

kisk blaa. MO.(u. tyrkeblaaj. D&H.). (jf.
tyrkeblaa; fagl.) af en dyb mørkeblaa farve,

substantivisk (jf. -blaat^; Det mørke tyrkisk-
blaa og kongeblaat erholdes (ved flg. pro-
ces). Manufact.(1872).282. -blaat, et. (ogs.

skrevet tyrkisk blaat. VSO.), (jf. Tyrke-
blaat og Tyrkisk-grønt, -rødt; fagl.) (farve-

stof, der farver) mørkeblaat. vAph.(1772).III.
-ffrønt, et. (jf. -blaat, -rødt; fagl.) kobolt-

\Q grønt-lignende farvestof. VareL.*496. -rød,
adj. (ogs. skrevet tyrkisk rød. Rawert&Gar-
lieb.Bornholm.(1819).38). (jf. -rødt og -blaa
samt tyrkerød; fagl.) af en mørk rød farve.

tyrkiskrødt Bomuldsgarn. Manufaet.(1872).

249(jf. Tyrkegarn;. VareL.*894(se u. -rødt).

-rødt, et. (ogs. skrevet tyrkisk rødt. VSO.
Christ.Kemi.162. Malerfaget.fl935J.426). (jf.
-rød, -blaat, -grønt og Tyrkerødt; fagl.)

(farvestof, der farver) mørkerødt; Adrianopel-

20 rødt. KunstmusA.1926.399. Tyrkiskrødt . .

er en til Farvning af Bomuld (Tyrkiskrødt
Garn) anvendt rød Farvelak. FareL.*594.
Tyrkisse, Tyrkos, en. se Turkis.

tyrksk, adj. se tyrkisk.

Tyroler, en. [ty'roUar] (i bet. 2, sj.:

Tyrol. * Sving
|

af Svejtrit og Tyrol (c\d

^oiiåeiio\).Aakj.VVF.84). flt. -e. I) person
hjemmehørende i Tyrol. PMøll.I.69(se u.

jodle;. *0 jeg sang og blev Tyroler. PFaJer.
30 VV24. VerdenGD.IV,2.352. 2) (J', dans.)

tyrolsk (folke)dans ell. dertil svarende musik-
stykke; tyrolervals. Fruen maatte . . spille

en Tyroler. VKorfitsen.F.109. Brenderup.§92.

3) (slagt.) d. s. s. Tyrolerkalv. Tyroler-,
i ssgr. til Tyrol ell. Tyroler (1); i en række
(især fagl.) ssgr., der betegner personer, dyr,

produkter, genstande (opr.) stammende fra

Tyrol, som (foruden de ndf. medtagne) Ty-
roler-bukser, -dans, -dragt, -dreng, -for-

40 klæde, -frugt, -grønt (d. s. s. Grønjord 2.

SLangkjer. Varekundskab. I. (1856). 439. Vare
L.* 86.313), -hamborger (Feilb. jf. Hambor-
ger S), -hat, -inde, -kjole, -klokke (se Tekn
Leks.1.564), -kvæg, -pibe (DF. XIII. 79),
-pige, -sang, -sanger, -sele, -skæfte (paa ge-

vær. Sportsleks.il. 624), -tæppe, -ur, -vest,

-vin, -vise. -hopsa, en, (jf. -vals; dans.)

pardans, der danses paa lign. maade som
tyrolervals, men med hopsatrin i st. f. valse-

50 trin. PaulPet.Dans.l2. Buchh.UH.160. Feilb.

UfF. -kalv, en. (slagt., landbr.) kalv af du-

blet (6), dobbeltlænder. LandbO.1.411. Slagter-

bogen.(1942).64. -messings, et, en. (fagl.)

urmagermessing. VareL.*92. -vals, en. (jf.

-hopsa; dans.) pardans, hvor der danses 4
takter fremad (fra hinanden og mod hin-

anden) og derefter 4 takter rundt (m. alm. fat-

ning) med valsetrin. Chievitz.FO.139. Wied.
LH.33. Feilb.

60 Tyrt, en. se II. Tyder.

I. t Tys, et. (ænyd. tyss, tøss; muligvis

substantivering af II-III. tys) tavshed (med
noget, der skal holdes hemmeligt). Tungens
Mæle-baand

|
Til hendes Skades Tys var

84*
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brudt (o: saa at hun ikke kunde røbe den
skade, hun havde lidt).PoulPed.DP.(1937)M.
*Dog bandte Lykken, sagt, med Tys

|
Per

Plebs. 22eewfe.//.37S. *Hand taler ey om Klap
og Kys,

I

Ney der om er et ævigt Tys.
Clitau.PT.34.

II. tys, adj. (nu dial. tøs. se ndf.). (ænyd.
tys, tøs, tavs; rimeligvis subtraktionsdannelse

til II. tyst; //. I. Tys, III. tys; vist kun præd.
ell. som adv.; nu kun dial., jf. VSO. MO.) uden i'o

støj, (stærke, forstyrrende) lyde; stille (II.2);

tavs; tyst. (ofte i synonym-forh. m. adj. som
kvær, rolig, stille, tavs). I) om levende

væsen (person): d. s. s. II. stille 2.2. (ofte i

forb. som holde sig, være tysj. *hand gand-
ske tys i Skabet skulle st&ae. PoulPed.DP.
(1937).87. *han drog fra mig . . tys og stil.

Rose.Ovid.1.8. *Da gik hun tøs og qvær
udi et lugt (o: lukket) Ca,]^el.Phønixb.TC.I.

Nr.2.8. *Naar onde Tunger stænke [ For-
gift, mit Navn at krænke,

|
Da vil jeg være

tjs.Brors.35. Han holdt sig ganske roelig

og tys (Lieb.DQ.II.351: ta,ns). Biehl.DQ.IV
136. *han (maatte) erindre

|
At være tys og

tB,vs.TBruun.I.144. hun er altid saa tøs.

Esp.367. kan I nu være tøs lidt. UfF. Feilb.

uegl. (jf. u. tysse 2.i): *For ham (o: vor

bug) vi knæler mangen stund,
|
Og giør

ham tys og rolig (o: ved at spise). Sort.

PSkan.88. |j i udtr. for, at noget hemmelig- 30

holdes, ikke omtales ell. røbes, gaar stille af.

min Nød blev icke tys. PoulPed.DP.(1937).
84. Alt saadant kunde aldrig gaa saa tys
til, at jo Kongens Moder . . fik alt iblant

noget deraf at vide. Kyhn.PE.84. En tem-
melig lang Tiid blev denne Handel ved min
Forsigtighed og Aarvaagenhed ganske tys

og ta,ys. Biehl.DQ.IV51. især i forb. holde
noget tys, tie med noget; holde noget tavs(t)

(se II. tavs 3 slutn.). PovlPed.DP.(1937). 40

38.51.53. *holder alting qvær og tys. Schan-
drup.02^. Vi holdt vores Kierlighed saa tys,

at der ikke kom det mindste Nys derom til

Fruens Øx&n. Biehl.DQ.IV.132. Bagges.Ungd.
1.79. jf. VSO. MO. 2) (jf. II. tavs 2, II.

tyst 1.3^ om (forhold i) naturen olgn.: d. s. s.

II. stille 2.3. *Ey Stormen idelig er altid

lige stor,
|
Men snart er tys. Falst.Ovid.34.

Vor Jord, som tys og taus i Mørket laae.

Bagges.SkR.33. *Nu blev Naturen tys, og 50

nu et Havblik \a.T.Bynch.VT.20. alting er

saa tøs. Feilb. \\ i upers. udtr. Om Natten
skal han særdeeles tilsee, at Signal-Skuddene
rigtig tælles, og at der for den skyld paa
Skibet er meget tyss.SøkrigsA.(1752).§705.

III. tys, interj. egl. gengivelse af en lang,

ustemt hvislelyd (oftest ledsaget af læbe-

runding): [s', /•]; nu ofte, navnlig i læse-

spr., udtalt efter skriften [tys(*)] Høysg.AG.
138. (om skrivemaaden tst se ndf. — dial. io

tøs. Feilb. BornhOS.). (ænyd. tys, tøs; sml.

eng. tush (f twish), udtr. for utaalmodighed,
ty. tusch, (m)nt. tus(s) samt Ideforss.Depri-
mårainterjektionerna.I.(1928).320(bl. a. tyss

og tuss, fra Skaane); rimeligvis lydord, mu-
ligvis dog egl. spec. anv. af II. tys (jf. u. II.

tyst 1.2j) lyd, hvormed man paabyder
tavshed; hys; st. Tus! (ell.) TyB\ Moth.T228.
jeg ikke kan

|
I Gang min Tunge faae ;

men tys, nu gaaer det a,n.Wess.47. Nu tys!

lad ret os lytte til
|
Hvad Herren med os

tale v\\.Grundiv.SS.1.87. han (skal) sige:

tys (Chr.VI: tie stille) \Am.6.10. JVJens.
CT.54. Tys nu, tys nul Det er ingenting.

EBertels.MH.145.
\\ (jf. III. med 11; nu sj.

(i rigsspr.)) i forb. m. præp. med. Tys nu,
Musa, med din Yrede. Falst.Ovid.104. „Men
naadige Grevinde. —" — „Tys! med Deres
MenV Biehl.(Skuesp.III,3.94). Tys! Tys med
ieTlLinnemann.NF.33.

\\ (jf. u. st 1 slutn.;

sj.) udraab, hvormed man paakalder ens op-
mærksomhed: pist! (hun) giør Tegn ned til

Gaden: „Tst, Tst . . tag (papiret) gesvindt
op, og løb." Skuesp.III,1.16.

I. Tysk, en. [tys^] (i ældre tid oftest

skrevet Tydskj. flt. -e. (ænyd. (en, denne)
tydsk (best. f. (som koll.) tydsken, i flt.

tydskene; ell. tydesk(e) (DMag.IV347f.);
af III. tysk; jf. II. Tysk; t rigsspr. nu 1. br.,

jf.: „den ældre Form, og endnu: hvad siger

ikke Tydsken?" Levin.); talespr. foretrækker

Tysker) person af tysk afstamning, natio-

nalitet; tysker, (ofte m. overgang til III.

tysk 2.1j. I) i ubest. f. ingen Tydsk eller

Udlændisk maatte kiøbe Øxen (o: øksne)

her i L&nået. Holb.DH.IL19. (han) var en
Tydsk. LTid.1727. 58. Landet (har) haft en
af Tydske og Danske blandet Befolkning.

Molb. DH. 1. 269. Roos. Germanica. (1938) . 73.

Esp.365.
II

i sammenligning (jf. u. Tysker

1.3J. ordrig som en Tysk. Holb.I)NB.18. især

i forb. vred som en tysk, (nu:) vred som
en tysker (se Tysker I.3). Mau.II.474. Holb.

Vgs.(1731).II.15. KomGrønneg.IL124. han
blev vred som en Tydsk,

|
Da han traf mig

hos Konen. Hrz.D.1.150. \\ talem. vi tyske
frygter gud, men ellers intet i verden
(efter en tale af Bismarck 1888, se Vogel-

J0rg.BO.6ll). 2) i best. f. tysken, i rigsspr.

nu vist kun koll.: tyskerne; især: den tyske

nation, vi her
|
Os efter Tydsken skabe.

Reenb.II.48. Ach Herre! hvad siger ikke

Tydsken? Ein Mahl ist kein Mahl. Holb.

Masc.ILl(jf. ovf. l.26f.). Man ærgrer dog
ei Tydsken bort,

|
Om man sig ærgrer sort.

Rahb.PoetF.L107. vi alle maa afsted (0: i

krig),
|
For ellers kommer Tydsken og hjæl-

per os dermed (0: med at pløje og høste).

PFaber.VV2. MGiørup. (Folkets SangB. 510;

se u. I. Dansk 1 slutn.). Lad Tøjterne ved
Elben være Tysken parat: |

Enker er de

sønderjyske Figeil Drachm.DG.130. Hun tror,

Tysken kommer og tar os allesammen. J.mi

Nx.MR.141. Esp.365. \\ i talem. (nu 1. br.:):

tysken bliver aldrig dansken god. For
Literatur ogKritik. VI. (1848). 304. jf. : Før
Tydsken bliver Dansken god, |

Før voxer

Figen paa EylleTod.Lehm.TD.8. samt Suhm.
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NSaml.IV,2.39. Vogel-Jørg.B0.188. hvad
gør ikke tysken for penge? osv., se

Penge 3.

II. Tysk, et ell. (gldgs., især i hest. f.)

en. [tysg] (i ældre tid oftest skrevet Tydsk/
(glda. aff tysk (Brandt.RD.1.283), po dysk
(KvindersRosengaard.(1930).127), oldn. å J)y-
6esku ell. J)^(5)versku, paa tysk manér,
mæla {)y6esku, tale tysk; af III. tysk; jf.

I. Tysk)
I) (jf. I. Hjemme-, I. Jøde-, Svejtsertysk

og u. høj-, nedertysk^ det tyske sprog.
I.l) i egl. bet. (ofte i forb. som forstaa, kunne,
Fæse, skrive, tale tysk (jf. u. bet. I.2)). Jeg
hører, at du kand snacke Tydsk, Jeppe!
Holb.Jep.1.6. en rigtig Dansk vil vel være
Dem (o: W. Grimm) ligesaa forstaaelig som
en fejlfuld Hy^k.Rask.Br.I.Sl. *Med Fruerne
Fransk, og Tydsk med sin Hund,

|
Og Dansk

med sin Tjener han talte. Wilst.D.1.63. Det
første Tydsk og det første Fransk

|
Jeg lærte

. . ved ham. Winth.IY97. læs paa din Tysk
(o: din tyske lektie) \D<&H. Navnet Pilger

betyder Pilgrim. Det er Tysk. Bers.G.64.

sprekke, sprokke tysk, se II. sprekke 1, II.

sprokke. talem.: al vor fortræd er tysk,
(nu i reglen opfattet som hørende til III.

tysk 1, jf. Grundtv.(1940).IV430) se For-
træd 5.

II
styret af præp. lokaliserede Over-

sættelser af Tydsk. Werl.Holb.*142 (jf. ndf.

1. 48f.). (jf. u. III. i 1.3 slutn., nu næppe br.:)

Jeg gjælder for at læse ganske udmærket,
i tydsk, mine Y,\Qntyx.ECAnd.BCÆ.I.274.
oversætte fra ell. til tysk I spec. i forb. paa
tysk: Holb.Skiemt.D4». jeg (kan) læse baade
til og fra Bords paa Tydsk. PAHeib.Sk.II.85.
(han) sagde (det) paa et stammende Tysk.
AaDons.DU.84. — (jf. ndf. u. bet. 2 og III.

sin 4.3; gldgs.:) Herr v. Ruth sagde paa
sinTydsk,ati saa Fald vilde han blomstre
som en Rose.Gylb.IV259. (han) tog høfligt

tilorde paa sin tysk: Vor Lystighed var ikke
ondt ment. JVJens.FD.3. EdvLehm.Ombibe-
len.(1906).n.

||
(sml. det tyske u. III. tysk

2.2; især gldgs.) i best. /. tysken (i[ tysket:
For Tydsked (a: for at lære tysk) var vel
Leipzig det beste stæd. Cit.1737.(DMag.6R.
1^268)). Sliber . . kaldes nu en skærslip, af

tydsken. Moth.S489. af tydsken paa danske
overs&t. LTid.1743.731. (hun) er . . ikke
Tydsken ganske mægtig. Kierk.1.334. Hoved-
kilden (for Kierkegaards sprog) er Bibelen i

den gamle lutherske Oversættelse med Spor
af Tysken i Ordstof og Sætningsbygning.
VilhAnd.Litt.il1.700. 1.2) (jf. III. tysk 1.4,

Tysker I.2; nu vist kun dial.) i videre anv.,

om hvad der er, lyder uforstaaeligt, urigtigt.

Dette er noget galt Tydsk (0: noget ufor-
staaeligt). Kom Grønneg. 1. 80. Jeg forstaaer
ikke tydsk (naar man ikke vil forstaae eller

høre hvad der siges). Levin, („hos Almuen").
Det er tysk, det forstår jeg ikke, siger pi-

gerne, når der siges dem en plathed. j^n's<.

Ordspr.474.
|| især i forb. snakke, tale

tysk, tale uforstaaeligt; spec. om smaabørn:
(endnu) ikke kunne tale rent. FCLund.
Thorseng.(1823). 106. CReimer.NB.628. Sand-
feld. (StSprO. Nr. 81. 24). Kris t. Ordspr. 474.

UfF.
2) 07n tysk skik og brug; i forb. paa

tysk. Holb.Paars.ll2(se u. IL Jydsk i;.

Staden jeg misunder ei dens Bal . .
|
hvor

danske Dyd paa Tydsk bortvalses skal.

10 FGuldb.II.249. Kierk.lV.402. opdragen paa
Tysk. D&H.(u. tyskdannetj. || især (jf. ovf.

u. bet. 1.1 og III. sin 4.3; gldgs.) i forb. paa
sin tysk. man begyndte (ved koncerten)
paa sin tydsk (at trompete).Bagges.III.161.
hos ham (0: den danske konge Ingel) skulde
Alting være paa sin Tydsk.Grundtv.Saxo.il.
55. *(Knud) holder selv Stigbøilen for Kong
Niels!"

I

— „Ja, det er paa sin Tydsk!"
Recke.KM.116.

20 III. tysk, adj. [tysg] Høysg.Anh.22. (i

ældre tid oftest skrevet tydsk^. intk. d. s. ell.

(nu næppe i rigsspr.) -t (jf. Esp.§146 c og
u. Tyskølj. gradbøjn. (sj.) -ere (Grundtv.
Dansk. 1. 61), -est (smst.77. Brandes.VII.
679). {glda. t(h)y(d)sk, thydesk, intk.: tyst,

tytz, thythist, æda. (intk.) thythæst (Kalk.
IV.503. V. 1095. Brøndum-Nielsen. GG. II. 228.

301), oldn. {)^(6i)skr, {)y6(v)e!(r)skr, osax.

thiudisc, oht. diutisc (ty. deutsch; sml. holl.

30 duitsch, hollandsk, eng. dutch, d. s.); afl,. af
et germansk ord for „foW (besl. m. II. tyde;
s. d.) og opr. benævnelse paa det ty. folkesprog

(i modsætn. til latin ell. angelsaksisk); jf.

I-II. Tysk og germansk (3), teuton(i)sk)

I) adj. til Tysker (I-II. Tysk) og Tyskland.
I.l) i al olm. den tydske ^td>,t. Holb.GW.
(1724).U se. Tydske Soldater. PÆifM«./si.5d.
der (er) Styrke i den tydske Sang. Pioug./.

22. Stoppebommen (ved en sdjy. jærnbane-

40 overskæring) var fra den tyske Tid og blom-
laadden. JacAnd.Er.III.44. en tysk schåfer

(jf. Schæfer 2).Gersov.KL.117. jf.: Tydske
Jochum, Velmeriterede Sprogmester paa An-
holt. Holb.Paars.)(3''.

II
om sproget, hvad vil

det Ord Von egentlig siige i det Tydske
S\)TOg? sa.Tyb.1.4. tydsk -danske Compen-
dier. Kierk.III.lOl. Bogan.II.64(se u. I. Time
8.2j. tyske laancord i dansk

j jf.: Længe
nok har hun, tydske Frøken (o: om det

50 ty. sprog), blæret
|
Sig i mit Sæde, og jeg

(0: det da, sprog i Sønderjylland) gnavet
Been. KKarstens. S. 212. om særlige i Tysk-
land anvendte skrifttegn og skriftformer: De
saakaldte „angelsachsiske" og „tyske" Hu-
ner.OpfB.* 11.469. Tysk Sknit.EKroman.
SkriftensHist.(1943).63. tysk y, æ, (0: ii,

å, o)
i
MeddRytt.175. 1.2) (jf. II. hjemme-,

ram-, ravtysk og bet. 3) som i særlig grad
har de for tyskerne ejendommelige egenskaber

60 ell. efterligner tysk brug ell. sædvane; ogs.:

tysksindet (1). Ulysses Von Ithacia Eller En
Tydsk Comoedie. IIolb.(komedietitel.l725). før-

end vi med vore Tydske Konger fik den
lange Række af endnu langt tydskere Dron-
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mngeT.Grundtv.Dansk.1.61. han var i tydsk
Forstand en Professor i Philosophien efter

en stor Maalestok, idet han a tout prix skal

forklare Alt. Kierk.IY292. Der er i ham (o:

Max Klinger) noget af det Tyskeste af alt

Tysk. Brandes.VI1.679. Feilb. han gik til

værks med ægte tysk grundighed • jf.:

Fjendskabet mellem Holberg og Hojer har
. . nationale Aarsager. Det er Modpolerne i

Monarkiet, det engelske Norge og det tyske i'o

(o: tyskprægede) Slesvig, der skærer sammen
i Rigets og Kulturens Midtpunkt. VilhAnd.
LdU.II.300. 1.3) (hist.) spec. m. henblik paa
hertugdømmerne Slesvig og Holsten (der admi-
nistrativt betragtedes som en helhed, havde

fælles forvaltning); især i faste forb. som
tyske kancelli (Holb.DNB.699(se u. Kan-
celli 1^. det for (holstenernes) Skyld exi-

sterende tydske Ka,nsellie.Abrah.A.29. Til

KnudFabricius. (1945). 44 ff.) ell. betegnelser io

for hertugdømmerne som: Kjøbenhavn . . var
(ogsaa) Hovedstad for de tydske Hertug-
dø mmer.Le^m.ri).iS. En almindelig Tale-

brug, naar der taltes om begge Hertugdøm-
mer, var „Kongens tyske Lande".éosen-
dal.D.1.83. Den Danske Vitruvius, indehol-

der Grundtegninger . . af de merkværdigste
Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt
de Kongelige Tydske YTOvinzer. Thurah.
(bogtitel.1746). 1.4) (dial.) i videre (overf.) 30

anv.; især: 1. (jf. tysksindet 2) arrig,
gnaven ell. hoven, vigtig. Naar Enkedron-
ningen . . kørte med Forrider og havde
ridende Jockeyer, saa hed det: „Hun er

tysk i Dag!" Og vi løb hurtigt ind. Cavling.

RS.34. UfF. 2. (jf. IL Tysk 1.2^ om en per-

sons, spec: et lille barns tale: uforstaaelig;
stammende. Rask.FynskeBS.65. Fabricius.

Drejø.(1882).104. UfF. Feilb. 3. fremmed-
(artet) olgn. FCLund.Thorseng.(1823).106. 40

(den danske dragon til de franske soldater:)

Snak Dansk, I tydsk Hunn (o: hunde) \

Blich.(1920).XXVI.88. jf. Krist.Ordspr.646.

2) i substantivisk anv.; spec: 2.1) de ty-
ske, (jf. I. Tysk; nu sj.) tyskerne. *de vakre
voxne drenge,

|
Kand i leding gaa,

|
Mod

de Tydske, Slaver, YendeT.LKok.(PSyv.Vi-
ser.(1695).584). JSneed.II.411(se u. grundig

3.1^. Han traadte som Fiende af de Tydske
i sin Faders . . Fodspor. Molb. DH. 1. 252. 50

*De tyske drog ind ad vort søndre Led. Zak
Niels. EM. 4. 2.2) om sproget (jf. II. Tysk
1). Han var ikke tilfreds med mit Tyske.
Socialdem.*/il947.Sønd.6.sp.l. \\ ofte i forb.

det tyske. FrHorn.PM.107. *Han taler og
det Tydske. Winth.I.lO. man skal rydde det

Tydske ud af Skroget. HCAnd.(1919).IV390.
det tyske er meget sværere at forstå, når
man læser det, end når de går og sprækker
det på gaden. Grønb.SV.113. spec (nu 1. br.) eo

i forb. som (oversætte) efter (ell. af.

OeconJourn.1757.618) det tyske. AUegorie
af det Tydske. We?/er.XF/. Bødt.SamlD.225.
302. Anvisning til Silkeavl. Efter det Tyd-

ske. Drewsen.(bogtitel.l842). OttoJensen.Nord-
sjæll.Vers.(1918).47. 2.3) i forb. det tyske,
(nu især dial.) om de af tyskere beboede

egne, Tyskland. Gravl.EB.48. der var Krig i

det tyske. sa.N.126. jeg (o: en dansk turist)

er lidt nede og se paa det tyske. Lindskov
Hans.NH.229. CHans.BK.137. || ofte i forb.

op(pe) (jf. op 4, II. oppe å) i (ell. fra.

Skovrøy.EF.139) det tyske. Gravl.T.177.

180. Skulde hun have faaet fine manerer
deroppe i det tyske. Linnemann.LN.60. Feilb.

3) i faste forb. (kun de vigtigste er medtaget

ndf.). II T I det tyske Bogholderi noteres

de enkelte Transaktioner i 2 — undertiden
dog flere — Grundbøger: Kassebog og '^e-

moTial. Bjarne.Bogholderi.(1921).23. jf.: Tysk
Bogføringsmetode karakteriseres ved, at der
mellem Hovedbog og Grundbøger (Kassebog
og Memorial) indskydes en Samlejournal,
hvor Posterne ordnes, før de overføres i

Totalsummer til Hovedbogen. ForrO.
|j
tysk

boghvede, (dial.) ^ d. s. s. tatarisk bog-

hvede (se tatarisk;. HøjskBl.l878.sp.806.
||

tysk husar, se Husar 2.3. || tysk hyld,
se I. Hyld 1 slutn. \\ tysk ibenholt,
dels {2() om guldregn (2), Cytisus L. (SLang-
kjer. Varekundskab. I.(1856).295); dels (og nu
især; fagl.) om sortbejdset takstræ. Nytte-

planter.403. sml. Ibenholt 2 og u. Ibentræ 1.

II
tyske klumper, se I. Klump 1.3.

||

I den saakaldte tyske Laas, ligger der bag
Riglen en sammenrullet Spiralfjeder, som
driver Riglen frem, saa snart den lades fri.

OpfB.WII.194. B&H.
II

(den) tyske Mik-
kel, se Mikkel 2. || tysk mil, se Mil 2.

||

tysk mølle, (^, l.br.) stubmølle. PSchrø,
der.Maskinlære.III.(1918).374. || tysk pil-

(dial.) 2e om forsk, arter pil (Salix) , se

Funke. (1801). II. 11 7. U9. JTusch. 212. 214.

215.357. AxLange.FP. 11.91 f. \\ tysk sa-
fran, se I. Safran 2. || tysk skjold, (he-

rald.) firkantet skjold med afrundede hjørner,

jf. PBGrandjean.Heraldik.(1919).53. SaUXI.
289.

II
tysk stang, se Stang 2.7. || tysk

tamarisk, se Tamarisk. || tysk øl, se

Tyskøl.
Il

den tyske ørn, se Ørn.

tysk-, i ssgr. (jf. Tyske-, Tysker-^ af

I-II.Tysk ell. III. tysk; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes bl. a. tysk-agtig, -ameri-

kaner, -blandet (sprog), -dannet, -fjendt-

lig(hed) , -født , -had , -hader, -kontroleret

(presse, radio), -lærer, -orienteret, -præget,

-sproget (se -sproget DO.XXI.sp.537*'^),
-studerende, -talende, -time, -ven, -venlig-

(hed).

I. Tyske, et. (ogs. Tøske. jf. ForSand-
hed.II.153. MDL.). flt. -r. (sa. ord som
sidste led af Utyske (s. d.); dial. (lollandsk))

(halvt medlidende) skældsord ell. nedsæt,
betegnelse for et levende væsen (nu oftest:

en kvinde), ell. en ting, som man har be-

svær med, som ikke vil makke ret, ell. som
man ynkes over; ogs. om overnaturligt væsen,

spøgelse olgn., ell. om skifting, barn, der har
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svært ved at lære at tale rent (jf. III. tysk 1.4,

Tysker 1.2 slutn.) olgn. *Nu paakom mig
en hæftig Lyst

|
det Tyske (o: et spøgelse)

at hesyæTge.PDFaber.VÆ.SS (jf. smst.115).

MDL. LollO.

II. tyske« V. ['tysga] (i ældre tid oftest

skrevet tydske^. -ede. {til II. Tysk, III.

tysk; jf. fortyske og III. danske, II. franske

(1), norske, III. svenske (1) og spanske)

i) (gldgs. ell. dial.) udtrykke sig (skriftligt

ell. især mundtligt) paa tysk; tale tysk
(undertiden spec. (jf. bet. 4): paa en ufuld-

kommen (ell. brovtende, larmende) maade: ved
det Ord at tydske tænke (danskere) sig om-
trendt det samme som at overdrive. Praw.
(Rahb.Min.1790.11.68; hertil: „forældet." Le-

vin.). Tyboe er ikke . . en Holstener, man
hører det paa hans Sprog: han kan ikke tale

Tysk, han „tysker" bare. VilhAnd.Litt.11.56).

Jeg (o: Thorvaldsen) kom til ham og tydskede
med en Tiener. Cit.1797.(Thiele.Thorvaldsens
Ungdomshistorie.(1851).96). Heib.Poet. V223.
Af Mangel paa Evne til at franske, nøje-

des man (under enevælden) med at tyske.

GSchutte.FL.132. jf. VSO. D&H. Præsterne
tyd skede løs om Hertugen af Augusten-
borgs Rettigheder. LHertel.HWHertel.(1897).
154. de Fremmede tydsker op imellem
os. Grundtv. Dansk. 1. 11. Vi var om Bord
hos Kejseren, og han tyskede op med vos
og ga' Cham]pa,gne. SBirck.FarisæerogTolder.
(1897).28.

II
^„hyppig hos Almuen." ilfO.

„Talespr."Z/evtn.^ i pass. m. sa. ell. reciprok

bet. at Drengen kand Tydskes, har hånd
formodentlig vildet lade see i indsluttede
(skrivelse). Cit.l737.(DMag.6R.V269). Hos-
bond kommer nok til at tydskes med ham
(o: en tysk rideknægt) skal han forstaae det.

Rahb.Skuesp.il.217. hun snakker Tydsk med
ham — jeg forstaaer dem ikke — men det
kan jeg høre, hun tydskes tilgavns. Oversfc.

11.223. 2) (jf. III. tysk 1.4; nu vist kun
dial.) tale utydeligt, uforstaaeligt ell.

larmende, i vrede. Krist.Ord8pr.474. især
dels i forb. tyske op: *ej med Nordens
Tunger

|
Tyskes op om Djævleunger.

Orundtv.PS.IX.149. LollO. UfF. \\ dels i pass.

m. reciprok bet. UfF. jf. bet. 1: saa kom
Grundene pro und contra, og man tydskedes
pro und contra, „denn pro und contra i den
Sag sich lader meget sige."" Kierk.Xn.462.
3) (1. br.) give et tysk præg; paavirke i

tysk retning; fortyske; germanisere, man
begyndte (i Danmark) at tydskes og lade
sig tydske. Blich. (1920). XXL 171. „Perso-
ner" vælskes (o: i en overs, fra svensk)
til „personæ", og „var" tyskes til „bestod
af". GSchiitte.(Bør8en."/itl944.4.8p.5). Ene-
vælden avskaffede den gamle nordiske Sys-
sel-Inddeling og tyskede den om til en
Amts - Inddeling, sa. (Aarb Thisted. 1945. 169).

jf.: •Lad Retsind roligt granske,
|
hvad

fremmed Rovlyst, egen Splid | har tysket
med det danske | i mange Kongers Tid.

Rørd.SD.147. 4) (undertiden vanskeligt at

skelne fra bet. 1; nu sj.) optræde paa tysk-

agtig vis; være præget af ell. efterligne
tysk skik og brug. (forf.) tydsker ei allene

i Ord, men ogsaa i Meningen og Foredrag.
AbraJi.A.5. Bagges.III.166. Navnene Carbo-
naro. Demagog, Liberal, Jakobiner, Sans-
culot (vilde) været vanskelige at faae til

at hæfte paa en Skribent af saa reenroyali-

10 stiske Grundsætninger (som Pram). At han
derimod tydskede (syntes) at være i Tinge-

nes sædvanlige Orden. Rahb.E.in.l29. MO.
VThist.D.167.

Tyske-, i ssgr. især af I-II. Tysk, III.

tysk (om forholdet til de ofte tilsvarende

ssgr. m. Tysker- s. d.; jf. ogs. tysk-^; kun
i faa tilfælde; bl. a. kan nævnes Tyske-had,
-kyst(en), -tid (især m. h. t. sdjy. forhold:

tidsrummet 1864—1920, da landsdelen var

20 under tysk styre. AchtonFriis.JL.1.41), -væl-

de, jf. (til II. tyske 4; sj.): hiin Tyd ske-
lyst, der ikke altid har indskrænket sig til

Efterligning af vore sydlige Naboers Frem-
skridt i aandelig G\i\t\ix.Blich.(1920).XV.128.

Tysken-dæk, et. ['tysg(8)n-] (især i æl-

dre tid ogs. Tvisken-. — f Zwischen-, Instr.

'*/iol797.§20. — dial. Dysken- (BornhOS.),
Tussen- (Feilb.IIL890, u. tuesbjælke^^. (no.

tyskendekk; fra AoH. tusschendek, nt.t{w)\i-

30 schendeck, ty. zwischendeck , af holl. tus-

schen, mellem, ty. zwischen, nt. tiischen, tAvi-

schen, twisken, mn/. tuschen; foræld, i rigs-

spr.) ^ mellemdæk. Tysken-: EHeiberg.

Hvalfangstenpaa Stradtdavid.(1805).30. CollO.

Tuxen.Søfart.471. BornhOS. Tvisken-: Har-
boe.MarO. Sal.XVII.801. y/.; Tviskendæks.
Rummet imellem Skibets forskjellige Dæk
(jf. mellemdæks). Harboe. MarO. Tvisken-
dæksbjelker. Dæksbjelkerne under Mellem-

40 dækket. sms<.

Tysker, en. ['tysgar] (i ældre tid oftes

skrevet Tydskerj. ftt. -e ell. (nu sj.) d. s.

(LTid.1758.347. TrojeU.124. Rask.Br.1.372).
{no. d. s.; først kendt fra beg. af 18. aarh.;

dannet til I. Tysk (ell. III. tysk; jf. Dansker,
Norsker^; sml. Tyskerinde og Germaner (3),

Teuton; nu olm., jf.: „kun i Talespr., og i

Brugen indskrænket." Letnn.)

I) person af tysk afstamning ell.

50 hjemmehørende i Tyskland. I.l) i al alm.

Holb.Intr.5^. Naar en Tydsker dig vil lære,

I
Ærlig, grundig, kiæk at være. Wess. 223.

Herrer vi havde af Himmelens Vrede,
|
For

Tyskerne reves om BsLnmeLTkl Grundtv. PS.
V1.234. Goldschm.VIL29(om kartoffeltysker).

Ludendorff er ikke Tysker, han er Prøjser.

KLars.L.S. i ent. brugt koll.: Oehl.XXX.127
(se u. II. skatte 2.1^. 1.2) uegl. anv. af bet.

1.1 ; dels om tysksindet, -præget person, spec.

60 hjemmetysker. CThnar.( PMøll. ES. III. 23).
Krist.Ordspr.474. Baggesens tilsyneladende
Overgang til Tyskernes Lejr. VilhAnd.Litt.

11.735. Han havde altid holdt af at drille

de store Tyskere i Sognet, i hvert Fald dem,
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hvis Forældre havde været d&nske. Lauesen.
RV88.

il
dels (jf. u. III. tysk 1.4; dial.,

spøg.) om ferson (oftest: (spæd)barn), som
(endnu) ikke kan tale rent, forstaaeligt, ell.

som venlig tiltale til et barn. „Naa, skal a
ikke det (o: fange svaler), din bette Tysker,"
sagde han og ruskede (broderen) af Kærlig-
hed, fordi han var saa ^oå.Skjoldb.JJ.19.

Feilb. UfF. jf. Dania.III.299. 1.3) (bet. l.i;

i særlige forb., talem. olgn. (se ogs. Mau.II. lo

473f. Krist.Ordspr.462.474. Feilb.). højre,

venstre, tysker, svensker, se II. højre 3.2.

der skider en god tysker i ham, se III. skide.

„Uden at rose mig selv —" sagde Peer Tyd-
sker, han broutede alt hvad han kunde.
Molb.Ordspr.359. Krist.Ordspr.462. \\i rigsspr.

navnlig i sammenligninger (jf. u. Højtyskerj,
især i udtr. for at være grov, voldsom i munden
ell. optræde støjende, ubehersket, opfyldt af

vrede ell. raseri. Herren (satte) et Ansigt op 20

som en Tydsker (0: saa vred ud).Hrz.XVIII.
69. Danske Krigsmænd kan kun sejre eller

dø. Da ingen af Delene indtraf paa Als . .

skældte Hr. Ploug i 1864 som en Tysker.

Hørup.IHH. Jeg vil blæse den Gigt et

Stykke . . Det er bare . . mod Vejrskifte,

den skaber sig som en Tysker. KMunk.0.13.
*(han) bandte, som en Tydsker. Win^ft.

Y25. Wied.Da.307. spec. (talespr., jf.: „meest
hos Almuen." Levin.) i forb. (saa) arrig 30

(Pram.(Rahb.Min.l790.II.68)), gal (Levin.

Duelund.N.134. Feilb. UfF.) ell. (oftest) vred
som en tysker, meget vred osv. (jf. u. I.

Tysk 1;. Oehl.XV254. Grundtv.Saxo.il.111.
vores Præst er bleven saa vred som en Ty-
sker. Hostr. VS. III. 8. VilhAnd. Utt. II. 1018.
VnivBl.I.383(sjæll.). Feilb. LollO.

2) om ting. 2.1) (især ^) skib hjemme-
hørende i Tyskland. En anden Tysker stran-

dede midt i Halvfjerserne, han var ladet 40

med pommerske Biælker. MylErich.NS.95.
2.2) (snedk.) blære i fineret arbejde;
hirsel. Cit.l902.(OrdbS.). FagOSnedk. 2.3)

(dial.) le, fabrikeret i Tyskland. Feilb. jf.

Krist.Ordspr.474(nr.42). 2.4) (dial.) d. s. s.

Nasmakker. Feilb.

Tysker-, i ssgr. (jf. tysk- og de nu i

olm. mindre br. ssgr. (ofte m. sa. sidsteled)

m. Tyske-j af Tysker l.i ; saaledes foruden de

ndf. anførte ogs. Tysker-fjende, -had, -hader 50

(jf. -æder), -herredømme, -ven, -vælde; spec.

kan nævnes (dagl., især nedsæt.) ssgr. fra be-

sættelsesperioden 1940-45 til betegnelse af (for-

hold vedrørende) (navnlig: danske) personer,

der tilhørte, havde samkvem med ell. arbejdede

for den tyske besættelsesmagt, som Tysker-
arbejder, -bil, -bule (jf. II. Bule^, -haand-

langer, -hest, -kælling, -lejr, -luder, -mær

(jf. Mær 2), -pige, -svin (jf. Svin 3), -tid,

-tog (jf. IL Tog d), -tøs. -hop, et. (gym.) eo

betegnelse for en særlig øvelse i barren, se

Sportsleks.II.624. Tyskeri, et. flt. (1. br.)

-er. (af Tysker (ell. III. tyskj; jf. Hjemme-
tyskeri og Prøjseri; især nedsæt.) indbegrebet

af tysk væsen, tænke- og væremaade
(især betragtet ud fra dets indflydelse paa et

andet lands (kultur)forhold). paa denne Tid,

da Dannemark er et Farcetheater for Tydske-
rie .[Staffeldt.]OmAusrufungen.(1789) .4. den
Spænding, der . . var imod (Baggesen), for

det da saa omskregne Tydskeri — hvoraf
adskillige blandt Vore troedes fortrængte
og tilsidesatte. ÆaM.£.///.225. *over Tyskeri
i Nord

I
Vi (skal) Sejer y'måQ.Grundtv.PS.

IX.109. Brandes.VI1.349. Overgangstrinnet
fra Holberg- til Ewald-Tiden: Tyskheden
som en indenlandsk Provinsialisme og Tyske-
riet som ImipoTt.VilhAnd.Litt.il.600. \\ sprog-

ligt udtryk, som er tyskagtigt, tyskpaavirket

(i form ell. indhold), de (0: visse tyskere)

holde af os, og kunne alligevel nænne at sige

os de ubehageligste Tydskheder og Tydske-
rier hver anden Stund. Abrah.A.13. Davids.
B.1.218. (sproget i den ældste sv. bibelover-

sættelse) kan . . ikke frikendes for en vis

Grad af Tysken.Sal.'XXII.731. jf.: jeg (er)

bestemt paa . . at lægge mig efter Tydske-
riet for at kunne undvære al Oversætter-
hjælp. Brandes. Br. 1. 315. Tysker-inde,
en. (sj.) tysk kvinde. Grundtv. Dansk. 1.66.

-klippe, V. (jarg.) klippe haaret tæt af
(med en klippemaskine), (især i perf. part.).

Luftværnsskolens Elever . . havde faaet

Besked om, at de vilde faa en Fridag,

for at de kunde blive „tyskerklippet" —
de skulde lade sig maskinklippe i Nakken
og ved Ørene. Information. *Vio 1947. 8. sp. 5.

-spring, et. (sport.) betegnelse for visse

udspring (med saltomortale) fra vippen, et

saakaldt Tyskerspring — en baglæns Sal-

tomortale. BerlTid.*%1933.M.2.sp.5. Sports-

leks.II.624. -æder, en. (jf. Tyskæder; tale-

spr.) (ivrig) tyskfjendtlig person. (Saxo) er

den mest svorne Tyskeræder, som tænkes
kan. DTidsskr. 1905. 235. JacAnd. Er. II. 260.

Tysk -ford»erver, en. (sj.) d. s.

Rahb.E.III.127. -hed, en. flt. (i bet. 2) -er.

(„Et nyere OTd.''VSO.). I) (især m) egen-

skaben at være tysk; tysk væsen ell. ejendom-

melighed (ell. forkærlighed derfor). [Staffeldt.]

OmAusrufungen.(1789).4. den af ægte Tydsk-
hed besielede Mand (0: en tysker). Abrah,
A.3. Grundtv.PS.VII.33. i Middelalderen var

der . . strømmet en Del Tyskhed ind over

I)anmaTk.Rosendal.D.I.48. Utallige Tyskere

er blevet bekræftet i deres Tyskhed af

Goethes Faust. BilleskovJ.P.11.34. 2) (især

sprogv.) germanisme (1). Molb.NTidsskr.I.

233. (H. C.) Andersen var . . imod Udryd-
delse af gode gamle Tyskheder i det danske

S^Tog.Ruboiv.HCA.214. -laden, adj. (hos

sprogrensere) tyskagtig; tysklignende. JLaurit-

sen.Vortbogmål.(1887).15. tydskladne, smag-

løse . . SammensætmngeT.HøjskBl.1897.868.
-sindet, part. adj. I ) som er tysk af sinde-

lag ell. nærer tyske sympatier. Allen.DS. II.

231.237. den tydsksindede Rydberg. Bran-

des.Br.IV.64. Feilb. jf.: Tydsk sindet. v^pft.
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(1764) samt: Tysksindethed. Cit.1848.

(Galsch.H.217). Bl&T. 2) (dial.) galsindet;

umedgørlig; om ting: generende; ubehagelig.

Dette Kjød (o: der hlev leveret fra Slesvig)

gave Folkene (o: soldaterne) et Prædikat,
som de pleiede van at tillægge Alt, der i

Krigens Tid har vakt deres Mishag, nemlig
tydsksindet; i Analogie en Tournyster, der
trykkede, Skoe, der klemte, o. s. v. ligeledes

for at være tydsksindede.PFL/'FaupeTiJ'S'o^ lo

daterliv.(1851).109. Mormoder er tydsksindet

i J)ag.AntNiels.LL.64. Feilb. UfF. -vis,
adv. (sj.) efter tysk skik og brug. *(den) høie

Stiil hos Fordums Slægt,
|
Som tydskviis

Barder nævnet GX.Wess.l70. SvendNagelfar.
Rigsdags-Runer.(1871).20. -æder, en. (nu
næppe br.) tyskeræder. Levin, -al, et. (i to

ord: tysk øl. LHøyer.G.61. LTid.1759.91.
KbhDipl.IY709. jf.: Tydsk øU . . vulgo
Tyst-øU.Rostgaard.Lex.T76b). spec. (ænyd. 20

tysk-, tystøl ofl., glda. thy(di)støl; foræld.)

om en særlig slags, fra Tyskland (spec: Ro-
stock) indført øl. TroelsL.V.85.

Tys-mønt, en. [III] (sj.) mønt (me-
dalje) fra besættelsestiden 1940-45, med en
indskrift, der indskærpede tavshed (m. h. t.

den illegale virksomhed olgn.). PoV/\\1945.
14.sp.4.

tysse, V. ['tysa] (nu ikke i rigsspr. tøsse.

Slange.ChrIV.76. EPont.Men.III.43. Grundtv. 30

PS.IX.88. jf. Esp.367. Feilb.). -ede ell. (nu
kun dial.) -te (jf. Moth.T228. Feilb.). vbs.

(sj.) -nlng (Larsen.), (ænyd. tysse, tøsse;

dannet til II. tys (jf. sv. tysta til adj. tyst^,

ell. muligvis fra nt. tiissen, tiischen; //. III.

dysse, II. tyste; bet. I.3 er nu hovedbet.)

I) (søge at) bringe stilhed, tavshed til

veje, paabyde stilhed, ro ved gestus ell.

(især) ved at udstøde en særlig (dæmpet,
hvislende, hyssende) lyd (jf. III. tys^ ell. ved 40

beroligende, formanende ord. I.l) als. Der gik
en Surren gjennem Kirken af . . Forundrings-
Udbrud . . Der tyssedes og blev dødsstille

igjen af 0]pmæTksomhed.Ing.EF.Vin.l57.
hun (gjorde) en tyssende Bevægelse ind mod
den anden Stue og spurgte sagte (osv.).

Schand.TF.1.99. Et dæmpet mangfoldigt
Fnis lød til alle Sider, men Læreren tyssede
strengt. Buchh.UH.11. De kom afsted under
megen Støj, afbrudt af Tyssen og Formå- 50
ninger. i^aae. TT. 66. I.2) m. obj.; dels (nu
vist kun dial.) til betegnelse af den ell. det,

hvorfra lyden udgaar ell. ventes (ofte i forb.

tysse et barn^. for at tysBe børn der skrige,

raabe de: Æsopus kommeT. Reenb.Æ.30. Tsa-
ren loed, som hånd vilde tyssze dem, at de
ej saaleedis skulde skieide hin anden ud.
JJuel.278. Han (o: Jesus) tysset blev med
\\\gge-^ang.Grundtv.SS.llL43. Skal da
jeg min Amme tysse,

|
Som har sunget for eo

min Vugge. PaWf.F/. 272. VilhAnd.AD.181.
Esp.367. Feilb. (1. br.:) var jeg som Dig,
som Barnet,

|
Der tysses isovn ved en

Sa,r\g\Drachm.T.16. VSO. || dels (især Qi,

nu 1. br.) med lyden som obj. Velkommen
store Fred, som Verdens Tummel tysser

|

Med majestætisk Roe fra Evighedens Nat!
Tullin.L163. Sygevogteren skal anvende al

muelig Forsigtighed at tysse al Aliarm . .

hvorved den Syge kan blive forstyrret i

sin Søvn. Strack.TvendeTaler.(overs.l784).14.
*(de) tyssed med Sang hendes Klage. Zaa-
lund.HS.19. Elven . . tysser ej sit Harpe-
spil. J?icft.//. 235. jf. bet. 2.2: det var, som
om Tanke og Tale blev tys&Qå.KWiinstedt.
SologSorg.(1926).40. jeg (hørte) en kort
Tenor-gøen, som brat blev tysset ned.
EChristians.Mødre.(1935).27. Ved Tæppets
Fald var der efter hver Akt spredt Bifald,
men det tyssedes ned af en stedse heftigere

Ryssen. Pol.*/»1936.10.sp.4. 1.3) i forb. m.
præp., især paa, til angivelse af den ell. det,

hvorfra lyden hidrører ell. ventes (sj. til

angivelse af lyden: Ikke blot med Sværd og
Bøsse

I
Dine (0: Danmarks) Svende, dine

Mænd
|
Maa paa Tysker-Larmen tøsse,

|

Men ej mindst med Mund og Ven. Grundtv.
PS.IX.88). EPont.Men.n.14. Hun tyssede
paa ham med visnende Haand,

| Og afbrød
ham. Rahb.PoetF.L202. *(han) tyssede paa
Hunden, der hilste ham som Giest.Winth.
D.262. Hun lo og klappede i Hænderne. Jeg
maatte formelig tysse paa hende, for at ikke
Larmen skulde blive høit. Drachm.UB.19.
Neh.8.11(1931).

|| (1. br.) i forb. m. præp.
ad. Uh, hvor Hundene tude ledt . . gak ud
. . og tys ad dem. GunildLarsdatter.(1871).24.

2) videre (uegl.) anv. af bet. 1. 2.1) f ud-
virke, at en person ophører med at kritisere,

ytre utilfredshed, bønfalde olgn., ell. afstaar

fra at røbe noget, der vil kunne skade en an-
den, ved at føje ham, gaa ind paa hans øn-

sker ell. byde ham fordele; bringe til tavs-
hed; „lukke munden paa^^. Jeg lader mig
ey tysse, | Før jeg saa meget, som jeg vil,

|

Dig (0: Jesus) favne kand og kysse. 5rors.

91. Tychon.Vers.324. (han skal) have tysset

Præsten med at overlade ham, hvad han
helst vilde have af Avlingerne. Zy^ø?/er.(r.S6.

2.2) (især højtid., nu 1. br.) m. h. t. sind(s-

stemning), følelse olgn.: berolige; lindre;
dulme. Brors.314. Naar (samvittigheden)

begynder ræt for alvor først at tale,
| Og

sige dig din Synd, kand du ey tysse den.

Clitau.IR.18. at tysse Sorg og skabe Trøst

og Glæde ! rro/eI.//.9i. Haver jeg ikke tys-

set og beroliget (Chr.VI: sat, og stillet;

1931: lullet og tysset; min Sjæl.7's.i3i.2.

han naaede ikke ad denne Vej at faa Tung-
sindet tysset i 'Ro.TroelsL.BS.IIL262. || t

forb. m. paa. i Eensomhed
|
At tysse paa

Sorgen, der glæder. Heib.Poet. IX. 67. Jeg
vil tysse paa min Længsel. Winth.111.50.

2.3) bringe (en sag) i forglemmelse,
unddrage (den) fra omtale; holde (et

prekært forhold) skjult, det (0: vort elskovs-

forhold) let skal tyssed hlivo. Rose.Ovid.1. 36.

Efter at denne Sag var tyssed, og Kongens

XXIV. Rentrykt ••/, 1M8 86
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Frygt var forsvunden, begyndte han meere
og meere at tage Masken a,i.Holb.DH.11.30.

VSO. de ældre vilde tysse og slaa hen.

PLemn.LN.57. || nu navnlig (jf. neddysse
2.2; især (g) i forb. tysse ned, dysse (III.

3.2) ned. Der er altid noget Usundt i, at

Sandheden tysses Tieå.Gosch.B.2. (han) gjor-

de en Bevægelse . . som om han antydede
noget, der skulde tysses iieå.Tandr.K.38.

2.4) (sj.) m. h. t. genstand (legemsdel): faa
til at holde sig i ro, ubevægelig. Du høje

Måne! . . | tys disse rystende Hænder!
|

gør
mig dog stolt i min Smerte IMSchneider.FM.
44. jf. u. II. tys 1: *du (o: flasken) kand
den vrede Mave tysse. Prahl.BJ.19. smst.42.

3) (nu næppe i rigsspr.) intr., om hvad der

(normalt) giver lyd, er forbundet med støj,

larm: forstumme; tie; tystne. *hans (o:

den nylig afdøde P. Syvs) tunge tyssed er.

Sort. (DSt. 1909. 40). Lodde. NT. 360. Svær-
dene tyssed i Dage to (o: i et slag),

|
Kæm-

perne alle da kom til Ro. Grundtv.PS. V293.
om person: EHHagerup.lOl. tysse stille. Feiift.

Tysse-mester, en. (teat., 1. br.) funk-

tionær, der overvaager, at spillet paa scenen

ikke forstyrres af støj fra kulissen. Teater-

Bogen.(1901).75. OrdbS.

tysser, adv. (ogs. tøsser. Moth.T132.
NvHaven.Orth.179. dial. to(j)s(e). Grundtv.

(Toldberg.Grundtvigsom filolog.(1946).73; jy.).

sa. Da. Ordsprog. (1845). nr. 2213. Sv Grundtv.
GIM.II.56. Feilb. (u. tøse^^. (ænyd. tysse(r),

tøss(w)e(r), glda. tøswer, tysuær, tuswær,

tysæ (GldaKrøn.9.120 ofl.), æda. tyswær,
tysæ (Harp.Kr.32.118), oldn. tvisvar, tys-

var; første led besl. m. tve- (s. d.); foræld,

ell. dial.) to gange. *tysser-tvende (o: fire)

kaT.PoulPed.DP.(1937).73. *tøsser hundred
Aar.Reenb.n.26. *End vil jeg stride med
Dig i Dag | Var du end tøsser saa stærk.

[Sandvig.]Levninger af Middel-Alderens Digte-

kunst.II.(1784).105. VSO.VII.182. han har
været her tøjs. Feilb. (u. tøse/ jf. Mau.4154.

I. Tyst, en. se II. Tørst.

II. tyst, adj. [tysd] {glda. t(h)yst(ær),

t(h)øst, sv. tyst, no. tyst (jf. ndf.); besl. m.
sanskr. tusnim, (adv.) stille, tavs; vistnok i

nogen grad sammenblandet med et ubesl. ord,

der foreligger i oldn. tvistr, sørgmodig, ned-

slaaet, ogs.: tavs, no. dial. tvist, tyst, tanke-

fuld, tungsindig, tavs; jf. II. tys, II. tyste,

tystne || ordet synes at have været sj. en periode

til henimod 18. aarh.s slutning (jf. DGrammat.
I.153f.; næppe hos Kingo ell. Holberg, ikke i

Moths ell. vAphJ's ordbøger og sj. i dial. (dog

bornh.: Esp.367. BornhOS.)), og er muligvis

genindført i rigsspr. efter sv. og no.)

i) (i rigsspr. Q}) uden (nogen som helst)

støj, uro, larm; helt stille; lydløs; ogs.:

kun frembringende ell. forbundet med (meget,

usædvanlig) svage lyde; næsten stille, (anv.

som et stærkere ell. mere poet. udtr. end II.

stille 2 (jf. PEMulU255) og ofte i synonym-
forb. m. ord som rolig, stille, tavsj. I.l)

i al alm.: d. s. s. II. stille 2.i. Naar Læ-
ben bæver og det fulde Bryst,

|
Er Ordet

tyst. Oehl.Digtn.1.268. *Dog vandrer Baaden
sin tyste Vej

|
over de sorte Yande. Rich.

n.277. paa Bar'en (sad han) med sit rund-
buede, tyst sydende Glas. JacPaludan.UR.
335. baade Pilen og Spydet var tyste Red-
skaber, som ikke skræmte dem, der ikke
blev ramt. KnudRasm.GS.1.173. 1.2) om le-

10 vende væsner(s bevægelser, livsytringer, hand-
linger): d. s. s. II. stille 2.2. *(urhanen) Tyst
Magen fløiter frem til fælles Elskovsspil.

Bull.(SkVid.IX.154). *De holdt deres Aande,
de traadte saa tyst

(
I Gangen. Bagges.

Ungd.II.92. (hun) hilste mig med et tyst
mk. Blich.(1920).XXX.17O . *Han rørte sig

slet ikke,
|
Han holdt sig ganske tyst. Winth.

HF. 54. Rich.I.50(se u. II. stille 2.2^. Han
selv var saa tyst i det i Dag. AndNx.DM.IIL

20 130.
II

tyst! (sv. d. s.; nu kun dial.) anv.

som interj. (jf. III. tys/ for at mane til stil-

hed, tavshed. „Beste Onkel!" . . „Tyst! lad
mig tale iøxst.'' PAHeib.Sk.I.215. tyst — der
kommer nogen. sws<.//7.7. BornhOS. 1.3) om
(forhold i) naturen, om sted ell. tid: d. s. s.

II. stille 2.3. *De stumme har ej Stemme,

I

Saa Dødens Land er tyst. Grundtv.PS.VII.
456. Luften (var) tyst . . Dagen varm.
Winth.V202. en Nattetime, tyst er Byen.

30 JVJens.Aa.50. (Mølleaaen) risler gennem
tyste Skove. Nystrøm.S.226. Aftnens tyste

Stunder. SigfrPed.SS.59. 1.4) i upers. udtr.

som der (ell. det^ er tyst, alt er tyst,
der høres ingen lyd(e), støj. Det er saa tyst.

Slet ingen Støi. Oehl. Digte. (1803). 283. I
Stuen . .

I

Er tyst, men ingen Fred. Winth.
VI.29. hvilken salig Jubel, skjønt alt er

tyst,
I

medens Lyset lander paa Verdens
Kyst (o: ved gry).JakKnu.(HøjskBl.l891.

40 379). Nede i Køkkenet var der tyst efter

en travl Nat. ErlKrist.DH.20. *(jeg) Stod
paa en aaben Mark, hvor det var tyst og
roligt. Tullin.I.141. FOuldb.RibersDødsdag.
(1797).8. Vi gaa i Graven ned med Fred . .

I

Hvor der er tyst og stille. SalmHj.448.1.
Aarestr.SS.V.32. Her (o: ved graven) er saa

stille, hvidt og tyst |
og marmorkoldt, de

Dødes Kyst. JVJens.VL.22. Alting blev tyst
og taust, naar R. reiste sig paa Thinget.

50 Sams.1.80. Oehl.ND.183. snart var Alting

taus og tyst. Winth.V165. \\ der bliver
tyst, støj, larm ophører. Omsider, efter nogle

Minuters Bulder, blev Alting tyst igien.

Bagges.DVX.304. Der blev tyst blandt
Mængden, da han vilde tale. VSO. Der blev

ganske tyst ovenpaa Sangen. Saa faldt In-

strumenterne stærkt i.Drachm.E0.213. || i

sammenligninger. Saa tyst som i en Kirke

I

Der var ved deres Bord;
|
Imens de finge

60 Unnen,
|
Der hørtes ei et OTd.Winth.HF.

202. der forblev tyst som i Graven. Hjort.

KritLit.II.ix. CFMortens.RW.184. 1.5) uegl,

uden tanke paa egl. lyd; ofte i udtr. for, at

noget henvender sig til sanserne, følelserne paa
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en stilfærdig, nænsom, dæmpet, m£n inderlig,

indtrængende maade. et diset Landskab . .

med tyste (farve)ToneT.JPJac.II.77. høje,

tyste Cypresser. yFe<?./<. 73. *tyst glimter et

Skjær mellem Pilene fTem.Aakj.RS.85. (A.B.)
Drachmanns Form er tyst, men indtræn-

gende ved sin Kldnheå.VilhAnd.Litt.IV.SlS.

den tyste Ynde i denne Komposition (o:

danserindesøjlen i Delfi).FrPoulsen.OD.260.

2) (undertiden ikke til at skelne fra intk. af

(og adv. til) II. tys; nu sj.) som sker, fore-
tages i det skjulte, hemmeligt, uden at

blive alm. bekendt. Hvad mig om Hiertet

laae, det blev ey heller tyst. PoulPed.DP.
(1937).84. *Den Daatter, hvilken hun saa

tyst til Verden har. smst.94. *Alt er besør-

get tyst og hemmeligt. BredaAL ¥177. Sagen
skulle gaae tyst ai.JHLars.HA.1.61. D&H.

I. Tyste, en. se II. Tørst.

II. tyste, V. ['tysda] -ede. {jf. glda.

thyste, tie, og ænyd. afftøste, faa til at tie,

fortøste, fortie; vist laant fra sv. tysta (ett

barn), faa (et barn) til at tie; til II. tyst

(II. tys); ;/. tysse, tystne; sj.) i forb. tyste
paa en, faa en til at tie; tysse paa en. det lille

Barn . . græd . . Jørgen nynnede og tystede

paa det. Tolderl.F.1.161.

Tyste-træ, et. se Tørstetræ.

O Tyst-hed, en. {ænyd. tysthed, tavs-

hed, SV. no. tysthet; af II. tyst (1)) (dyb)
stilhed; lydløshed. \\ svarende til II. tyst 1.2.

Min Sjæl har jeg bragt til Tysthed og Ro.
ACLars.S.253. Inde i Dagligstuen havde han
allerede i Tysthed gjort de første For-

beredelser. Pon<.Z(?.56. kun mod Vinden og
med den største Tysthed var det muligt

(for jægerne) at komme (dyrene) nær. JF
Jens.TL.158. || svarende til II. tyst 1.3. Selve

Tystheden og Stilheden var, naar hun ret

lyttede, Mnsik.Goldschm.VIII.211. langt bor-

te, i Aftnens dæmrende Tysthed, viste (der)

sig en enkelt Fodgænger. Drachm.F.11.11.
Tystheden . . gabede af alle Kroge der-

hjemme, nu lille Søster var horte.AndNx.
AH. 114. -laden, adj. (sv. tystlåten; sj.)

uden støj, uro; stilfærdig; om person spec:
lidet talende; ordknap, en tystladen Person,

Ga.de. D&H. jf.: (brudens) Tystladenhed
— hvilken . . Egenskab den snakkesalige
Poet satte Pris paa. FFed.BB.PS. -mælt,
adj. (til II. tyst 1.2 ; sj.) d. s. s. lavmælt
(slutn.). En udpræget svensk Type (var

Gyllembourg): stilfuld, elegant, ridderlig,

tystmælt og Teserveret.JClausen.Omkringdet
Heiberg8keHus.(1934).23. Digteren H. . .

var tystmælt, stille og jævn i sine Manerer.
CarlGandrup.Efter sikkertForlydende.(1935).89.
tystne, v. ['tysdno] -ede. som hjælpe-

verbum bruges i bet. 1 være, sj. have (MO.).
{sv. tystna, no. tystne; af II. tyst; ;'/. tysse,

II. tyste, II. stilne; vist optaget i rigsspr. i

19. aarh.s første halvdel fra sv. og no., jf.:

„sieldent i Skrift."IfO. „Nyt Ord.'' Levin.;

i rigsspr. Qj, højtid.) I) om (sted opfyldt af)

støj, lyd: (efterhaanden, lidt efter lidt)

blive tyst, stille; forstumme, (undertiden

forbundet m. præp. i til angivelse af den til-

stand, som indtræder efter lydens, støjens op-
hør). I.i) (jf. II. tyst 1.1^ t al alm. »For-
tidens Vildhed

|
tystned i Stilhed. Bergstedt.

BredereVinger.(1919). 16. jf. bet. 1.2: Livet
i Hjemmet . . tystnede og sank sammen i

stille . . SoTg.Scharling.Jøvik.(1901).68. 1.2)

10 (jf. II. tyst 1.2J m. h. t. lyd af levende væs-
ner(s livsytringer, handlinger), spec.: sang, tale.

*Nu Sangen tystnet er. Ploug.W11.16. Snak-
ken tystnede. Skjoldb.L.40. til andre Tider
tystnede (sangen) i dæmpede Klagelyde.
Rørd.S.24. Enkelte Svin skreg dødsens op,

men tystnede strax eiter. Buchh.SP.12. Esp.
367. BornhOS. et vildt Véråb, der tystnede
hen.Rørd.KK.40. *den (o: lyden af værktøj)

høres bedst, naar den tystner hen. FrAnder-
20 sen. Plebejerviser. (1925). 15.

|| (1. br.) uegl.

modersmålet tystnede i kirken, i^'r^famm.

Kirkehist.II.389. Tegner tystnede (o: op-

hørte at digte). Rørd.SL.51. 1.3) (jf. II. tyst

1.3^ om (forhold i) naturen, om sted ell. (sj.)

tid (Drachm.M.fiiJ). Kirkeklokken ringede

Solen ned . . Byen tystnede i from Ro.
Gravl.Væ.87. sene Nattevandringer gennem
den tystnede By. Raae.TT.66. Uvejret tyst-
ner d.i.ThitJens.VA.1.94. den stille Have —

30 hvis Larm fra Udkanterne efterhaanden
tystnede ind. Drachm.F.II.141. || i videre

anv. Blæsten tystner (o: løjer af, lægger sig)

om Aftenen. D&H. jf. S&B. \A) (jf. II.

tyst 1.4^ i forb. det tystner, der bliver tyst.

*fløiter Nattergalen,
( Saa tystner det i

'Da\en.Aarestr.SS.III.35. *Det skumrer over

Bølge, det tystner over L&nd.Recke.SD.137.
brosjovernes råb lød usædvanlig højt . . det

kom sig af, at det tystnede mod aften.

40 NMøll.H.lOO. jf. Esp.367. 2) (l.br.) trans.:

bringe støj, uro, lyd til at lyde mere
sagte ell. forstumme; dæmpe, hans Haand
laa tystnende hen over Mandolinens Strænge.

JPJac.II.176. Havet, der hurtigt tystner de

døendes Skrig. HarNiels.TT.V17. *Vi gaar

. .
I
på Grangrendrys,

|
som tystner Gang

|

og dæmper Stemmer. FrNygaard.P.15. *Der-

efter kommer den tystnende Søvn. AxJuel.

KF.48.
50 Tyst-el, et. se Tyskøl,

I. Tyt, en. se I. Tytte.

II. Tyt, et. [tyd] flt. d. s. {jf. rit. tut(e),

navn paa forsk, smaa strandfugle, jy. tytte,

hjejle, t tyt(t)e, strandbrokfugl (Moth.T254);

1. br.) vbs. til III. tytte ell. substantivering af

interj. tyt (se u. III. tytte/ *Han fløjted

som Finken med korte Kluk og Tyt. A^oc-

Nygdrd.S.47. jf. (fuglenavnene) Fløjtetyt,

Gøgtyte.

60 Tyte, en. se II. Tytte (og u. II. Tyt;.

Tyte-bær, et. se Tyttebær.

I. Tytte, en. (ogs. Tyt, se bet. 2.2 og

jf. flt. tytte ndf.). ['tyda, tyd] flt. tytter ell.

(nu næppe br.) tytte (SAFjelstrup.Jordebrug.

86*
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(1820-21).248). (fra nt. tilte osv., se I. Tut;

jf. IL Tytte) I) (nu næppe Ir.) lille hob,
dynge, bunke af noget (især: hø, græs ell.

jord, sand olgn.); kok (II). Al den Jord og
Mudder . . skal ved Opkastningen slæn-

ges i Tytter eller smaae Robe. Høegh.AJ.
42. (græsset) opsættes i smaae løse Stakke
eller Tytter. Lemvigh.Aftenlæsning for Bønder.

(1821).52. vi (o: skolebørnene) søgte at for-

drive (kedsomheden) med den fattige for- lo

nøjeise at samle sandet i tytter med fød-

derne på gnlyet. Kold.B.68. 2) hætte, tut

olgn. 2.1) (dial.) fingertut, hætte til peber-

bøsse, pibehoved olgn. CReimer.NB.140. UfF.

jf. Rask.FynskeBS.65. 2.2) (bag.) sprøjte-
tylle. (konfektmassen kommes) op i Sprøjten,

der paasættes en kruset Tyt.OttoHansen.
Konditor-Bogen.(1916).76.

II. Tytte, en. ['tydo] (nu kun no. Tyte.

Moth.Conv.T155). flt. -r. (no. dial. tyta, ;/. 20

no. dial. myrtyta, tranebær; om oprindelsen

se u. Tyttebær; især i flt., nu sj.) 2( d. s. s.

Tyttebær. *Tytter og Mnlthær. Bagges. IV
165. En lille Naturhave af Blaabær og Tyt-
ter. Fleuron.HFR.36.

III. tytte, V. ['tyda] -ede. vbs. jf. IL
Tyt. (lydord, jf. interj. ænyd. tyt, kaldeord

(til hund), nt. tiit, som efterligning af fugle-

stemmer; sml. III. tutte) I) (1. br.) om smaa-
fugle som finker, hjejler olgn.: frembringe en 30

svag og dyb fløjtende lyd. * Hjejlens Slag for-

stummer for en Stund,
|
imens den tytter

småt, og Tonen nemmer. Noe-Nygård.S.113.

2) (jf. III. tutte 1.2; biavl. ell. dial.) om
bidronningen ved forestaaende sværmen: frem-
bringe en skarp, pibende lyd. ABrun.Biavl.'

(1884).70. Biavl.l6. UfF.
Tytte-bær, et. (nu kun no. Tyte-.

Moih.T254. EPont.Atlas.III.129. jf. JTusch.
257. — nu kun dial. (jf. Levin.) Tylte-. 4o

Adr.^ya762.sp.l4. Kielsen.FLN.il.102. Esp.
193. FrOrundtv.LK.164. UfF. jf. JTusch.256.
258. vAph.(1764). VareL. (1807). III. 266.

VSO. samt ndf. — nu kun no. Telte-.

JTusch. 258. VSO.(u. Tyttebær^;, (ænyd.

tyttebær, no. tyt(t)ebær (dial. ogs. teltebær^,

;/. dannelser som no. dial. tyting (JTusch.
257. Storm.SD.91) og tytling (JTusch.257.
FolkLægem.III.113. jf. VSO. u. Tyttebær^,
SV. dial. tyssling, tossling; 1. led vist sa. ord 50

som no. dial. tyta, lille knude (m. henblik paa
plantens lille, kuglerunde bær, sml. I. BøUej,
og saaledes besl. m. (I. Tytte og) I. Tud;
formen Tyltebær er muligvis dannet efter

Multebær; jf. II. Tytte og Krusbær 1, III.

Krøs, Krøsbær, Krøsingbær, Krøsling, Rød-
bær) om (frugten af) den lave, buskede, paa
ufrugtbare jorder (i skove, paa (lyng)heder)
voksende plante af bøllefamilien Vacci-
nium vitis idæa L. (med smaa, røde bær, der 60

anvendes til syltning). JTusch.258.349. LTid.
1729.202. Zetlitz.NH.43. har De ikke lagt
Mærke til Tyltebærret, hvordan det staar i

Nærheden af Lyngen, med de friske grønne

Blade og saa simpelt, saa rødt, lavt ved
JoTden.Goldschm.Y451. Rostr.Flora.I.'*(1925).

311.
II

hertil bl. a. Tyttebær-blad, -blomst,
-busk, -bølle (d. s. s. Tyttebær; jf. I.

BøUe^, -gelé, -grød, -kompot, -mos (jf.

1. Mos^, -saft, -suppe, -syltetøj, -vin.

I. Tyv, en. [ty'v, især prov. ell. dial.

tyu'] tyV. Høysg.AG.136. (nu dial. Tiv. Cit.

1719.(Vider.III.294{til)). jf. Tyve c\3 drive.

Reenb.I.132 og Kort.60.107. Feilb. f (jf. dog
Feilb.) Tjuv (Tiuf, Tiuv). Sort.(SamlDan-
skeVers.^VI.169). Cit. 1704 og 1706. (Hiibertz.

Aarh.III.18.32). jf. tiufagtig. JJuel.372). flt.

-e. iglda. tiuff, tywff, tyw og (flt.) thiibæ
(Dyrerim.l4), æda. thiyf, thiuf(ær) (Brøn-
dum-Nielsen.GG.I.332.III.12), sv. tjuv (dagl.

ogs. tjyv^, no. tyv, tjuv, oldn. J)j6fr, eng.

thief, ty. dieb, holl. dief, got. biubs; grundbet.

vist: person, der holder sig skjult, gaar hem-
melig til værks, jf. got. adv. piubjo, hemmeligt;
sml. Stjæler)

I) om person. I.l) person, som stjæler,
begaar tyveri (1); tyveknægt. Tager mand
Tyv med Koster i Hænde . . da maa hånd
hindis.DL.6—17—1. Matth.6.19(se u. gen-
nembryde 1^. *Madam, der staaer en Tyv.
Wess.51. *Den Tyv, som stial Herr Nielses

Hest,
I

Blev greben. Bagges. 1.169. *det var
i Aaret (1807) |

Da Engelskmanden kom,
den forbandede Tyv (0: for at bemægtige sig

den danske flaade).Folke-Visebog.(1873).85.

II
i flt., uden tanke paa flere individer, i udtr.

for, at et tyveri finder sted (har fundet sted).

om en sagde ham jer Huus er i Brand . .

Tyve er indbrut i Huset, det bevegede ham
aldelis intet at gaa fra sine Sager. Holb.

Arab.3sc. Her har været Ty\e. HCAnd.SS.
III.211. Der er Tyve i din Kaal. Lauesen.

RV53.
II
hæle med en tyv, se I. hæle 2.i,

stop tyven! se II. stoppe l.i (jf. u. II.

tage 3.2 samt f: Holt Tyven! (KomGrønneg.
1.133) ell. hold paa Ty\en\(vAph.(1759).
Mau.10760)).

\\
gøre til tyv (nu næppe br.

en tyv^ (for noget). 1. (nu sj.) beskylde for

tyveri; tyvte. 1 skal B. ikke gøre til tyv for

gu\d-k3sden.Cit.l798.(FStuckenberg.F.II.121).

CFIngerslev.Da.-Lat.Ordbog.(1850).239. 2. for-

lede til tyveri; bevirke, at en bliver tyv. *mig
Elskov skulde friste,

|
Og, stærkere end

Dyd, mig giøre til en Tyv. Wess.34. især

refl.: NPWiwel.NS.5. hun vilde virkelig ikke

gjore sig til Tyv for noget Brændes Skyld.

Schand.BS.240. JesperEw.PF.211.
\\ (jf. til-

svarende ssgr. m. Tyvs-^ f S'^^- ^^^' '^ f^^^^
(jur.) forb. som tyvs dom (DL.6—17—39.

Nørreg.Privatr.IY226), tyvs hæler (se Hæ-
ler;, tyvs hæleri (Adr.^/zl762.sp.8), tyvs
medvider (DL.6—17—2,5. Nørreg.Privatr.

IV.255), tyvs mærke (Cit.l701.(KbhDipl.
VII.631). Forordn.'/a751). \\ i overtroen

(jf. Feilb.); navnlig (jf. IL Sold I.3; foræld.)

m. h. t. visse overtroiske skikke, fremgangs-

maader sigtende til at finde ell. hævne sig paa
en tyv; ofte i forb. som vise en tyv igen,
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slaa øjet ud paa en tyv, se vise, Øje.
||

t ordspil; se u. lY tyve 1 slutn.
|| (jf. u.

Hønsetyv; især Qpj i sammenligning; navnlig

i udtr. for at hevæge sig listende, hemmeligt.

*Som Tyv han maa sig liste
|
Fra dette

skjønne L&nd.Winth.HF.292. Sent om Af-

tenen . . sneg Erik sig som en Tyv op ad
TrajiTpen. Schand.AE.288. Saa lister han (o:

en forlegen) videre som en Tyy. HansPovls.
UF.170. spec. i forh. komme som en tyv i'o

om natten (efter lThes.5.2: Herrens Dag
kommer, som en Tyv om Natten. iTftes.

5.2. jf. 2Pet.3.10), indfinde sig, komme over-

raskende, uventet, man kommer som Tyven
om Natten

|
Og forjager Bonden fra Huus

og G&a,Td.Hrz.VI.32. PHans.KK.271. Da
(krigen) endelig kom, kom den over os som
en Tyv om Nsitten.Cit.X915.(JacAnd.Er.III.

138). 1.2) i videre (uegl.) anv.
\\ (jf. Bog-

(2), Brød- (2), Dag-, Folke-, Gav-, Men- 20

neske-, Møller-, Toldtyv og u. Smørtyv; nu
1. br. uden for visse ssgr.) om person, der

uretmæssigt sætter sig i besiddelse af ell. und-
drager en anden dennes materielle ell. aande-

lige ejendom (uden at gøre sig skyldig i tyveri

i strengt juridisk forstand); ogs. i al alm.,

om uærlig person, bedrager olgn. Lyser mand
ikke op det hånd hittede, da bliver hånd
Tyv derfor. DL.5

—

9—2. den som i Marken
pløier fra sin Naboe hans Jord etc. og de 30

legge Merke til, at slig en Tyv enten selv

eller hans Børn derfor maae poenitere. Rhode.
LaalF.1.41. *Du er saa bange, —

|
Tror Du

da, jeg er en Tyv (o: at jeg ikke vil dele ær-

ligt)! PMøll.(1855).1.46. *Der sad paa hans
(0: polarforskeren Pearys) Plads i hans
Hjemkomststund

|
en langhaaret Løgner

(0: dr. Cook) med smilende Mund . . |
den

sjofleste Tyv i hans Høvdingestol. J?o/7mann.

BS.45(jf. Æretyv;. ;/. Hjertetyv: »Ordet 40

Hierte-Tyv er mig en Afskye blevet.
|
Man

sette Hierte for, man sette Hierte bag,
|

En Tyv er dog en Tyv, det er en afgjort

Sag. Wess. 50. sml. Danm Sanglege. 140. jf.

Skrifttyv: den offentlige Tyv, Eftertryk-

keren S. Bagges.DVIX.255.
||

(nu næppe
br.) som medlidende, ynkende betegnelse for

(mands)person; især (sml. u. Hønsetyv^ i

forb. arme tyv, stakkels fyr. Den (0: præ-
kenen) skiltes ad i Midten for dig (o: en stu- 50

dent som prædikant), din arme TyvlPMøll.
(1855).11.163. „Vil din Kjæreste i Nyboder
gifte sig med dig?" — „Nei . . hun var lovlig

undskyldt; desformedelst hun var allerede

gift." — „Arme Tyv! det gjør mig ondt
for dig.'' Hrz.V11.264. D&H. 1.3) talem. og
ordspr. (kun de vigtigste er medtaget; se

videre Moth.T240f. Molb.Ordspr.233f. Mau.
II.475ff. Krist.Ordspr.364). der er flere tyve
end galger, se u. Galge 1 slutn. aaben kiste eio

gør dristig tyv, se 1. Kiste 1.2. tyven finder

vel laasegangen, se Laasegang. lejlighed (ell.

anledning^ gør (ell. giver^ tyve, se Lejlighed

3.1 (jf. Mau.10726). tyven levner noget, men

ilden levner intet olgn., se levne l.i (sml. u.

Tyvehaand samt: *Langt heller Tyv end
Røver,

I
Tyv levner immer lidt. Grundtv.SS.

11.336). man kan lukke for en tyv, men ikke
for en løgner, se TV. lukke 1.2. natten er vor
egen, siger tyve og trælle, se Nat 1.5. nu
begynder vi paa ny, sagde tyven; han stjal

nytaarsmorgen, se IL ny 6.3. (en)hver er

(en) tyv i sin næring (sj. haandtering. G;eL
GL.51) ell. næringsvej, se I. Næring 2.2,

Næringsvej 2.i. det er kun en overgang,
sagde tyven, han skulde hænges, se Over-
gang 5.3. tyve og røvere skulle ikke arve
guds rige (men ærlige folk, som stjæle), se

Rige 3.1. naar tyvene kommer op at skældes,

faar bonden sine varer igen, se VIL skælde 3

(jf.: naar Tyvene komme i Trette, faaer

Bonden sin Koe igien. Holb.MTkr.504). jeg

vil selv vælge strikken, sagde tyven, det er

mig, som skal hænges, se 1. Strikke 2. kunde
tyven sværge sig fra galgen, blev han aldrig

hængt, se I. sværge 4.1. man hænger de
smaa tyve og lader de store gaa olgn.,

smaa forseelser straffes oftere (og strengere)

end store (sml. u. Spindelvæv 2.2^. Mau.
10746. man lader de smaa Tyve hænge, og
de store gaae hie.Holb.Rpb.il1.12. De smaa
Tyve hængte man, de store lod man løbe.

SMich. Dommeren. (1921). 117. jf. u. Skælm
1.2 slutn. Feilb. Vogel-Jørg.B0.517 samt: de

smaa Tyve hænger man, og for de Store

tager man Hatten 3ii.Grundtv.Saxo.III. 74.

Molb.Ordspr.234(jf. PSyv.1.463). tyv tror
(nu næppe i rigsspr. tænker. Mau.10727.
EPont.00.44. CBernh.III.159. Krist.Ordspr.

364), hvermand stjæler, man tillægger

(uvilkaarligt) andre sine egne fejl. Ing.EF.lI.

15. Buchh.EG.58. Feilb. UfF. (nu næppe i

rigsspr.:) tyv(e) stjæler fra tyv(e),
saa bliver tyv ærlig (o: idet kosterne ikke

længere beror hos ham). UfF. jf. Høysg.S.90.

Krist.Ordspr.364 samt: Konen talte om det

urigtige i saaledes at borttage det hen-

gjemte Gods; men Knøsen anførte et Mund-
held . .: „Tyve stjæle fra Tyve alt, hvad
Tyve have st\tiaXQV'Thyreg.UdvFort.IL386.

(jf. Mau.10758. Orundtv.Da.Ordsprog.(1845).

nr.3003. Feilb.). (nu næppe i rigsspr.:) det

heder i det gamle Ordsprog: hvor jeg fin-

der mine Vahre (ell. koater. Molb.Ordspr.

233. Krist.JyA.V 120) , der har jeg min
Tyv; det er: man holder sig til ham som
Tyv eller sin Mand, indtil han skaffer Mand
for sig. Hedegaard. Criminal-Ret. (1760). 424.

Ingen er Tyv for sit Eget. Orundtv.

Saxo.III.80(jf. Mau.10759). een gang tyv,
altid tyv olgn. (0: tyven genvinder aldrig

sit ærlige navn, ell.: den, der een gang har

stjaalet, vil ogsaa vedblive dermed). LeckFi-
scher.(OrdbS.). jf. Mau.10730. Krist.Ordspr.

364. (nu næppe br.:) Tyven har, som man
sagde mig i min Ungdom, allevegne stor
Ret.ACHviid.Dagbo^.I.(1787).270(jf. PSyv.

1.465). (spøg., nu sj.:) han holder ingen
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tyv(e), men stjæler selv. Mau.11.481.
Bresemann. Da. Ordsprog. (1843). 282. nu er
den tyv hængt (ell. ophængt. Mau.ll.
481), (nu næppe br. i rigsspr.) udtr., der

iruges, naar noget, som har været borte,

findes igen. Bredahl.VI.123. Feilb. saa(dan)
spørger man tyve (ad) ell. det spørger
man tyve om, anv. som afvisende svar paa
spørgsmaal om, hvorfra man har faaet en vis

ting (især naar man ikhe er kommet helt

ærligt til den). Høysg.S.267. Krist.Ordspr.543.

UfF. — se ogs. u. II. forstaa 3.2.

2) (jf. Aale-, Bi-, Flæske-, Palme-, Ristyv

ofl. og u. Hønsetyv) om dyr (som tilegner sig

menneskers ejendom ell. hvad der er efter-

stræbt af mennesker). *Jeg (o: hyrdepigen)

bæver ikke, fast Skrubben (o: ulven) kom
. .

I
Jeg lærer Tyven at vende om. Zetlitz.

BS.20. *Lad hele Verden kalde ham (o: en
puddel, der har stjaalet kød) . . en firbenet

Tyv og Høxei. Kaalund.122. jf.: Storke, Od-
dere, Ræve og andre Fisketyw e.Schytte.IR.

11.363. Riget.^U1912.4.sp.4(om skarv).
||

spec. (zool.) om insekt af den borebillerne

nærstaaende familie Ptinidæ, navnlig Ptinus

fur (jf. Røver 2), der æder madvarer, bøger,

pelsværk m. m. Cuvier.Dyrhist.il.191. Bergs.

MS.H.326. CEw.Æ.VI.31. den messingfar-
vede tyv, se messingfarvet

; jf. (i sa. bet.):

Den gulhaarede Tyv. Bergs.MS. '1. 327. jf.

Korntyv, (nu næppe br.) d. s. s. Kornsnude-
bille. Magazin f.Næringsstanden. I.(1796).238.

3) om ting. (jarg.:) (sigtede) har paa Re-
staurationer . . opsat Spilleapparaterne „Bel-

Fruit-Gum", almindeligvis kaldet „Den en-

armede Tyv", fordi Gevinstmulighederne er

meget minimale. SorøAmtstid.^''/il947.2.sp.4.

især i flg. anv.: 3.1) (jf. Faaretyv og Røver 3;

sj. i alm. spr.) om plante(del), der berøver

noget andet dets kraft, næring, jf. Jordbær-
tyv: (jordbærrankerne) ere som Tyve, der
vil stiæle Saften af Beedet fra de rette

Planter; man maae derfor nøie passe paa,

saasnart disse Tyve ere blevne en Finger
lange, at skiære dem hsi.Fleischer.HB.497.

Tulipan ty ve . . Saaledes betegnes spids-

bladede Former (9: af tulipaner), der
uønsket indfinder sig iblandt de bægerdan-
nede Sorter. HavebrL.*II. 978. 3.2) (ænyd.
d. s.; jf. SV. tjuv (på Ijus), eng. thief, ty. dieb

(og råuber, wolf^, fr. larron i sa. bet.; sml.

I. Brand 6.3 ; nu især gldgs. ell. dial.) nedad-
bøjet ell. løsrevet, nedfaldet stykke af den
brændende tande, der faar lyset til at brænde
daarligt, løbe (og derved „stjæler" stearinen,

tællen, vokset); lysetyv; især i forb. en tyv
i lyset. *ofte brænder (lyset) aldt for kort,

I
For Tyv i Lyset er, og smælter Voxet

hort. LThura.Poet.197. PAHeib.R.II.44. Jeg
er bange. Lygten gaaer ud . . der er kom-
men en Tyv i Lyset, troer jeg.Ing.EM.
11.163. Pludselig gik der en Tyv i Lyset;
Flammen strakte sig spruttende i Vejret.
Aakj.VF.213. (tællevægen) lavede sort Tyv,

der skulde snydes med Fingrene. ffansPot^Hs.

HF.7. Feilb.

II. Tyv, en. se I. Tyve.
Tyv-, i ssgr. ["tyu-j (jf. dog tyv-agtig,

-stjæle (og Tyvinde)^. af I. Tyv (1) (jf.

Tyve-, Tyvs-^' foruden som (især dial. ell.

foræld.) sideform til ssgr. m. Tyve- (se u.

tyve-brænde (II.l), -finger, -koster, -maage,
-sten og jf. u. -lænke^ nu navnlig i ssgr. m.

10 verbum (ell. vbs.) som sidsteled (se tyv-fiske,

-læse, -skænde, -start(e), -stjælej, jf. sjæld-

nere, mere tilfældige dannelser som: hun (be-

talte) en høj pris for fundne hønsereder
ude i lader og stenter, hvor hønsene nu
kunde finde paa at tyvlægge deres æg.
BBudtzMuller. Thyboer. III. (1942). 225. En
Dag . , havde (han) tyvplukket et Æble
til hende. Sønderby.MidtienJazztid.(1931). 9.

-agtig, adj. [tyu'agdi] adv. d. s. ell. -t

20 ell. (t) -en (Moth.T241. vAph.(1759)). (omyd.
tyff-, tiuffactig; jf. tyvsk) I) om levende

væsen (især: person): som er tilbøjelig til at

stjæle, begaa tyveri(er); langfingret (2). Pfiug.
DP.798. en tyvagtig Nation, hengiven til

at stiæle og bedrage. Schytte.IR.V267. den
tyvagtige Kyinde.Socialdem.*'/il947.Till.flJ.

sp.4. Feilb. LollO. sml.: laasze og stenger
kunde ey igienstaae derisz (0: russernes)

tiufagtige angre. JJuel. 372 (jf. Tyvefinger^.

30
II

om dyr. Ravnene ere tyvagtige Dyr.
JSneed.IY219. at holde . . tyvagtige Katte
fra M&den. IngebMøll.KH.51. Den tyvagtige
Skade (opera af Rossini).HPanumB.ML.*
561.

II
i videre anv:, om adfærd, tankegang

olgn. tyv-agtig fiskende om Nattetide. For-
bud(Kvartudg.)^y»1709. et tyvagtigt Forsæt.
Hedegaard.Criminal-Ret.(1760).496. De (har)

paa tyvagtig Maade . . søgt at tilvende Dem
min Ejendom. JVJens. Overs.af Chamisso: Pe-

wterSchlemihl.(1918).73. ?/. Tyv sp.l353's::

See engang hvor tyvagtig hånd lister sig

frem, ligesom hånd havde noget Skielm-

stykke fore. Holb. Pern. 1. 8. tyvagtig stille

klædte han sig af og gik i Seng. Egeberg.M.
47. jf. I. Tyv 1.2 : jeg veed . . ikke, om det

kan gaae an at komme saaledes paa en
Maade tyvagtig (0: ved citering) til (ordene).

HegermL.(Hjort.B.I.323). sml.: jeg (finder)

hans Bog tyvagtig (0: plagierende). PMøll.

50 (Brøndum-Nielsen.PM.112). \\ hertil (især

caj; Tyvagtighed. Moth.T241. JSneed.II.

179. Tyvagtighed var den eneste Form for

lovlig Ejendomsret Grævlingerne kendte. JF
Jens.Br.243. 2) (ikke i rigsspr.) d. s. s. tyve-

brændt (se II. tyvebrænde 2). Det er dog
tyvagtigt, saa den Fragtmand bliver længe

borte. Schand.FremmedogHjemligt.(1885).274.

•brænde, v. se II. tyvebrænde 1.

I. Tyve, en. ['tyva] ((i bet. 1) ogs. Tyv.

60 [tyJv, tyu'] D&H. AarbFrborg.1920.98. jf.

Moth.T132. VSO. MO. Levin.; i rigsspi. næ-

sten kun (ved siden af -tyve^ som 2. ssg.-led

(spec. i ssg. II. Høtyv^, jf. (u.) Brand-, For-,

Gærde-, Halm-, Jærn-, Møg-, Raps-, Vogn-
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tj\{e). — dial. Tive. Cit.ieg.l8.aarh.(Thott
4°1524. 452). Borreby.PA.23. JPPrahl.AC.
12. jf. Esp. 166. OrdbS.(sjæll)). flt. tyver
ell. (til formen Tyv^ tyve (MaskinbogLandm.
638. jf. VSO. Levin, og u. II. Høtyvj. (glda.

tiwæ og (i best. f.) tywffuen (Brøndum-
Nielsen.GG.n.l55), æda. (oblih.) tiughu, sv.

tjuga (tjuva), no. tjuga og tjuge, oldn. tjiiga

(sml. ti. II, Høtyv og u. Tveskæg^; besl. m.
I. Tvege; jf. I. Sule 2-3) redskab(s-del) lo

forsynet med ell. dannende en kløft (jf.

Brandtyvj; især: I) (navnlig landbr. ell.

dial. (især østdansk), jf. D&H.) gaffel-
formet redskab, egl. blot en naturlig tvege

m. langt skaft (jf. Gærdetyve^, nu i reglen et

skaft m. to (ell. tre) grene (flene), anv. til at
tage hø, halm, neg m.m. med (jf. Halm-,
II. Hø-, Jærn-, Korn- (Gram. Nucleus. 885.
VSO.III.K268(u. Kornfork;;, Møg-, Raps-
tyv/- fork; gaffel (l.i); ogs. om høkrog. 20

(ved) Lugen, som Sæden indsendes, er en
Person, som fratager Sæden med en Tyve.
JPPrahl.AC.71. Grundtv.Snorre.IL173. NP
Wiicel.JL.55. Esp.166. Thorsen.185. jf. Feilb.

(u. 1. -tyvj. jf.: Tyvekrog var det Sted (i

skoven), hvor man huggede Tyver (Tveger)
o: et Redskab, hvormed man vendte Ege-
barken, naar den blev tønet. Fleuron. SK.
180. 2) (jf. Kinding, Stangarm 1 og Tunge-
blad 2.2; landbr. ell. fagl.) massivt træ- 30

stykke foran paa et hestekøretøj (en stiv

vogn), som fortil og bagtil bestaar af gaffel-

formede dele (kaldt henh. Fortyv(e) (s. d.)

og Bagtyv(e) (PolitiE.KosterbV/il925.2.sp.l.
DF.X.76), hvori vognstangen, henh. langvog-
nens (2) forreste del fæstes med en bolt; ogs.

spec. om fortyven. VSO.VI.780. PrislSmed.
14. DF.X.76. især i ssg. Vogntyv(e) (s. d.).

II
(foræld.) om kløftet del af en hjulplovs

træktøj. LTid.1725.286. OeconJourn.1757.799. 4o

II. Tyve, et. flt. -r. (vel substantivering

af lY tyve (jf. lY tyve 4); sml. Tyver samt
glda. tiw(gh), snes (jf. Brøndum-Nielsen.GG.
IL155), sv. tjog, no. dial. tjug; sj., nu næppe
br.) antal af tyve; snes. regne . . efter Ty-
ver, d. e. Snese. JBaden.Gram.107. det tredie
Tyve. smst.

III. tyve, adj. ['tyva] (snarest subtrak-

tionsdannelse af ssgr. som tyvebrændt (se

II. tyvebrænde 2), Tyvetøj; jf. dial. udtr. 50
som. det er en tyvs (o: „pokkers") dreng til

at klare sig, det var tyvs til mas (UfF.;
sml. bands;, for en tyv (en ed; Feilb.), samt
SV. (jarg.) tjyvens, brillant; nu kun dial.)

især aitrib., om person ell. ting: forban-
det; „pokkers"; ofte m. afsvækket bet., anv.
som rosende ell. spøg. udtr. den tyve Ud-
skrift paa Carls Brev. ChristianeHeger,1806.
(Oehl.Br.lI.25). God Morgen min tyve Nico-
line I so.,i8(?S.^lf/?«w/iard<.FjE;./.23;. saa faar m
jeg denne tyve Mikkel (0: en ræv) at se.

Bogh.1.50. den tyve Smeddetamp.2?oA;A^ieis.
GV.124. Det (0: snaps) er noved tyve Tøj
at tå (0: tage), naar itte man fejler noved!

Gravl.DFS.32. en tyve xei.BornhOS. grad-
bøjet: en tyveste dreng. Hjortø.OS.30. \\ i

forb. skrevet som ssgr. Det er ogsaa tyve-
forbandet, at jeg skal i Tjenesten. AntNiels.
FL.I.27. Det er dog et Tyve-Vejr i Dag.
Schand.F.453.

IV. tyve, num. ['tyva] (nu kun dial.

tive. Jernskæg.D.56. Holb.Herod.42. Spille-

bog.(1786).115. Blich.(1920).V92. UnivBl.L
360(sjæll.). Flemløse.24. jf. NvHaven.Orth.
175. vAph.(1759).492. Rask. FynskeBS. 65.

Esp.166. Kort.51. Feilb. — f (jf. dog Brøn-
dum-Nielsen.GG. 11.155.214. Feilb.) tjuve
(Holb.Kandst. V.8. Cit. 1723.(Mit bedsteKunst-
værk.(1941).80)), tjuge (Holb.DNB.574. Lod-
de.NT.51.331. Ho Gange tiuge (HSneed.ED.
163: tyve; og flire Aar (0: 44 aar).HSneed.
(Viise omHr.HenrikfGernerJ.(1784) .4)) .(glda.

tywæ, tiwæ (Brøndum-Nielsen.GG. 1. 337),
tiwffue, thyuge, æda. tiughæ, tiughu, sv.

tjugo, tjugu, no. tjue (tyve), oldn. tjogu (og
tuttugu); grundbet. vistnok: to tiere; besl. m.
II. ti, III. to; jf. toti samt II. Tyve, tyvende;
foreligger som sidste led i firsindstyve, halv-

femsindstyve, halvfjerdsindstyve, halvtred-
sindstyve og tresindstyve (s. d. og jf. Skau-
trup.SprH.IL95); af anden opr. (men besl.

hermed, jf. ogs. tredive; er -tyve i fyrretyve
(s. d.)) tallet 20.

i) i al alm. de solgte Joseph til Ismae-
literne for tyve Sekel Sølv. 1Mos.37.28. Nu
har vi flacked saaledes om i tyve Aar siden

Trojæ Erohring. Holb.Ul.IVl. Svithiod, det
Broderland, hvis Erindring altid giør mig
tive Aar yngre. Blich.(Tilsk.l929.1.288). »Jeg
er Havren. Jeg har Bjælder paa;

|
mer end

tyve, tror jeg, paa hvert Strdi&.Aakj.VVF.
136. (i nyeste tid; især O, emb.) i angivelse

af klokkeslæt: klokken tyve, klokken otte

aften. BMikkels.Jegvilgørealtfordig.(1945).9.

II
anv. som en omtrentlig talangivelse om et

(forholdsvis) stort antal, et Ord, som ofte

betyder 20 Ting.Holb.Ep.lIl.439. Deres Sø-

ster med alle de Smaa faae hver tyve Yl\\-

sener. HCAnd.BC.L243. Et Exempel blandt

tyye. Brandes.Br.in.247. Jeg har været her

mindst 20 Gange forgæves. Soya.AV 8.
\\

(spøg.) i ordspil m. flt. af I. Tyv. Oehl.VIl.

81. Feilb. spec. i regnestykke, hvor man skal

udfinde antallet (7) af gæs: (bonden til gæs-

sene:) „kan I komme ud af mit korn, I tyve!"

(gæssene:) „vi er ikke tyve; men hvis vi var

lige saa mange til og halvt saa mange til,

1 gaas til, Vi gaas til og en gase til, saa var

vi tyve" \
smst.

2) i forb. m. andre talord olgn. (om visse

faste forb. se u. bet. 3). 2.1) i al alm. tyve

tusinde Mand Fodiolk.2Sam.l0.6. nogle og

tyve portioner ^æsk.Cit.l800.(FStuckenberg.

F.II.130). *l Kappe og sorte Klæder
|
Han

passer flittig sin Bog,
(
Han over Gramma-

tica sveder —
|
Den flre og tyve Aars Pog.

Blich.(1920).XIV151. da var jeg eet og tyve

A&r.HCAnd.(1919).IV15(jf. u. II. en 1 og
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l.i). en Hoben unge Fyre (o: elefanter) paa
en tyve-tredive AeLT.Rørd.AM.118. fyrre og
tyve, se fyrretyve, syv og tyve, se II. syv 6

(jf. ovf. sp. 1358*^). sml. ogs. u. II. Sinde 1.
|i

(nu sj.) m. betegnelsen for enerne efterstillet.

disse . . tyve og én a,TticnleT.Cit.l699.( Vider.

1.211). tyve og fem rixdalers straf. Cit.1705.

(KbhDipl.VII.750). *De (o: et sølvbrudepar)
leved tilsammen Aar tive og fem. Blich.

(1920).XVIII.145. Bødt.SamW.255. jf. sv.

tjugosju olgn.: For tyvesyv år siden. Bar/od.
(Stub. 141). 2.2) {tilsvarende i ænyd., glda.

(Kalk.IV.éOS); jf. u. Snes; nu hun dial., jf.

NMPet.Spr.1.239) ved angivelse af tallene

30-39 efter tyvetalssystemet. Gldgs Skæmt. 4.

Jeg (o: en bondefødt forvalter) har nu kom-
missioneret (o: konditioneret) paa Godset i

tolv og tyve (o: 32) ABiT.PAHeii.Sk.I.280.
Den Ypperste (jord) gav hundred Fold,

|

Den Voveste (o: ringeste) gav ti og tyve
(o: 30).Grundtv. SS. 1.319 (efter Matth.13.8).
Dania. II. 186. Feilb. Lech. Skånemålensboj-
ningslåra.(1925).78.

3) i særlige (faste) forb., talem. olgn. tyve
aars leje er evig eje, se I. Leje l.i (jf. u.

Hævd 1). eet ord saa godt som (fire og)

tyve, se II. en 12.i, II. fire 1, Ord sp.1181**.

af dem til tyve paa snesen, se Snes 4. gøre
ti til tyve, se II. ti 4. tælle til tyve, se VII.
tælle 2. fire og tyve timer, spec. som udtr.

for et fuldt døgn (regnet fra et vilkaarligt tids-

punkt), (den efterladende tolder) belegges . .

med militairisk Execution ved nærværende
Under Officer; som nyder hver fire og tive

Timer for sin Gebiihr fire og Tive Skilling

danske. Cit.l736.(Hilbertz.Aarh.III.244). i et

moderne bladhus arbejdeslder alle døgnets
fire og tyve timer ofte anv. m. tanke paa en
vis frist: Enhver, der anholdes, skal inden
24 Timer stilles for en Dommer. GrwndZ.

(1849).§85. II i forb. m. num. nitten: i (de)

nitten tilfælde af tyve olgn., anv. som
udtr. for en høj grad af hyppighed (sml. u.

II. ni 2). (den grund, sømanden angiver for
at faa orlov) er i de nitten af tyve Til-

fælde en Tlade.VKorfitsen.TO.1.5. Bang.VI.
234. talem.: nitten haandværker fhaand-
yadTk. Lokomotiv T. 1947.1 10. sp. 2) (gør ell.

volder ell. er) tyve ulykker, den, der

giver sig af med, paatager sig for mange
forsk, ting, slipper daarligt derfra (jf. II.

Haandværk 1.2 slutn.). Bresemann.Da.Ord-
sprog. (1843).171. Kok.Da. Ordsprog. (1870).
nr.ll45. Krist.Ordspr.225. Feilb. 1.770 (u.

håndværk^. Faderen hørte til den Slags

. . Mennesker her i Livet, der kunde alt

og ingenting, om hvem med Rette kan si-

ges: Nitten Haandværker er tyve Ulykker.
Skovrøy.EF.115. jf.: Nitten Haandværkere
er tyve Vlykkei. AchtonFriis.DS0.II.233.

4) m. særlig substantivisk anv. (jf. II. Tyvej.
*•') * „seks og tres": melding, der tæller
20 points (se u. fyrre, fyrretyve^; ogs. om
konge og dame i sa. farve (uden for trumf-

kuløren), der muliggør denne melding: jeg sad
med tyve i ruder, men jeg kunde ikke komme
til at melde dem I 4.2) om tidsrum: (et ell.

flere af) aarene 20—29 i et ell. andet aarh.
Chr. Winthers første digtsamling kom i 28
(o: 1828) ! genforeningen i tyve (o: 1920) I

II
især i best. f. flt.: tyverne. D&H. I mine

Forældres Barndom i TyveTne.Halleby.78.
Tyvernes (o: 1520'ernes) Programskrifter.

10 OFriis.Litt.257. 4.3) som aldersangivelse.

II
(de) tyve, 20 aar. Sørine, den ældste

Datter, var hen ad tyve. JVJens.HF. 19.

Herregud, en Pløg paa tyve . . havde han
ikke selv kærestedes i den Alder. ThitJens.J.
53. nu, da jeg havde passeret de tyve, be-
gyndte Kvinden . . at interessere mig. Buchh.
FD.84.

II (jf. Tyveaar 2) i best. f. flt.:

tyverne, alderen (aarene) 20—29. S&B.
(de) talte, som man taler i Tyvernes Morgen-

20 stund, uhindret af Kundskab til Menneske-
naturen. G/ei.T.S^^. Tiden randt. Anna kom
efterhaanden op i Tyverne. AaDons.S.34.
Tyve-, i ssgr. ['tyva-] især af I. Tyv (1)

(jf. Tyv-, Tyvs- samt III. tyve^- foruden
de ndf. medtagne bl. a. Tyve-dont, -fag, -fif

(jf. -greb), -fjæs, -haandtering, -haandværk,
-instinkt, -jagt (jf. I. Jagt 2), -kneb (jf.

-grebj, -kup, -lager, -rede (jf. -hul 2, Røver-
rede^, -redskab, -rænke(r), -værktøj og per-

so sonbetegnelser som Tyve-bæst, -hund (jf.
Hund 4.2J, -keltring, -kælling, -mær (jf.
Mær 2), -rak (jf. -pak), -tamp, -tøjte. || til

IV. tyve bl. a. tyve-aarig, -aars (-alder)

,

-cifret, -dag(e)s, -dobbelt, -ender, -etages,

-fold(ig), frank(-stykke), (en) -gylden, -pun-
der, -pundig, -skilling, -sædet, -sædig, -tak-

ket, -tal(s)-system, -tonner, -vinget, -øres

(frimærke) (se i olm. u. sidsteleddene), -nar,
et. [IV] I) ^O, 1. br.) tidsrum, periode be-

40 staaende af tyve aar. dette Tyveaar (o:

1850-70). Vodskov.SS.229. Et Tyveaar senere.

0Rung.(DanmHVC.13). 2) (sj.) i (best. f.)

flt., om leveaar ml. 20 og 29; tyverne (se IV
tyve 4.3j. (han) var først i Tyveaarene.
AarbKbhAmt.1940.512. tænker man ved tre-

dive Aars Alderen tilbage paa Tyveaarene.
Heller. YussufKhans Giftermaal.(overs.l945).6.

3) Co, mindre br.) i best. f. ent.: det tyvende
aar efter en vis begivenhed. Sønderjydsk Jul.

50 1947.f42J. -aarine, en. [IV] (jf. I. Aaring;
sj.) levende væsen (person), som er tyve aar
gammel. *En Tyveåring kan man sagtens
lokke.

I

Han møder alle Former med Foragt.
Blaum.Sib.210. Hun var en kraftig Tyve-
a,&nng.JVJens.K.130. -alarm, en. (fagl.)

alarm (anlæg) (afgivende fx. lyd-, lyssignaler

(jf. -lampe)), som træder i funktion under (ind-

bruds)tyveri; tyverialarm. MKlitgaard.MS.78.
Pludselig begyndte det at pikke paa Ruden,

60 og samtidig lyste et rødt Lys. Det var Tyve-
a\axmen.PoV''/il942.7.sp.5. f -art, en. (jf.

-natur og Art 2) en tyvs beskaffenhed, væ-

sen, natur. vAph.(1764). At være af Tyve-
art. F/SO. -bande, en. (jf. -komplot, -sel-
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skab samt II. Bandej. Stampe.1.463. ASØr-
sted.TM. Elkjær.NT.32. -hemøg, et. (jf. u.

Besøg 1.1 slutn.; især spøg.). Riget.*''/il912.6.

sp.3. Hos Købmand P. , . har der i Nat væ-
ret Ty\ehesøg. Pol.*/»1940.3.sp.3. -blændt,
adj. (vel sammenblanding af djævleblændt og
tyvebrændt; sj.) nedrig; skammelig, paa saa-

dan en tyveblændt Maneer (o: ved idelige

smaa-anfald af rytteriet mod fodfolket) bragde
de vor gode Krigs-Hær i Knibe. Grundtv.
Saxo.III.70. I. -brænde, et. (ogs. Tyvs-.
Moth.T242. VSO. jf. Tyvsbrændemærke.
Buntzen.MB.61). (ænyd. tyfve-, tyffbrende;

jf. II. -brænde; foræld.) I) redskab til at

brændemærke en tyv med. Gram.Nucleus.120.
brændes paa sin Ryg, med et gloende Tyve-
Brænde. Hedegaard.Criminal-Ret. (1760). 480.

2) (jf. Tyvsmærkej mærke, tegn (af form som
en galge) indbrændt paa (panden ell. ryggen

af) en tyv. Moth.T242. Krist.JyA.lI.126.V.

122. Feilb. jf. MO. II. -brænde, v. (ænyd.
part. tyffbrendt (i bet. 1); jf. I. -brænde) I)

(foræld.) brændemærke som tyv. den som en-

gang er Tyvebrændt og siden stiæl.Hede-
gaard.Criminal-Ret.(1760).481. VSO. (røveren)

blev kagstrøgen . . og så tyvebrændt. Zns<.
JyA.V.131. *Blir hos jer en stakkels Slave
tyvebrændt som 'De^&[tør'^VilhAnd.SF.149.
tyv-: Moth.T241. 2) (jf. djævle-, tyve-
blændt og u. solbrændt 3.1 ; talespr.) part.

tyvebrændt i særlig (uegl.) anv. (bet. 2.i

og 2.2 kan ikke altid skarpt adskilles). 2.1)

djævleblændt (2.i); forbandet (se forbande
4.2j; infam; djævelsk (2.i); helvedes (se Hel-
vede b.i). Blich.(1920).XXIV38. hvis han
fik fat i den tyvebrændte Kat, vilde (han)
aflive den. DagsTelegr.^Vi»1865.2.sp.5. slet saa
vidt gik det dog ikke, men rent t3nrebrændt
var det a.lUseyelCMøll.VoreHusdyr.(1893).
167. Mor skældte over den tyvebrændte Hør-
kræmmer, som gav saa knebent Maal.^nd
Nx.LK.119. Det er dog noget tyvebrændt
Skidt. Halleby.230. UfF. BornhOS. 2.2) umaa-
delig (stor); djævleblændt (2.2); djævelsk (2.2);

forbandet (se forbande 4.3); helvedes (se Hel-
vede b.2). »Om „Løgn", baade „tyvebrændt"
og Infami,

|
Sig dreiede nok Conferentsen.

FolketsNisse.^V,1860.4. *De skal jo ha' en
tyvebrændt 'Bega.\ehe.Schand.UD.137. han
er en tyvebrændt fntænker. AnkerLars.VS.
258. 2.3) (jf. u. -øje slutn.) om blik: i høj
grad skælmsk, polisk (paa en dristig, men
charmerende maade). en rigtig Gavstrik med
et tyvebrændt Blink i 0\et.JakKnu.R.134.
hun har nogen tyvebrændte Qiyne.AHenning-
sen.LO.lO. 2.4) (næppe i rigsspr.) gedulgt;

hemmelig; forborgen. HansPovls.H.F.104. et

stort, sort Legeme . . luskede paa samme
tyvebrændte Maade, som naar en Dreng gaar
over et Havehegn for at stjæle Yixxgt. Erl
Krist.NS.53. 'bur, et. (dueavler-spr.) d. s. s.

I. Klapper 3.2. CGram.Uu8duen.(1910). 141.

-bænk, en. (nu ikke i rigsspr.) bænk i rets-

lokale for tyve (og andre forbrydere); anklage-

bænk. At sidde paa Tyvebænken. "F/SO. Krist.

JyA.VI.57. -dom, en. (jf. Tyvsdom; 1. br.)

dom for tyveri; tyveridom. Riget.*^/tl913.4.

sp.7. -drik, en. (jf. -skaal; dial., foræld.)
om (drik af, drikkevarer til) tyvetønde, det
skal du drike en tyve-drick ior.Rostgaard.
Lex.T79b. Skældsord og Beskyldninger, nem-
lig at jeg er en Tyveknægt, og at jeg har
givet Tyvedrik til Byen. Cit. 1765. (JCJes-

10 sen.FlakkebjergHerreders Skolehist.(1938).217).
bøde Tyvedrikke til Tyvetønden. »SZ/ær.
FraStavnsbaandets Dage. (1888). 311. -fin-
ger, en. (1. br. Tyvs-. Isa1cDin.FF.85. —
nu dial. Tyv-. Krist.DS.VI,1.393. se ogs.

ndf.). {penyd. tyve-, tyvsfinger, jf. -haand
og eng. thief's thumb, ty. diebsdaume; især

foræld, ell. i folkloristisk spr.) en (henrettet)

tyvs (afhuggede) finger (ofte anv. i magi som
heldbringende, ell. som middel til at dysse folk

20 i en dyb søvn, idet den tændes og brænder
som et lys); ogs. om andre fra et menneske-
legeme hidrørende ting m. magisk anv. (se

nærmere Feilb.). TroelsL.VI.18. Tyvefinge-
ren, — dette Forbrydelsens Værktøj — , stod
i Almuens Bevidsthed som et Heksemiddel
uden Sidestykke. HMatthiess.BG.96. SMich.
Dommeren.(1921).9. Boers.VetF.383.

|| (jf.

u. -haand; nu sj.) meton., i flt., om tyv(e).

Tyvfingre plejer at rappe og snappe hvad
30 som forekommer. Nysted. Rhetor. 51. Tyve-

fingre toge Bielden bort (af kollekttavlen).

LHøyer.G.44. -fisker, en. se u. tyvfiske.

-fuld, en. [I.l] flt. -e ell. (dial.) tyver-
fulde (OrdbS.(bornh.). se ogs. ndf.). (sml.

Grebfuld og fuld sp.l61**^; især landbr. ell.

dial.) saa meget som (kan) tages ad gangen
med en tyve. Pigen, som legger Læsset (be-

gynder) at legge Lager . . tre Favne eller

Tyver fulde breedt.JPPrafti.4C. 70. Halleby.

40 31. t -galge, en. (ænyd. tiuffue gallie, jf.

ty. diebsgalgen) galge til at hænge tyve i.

vAph.(1764). VSO. *(bønderne) snakkede . .

om tyye-ga,Uen.Sort.(SamlDanskeVers.WI.
169). -gilde, et. (dial, foræld.) gilde, hvor

tyvetønden drikkes. Skattegraveren.l887. 1.225.

-gods, et. d. 8. s. -koster (men ikke saa

alm. som dette). vAph.(1759). Ing.LB.L98.
(glentens) Rede . . (var) udforet med al

Slags Tyvegods men fornemmelig Klude fra

50 YsAkenet.GyrLemche.S.in.7. MartinAHans.
JR.36. -greb, et. (nu sj.) greb af en tyv

(for at stjæle noget). Der er skeet et Tyve-

greb i min Kasse. VSO.
|j

især i videre anv.

(jf. -streg, -træk^, om fif, kneb, som en tyv

benytter. vAph.(1759). Han havde endnu
ikke lært det rette Tyvegreb. FS'O. Hans
(o: King Mobs) Love, det er et Tyve-

greb. JDracftm.Z).66. -haand, en. (sjældnere

Tyvs-. Brandes.VI.520. GBang.EK.lI.36.
60 452. jf. VSO.). (ænyd. tyv(e)-, tiuveha(a)nd

;

jf. -finger, -klo, -næve og ty. diebshand; nu
især O, 1. br.} en tyvs haan4 (anv. som over-

naturligt middel: FCarlsen.RønnebækSogn.

(1861).94. HMatthie88.BO.99); især i videre

XXIV. Kentrykt "/, 1948 86
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anv., i udtr. for tyveri. *Vort Loft og Kielder
ikke staaer

|
For Tyve-Haand i V&re.Reenb.

11.214. (han) havde stor Modgang med
Ildebrand og Tyyeha&nd.Cit.l712.(Sundbo.
FS.I.195). *Med øvet Tyvehaand den Unge
stial

I
. . den blinkende Fokal.Tode.1.190.

Immer friste Tyvehaand
|
Klare Ting og

k\ingie.Grundtv.PS. VI.646. beskytte sin kost-

bare Skat (o: en hog) mod Tyvehaand.
KNyrop.OL.VI.4. talem. (1. hr. i rigsspr.):

tyvehaand levner lidt, men ildebrand spa-
rer intet. Krist.Ordspr.364 (jf. u. I. Tyv 1.3^.

t efter præp. ved: det er mig frakommen
ved tyxehdind. Moth.T242. (skoven) blev ved
Tyvehaand Tid efter anden mindre. EPont.
Atlas.V11.217. VSO.

\\
(m. hentydning til

Matth.6.19f.) m. h. t. værdier af immateriel
art, som man ikke kan berøves. Clitau.PT.167.
Saa lidet som Møl og Rust kan fortære
Evighedens Skat . . saa lidet som Tyvehaand
kan stjæle den. Kierk.X.107. *Jeg ejer kun
mit Sangerspil . .

|
dog tro mig, at

|
det er

en Skat,
|
som Tyvshaand ikke kan bryde!

Drachm.PHK.98. f -handel, en. pf.
-handler^ handel, som drives med en tyv (om
dennes koster); hæleri. Hvidberg.Nogetom
Tyverierne.(1815) .23. f -handler, en. (jf.

-handel^ heler. smst.44f. -hul, et. I) (nu
især gldgs. ell. dial., jf. VSO. MO.) (skum-
melt, usselt) rum, „hul" (1.2), i en by(s arrest-,

raadhus) ell. (foræld.) paa en herregaard

(Moth.T242. SaintMirabelles.Hyæne-Jagden.
(overs.l771).27. Krist.DS.IV487(i flt.)), hvori

tyve og andre lovovertrædere hensættes; ka-

chot. vAph.(1759). Hun er kastet i 'lyve-

hullet.Ing.EM.I.80. gaaer du ikke til Be-
kjendelse . . saa lader jeg dig sætte i —
i Tyvehullet. Hrz. XVIII. 127. Kollerød.lOl
(i flt.). Ant Niels. Bondeliv. III. (1869). 114.

Feilb. UfF. jf.: lad os (o: to vidlher) bare
slippe hjem, komme ud af dette Tyvehul
(o: raadstuen).HCAnd.SS.V176. 2) (jf. 1.

Hul 3; nu vist kun dial.) sted, hvor tyve har
deres tilhold; især (nedsæt., ofte uegl., til dels

til bet. 1) om usselt rum ell. om (lille, elendig)

by. vAph.(1764). (logis'et) lignede . . et Ty\e-
hnl. Bagges.DVX.300. Lystrup er et Tyvehul.
Elkjær.NT.30. smst.56. -karl, en. [IV] (jf.

Karl 6.4 ;
jarg., nu næppe br.) (guld)tyvekrone.

Dania.III.61. -klo, en. (sj.) tyvehaand. GH
Muller.Ddnisch-deutschesWdrterbuch.il.(1800).
508. *Luk Døren for Spektakkel,

|
for Vrøvl

og T:yyeklo.Hostr.SD.II.76. -knæ^t, en.

(jf. -mikkel, -rad og Gavtyveknægt, Knægt
4; talespr.) nedsæt., som et stærkere udtr. for:

(mandlig) tyv. *jeg (o: Johan) dig mit rette

Navn skal sige:
|
En Tyvekne^t. Wess.59,

*Hvor har du (o: jætten Trym) gjemt den
Hammer,

|
Du stjal i Ving-Tors Kammer?

I
Din gamle Tyveknægt ! Grundtv.PS.III.454.

Kierk.XIV.200. Feilb. \\ om dyr. Winth.RF.4.
Harer? De Tyvekndsgte\KMich.Mor.(1935).
14.

II
uegl., om (mands)person, der bærer sig

uhæderligt, ufint, bedragerisk ad. det Bæst,

den Lommeprokurator, den Tyveknægt . .!

Lokker han ikke 20 Daler . . ud af en stakkels,

fattig Skolelærers Lomme. Schand.TF. 1.190.
(i kortspil) er du . . en Tyveknægt, ffans
Povls.HF.152. jf.: Den Fortolkning, han vil

give af Hamlet er . . ganske ny, idet han
hævder, at han har været en stor Tyve-
knægt (o: „filur"), der har gaaet og nar-

ret dem allesBLmmen. DagNyh.'ysl921.2.sp.2.

10 m. h. t. aandelige værdier (fx. litterært tyveri):

med hensyn til S. 's „opdagelse" beskylder
han med rene ord S. for at være en ånde-
lig tyveknægt. Verner. (Brandes. Br. II. 409)

.

EChristians.Hj.346. -komplot, et ell. f
en (Luxd.Dagb.1.58). (især o). Stampe.I.
468. Hostr.EF.IVll. JBanke. Tyvetøj.(1917).
37. -koster, pi. (^ Tyv-. Cit.l725.(Hu-
bertz.Aarh.III.134). — undertiden (om en-

kelt genstand) som ent. -kost, en. vAph.
20 (1759). FruHeib.EtLiv.I.271. HBrix.AP.IV

112. Ugeskr.fRetsv.l945.A.188. BornhOS.).
(først kendt fra ca. 1700; jf. -gods, -vare, Tyv-
ned 2 og stjaalne koster (u. Kosterj) stjaalne

genstande; koster (sp.208^^). Thrane.Den chri-

steligePillegrimsJournal.(1699).19. Holb.Helt-
ind.I.291. *en Tyv du er,

|
Og jeg ei

kiøber Tyvekoster. Wess.158. Thiele.111.152.
UHansen. Tyvebanden. (1920). 39.

|| (jf. ovf.

1. 19; sj.) om enkelt genstand. Eiermanden
30 forlangede Hesten udleveret , som Tyve-

koster. Biehl. Cerv. LF. II. 363 ^'„urigtigt." Le-
vin.), -kram, et. (talespr., nu 1. br.) tyve-

pak. Grundtv.Krøn.5(se u. II. Kram 4.2 slutn.).

VSO. om krybskytter: Det fordømte Tyve-
kram! Eriksholm. Majoren paa\Torpe. (1916).
149.

II
(dial.) i videre anv., som skældsord;

om dyr: PRMøll.BL.112(se u. sa). -kro-
ne, en. [IV] (jf. -karl; foræld.) (guld)mønt

af tyve kroners paalydende. LovNr.66**U
w 1873. §3. PHans.KK.211. jf. Guldtyve-

krone. Bech Nygaard. G0.206. -krone-
stykke, et. [IV] (foræld.) d. s. D&H.
-kvinde, en. (ogs. (især m. mere nedsæt,

bet.) -kvind. Schand.BS.252. Brandes.VII.
723. Feilb. jf. VSO. sml. Kvind;. (jf. Tyv-
inde ; nu 1. br. i rigsspr.) kvinde, der stjæler;

tyvagtig kvinde. GHMilller.Dånisch-deutsches
W6rterbuch.II. (1800). 508. en Tyvekvinde
(blev) halshugget. SMich.Dommeren.(1921).

50 130. -laf;, et. (ogs. -lav^. (nu kun (sj.) hos

sprogrensere) sammenslutning, lag af tyve;

ogs.: tyvebande. Sort.Poet.45. Telegraphen.

1824.297. Tyveri . . gjaldt (hos ægypterne)

for et . . mindre hæderligt Erhverv. Den
bestjaalne kunde købe sin Ejendom tilbage

hos Tyvelavets Formand. FFalkenstjerne.
Overs.afHerodot.I.(1897).409. -lampe, en.

(fagl.) del af tyvealarm bestaaende af en (rød)

lampe, der tændes ved (indbruds)tyveri. Pol.

60 **/itl941.7.sp.6. -lav, et. se -lag. -le^r, en.

(især dial.) navn paa forsk, børnelege; især

om fangelege, der efterligner jagten paa en

(undsluppen) tyv: FrKnu.LB.81. som navn
paa en sangleg: Krist.BRL.318. Lunde.Mid-
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sommerbarnet.(1898).45. DanrnSanglege.142.

-Ivgte, en. (nu mindre br.; jf.: „i gemeen
Ta.le.''VSO.I.401) blændlygte (bl. a. anv. af
tyve). vAph.(1759). med en saakaldet Tyve-
lygte, der kun var halv opslaaet, traadte den
gamle Kone mig imøde. CBernh.NF.III.114.
sorte Vægtere med Tyvelygter begyndte at

dukke frem. KLars.MK.54. Lauesen.RV131.

Il
uegl. ell. i sammenligning. Er mine Øine

dunkle, uden Klarhed,
|
Som Hornet i en i'o

Tyvelygte ? Oehl. 1. 268. Grundtv.PS. VI. 144.

*Her ved sin Tvvelygte
|
fandt Døden, hvad

den søgte.Pont'.(IllTid.l913ll4.332).
\\

(ikke

i rigsspr.) i talem., i udtr. for at stjæle,

rapse, lede efter sit Udkomme med en Tyve-
lygte. £IÅ;;ær.iVT.29. -lykke, en. en tyvs

lykke, held. Amberg. især i (nu sj.) talem.:

tyvelykke er galgenfrist (o: er kortvarig,

upaalidelig) . Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.
3006. Etlar.XIX.5. -lænke, en. (f Tjuv-. 20

Cit.l706.(Hubert2.Aarh.in.31)). {ænyd. d. s.

(HolsteinRathlou.Kingo.(1917).63); foræld.)

lænke, som lægges paa en tyv (VSO.); spec.:

„en lenke, som settes om halsen på tyve,
når de skal henge til de rodner, på det, når
strikken er rodden de kand henge diB len-

gere."' Moth.T242. som genstand for overtro og
anvendt som magisk middel: Boers.VetF.383.

jf.: et Tyve Læncke Led. Cit.ca.l800.(Jy

Saml.IV.161). -maage, en. ^Tyy-. Kjær- 30

høll.621). (jf. I. Tyv 2 ; nu sj.) \ rovmaage;
kjove; Lestris. CollO. D&H. f -marked,
et. (jf. -torv^ sted (aaben plads, del af gade
olgn.), der tjener til samlingsplads for tyve

(og andre lys-, arbejdssky personer), og hvor
tyvekoster falbydes. Moth.T242. Med det sind-

rige Navn Tyvemarked kaldes en Strækning
af Adelgaden ved og forbi Prindsensgaden.
Det er en Samlingsplads for Dagdrivere af

alle Slags, for Tyve og Bedragere. Pema. 40

1807.193. CBruun.Kbh.III.752. -mikkel,
en. (jf. Mikkel 1; talespr., især spøg., 1. br.)

tyveknægt; tyverad, (den døvstumme) havde
skrevet Tyvemikkel . . med Kridt hele Vejen
rundt om Enkekonens Hus paa Muren.
KMich.LM.81. ogs. som navn paa ræven (jf.
Mikkel 3 og u. III. tyvej. -mærke, et. se

Tyvsmærke. -natar, en. I) (jf. -art; 1. br.)

en tyvs natur ell. aandelige beskaffenhed.
S&B. Tyvs-: Krossing.D.12(se Natur sp. 50
955**). 2) (især t3) menneske, som af naturen
er tyvagtigt, har medfødt lyst til at stjæle. Han
var jo en udpræget Tyyeu&tur. SMich.Dom-
meren.(1921).35. -navn, et. (ogs. Tyvs-.
NordConvLex.*VL817.

jf. MO.). (oldn. ^jofs-
nafn; især tg) benævnelsen „tyv" (tillagt en
person). *Tyve-Navn . . han aldrig mig til-

lagde. W^ess.^/. Oehl.VII.81. Gaardmanden
mente— ved at hæfte Tyvenavnet paa Pigen— at kunne slippe for at betale hendes Til- 60

godeh&vende. Riget.**/iol913.1.8p.5.

tyvende, num. ['tyvana; dagl. ogs,

'tyuana] (nu kun dial. tivende. Cit.1706
(Vider.1.421). vAph.(1759).492. UnivBU

384(sjæll.)). {glda. tywende, tyu(u)ennæ
(GldaKrøn.203), tiwghende (Fragm.120), sv.

tjugonde, no. tjuende (tyvende), sml. oldn.

tuttugundi ofl.; jf. firsindstyvende osv.) or-
den s tal til IV tyve. paa den tyvende Dag
i Masineden.4Mos.l0.11. THofman.Tiende.
(1750).59(se u. V tiende 2). Rom, hvor . .

hvert tyvende Menneske er GehiMg.VThist.
RM.312. det tyvende Aarhundredes Kvinde.
JVJens.RF.186.

\\ m. mere ubest. bet., om et

relativt højt antal; især i forb. for tyvende
gang. „Signal!" varskoede Udkigget for

mindst tyvende Gang den Ddig.VKorfitsen.
T0.L61. (hun) tæller for tyvende Gang
sine irrede Kobberpenge. Cfians.BZ. 73. jf.

flg. gruppe: Min syvogtyvende og sidste

Kjærlighedshistorie. Blich.(1920). XXIX. 38.

„Luk dog Munden, Otto," siger Lise for

syvogtyvende G&ng. Hilmar Wulff. VL. 57.
||

i forb. m. andre talord, dend nie og tivende
september. Cit.1706.(Vider. 1.421). Den otte

og tyvende Januar. Heib.(bogtitel.l826). mit
eet (nu olm.: en; jf. II. en 1 og l.\) og
tyvende kar.Blich.(1920).XI.173. Det eet

og tyvende GaT^ite\.Winth.RF.64. \\ hertil

Tyvende-del (jf. Snesedel^, -part.

Tyve-næve, en. (nu næppe br.) tyve-

haand. (PSyv.11.279). *om hånd sig kand
|

For tyve-næver \are. Sort.fSamlDanskeVers.^

VI. 183). -nøgle, en. (nu ikke i rigsspr.

-nøgel. Moth.T243. VSO.). {ænyd. tyf-,

tiufnøgel; nu sj.) (falsk) nøgle, som en tyv

benytter; ogs. om dirk. Tyvenøgel at bruge.

Nørreg.Privatr.V11.238. ASØrsted.T. 168.414.

MO.
II

billedl. Rahb.Tilsk.1791.824. de Godt-
folk, der have den . . Gave, at vide en For-

fatters Tanker og Hensigter bedre end han
selv, og der have ligesom en aandelig Tyve-
nøgle, hvormed de „Gaae ind og ud i en For-

fatters Bryst".smst.l803.425. jf. S&B. -pak,
et. (ænyd. tyffuepack; jf. -tøj; talespr.)

nedsæt, betegnelse (skældsord) for tyve (og

deres tilhæng); tyvekram. Worm.Sat.53. aldrig

har jeg levet mellem slige Kjeltringer og sligt

et Tyvepak som (i Persien). Hauch.EØ^.
Svindel ! . . ikke een Regning er rigtig. Tyve-
pak I ÆWZmi.Z)^. 272. -politi, et. (for-

bryder- jarg., nu sj.) opdagelses-, kriminal-

politi. Dania.III.56.

Tyver, en. ['tyvar] flt. -e. (afi. af IV
tyve) størrelse med talværdien 20 (ell.

mangefold deraf: paa Dansk betyder tres:

tre sinde (Gange) tyve . . Men i Stedet for

nu som paa Fransk at addere de mellem-

liggende Enere til disse Tyvere, foregriber

vi i Tierne den følgende Tyver . . 60 kom-
mer altsaa til at hedde haivtredjesindstyve.

Tilsk.1928.II.328). Vintem („Tyver"), bra-

siliansk og portugisisk Møntenhed paa 20

lieia.Sal.XVIII.323. || f i „seks og tres":

(melding paa) konge og dame uden for

trumffarven. Spillebog.(1900).114(se u. Fyrre-

tyver/
II

(iscer talespr.) hvad der er karak-

teriseret ved, bærer tallet 20; navnlig om

86<
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sporvogn af linie 20: sammenstød mellem en
tyver og en lastbil •

Tyve-rad, en. {ænyd. tiufverad, om en
tyvs krop (HolsteinRathlou.Kingo.(1917).63);

talespr., til dels spøg.) tyveknægt; ogs. i videre

anv., som et (ret godmodigt) skældsord. Her-
mes (o: tyvenes gud) . .

|
Var alt i Svøbet en

TyyeTåd.Grundtv.PS.VIII.82. »Hertugen den
Tyverad

|
Vadskede sig i et Fad (o: efter at

have myrdet hertuginden). ARecke.114. Sik-

ken en Tyverad! Vil du (o: en dreng) se, du
skrubber ned af (frugt)TT(eet.ZakNiels.Fort.8.

Du kan rende og hoppe, kan Du, din Tyve-
rad (o: om en optrækkerisk barber) \ Wied.
Kna.146.
Tyveri, et ell. f en (jf.: anden, no-

gen (mark)tyveri. Cit.l704,1715ogl740.(Vi-
der.I.385.II.138.III.124) samt: den . . gæng-
se Strandtyveri. Cit. 1753. (LJKoch. Brorson.

(1931).92)). [ty(-)v8iri?]
('f Tjuveri (Tiufveri).

Cit. 1717 og 1725. (Vider. 1. 449. III. 554)). ftt.

-er. (ænyd. (en og et) t(h)y(u)ffueri, tiuffueri,

tiueri, glda. tywærij (Sydrak.52), thiuffweri,

SV. tjuveri, no. tyveri, tjuveri; fra mnt. duve-
rie (jf. ty. dieberei^; sml. Gavtyveri og Tyv-
stjal

II
ældre nord. ord for Tyveri er bl. a.

æda. styld (se Styld^ og de besl. dannelser

fsv. {)yft, J)iuft, oldn. ^^ib, {)^ft (eng. theft

(ældre thievery^j, J);^fi, J)^fska samt æda.
thiufnæth (se Tyvned^)

I) det at stjæle, optræde som tyv (1);

i jur. fagspr. om den strafbare handling, der

bestaar i, at en fremmed, rørlig ting af no-

gen pengeværdi hemmeligt og uden besidderens

samtykke borttages i tilegnelses- og berigelses-

hensigt; i videre (ikke-fagl.) anv. (jf. bet. 2) om
lignende indgreb i ejendomsretten, som brugs-

tyveri, ran, underslæb olgn. Bryder nogen ud
af Jern og Fængsel, og siden lader sig finde

i Tyver], da bør hånd at straffls med Galgen.
DL.6—17—38. Tyven skal betale; men haver
han Intet, da skal han sælges for sit Tyveri
(1931: til Vederlag for det stjaalne^.SMos.
22.3. ASØrsted.T.1.24. *Tyverie, min Søn,
er syndigt. Hrz.D. 11.64. LovNr.316*/tl917.
§57.

II
(efter den fr. filosof Proudhon (1840):

La propriété c'est le vol; jf. Ejendom l.i)

talem.: ejendom er ty\Qti.CHans.F.151. jf.

CEJensen& Borgbjerg. SocialdemokratietsAar-
hundrede.I.(1904).20'3. VerdenGD.IV,1.80.

\\

bruge (Cit.l704.(Vider.I.385). jf. bruge 6),
udføre (VSO.), (ud)øve (ASØrsted.T.150.
159. Forordn.^ya840.§5. SaUXXIV.lOO) ell.

(nu især) begaa (Wess.37. jeg begik et Ty-
veri fra en Legesøster. yt7AjSasm.JC7.9j (et)

tyveri.
||

(jur.) i særlige forb. m. adj. groft
(Cit.l705.(KbhDipl.Y803). Forordn.'Vtl789.

§4. se videre u. IL grov 2,2J ell. (i sa. bet.)

kvalificeret tyveri (Nørreg.Privatr.IY
231. Regl.'*/tl803.§12. se ogs. u. kvalificere

S.8), mods. simpelt (se simpel l.ij tyveri.— (foræld.:) stor(t) tyveri (DL.6—17—36.

Nørreg.Privatr.IY231. Rosenb.II.156), mods.
lidet (Cit.beg.l8.aarh.(Vider.I.264). Hede-

gaard. Criminal - Ret. (1760) . 489) ell. (især)

ringe (DL.6—17—32. Hedegaard.Criminal-
Ret.(1760).415. jf. Goos.II.319), smsiat (For-
ordn.*yzl705.§13. Rosenb.II.156. f smaa:
Cit.1715. (Vider.II.137f.). PAHeib.R.IL90)
tyveri, tyveri af en genstand over, henh.

under en vis (nærmere fastsat) værdi; jf.:

ringeste tyveri, tyveri, som p. gr. af dets

særlige beskaffenhed ikke er belagt med straf.

10 Nørreg. Privatr. IV. 233. jf. ASØrsted. T. 100.

undtaget tyveri, se undtage, f nød-
vendigt tyveri. Nørreg.Privatr.IY227 (jf.

Nødstyveri^. || hertil bl. a. Tyveri-alarm
(o: tyvealarm), -anmeldelse, -dom (jf. Tyve-,
Tyvsdom^, -forbrydelse, -forsikre ^For-
sikringsselskaberne, der tyveriforsikrer Kost-
barhederne. Po/.Vn29<?5.5.sp.2. ofte (om for-

sikringstager) i forb. som faa, have (noget)

tyveriforsikret : smst.^/tl938.14.sp.l. Social-

20 dem.^^/tl946.5.sp.5), -forsikring(s-8clskab),
-forsøg, -sag (jf. Tyve-, Tyvssagj, -straf.

2) (jf. Dagtyveri^ i videre (uegl.) anv.

Eolb.GW.IY2. Phoenixberg er en fræk Hund,
nu trykker han uden Tilladelse begge Bin-

dene op, et regulært Pirattryk (Holberg)

bliver rasende over dette Tyveri af hans
Komedier. PoVya939.11.sp.4. især: 2.1) (jf.

Hjertetyv; nu 1. br.) om erotiske forhold
(spec.: forelskelse), hvorved den ene part

30 „stjæler^' den andens dyd ell. hjerte. Henrich:

„. . jeg kommer her at actionere hende for

et lille Tyverie, hun har begaaet." — Per-

nille: „Hvad? jeg begaaet Tyverie?"— Hen-
rich: „Ja hun har staalet mit Hierte."£foZ6.

HP. 1. 6. Tode.IX.124. erotisk Tyveri skal

(if. spansk moral) hævnes med Blod. Social-

dem.*°/»1947.4.sp.4. talem. (1. br. i rigsspr.):

For Tyverie i Skov og hos Fruentimmer bli-

ver man hverken hængt eller hrændt. Junge.
40 147. Krist.Ordspr.622. 2.2) (jf. Bogtyveri 2

og u. Røveri; især Q}) m. h. t. (moralsk)
uretmæssig tilegnelse af andres aandelige (især:

litterære) ejendom; plagiat. LTid.1726.727.
VSO. Gustav, som har stjaalet hans Digte,

berøver ham baade Hæder og Brud ved
sit Tyveri (Brandes.DD.52: sine Plagiater^.

Brandes. 1.398. \\ ofte i forb. litterært
tyveri. PLMøll.B.72. BilleskovJ.H. 11.77.

se ogs. u. litterær l.i.

50 Tyve-sag, en. {glda. thyffæ sagh (Univ
Bl. 1. 154), æda. thiufæ sak (DGL.II.295
var.); jf. Tyvssag; især jur., nu 1. br.) sag

(mod nogen) vedrørende et tyveri; tyverisag.

*jeg for Tyve-sag
|
End aldrig sigted er af

nogen før i Dag.^Holb. Paars. 28. Stampe.
1.375. Junge. 84. CBernh.NF.III.122. jf.

VSO. MO. -selskab, et. (nu kun spøg.

(sj.)) ttjvebande. vAph.(1764). MO. jf. VSO.
-skaal, en. (jf. -drik; foræld.) skaal, som

60 den, der maatte give tyvetønden, drak med
bymændene. SKjær. Fra Stavnsbaandets Dage.
(1888).312. -spejl, et. (foræld.) spejl, hvori

man if. overtroen kunde faa en tyvs billede

til at vise sig. Hedegaard.Criminal-Ret.(1760).
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92. -springf et. (gym.) spring over buk ell.

plint paa tværs. Folkeskolen. 1927. 509. sp. 2.

Sportsleks.II.625. -sprog:, et. (ty. diebs-

sprache; jf. Gavtyvesprog) et kun for ind-

viede forstaaeligt sprog (dannet paa basis af
nationalsproget (efter visse regler)), som for-

brydere benytter (bl. a. for at kunne føre

Jwmmelige samtaler i andres paahør); rotvælsk;

røversprog; argot. vAph.(1759). Forbrydere,

af hvis Tyvesprog han endnu erindrede og
opgav adskillige Udtryk. RiisesArchiv.XVI.
(1824). 9. Kollerød.43. Watt. PF. 190. DSt.

1923.102.
II

i videre (uegl.) anv., om klike-

sprog, jargon, at anbringe paa Theatret saa-

danne Ord og Talemaader, som kun have
Gyldighed i visse afsluttede Coterier . . er

en Art af Tyvesprog, at sige i Ordets gode
BemæTkehe.Heib.Pros.X.371. Kierk.XII.351.
Eubow.(PoUU1941.8.sp.2). -stab, en. (jf.

II. Stab 1.1 ; forst.) (ca. meterhøj) rod-ende af

et mitidre, uretmæssigt fældet træ. Sal.*XXIV
101. -sten, en. (ogs. Tyv-, CThestrup. Tin-
gene ogTingstederne.(1747).38. Aarb.1902.294).
(ænyd. tiuffue-, tiffuesten; foræld.) større,

flad sten midt paa tingstedet, hvor tyve skulde

tage plads under domsforkyndelsen. (hun)
satte sig paa „Tyvestenen", Sædet for den
anklagede. Thyreg. UdvFort. II. 54. PJJørg.
RH.244. jf. Rostgaard.Lex.T79c. -stres,
en. (jf. -greb, -stykke, -træk og Gavtyve-
strege streg (7.3), som en tyv benytter sig af;

ofte i videre anv., om uhæderlig, ufin (listig)

handling; skarnsstreg; utyskestreg, (især i flt.).

Tode.IX.64. tel sist blev (vi o: to tyve) Paa
greben i Vorres tyve streger. Kollerød.l13.

Troldene (var) ikke bange for at drive deres

Tyvestreger ved daglys Bag.SvGrundtv.DF.
1.228. En Dødelig kan nu i Ly af en Sky
begaa |

den værste Tyvestreg. VilhAnd.SF.
196. Jeg har set for mange af hans (o: en
hotelfunktionærs) Tyvestreger. Jeg skal ud
af Lemmen (o: afskediges). ErlKrist.DH.70.

-stykke, et. (nu næppe br.) handling,

som er karakteristisk for en tyv; tyvestreg.

vAph.(1764). Da sagde det ganske Laug
(af gavtyve) at han ikke skulle antages
iblant dem, førend han havde giort et latter-

ligt Tyvestykke. Trende smaa og lystigeHisto-

rier.[ca.l800].[13]. -togt, et. (jf. Røver-
togt; især avis-spr.). KvBl.*/»1912.1.sp.3. en
skummel Person (begav) sig ud paa Tyve-
togt i det sydlige Opl&nd. SorøAmtstid.*V»

1944.1.sp.2. -torv, et. (ænyd. tyffue torff;

nu næppe br., jf.: „Almuenavn." VSO.) d. s. s.

-marked. Gram.Nucleus.511. VSO. MO.
-tryk, et. (især hos sprogrensere) pirat-

udgave, (skuespillet) forelaa . . ikke offent-

liggjort (uden ved Tyvetryk). Brandes. F///.
25. NMøll.VLitt.II.405. f -træk, en. (jf.

I. Træk^ især i flt.: tyvestreger. Roslgaard.

Lex.T79c. En Slave hænges op for sine Tyve-
Trekker. Prahl.ST. 11.107. -trækker, en.

(ænyd. tyv(e)trækker (Aarb Sorø. 1920. 117.

HelsingørSundt.1.78. jf. Kalk.IV408b*''); nu

næsten kun spøg., lidt gldgs., jf.: „kaldes by-
svenne af ioragt.'' Moth.T243) bøddelsvend,

fangevogter ell. (nu) politibetjent, som bevogter

ell. paagriber, transporterer, „trækker af med"
tyve og andre forbrydere; ogs. som skældsord
m. ubest. bet. Eolb.NF.II.llO. Høysg.(Bertels.

H.24f.). Tyvetrækkerne, eller, for at bruge
et mere anstændigt Ord, for det militære
Politie, de saa kaldede Gensd&rmes. PAHeib.

10 E.147. Ing.EF.VII.155. Skaal, Dann (d: en
tømrermester) . . Din gamle Tyvetrækker,
Gud velsigne dig.Schand.VV301. Feilb. -toj,
et. (talespr. (gldgs.), nedsæt.) d. s. s. -pak.
Amberg. Cit.l864.(AarbVejle.l923.II.41). det
Tyvetøj (o: krybskytter), der løber omkring
med Bøsse i Skoven om Natten. JHelms.G.73.
Tyxetøj. JBanke.(bogtitel.l917). om dyr: så
fløj en solsort . . op af ribsbuskene. Det næs-
vise tyyetø\.NMøll.H.136. -tønde, en. (jf.

20 -drik, -gilde; dial., foræld.) tønde øl, som by-

laget anskaffede, naar et af dets medlemmer
mistænktes for ell. overbevistes om at have
begaaet et (mindre) tyveri ell. ran, og som
blev nydt ved et gilde paa vedk.s bekostning

(i reglen med ham selv som deltager under be-

skæmmende former), hvorved egl. retsforfølg-

ning blev undgaaet. VSO. MO. Rietz.741
(skaansk). \\ især i faste forb.; om tyven:

betale (Junge. Sal.*XXIV123), give (Jun-
30 ge.85.410), udrede (SKjær.FraStavnsbaan-

detsDage.(1888).311) tyvetønden, bøde
(smst. Feilb.BL. 1.194), bøsse (Feilb. se ogs.

u. III. bøsse 2) ell. hønse (PNJørg.ER.9.
NPWiwel.JL.83. jf. hønse 1 (spec. 1.56 ff.))
til tyvetønden; om bylaget: drikke tyve-
tønde (paa en) (Cit.l765.(JCJessen.Flakke-
bjerg Herreders Skolehist. (1938). 217). Rhode.
LaalF.I.40. Levin. Danmarks Folkeminder.
XXVIII.(1924).145). -tøs, en. (dagl.) tyv-

40 agtig pige ell. yngre voksen (ugift) kvinde.

HKaarsb.F.79. AaHermann.PH.148. \\ uegl.

(jf. II. -brænde 2(2-3)^. Forfatteren havde
tegnet en forloren Ingenue, en Tyvetøs af

et Pigebarn. RNeiiendam. JohanneLuiseHei-
berg.(1917). 6. jf. -øje slutn.: den lille Ka-
milla med sine Tyvetøseøjne, hun kunde
vikle ham om sin lille Y'mger. Rønberg.GK.
39. t -vare, en. i flt.: tyvekoster. Hede-
gaard.Criminal-Ret.(1760) .418. -øje, et. (ogs.

50 Tyvs-^. (oldn. J)j6fsauga) en tyvs øje; især

(foræld.) i forb. slaa tyvcøje ^tyvsøjne.

Gravl.EB.30. Buchh.K.56) ud, ved trolddoms-

kunster bevirke, at en tyv mister øjet. JOlr.

(EPont.Fejekost.(overs.l923).72).
(| (1. br.)

skummelt ell. skulende, flakkende blik (som)
hos en tyv; tyvsblik. (tyven) var velvoksen
. . ikke Antydning af „Tyvcøjet"; den en-
foldigste Gadebetjent saa skummel og sku-

lende ud ved Siden af (tyvens) himmelblaat-

60 blinkende 0jne.ORung.SM.53.
|| (jf. u. -tøs

og II. -brænde 2.3; talespr., 1. br.) om livligt,

charmerende blik. (en) smuk Dreng med fine

Træk og sorte, spillende Tyveøjne. CilfMU«m.

Wolflngs Kæmpe-Menageri.(1914). 7.
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Tyv-finger, en, se Tyvefinger, -fi-
ske, V. (1. hr.) drive fiskeri paa uberet-

tiget vis, spec: paa et territorium, hvor en
anden har fiskeretten. Pol.*/il941.Till.4.sp.3.

jf. Tyvfisker. MarfinAHans.A. 39. Tyve-
fiskeT.BerlTid.^ytl935.Aft.2.sp.3. f -in-
de, en. {ænyd. tiufinde (om kvindelig hjerte-

iyv), iy- diebin) kvindelig tyv; tyvekvinde.

vAph.(1759). Cit.ca.l800.(JySaml.IY137).
\\

(spøg.) om kvindelig hjertetyv. (han skal) i'o

sætte en dobbelt Hængelaas for sit Hjerte,

at ikke en Tyvinde med et Par klare Gluk-
ker skal gøre Nar af ham. Cit.l817.(Ril>e

Amt.1921.324). tyvisk, adj. se tyvsk.

tyvit, interj. se tvit.

Tyv-koster, pi. se Tyvekoster, -læse,
V. {efter sv. tjuvlåsa, ;/. no. tjuvlese; jarg.)

læse paa uberettiget vis; især: (liste sig til at)

læse med i en andens avis, bog (fx. i spor-

vogn, tog, paa restaurant). Viborg Stiftstidende. 20

*/tl947.8.sp.3. jf.: Ogsaa Tyvlæseren er

Ens fiæste.Pol.**/Bl942.7.sp.4. -maaee,
en. se Tyvemaage.

t Tyvned, et. flt. næppe br. (glda. thyf-

næth (UnivBl.I.153f.), thiufneth, æda. thiuf-

næth, thiyfnæth, sv. tjuvnad, smaatyveri,

oldn. J)j6fna6r; afl,. af I. Tyv; jur.) I) tyveri.

Saa mange som findis ved Tyvnet og gribis,

de forfølgis alle og straffis som Tyve. DL.
6—17—3(jf. Hedegaard. Criminal-Ret. (1760). 30

427). Cit.l723.(Vider.III.212). 2) tyve-
koster, hånd, som begærede der at maatte
randsagis, vil have forbrut sine tre Mark,
om hånd finder ej Tyvnet der inde. DL.
6—17—15. Cit.l707.(Vider.III.253).

Tyvr, en. se I. Tyr.

Tyvs-, i ssgr. ["tyuOs-] af I. Tyv (1);

jf. Tyv-, Tyve- og u. I. Tyv sp.l352'"B:..

undertiden veksler Tyvs- og Tyve-, se u.

Tyve-brænde (I), -finger, -haand, -natur, 40

-navn, -øje og u. Tyvsmærke; foruden de

ndf. anførte ssgr. kan bl. a. nævnes (jur., nu
1. br.) ssgr. som Tyvs-begreb, -bevis, -for-

brydelse, -forhør, -forordning, -handling.
-lov(givning) , -medhjælper, -straf, se fx.

ASØrsted. T. 85. 185. 187. 228. 272.389 ofl. samt
VSO.
Tyv-sag, en. se Tyvssag.
Tyvs-blik, et. (jf. u. Tyveøje; 1. br.)

blik (som) hos en tyv; stjaalerit øjekast. 50

Aakj.PA.2. -brænde, et. se I. Tyvebrænde.
-dom, en. (æda. thiufdom; jf. tyvs dom
u. I. Tyv 1.1 ;

jur., foræld.) dom, hvorved
nogen dømmes som tyv; (nu:) tyvedom, tyveri-

dom, (især i forb. som der er gaaet ham (en)

tyvsdom overj. Moth.T242. Stampe. VI.203.
det maa være en egentlig Tyvsdom, der

er ham oveTga.a,et.ASØrsted.T.129. jf. (sj.)

tyvsdømt^a; dømt som tyv). Larsen, -fast,
adj. (sj.) sikret mod at blive stjaalet (ved éo

indbrud). S&B. D&H. -finger, -haand,
se Tyve-finger, -haand. -hæler, en. {ænyd.
d. s. (Forordn.^*/il686); jf. -hæleri og tyvs
hæler (u. Hælerj; jur., nu sj.) d. s. s. Hæler.

Moth.T242. Nørreg.Privatr.IV.255. I er Tyvs-
hæler ; Millioner gange værre end Tyven selv.

Olufs.GD.125. VSO. MO. -hæleri, et. (jf.
-hæler og tyvs hæleri (u. I. Tyv l.i^; jur.,

nu sj.) d. s. s. Hæleri. ASØrsted,T.78.252.
Forordn.^ya840.§25. VSO.
tyvsk, adj. [tyu'sg] (ogs. tyviskj. {sv.

tjuvsk; efter ty. diebisch, jf. eng. thievish;

(nu) sj.) tyvagtig, (papirer, der var stjaalet)

paa saa formastelig og tyvisk Maade. Ct<.

1754.(HistMKbh.3R.V.78). om dyr: *Vor
tyvske Hund og Kat blev ieed. Bie.Fabler.

(1765).81.
II

forborgen; „stjaalen". (han)
blikkede . . tyvsk ud af Øjenkrogene for at
anslaa denne her Københavner. JoAsBangr.
BarndommensBy.(1921).6.
tyv-skænde, v. (sj.) tyvte. Harm som

en tyvskændet Mand trampede han frem og
i\\ha,ge.Gravl.AB.255.

Tyvs-medvider, en. ({^) -medvi-
dere. Cit.l719.(Vider.II1.294)). (jf. tyvs
medvider u. I. Tyv l.i

;
jur., nu næppe br.)

medvider i et tyveri; undertiden ogs. om hæler

(jf. VSO.). Moth.T242. Tyvs-Medvidere og
Hælere, som ei have været med i Gierningen
selv. Forordn.'V2l789.§7. ASØrsted.T.243.
-mærke, et. (ogs. Tyve-. Moth.T243 (men
Tyfsmerke. smst.242). Nørreg.Privatr.V11.238
(men smst.IV65: Tyvs-^. Feilb. se ogs. ndf.

jf. VSO. MO.). {æda. thiufsmærki ofl. (DGL.
11.299 f. m. var.); jf. tyvs mærke (u. I. Tyv
1.1^; foræld.) mærke, som en tyv (ell. hans
medvider, hæler) forsynedes med som led i

tyvsstraffen; især (jf. I. Tyvebrænde 2) om
brændemærke (i panden) ell. om afskæring

af øre(r). DL.

6

—17—35 f. at brændes med
Tyvs-Merke, som en Galge; fordum var
Tyvs-Merke, et rundt Hul, som blev med et

Jern brændt igiennem Kinden indtil Tæn-
derne. Hedegaard.Criminal-Ret.(1760).483. at

mangle Ørene er jo Tyvsmærke. Etlar.SB.
121. GSchiXtte.OK.26. billedl: Det, du be-

skylder os for, Kjartan, er vi uden Skyld i.

Vi ventede ikke, at du vilde sætte Tyve-
mærke paa os. ThøgLars.(Isi Sagaer. 1. 248).

-natur, -navn, se Tyve-natur, -navn.

t -ret, en. {sv. stånda tjuvsrått; jur.) i

forb. stande tyvsret, tiltales (og straffes)

for tyveri. Hedegaard.Criminal-Ret.(1760).422.

-sag, en. (ogs. skrevet Tyv-. DL.l—23—2.

Nørreg.Privatr.IV.226. jf. VSO. MO.). {æda.

thiuf(-)sak, thi(w)fs saak (DGL.I.110.II.295.

VIII.355 m. var.), sv. tjuvsak, oldn. J)j6f(s)-

spk; jf. Tyvesag; jur., nu 1. br.) sag (mod
nogen) vedr. et tyveri; tyverisag. Moth.T242.
i lisland . . bør i Tyvssager dømmes efter

Norske Lo\.Stampe.I.382. ved sin Hjem-
komst havde (assessoren) fundet en Pakke
Akter: en interessant Tyvssag. Goldschm.

VIII.119. det huer ham ikke. Folk stævner

Tyvssag mod hans FosteTt&åeT.Kyrre.(Isl

Sagaer.lll.198).

Tyv-stal, et. se -stjal. Tyv-start,
en. {no. tjuvstart; jf. -starte; sport.) start
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før startsignalet er givet (hvorved man „stjæ-

ler^' et forspring fra konkurrenterne). B.T.^/»

1924.2.sp.4. Sportsleks.II.625. hilledl: Kraghs
Valglov har øjensynlig haft det, man i

Galopsproget kalder en „Tyvstart": Den er

ved en Fejltagelse kommet for tidligt paa
Banen. PoU*/ul923.5.sp.l. -starte, t;. (no.

tjuvstarte; sport.) det at foretage en tyv-

start. DagNyh.*/il926.8.sp.l. Sportsleks.II.

625. uegl.: Det hænder, at en Nyhed tyv- lo

starter og kommer før Begivenheden. /SoaaZ-

dem.^*/nl947.6.sp.2. •sten, en. se Tyvesten,

t -Stjal, et. C-stal. Klevenf.RJ.216). (efter

ty. diebstahl) tyveri. PoUtievennen.1798199.

682. -stjcele, v. (i reglen udtalt m. lige

stærkt tryk paa legge led), {æda. part. thiuf-

stolen, sv. dial. tjyvstjåla, oldn. part. })j6f-

stolinn, eng. part. f thief- stolen; //. Tyv-
stjal og ænyd. tiffuestyld, tyveri, tyvfra-

stjaalen, berøvet ved tyveri; opr. som modsætn. 20

til: tage ved ran, jf. æda. (uitni fore) J)iuf-

stolæt ællær Ta,ntsikæt.DGL.I.108(og smst.

159); nu især (talespr. og navnlig i perf.

part. (jf. VSO. MO. D&H.)) som et for-

stærkende, til dels spøg. udtr., jf.: „daglig

Tale."ilfO. „pIat."Z/evtn.) stjæle. Moth.T242.
Kan Herren . . være bekjendt . . reent ud
sagt at tyvstjæle hans forgiftige Kram (0:

en flaske med blaasyre).Gylb.III.310. Bang.
SE.252. B. stak lynsnart en Haand ned i 30

Kurven og stjal — rent ud tyvstjal —
Akvavitflasken. randr.Jt^.23(?. t perf. part.:

Moth.T241. Af Ranselen tyvstiaalet har du
det.ChrBorup.PM.226. *Tyvstjaalet blev den
favre (0: kongedatteren Sigrid),

\
Bortført til

Jættebo. Grundtv.PS. VI1.428. „Stikkelsbær I

hvor har du faaet dem?" . . „Dem har jeg

stjaalet . . Ty\sti&a.let\"Hostr.EF.I.4. det
Brænde er tyvstjaalet ovre i min Skov.
GSchutte.OK.25. Feilb. JJfF. \\ uegl; især 40

om uberettiget tilegnelse af aandelige værdier

(spec.: plagiat), hvad jeg ikke paa egen
Haand kan opfinde, det skal jeg tyvstjæle

fra alle de Poeter og Talere, som jeg kjen-

(leT.Hauch.IV431. ingen (kvinde) tyvstjal

hans Tid. EChristians.Hj.325. man taler om,
at Frederik III tyvstjal Enevælden. XFa-
bricius.G.69. (jf. stjæle 3.3; sj.) refl.: hans
Øjne fløj saa urolige omkring, som om han
vilde tyvstjæle sig til at kikke paa Pigen. 50

AAndreasen.BoblerfraDybet.(1943). 49. i perf.

part.: den store Gellert aabenbarede sig for

ham (i en drøm) og angav, at en . . i

vort Selskab indgiven Udarbeidelse var tyv-
stjaalen af hans SkriiteT.Rahb.E.I.We. Al-

drig var hans Arbejde forekommet ham (o:

komponisten) saa tomt, saa ludfattigt, saa

tyvstjaalet. EChristians. Hj. 236. BilleskovJ.

H.I.121.

Tyvs-»je, et. se Tyveøje.
tyvte, V. ['tyuda, nu 1. br. 'tyfdo] (nu

sj. akrevet tyfte. Moth.T242 (tyfte). JRPaulli.
JM.61. HjælpeO.496. LJac.Guterlov.(1910).

100). -ede. vbs. (sj.) -ning (VilhAnd.IAtt.

11.868). {ænyd. tyffte, æda. (dep.) thiuftæs

(til), snige, stjæle sig (til); afl,. af I. Tyv;
sml. tyvskænde, ænyd. tiufkiende og besl.

dannelser som ænyd. og dial. (Feilb.) tyvse
samt oldn. {)j6fa, pyfa; ;/. lyvte, III. løgte)

I) (især m ell. dial., jf.: „vel kendt i tale-

sproget, ikke i hogs^Toget."Hjælpe0.496)
beskylde for tyveri; udskælde for tyv;
ogs.: mistænke for tyveri. Wess.158. *Jeg
tyvter ingen, før det er beviist. Oe/iLX.i6.
„man gjør lange Øjne, før man gjør lange
Fingre." „Tyvter Du mig?'' Goldschm.VII.
285. ErlKrist.DH.78. Der var sket nogle
Smaatyverier i Garderoben, og H. havde
ikke været i Tvivl om, at det var ham, der
blev tyvtet. KAabye.PT.90. Rask.FynskeBS.
65. JHSmidth.Ords.166. Feilb.

|| (1. br.) m.
den stjaalne (savnede) genstand tilknyttet

V. hj. af præp. for. jeg beder om Forladelse

for at have tyvtet Dig for Knæebaandene.
Biehl.DQ.lV.222. Grundtv.E.55. 2) f i forb.

tyvte en noget paa, med urette tillægge en
noget (urigtigt, dadelværdigt), beskylde en for

noget; dutte paa. det Pusserligste ved ald

dette var, at hånd skulde vilde tyfte mig de
ting paa, som jeg giør min yderste fliid til

at afverge. JRPaulli.JM.61. 3) (sj.) (smaa)-
stjæle; rapse. Skjønt disse (0: franske

frugter) var den forbudne Frugt for Dren-
gene ved vor fine Julemiddag . . saa tyvtede
de dog . . mange. CMøll.M.III.79. (børnene)

krøb ind for at tyvte den halvtømte Dunk,
der saa gik paa Omgang. KMich.FA.36.
Tæer, flt. af 1. Taa.

Tæft, en. [tæfd] flt. (sj.) -e (MartinA
Hans.K. 191). (æda. thæft, lugt, smag (Harp.
Kr. 11.30.39 ofl.), no. teft; afl. af glda. t(h)ef,

smag, lugt (Kalk.IV.519), oldn. {)efr, d. s.,

jf. jy. tævs, tøv(s) (MDL.623. Feilb.III.

943), lugt, (bi)smag, sv. dial. tav, no. tev,

aandedræt, fært; muligvis besl. m. lat. tepor,

(mild) varme; i bet. „smag" nu fortrængt af

Smag; ordet er i ny tid genopt. fra no., jf.

S&B. D&H.) I) lugt hidrørende fra levende

væsner; især (jæg.) om den lugt, vildtet ud-

sender, og som gør det muligt for (jagt)hunde

at spore det; fært. (ofte i forb. faa tæft(en)
af et dyr/ (jagthunden) passerer foran uden
at faa Tæften eller secundere. Da.Jagttidende.

1908109. 122.sp.l. (hunden) mærker en Tæft
. . kildre sig i Næsen og formelig trække sig

afsted. Fleuron.IFA.47. Engang har Baalets

ramme Røg været Menneskets Tæit. ErlKrist.

(Pol.y»1934.9.sp.4). Det lille varme Rum
(o: ventesalen) fyldes af . . en syrlig Tæft
af Brug. JyllP.ytl935.TilU0.sp.l. \\ (jf. bet. 2

og tæfte; sj.) om (jagt)hunds sporsans,
„næse" (1.6.8). Vortnord.modersmål.(1942).

36. 2) (jf. Fært 3; især talespr., til dels jarg.)

en persons evne til (instinktivt) at opspore

noget fordelagtigt, vejre en chance, handle rig-

tigt i en vis situation; (fin) „næse"; „flair",

(især i forb. have tæft for noget). Han
havde den fineste Takt og den sikreste Tæft.
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Brandes.F.177. (han) afsluttede glimrende
Forretninger paa Tæft, efter som han ikke

forstod mange Ord af Sproget. Pol.**/i2l924.

6.sp.3. Samlingen var . . udbyttet af en
sjældent kyndig bogelskers tæft og samler-

flid. Piesner.B.2^. tæfte, V. ['tæfda] -ede.

{glda. tæftæ, æda. thæftæ, smage (Fragm.2),
no. tefte; afl. af Tæft ell. af no. teve, oldn.

J)efja (jf. da. dial. tøWQ. MDL.623) ; nyopt.

fra no. ell. nydann. til Tæft; s;.) lugte; lo

vejre. Nu stikker han (o: et djævelsk uhyre
med ansigt hagi) Halen i Vejret for at tæfte

YindTetningen. AndNx.(Pol.y7l909.8.sp.2).

I. Tae^e, en. ['tæ'qa] (nu kun dial.

Tege. Gram.Nucleus.147.1487. EPont.Atlas.
1.698. Feilb. — dial. ogs. Teger, Ti(g)er
olgn. Feilb. (jf. smst. u. ovntæge^. sml. Skov-
tigger^, fit. -r. {penyd. te(e)ge, no. tege, tega;

fra mnt. teke, jf. hty. zecke) insekt af
gruppen (ordenen) Heteroptera med suge- 20

mund og for flere slægters vedk. en skarp,
modbydelig lugt (jf. Stinktæge^; * ældre ell.

folkelig (dial.) sprogbrug dels med videre anv.,

saaledes om næbmundenes orden (Krøyer.

Zoologi.(1838).254. Prosch.Naturhist.(1852).

128), dels (og især) med snævrere bet., saa-

ledes om landtægernes familie (spec.: væggelus

(jf. Sengetægej. vAph.Nath.VIII.6. Cuvier.

Dyrhist.II.243. jf. VSO. MO.) ell. om (su-

gende) smaainsekter, der nu ikke henregnes 30

til tægerne (jf. Ovntæge, om faarekylling.

Schade.Mors.(1811).218. Feilb.), som fx. blod-

mide (især: skovflaat) (PSyv.(DSt.l909.67).
DJagtleks.1323. jf. Ko-, Skovtæge samt Cu-
vier. Dyrhist. 1.304) ,

(den vingeløse snylte-

flue) faaretæge (Moth.T254. VSO. Feilb. jf.

Brunnich.Entomologia.(1764).77) ell. om lus

(Feilb.). LiXtken.Dyr.^406. en af disse flade,

grønne Tæger, der ligner et Tyttebærblad
saa aldeles. JFJens.i^2?'.24. || billedl; især m
i udtr. for at snylte ell. være paagaaende,
uafrystelig, „klæbe". Blaastrømpen (i hende)
toner frem; alle de omtalte Atmosfærers
Vægt (0: af traditionel moral) trykker hende
saa flad som en Tæge.Schand.AE.222. Køb-
mand M. . . skal have Procenter, han hæn-
ger ved som en Tæge. OlesenL0kk.UG.il.128.
alle Komedianter og alle Gavtyve, disse

Tæger paa S&mixinået.PoU/il943.10.sp.4.
Feilb.

II
hertil bl. a. Tæge-bid (SorøAmtstid. 50

*ysl947.5.sp.3), t -Hue (hesteflue (1). He-
stens Tægnue.Funke.(1801).I.506. VSO. jf.

Briinnich. Zoologiæ Fundamenta. (1771). 205),
-lugt, -stank, -stik (SorøAmtstid.^*U1947.
5.sp.3), -sugning (spec., konkr.: mærke, saar
(paa frugt), hvor tæger har suget. BerlTid.
*V7l944.M.7.sp.5).

II. Tæge, et, en. se Tede.

Tæsel, en, et. se Tegl.

tægge, V. se III. tække.
Tæj^t, en ell. (nu kun dial.) et (Abildg.

&Viborg.F.79. jf. u. Indtægt^, [tægd] (sj.,

muligvis blot som skriveform, Tægte. Cit.

1757. (Vider.V 142.152)). flt. -er ell. (nu

næppe i rigsspr.) -e (Cit.l773.(RibeAmt.
1940.9). jf. u. Vare-, Vedtægt; ell. (dial.)

d. s. (Feilb.). (ænyd. glda. tægt, teckt, en,

et (i ssgr. som arm-, faffn-, ind-, under-,
vare-, ved(er)-tægt osv. Kalk.IV300.V1047),
æda. (efter præp.) -tæct(æ) (fx.: Vm quinnæ
tæct{æ). DGL.II.166 m. var.), sv. -takt, no.

-tekt, oldn. tekt; afl,. af II. tage; jf. II. Tag
samt selvtægtig; uden for (visse) ssgr. nu
sj. i rigsspr.) I) (i rigsspr. næsten kun i ssgr.

som Selv-, Tvangstægt, jf. Af-, Ind-, Ved-
tægt; som vbs. til II. tage; dels (jf. II. tage
1-2; dial.): det at tage, gribe (om) noget;
tag (II.I.1-2), greb (II.l.i). *Med en saa
varsom tægt hånd hend' om Halsen greb.

Tychon.(GkS.799.128). Efter Maaltidet føl-

ger saa en Kraftprøve. De tager „hel Tægt"
eller „halv Tægt", forskjellige Udtryk om
Maaden at gribe hinanden om Livet paa.
Feilb.BL.323(se nærmere Feilb.). jf. S værd

-

Tægt f?; det at tage sværd i haand). Grundtv.
ChristelPræd.III.368. || dels til II. tage 3,

om voldsom fremfærd, bemægtigelse af noget.

*jeg drages — drages —
|
med den vingede

Slægt (0: trækfuglene)
|
mod Lykken, der

loves,
I

mod Livet, der voves,
|

hinsides

Tvang og Tægt\EChristians.Digte.(1927).53.

jf.: „nu," sagde Egil, „skal de smage Vikinge-

tægt her paa Gaarden. Slaa alle ihjel I ser

og tag med alt hvad I kan bære!"JFJens.

(IslSagaer.1.102). sml. Fodertægt. om besid-

delse, varetægt: *Samværsviljen i vor Tægt
|

værner vi (0: Nordens folk) fra Slægt til

Slægt. LCNiels. SS. 17.
|| (jf. IL tage 9.1

;

landbr., foræld.) det at tage jord i brug til

dyrkning; i forb. som fem aars tægt, som
udtr. for, at et areal gennem en femaarig pe-

riode uafbrudt dyrkes (hvorefter det hviler en

aarrække). i Brødjorden er vel 5 Aars Tægt
det almindelige; men mange optage Jorden
i 4 Aar med 4 eller 6 Aars Hvile, og an-

dre bruge endog 6 Aars Tægt.Aagaard.Thye.

(1802).94. 2) konkr.; især: 2.1) (bibl, foræld.)

rov; bytte, de toge alt rovet, og al tægt
(1871: alt Byttet og alt Rovet; 1931: alt

det røvede og hele Byttet; af mennisker og

af dyr. 4Mos.31.11(Chr.VI). du skal halv-

dele den tægt (1871: Rovet; 1931: Byttet;,

imellem dem. smst.31.27. 2.2) (dial., gldgs.)

øremærke (hos faar) af form som et V
Abildg.&Viborg.F.79. jf. DF.X.74 samt Af-
tægt. Cit.l669,1679,1770.(smst.70). 2.3) (jf.

Alsæd(s)tægt, I. Kobbel 3 og I. Slag 8.4;

landbr., især dial. (jy.)) d. s. s. Indtægt 3

(navnlig i den sp.SSi^"^ angivne bet.). Cit.

1754. (Vider. II. 540). VSO. *Saa vandrer

rundt om Rugens Tægt
|
Jens og hans Viv.

Aakj.RS.26. En Bys Jorder var i nogle Egne
først delte i Aarsgøder eller Tægter, der atter

igen var delte i Fald eller Skifter, som saa

igen var delte i Agie. AarbHards. 1931.24.

Stedn.III.LXii. Feilb. billedl.: rummer det

(o: en samling arbejder) end ikke Ax af hans

bedste Tægt, saa tæller det dog blandt No-
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vellerne Ting, som endnu læses med Glæde.
Aakj.StStB.III.293. Tægte-, i ssgr. (ogs.

Tægt-). af Tægt l(-2); spec. (jf. Tægte-fæ 2,

-kvæg 2) i (dial.) benævnelser paa anden
mands husdyr, som man modtager til græs-

ning mod betaling, som Tægte-faar (Cit.

1763.(Vid€r.III.320). For Sommergræsningen
i Heden tages for et Tægtefaar med sit Lam
4 å 6 Sk. Begtr.JylUII.101. Tægt-: HPHan-
sen.Hyrdeliv paaHeden. (1941).110ff. Feilb.),

-fæ mon ^Tægt-: Cit.1700. (Vider.II.394)),
-gaas (Cit.l747.(smst.l63)), -høved (Feilb.

BL.326. Tægt-: Feilb.). -dngj en. (sj.

Tægt-. jf. VSO.). iglda. tæktæ dagh; jf.

Rets-, Tingdag; jur.^ dag, paa hvilken en
sag skal tages for, behandles i retten, (ofte i

forb. (sagens) første tægtedag^. da skal

næste Søgnedag holdis for rette Ting-Dag
og Tægte-Dag. Z)L.2

—

3—4. Sagens sidste

Tægtedag.HyUing.HJ.151. (stævningen) skal

indeholde . . en Opfordring til Sagsøgte om
at møde og fremkomme med sit Svar paa
Sagens første Tægtedag. LovNr.90^'U1916.
§337. -fæ, et. {ænyd. (i bet. 2) tægt(e)fæ
(Vider.11.14.32.217), glda. (i bet. 1) tæktæ
fæ (DGL.II.457var.)} I) (jf. -kvæg 1; nu
næppe br.) fremmed kvæg, som indfanges,

optages (3.1 ) paa anden mands jord. Moth.
T21. VSO. MO. 2) (jf. -kvæg 2; dial.)

kvæg, som mod betaling modtages til græs-

ning. Cit.l716.(Vider.II.90). Rostgaard.Lex.

T3c. -kvinde, en. (ogs. -kvind. ThitJens.

VA. 1.132). (glda. tækte qwinnæ; nu kun
arkais.) medhustru; frille, hans tægte-qvinde
eller maitresse. JJuel.142. Wadsk^Spedator.
480). du gav din Tægtekvinde Husfruenøgler.

ThitJens.(Juleroser.l941.[15J). -kvaeg, et.

(ænyd. (i bet. 2) d. s. (Vider. III. 564)) i)

(nu næppe br.) d. s. s. -fæ 1. VSO. MO.
2) (dial.) d. s. s. -fæ 2. Cit.l747.(Vider.II.

162). Thyreg.BB.II.255.III.157.

taeje, v. se II. tage.

Tæk, subst. se Teak.

I. Tække , et. ['tæga] flt. -r. (ænyd.
glda. tecke, t(h)ække, tæppe, tag, skjul, sv.

tåcke, tæppe, dækken (fsv. ogs. J)æk(k)ia, tag,

dækken, jf. oldn. J)ekia, tagj; ordet er delvis

sammenblandet med (har sit køn fra) ænyd.
tecken, glda. thegen, tæppe, ogs.: laag, jf.

ældre sv. (fsv.) tå(c)ken, thækan, tæppe,

maatte. fra nt. de(k)ken (se Dækken^, sml.

SoS. 11.222 f.; jf. I. Dække, III. tække)
I) (næsten kun foræld, (bibl.)) hvad der dan-
ner et dækkende, skjulende lag over (ell. om)
noget; især: tæppe, dækken olgn. de skal

legge et tække (1871: Dække^ af grævinge-
skind derover (o: over arken). 4Mos.4.6(Chr.
VI). De lade den nøgne ligge om natten . .

foruden tække (1871: Dække; 1931: Tæppe;
i kuld.Job.24.7(Chr.VI). 2 Makk.3.25(smst.;
se u. Dækken 2). Sengene her i Vertshuusene
ere tæckede med et uldet tæcke. JacBircherod.

R.50. Med angstfulde Skrig strøg Fuglene
ind under Træernes Bladtække (sml. Løv-

XXIV. Eentrykt "/, 1948

tag). Christmas.VT.200. billedl: Firmamen-
tets viide Tekke.Reenb.il.511.

\\ (jf. I. Dæk-
ke 1.3^ om nedhængende tæppe, forhæng, i for-

gaardens port skal være et tække (1871:
Dække).2Mos.27.16(Chr.VI). dørens tække
(1871: Dækket for Døren;, sms^ 35. 25. 2)

(jf. Tagtække; nu dial. (især jy.)) tag (be-
klædning, -dækning) paa bygning, hus;
spec. (jf. III. tække sp.l380**^) om tag be-

10 staaende af plantestoffer som straa, rør, lyng,

tang; ogs. om (vegetabilsk) tagmateriale,
tag (1.3). Reenb.II.361. *Saa længe Slotte

Tag og Tekke paa sig før
|
Gid, Kongen

blomstre heT.LTid.1741.53. (han) har pluk-
ket tækket af deres huse . . ved nattetide.

Cit. 1773. (Riemann. Børglum Klosters Historie.

(1941).211). „Taget falder!" . . tæt foran
ham skreed det brændende Tække ned for

Børen. Blich.(1920).XV98. De langlyngede

20 Heder afgive baade Tække . . og ypperlig

Ildebrændsel. sms<.ZZ//.32. Aakj.VB.66 (se

u. III. mønnej. MDL. Feilb.

II. Tække, et ell. (nu sj.) en (Rahb.
Tilsk.1797.567. sa.E.I.341.V243. jf. NMPet.
Afh.III.235. VSO. og u. Mandstække samt:

stor Tække. Ing.VSt.115). ['tægo] sj. i best. f.

(se u. Kvindetække 1); uden flt. (ænyd.

tæcke, behag (ClPorss.Hussbog.(1613).F6r);

i 18. aarh. indført fra no. tekke (no. dial.

30 tekkjej, jf. Levin.; besl. m. tækkelig, tækkes)

1) f'„forældet."ifO.; nu sj.) følelse af (dyb)

tilfredshed med, glæde ved noget; (vel)behag.
selge noget efter sit tekke. Moth.T26. der

brænder Kærter, Krist til Tække (Snorre.

Heimskringla.(udg.1911).415: * Kristi J)æg [

kerti hrenns,).ADJørg.NK.511.

2) ^„brugt af enkelte Nyere." JfO. „endnu
h(øj) St(il) . . Livord hos Oehl."Lewn.;
uden for (visse af) de sp.l379*^ anførte ssgr.

40 nu især [S) den evne ell. egenskab at

virke behageligt, tiltalende, tækkeligt

(2) paa sanserne; ynde; tækkelighed.
2.1) m.h.t. person(s væsen, fremtræden; jf.

bet. 2.2); nu navnlig m. h. t. kvinde og m.

tanke paa, at en person uden at eje egentlig

skønhed virker tiltrækkende ved net ydre,

vindende væsen ell. karakteregenskaber, charme

olgn. det samme Folk (o: det franske) se vi

nu . . at gjøre Krav paa Tække og Skjønhed

50 i det selskabelige Liv. RSchmidt.Paafremmed
Grund.(1882).158. Bet gælder her i Livet

om at have Tække — det kan man ikke kon-

struere.AsgerKarstensen.EtLdviPolitik.(1940).

48.
II (jf. sp.l379*^) m. h. i. en kvinde, leve

hver den Pige,
|
Som . . |

Veed med Tække
at indtage. Zetlitz.Poes.263. Deilig var Pi-

gen med Øine blaa, |
Med Blyhed, med Liv

og med Tække. Grundtv.SS.II.50. Næst efter

Alder og Mangel paa Tække var intet saa

60 farligt for Kvinder som Ry for Kund-
skab. TroeZsL.F/. 29. AaDons.MV93.

\\ (jf.

sp.1379''^) m. h. t. en mand. OWolff.Overs.af

Xenophons Mindesværk.(1800).XXVII, svun-
den er mit (a: Frejas) Tække, jeg er mig selv

87
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ei \iig.OehlXXIX.183. *1 Kløgt og Tække
alle Børn dig (o: Amor) vege. Mynst.BlS.III.
391. Geniets Overlegenhed blandte sig (hos

Oehlenschldger) med Verdensmandens Tække.
Cit.l851.(Oehl.Er.IV345). Recke.BD.70. \\ nu
navnlig i ssgr.; dels m. h. t. en kvinde, se Herre-,

Mandfolke-, Mandstække; dels m. h. t. en
mand, se Dame-, Kvinde- (1), Pigetække ; end-

videre han nævnes (mere tilfældige, ofte spøg.)

ssgr. som (have) Børne- (s. d.), Hunde-
(Fleuron.IN.120), Jøde- ('Baggesen med sit

udprægede Jødetække. VilhAnd.Litt.il.807),
Katte- (Valborg Dahl. De unge Dage. (1940)

.

102), Mikrofon- (o: en kunstners, foredrags-

holders evne til at optræde paa sympatisk, be-

hagelig maade i radio. SvClaus.NM.III.141.
Pol."/il941.7.sp.2), Mygge- f'Nogle (menne-
sker) synes helt at mangle „Myggetække" . .

medens andre udøver en næsten uhyggelig
Tiltrækning paa de smaa Blodsugere. NatTid.
"/,1946.Sønd.ll.sp.4), Præs te- (AHenri-
ques.TG.189), Publikums-tække (s. d.),

jf. (sj.) Lægetække (o: en læges evne til at

tækkes, vinde sine patienter). Tilsk.1930.1.29.

2.2) m. h. t. ting ell. forhold. *Mit Ansigt . .

har Hække. Suhm.1.143. Hvad Udtrykkene
angaaer, eller det foregivne Tække, der skal

ligge i visse Sving ved Ordenes Sammen-
føjelse (i det latinske sprog). Tullin.II.38.

Hvad skal jeg sige, naar jeg seer
|
De

Blomster, Jorden dække?
|
Der ikke et, som

andet er,
|
Og hvert har dog sit Tække. Evan-

gelisk-ChristeligPsalmebog.I.(1793).15. Oehl.

IV30. de fandt hans optræden latterlig, hans
foredrag uden tække.ADJørg.NStens.91.

III. tækkC) V. ['tæga] (nu sj. (skrevet)

tægge (hvortil fx. part. tægget, tagt^. Pflug.

DP. 1067. Goldschm.V 462. Cit. 1859. (Rhode.
LaalF.U.360.II.121). NMøll.B.27. jf. u. løv-

takt; Moth.D57 skriver Tekke-tagte-tagtj.
præt. -ede ell. (dial.) -te (Kort. 173. Esp.
§190a) ell. (nu poet. ell. dial.) takte ['tagda]

(PSchulz. DS. 82 (tagte). Oehl. XXX. 14. jf.

Eøysg.AG.96. VSO. MO. EJessen.Gram.135.
Saaby.'-* Mikkels.Sprogl.226. Kort.l72f. Thor-

sen. 111. Dania. IX. 36. LollGr.65. Flemløse.

169. Feilb. og u. be-, overtække samt: „takte,

takt, ere fuldkfommen^ forældede Bøinings-

former, der aldrig bruges uden af Digterne."

Levin.); part. -et ell. (mindre br.) -t (CEw.
Æ.II.37. Anesen.(PoU'/il934.9.sp.4). Esp.

§190 a. især i ssgr. som lyng-, skifer-, spaan-,

straatækt^ ell. (m. omtr. sa. brugsomraade som
præt. takte^ takt [tagd (Høysg.AG.96)] (Pflug.

DP.191 {t&gt). NvHaven.Orth.174. Oehl.ND.4.
Ploug. II. 6. Røse. Bygevejr. (1892). 81). vbs.

-else (s. d.) ell. -ning (s. d.). (glda. thekke
(præt. tactæ, part. tackt, tecked (og bethæcth.
Rimkr.28)), dække, tilhylle, tække (III.2),

æda. thækkæ, dække (AM.), sv. tåcka (fsv.

'j^ækkia), no. tekke, oldn. J)ekja, eng. thatch,
ty. decken (se II. dækkej; til roden i lat.

tegere, dække; besl. m. I. Tag, Tegl, Toga,

jf. Detektiv, protegere samt I. Tække)

i) (jf. be- (1), overtække; nu næsten kun
(poet.) m. overgang til bet. 2) danne et (til)-

dækkende, skjulende lag; bedække (1).

(især i perf. part.). I.l) (jf. skytækketj i al

alm. et Bord, tækket med Guld. Holb.JH.I.
680. JacBircherod.R.50(se u. I. Tække 1).

Haste.BD.119 (se u. drægtig 3^. jf. snetækt:
(bjergene) ere takte med evig Snee. Suhm. VI.
358. Recke.DE.66. *ved iistakt FolStaf-

10 feldt.122.
II (jf. løvtakt og u. rørtækket^ om

plantevækst (spec.: løvhang). * Flora Lunden
tækker. Oehl. XIX. 280. *Takt med tusind

Løv var lAxnåen. Røst. Bygevejr. (1892). 81.

Alvorlig taler ved Alfarvej
|
med Grønsvær

tækket de Gamles Grave. JVJens.AH.60. jf.:

grantakte Field.Oehl.Digte.(1803).19. 1.2)

% refl.: udbrede sig som et dække, det grønne
Løv i Skoven, som takte sig over deres Ho-
veder. Oehl.XXX.14.

20 2) (jf. betække 2 og II. dække I.2) for-
syne med tag (I.l). 2.1) m. h. t. (del af) byg-

ning, bygværk (især: hus); nu navnlig: for-

syne tagkonstruktionens yderside(r) med et

dækkende, beskyttende lag af forsk, materiale

som bly, kobber, træ(plader, -spaaner), tegl,

skifer ell. (nu navnlig) visse plantestængler

(se ndf. 1. 44 ff.; jf. skifertække, kobber-,

spaantækket, straatækt samt haardttækketj;
undertiden ogs. m. h. t. udvendig beklædning

30 af (dele af) en bygnings sider (fx. en hus-

gavl, et mølleskrog). den stolte Stad Troja,

hvis . . med Teylsteen tæckede Muure icke

skal lenge modstaae vor Magt. Holb.Ul.11I.l.

et Taarn . . tagt med Kaaher. Borrebye.TF.

543. Ing.H.197(se u. I. Slot 3.2 slutn.). Giv
mig saameget Bly, jeg kan tække mit Klo-

ster med\NPWiwel.NS.18. tække en Veir-

raøUe. VSO. han byggede (porten) og tæk-
kede (Chr.VI: betakte^ den (1931: forsynede

40 den med Tag). Neh.3. 15. et Vinkelhus . .

tækt med Fandeplader.Anesen.(Pol.*'/7l934.

9.sp.4). tække (et) tag, se I. Tag l.i. tække
et hus med pandekager olgn., se u. Pande-
kage 1.1.

II
nu især (spec. om forhold paa

landet): beklæde et tag med (lag, knipper af)

tørre plantestængler som lyng, tang ell. (navn-

lig) (lang)halm, rør (jf. lyngtække, rørtæk-

ket, straatækt;. Pflug.DP.1067. *Han skulde

tække Hytten vel . . |
Med lune Straae.

50 Oehl.VII.6. Winth.Lyr.206. se ogs. u. Lang-
halm 1, I, Lyng 1, Straa 1.4. ofte abs.: Der
blev tægget, og Port og Gaard laa fulde af

Langhalm. Goldschm.V462. Pont.FL.4(se u.

spække 2.z). vi skal have tækket (0: ud-

bedret ell. fornyet (straa)taget) til foraaret
{ 5

jf. MO. II
i forb. m. adv. Huset maa tæk-

kes af (o: tagbeklædningen maa fjernes).

Lew'n. („Sjeld. vel"), jf. aftække (et hus).

VSO. MO. Levin, en frygtelig Orkan, der

60 aftækkede flere Ruse. RibeAmt.1912.343. jf.

efter 19: han havde gravet sig en Hule lige

ned i Jorden. Ovenover havde han lagt et

Par Lægter og tækket efter med Lyng.

JVJens.HF.144. — især i forb. m. om: vi
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bleve nødte til at tække Huset om. Levin.

(„Sjeld. vel"), „de har Tegl" . . „Saa kan
Du jo faa dem til at tække om med Straa."

HKaarsb.DT.21. jf. omtække. Levin. Om-
tækning af en Rnslænge. NationalmuseetsEt-

nologiske Undersøgelser.Spørgeliste.Nr. 3.(1942)

.

14. Brækkede man altid det gamle Tag ned,

inden man tækkede nyt paa?smsi.7. 2.2)

(jf. Staktækning; landbr. ell. dial.) forsyne

et hæs, en stak med (tag og) halmviske ned i'o

langs siderne, saa regnvandet kan løbe af.

tække en Hæs. F/SO. Der blev tækket Hæs
og kulet Roer ned. Elkjær.MH. 78. tække
stak. Z7/F. ;/.; tække en Bikube (o: en af

halm flettet kube). VSO.
IV. tække, v. se tækkes.

Tække-) i ssgr. (fagl. ell. dial.) til III.

tække 2(i) (jf. dog Tække-fad, -kar^; saa-

ledes foruden de ndf. medtagne Tække-arbejde,
-emne, -løn, -materiale, -plante, -baand,
et. (1. br.) tækkesime. POPedersen.Barndoms-
minder.(1937).19. -bom, en. tækketræ.

BornhHaandvEr. 187. Nationalmuseets Etnolo-

giske Undersøgelser. Spørgeliste.Nr. 3. (1942) .11.

-brase, en. (jf. -ske, -skovlj tagbrage.

SjællBond.24f. Hedebo.12. -fad, et. {ænyd.

d. s., SV. tåckfat; til I. Tække 1 ell. III.

tække 1; jf. -kar; foræld.^ laag til et fad;

dækkefad (1). Sal.XV 984. -fo(de)r, et.

materiale (halm, rør) til tækning, (noget) af 30

Rughalmen forædles til Tækkefoer. PhysBibl.

XXV1.207. AarbKbhAmt. 1930.71. -jcarn,
et. (jf. -reb, -sime, -traad; især foræld.)

(tjæret) garn, hyssing til fastgøring af tække-

materialet paa taget. Moth.D57. Junge.104.

Landbo.IV 601.636. NordsjællF.V 58. -gil-
de, et. (foræld.) gilde afholdt efter afslutnin-

gen af tækkearbejdet (paa en nybygning).

Bornholms Tidende.*'/i 1920. 1. sp. 6. -halm,
en. (jf. -lyng, -rør, -straa^ taghalm. Rost- 40

gaard.Lex.T23 c. Døren var spærret af bræn-
dende Tæggehalm (under en brand). Goldschm.
V494. Hjortø.LT.28. f -kar, et. (til I.

Tække 1 ell. III. tække 1; jf. -fad^ kar for-

synet med et laag. du (0: Moses) skalt

giøre fadene (til skuebrødsbordet) og skeer

der til, og tække-kar (Chr.VI: opstandere^.

2Mos.25.29(1728). -kniv, en. kniv, hvormed
tækkefoderet pudses af efter paalægningen. Na-
tionalmuseets Etnologiske Undersøgelser. Spørge- 50

liste. Nr. 3.(1942). 20. UfF. -kobber, et.

{ænyd. d. s.; 1. br.} kobber til tagbeklædning.

DanmKirker.IIl.28. -kTist, en. (nu næppe
br.) tækkekæp. Rostgaard.Lex.T24b. VS O.

-kæp, en. (jf. -kvist, -raft, -vaand samt
I. Kæp 3) ved gldgs. straatækning : lang,

smækker (hassel- dl. pile)kæp, som anbringes

paa langs af tagets yderside og v. hj. af tække-

garnet fastholder (d lag af) tækkematerialet;

tagkæp. Moth. D57. Junge. 104. det tynde 6_o

. . Halmtag med de grinende Tækkekæppe.
ZakNiels. (Julebogen. 1903. 138). SjællBond.

25. Feilb. -lad, et. (jf. -bom, -stol, -træ^ et

udvendigt paa en tagflade anbragt lad (III.4.i),

hvorpaa tækkemanden staar under arbejdet.

Rostgaard.Lex.T23 c. MDL. VSO. FrGrundtv.
LK.20. UfF. Feilb.

tækkelig:, adj. ['tægali] adv. d. s. ell.

(især) -t ell. (f) -en (Moth.T26. Bagges.DV
X.241). (glda. t(h)æckelig, sv. tåckelig, no.

tekkelig, oWn. {)ekkiligr; til ^Ma. thæck, adj.

(se u. tækkes^; jf. utækkelig)

1) (jf. II. Tække 1; nu sj.) m. angivelse

af den, hos hvem behaget fremkaldes, udtrykt
v. hj. af hensobj. ell. præp.-led m. for: som
vinder (ens) bifald, behag; som tækkes
(nogen); velbehagelig, saadant nyttigt Ar-
bejde forhaabes at blive publico tekkelig.

LTid.l720.Nr.7.5. *ApolI lad denne Skienk
dig være tækkelig! Jacoftt./S'Br.264. Hvo som
derudi tiener Christo, er velbehagelig for Gud
og tækkelig (Chr.VI: retskaffen^ for Men-
neskene. iZow. 74. 28. Allen. II. 174. \\ navn-
lig (rélig.) i udtr. for, at nogen ell. noget er

gud velbehageligt, et antaget Offer; tække-
ligt (1907: velbehageligt; for Gnd. Phil.4.18.

dette Sindelag (er) det eneste som kan giøre

os tækkelige for . . Gud. Grundtv.Helligtre-

kongerlyset.(1814).51. skal denne vor Tak
være Gud tækkelig, saa (osv.).Monrad.BV107.

GVHansen.OldkirkensNadveroffer.(1895).l.

2) som virker behagelig(t) , tiltalende
paa sanserne; som fremkalder en fø-
lelse af tilfredshed, behag. 2.1) (jf. PE
Miill.*290) om person (og, sml. bet. 2.2, væ-

sen, fremtræden): som i kraft af tiltalende,

skattede egenskaber (dannet, beskeden, an-

stændig optræden ell. væsen, fordelagtigt ydre,

smag, naturlighed) gør et behageligt, vindende

indtryk paa omgivelserne; indtagende; vak-
ker; nu næsten kun om kvinde og især m.
tanke paa ydre ell. væsen, der virker tiltalende

ved egenskaber som nethed, smagfuld paa-

klædning, properhed, venlighed olgn. og under-

tiden med (mere ell. mindre svag) bibet. af,

at vedk. person virker lidt ucharmerende, kede-

lig, „fersk", „tam": net; (ganske) pæn;
(rigtig) nydelig. Talen er det, hvorved et

Menniske giør sig hos andre, enten meest

tækkelig eller allermishageligst. Hørn.Moral.

11.71. en Helgens Characteer . . bestoed

i . . en simpel, hellig og tækkelig Om-
giængelse. ^o/ft.XA./.ii". || om kvinde, hun
er tækkelig og man siger, at hun ogsaa

er ioxnniiig.Skuesp.I,4.27. (en) Kreds af

smukke eller dog tækkelige og tiltrækkende

unge Piger. Madv.E.65. denne tækkelige unge

Pige, der saa beskedent bevægede sig om-
kring ham uden et højt Ord. EBrand.UB.
284. Anna sad, tækkelig og husmoderlig, og

broderede. ^aZ)ons.6'.122. || om mand. en

Cavalier, der havde et meget tækkeligt Væ-
sen og megen Leyema,a,dG. Biehl.(Skuesp.IV
411). Han var en Mand, som havde Leve-

maade og tækkelige L&der.Grundtv.PS.III.

522. Johan Monrad (har) været smuk og

fremfor alt sympathisk, vindende, tækkelig.

JLange.1.383. (en) tækkelig Smaastadsmand.

87*
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JVJens.A.II.244. 2.2) om ting ell. forhold.

Hvad Manden finder tækkeligt,
|
Bør Ko-

nen ey at 'ha.åe.Reenb.1.344. jeg slaas tit

nok med mig selv om en klar og tækkelig
Form; thi hvem ønsker ikke, at hans Sang
(o: digtning) maatte tækkes og forstaas.

Grundtv.PS.V318. et Sprog, der . . har en
yndig, en tækkelig, en livsalig Forkjærlig-

hed for Mellemtanken og Bibegrebet og Til-

lægsordet. ZterA;.F/.455. tak(ke)løs mand gør
aldrig tækkelig gerning, se takløs 1. || navn-
lig om naturgenstand, bygning ell. (nu især)

(del af) klædedragt (i sidste tilfælde (jf. u.

het. 2.\) ofte m. tanke paa, at paaklædningen
virker (udpræget) ærbar, decent (og derfor lidt

trist, ufiks)). Jøndalen . . har noget majestæ-
tisk og ærværdigt, men tillige noget tække-
ligt ved sig. Storm.SD.73. det eneste tække-
lige og smagfulde i Pynten (o: jomfruens
dragt) var de nøgne Skuldre og Bryster.

Blich.(1920).X.72. En elegant og tækkelig
Bygning. JLange. II. 414. lige meget, hvor
dyrt og godt (hendes tøj) er, saa snart hun
faar det paa, bliver det kedeligt og tækkeligt.

Pol. *•'» 1941. Sønd. 7. sp. 1. Mannequinopvis-
ning . . med Modeller lige fra de tækkeligste

Housecoats (o: en slags slaabrok) til de let-

sindigste smaa Troussers. smsi.*%»2547.22.
sp.l. 2.3) som adv. Moth.T26. Schand.UM.
131. Hvorfor klæder Kvinderne sig, med de-

res smaa Midler, saa pynteligt og tækkeligt?
Drachm.HI.303. Hun . . rødmede tækkeligt.

LeckFischer.HM.36.

3) (vist kun hos Holb.) f glad; munter;
lystig. Han seer glad og tækkelig nd. Holb.
Sgan.3sc. En god Huus-Fader misunder sine

Børn og Tiunde ingen uskyldig Lyst: han
glæder sig over at see dem med tækkelige
Ansigter . . Tvertimod suure Ansigter . . er

ham uhehdigelige. sa.MTkr.345. smst.408.

Tækkelis-lied, en. flt. (sj.) -er.

iænyd. teckelighed, yndest, velbehag (jf. tæk-
kelig 1); især CO) navnlig til tækkelig 2: net,

indtagende, smukt væsen ell. optræden; til-

talende egenskab. Moth.T26. Man maa holde
ham noget til gode for hans Ungdoms og
andre Tækkeligheders skyld. Lodde. (SkVid.
III.144). ogsaa i hans Musik . . er Tække-
lighed. Zier^.F/.93. hendes Paaklædning . .

var en fuldendt skuffende Kopi af Ærbar-
hed, Tækkelighed og Smag. KLars.AH. 69.

jf.: Han (o: goden, hvis opgave det er at vogte

ilden) passede sin Ild bedre end det var
gjort før men uden Tækkelighed, laa ikke
paa Maven for den brændende Aand men
gav den med Metode noget at bide paa.

JVJens.Br.6.
|| f til tækkelig 3: munter-

hed; lystighed, en sand Gudsfrygt . . kand
consistere (o: bestaa) med Tækkelighed og
sømmelig Lyst.Holb.Ep.il.307. smst.Y213.
Tækkelse, en. {jf. sv. tåckelse, dække,

fsv. thåkkilse (i thåkkilsa man, mand, som
tildækker kulmiler) samt ænyd. tilteckelse,

(skjulende) dække; egl. vbs. til III. tække ; sml.

Tækning; dial.) (gammelt, afrevet) tække-
m at er i al e (taghalm). Man kan . . anvende
til Strøelse gammel Tækkelse. J^a^aard.f'Lond-

huushold.NyeSaml.il.375). Feilb. Taekke-
Ijngf en. (jf. -halm osv.) (lang, grov)

lyng til tækning. Cit.l773.(RibeAmt.l940.7).
Thyreg.UdvFort.1.92. Feilb. -mand, en.

haandværker, arbejder, der (bistaaet af med-
hjælpere) udfører tagtækning med straa, rør

10 olgn.; tækker. Moth.D57. *Een Pølse saa
lang, som en Tække Mands Sime (jf. Tække-
sinxQ). Schandrup.C4^. VSO. Oppe paa Lade-
længens Tag laa to Tækkemænd og lappede
og stoppede. Wied.LO.364. FrGrundtv.LK.20.
Feilb.

II (jf. u. Tækker; dial.) i udtr., der

angiver, at man er hjælper, haandlanger for

en tækkemand: passe (LollO.; jf. u. III.

passe 5.3j, tjene fse tjene 3.ij tækkemand,
sy for tækkemand (SørensenThomeskjær.

2*0 Sange og Fortællinger. (1884). 99). || (jf. u.

Tækker; dial.) i forb. den flyvende tække-
mand. 1. tækkemand, der benytter tækkestol

(i st. f. tækkelad) og derfor kan flytte sig

raskere langs taget. Feilb.I.320. Gejlager.Nord
for Horsens Fjord. (1946). 48. 2. (spøg.) om
storm, der river (dele af) straataget ned (lige-

som tækkemanden, naar han fjerner den gamle
tagdækning før tækningen). NatTid.^^haWSS.
ll.sp.5(sjæll.). UfF. -naal, en. lang, i

30 reglen krum (staal)naal, oftest m. spids i

begge ender, hvormed tækkematerialet fastsys

til tagværket. Moth.D57. Inden for paa Loftet

sad Mads Jyllænder og tog imod Tække-
naalen, som flittelig gik ud og ind med
Binderebet. Skovrøy. Fort. 169. SjællBond. 24.

26. NationalmuseetsEtnologiske Undersøgelser.

Spørgeliste.Nr.3.(1942).14. -pande, en. (jf.

Dækkepande og I. Pande 3.6; nu næppe br.)

tagsten, som lægges paa mønningen. Moth.

40 D57. Tækker, en. (glda. teckere (Fort
Nut.XVI.137. Skraaer.1.422)) person (haand-
værker), der udfører tagtækning (jf. Bly-,

Kobber-, Pap-, Skifer-, Spaan-, Tag-, Tegl-

tækkerj; nu især (jf. Rør-, Straatækker^ om
person, der lægger straa-, rørtag (i rigsspr.

oftest: Tækkemand^. *Jeg seer der Tekkerne
paa Tagget krybe frem,

| Og Steene regne
ned i Haabetal fra d%m.Worm.Sat.51. TroelsL.

XIY238. NordsjællF.V.56. UfF. Feilb.
|| (jf.

50 M. Tækkemand; dial.) i forb. som passe
tækker (AarbKbhAmt. 1930.72) , sy for
tækker (se sy 1.2j. || (jf. u. Tækkemand;
dial.) i ssg. Flyvetækker. 1. (rask arbej-

dende) tækker, der benytter tækkestol. Feilb.

2. kraftig storm, der volder ødelæggelser paa
straatagene. Feilb. BL. 6. Skovrøy. Fort. 163.

Tække-raft, en. (bornh.) tækkekæp.

BornhHaandvEr.187. Esp.365.496. -reb, et.

(jf. -baand, -garn, -sime, -traad; især foræld.)

60 tagreb; bindereb. OecMag.IV.352. Cit.1837.

(Vider.III. 54). Feilb. -ror, et. (jf. -halm,

-straa^ rør (I.l) anvendt til tækning; tagrør

(2). Bergs.GF.1.27. 60 Traver prima Tække-
TøT.SorøAmtstid.^*/il939.13.sp.3.
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tækkes, v. ['tægas] Høysg.AG.63. (sj.

m. ikke-dep. form tække; vist kun i part.

tækket, se ndf.). præt. -edes ell. f taktes
(LKok.(PSyv.Viser.(1695).585)); part. -edes

(jf. Mikkels.Ordf.346) ell. (sj.) -et (er tek-

kedt.Moth.T26. (i saa fald) vilde Bogen
have vundet og tækket sig bedre, end den
gør. HBrix. (DagNyh.^'/tl929.9.sp.6)). (glda.

t(h)æckes (Kalk.IY515. Fragm.106.117. SjT.

34), SV. tåckas, no. tekkes, oldn. pekkjast;

dep. anv. af ænyd. glda. tekke, synes, fore-

komme, behage, fsv. pækkia, oldn. pekkja;
dels afl. af glda. thæck, adj., behagelig, sv.

tåck, no. tekk, oldn. J)ekkr, dels gi. selvstæn-

dig dannelse, jf. got. pagkjan; besl. m. I. Tak,
I. Tanke, I. tykkes, tænke; jf. II. Tække,
tækkelig)

1) (nu især oj gøre et tiltalende, gun-
stigt indtryk (paa); virke behagelig(t)

,

tiltrækkende; behage (1). (næsten kun med
hensobj., der betegner levende væsen (person)).

i.l) om levende væsen (især person): i kraft

af personlige (ydre ell. indre) egenskaber, op-

træden osv. gøre et fordelagtigt indtryk paa en,

vinde ens behag (nu ofte m. forestilling om,
at man for at opnaa det ønskede resultat i

nogen grad giver afkald paa personlige me-
ninger, optræder paa en uselvstændig ell.

noget servil, krybende maade, bestemt af den
persons ønsker og sympatier, meninger, som
man stræber efter at være til behag). Dersom
jeg endnu tækkedes (1907: vilde behage^
Mennesker, da var jeg ikke Christi Tiener.

Gal.1.10. anvende alle sine Bestræbelser for

at tækkes ham (o: gud).Mall.SgH.l. *Gaaer
han med falske Lokker, at tækkes unge Mø?
Oehl.XXXII.144. (ørnen) satte sig hos Sva-
nen og vilde tækkes hende. Grundtv.PS. 1.543.

Da haaber jeg— om ei at tækkes Vrimlen—
I

Ved Digtets Formaal at behage Himlen.
PalM.lV.7. »den Højtidsdragt,

|
Hvori din

Hustru tækkes bedst dit 0']e.Bødt.SamlD.

135. (han) var tilbøjelig til at skifte Mening
. . for at tækkes en og anden. TDitlevsen.Den
fuldeFrihed.(1944). 150. 1.2) om ting ell. for-

hold. * Hunde-Lugt
|
Ey tækkes ædle Fruer.

Rf.enb.II.347. *mon vel Emnet i min Sang
|

vil tækkes Stadens raske Fyre? FGuldb.1.136.
Eders Brændoffere ere ikke behagelige, og
Eders Slagtoffere tækkes (Chr.Vl: behage;
1931: huerj mig ikke. Jer.6.2(?. Handlings-
motivet i (visen) maa have tækkedes For-

fatteren . . særdeles. HBrix.AP. II.278.
\\
(nu

\. br.) abs. *Det som . . en hver befalt,
|

Lod sig af Kong Harald høre,
|
Taktes over

alt. LKok. (PSyv. Viser. (1695). 585). Qrundtv.

PB.V.318(8e u. tækkelig 2.2/ ||
(nu næppe

br.) i forb. lade sig noget tækkes, firide

behag i noget. Kong Priamus mit Bud ret

vel optaget har,
|
Og Polixene sig det ogsaa

tekkes la,T. KomGrønneg.III.302. Vor Lov
og Tak lad tækkes dig (o: gud)\Grundtv.SS.
1.155.

2) (nu 8j., jf. MO. Levin.) have lyst til;

finde for godt; behage (2). (undertiden i

blotte høfligheds-udtr.: „have den godhed",
„være saa naadig"). (ofte m. flg. inf.). 2.1)

upers. saa skal hånd (o: gud) bønhøre vor
røst, om det tækkes (1871: behager^ ham.
Jud.8.17(Chr.Vl). Dersom det maatte tæk-
kes Dem, at høre mine Grunde. MO. 2.2) m.
person-subj. det ville beroe paa hvad deres
Hertug . . ville tækkes at giøre. Slange.

10 ChrIY163. Kongen tækkedes at modtage
den ham budne Gave. MO.

||
(vel efter til-

svarende SV. konstruktion af tåckas; sj.) m.
inf. uden at. Herr Hof Raadet tækkes ved
tilfælde ikke forglemme sit gunstige Løfte.

Langebek.Breve.288.

3) (nu vist kun no.) i forb. tækkes med,
nøjes med; tage til takke med. Tækkes
med hvad han Eder hyder. Schickaneder.
Tryllefløiten. (overs. 1816). 81. (den) ret vel

20 indrettede Gjæstgivergaard, hvis sletteste

Værelse jeg imidlertid . . som sidst ankomne
maatte tækkes med, og endda være glad til.

deMeza.Krigs-Dagbøgerl849-51.(1928).118.

Tække-sime, en. (jf. -reb osv.; især

foræld.) snoet (halm-, hampe)reb, hvormed
tækkematerialet fastsys paa taget. Rostgaard.

Lex.T23c. Cit.l773.(RibeAmt.l940.7). VSO.
der sad en gammel Mand og snoede Tække-
simeT.Bregend.AS.65. UfF. -ske, en. (jf.

30 -brage, -skovl, -spaan 2) tagske (1). Moth.D
57. UfF. -skovl , en. d. s. Rask.FynskeBS.
94. Aakj.PA.72. UfF. -spaan, en. {ænyd.

d. s. i bet. 1) I) tagspaan. Moth.D57. VSO.
MO. 2) d. s. s. -ske. LollO. UfF. -stiffe,
en. (ænyd. teckestie (PJensen.Snesere.(1883).

109. Vider.II1.196)) tagstige. Cit.1712.(Vider.

11.119). (det) lykkedes Avlskarlen at komme
op paa Taget ad den lange Tækkestige. /n^.

Levnet.I.199. SjællBond.42. -stol, en, (jf.

40 -lad og Tagstol 1) let stillads anbragt (v. hj.

af kroge) udvendig paa et tag, hvorpaa tække-

manden staar ell. ligger under tækningen.

VSO. Rask. FynskeBS. 94. NordsjællF.V 59.

TeknLeks.1.566. -straa, et. (jf. -rør og Tag-

straa^ tækkehalm. Tidsskr. f.
Landoekonomie.

1833.50. -ttingf en. tang brugt ved tag-

arbejde; dels (nu 1. br.): tang m. brede kæber

brugt af blikkenslagere, blytækkere ofl. Nord
ConvLex.III.12. S&B. Larsen. \\ dels: tang,

50 hvormed tækketraaden trækkes gennem taget.

UfF. -traad, en. (jf. -garn^ blød staaltraad

til tækkebrug. LandbO.IV.636. LollO. UfF.
-træ, et. (jf. -bom^ vandret bom (fx. et

læssetræ), hvorpaa tækkemanden hviler under

arbejdet. NordsjællF.V56. Skautrup.Ethard-

8ysselmdl.I.(1927).38. UfF. -vaand, en.

(dial. -vændcr, et. Feilb. jf. Tækkevenderen.

Tode.SB.293). flt. -vænder. (ænyd. (flt.)

teckcvendcr (Forordn. (Kvartudg.) *%o 1670.

60 §51.^*1*1687.§16)) tækkekæp; ogs. (nu næppe
br.) d. s. s. -vidje (Moth.D57). VSO. MO.
FrGrundtv.LK.21. I| især i flt. Rostgaard.Lex.

T24b. Cit. 1770. (Vider. II. 360). FrGrundtv.

LK.269. AarbKbhAmt. 1928. 316. -vidje.
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en. (jf. u. -vaand
; foræld.) vidje brugt (i st. /.

tækkegarn) til at sy tækkematerialet fast paa
taget med. Moth.D57. OeconJourn.1757.244.

UfF. OrdbS. -vænder, et (og pi), se

-vaand. Tækning, en. flt. -er. (ænyd.

d. s.) vbs. til III. tække 2(i) (jf. Kobber-,
Stak-, Straa-, Tagtækning^. LÉBing.Lesøe.
(1802).6L Taget . . var under Tækning.
HCAnd.SS.VI.36. En Mand faldt under
Tægning ned fra Ta^et.Goldschm.VT.146.
Tækning . . af Kornstakke. Lond&0./F547.

jf. flg. gruppe: Skifersten, oplagt paa Lægter
i enkelt eller dobbelt Tækning. LSal.XI.466.

II (jf. Tækkelse; især fagl. ell. dial.) konkr.,

om (fastgjort, anbragt) tækkemateriale, tag-

beklædning (især: straatag). aftage Stakkens
Tækning. Cit.1884. (OrdbS.). JVJens. (IslSa-

gaer.1.83). Tækningen paa Siderne (af møllen)

var faldet af og det bare Tømmer stak frem.

sa.Møllen.(1944).15. UfF.
Tæk-træ, et. se u. Teak.

I. Tæl, en. se Tele.

II. Tæl, en. se I. Telle.

Tæle, en. se Tele.

Tælff, I. Tælge, en. se lY Tælle.

II-IV. tælffe, V. se V-VII. tælle, tællet,
adj. se tællet.

Tælje, I. Tælle, en. se I. Telle.

II. Tælle, en. se Tele.

III. Tælle, en. flt. -r. {sideform til Talle

(se II. Talje^, vel omdannet efter (Y. tælle

ell. snarere) VII. tælle (sml. Tællestok og u.

Talstok 2); dial. (foræld.)) d. s. s. II. Talje 1.

Cit.l712.( Vider.II.115 ff.). Krist.JyA.1.7. jf.

Cit.l841.(AarbFrborg.l922.53).

IV. Tælle, en ell. (nu 1. br.) et (Moth.^

T44. „i Talespr. næsten udelukkende Tælle,

et." Levin, jf.: noget Tælle og M.SiTy.Cit.1828.

(Brøndum-Nielsen.PM.265)). ['tæla] ell. (i

rigsspr. nu gldgs.) ['tæl'a] (CFBruun.Bogstav-
lydenes Længde.(1883).21. Mohr.L. OrdbS. jf.

Thorsen.21. Kort.79). (i ældre tid (18. aarh.) ell.

dial. ogs. m. (skrift)former som Taelg (Høysg.

S.9. TBruun.IV138. Junge.120. jf. Rostgaard.

Lex.T3c. Molb.HO.496 samt Stevns Bjev.150)

ell. (sjældnere) Tælge (Oxetælge. Adr.*yil762.

sp.l5. jf.: Tælge . . Andre skriver ligesom

det gemeenligen udsiges tælle, og somme tal-

lig og tælg. NvHaven.Orth.174), Tællig (Cit.

1736. (JySaml.4R.III.236). OeconH. (1784).

III.322). flt. næppe br. (ænyd. tælle, tællig

(og faare-tælg, -tællie. Kalk.V333b*''f-), glda.

æda. tæl(i)gh (Brøndum-Nielsen. GG. 1.121);
sideform (kun kendt i da.) til Talg || m. h. t.

forholdet i rigsspr. mellem Tælle og Talg be-

mærkes, at Tælle er den i talespr. alm. brugte

form (jf.: „Talg . . Efter den almindelige

Udtale: Tælle, som det ogsaa ofte skrives."

MO.II.1147. sml. VSO. og ovf. 1.37 og 1.48),

medens Talg foretrækkes i fagl. spr. og ofte

føles som den mere „korrekte'^ form || jf. VI.

tælle) d. s. s. Talg. Holb.Qvægs.398. et Pla-

ster af Tælg og Beeg. Fleischer.AK.193. Jeg
(o: et tællelys) er kun af Tælle, kun Spidde-

lys. ffC^nd.f^lPiP^.TT^S^?. komme Tælle paa
Loddet. Scheller.MarO. *Frossen Sne som
Tælle størkner. Garff.DensyngendeBog.(1942).
85. FrGrundtv.LK.178. LollO. jf. samle 3.2

(og u. Nyretællej; Lammene gik frit om-
kring for . . at samle Tælle (o: blive fede).

Lunde. Midsommerbarnet.(1898).116.
||

(sj.)

om fedt hos andre dyr end drøvtyggere; se

Plukketælle. || i særlige (billedl.) udir. (byen
10 har) ikke profitered af at staae under Aag

(o: være pantsat), da (panthaverne) har mal-
ket Koen ud til Tællen (o: malket den saa
stærkt, at det er gaaet ud over dens huld).

PEdvFriis.S.51. spec. (jf. u.lSiyietælle; l.br.

i rigsspr.) om fedt i den menneskelige orga-

nisme (især i udtr. for at trives vel, have
gode dage): Spis . . at Du kan faa Tælle paa
'Nyieine. Schand.Fort.56. hun siger jo, at

Snapseriet lægger for megen Tælle paa mine
20 Ribhen. smst.217. Det er Løgn i hans Tælle.

AarbHolbæk.1934.66.
V. tælle, V. ['tæb] (ogs. skrevet tælge.

PSchul2.DS.82. Molb.HO. SvGrundtv. se ogs.

ndf. jf. Moth.T46. VSO. MO. D&H.). -ede
ell. (dial.) -te (Feilb. jf. Rietz.773) ell. (nu
kun dial.) talte (talgte) (PSchulz.DS.82.

jf. Rask.FynskeBS.85. SvLM.VI,4.68). vbs.

(1. br.) -ning (SprKult.XIII.16). (ænyd.

telge, SV. tålja, no. telgje, oldn. telgja; sand-

so synligvis besl. m. I. Tol, III. Told, II. Tolk
samt m. oldn. tjalga, kvist, gren, og lat. do-

lare, tilhugge; især dial. (vest-da.) ell. no. (jf.

MO.)) skære, snitte (i træ olgn. materialer).

I) skære, snitte med en kniv olgn. (jf.

Tælleknivj; gøre snit i. (ofte i forb. som
tælle med en kniv, tælle paa (Feilb.)

ell. (især) i en pind olgn.). man (bør) tælge

og afskiære alle de Greene og Skud, som langs

paa (frugttræernes) Stammer ere opvoxne.

40 OeconJourn.1757.156. der laae Spaaner om-
kring paa (gulvet) hvor Manden sad og tæl-

gede.Thyreg.BB.III.140. L. tælgede i noget
Tiæ. EBertels.D.109. MDL. Feilb. \\ i forb.

m. adv. Telge af (o: afskære). Moth.T46.
tælle ud, udslette noget (indsnittet) ved at

afskære en spaan olgn. han tællede Mærket
ud igen.KBecker.VV.11.14. 2) m. særlig tanke

paa de mærker, de indsnit ell. den form,
man frembringer ved at skære. 2.1) m. h. t.

50 fordybninger, mærker (spec: tegn), han tæl-

gede bogstaver i træet. Vort nord.modersmal.

11.(1943).90. der (var) et bogstav ind-
tællet på hver spkn.Krist.JyA.1.6. en Træ-
ramme med indtælget Indskrift. DSt.1936.73.

II
(foræld.) m. henblik paa de skurer, der

snittedes i karvestokken, taljen (II.l) for at

holde regnskab med bøderne. Cit.1716.(Vider.

11.99; se u. II. Talje 1). i sa. bet.: Older-

manden skal telle ald den vide ud, som
60 falder det år, hånd oldermandens embede

haver været betroet. Cit.l729.(smst.III.313).

2.2) forfærdige, tildanne ved udskæ-
ring, (i reglen m. obj., der betegner den

frembragte genstand). Ikke forsmaae Du
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den (træ)Skee, jeg kunstforstandig har tæl-

let IfGwWi.S'.li. Saa skulde Træskoene tæl-

ges. Først „skruptælgedes" der med en bred
Baandkniv, og til sidst fintælgedes med en
smal Ba,a.nåkniy.SprKult.XIII.16. (karlen)

sad paa Snitskamlen og tællede , . en Vinde-
pind. i^t/nsÅ;£f7ernstot;n.293i.2i7. Feilb.

II
i

forb. m. adv. tælle til, forme, tildanne ved

at skære, tælle Økseskafter til. Lauesen.RV
12. Feilb. tælle ud, frembringe (figur olgn.)

ved udskæring, en af Karlene skærer (en

figur) ud i ^Jord^ Pladen . . „Kan du ogsaa

tælle en Mand ud?'' Skjoldb.G.28.

VI. tælle, V. ["tæb] (iælge. VSO.). -ede.

{jf. oeng. telgan, farve med talgsæbe; af ^Talg

ell.) IV Tælle; jf. talge; især ^, nu 1. br.)

besmøre, bestryge med talg. Fisker.Fr.-

Da.Sø-Ordbog.(1843).211. især dels m. h. t.

lod, der besmøres med tælle (for at bund-
prøver kan hænge ved; jf. Loddetalg^; et Lod,

der er tællet underneden. FZor/i<se«. TO.//.

41. dels (nu næppe br.) m. h. t. fartøj, der

overstryges udvendig (i vandgangen) med tælle

for at øge sejlevnen: Tælge et Skib neden
under. vAph.(1759).471. Harboe.MarO.

VII. tælle, V. [itæla] Høysg.AG.189 (men
smst.141 anbefales at bruge den jy., lang-

vokaliske form (jf. Kort.71): tele (m. bøjnings-

formerne tæler, tSelte, tælt^ for at undgaa
forveksling m. (former af) II. tale og V tælle,

sml. Bertels.H.197). (tidligere ogs. (i lighed

m. ord som sælge, vælge, jf. ogs. u. V-VI.
tælle; skrevet tælge. Cit.l716ogl772.(Vider.

1. 471. II. 100). jf. udtælge. LTid.l720.Nr.
28.1. Cit.l744.(HilbeHz.Aarh.III.327) og ndf.

1.39). præt. talte ["talda] (Høysg.AG.141) ell.

(i rigsspr. især højtid., sj.) ['ta-l<fo] (Cit.1922.

(OrdbS.). jf. Brenderup.§191,4 og u. II. for-

tælle^ (tidligere ogs. skrevet talg te. Biehl.

DQ.III.178; jf. ovf. 1.33. talde. lSam.14.17,
2Sam.l8.1(Chr.VI; 1871: taltej. jf. Flemløse.

53. Feilb. samt u. II. fortælle) ell. (nu kun
dial.) taalte (Holb.Paars.6. sa.Kandst.II.2.

sa.Kh.77. NvHaven.Orth.174. jf. MO. (her

angivet som dial.; if. Molb.HO. ogs. dagl.).

Rask.FynskeBS.85. sml. u. II. fortælle; ogs.

skrevet taalde, jf. vAph.Nath.V11.41. Feilb.

samt u. II. fortælle^ ell. (nu næppe br.)

tællede (lSam.ll.8(Chr.VI; 1871: talte^.

Holb.DNB.7. PAHeib.II.88. Bredahl.V1.211.
Winth.III.13. jf. vAph.(1764). VSO. MO. og

u. I-II. fortælle samt: „tællet er endnu sjel-

dent, og tællede endnu sjeldnere. Det er den
regelmæssige Bøining der begynder at træde
frem." Levin.; ell. (nu kun dial.) tælte
(telte. Høysg.AG. 96. jf. Thorsen. 11 2 og u.

II. fortælle; ogs. skrevet tælde: ChrBorup.
FM.37. jf. u. II. fortælle;; part. talt [tal'd]

(Høysg.AG.96.141; ogs. (nu vist kun dial.)

udtalt m. lang vokal: Flemløse.53. jf. u. II.

fortælle; ell. (nu kun dial.) taalt (Holb.

Pern.II.3. sa.Kh.24. jf. vAph.Nath.VIII.

227. MO.(her angivet som dial.; if. Molb.
HO. ogs. dagl.). Rask.FynskeBS.85. Feilb. og

u. I-II. fortælle; ell. (nu næppe br.) tællet
(Dan.5.26(Chr.VI; 1871: talt;. Mynst.Præd.
1.429. Gylb.(FruHeib.HG.262). CBernh.V76.
jf. VSO. MO. Levin, (se sp.l389^*) samt u.

II. fortælle; ell. (nu kun dial.) tælt (Kom
Grønneg. 1.192. jf. Høysg.AG.96 (tælt). Univ
Bl.I.389(sjæll.). UfF. samt u. af-, II. for-,

optælle;, vbs. -Ing (se II. Tælling;, jf. Tæl-
ler!, (ænyd. tel(l)e, tellie, telge, tælle, betale,

10 regne (for, med), glda. tælie (præt. thaldhe
(Rimkr.), toldhe;, tælle, æda. tælia i bet. 5
(part. tald.Mariakl.54) og tælæ (i forb. tælæ
til, fastsætte et vist antal (ved at tælle).

DGL.II.470), SV. tålja, no. telle, oldn. telja

(præt. taldi, tal6i;, eng. tell (i bet. „tælle''

dog kun i spec. anv., jf. u. bet. 5), ty. zåhlen,
tælle, holl. tellen, jf. ty. zahlen; a^. af I. Tal;
besl. m. I. Tale, II. tale)

I) udfinde, udregne antallet af de
20 enheder, hvoraf en flerhed bestaar, ved

at lægge samtlige enheder sammen. I.i)

i al atm. han havde tællet (1931: holdt
Mandtal over; Folket. 2Sam.24.10. *hver en
Handels-Mand . . gaaer hiem til sit

|
At . .

telle sin Profit. Worm.Sat.52. *jeg tæller dine

(o: klokkens) Bedeslag. Grundtv.PS.VI. 581.

jeg (o: en fuldmægtig hos en amtsforvalter)

(skulde) regne og tddlle.PalM.IL.il. 415. For-

sendelser med „talt" Pengeindhold, anordn.
30 Nr.i79ytl888.II.§16. Alle Rejsende i Nær-

Trafikken skal tselles.BerlTid.'yiol947.M.3.

sp.3. (polit.:) hans Parti (ønsker at) faa talt

sine Stemmer (o: ved at opstille en tællekandi-

dat). D&H. (u. Tællekandidat;. tælle stavel-

ser, se Stavelse l.i (og jf. stavelsetællende

smst.). om modsætn.-forb. m. veje s. d. (og

u. 1. Stemme 4.4 slutn.). \\ m. h. t. kornneg

(paa marken). *Meyeren synger
|
Blant gyl-

dene Dynger,
|
Og tæller sin Skat. Ew.(1914).

40 III.88. UfF. spec. (landbr., foræld.) m. h. t.

tiendeneg, som tiendetageren (ell. hans repræ-

sentant, tælleren) optæller og udtager paa mar-
ken, „i kærven": Tiendetagerne (skal) være
pligtige i det ringeste at tælle 3de Gange i

hver Mark. Forordn.*/»1708. det (skal) være
Tiendetagerne tilladt indbyrdes at fordele

Sognet imellem sig saaledes, at de tælle

alle 3 Tiender for en vis Deel af Yderne.

smst.*/il810.§8. Tæller . . En, som i Hø-
50 stens Tid tæller Kiærvene paa Marken for

at tage Tiende deTaf.VS0.VII.16. Krist.

JyA.II.38. m. betegnelse for tiendeyderen til-

knyttet ved præp.-led m. med: PEdv Friis.

S.322. dersom Præsten tæller med Bonden,
da opbærer ogsaa Degnen tredie Deel af

alle slags, om han vil, men haver Præsten

accorderet med Bonden om Korn i Skiep-

pen, da maa Degnen . . tælle med Bon-
den. LHøyer.0.77. Il

/;/. bet. 2; dial.) m. tal-

substantiv som obj. Du har en god Tro til

dig selv (o: som tæller) . . men ofu kan ikke

engang tælle en Snes. Der var et Æg for lidt

i Kurven til Paaske. Elkjær.MH. 58. Rietz.

773.
II

i udtr. for at foretage en (op)tælling

60
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som udslag af distraktion, forlegenhed, trang

til en vis (om end planløs) beskæftigelse, lyst

til leg olgn. (ofte: uden at interessere sig for

resultatet, slutsummen). Blich.(1920).XY142
(se u. Tidsledej. (hun) tællede Steentavlerne

i Gn\vet.CBernh.III.245. KMich.HE.124(se
u. TuUetøs^. han gik . . som man gaar,

naar man hensigtsløst men samvittigheds-

fuldt tæller Fliser. ERode.LivetsEkko.(1944).

32. børn kan have en mani for at tælle;

de tæller postbude, straahatte, skæg m. m.
j

jf. Feilb. det er godt (mod søvnløshed) at

tælle Faar (o: forestille sig en række (lø-

bende) faar, som man tæller, til man der-

ved falder i søvn; jf. u. bet. 2). Schrayh.Søvn.

(1943).11. Socialdem.'yil948.6.sp.3.
|j

i over-

tro. Planter man Træer, maa man ikke tælle

dem, før man har plantet dem allesammen;
thi ellers vil mange mislykkes . . Kyllinger

maa man heller ikke tælle; thi saa tager

Ræven åejn.JKamp.DF.49. smst.148. Før
man for første Gang gaaer i Seng paa et

fremmed Sted, skal man tælle Vinduerne
og huske paa, hvad man drømmer; thi det
gaaer i Opfyldelse. sms<.iS5. jf. lKrøn.21.1f.
Dania.11.216. Feilb.

\\ f part. tællende
brugt m. pass. bet. (jf. FalkT.Synt.217). Kiøbm
Syst.I.ll (se u. I. maale l.ij. Han begyndte
. . langsomt at tælle (o: sine penge), men,
holdende den sidste af de tællende Dukater
. . over den udstrakte venstre Haand, stand-

sede han med Tællingen. JBehrend. Røver-
præsten.(1842).102. \\ ordspr. og talem. man
skal tælle penge efter sin broder, se Penge
3. den, der har noget at sælge, har (og-

saa) noget at tælle, se sælge 2.i. (1. br. i

rigsspr.:) ulven tager ogsaa (af) talte
faar olgn. (efter PLaale.1.29). Mau.10879.
Før Regnskab med Deres Udgifter. Selv om
der er en uomtvistelig Sandhed i det gamle
Ordsprog, at „Ulven tager ogsaa talte Lam",
hjælper det dog altid noget . . til at holde
En underrettet om, hvortil Pengene er gaaet.

EGad.TT.57. jf. Moth.U49f. (m. sa. bet.:)

ræven tager fbider. Halleby.242) ogsaa
af talte gæs, man kan ikke vare sig for (dri-

stige) tyve. Bresemann. Da. Ordsprog. (1843).
182. Grundtv. Da. Ordsprog. (1845). nr. 2651.
talem.: ^det var den første olgn.;) kommer
der flere, saa tæller vi dem (ogs.:

resten tæller vi^. Krist. Ordspr. 45. 466.

CReimer.NB.356.
\\

(især fagl.) m. tings-

subj., om tællemekanisme. Fra det Øjeblik

. . Tælleværket har t&lt. ActaJutl.XV,1.24.
taksameteret tæller ogsaa, naar bilen holder
stille

i
1.2) m. nærmere angivelse af den maa-

de, hvorpaa beregningen, (op) tællingen fore-

tages, mandskabet tælles ved haandsopræk-
ning, ved navneopraab

j || m. præp.-led
styret a/ paa angivende de ting, man benytter

(som hjælpemiddel) under en optælling ell.

(jf. bet. 2) opremsning af enheder. Hun talte

paa Husnumrene og naaede frem, LecA;

Fischer.HM.193. i Kontoret sad (han) og

talte paa Maskine. Sønderby.MidtienJazztid.

(1931).13. især i forb. som tælle paa
fingrene (Moth.T33. se videre u. Finger 2.4

slutn.), knapperne (Holb.Arab.lsc. se vi-

dere u. II. Knap 2). || (jf. I. for-, mistællc^

i forb. (oftest uden obj.) m. adv. som fejl,

galt, rigtigt, der udtrykker, om en udregning
olgn. er foretaget urigtigt ell. korrekt, der har
du Pengene, som jeg troer nok er rigtig

10 ia.dÅt.Eolb.llJ.Y9. En brugbar lærebog (i

hellenismens stil) omfatter, hvis jeg kan tælle

ret, over hundrede stilfigurer. (rrøn6.Z?./.2i4.

hun talte loxkext. Elkjær.NT.84. jf. Reenb.I.

47(se dobbelt 1.2). banken tæller aldrig
fejl olgn., mundheld stammende fra ældre

bankpraksis, if. hvilken en bank hverken tog

for meget udbetalte penge tilbage eller erstat-

tede eventuelle mangler i dens udbetalinger.

Pol.*yiil935.5.sp.3. Vogel-Jørg.BO.*36. || i

20 udtr,, der angiver det system, den talmæssige

enhed, som ligger til grund for en bereg-

ning, tællemaade. (i forb. m. præp.-led m. i

ell. efter; jf. u. II. Tælling 1^. skipper talte

fangsten af fisk i snese. Feilb. jf. bet. 1.3: vi

tællede . . ikke mere Afstanden (til bryllup-

pet) i Uger, men i 'D&ge.CBernh.VII.237.
Tæller man efter Dionysius'es Æra, maa
man skelne mellem Aarene før og efter

Christus.iSaLZ.22iO. Man talte (før kristen-

30 dommens indførelse) i vintre, sjældnere år.

Skautrup.SprH. 1.171.
\\

(m. overgang til bet.

1.3 og l.i) i forb. m. præp. (især ixa.) til

angivelse af udgangspunktet for beregningen.

I skulle tælle Eder fra anden Dagen efter

den Sabbat . . syv hele Uger skulle de være
(1931: Saa skal I fra Dagen efter Sabbaten
. . tælle syv Uger frem — det skal være
hele Uger^; til Dagen efter den syvende
Uge skulle I tælle 50 Dage (1931: tælle 60

40 Dage iiem).3Mos.23.15f. efter hans Ren-
selse skal man (Chr.VI: de) tælle ham syv
Dage (1931: efter at være blevet uren skal

han tælle syv Dage frem, saa er han atter

ren). Ez.44.26. Hvilken uendelig Rekke af

Forseelser ville vi ikke faae for Øinene, naar

vi tælle fra Barnets eenfoldige Skrøbelighed

indtil Manddommens forsætlige . . Ondskab!
Schytte.IR.Y.251. Hvis man regner efter,

hvor længe Pram vandrede paa den poetiske

50 Bane, vil det befindes at være . . 40 Aar,

naar man nemlig tæller fra lllS.Nyerup
Rahb.Y1.188. jøderne tæller (aarene) fra

verdens skabelse
\ 1.3) m.h.t. tidsforhold.

Du (o: gud) haver talt min Landflygtigheds

Dage (Chr.YI: min flugt; 1931: mine Suk;

jf. u. bet. l.i).Ps.56.9. kun den Syge . .

pleier om Dagen at tælle de gode Timer.

PEMull.*474. talem. (1. br.): tæl kun de

lyse timer (o: husk kun det gode i livet;

60 egl. paaskrift paa solure, jf. Yogel-Jørg.BO.*

345. Spectator.1947.114.149 f.). \\ især (O) i

udtr. for, at ens levetid er begrænset, fast-

sat (af gud, skæbnen) ell. (navnlig) rwermer

sig slutningen, at det snart er ude med en.
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(gud) gav (menneskene) talte dage (1871:

et vist Tal af T>3ige).Sir.l7.2(Chr.VI). vo-

ver du, atter at kalde ham „Prinds Skarn-
basse"; saa kan du snart tælle dine Dage.
Bredahl. VI. 59. spec. (jf. Dag 4.5) i forb.

hans dage (1. br. timer. BalthBang.S.62.
Bl&T.) er talt(e), det er snart ude med
ham; han har ikke lang tid tilbage at leve

i; i videre anv.: hans position, indflydelse,

virksomhed er (snart) forbi. (ogs. billedl.,

om ting). *Talt er mine Dage;
| Jeg vil

ikke længer dvæle her (o: paa jorden). Oehl.

XIX.86. hans Dage som Provst Tønnesens
Kapellan . . var talte. Pont.FL.98. det gamle
træ skal fældes; dets dage er talte •

||

(jf. bet. 1.4^ i udtr. for af utaalmodighed,

spænding, længsel at holde nøje tal paa den
resterende tid, inden tidspunktet for en begi-

venheds indtræden naas. (i forb. som tælle
hver dag, minut, time (ell. dagene osv.)

til et vist tidspunkt^, min Fader tæller

Dagene, og dersom jeg bliver længe borte,

vil han blive saare hedTøyet.Tob.9.4. det
Øieblik, hvortil jeg saa længe talte Dage og
Timer. Ew.(1914).1.300. jeg talte Timerne
indtil jeg atter skulde see . . mine Nærmeste.
Gylb.(1849).IX.95. hver dag tæller hun mi-
nutterne til tiokostp&useii. MKlitgaard.MS.
130. 1.4) i (andre) særlige udtr. for at udøve
en vis kontrol med ell. have nøje kendskab til

(anvendelsen, udførelsen ell. tilstanden af)
noget ved tælling (ofte: paa en nøjeregnende,

karrig ell. smaalig maade). alle Eders Hoved-
haar ere tdAte. Matth.10.30, *I Gjerrige, der
tælle Blodets Draaber,

|
Som for vor Ret og

Frihed faldt (under krigen 1864), \ Og sukke
. .

I

O Vee, det er for dyrt hetdltlCKMolb.
SD.245. tælle hver Bid, en spiser, o: ikke
unde ham Maden. D&H. (jf. Krist. Ordspr.

622). vi skal tælle hver eneste Øre for at faa
det til at løbe rundt. BechNygaard.T.156.
(med.:) tælle pulsen

j jf. u. Pulsslag 1. tælle

grynene i gryden, se Gryn 1. || i udtr. for

tilstandsforringelse forvoldt af (et levende væ-
sens) magerhed, (tøjs) luvslidthed olgn.; i forb.

som. kunne tælle (alle) ens ben, ribbe(r),
ribben, sideben (se u. I. Ben l.i, I. Ribbe
1, Ribben 1, Sideben 1.2). kunne tælle
traadene (i luvslidt tøj), se u. I. Traad 3,

;'/. optælle 1.
||

(især med.) i udtr. for at

udmaale medicin draabevis. Ew.IV241(se u.

1. Draabe 2). jeg skulde tælle fem Opiums-
draaber i ^feans) Uedicm.Ing.EF.1.228. Man
løfter op hans Hoved, man tæller Hofmands-
draiaiher.Drachm.D.109. VoreSygd. 1.464.

\\

m. ord som Skridt, Trin som obj. (især i

udtr. for at bevæge sig forsigtigt ell. lang-

somt, værdigt). *Af Ladhed taalte hun hvert
skret (o: skridt) hun skulde ga.a,. Uolb.Paars.6.
Hist (o: ved et kursted) tæller en indbildt
Syg hvert Skridt. Bagges. L.I. 358. Skridt-

maaler . . Et Redskab til at tælle sine Skridt
under Geingen.VSO.VI.430. Mon han (s:

gud) ikke seer mine Veie og tæller alle mine

XXIV. Rentrykt "/• 1948

Skridt (Chr.VI: ga.nge). Job.31.4. se ogs. u.

Trin l.i slutn. 1.5) i udtr. for, at en talstør-

relse er meget stor ell. lille. || i forb., der
angiver, at noget bestaar af særdeles, uendelig
mange enheder, dersom Nogen kan tælle
Støvet paa Jorden, da skal ogsaa din Af-
kom tælles. ilfos.23.i6. en riig Finlap, som
knap kunde tælle sine ^endyr.PMøll.(1855).
II. 4. De var snart ikke til at tælle, de

10 Sange, han knnde.Siuck.1.39. tælle stjerner,

se I. Stjerne 2.i. || i udtr. for, at noget kun
optræder i et (meget) begrænset, ringe an-
tal. Gylb.EA.69 (se u. I. fri sp.9**). „Var
der mange Mennesker i Privatbanken?" . .

„Nej, de var til at tælle.'' Pol.*/il941.6.sp.4.

jf. u. Finger 2.4 slutn.: under Verdenskrigen
(kunde) de Nevtrale . . tælles paa Fingrene.
smst.^V,1939.9.sp.l. Hvad der findes af
Papirfabrikker i vore Dages Danmark kan

20 tælles paa to B.ænder.AarbPrborg.1945.35.

ofte i forb. som de er hurtigt (PoU^'Uo
1941.7.sp.4), let (NPWiwel.NS.74), nemt,
snart (FrOpffer.BV.56. GyrLemche.S.III.
15) talt(e), ell. de er lette (NyerupRahb.
IV31. de Tillidshverv, han har beklædt,

er ikke lette at tælle. Pol."/tl948.8.sp.5),

nemme (Grundtv.Snorre.il.272) at tælle,
de er faa (undertiden ogs.: der er ingen),

jf.: *Bøger Dig sendes i Tusindetal . . |

30 mine tæller jeg snart. Bibel og Fader Ho-
mer. FGuldb.S.85. 1.6) ((S, nu l.br.) i kon-

struktioner (oftest m. obj. bestaaende af et

talord (en mængdeangivelse) ell. et subst. m.

vedføjet talord), hvor hovedvægten ligger paa
det ved tællingen fremkomne antal (saa at en

forb. som jeg talte ti skibe er omtr. ensbety-

dende med: der var, fandtes ti skibe^. San-

cho talgte meere end tredsindstyve Kruk-
ker.Biehl.DQ.III.178. I eet eeneste Huus . .

40 talte jeg 24 uhyre Fleskeskinker under Lot-

tet.Bagges.L.1.236. „hvor mange Knapper
er det, jeg har i mit Bælte?" . . „Jeg tæller

toW."Ing.EM.II.164. »Her tæller Øjet Bo
ved Bo. Holstein.Æ.24. 1.7) fastsætte noget

ved (op)tælling; gøre overslag over; gøre op;

udregne. Denne er udtydningen derpaa (o:

paa ordet „Mene' ): tællet haver Gud dit

rige (1871: Gud har talt dit Riges Dage/
Dan.5.26 (Chr.VI). navnlig m. præp.-led sty-

50 ret af til til angivelse af, hvortil det optalte

er bestemt. Disse ting bleve talte (1871:

Dette er hvad der blev beregnet^ til taber-

nakelet. 2Jfos.3S.22('CAr.F/;. Salomo talte

(1931: lod . . udskrive; 70000 Mænd til

Lastdragere (ChrVI: til at bære byrde^, og

80000 til at fælde (Chr.VI: som huggede^

Træer. 2Krøn.2.2. nu vist kun (bortset fra den

i flg. gruppe nævnte anv.) i forb. tælle (tøj)

til vask, se Vask. || m. refi. hensobj., i forb.

60 som tælle sig til noget, ved optælling, bereg-

ning udfinde noget, naar den, som haver

Flod, bliver reen af sit Flod, da skal han

tælle sig syv Dage til sin Renselse (1931:

tælle syv Dage frem, fra den Dag han bliver

88
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ren). 3Mos. 15.13. det kan man tælle sig til

paa sine Fingre (o: det er nemt at beregne,

udfinde). Mohr.L. PoVU1948.14.sp.h
2) (undertiden m. overgang til bet. 1)

nævne en række (hele) tal i den række-
følge (forlæns ell. (sjældnere) baglæns),

hvori de forekommer i talrækken (uden
tanke paa, at de repræsenterer bestemte gen-

stande, der underkastes tælling); især om saa-

dan opregning, der begynder med tallet 1;
ogs. (barnespr.) : fremsige de enkelte ord ell.

tal i en tælleremse (Thiele.^II,1.140. helle for

at tælle! >). Talordene (de Ord, hvormed
der tælles).MMatzen.ModersmaaletsSproglære.
(1893).213. børn kan som regel tælle, før

de kan stave
i || w. angivelse af tællingens

maade ell. formaal. i Angel . . taltes paa
dansk. Feilb.(Dania.II.186). den danske Al-
mue ved Sprogets Sydgrænse . . tæller paa
Plattysk fra 40 til 9d.Dahlerup.SprH.174.
som middel mod søvnløshed (jf. u. bet. l.i^;

Han forsøgte den gamle Regel med at tælle

for at falde i Sø\n.Pol.'Vil939.Sønd.6.sp.4.

refl.: (et forsøg) paa at tælle sig i Søvn.
ErlKrist.MM.67. (jf. bet. &) i forb. m. adv.:

tælle forlæns, baglæns ell. (i sa. bet.)

frem, tilbage, tælle frem og tilbage fra

1 til 100. Riber.(Egeria.I,2.(1805).96). Feilb.

(Dania.II.216). tælle ulykke, sygdom til,

henh. fra sig, if. overtroen: paadrage sig,

henh. blive af med, undgaa ulykke, sygdom
ved at nævne en talrække forlæns, henh. bag-

læns. sa.(smst.).
II

med talordene tilknyttet

som obj. (-lignende bestemmelse), ved det før-

ste Kort tæller (man) En, ved det andet
To.Legeb.I.c.42. spec. (J", dans.) m. h. t.

takttælling: EAhrah.T.61. (at give) Timer i

Klaver . . bestaar jo i Grunden kun i og
sidde ved Siden af Eleven og tælle En-To-
Tre-Fire. ikfLorenteen.JF'G.PO. jf.: tælle tak-
ten. Kierk.IV407(se u. I. Takt I.b). HPa-
numB.ML.690.

\\ m. den sidste af de op-
remsede talstørrelser angivet ved til. „naar
en blir overvældet af Vrede, skal hånd tælle

til tyve (jf. ndf.), imidlertid gaar ofte Vre-
den over." — „Det kunde icke hielpe mig,
om jeg taalte til hundrede.'' Holb.Kandst.
11.2. Naar man vil spille (terninger), maa
man dog kunne tælle til Sex.Ing.KE.1.22.
tælle om Kap til Tyye.Thiele.Ul,1.136. jf.:

tælle til politi, se II. ti 1. ikke kunne
tælle til fem (se II. fem 2), sjældnere: ti

(se II, ti 3), tre (Rørd.Va.32. jf.: Børnene
var . . i den alder hvor de nok kunde have
omløb til at tælle til tre, og lægge sammen
til det ^SiSsede.Grønb.SV207), tyve (VSO.
VII.324) ofl. — m. særlig tanke paa (fast-

sættelse af) tidsfrist (af forholdsvis kort varig-

hed): Vi To maae aldrig blive Uvenner
længer end man kan tælle til Tyve. Oehl.

(Reumert.CO.84). Nu skal du (o: fangeren i

legen „skjul") lukke Øjnene og tælle til

hundrede, saa gemmer vi os. AaseHans.
Tordenluft.(1945).98. tælle til tyve, spec.

(nu vist kun som (mere ell. mindre bevidst)

Holberg-cit.) anv. som raad mod hidsighed,

overilelse, som middel til at „slaa koldt vand
i blodet". Holb.Kandst.il. 2 (se sp.l395**).
hver Gang . . han blev hidsig . . tællede
(han) til tyve; og i den Tid gik Heeden
over. PAHeib.Sk.l. 65. Nei Vand i Blodet!
Jeg vil tælle til Tyve. Heib.Poet.Y327. Martin
AHans.JR.57. sjældnere: naar man bliver

10 rigtig inderligt forbandet (o: vred) over no-
get, skal man altid tælle til ti, før man
foretager sig noget videre. BMikkels.PP.84.

II
(sport.) om kampleder i boksning: (be-

gynde at) nævne tallene fra 1 til 10 (med
1 sekunds mellemrum) i det øjeblik, da en af
kampdeltagerne ligger paa gulvet som følge af
modstanderens slag (hvis den faldne bokser

ikke naar at rejse sig, inden 10 nævnes, har
han tabt, er blevet „talt ud" (se bet. 6.14jj.

20 Sportsleks.II.626. (bokseren) faldt forover . .

og Kamplederen begyndte at tælle (han)
talte Sekunderne højt. PoU^io 1947. 4. sp. 2.

jf.: Første Gang blev der ikke talt over
Odensebokseren, men anden Gang var han
nede til 'd.DagNyh.^VA924.8.sp.3.

|| om ting;

dels (gram.) i præs. part., om ord: som an-
giver et talforhold, spec. (foræld.): tællende
stedord, mængdetal. Rask.FS.62. dels (fagl.)

om mekanisk indretning: Paginérmaskine . .

30 tæller til 1 Million. PolitiE.Kosterbl.^yi2l924.

2.sp.2.

3) (videre anv. af bet. 1) uden (fremtræ-
dende) forestilling om optælling, udregning,
i udtr. for ejendoms- og tilhørsforhold
ell, betydning, værdi. 3.1) CO være i be-

siddelse af; have; eje; kunne opregne;
ogs.: omfatte; bestaa af; rumme. *den . ,

I

Der sexten Ahner og flere tæller. P^HeiJ.
(Lommebog f.Historie og Selskabelighed. (1796).

40 124). *Saalænge Skoven tæller Stammer,
|

Saalænge Havet Draaber har. Heib.Poet.IX.
171. et Pigebarn, der havde talt Elskere i

Snesetal. Rosenkrantz.SG.180. Transporten .

.

tæller op mod fire hundrede Heste. Fieu-
ron.STH.197. \\ i pass., i forb. som tæl-
les i tusindvis, forefindes, forekomme i

tusindvis; beløbe sig til flere tusinde. Jeg er

ingen Sultan eller August den Stærke med
et Afkom, der tælles i Hundredevis. 5'Micft.

50 Dommeren.(1921).150. De Melodier, K. har
spillet for os (o: da vi skrev revyer) maa
tælles i Tusindvis. AHenriques.GA. 257. jf.

(nu næppe br.): Lade de Godtfolk sig

tælle i Rundredeviis? Bredahl.II1. 4. \\ i

udtr. angaaende tidsforhold. *Tæl smuKke
Brude-Par! tæl mange søde Nætter,

|
Tæl

mangen heldig Dag. Wadsk.105. Vi tælle den
femte Uge efter hans Afreise. VSO. især (nu
l.br., jf.: „h(øj) St(il)." Levin.) m.h.t. leve-

60 alder, i udtr. som tælle tyve aar, være

tyve aar gammel. *Halvfierdsindstiuge Aar
Han tællede med Ære.ChrFlensb.DM.II.91.
End tæller jeg kun femten Aar. Thaar.

HG.16. Hun talte 54 Aar mod Kingos 36.
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HBrix. (DagNyh.'Vit 1934. Sønd. 4. sp. 1). jf.:

*Saa længe jeg kan tælle Aar (d: er i live),
|

Jeg vil i Norden hygge. Grundtv.PS. 1.144.
\\

i forb. m. præp.-led styret af i ell. (i)blandt.
Blant mange Venner jeg nep tvende Ven-
ner (o: sande venner) tæller. Falst.0vid.16.

han tæller den store Absalon i sin Slægt.

Ing.EM.1.119. dette Universitet . . talte

Mænd, som Blumenbach, A. G. Richter . .

blandt sine Professorer. Ørs<.F///.ii7. Kul-
turminder. 1944.130. 3.2) (jf. u. let. 3.3^ i

udtr. for, at noget indbefattes i, medregnes til

noget andet. Paa (Bornholm) ere fem Kiøb-
stæder . . Desuden tæller nogle den siette,

som er Allinge og Sa.ndmg.Thurah.B.48.
||

i rigsspr. nu kun i forb. m. præp.-led styret

af (i)blandt ell. mellem (Wanscher.R.40)
(nu næppe br. i. AFTscherning.EfterladtePa-
pirer.III.(1878).75. f til. Tode.IX.Fort.):
(hen)regne til, blandt; i pass.: (hen)-
regnes, (hen)høre til; høre til blandt,
(han) blev talt (1871: regnet^ iblant over-

trædere. £s. 55. iSf'CAr.F/^. det er meget paa-
faldende, at Grækerne blandt de Vise have
kunnet tælle en saadan 'Ndi,T.Kier1c.VI.302.

Dr. H., blandt hvis Beundrere han taltes.

JørgenNiels.D.77. (nu næppe br.) refl.: man
tillod Murat at tælle sig iblandt de kro-

nede Hoveder. Magazin f. militair Videnskab.

IV.(1821).237.
II

(nu dial.) m. vurderende

bibet.: regne; ænse; agte. Kroget kan ikke
vorde ret, og Brøst kunne ikke tælles (1931:
halvt kan ej blive helt). Præd.l. 15. Feilb.

3.3) intr.: have en vis (tal)værdi; (ved sin

blotte eksistens ell. vægtigt, paa afgørende
maade) bidrage til at tilvejebringe ell.

forøge et vist antal \\ m. tilknyttet (adv.,

præp.-led olgn. som) nærmere bestemmelse:

Geniet tæller efter en anden Scala end Hver-
dagsmennesket, eller rettere sagt, det staaer

slet ikke under Tallenes . . Herredømme.
Heib.Pros.III.365. Carambolagerne (i billard-

spillet karoline-skurremurre) tælle ligesom i

C&roline.Billardb.43. Der gives 10 Karak-
terer, nemlig 1 for hver af de skriftlige

mindre Opgaver (af hvilke 1 og 3 tæller

dobbelt) . . samt for Specialet 1 Karak-
ter, som tæller tredobbelt. Betænkning vedr.

Nyordning af sproglig-historisk Skoleembedseks-
amen. (1946). 67. de Par Stemmer tæller
ikke stort. D&H. tælle tungt, se m. tung
4.1. m. præp. for: gælde for. Denne Skat er

et Eksempel, der tæller for mange. ^Lars.
LF.60. i hjerterfri tæller hjerter ni for ti

(o: points)
\ (jf. bet. 3.2; O, mindre br.) m.

tilknyttet præp.-led m. (i)blandt: høre til

blandt; have sin plads blandt, dette Spørgs-
maal, som for Tiden utvivlsomt tæller blandt
de vigtigste Samfundsspørgsmaal.Poi.*/i/904.
l.sp.6. Blandt de pragtfuldeste Billeder i

Bogen tæller Skildringen af den gotiske Kirke.

HBrix.(Tilsk.l921.I.393). Som Statsmand
tæller (han) blandt de største. BiogrL.*XXV
36.

II
abs. Klokken slog nu 1. Denne trøstes-

løse Tidsangivelse! Thi 12 er dog mange
Slag, man mærker, at det er Tiden, der
angives, og 2 tæller dog. Kierk.V1.325. især
d. s. s. tælle med (se bet. Q.s): ligegyldigt
i hvad Ærinde man kommer i Kirke, naar
der blot . . er Spørgsmaal om Frequent-
sen, saa tæller Enhver. sa.P.IV 209. 8&B.
„Ingen Snak, hvert Ord tæller!" raabte Be-
t]enten. MartinAHans.JR.31. Folk, som kun

10 ejer Faar og Geder, tæller ikke.Hellssen.De
sorteTelte.(1943).24. Feilb. spec: have den
væsentlige ell. afgørende betydning; være det,

det kommer an paa, udslaggivende. Fire Ting
tæller paa Jorderig:

|
Kvinder og Heste og

Magt og Krig. Friis-Møll.S.64. det er de
grove Varer som Korn, Foderstoffer, Jern
og Træ, der tæller. Pol.*'/»1940.1.sp.2.

4) t (ud)betale, udrede (en pengesum).
Helt.Poet.58. Er den Karl . . capable for at

20 tælle mig 4000 Rdlr. 3 dage efter sigt. Holb.
Pants.II.l. de Midianitiske Kiøbmænd tæl-

lede for den til dem solgde Joseph 20 Sølv-
Penge. Ziø&m,Si/s<.//7,i.34.

II
uegl. Tiden . .

kan faae den Magt over et Menneske, at
den, medens den tæller ham Dage til hans
Liv, ogsaa med hver Dag tæller ham hans
Liv længere bort fra det Guddommelige.
Kierk.V124. især m. h. t. slag ell. straf: fire-

hundrede
I

veltalte Stokkeprygl. Bagf^es./.

30 112. Før denne Mand i Gaarden ned og
tæl

(
Ham hundred Slag paa Fladen af hans

Fod. Hauch.DV1.50.

5) (jf. oldn. telja, eng. tell, ty. (f) zåhlen

i sa. bet. samt frem-, optælle (2)) egl.: op-
regne, nævne. (Absalon) gav sig (over for

Rygboernes gesandt) til at tælle alle de Dan-
ske Øer, som laae øde.Schousbølle.Saxo.470.

jf. bet. 3.2 : jeg (vil) blot tælle blandt Flere

(af skolens elever)
\
Ham, Schjønning og

40 gode Hans Friis. Blich.(1920).XIV153. \\ nu
kun (dial.): fremføre (en beretning, ytring);

fortælle (II). Moth.T44 {„Ei meget bruge-

ligt"). At tælle Hvitfelds Krøniker
|
Og

Kæmpe-Viser qwæde. Tychon.Vers.335. Feilb.

jf. VSO.{„i det ældre Sprog").

6) i faste forb. m. adv. (især til bet. 1 ; kun
de vigtigste er medtaget ndf.; se ogs. u. bet. 2).

6.1) tælle af. 1. (jf. bet. 6.io> d. s. s. aftælle.

Moth.T33. VS0.I.115. at tælle Draaber af

50 og give hende Medicin. PHans.KK.79. (han)

talte Cigarer af i en Kasse, saaledes at der

var nøjagtigt en til hver af de ventede.

Tandr.K.94. (jf. aftælle slutn.; sj.:) Bom-
manden . . havde faaet Pengene talt af ved
sin Lygte. MReinhardt.FE.I.177. 2. (til bet. 2;

dial.) fjerne ved at tælle; tælle bort. 1 Øst-

jylland „tæller" man Vorter &f.JKamp.Da.
Folkeminder.(1877).376. 6.2) tælle bort, (sj.

i rigsspr.) fjerne ved at tælle. Kierk.V124 (se

60 u. bel. 4). uegl: N. N. død i sit 76. Aar „da
syttenhundred Aar og otte taltes bort."

DanmKirker.III.890. til bet. 2 (jf. u. bet. 6.1 ):

Man kan . . „tælle Vorter bort", ved at kaste

Ærter i en iJrønd og tælle saamange, som

88*
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man har Yortei. Thiele.IIL106. 6.3) tælle

efter, d. s. s. eftertælle. Holb.Tyh.IV. 9 (se u.

Regnepenge 1). (anmelderen) tæller . . efter,

hvormange Monologer der er i Stykket.

NyerupRdhb.V1.174. *Jeg kukked som den
travle Gjøg

|
Og Ellen talte etter. Drachm.

D.79. Han talte Talkolonnerne efter baade
to og tre Ga.nge.AaHermann.PH.120. 6.4)

tælle fra. 1. fratage, -regne, lægge til side

ved tælling. Amberg. D&H. vi bliver atten

til bords, selv om vi tæller børnene fra
j

forlaget talte nogle eksemplarer fra til fri-

eksemplarer ! 2. til let. 3; intr.: gøre mindre,

ringere; trække fra (i et resultat), at et af

vore Maal var en Present af det svenske
Forsvar, tæller ikke h&. Pol.*/iol937.8.sp.3.

Socialdem.^^/il948.6.sp.5. de par øre tæller
hverken fra eller til (o: er uden betyd-

ning) i 6.5) tælle frem, (jf. fremtælle^ se

u. bet. 2 (og 1.2 slutn., l.i). 6.6) tælle igen-
nem, d. s. s. gennemtælle. VS0.I.115. Mær-
kerne behøver slet ikke at være forsvun-

det hos Detailhandleren, der selvfølgelig har
talt dem omhyggeligt igennem. Poi.Vi2946.

2.sp.5. 6.7) tælle ind. 1. (til bet. 2; ^,
gym.) foretage inddeling af mandskab ved tæl-

ling (jf. u. ind 4.2^. til to tæl ind! ! 2. (til

bet. 4; jf. indtælle^ f modtage penge; ind-

kassere. Er der meget (sølv og guld i et land),

er alting dyrere, og vi tælle fleere Penge ind
og ud for eet Slags Y&hTe.Schytte.IR.II.238.

6.8) tælle med, (jf. medtælle^ dels trans.:

medregne, det her omhandlede Afsnit maa
være tællet vaeå.Mynst.LuthersUlleKatechis-

mus.(1835).6. (det er) at gaa for vidt . .

uden videre at tælle de latinske ord i græsk
med til det „østToma.nske".Sandfeld.Balkan-

filologien.(1926).39. Feilb. || dels (til bet. 3.3)

intr.: medregnes. Hrz.XIII.65. *Kom godt
i Hus,

I

du gule Sæd!
|
Hver lille Kærne

|

tæller meå. OlafHans.S.32. I sjofler mit Fag
. . men Karakteren tæller med til Artium.
SonjaHauberg.SyvAarforLea.(1944).186. 6.9)

tælle om, foretage en ny tælling (for at rette

en fejl i, kontrolere en foregaaende) ; tælle

paa ny. Moth.T33. Amberg. ogs. i forb. tælle
om igen. smst. tælle om og om igen.Bl&T.
faar du ikke det rigtige facit første gang,
maa du tælle om igen I 6. JO) tælle op (jf.

optællej. I. (til bet. 1) udfinde summen af
enheder ved at tælle dem og lægge dem sam-
men; tælle (VIL6.12) sammen, (ofte m. obj.,

der enten betegner enhederne ell. den flerhed,

hvis størrelse udfindes ved tællingen). vAph.
(1759). tælle en Regning op. VSO. Hun stil-

lede sig op for Siden af det lange Bord
(med smørrebrød), begyndte at tælle op og
pakke ned . . fire Stykker til én Tejne, otte

til en anden . . o&\.Bregend.DN.6. (post-

assistenten) begyndte at tælle Kassen op,

AaHermann. PH.9.
|| (jf. bet. l.s) m. h. t.

tidsafsnit, (den søvnløse) laa og talte Natte-
timerne op sammen med det gamle paalide-
lige Seiiværk. Egeberg.M.68. de talte Dagene

op: der skulde brygges og der skulde slagtes

(til jul) . . de maatte stræve om de skulde
blive iæTdige.GGregersen.KS.73.

|| (jf. bet.

1.2 og 4 samt 6.i) om aftælling (i visse grupper,

efter et vist system, til et vist formaal). (man)
talte Silden op i Ol, firs Sild til Olen. Gravl.

VF.90. (han) skulde til at tælle Draaber op.

JørgenNiels.D.132. Tikronesedler tælles op i

Bundter a 5000 Kroner. Socialdem.*Vi1947 .6.

10 sp.4. jf. ndf. 1.23 ff.: *Tæl Pengene kun op.

ChrBorup.PM.37. Jakob talte Penge op . .

Værs'god . . Manden talte efter. ErlKrist.

MM.140. 2. (til bet. 3) intr.; dels (jf. bet. 3.i

;

1. br.) i forb. m. til: beløbe sig til; bestaa af.

hans taknemmelige Vennelag . . tæller nu
op til såre mange. Kors og Stjærne. 1903. 73.

D&H. dels (talespr.) abs.: være det væsentlige,

betydende; tælle ^VII.3.3 slutn.); tælle til (se

ndf. l.54ff.). det (er) Stykgodset, der tæller

20 op, naar Lageret skal vurderes. Pol.**/2 1920.
13.sp.4. (rigsdagsmændeite) laver hver for sig

en lov, og det tæller op i løbet af året.

Grønb.SY 15. 3. (til bet. 4) f m. h. t. penge:
(optælle og) udbetale. *Hvis ei han tæller op

|

Ducater tre Gang ti,
|
Da faaer han aldrig

Figen.Winth.Y17. jf. Moth.T33. 4. (jf. bet. 6;

nu sj.) d. s. s. optælle 2. *Kan dette
|
For-

bittre dig, saa skal jeg tælle op
|
Hver Uret,

hvormed Svend er bleven krænket. Boye.PS.
30 11.134. 6.11) tælle over, (nu næppe br.)

d. s. s. overtæUe. Moth.T33. PAHeib.US.12(se
u. Finger 2.4 slutn.). VS0.I.115. 6.12) tælle
sammen, d. s. s. sammentælle. Naar . . hver
har tællet sammen, hvor mange (points) han
h&r.Spillebog.(1786).85. VSO. hvem skal

tælle sammen til Yask? KMich.Mor.(1935).6.
(bankmanden maatte) tælle Tal sammen og
sætte Sedler i Bundter. TDitlevsen.Den fulde
Frihed.(1944).47. Feilb.

|| (1. br.) m. summen
40 som obj. (hun) trak Pungen frem af Tasken

og talte tres Øre sammen. MariaSten.Ethvert

Dyrkandet.(1940).67. 6.13) tælle til. 1. (til

bet. 1 og (især) 4; nu sj.) d. s. s. tiltælle,

han talte S., Judas Fyrste, dem (o: karrene)

til (1931: han talte dem og overgav dem til

, . Judas Fyrstej. Og dette er Tallet paa dem:
tredive Guldbækkener (osv.). Esr.1.8. tæl

Herr A. sine Penge til. Skuesp. VI. 10. Hauch.
V.31. D&H.

II
i videre (uegl.) anv. man har

50 talt mig kummerfulde Nætter til (1931:

saa fik jeg . . kvalfulde Nætter til Bel).

Job.7.3. det var hende som Tidens Sum blev

talt hende til Time-Hvid for Time. JPJac.
1.144. 2. (til bet. 3.3; mindre br. i rigsspr.)

intr.: d. s. s. tælle op ifse ovf. 1. 17ff.). det tæl-

ler Altsammen til; de(t) tæller for lidt til.

FDyrlund.(OrdbS.). D&H. UfF. se ogs. u.

bet. 6.4. 6.14) tælle ud (jf. udtælle^. I. (vist

kun dial.) til bet. 1 : ved tælling udfinde an-

60 tallet af noget, når der tælles tørv ud, blev

der for hver snes henlagt en „taltørv". Feilb.

(Dania.II.188). (vaske)Tøiet blev hentet og

bragt i Sække. Naar et Læs var hentet, blev

Tøjet talt ud og mærket. AarbFrborg.1940.87.
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spec: tælle noget, idet det fjernes fra, forlader

et sted; m. h. t. husdyr, der lukkes ud af

stalden (jf. u. indtælle^; Hun skulde bare
lukke Porten op og tælle Køerne ud (naar
hyhyrden tudede). Elkjær.HA.144. 2. til bet. 2:

tælle til ende; afslutte opregningen af en række
paa hinanden følgende tal; vist kun (sport.)

om kampleder i boksning: nævne tallene fra

1 til 10 (med 1 sekunds mellemrum), inden
en bokser, der er i gulvet, har naaet at rejse

sig (især i forb, blive taltud,or» bokseren).

i 1. Omgang blev (bokseren) slaaet i Gulvet
og kun Gongon'en reddede ham fra at blive

talt ud. Pol.^*/tl930.1.sp.l. 3. (nu næppe br.)

til bet. 4: udbetale (en pengesum). Moth.TSS.
Schytte.IR.II.238 (se u. bet. Q.i). I har en
ganske egen Maade at tælle Penge ud paa
. . jeg troer, I ryster dem ud af eders Ærme.
Ing.EF.II.12. *Jeg hans Bogholder er,

|

Ta'r Penge ind og tæller ud for Ballio.

JForchhammer.ToKomedierafPlautus.(1886).
140. D&H.

VIII. tnlle, V. [itæla] -ede (Dania.III.

55. se ogs. ndf.) ell. (sj.) talte, {af uvis op-

rindelse; muligvis afl. af lY Tælle (jf. spec.

8p.l388^*^ og u. Nyretælle^, sml. no. dial.

talga seg, blive fed; i saa fald egl. : „trives

vel, lægge sig et godt huld til paa gr. af

lediggang, mangel paa (haardt) arbejde'^ (og

da formelt identisk m. VI. tælle^; nu olm.

opfattet som hørende til VII. tælle (jf. præt.-

formen talte ovf. og KLars.(Dania.III. 56).
Ekstrabl.^^U1915.5.sp.l) ; jarg.) i forb. tælle
den, tilbringe tiden paa en nem, mage-
lig, behagelig maade; „prinse den" (se

prinse 2); især dels (og vist opr.; vel egl.

iron.?): (paa gr. af mangel paa husly, ordent-

ligt natteleje) sove under aaben himmel,
i det fri (paa en mark olgn.). Dania.III.56.

naar jeg har lagt og tællet den ude, saa har
jeg ta'et Trøjen a' og viklet rundt om
Ho'det. KLars.KYS. VillHans.NT.8.13. DSt.
1915.70.1920.85. ogs.: sove (om natten) hos
andre, uden for sit hjem olgn. vi (fik) Manden
hjem til mig, for at de ku' tælle den hos mig
om N&iten.KLars.DM.15. Vi „tæller" den
(o: sover) ogsaa i Jernbanevognene (a: de

tomme vogne paa banegaardsterrænet).Ekstrabl.

^Utl931.8.sp.l.
II

dels: arbejde langsomt, do-

vent (idet man søger at skaffe sig hvile-

pauser, let arbejde („tælletjanser"), event, paa
kollegers bekostning); „drive den af"; i

videre bet.: gøre sig det mageligt, behageligt;

dase; „nyde tilværelsen" (fx. i fritid, ferie),

(vildænderne skulde) undersøge, hvad det
(o: nogle lokkeænder) var for Kamesjuker,
der havde smidt sig ved det Næs der

. . mon de ikke laa og tællede den (JV
Jens.M. I.*(1924). 79: snadrede^ altfor godt?
JVJens.M.I.150. DSt. 1918. 57 (soldat.), mon
Manden ved hans Side (paa troljen) ikke

saa smaat begyndte at „tælle den"? Jac
Paludan.UR.78. Messedrengen . . holdt af

at „tælle den" og brugte alle mulige Kneb

for at slippe saa let som muligt fra sit

Arheide. Hjemmet.'*/iol947.14.sp.l. jf. D&H.
spec. (nu næppe alm.): være arbejdsløs: „jeg
er bare lidt arbejdsløs, Du" . . „Gaar Du og
tæller den?'' FrSkousbo.ES. 132. BerlTid.Vi*
1934.Sønd.8.sp.l.

Tælle-, i ssgr. I) (tidligere ogs. Tælg-.
Tælg-lys. JBaden.DaL. Amberg. Tælg-træ.
vAph.Nath.VIII.13. Amberg. Tælge-. Tælge-

10 lys. JBaden.Gram.69. Tælge-praas. Tychon.
Vers.354). (jf. Talg-; af IV Tælle; foruden
de medtagne kan bl. a. nævnes tælle-agtig,

-draabe, -fjerding (jf. Fjerding 3 slutn.), -gry-

de, -kedel, -kerte, -klud, -kugle, -lugt, -pla-

ster, -smag, -stump. 2) (ogs. skrevet Tælge-.

jf. Moth.T46. endvidere: Tælge-hest. i^oWiVui.

XII. 187 f. Tælge-kniv. Wadsk. Brudev. VII.
A3r. CFBruun. BogstavernesLyd. (1884). 43).

til V tælle ; se Tælle-bil, -bænk, -hest, -kniv,

20 -stok, -stol, -økse ; desuden kan nævnes Tælle-

arbejde, -spaan. 3) til VII. tælle 1-2; se Tælle-

apparat, -bræt osv.; udeladt er bl. a. Tælle-

maade, -mani, -mekanisme, -sang, -system. 4)
til VIII. tælle; se Tælle-gæst, -prins, -svend,

-tjans, -apparat, et. [VII.l] (jf. -maskine,
-værk; apparat, mekanisme, hvormed noget

tælles; tæller (II.1.2); uden for fagl. spr. spec.

om anordning (af form som et drejekors) ved

indgangen til udstillinger, forlystelsesomraa-

30 der olgn., som registrerer antallet af besø-

gende. Tivolis Tælleapparat. P-ffans.J5CZ.2i4.

de fyldte (sukker)Ssikke passerer et Tælle-

apparat. PoZ."/u7S>42.i0.sp.7. -bil, en. [V]

{no. telgjebile ; til I. Bil ; no.) tømmermands-
økse; tælleøkse. Amberg. -bile: vAph.(1759).

VSO. -bræt, et. [VII.l] I) (nu næppe
br.) regnebræt (1). Rostgaard.Lex.T24 c. Am-
berg. Kaper.Ty.-da.Haand-Ordbog.(1878).621.

2) (mønt.) bræt forsynet m. fordybninger,

40 ved hvis hjælp mønter tælles. Sal.XVII.927.

-bænk, en. [V] (jf. -hest, -stol; dial.)

skærebænk (1). Høegh.AJ.459. Thyreg.BB.

III.138. Feilb. -fejl, en. [VII.l] fejl ved

(op) tælling, sammenlægning. D&H. (kasserer-

sken) opdagede . . at hun manglede hundrede
Kroner. Først troede hun, at det drejede sig

om en Tæ\Me]l.LeckFischer.KM.94. -gre*
er, pi. [IV] (fagl. ell. (nu især) dial.) talg-

grever. Moth.T45. Krøyer.111.385. Dengl.By.

50 1942.61. UfF. -gnlf adj. [IV] (O), 1. br.)

af en (bleg, grumset) gul farve som tælle, det

hvide (i øjnene) er blevet tællegult. PZoCour.

K.260. MartinAHans.K.145. -gæst, en.

[VIII] (jarg ) tælleprins. de fuselbævende

Tællegæster (i bevcertningen).CHans.F.168.

•hest, en. [V] (dial.) tællebænk. MDL. En
Tællehest var en Slags lav Træhest paa 4

skrævende Ben, hvor Karlen (o: træskokarlen)

red med Ansigtet vendt mod Midten; her

60 var der en Klemme, der dirigeredes med
Foden og som holdt Træklodsen, der var

under ATheide.AchtonFriis.JL.I.181. Feilb.

t -hinde, en. [IV] {ænyd. d. s.) talghinde.

Gram. Nucleus. 1092. Amberg. -hjul, et.
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[VII.l] hjul, der udgør en del af en tælle-

mekanisme, tæller (II.I.2); i regnemaskine:

OpfBMIL467. -kabale, en. [VII.2] ^
kabale, hvor kortoplægningen ledsages af tæl-

ling; se nærmere Legeb.I.c.42. -kammei*,
et. [VII.l] (fagl. (naturv.)) en i talrige kva-

dratiske felter inddelt flade (flad beholder),

der benyttes ved tælling (under mikroskop)

af smaalegemer. Klinisk Ordbog. (1921). 250.

MdsskrDyrl.LIII.599. -kandidat, en.

[VII.l] (poUt.-jarg.) kandidat, der uden at

have chance for at opnaa valg opstilles, for

at et parti kan se, hvor mange tilhængere det

mønstrer; stemmetæller (2). I (visse) Dele af

Nordslesvig er der opstillet danske Tælle-

ka.nåida,teT.PoU*/tl903.2.sp.l. Linvald.(Biogr

L.*XIII.92). -kasse, en. [IV] (teat., for-

æld.) hver af de (paa den nuværende lampe-

rækkes plads anbragte) kasser med smeltet

tælle, hvori der vår anbragt brændende væ-

ger, som besørgede scenebelysningen. Oversk.

L.287. KarlSchmidt.Medd.omSkuespil.(1896).

105. -kniv, en. [V] {ænyd. telye kniff

(PLaale.I.13(sml. ndf.); jf. (i sa. bet.) glda.

tællebassæ. smsf.^ , sv. taljkniv, no. telgje-

kniv; sml. Tollekniv; især dial. (vest-da.) ell.

om no. forhold (jf. MO.)) snittekniv. Moth.
T46. *Du (0: den norske bonde) graver ud
paa Daase-Laag

|
Med Tællekniv en Jagt

mod Biørne. NordBrun.D.40. *Jens Skov-
fogd tog sin Tællekniv (og skar den hængte

ned). Bagges.1.171. Paa Tællestolen tælledes

(træskoene) med Bænk- eller Tællekniven og
pudsedes af. HimmerlKjær. 1935. 452. Rask.
FynskeBS. 65. MDL. UfF.(Fyn). Feilb.

\\

i foræld, ordspr. (efter PLaale.1.13, jf. smst.

II.48f.): Fetting har tabt sin tællekniv, se

Fedting. -kort, et. [VII.l] spec. (fagl):
kort, der (ved at forsynes med perforering efter

et bestemt system) anvendes til udregning med
tællemaskine. SaUXXlV.104. Bl&T. tælle-
lig, adj. ['tælali] {ty. f zåhlig; til VII. tælle;

CJ, 1. br., jf. utællelig) som kan tælles. vAph.
(1764). Den Part af Tilværelsen . . som er

maalelig, tællelig og sanselig, maa . . være
hegrænset. ErnDalgas.DB.217. tællelige Y,n-

heåeT. PDiderichsen.DG.41 . Tælle-lys, et.

[IV] (ænyd. tellelius; jf. -praas) talglys, det

eeneste, hvormed mand fordriver . . onde
Geister, er ved Røgen af tælle Lys. Holb.

Bars.III.3(jf. Thiele.III. 177). Talg, eller ret-

tere Tælle-Lys.OeconT.F//.i6. *syv Pund
Tællelys, jeg selv har støbt. PalM. IV. 88.

LollO. talem., se u. III. dansk 4 slutn.

-mand, en. [VII.l] spec. (jf. II. Tælling 1

slutn.) om forhold vedr. landbruget: person, der

(inden for et vist distrikt) foretager optælling

af landbrugsarealer(s afgrøder), husdyrbestand
m. m. til brug for statistik. SorøAmtstid."/«

1947.8.sp.l. -maskine, en. [VII.l] (jf.

-apparat, -værk; 0). TeknMarO. Ludv.
-mønster, et. [VII.l] (jf. -syning; haand-
arb.) mønster, hvorefter man broderer ved at

tælle sig frem paa traadene i haandarbejdet.

et Haandarbejde . . med mange Farver og
et indviklet Tællemønstei. KMich.SyvSøstre
sad—. (1923). 75. TidensKvinder. *'/» 1930. 24.

-node, en. [VII.2] J^ den nodeværdi, efter

hvilken man keller (slaar takt) ved udførelsen

af et musikstykke (fx. ottendedelen i ^/a-takt;

jf. -tid samt TaktnodeJ. Arnholtz.Rytmik.I.

(1938).293. -penge, pi. [VII.l] I) penge,

der betales for en tælling. Rostgaard.Lex.T24c.

10 En Bonde kommer ind (paa postkontoret) og
spørger, om han kan faa nogle Penge sendt
til sin Søn . . saa taltes Pengene, det kostede

4 Skilling i Tællepenge. Hillerød By.(1925).
301.

II
nu vist kun (T): fejltællingspenge. Am-

berg. ForrO. 2) (dial.) regnepenge (1). Krist.

JyA.Y142. -pikker, en. [IV] (jf. Pikker 2,

Talgokse og Flæsketyv 1 (beg.); især dial.)

\. talgpikker. Moth.T45. Kjærbøll.309. Studier

Dahlerup.153. ogs. (jf. Musvitmejse u. Mus-
20 vit; nu næppe br.) i ssg. (m. sa. bet.) Tælle-

pikker-mejse. Funke.(1801).1.207. Horne-
mann.HF.194. -praas, en. [IV] (jf. -lys,

-væge; dagl.) tyndt, tarveligt tællelys; talg-

praas; ogs. (nedsæt.) i videre anv., om andre lys

med svagt, utilstrækkeligt skin. Tychon.Vers.

354. det matte Skin af nogle Tællepraase.

Oversk.L.184. Sødb.GD.102. LollO. UfF. \\ (jf.

Praas sp.l230**^-; spøg.) billedl. ell. i sammen-
ligninger. Jeg vil haabe, at Kunstens og

30 Videnskabens Genier ved Hjælp af de dem
tilhørende Fakler — eller Tællepraase —
ville bringe Lys i den Sa^g.JLange. Breve.263.

Den gamle, alsidige Læge . . straalede unægte-
lig som en litterær Sol ved Siden af Tælle-

praasen F.PLaurids.S.II.41. jf. u. Lyse-

praas: den første Tællepraas (begynder)

at gaa op for ha,m. Fallada.B.202. -prins,
en. [VIII] (jf. -gæst, -svend, III. Tæller og

Prins 4.3; jarg.) (mands)person, der ikke

40 bestiller noget, men lever paa andres bekost-

ning, driver den af, prinser den (spec: sover

i det fri om natten. DSt.1920.85). „Naa, her

(o: i en jordhule) ligger I jo rigtig rart,"

sagde hun rapt. „Sikke et Par Tælleprinser.

En anden en har maattet jage hele Formid-
dagen." F£er^s<røm.fi'iV.23. Kvarterets løse

Træk, — Tælleprinse og Tøse.0Rung.VS.71.
-prop, en. [IV] (^, foræld.) skyt-, talg-

prop. Rostgaard.Lex.T24 c. SøkrigsA.(1752).

50 §490. Funch.MarO.II.143.

I. Tæller, en. se I. Telle.

II. Tæller, en. flt. -e. {ænyd. teller(e)

i bet. 2 (og i ssg. grynteller^; i bet. 2 fra

ty. zåhler; til VII. tælle) I) til VII. tælle

1. I.l) (jf. Optæller og Tællemand; nu
især fagl. (som virksomhedsbetegnelse; jf. fx.

Færdsels- (Socialdem.*V»1947.3.sp.l), Run-
de-, Stemmetæller (1) og sp.l405^^)) person

(sj.: dyr; jf. Syvtæller^, der tæller rhoget. alle

60 gode Tællere indrømme, at man ved at tælle

Stokværk begynder fra det underste eet,

to, tre. Bagges. L. 1. 52. Hjordene (skal) gaae

forbi Tællerens Hænder (Chr.VI: dens hæn-

der, som tæller dem). Jer.33.13. (jeg) var
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Tæller ved Losning for tredje Styrmand.
0Rung.P.117. \\ (foræld.) tiendetæller. Moth}
T47. Cit.l793.(JCJessen.FlakkebjergHerreders

Skolehist.(1938).34). VSO. Halleby.103. Feilb.

II (jf. Banktæller^ funktionær, som tæller

penge i en bank ell. i Mønten. Kierk.II.150.

han (er) bleven Tæller i Banken. Reumert.

ER. 116. jf.: Mønten, hvor min Tante var
Tællerske den G&ng.ORung.VS.84. 1.2) (jf.

bet. 2-3; især fagl.) om ting; bl. a. om tal,

der angiver nogets plads i en rækkefølge, i

ssgr. som Blad- (m. h. t. foliering af haand-
skrift: APhS.IX.188) , LinietæUer (s. d.);

navnlig: mekanisme, der registrerer antallet

af de paavirkninger, den udsættes for (fx.

under en aksels, et hjuls omdrejninger) ; tælle-

apparat, -maskine, nu anbragtes paa (damp)-
Maskinerne en Tæller. Ursin.D. 233. Idag
passerede Bil Nr. 600,000 den automatiske
Tæller . . paa Lillebæltsbroen. JernftaneT.

^/tl936.10.sp.2. ofte i ssgr. som Draabe-,
Kilometer-, Skridttæller (s. d.). 2) (videre

udvikling af bet. 1.2; mat. ell. regn.) brøk-
tal, der angiver, hvor mange gange den ved

nævneren udtrykte størrelse skal gentages, og

som skrives over brøkstregen (i decimal-

brøk: efter det hele tal og adskilt fra dette

ved komma). Sylvius.Geom.9. Heib.Pros.IV
34 (se u. Brøk 2.\). se videre u. Nævner.

3) (til VIL tælle 3J genstand, som har en
vis (i reglen: forholdsvis høj) talværdi;
især «{k: kort, som har (betydelig) større værdi
ved pointsberegning end de øvrige, i 66 er

esserne og tierne tællere, mens billedkortene

ikke engang tæller halvt saa meget •

||
(sj.)

om selve talværdien; point, ved en Skyde-
øvelse var (der) opstaaet Strid om, hvor-
mange Tællere (Brandes.ÆsthetiskeStudier.

(1868).115: Points; et Skud skulde gælde.

Brandes.XII. 123.
III. Tæller, en. fit. -e. (til VIIL tælle;

jarg., nu 1. br.) person, som „tæller den'\-

tælleprins. Disse (o: folk, der sover paa trap-

per, retirader osv.) kaldes ofte i deres Sam-
lag for „TælleTe'\CarlPetersen.FraFolkedybet.

(1894). 12. den første den bedste uvær-
dige Stræber og moralske „Tæller" (for at

bruge Soldaterudtrykket om den, der snyder
sig fra sin Vligt). Hitler.MinKamp. I.(overs.

1934).98.

Tielle-remse, en. rVIL2] (jf. Børne-
remse; især i folkloristisk spr.) remse (II)

(ofte af forvansket ell. uforstaaeligt indhold),

som bruges af børn, især naar det ved tælling

skal afgøres, hvem der i visse lege skal (være
den første til at) „staa", „være den". Feilb.

(Dania. II.219). tælleremsen Uglen Duglen
Dof.Toldberg.Grundtvigsom filolog.(1946). 134.

Tøelleri, et. flt. -er. (af VII. tælle (1-2);

især nedsæt., 1. br.) det a,t tælle (ideligt, paa
en trættende, pedantisk maade). Socialdem.

'*/il947.6.sp.5. jf. Stavelsetælleri samt (jf.

Ættetal/- (digtets) vidtløftige ættetælleri.
AOlr.DH.II.230.

Taeller-værk, et. (fagl.) tælleværk.

Sal.XVII.927. TeknLeks.I.581.

Tælle-skive, en. [VII.l] (fagl.) skive,

der udgør en del af en tællemaskine. Bl&T.
Jeg ringede op (i telefonen) een Gang til,

mens Tallet paa Tælleskiven galoperede vi-

dere til et nyt CiiieT.NatTid.*'/iol946.5.sp.l.

-smergel, en. [IV] (fagl.) slibemateriale

bestaaende af sammensmeltet smergel og tælle.

10 Randstrup.Slibébogen.(1935).13. -stok, en.

{ænyd. d. s.; jf. Talstok 2; foræld.) d. s. s.

III. Tælle, byens tallie eller tællestok. Ctf.

1765.(Vider.II.259). Sal.*VI.808. \\ i billedl.

udtr. Høm. Moral. 11.71. *Jeg Livets Linje
med min Finger selv afpasser,

|
Saa ingen

døer før han har levet længe nok:
| . . Hver

Skabnings Døds Minut staaer paa min
Tællestok. Tullin.I.219. -stol, en. [V] (ænyd.
telgestoel; jf. -bænk; især dial.) skærebænk

20 (1). Moth.T46. MDL. VSO. Haandgern.106.
Feilb. -stue, en. [VII.l] (fagl.) stue, mindre
rum, hvori (op) tælling foregaar; fx. paa Møn-
ten: i den gamle Møntgaard . . stod Tante M.
. . i Tællestuen og talte Landets Penge.
ORung.VS.86.

||
(bag.) rum, hvor brødet (før

det sælges fra butikken) indbæres til tælling

(og hvor ogs. forsk, andre arbejder udføres).

-svend, en. [VIII] (vulg., nu næppe br.)

tælleprins. Paa en Bænk . . flød et Slæng
30 fuselholdige Tællesvende. Cfl^ans.S.38. -sy-
ning, en. [VII.l] (jf. -mønster; haandarb.)

(særlig) form for broderi (fladsyning), hvorved

arbejdsstykkets traade tælles (se nærmere Berl

Haandarb. III. 276. 279). PWorm. De Fornuf-
tige.II.(1857).147. VortHj.III,1.21. -syre,
en. [IV] (kern., foræld.) fedt-, talgsyre. Tych-

sen.A.II.235. VSO. -sæbe, en. [IV] (fagl.)

talgsæbe. Manufact.(1872).216.

tællet, adj. ['tælai] (tidligere ogs. tæl-

40 get. Amberg). {afl. af IV Tælle (ell. part. af

VI. tælle^; jf. talget) indsmurt i, besmurt

med tælle ell. (nu især) mindende om tælle

(i smag, lugt, konsistens), det smager mee-

get Telled. Rostgaard.Lex.T24 c. den friserede

Spidsborger, hvis røde Ansigt . . stak af til

den hvide Toupet og de tællede Bukler.

Oehl.XXVI.165. maa man . . kjærne over

en Time, inden man faar Smør, og dette

som Følge deraf bliver tællet.MHans.H.102.

50 Tællet Smag, som Mælken undertiden kan
faa ved Henstand. MdsskrDyrl. LV111. 293.

Tælle-tid, en. [VII.2] J^ tid (IO.2),

efter hvilken man tæller (slaar takt) ved ud-

førelsen af et musikstykke; dels om taktdelen,

tællenoden (fx. ottendedelen i */»-takt), dels om
taktleddet (fx. »/»-leddet i */»-takt) (jf. Takt-

tid;. EAbrah.T.62.64. -tjans, en. [yillj

(jf. Dæksmand 2; vulg.) lejlighed, „tjans

til at „tælle den", drive den af, ell. arbejde,

to beskæftigelse af magelig art, med let adgang
til at „tælle den", det maa være en rigtig

tælletjans at være ansat paa det kontor
|

soldater plejer at kunne udnytte alle de
tælletjanser, der tilbyder sig

j
-træ, et.
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[IV] (fagl., nu næppe br.) talgtræ. det chi-

nesiske Tælletræ. Reiser.III.320. vAph.Nath.
VIII. 13. Amberg. -v»ffe, en. [IV] (jf.

-praas; dial.) løbepraas. Feilb.1.275b". nede
i Bryggerset stod en Tællevæge og blafrede.

HansPovls.HF.6. -Tserk, et. [VII.l]

tælleapparat, -maskine; tællervcerk. MøllH.IV
437. Maaler, elektrisk . . med et Glas, hvor-
igennem ses TgsHle\æiket.PoUtiE.Kosterbl.*/»

1925.2.SP.2. -økse, en. [V] (jf. -bil; dial.) lo

kortskaftet økse m. bredt bid, anv. ved tilhug-

ning af træ. MDL. FrGrundtv.LK.44. Fort
Nut.XII.186.

Tællisr, en. se IV Tælle.

I. Taellins, en. se I. Telle.

II. Tællin^v en. (i bet. 1 ogs. Tælning.
Moth.T33. Borreby.PA.41. FDreier.FrF.27.
D&H. Anordn.Nr.402^*/,1942.§27.stk.5. jf.

ogs. ndf. og u. Folketælling samt Af-, Op-,
Over-, Sammen-, Udtælling^. flt. -er. vbs. til 20

VII. tælle; især i flg. anv.: I) til VII. tælle 1.

Børnene have øvet sig i baglæns Tælling af

Dagenes Afstand til Juleaften. JLan^e.Breve.
96. Tællingen i snese synes at være jysk.

Dania.II.185. Saxo mangler enhver Chrono-
logi og har endog ikke Tælling efter Slægtled.

JohsSteenstr.HD.108. jf. Fejl-, Stavelsetæl-
ling.

II
(foræld.) om tiendetælling. Tiendens

Tælning. Forordn.ysl708. Borreby.PA.41. JC
Jessen. Flakkebjerg Herreders Skolehist. (1938). 30

127. Feilb.III.763b**. \\ m.h.t. levende væse-

ner (spec. personer). Hos Lucas (0: Luc.2.1ff.)
fortælles, at Jesu Forældre for en Tælnings
Skyld (o: fordi de skulde skrives i mandtal)
vare dragne fra Nazareth. Horreb. II. 356.
skønt Loven, hvorefter Tællingen (0: af
haandværkere og industridrivende) afholdtes,

berettigede dertil, (blev der ikke) stillet

Spørgsmaal om AThe]dslønnen.StatistiskeEf-
terretninger.1918.123. alle Rejsende i Nær- 40
Trafikken skal tælles . . Statsbanerne an-
moder alle Rejsende om at medvirke til det
bedst mulige Udfald af Tællingen. JSeriTtd.

^^/iol947.M.3.sp.3. ofte i ssgr. som Folke-

ns, d.), Færdsels-, Kreatur-, Svine-, Trafik-

tælling.
II

hertil bl. a. Tællings-kommissær,
-mand, tællemand. OrdbS. 2) til VII. tælle 2,

om opremsning af tal. ofte lette vi os . . en
Tælning . . ved at udføre den i Takt. Ørsi.

III.117. spec: 2.1) (^, gym.) om det forhold, 50
at en øvelses leder nævner tal som vejledning

(kommando) for deltagerne, saaledes at hver
ny bevægelse udføres samtidig med nævnel-
sen af et nyt tal; i forb. som efter (Exerc
Artil.(1804).4. Naar denne Bevægelse er vel

indøvet efter Tælling, da fortsættes den
uden l!zd\\mz.Gymn.(1828).15) ell. (nu især)
paa tælling: Levin. De var midt i den
Øvelse der hedder Knæbøjning. De satte
Hænderne i Siden; paa Tælling Eet rejste 60
de sig op paa Fodspidsene. J.Zo?^^.i^fP./.
200. Sportsleks.II.626.

|| billedl, i udtr. for
præcision, disciplin ell. hurtighed, (ofte i

forb. som paa tælling^. Vi (0: teaterpubli-

kummet) er ypperlig disciplinerede Soldater
. . vor Begejstring kan prægtigt exercere
paa Tælling. Heib.Pros.V11. 288. »Salmesan-
gen daler . . |

som paa Tælling klappes Bø-
ger i.KBecker.S.III.67. (hun kunde) sino

Lektier paa Tælling. Branner. OL. i2 S. 2.2)

(sport.) i boksning: det, at kamplederen tæl-

ler over en bokser, der ligger paa gulvet (jf.

u. VII. tælle 6.14); især i forb. tage tæl-
ling ^til syv osv.), om bokseren, der tælles

over: først rejse sig, efter at kamplederen
har begyndt at tælle (og er naaet til tallet

syv osv.) (og derved opnaa et pusterum).

Idrætsbladet.y* 1935.3. sp.2. Sportsleks.II.626.

billedl.: naar man var blevet slaaet ned
af Konjunkturerne, saa gjaldt det bare om
at tage sin fulde 1dd]lmg.AStrøm.0.79. 3)
(dial.) til VII. tælle 4: (ud) betaling (af
pengesum); ogs. konkr.: beløb. Træskomage-
riet giver kun Lidt af sig, og saa faar

man sine Penge i smaa Tællinger. TJ'it/re^.

BB.III.112.
Taelne, en. se I. Telle.

I. Tælning, en. se I. Telle.

II. Tælnins, en. se V tælle.

III. Twlninff, en. se II. Tælling.

I. Tæmme, en. se I. Tømme.
II. tæmme, v. ['tæma] -ede ell. (nu

næsten kun dial.) -te (Steners.Poes.l4. jf.

Moth.T48. Feilb. Thorsen.102) ; part. -et ell.

(nu næsten kun dial.) -t [tæm'd] (Bagges.

NK.308. jf. Moth.T48. Feilb. Thorsen.102).

vbs. (nu næppe br.) -else (Moth.T48. Rothe.

Europas Lehnsvæsen. (1783). 17. VSO.) ell.

(især fagl.) -ning (S&B. BMøll.DyL.I.220.
FrPoulsen. RK. 159). {æda. tæmmæ (præt.

tamdæ; m. h. t. vilddyr ell. person. FlensbSt.

43. DGL.VIII.341f.), sv. tåmja, no. temme,
oldn. temja, oeng. temian (eng. tame^, ty.

zåhmen, sml. got. gatamjan; besl. m. lat.

domare, gr. damån, damnånai, sanskr. då-
myati, damdyati; aft. af tam; jf. betæmme,
tamgøre (samt temmelig^)

I ) underkaste et vildt, i naturtilstand levende

dyr en saadan behandling (ved øvelse, tvang
olgn.), at det aflægger sin opr. natur og bliver

fredsommeligt, lydigt, ufarligt for mennesker;
gøre tam; ofte spec: oplære til at udøve visse

færdigheder ell. kunster (i menneskets tjeneste);

afrette; dressere; ogs. m. h. t. tamt, afrettet

dyr: bekæmpe en pludselig frembrydende vild-

skab, ulydighed hos det; (igen) bringe un-
der kontrol, faa til at lystre; betvinge. En
Hest, som ikke tæmmes, bliver ubændig. Sir.

30.8. intet Dyr er saa vildt, at det jo kan
tæmmes. LSmith.DN.246. til sin Tidsfordriv

(havde eneboeren) tæmmet en Muus, med
hvilken han legede. Blich.(1920).XVIII.193.

1 Fangenskab kan (isbjørnen) lade sig tæmme
til en vis Grad. BøvP./.i22. jf. bet. 3.1 : *Jeg
som . .

I

Var vant, at tæmme vilde Dyr,
Centaurer,

|
Og ubetvungne YLelte. Bagges.

Tryl.27. sml.: Hæm . . den Tiger (0: tyran),

I

Som efter skyldløst Blod med tørstig Strube
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higei.NordBrun.ET.21. || CP tn. tings-subj.

en Stemme, som var i Stand til at kunde
temme en Tiger. PrahlAH.111.95. ^Et Blik

. .
I
Kan tæmme Løven. Oehl.fPNJørg.PP.

63). (ryttersken) gav (hesten) et Rap med
Pisken, saa den foer et Spring frem, men
tajmmedes atter af hendes øvede Haand.
Tops.1.289. jf. MO.

2) (jf. tam 2; sj.) m. h. t. vildtvoksende

plante: gøre til genstand for dyrkning, for-

ædling; forvandle til kulturplante. Ingen
husker Navnet paa den forste Tyrk, Jøde
eller Tartar, som tæmmede den vilde Hvede.
Tilsk.l937.H.210.

3) (isa^ O, højtid.) overf. anv. af het. 1:

kue; ave; betvinge; dæmpe; tøjle. 3.1)

m. h. t. person. Ingen kunde tæmme ham
(o: en besat, afsindig). Marc.5.4. (han) for-

stod at tæmme baade overmodige Jarler og
trodsige Bønder. Molb.DH.11.14. Jeg selv . .

I
Skal tæmme den usle Praler.Heib.PS.50.

(hun) tæmmer ham ved at sørge for, at han
faaer sine Livretter. Pon<.LP.F//.20. trold

kan tæmmes, se Trold 2.2 slutn. \\ refl.: be-

herske sig. Leth.(1800). Tæm dig, afsindige,

og hør, hvad jeg siger. KMunk.E1.55. Be-
grebsO.108. 3.2) m. h. t. genstand. *Hvo styrer

Solens Vogn? hvo tæmmer Havets Magt?
Bagges.Gieng. 143. Ilden er tæmmet og taget

i Menneskets Tjeneste. Fr Poulsen. Urtidens

Kunst.(1923).18. (et) gult, glansløst Haar,
der vanskeligt lod sig tæmme af Krøllejern

eller Haarolie. Buchh.Mennesker vilværeGuder.
(1935). 153. (sj.) refl.: vældige Bølger, som
herinde mod Land har tæmmet sig, for ikke

at forstyrre Strandens Ro.Lau£sen.MF.164.

II
(sport.) om fodboldspiller: bringe en bold,

som sendes hen imod spilleren, under kontrol.

Bolden . . var saa let, at det kneb for vore

Folk at tæmme den paa den ujævne Bane.
B.T.*yil935.17.sp.l. Sportsleks.II.626.

\\ (jf.

I. Tunge 3.4 og u. betæmme ; m. overgang til

bet. 3.8) i forb. tæmme sin tunge, vogte

sig for at sige noget, som ikke bør siges; styre

(IV3.8), tøjle sin tunge; vare sin mund. Tun-
gen kan intet Menneske tæmme. Jae.3.8. han
skal tæmme sin Tunge, naar han taler om
Fruentimmer. Ew. (1914). II. 347. Molb. DH.
11.43. D&H. Konen . . blef formanet at . •

temme hendis trodsige M u n d. Her»/.f4ar6
Frborg. 1921.10). ogs.: tæmme ens tunge,
bringe en til tavshed, til at udtale sig mere
forsigtigt, afdæmpet. „Traver Tungen paa
Fruen fast," da . . hører

|
Kunsten at tæmme

den Dig til. FOuldb.S.16. O Loke, kan ei

Vreden
| Din bittre Tunge tæmme,

|
Saa

hør en bønlig Stemme,
| Fat dig og vær

heskeden.Oehl.NO. (1819). 338. 3.3) m. h. t.

forhold, spec. (udtryk for) menneskelig sinds-

tilstand, karakteregenskab (især: vrede, liden-

skab, tilbøjelighed). Til Gammel-strands Ma-
troner sin (o: deres) \

Veltalenhed kand
ttRn\me.Wad8k.l2. Du maa tæmme din

PVygt, det er altsammen Indbildning. Oe/tl.

XXV.99. Vreden ei at tæmme meer han
magter. Hauch. SD. II. 50. tæm min For-
fængelighed 1 AxJuel. KF. 30. næppe kunne
tæmme et smil, se Smil 1.

tæmmelis, adj. [itæmali] (til II. tæm-
me (1); nu sj., jf. dog utæmmelige som kan
tæmmes, afrettes (om dyr). Moth.T48. (pape-
gøjer er) kloge og let td&mmelige.CLStrøm.Na-
turhist.Læsebog.II.(1842).22. ClWilkens.Sam-

10 fundslegemets Grundlove. (1881). 99. Tæm-
mer, en. flt. -e. (;'/. amyd. hestetemmer,
berider) person, der tæmmer, afretter nogen
ell. noget (jf. Tæmmerske^. I) til II. tæmme 1.

vAph.(1759). den vældige Gangernes Tæm-
mer (o: Atreus). Bagges.NblD.133. Slanger-
nes Tæmmer,

|
den kloge Besværger. J.CLars.

S.120. Kongeløver,
|
der kryber omkring

en Tæmmer. KnudAnd.Stormsvaler.(1940).63.
især i ssgr. som Dyre-, Løve-, Slangetæmmer

20 (s. d.). 2) til II. tæmme 3. 2.1) (spøg., 1. br.)

til II. tæmme 3.i. jf.: en professionel Kvinde-
tæmmer (o: kvindebetvinger) . BerlTid. ' */»

1932.Aft.8.sp.l. 2.2) (højtid., sj., jf. Levin.)

til II. tæmme 3.2. han (o: Tordenskjold),

de vilde Vovers Tæmmer. Ploug.(Folkekal.

1853.26). Tæmmerske) en. flt. -r. kvin-

delig tcémmer; især: kvinde, der dresserer og
fremviser vilde dyr. DagNyh.''/*1928.2.sp.6.

ERode.LivetsEkko.(1944).97. især i ssgr. som
30 Dyre- (Meyer.*281), Løve- (s. d.). Slange-

tæmmerske (Muusm.Gøglervognen.(1919).69).

I. Tsend, en. se I. Tand.
II. Tænd, en. se I. Ten sp.974'*.

III. Tænd, et. (vbs. til 1. tænde; 1. br.;

jf. Nytænd(e) u. I. Nytændt^ det at tænde
noget (ell. det at noget tændes), dersom det

blot skal vare et lille Øieblik mellem hvert

nyt Tænd, saa bliver Tilskueren (ved fyr-

værkeriet) træt. Kierk.V111.271. Tænd-, t

40 ssgr. ['tæn-] I) (ogs. Tænde-, se u. Tænd-
ammunition, -blus, -masse, -middel, -sted;

jf. MilTeknO. Bl&T.). {som regel optaget i

nyeste tid i fagl. (især ^ og ^) spr. efter til-

svarende ty. ssgr. m. ziind-; jf. dog Tændstik)
til I. tænde (1); især (undertiden vekslende m.
Tændings-^ t ssgr., der tilhører ^ ell. spr.,

og som er betegnelser for (dele af, forhold ved-

rørende) anordninger, der tjener til at (an)-

tænde noget; fx. foruden de ndf. medtagne:

50 Tænd-anordning, -apparat, -arm (i elektrisk

tændapparat) , -batteri (elektrisk), -draabe

(af brændolie), -flange (til fastspænding af
tændapparat i nyere gasmotor), -gnist, -kabel,

-kanal (i cnhedspatron), -kapsel (i projektil),

-ledning, -mekanisme, -olie, -patron (i diesel-

motor), -papir (til antænding af magniums-
bombe) , -spejl (i fængnaalspatron; jf. u.

Spejl S.i), -spole, -system, -varme, -vædske

(fx. til cigartænder), -øjeblik; se nærmere

60 PSchrøder. Maskinlære. III. (1918). reg. Tekn
Uks.1.566. 2) til 1. Tand (Tænder), se u.

Tand- i ssgr. -ammunition, en. (jf. -lad-

ning, -middel^ stof dl. indretning (som brand-

rør, tændrør ell. (tidligere) lunte, flintlaa$),

XXIV. Rentrykt "/, 1048 89
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hvormed projektil antændes. Sal.XV11. 927.

Scheller. JMarO. Tænde-: Funch. MarO. II.

143. MilTehnO. -bar, adj. (ty. ziindbar; jf.

-kraftig, tændelig ; sj.) fænghar; brændbar; an-

tændelig. vAph.(1772).in. VSO. MO. D&H.
Jiertil: ved det at alle Smaakanter afgnides,

taber det (o: krudt) Noget af sin Tænd-
hsiihed.Blich.(1920).XVI.174. -bios, et.

lille blus, beregnet til at tænde hovedflammerne
paa en større gasbrænder; tændflamme. Gas-

fyr.6. Tænde-: PoV*/iil944.8.sp.4. -byld,
en. se Tandbyld.

I. tænde, v. ['tæno] præt. -te éll. f -ede
(LTid.1743.102); part. -t [tæn'd] vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.), jf. III. Tænd. (æda.
tændæ (Harp.Kr.l78. AM.85), sv. tånda, no.

tenne, glno. tænda, oeng. (on)tendan (eng.

tmå), mht. (en)zenden, got. tandjan; vist besl.

m. (kausativ til) et intr. stærkt verbum, der

foreligger i oeng. tinnan, brænde, mht. zinnen

;

sml. (m. andet aflydstrin) ty. ziinden (oht.

zunten^, got. tundnan ; en afi. foreligger i no.

dial., oldn. tendra, tænde; besl. m. I. Tande,
Tandel, tindre. Tønder; sml. betænde, tænd-
bar, tændelig)

I) faa til at brænde (mods. I. slukke 1);
egl. m. obj., der betegner selve ilden, flammen,
det lysende, eller noget, der er beregnet til at

brænde (fx. baal, lys, lampe, lunte); i videre

anv. ogs. („i Talespi." Levin.) m. h. t. lyse-

stage, lysekrone, lygte olgn. ell. (sj.) m. h. t.

det oplyste sted ^Lave Huse med faa tændte
Vinduer laa langs Yeien.Jørg.LT.53); om
forb. som lade køkkenet tænde se u. Tæn-
delse. I.l) i al alm. Man tænder . . ikke
et Lys, og sætter det under en Skieppe.
Matth.5.15. (jeg vil) selv hielpe til at tænde
Baalen, hvori han skal hr&nåe?,.Holb.Hex.
IV. 7. tænde et Lys, som vi have i Haan-
den, ved et andet. Høysg.S.112. Miilen bli-

ver tænt fra nederst til faveTst.Afhandling
omKulltilvirkning.(1799).16. Man slukker Ly-
sene, man tænder en lille 'Natstage. Kierk.
III.192. *Lygten tændes (o: juleaften) Klok-
ken Fire alt. PFaber.VV 113. en tændt Ci-

gar. Casse.IE. 50. (han) tændte en Tænd-
stik. Z^ofti/e.PT. S 7. billedl: mange Tæn-
kere have stræbt at tænde Fornuftens Lys.
Horreb.11.387. tænde sin pibe, se 1. Pibe
3.

II
i forb. som have lys (osv.) tændt

ell. med lys (osv.) tændt, (om forb. uden
subst. se u. bet. 1.3J. *Tre Lys har vi

tændte. [JKrohn.JPetersJul.fl866j.rJii. bil-

ledl.: *Det nye Testament,
|
med Lyset

evig tændt. Grundtv.SS.111.29. talem. (dial):
have fløjten (o: tobakspiben), lampen, lygten
(se I. Lygte 1.8^, piben (jf. I. Pibe B) tændt
olgn., være beruset. Feilb. faa sin pibe
tændt, se I. Pibe 3. || en tændt brand
olgn. (ænyd. tend brand. PJColding.Etymo-
logicum.(1622).sp.l343; nu sj.) et brændende
træstykke. Moth.^T48. talem.: Det var som
mand hafde slaget ham en tendt brand i

næsen, der hånd hørte det. Rostgaard.Lex.

T25b(sml. L Brand sp.l095"). jf.: en gam-
mel brand er nemt tændt, a; en aldrende per-

son bliver let forelsket. Feilb. især i gi. remse:
Hun tog en tændt Brand (ogs.: Tænde-
brand . Krist. BRL. 50.57. 61 f. Flemløse. 218;
alm.: Ildebrand, se Ildebrand 1) |

Og slog

mig paa min lille Eaand.Thiele.UI,1.131.
\\

(nu 1. br.) m. obj., der betegner noget brænd-
bart, som ikke (udelukkende) er beregnet til at

10 brænde: antænde, stikke ild paa, sætte i brand
(oftest m. subj., der betegner ild, glød olgn.).

præsten skal tænde træ (1871: antænde Ved^
(paa alteret) hver morgen. 3Mos.6.5 (Chr.VI).

Kiærligheds Flamme luede høit op, som
tændt Yla\m.Tode.IX.113. Ilden tænder
trøsket Green. Oehl.XXIX.148. riv en Lyng-
top op, tænd den . . og stik an ! Blich.(1920).

X.lOl. \\ ordspr. (nu sj.): man kan tænde et

lys af sit uden skade, man kan hjælpe andre
20 uden at skade sig selv. Mau.5879. Hrz.VI.132.

tænde sit lys i begge ender, se u. I. Ende
sp.367'^* jf. smst. sp.366*^. et gloende kul
tænder et andet, se III. Kul 1.3. 1.2) i faste

forb. (m. svækket tryk). \\ i fast forb. m. obj.,

især i forb. tænde baal, blus (Rostgaard.
Lex.T25h. Grundtv.SS.III.303. TroelsL.*VII.

228), fyr funder kedlerne olgn.) (Goldschm.
11.100. Scheller.MarO.), ild ('Hans Kæm-
per tændte Ild, og ved dens Brande

|
Sin

30 Nadver selv beredte sig hver Mand. Heib.
Poet.VIII.40. især i forb. som tænde ild i

(brændet): Dom. 15.5. Winth.XI.231. paa
(skorstenen): VSO. under (kedelen): Rost-

gaard.Lex.T25b), lys (Moth.L248. *(folket)

tænder Lys, som var det Nat. PalM.TreD.
284. billedl.: Nu (o: ved Jesu fødsel) tændtes
Lys i Skyggers Land. Grundtv.SS. 1.394). \\ i

forb. m. præp.-led, navnlig i udtr. som tænde
i brand pendel Flækker (var) tændte i

40 'Qrand.HCAnd.BCÆ.1.175. billedl.: en Flens-

borger Pige . . tændte det (o: mit hjerte)

i Brand. Ew.(1914).IV295), i flamme (bil-

ledl.: (hun) var kold og død i hans Arme,
en underlig Dynge klamt Træ, som han for-

gæves bestræbte sig for at tænde i Flamme.
Reinhard.FC.55), i glød (se I. Glød 1 slutn.),

i lue(r) ('Da Slottet i lysende Luer
|
Han

tændte. CFnm.Poe<.3i. jf. bet. 2.i: O see,

hvor Himlen staar som tendt i idel Luer

50 (o: under tordenvejr). Falst.Ovid.8). || i forb.

m. adv. (ell. præp. uden styrelse), tænde an,
(nu oftere: antænde^ stikke ild paa. (ofte

m. tings-subj.). (ildebranden) maatte . . af

sig self sluckisz, naar intet meere var at

tænde an. JJuel. 370. tænde Lygterne an.

VSO. 1. 185. Cigaren . . tændte Kanonen
an. JHelms.NV 79. Inde i Hytten . . blev
Brændet tændt an i Kaminen. Roberts.Pil-

grimsHytten.(overs.1940).89. billedl.: Almæg-
60 tig Lue, fald og ned,

|
Og tænd mig an i Kier-

lighed IZwgfo./S/S'. Tf 43. Han seer en Pige,

der kand efter Moden vrikke . .
|

Strax
tændes Luen an.Anti-Spectator.37. tænde
lys an, spec: antænde vægen og slukke den
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igen (for at lyset sical være nemt at tænde paa
ny). Rostgaard.Lex.T4h. Og nu er der for

Julius (o: tjeneren) kun at tænde Lysene
an (o: før et selskab). Bang.L.377. smst.380.

OrdbS. tænde op, (jf. optænde samt u.

bet. 2.z) faa ild til at brænde, blusse op (om
forb. uden obj. se u. bet. 1.3^. han paa Klin-

ten for dem tente op en Ild. Holb.Paars.22.
Winth.NDigtn.73. tænde ild op under kom-
furet. Gersov. XL. 58. tænde ild paa, (jf.

paatænde ; 1. br.) gøre ild paa, tænde op (paa
komfuret, arnen osv.). D&H. 1.3) uden obj.;

dels om tænding af lys. Det er for tidligt at

tænde,
| Og det er for morkt til at see. Recke.

LD.44. Gennem Sprækkerne kan de se, hvor-

dan det bliver lysere og lysere. Det er Fa'r,

der „tænder" (o: juletræet) derinde. Nans,
KV 55. upers., i pass.: „Der er alt tændt
Lampetter."

|
Er der tændt? Ak, hvilke

StTåa.\eT.Hrz.D.I.189. have tændt, (jf. sp. 20

141V*^) have lys. Jeg bøjede om ad Gjerrits-

gade, hvor de smaa Butikker allerede havde
idinåt. Jørg.OF.24. „du vil vel ikke have
tændt endnu?" — „Nej." — „Åh, hvor er

det rart at skvimxe." TomKrist.EA.122. talem.

(dial.): han har godt tændt olgn., er beruset.

Feilb.
II

dels m. h. t. tobak, (han) tog en Cigar

frem og sagde: „maa jeg tænde ved dit Fyr-
fad." /iCierA;.F/.82. L. rakte E. en Cigar af

en Kasse. „De kan tænde i Forkontoret." 30

0Rung.SM.13. \\ m. tings-subj. Ilden, uden
at tænde, slukkedes ved en Regnbyge. Molb.
DH.11.122. Det eneste, man har Lov til at

være bange for i Tordenvejr, er, at Lynet
skal slaa ned og tænde. Drachm.II. 469. |l i

forb. m. præp.-led. tænde under ^en keael
olgn.). Tilladelse til at tænde under Kabyssen
og stikke Fyr i M&skinen. Bardenfl.S0m.il.

206. jeg har lige tændt under Ro'kaalen.

Soya.HF. 10. (vist efter slukke (lukke) forgas- w
sen, radioen ost', (se slukke sp.552*^) ell. ved

sammenblanding m. udtr. som aabne, dreje

op for gassen osv.; 1. br.) i forb. m. for: Han
har tændt for det elektriske Lys. PLevin.
Marianne8Mor.(1921).123. tænde for Gas-
sen. Pol."/,, i947.i9.«p.3.

II
tænde op, (jf.

tt. bet. 1.2) faa det til at brænde i en kakkel-

ovn, et komfur olgn.; fyre op. D&H. Her
var det . . udelukket at tænde op og der-

med enhver Form for hyggeligt Familieliv 50

\imnl\gg\oTt.FrPoul8en.RK.95. jf. (sj.): der

tændtes op med Lys og pyntedes med Blom-
ster. OTftyrej.f/vi. 76/. 1.4) t pass.: begynde
at brænde, gløde, lyse (uden klar forestil-

ling om et handlende suhj.; sml. ogs. u. bet.

2.1). En Damp, en liden Gnist blev (ved

et jordskælv) tændt i Jordens Reve (0: revne).

Bror8.321. I Aalborg tændtes 1663 en stor

Ildebrand. Af0^.%//. 4.39. en Arbejder . . saa

en Gnist flyve . . ned i Krudtet, som straks 60

tændtes.TidensKrav.*/,.1898.2.8p.l.

2) videre ell. overf. anv. af bet. 1. 2.1) (især

poet., højtid.) m. h. t. astronomiske ell. meteoro-

logiske lysfænomener (jf. u. bet. 3 slutn.). Den

viise Gud, som Solen tendte.Reenb.11.218.
Du (o: gud) tænder Lynet i det Høie.
FGuldb.II.163.

\\ især refl. ell. i pass. (m.
intr. bet.): begynde at lyse, skinne, dagen ten-

des. Moth.T70. Natten brød frem og Stjer-

nerne bleve tændte paa Himmelen. Goldschm.
1.26. lidt før Sol sig tænder. CKMolb.SD.
314. billedl.: eet Øieblik, og Friheds Mor-
gen tændes. FGuldb.II.43. Julenat, da vor
Herre blev fød,

|
Da tændte sig Lyset i Mør-

kets Skiød.Grundtv.SS. 111.20. i forb. som
maanen (Pflug.DP.1077. Molb.Ev.405), ny-
raaanen (JSMøll.FH.II.329) , nyet (se

I. Nyj, nytaarsnyet (s. d.) tændes, er
tændt olgn., især: det bliver (er) nymaane
(jf. Ny- tænding, -tændt osv.). jf.: Snart
tænder Maanen, ei længer bleg,

|
Sit Natlys

høit over Bøg og Eg.Heib.Poet.III.445. 2.2)

09 faa noget (ikke brændende) til at lyse,
skinne, træde skarpt frem. Solen stod op
, . og tændte Farverne i Urtepotternes Blom-
ster. <S<ucA;. ///. 429. i skarpe Glimt tænder
(solskinnet) de lyserøde Svinekroppe og Hal-
men (o: paa et maleri). Uttenreitter. Fritz Sy-
berg.(1935).52. (hendes) Øjne var straalende

klare, tændt i sortnende Bund. CFMortens.
KA.75. hertil: De . . krusede Haar . . flim-

rede soltændte.Schand.VV.320. Soltændte
Ruder. SMich.P.67. 2.3) (jf. u. bet. I.2 slutn.

samt harmtændt^ O faa lidenskab, begejstring,

inspiration, haah til at „flamme op", „lyse op"
osv. Slig Tale (o: et saadant rygte) Tønder
var en Ildebrand at tænde (o: vakte gudernes

vrede). Holb. Metam.47. Da tændes udi Sielen

snart,
|
Den stærke Kierlighedens Brand,

|

At man sin Fiende elske kand. firors.785.

den Elskov, der tændtes i mit Bryst. Cif
Molb.Amb.145. borte (er) Beundrernes bræn-
dende Blikke, der tændte hans (0: Johannes
døberens) lld.KMunk.OS.83. refl.: Krigens
Flammer tændte sig nu. FGuldb. 1.39. just
som Solen vender,

|
et Haab igen sig tænder.

ThogLars.DN.17. || m. personen (sindet, blo-

det olgn.) som obj. tændt af Poesiens Flam-
mer

I

Hid til mit Skriverbord jeg gaacr.

Oehl.XlX.156. Den mandige Ungkarl
|

Havde tændt hendes Blod. Winth. HF. 46.

tænde op, (nu sj.) optænde (en til) stærk

følelse, tende en op i kærlighed . . til vrede.

Moth.T70.
[I
m. h. t. udtryk (smil, blik olgn.).

Høje Nora, sangens bo!
|
— ikke den, der

dvalebindor, — | den, der tænder glød på
kinder. Hostr.SD. 1. 333. Lolitas halvt sæn-

kede Øjne . . tændtes imod h&m. ThBarfod.
HedtBlod.(1913).66. Smilet tændtes saa vi-

den nm.Ånkj. Blicher. (1926). 6. \\ uden obj.

(jf. bet. 1.8^. *(man) Rører vetl deres (o:

de smukke pigers) Hænder,
|

skiier i deres

Øine, som tænder,
|
indsuger med sit Blik

I

FAskovsdT\k.Oehl.Digte.(l803).260. billedl.:

Tænd i Sjælene som Lyn!
|
Trøst de Bange,

styrk de Syfngel Ploug. 1. 5. Utvivlsomt har

Nietzsches . . lidenskabelige Længselsdigtning

tændt i Dehmel. Roo8.TL.172. jf
præs. part.

89*
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tændende irngt som adj.: fængende; be-

gejstrende, altid var der noget ejendomme-
ligt tændende ved hans Fremstilling af disse

Oplevelser. Pow<.F.7/.7. Troen (faar de) ved
at nogen taler et tændende Orå.RasmHan-
sen.PaulBang.(1901).208. 2.4) (især dial.) i

pass., om sæd: begynde at spire i akset

(p. gr. af fugtighed og varme). Rugen har
givet det mindste Udbytte, da meget af den
er „tændt" og nnåeTyægtigt.BerlTid.yitl882.

Aft.Till.l.sp.l. OrdbS. 2.5) (jf. Tændelse 2)

t om smitsom sygdom: smitte; angribe; vist

kun (jf. antænde 3, anstikke, betænde^ i

forb. tænde an: Er der smitte paa faar

kand det snart tende den heele hiord and.
Rostgaard.Lex.T4 b.

3) (1. br.) m. subj.-skifte (uden obj.): be-
gynde at brænde ell. lyse; tændes; fænge.

II
om ild ell. brændbart stof. Under Bombar-

dementet (1807) begyndte Gaarden nogle

Gange at tænde. Exner. Det kgl. Vaisenhuus.

(1881).99. Ilden vil ikke tænde. D&H. (nu
ikke i rigsspr.) i forb. m. op: ilden tænder
op, ilden blusser op, antændes. i^eiift. det

tændte op, da vi var i kirken, smsf. || om
lysgiver. Lygterne tænder tidligt. JFJens.4.
1.293. Lyset (o: det elektriske) vilde ikke

tænde. Pol.^'/t 1945. Send. 9. sp.l.
\\ (jf. bet.

2.\) om naturfænomener (især himmellegemer).

Fortryllet tænder et Maaneskær. JFJens.

JB.61.
II
om farve. *af en som har smagt

Farven
|
og nærer sig af naar den tænder,

og naar den slukker . . | er denne Stund fast-

holdt. sa.FL. 77. *Nu tænder Ruderne fjærn
og nær

|
med Farver, jeg længe kendte.

JVibe.OT.e.
II. tænde, v. se IL tande.

Tænde-, i ssgr. I) til I. tænde (jf.

Tænd-;. 2) (sj.) til I. Tand (Tænder), se

Tand-, -ammnnition, -blus, se Tænd-
ammunition, -blus. -brand, en. se u.

I. tænde l.i. -latter, en. se u. Tand-
i ssgr.

tændelig, adj. ['tænoli] (a/2, af I. tænde;

jf. tænd-bar, -kraftig, antændelig; sj.) som
(let) kan antændes, komme i brand; fængelig.

VSO. D&H. Tændelse, en. (ænyd. d. s.,

glda. thændelsæ (Mariagerleg.12) ; vbs. til I.

tænde; jf. An-, Be-, Nytændelse samt Tæn-
ding; sj.) det at tænde(s). I) til I. tænde 1.

Det blev en anseelig Begravelse med . .

Lysenes Tændelse i vor Frue Kirke. Baud.
ES.315.

II
spec. (^) m. h. t. optænding i

køkkenet ved afgang. Naar Skibet er uden
Bommen, lader (den kommanderende) først

Køkkenet tænde ; Dog ikke før han har faaet
Køkkenets Tændelse af Holmens Chef paa-
tegned paa Listen over Mandskabet. (Sø-

krigsA.(1752).§671. nu vist kun (jf. Køkken-
tændelsesrulle) i forb. som: At Kiøkkenets
Tændelse- og Slukkelse-Rouller blive

. . rigtig forfattede . . maae Chefen paasee.
at. 1794.(SøkrigsA.*Nnnn2r) . Udarbejdelsen
af Køkkenets Tændelsesrulle. Barden^.

Søm.II.204. 2) (jf. I. tænde 2.5; dial.) be-

tændelse i saar. Feilb.

Tænde-masse, -middel, se Tænd-
masse, -middel.

I. Tænder, en. flt. -e. \) person, der
tænder (lygter, lamper osv.); vist kun i

ssgr. som Lampe-, Lygtetænder. 2) red-
skab, hvormed man tænder noget (især i

ssgr. som ell. som forkortelse af Cigar-, Ciga-

10 ret- (Pol.*'/il945.14.sp.6), Gas-, Ild-, Stød-,

Svovltænder;. Den Skruttede løb, med en
Tænder . . op ad alle Trapperne, tankeløst
tændende alle 'Ldi.rmper.Bang.GH.177. (han)
tændte en Cigaret og knipsede med l^æn-

deren.ErlKrist.DH.55. billedl.: Hun sendte
ham et fyrigt Blik . . Sikken et Par Øjne,
den Tøs dog sad inde med, rene Tændere.
Hjemmet.''/itl934.68.sp.2.

II. Tænder, fU. af Tand. Tænder-,
20 i ssgr. (ogs. Tænders-, se u. -gnidsel;, til

II. Tænder (se I. Tand;, -g^nidsel, en.

{glda. tændegnitzel (Michael.57), sml. tanna
gnizslan (Postil.65), tendær niscæll (d. v. s.

niszæll (?), jf. dog gniske; (HellKv.27), fsv.

tanna gnistian, oldn. tanna-gnistr, -gnisting,

-gnastran; jf. Tandgnidsel; efter lat. (Vul-
aata) stridor dentium; bibl.) tænders gnidsel

'(se u. Gnidsel;. Matth.8.12(Chr.VI) (se u.

Gnidsel;, et Graadens og Tændergnidselens
30 Sted. KMunk.OS.47. Tænders-: Birch.Nye

Evangelium-Bog. (1788).79. jf.: den mærk-
værdige phantastiske Tændersgnidsel , den
sentimentale, høie Fortvivlelse, som vi be-
tmdre i Schillers 'Røvere. Oehl. Er. III. 44.

II
hertil \: tændergnidslende irriteret.

KMunk.(Soya.Smilsaa!(1944).7). O -klap-
rende, part. adj. (jf. klapre med tænderne
olgn. u. klapre 2.s) med tænderne klaprende

(af kulde, frygt ell. lign.). Der sad jeg altsaa

40 igjen . . tænderklapprende (af kulde) og dog
indvendig glødende. Rowel.Br.600. hun (løb)

tænderklaprende hen til Varmtvandshanen
og skruede tr&.ErlKrist.DH.30. -rader,
flt. af Tandrad (s. d.). -skælvende, part.

adj. {jf. glda. tandskielwen , oldn. tanna-
skialfti; sj.) (jeg talte) tænderskælvende af

Kulde.ilfLoreni2en.4L.75. -skære, v. (spøg.

dannelse til -skæren(de);. „Fandens osse,"

tænderskærer den høje unge Mand.HHLund.
50 GF.14. -skæren, en. (jf. Tandskæren; det

at skære tænder (se u. IV skære 9.2;. en Lyd,
som en Blanding af Latter og Tænderskæren.
Ing.EF.V. 58. Slaphed, Tvangsbevægeiser.
Kramper, Tænderskæren (hos en syg kalv).

MdsskrDyrl.LVIII.471. -skærende, part.

adj. som skærer tænder, en tænderskiærende,
kraftløs Olding, der fnyser efter Hævn. Oehl.

EwS.II.55. Hun rejste sig og forsøgte et

Smil, det blev til en tænderskærende Gri-

60 masse. ErlKrist.DH.16. || som adv. 'Det har-

mede ham tænderskærende. HansPovls.HF.
83.

II
overf. disse Noveller er fordærvede

ved Borels tidligste, tænderskærende Stil.

Brandes. 'VI. 331. En bidende, tænderskæ-
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rende Ulyd kom fra (kvænieti), den gik paa
Tomgang. JVJens.Møllen.(1944).17.
Tænde-skinne, eu. (jærnb.) jærn-

baneskimie, der ved et togs passage tænder

et signal. Ugeskr. / Retsv. 1947. A. 330 (mods. :

Slukkeskinne.sffw^J. -sted, et. se Tændsted.
tændet, adj. se I. tandet.

Tåen deltid, en. den tid, da man plejer

at tænde lys. han skal . . ha et Par Rokoko-
lampetter sat fast paa Muren inden Tænde- i'o

tid. CHans.BK.205. \\ spec. om det tidspunkt,

fra hvilket cykler og andre køretøjer skal føre

tændt lygte, cykellygtens tændetid I -ur, et.

mekanisTne (kontakt-ur), der kan indstilles til

at tænde (og slukke) lygter, vindueshelysning

olgn. paa et bestemt tidspunkt. PolitiE.Kosterbl.

"/,1925.2.sp.2. Tænde- og Slukkeur. Tekn
Leks. 1. 566 („Populær Betegnelse"), -ved ,

et. (ænyd. thendewed; 1. br.) optændings-

brænde, (han) skyndte sig at fylde Komfuret 20

med Birkebark, Tændeved og flækkede Pinde.

RosenkrarUz. Overs.af ChRoberts: Kampei Vild-

marken.(1924).83. smst.90.

Taend- flade, en. (1. br.) strygeflade

(fx. paa tændstiksæske). D&H. -flamme,
en. d. s. s. -blus. PSchrøder.Maskinlære.III.

(1918).23. -gnid»eh -gærdey se Tand-
gnidsel, -gærde, -hoved, et. støbejærns-

kuppel paa en skibsmotors cylinderdæksel, hvis

rødvarme vægge faar den gennem halsen ind- 30

strømmende forstøvede petroleum til at for-

dampe; glødehoved; forgasser. SkibsMask.151.
•hwtte, en. ^ fænghætte (med tændsats).

Wolfh.MarO.290. VareL.*279.

Ttendiug, en. (sj. (skrevet) Tændning.
ÅaseUans.RB.12. jf. u. Nytænding^. flt. -er.

(jf. III. Tænd, Tændelse^ vbs. til I. tænde.
I) t al alm. (jf. Selvtænding^. SvGrundlv.^

(1872). Tidsfristen for at turde gaa alene . .

var udløbet samtidig med Lygternes Tæn- 40

ding. Drachm.F. 1.48. Tænding af midlertidigt

FYT.BerlTid.'*U1905.M.l.sp.3. 2) spec.

m. h. t. (eksplosions)motor; dels om selve den
proces, der indleder forbrændingen i cylinderen,

ell. om den elektriske gnist, der fremkalder den,

dels mere konkr. om tændingsanordningen. Saa-

vel i Firtakts- som i Totaktsmotorerne kan
Tændingen udføres paa flere Maader. Op/B.*
11,1.136. Nøglen sad i Tændingen. Poi."/,»

1941.4.sp.l. Saa startede han Motoren . .

Tændingen var uregelmæssig . . der blev

fuldt af ujævne Knald. Branner.DK.53. ofte

i udtr. som aabne, lukke for tændingen
(Motorkor.29), slaa tændingen fra (lierl

Tid."/,1919.M.5.sp.5). 3) ii m. h. t. patron,

nrojeklil, bombe olgn. elektriske Miner, der

kun kan eksplodere ved Tænding fra Land.
VorStand.l939.326.sp.l. \\ spec. (mere konkr.)

om tændanordningen (jf. Central-, Stifttæn-

ding^. Af Bomben blev kun meget smaa 60

Splinter og Tændingen tilbage. Poi.*/, 79^2.2.

sp.2. 4) ^f. rum til lampe i krudtmagasin.

Scheller.MarO. 6) (sj. i rigsspr.) om nytænd,

nymaane (jf. Nytænding^. Nyets Tænding.

D&H. jf. Feilb. 6) (Q), 1. br.) billedl. traadte
man (Carl Jacobsens) nationale Følelse for

nær, greb han straks til Værget. Det var en
Tænding af denne Art, der førte ham til en
Handling paa Fanø, der satte Pressen i

Bevægelse. JohsSteenstr.JLG.236. Tændingen
udeblev, den, som skulde sætte hans Fantasis
Strøm i Gang. GyrLemche.Bedeslag.(1936). 76.
Tændings-, i ssgr. navnlig (0) til bet.

2(-3) (undertiden vekslende m. Tænd-^, fx.

Tændings-afbryder, -anordning, -dynamo,
-egenskab (fx. gassens), -fejl, -hastiglied

(fx. gassens), -kabel, -kontakt, -laas (paa
automobil), -nøgle (startnøgle), -regulator,
-spole, -temperatur, -tid (fx. cykellygtens),

-tryk (i dieselmotor), -værdi (fx. hos gas),

-øjeblik.

Taend-kirsebær, et. særlig art tænd-
sats (af magniumpulver og baryumoverilte)

,

der bruges ved antændelse af termit. Hag.'IX.
117. -kraft, en. (sj.) overf. (sml. I. tænde
2.8^.- „Jeg er forsaavidt en lykkelig Natur,"
sagde (Brandes) engang . . „som min Tænd-
kraft svigter, naar jeg føler mig svigtet."

Nathans.Brandes.(1929).281. -kraftig, adj.

(let) tændbar, en tilstrækkelig tændkraftig

Gas. IngBygn.l940.216.sp.2. -ladnin^y en.

(jf. -ammunition; især isjj ladning (i kanon,

torpedo, mine osv.), der tjener til at an-

tænde sprængladningen. Bardenfl.S0m.II.147

.

-masse, en. (foræld.) tændsats (til tændstik-

ker). Tidsskr.f.anv.Chemi.l869170.74. Tæn-
de-: smst.76. -middel, et. (jf. -ammuni-
tion^ stof ell. indretning, der anvendes til at

antænde noget. Ved Aar 1800 . . var Voks-

lys Hovedbelysningsmidlet . . Fyrstaal var

Tændmidlet. GBang.EK.II.441. Elektriske

Tændmidler. SkibsMask.151. || spec. (ijj) om
tændammunition olgn. Bardenfl.S0m.il. 149.

Tænde-: MilTeknO.303. D&H. -maal, en.

(a, foræld.) ruml, der (i visse ældre baglade-

geværer) gennemborer patronens bundstykke og

antænder tændsatsen (jf. Fængnaal^. Levin.

Sal.VIII.265. II
hertil Tændnaals- gevær

(jf. Fængnaalsgevær, Naaleriffel^ , baglade-

gevær (af en 1841 i Preussen indført type)

med tændnaal. Tidsskr.f.Krigsvæ8en.l868.291.

MRubin. Er. 35. -pine, en. se Tandpine.

-prop, en. d. s. s. -rør. PSchrøder.Maskin-

lære.III.(1918).215. -rør, et. spec. om an-

ordning i forbrændingsmotor, hvori gnisten op-

staar; tænding (2); tændprop. Motorkor. 54.

(traktorerne) skulde have Tændrørene ren-

set. AStrøm.0.268. II
» granat. JespcrEw.AP.

216. -sats, en. (jf. -masse og Fængsats^

sais (2.2), der tjener til at antænde noget, fx.

ammunition, fyrværkerisager, tæruUtikker. det

gav et kort Hvæs da Tændsatsen futted

&f.ÅKohl.MP.in.311. billedl: disse Ord
(i barndommens bager) var jo kun Tænd-
satser, der satte Kunstfyrværkeriet i Gang.

CHans. UK. 56. -skrae, en. skruefamgrør.

Sal.X VII.935. DaArtilleri-Tidsskr.1940.197.

-snor, en. snor (af hamp olgn.), anv. ved
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antændelse af mine eller sprængladning (jf.

-traad;. Larsen. Bek.Nr.58yil943.§5.stk.2.

•sted) et. {ænyd. tendsted, om ildsted olgn.

(Vider.111.347)) sted, hvor noget antændes,

fx. i gasmotor (PSchrøder. Maskinlære. III.

(1918).21). II
tryk ved elektrisk trappeautomat.

Tænde-: HFB.1936.101. -sten, en. spec.

om sten (3.6) i fyrtøj. SorøAmtstid.^°U1948.

lO.sp.2. -stift, en. I) (jf. -naal^ slagstift

i skydevaaben. OlesenLøkk.UO.II.86. 2)
indretning i elektrisk tændapparat. PSchrøder.

Maskinlære. III.(1918).24.

Tænd-stik, en. (nu næppe i rigsspr.

-stikke. Tidsskr.f.anv.Chemi.l869170.70. Sv
Grundtv. Lunde. Midsommerbarnet. (1898). 7.

KnudAnd. (BerlTid.^''/z 1926.M. 2. sp. 1)). flt.

-ker, {optaget ca. 1870 fra sv. tåndsticka ; sid-

ste led er I. Stikke) I ) lille (præpareret) pind
(ell. voksstabel, jf. Vokstændstik^, hvis ene

ende er forsynet med et hoved af tændsats, som
antændes ved strygning mod en flade; (svensk)

sikkerhedstændstik (afløste efter 1870 de ældre

svovlstikker og fosforstikker; sml. ogs. Fyr-
stik(ke) 2, Strygestik(ke) 2, Friktions-fyrtøj,

-svovlstik(ke)/ Naar man anvender Paraffin,

kan man ikke . . kalde Stikkerne med det

ældre Navn „Svovlstikker", men man maa
bruge den mere passende Betegnelse „Tænd-
stikkeT".Tidsskr.f.anv.Chemi.l869l70.69. For-

hud mod visse Tændstikker. Lovi\^r.i3**/»

1874. *En Tændstik (orig.1867: Svovlstik^

rask hun gnideT.Bastian.^*(1897).Nr.6.3. en
pakke, æske tændstikker

j
rive, stryge

en tændstik (af), se TV. rive 4.i, III.

stryge 2.i, 13.i. sætte en tændstik til,

se II. sætte 6.1, 63.1. || anv. ved lodtrækning

(Socialdem.'*/»1945.3.sp.4), ved (kort) spil (i

st. f. jetons): vi spillede va banque om Tænd-
stikkei.NaturforskerenJohs.Schmidt.(1947).19.

talem. (sml. u. spjælke 2): vil du ikke laane
et par tændstikker (spøg. spørgsmaal til en,

hvis øjne er ved at falde i p. gr. af søvnig-

hed)? i overtro (jf. ogs. Feilb.): man (maa)
ikke tænde tre Cigaretter ved samme Tænd-
stik. DagNyh.^^/zl932.7.sp.5. \\ i sammenlig-
ninger. En Telefonpæl møder Kofangeren,
og Pælen brydes som en Tændstik. Ltndsfcot;

Eans.NH.14. (Nietzsche) siger i sit sidste

Hovedværk . . „Stifteren af en Religion
kan være et ubetydeligt Menneske, blot

en Tændstik, ikke ineTe)'\Roos.(Tilsk.l938.I.

199). hendes ben er saa tynde som tænd-
stikker

j
han havde nogle tændstikker til

ben
I 2) (1. br.) billedl.; især i nedsæt, person-

betegnelse (jf. Stivstikker^. Tilsidst vedtoges
Resolutionen med en Skov af oprakte Arme

;

et Par akademiske Tændstikker stemte imod,
PoU*/tl920.6.sp.2. sikke en Idiot. Sikken en
Tændstik. Han er be'en bang'. KNordent.JL.
1.220. Tændstik-, i ssgr. (ogs. (nu 1. br.)

Tændstikke-; nu ofte Tændstiks-j. til

Tændstik 1; fx. Tændstik- etui, -fabrik,
-fabrikant (Tidsskr.f.anv.Chemi.1869170.159.
Tændstikke-: smst. Tændstiks-: smst.

70), -fabrikation (^Tsendstiks-: smst.),

-flamme (HilmarWulff.VL.42), -holder
(Haandgern.263. Tændstikke-: Riget.*/it

1911. 5. sp. 7), -hoved, -industri, -konge
(Hl I. Konge 3.i. Tændstikke-: Grønb.
(FrieOrd.1947.54)), -lim (speciel lim til at

fæstne satsen paa stikken. Lommebog f.Sned-
kere. (1913). annoncebladefterp. 218), -mono-
pol ('Tændstiks-: Sal.XII.752), -papir (til

10 indpakning af tændstikæsker. PapirL. 396),
-sats, -stativ (Larsen. Tændstikke-: Gjel.

M.392), -tut, -æske (Rieh.BD.60. VilhAnd.
AD.103. Tændstikke-: Drachm.VI.432).
Tænd-stof, et. (jf. Brænd-, Fæng-,

Sprængstof^ især billedl.: Politiken (havde)
lagt Tændstof i saa mange forhen rolige Ge-
mytter. ZakNiels. NT.^ [1881J.35. Aktionen
var og blev en Affære mellem Arbejdere
og Arbejdsgivere uden det politiske Tænd-

20 stof, der kan sætte et helt Folk i Bevæ-
gelse. Frisch. PE. 154. -traad, en. tændsnor;
sprængtraad; fx. til mine: Kbh.*U1912.1.sp.6.

II
bomuldstraad, dyppet i salpeter og klorsurt

kali, til antændelse af magniumsbombe. Sal.*

XXIV115.
tsenge, v. ['tæixa] -ede. (jf. no. tange,

samle tang; afl. af II. Tang) om forhold paa
Læsø: tække med tang. Agerland, bestrøet

med lunt tængede (jKdixde.Jylland.(1891 192).
30 169. Husene (paa Læsø) „tænges". Trap.*

Y

281. Feilb. jf. Tængemand. LHBing.Lesøe.
(1802).61. Tængknægt, støtteknægt i tang-

tagkonstruktion. NaiionalmusA.1944.59.
Tæng^er, flt. af I. Tang.
Tængsel, en. se Tengsel.

tænk-bar, adj. (sv. tånkbar; efter ty.

denkbar; 1. br.) tænkelig. *„jeg er slet og Du
er god,

I

Du er — Du er" — op og ned
|

i

alle tænkbare Bele. Drachm.KW.182. Mun-
40 ken . . brægede om tænkbart endnu mere

gudsi&mmeTligt. KMich.(PoU'/iil934.13.sp.6).

tænke, v. [^tætiga] præt. -te ['tærida]

tidligere ogs. skrevet -de (Mall.SgH.198.
Grundtv. Udv. VII. 485. SBloch. Sprogl. 184);
part. -t [tæti'd] vbs. -ning (s. d.) ell. f -else

(Moth.T76; jf. Mis-, Optænkelse; ell. (f)
-ende (smst. efter langt hen og her taein-

kende.Ew.(1914).IV50; jf. B-etænkendej,
sml. I. Tanke, Tænkeri. {glda. t(h)ænckæ,

50 t(h)enckæ olgn. (Enklosterbog.(1933).67.103.
Fragm.64.66), thænkia (SjT.17; jf. thiæn-
kia. smst. 57), fsv. J)ænkia ^J)iænkia olgn.),

SV. tånka, no. tenke, glno. J)ænkia, isl.

(15. aarh.) penkja; efter mnt. denken, tænke,

mindes (osax. thenkian, sml. oldfris. thanka,
thenza olgn., oeng. pencan (jf. eng. think^,

oht. denken, got. J)agkjan^, der opr. er sa.

ord som oldn. pekkja, opdage, (gen)kende,

forstaa ofl., glda. tekke, synes (se tækkes^, og

60 besl. m. II. takke, tykkes (efter hvilke ord den
indledende konsonant muligvis er omdannet)

II
ordet har afløst det opr. nordiske ord: oldn.

liyggja, glda. hygg(i)æ (jf. II. hygge^, sml.

ogs. m. sa. bet. glda. hughæ (sml. II. hue^,



1421 tænke tænke 1422

huxe (stnl. II. huske^
|| jf. be-, for-, mis-

tænke samt tænkbar, tænksom, tænkelig)

gøre sig indholdet af sine psykiske op-
levelser bevidst ved at rette opmærksom-
heden mod dets enkelte dele og opfatte, gen-

kende disse som led af ell. repræsentanter for

de større helheder eller sammenhænge, hvori de

indgaar; ofte spec. om de højere („logiske")

former for ievidsthedsliv, hvor man (efter be-

stemte regler) sætter relationer, sammenfatter lo

og adskiller, fælder domme, drager slutninger,

lægger planer, former (etiske, æstetiske) vur-

deringer osv. som grundlag for hensigtsmæssig

optræden, handling; jf.: Ved at tænke for-

staae vi intet andet, end at være sig

en Ting bevidst. Gottsched.Grundvold.I.(overs.

1742).461. den Kraft at have Forestilling

eller at tænke, er (sjælens) eneste Grund-
kraft, af hvilken alle de øvrige kun ere sær-

egne YttreheT.Hallager.lS. At tænke, jeg 20

mener at være i fuld aandelig Virksomhed,
er den høieste Salighed paa Jorden. Ørs<./Z.

77. at tænke er at løse — eller at forsøge at

løse — Tprohlemer. JørgJørgensen.Psykologi.

(1041).442.
II

ordet bruges normalt (se dog
bet. 1, 6, 8, 10, 11^ m. angivelse af den gen-

stand, det forhold, tanken er rettet imod, of-

test udtrykt ved præp. paa (se især bet. 2.i,

3, 9.1; nu undertiden ogs. i forb. m. inf.

(bet. 4.1), genstands-sætn. (bet. 5.i) ell. spørge- 30

hisætn. (bet. ^.2-z)) ell. over (bet. 2.2), især

tidligere ell. dial. ogs. ved (bet. 2.b), til (i

forb. m. inf.: bet. 3.3, 4.i ; jf. bet. 6.7, 6.2,

10.8^; som obj. optræder i alm. spr. næsten
kun indholds-obj. (bet. 1.3, 8.1, jf. bet. 5.6, 6,

7.8, 8.4, 10;, direkte tale (bet. I.3, jf. bet. 9.4;,

genstandssætning (bet. 2.3, 3.2, 6.1, 9), spørge-

bisætning (bet. 1.8^, inf. (bet. 4.1, 6.8^ eller

et til disse svarende pron. i intk. (sml. ogs.

konstruktion m. obj. (især refl.) og obj.-præd. 40

ell. adv., præp-led: bet. 4.8, 6.4, 6.7, 7.2, 10^

II
egl. (nominalt, ydre) obj. (i st. f. forb.

m. paaj findes (uden for forb. tænke sig

noget, se især bet. 1) næsten kun i ældre

filos. ell. poet. spr. {dels som gengivelse af
ty. (ge)denken m. gen. (m. bet. „mindes"), jf.

glda. tencke i lign. bet. (Kalk.lV.38. Rimfcr.

En klosterbog. (1933). 67) samt sdjy. tænke,
huske (Feilb.); dels i slutn. af 18. aarh. som
efterligning af Klopstocks brug af denken m. 50

akk. i steden for denken an, sml. UansMol-
ler.Charakieristik derDichtungenEwalds.(1906)

.

17ff.) se bet. 3.1-2 og 7.1 ; refl. hensobj. kendes

tidligst fra slutn. af 18. aarh. i bet. 3.1 og 7.1

og bruges nu iscer dagl. i bet. 1 og d \\ subj.

er næsten altid en personbetegnelse (om dyr

se sp.l436"), undertiden dog betegnelser for

det tænkende organ: hans Hjerte tænker ikke

s&a.Es.l0.7. Sindet tenker. Moth. T72. vi

kalde det Væsen, som tænker i os, og er 60

sig selv bevidst, Siælen. Gottsched.Grundvold.

l.(overs.l742).463. jf. ogs. (spøg.): der (kan)

siges om været: Mon det ikke tænker på at

blive forår i år? Hjortø.SL.56. (han gik hen)

for at se om Klokken ikke snart kunde
tænke sig at blive Et. StDrewsen.K. 170.

1) i al alm. I.l) uden nærmere bestemmelse.

Jeg satte mig til at skrive— det var mig ikke
muligt at sammensætte tre Ord; jeg satte
mig til at læse — det kedede mig; jeg satte
mig til at tænke — det var reent uudstaae-
Mgt. Bagges.DV.X.313. Tobakken . . er min
svage Side; jeg befinder mig . . aldrig saa
vel, som naar jeg saadan gaaer og tæn-
ker med Spidsen i M.\iViåQn.AlbHansen.Dalby
Præstegaard.(1866).6. Jeg tænkte, til mit
arme Hoved gjorde ondt. Pol.*/il943.Sønd.7.

sp.l.
II
m. h. t. tænkeevnen. Saasom nu Dyrene

kand hverken forud see, skiønne eller tænke,
saa kand man sige, at de er hverken lyksalige

eller u-lyksalige. IfoZft.JSp.//.i92. Tænke kan
han jo ikke. Idiot som han er.AndNx.DM.
1V.25. De mener . . at Folk i Almindelighed
kan tænke selv. ErlKrist.BT.176. uden kan:
lykkelige Stat, hvis Fyrste tænker ISa^^es.

NblD.238. et gammelt Mundheld . . Folk, der

tænker, er aldrig alene. KSech.MY87. || vbs.

Tænk en. Det bør sig en Nordboe . . at reise

mod Syden, ligerviis, som det bør sig en
Sydling at reise mod Norden . . hin for at

forfine sin Følelse, denne for at skiærpe sin

Tddnken. Bagges. L.1.392. Min Tænken er en
Lidenskab. Kierk.1.20. Ved egentlig Tænken
gaa vi ud fra Noget, som vi kende, og søge

at bestemme Noget, som vi endnu ikke

kende. Høffd.Psyk.*229. \\ om forb. m. sige,

tale, tro, se II. sige I.2, 6.4, II. tale 2.i,

III. tro 3.1.
II

talem., ordspr. olgn. jeg tæn-
ker, altsaa er jeg til, (gengivelse af lat.

cogito, ergo sum, en sætning, der er udgangs-

punktet for Descartes^s filosofi, se nærmere

Høffd.FHMI.(1921).ll) Gottsched.Grundvold.

I.(overs.1742).463. IsakDin.FF.363. tie og
tænke kan ingen krænke, se tie 1.4 slutn.;

m. overgang til bet. 4: mennesket (ell. mand)
tænker, gud skænker (ell. lemper), se I. Mand
1, II. lempe l.i. 1.2) m. maadesbestemmelse.

Tenke ieiLMoth.T72. Filosofien kan (ikke)

lære det simple Hoved at tænke skarpt.

Hjort.KritLit.il.27. først (nu) er de i Stand

til at begynde at tænke i Sammenhæng.
BechNygaard.G0.207. (et fremmed sprog) maa
være . . godt indøvet, for jeg kan „tænke" i

det. JørgJørgensen.Psykologi.(1941).449. man
maa lære at tænke paa engelsk

|
tænke

frit, (jf. Fritænker(i) , Tænkefrihed) dels

m. h. t. det forhold, at mennesket er i stand

til selv at vælge genstanden og retningen for

sin tanke, dels (og nu især) m. h. t. (religiøs,

politisk) aandsfrihed. Siælen . . bcstaaer udi

en active Kraft, ikke alleeno at tænke, men
endog at tænke frit. Holh.Ep.1.386. Riber.II.

105. se videre u. I. fri 8p.4**. spec. (nu næppe
br.) m. h. t. tænkning, der ikke føler sig buriden

af religiøse dogmer: Denne brave og lærde

Mand havde en Deel faaet Mistanke til,

ligesom han over nogle af den Christelige

Religions Grund-Sanahedcr skulde tænke
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noget hit.HGerner.Vita ogFata. (1772). 112.

tænke højt, udtale, udtrykke sine tanker;

dels om levidst offentliggørelse: Forhen var
det som oftest Forbrydelse at tænke meget
og høit og g&ynligt. Mall.G.49. jf.: Englands
Krigsminister tænker højt (o: er indiskret

m. h. t. statssager) i Vaiis. Pol."/tl936.4.sp.4.

dels om personer (især: gamle folk), der ube-

vidst lader de motoriske impulser, der følger

med tænkning i ord, resultere i mere eller

mindre tydelig tale: snakke med sig selv.

samme Mand havde den . . Vane . . at mumle
sine Tanker saa lydeligt, at de nærstaaende
tydeligt kunde forstaae ham, hvilket hans
Bekjendtere kaldte, „at tænke høit'\ Blich.

(1920).XX.7. PalM.VII.283. || i forb. som
tænke i penge, lade penge være bestemmende

for alle overvejelser. Gejstligheden tænker i

Fenge.EMunk.S.21. \\ m. angivelse af tænk-

ningens rækkevidde, aandelige horisont osv.

(jf. Tænkekreds^. Rige Folk tænke nu ikke

saa vidt oml HCAnd.(1919).Y339. Det irri-

terede hende, at hun ikke havde tænkt saa
langt selv, saa hun havde husket at se efter

Dødsannoncen. LeckFischer.Ka.75. jeg kan se

lige saa langt (ell. dybt^ i en sten, som andre
kan tænke, se Sten 7.4 (jf. VogelJørg.BO.

306). spec. (jf. u. bet. 3.1 ; nu næppe br., jf.

dog Feilb.) m. h. t. hvor langt tanken rækker
tilbage i fortiden: mindes. Så længe man
tænke kan af de ældste fanger. Cit.1798.

(FStuckenberg.F.II.122).
\\ iglda. hwn tænk-

te meth sich j synæ hiertæ (Fragm.64); jf.

mlat. cogitare apud se) m. angivelse af, at

man ikke røber, hvad man tænker, især i

forb. tænke (noget) ved ell. (nu 1. br.)

med (Holb.UHH.1.5; sml. III. med 2.i) sig
selv. da jeg havde faaet Pengene, tænkte
jeg ved mig self: du kunde nok tienne til

andet end til at sidde med en lumpen Pen
i Haanden om Dagen. sa.Arab.l se. CKMolb.
Amb.15. e. olm. jf, bet. 2.i : hvi tænke I ved
Eder selv derpaa, at I ikke tage Brød med?
Matth.16.8. (bibl.:) tænke i sit hjerte,
hvi tænke I Saadant i Eders Hierter? Marc.
2.8. tænke (noget) (bag) i nakken, se I.

Nakke 2.8. 1.3) m. indholds-obj. olgn. (delvis

m. overgang til bet. 3.1-2, 6 ogr 7; jf. ogs. ovf.

sp.l42V*). i os er en Formue (o: evne) at

tænke alt det, som er mueMgt.ChrWolff.For-
nuftigeTanker.(overs.l742).6. de Ord: Alder-

dom, Død, Resignation. Jeg tænker dem med
Gysen.Gylb.IX.120. Karl (mens hun tænkte
hans Navn, naaede Smilet ogsaa til Øjnene).

Bang.L.298. *Nu tænker jeg saa ofte,
|
hvor-

for jeg ej har søgt |
ham op, mens det var

Tiden. OlafHans.ND.85. jf. bet. 6: Jeg tænkte,
om De var tørstig, spurgte M. og rakte
en Pilsner ixem.IAndskovHans.G.43. tænke
højre, se u. 1. Højre, tænke gammelt, se u. II.

gammel 6.3. j| især i forb. m. Tanke: Kierk.
VII.17. *Udkast til Tanker, som aldrig blev
tænkte,

|
se, hvor de malelSophClauss.P.

145. Han turde ikke tænke T&nken. ErlKrist.

MM. 155. jf. bet. 6: du skal tænke (1871: op-

tænke^ en ond t&nke. Ez.38.10(Chr.VI). sml.

I. Tanke 9.1 : Det tænkte han imidlertid

ikke en Tanke Tpa,a.Buchh.Robinson.(1920).12.

Man skal ikke tænke. Ikke en Tanke, sgu.

ErlKrist.DH.125. \\ som anførende verbum
(ofte m. overgang til bet. 6). jeg tænkte: her

er slet ingen GudsiTygt.lMos.20.11. „Hun
er vist en rar Trunse", tænkte (han) og spyt-

10 tede ^amsk.Aakj.VF.48. \\ i forb. m. saa-
( le de s) olgn. saa tænker ei Nogen af Dine!
FGuldb.1.36. en stor Deel af mine Med-
colleger vare imod mig; men jeg tænkte som
saa, det maa Tiden \e\ne.JCLund.Er.40.

2) m. angivelse af den genstand, som tan-

ken, opmærksomheden er rettet mod, dvæler

ved, omfatter (jf. I. Tanke 2); ofte m. over-

gang til bet. 3. 2,1) (jf. paatænkej i forb.

tænke paa noget, rette tankerne mod;
20 have i tankerne. Jean: „Hun sagde: vel-

kommen hiem igien Hans. Ach! naar jeg

tencker paa det, staar min Mave i min Hals
(o: faar jeg kvalme)." Holb.Jean.III.l. Nu
skulde Johannes til at gjætte, hvad (prin-

sessen) havde tænkt Tpaa.HCAnd.(1919).I.
99. Hvordan det under de nuværende Krigs-

forhold har sig med . . Befolkningen (paa
Celebes) tør man slet ikke tænke paa. PoL
^*/il942.7.sp.6. jeg tænkte paa alt og ingen-

30 ting, o: gik i mine egne tanker. FeiTft. *Jeg
gik i Skoven |

saa frit omkring,
| og tænkte

bare
|
paa mgenting.VilhAnd.GD.35. i regne-

spøg: tænk paa et tal, gang det med 7

(osv.)
j
i (navnlig spøg.) udtr. for, at noget er

sket længe før ens fødsel: længe førend der

var tænkt paa ham (o: Tycho Brahe),
\
Har

Danmark frembragt mange tappre Sværd.
Heib.Poet.III.135. Det var Drenge, han sad

med. Drenge, som der ikke var tænkt paa
40 endnu, da han var en moden Mand. Leck

Fischer.Ka.l3. (jf. bet. 7.3 samt III. med 8.1

slutn.) i forb. som hvad tænker du paa (o:

sigter du til, mener du) med det udtryk?
ordspr.: det er bedre at sidde i kroen og
tænke paa kirken end at sidde i kirken og

tænke paa kroen, se I, Kro 1. 2.2) (jf. bet.

10.7 samt overtænke^ i forb. tænke over
noget, beskæftige sig (længe ell. ind-

gaaende) i tankerne med noget (for at naa
50 til et resultat, træffe en beslutning olgn.).

„lærer Sandserne os paa eengang at kjende

hele Gjenstanden?" — „Herover har jeg

ikke tænkt." Ørs^.I.^. jeg tænker over, at

jeg tænker derover, og deler mig selv i en

uendelig tilbageskridende Rad af Jeg'er,

der betragte hinanden. PMøll.(1855).II.92.

Efter at have tænkt over Sagen nogle Øje-

blikke, gav han Marquisen Ordre paa, hvor-

ledes hun havde at forholde sig. Schand.IF.

60 222. Jeg vil tænke over det (o: have betænk-

ningstid). ErlKrist.DH.15. jf. bet. 9: før man
tænkte derover, var hun den deiligste Jomfru

i sit sextende kar.HCAnd.(1919).UI.288.
tænke over tingene, se I. Ting 2.2. 2.3) »
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forh. tænke ved noget, egl. vel: tænke (noget)

i anledning af, vedrørende noget man oplever

(jf. bet. I.b); nu (dial.) m. sa. bet. som tænke
paa, over. der (var) En i Selskabet, som jeg

strax tænkte ved, hende vilde det have
moret Hanne at see.Cit.l830.(MReinhardt.
FE.1.191). At tænke ved det, man læser.

MO. Ja, du har rigtignok givet os noget at

tænke ved i Ba^.Skjoldb.Sl.Sé. hvad der saa
ellers kan være at sige om den gamle og
saadan, se det maa vi jo ikke tænke ved
paa saadan en Tid (o: ved hans begravelse).

Lunde.F.40.

3) videre (prægnant) anv. af bet. 2, m. sær-

lig forestilling om opmærksomhed, aands-
nærværelse ell. interesse, omhu, tilbøje-

lighed, hensyntagen (jf. I. Tanke 3-4^.

3.1) lade tanken dvæle ved med kærlig-
hed, venskab, interesse, længsel; især

i forb. m. paa: tenk på mig ihlant. Moth.
T73. *Der stod jeg tidt . . | Og tænkte paa
den, jeg har kiær.Hauch.SD.I.lSS. i udir.

for beskedenhed: „Jeg haaber De har sovet

godt!" — „Tak. Men De maa ikke tænke
paa os, FiueV Rode.EM.24. || tage hensyn til

i gerning; hjælpe (især: med en gave); be-

tænke (2). jeg er elendig og fattig; Herren vil

tænke paa mig; du er min Hjælp. Ps.4(?.iS.

(han) havde lovet . . at tænke paa dig i

sit Testa,ment. Hrz.IV183. C. (som tøvende
har taget mod Tegnebogen . .): Tak skal du
ha' . . det var pænt af dig at tænke paa en
gammel K&mmeTa,t.Howalt.DB.126. i forb.

m. med (jf. huske en med u. II. huske 1):

Ellen manglede sikkert ikke Hjærterum,
hun tænkte ofte paa den gamle med et eller

andet.AndNx.PE.111. 174. tænke paa sig

selv, (udelukkende ell. i første række) tage hen-

syn til sig selv; være egenkærlig. Mau.10107

.

Jeg mener, at vi nu skal tænke paa os

selv og erindre, at Enhver er sig selv nicx-

mest.Hrz.IV161. tænke paa den gamle
mand, se I. Mand 4.i.

|| (jf. I. Tanke 4.2

slutn.; nu 1. br.) m. h. t. person, man er for-

elsket i, ønsker at gifte sig med. naar en Pigo

siger det, saa maae man enten tage hende
ved Ordet, eller aldrig meere tænke paa
hende. Tode.S. 16.

||
(især poet.; nu 1. br.)

m.obj.; navnlig (jf. sp.l42V*): tænke (med
vemod) tilbage paa; mindes (ogs. m. over-

gang til bet. l.i). Her stod Absalon, og tænkte
den inderlige Omgang, de hjertelige Sam-
taler, den døde Helts BcdrilteT.JacobiSkr.

69. *I kiære, alt for snart henfloine Dage!
|

O, vender atter nu i Skialdens Hu
| . . tilbage.

I
Al eders Glæde vil jeg tænke nu. Oehl.XX.

55. *Tænk nu hver sin Elskerinde, |
Husk

det sidste, søde Kys. Winth.1. 126. EIIHage-
rup.^ i forb. m. sig: •Dybt i dit Mulm . .

|

Tænker du dig de forsvundne StraaleriJ^u;.

(1914).III.260. »Der var en Tid, da jeg var

meget lille . .
|
Sødt, naar jeg den mig tæn-

ker, Taarer trille. Bagges.IV27. 3.2) have
noget i tanke, saaledes at det faar betyd-

ning for, tjener som rettesnor for ens

optræden, handlinger osv.; komme ihu; be-
tænke (jf. II. huske 2); ogs.: regne med;
stole paa; sætte sin lid til; især i forb. m.
paa: Denne Trusel synes . . at have virket
saa meget hos General-Forstamtet, at de
have begyndt at tænke paa Lands Lov og
Ret, og tillige at blive bange derfor. -Stompe.

IV195. »Lille Guds Barn! hvad skader dig?

10
I

Tænk paa din Fader i Eimmengl Grundtv.
SS.III.441. »jeg bør tænke

|
Ret tit paa

Bøden. Blich.JohGray.9. i forb. m. spørge-

bisætning: du faer tenke på hvad du er kom-
men af.ilfoiA.r72, han tænker slet ikke paa,
hvor meget det koster <

||
(nu 1. br.) m. obj.

holdt. Satire! Seer man ey
|
Vel mangen

een til Hove . .
|
Der tænker Landets Tarv

og Gavn,
| Der hader Skienk og Gave.

Reenb.I.128(jf. u. Tarv 2). især m. genstands-

20 sætn.: Nej Jeppe nu skiencker jeg icke meer,
tenk, at du har en lang Vej at gaa. i7oi&.

Jep.1.6. »Tænk, trygge Siel, at alting staaer

I
I Guds Register skrevet. Brors.2S. 3.3)

huske paa, være opmærksom paa, ikke
glemme ell. overse, at noget skal gøres;

sørge for, at noget bliver gjort, skaffet til veje

(undertiden m. overgang til bet. i); især i forb.

w. paa. Lader os søge op et sted i verden .

.

hvor der tænkes kun paa lyst og tids-fordriv.

30 Hersl.SandeChristnesSkarpsigtighed.(1731).29.

Erland er syg og gammel;
| Snart maa der

tænkes paa en anden Biskop. Oehl.IV145.
Skjænkere de (o: fuglene) havde,

|
Det var

de smaa Graaspurv, |
De tænkte ei paa

andet,
|
End tappe og bær' ind. fioisens Fiser.

326. „Har De tænkt paa Middagsmaden . .?"

— „Bordet er dækket i U&yen." Heib. Poet.

VII.35. (amtmanden fik) en gammel Kone,
som på Landevejen havde funden et Heste-

40 dækken og ikke tænkte på at oplyse det,

&lstTa.flet.IIjort.B.I.94. Vi maa vel ogsaa

tænke paa at komme hiem\OThyreg.UA.39.
i fred sKal man tænke paa krig, se I. Krig l.i.

det er en daarlig soldat, som ikke tænker
paa at blive general, se Soldat l.i. i forb.

som faa, have, give en noget (ell. andetø
at tænke paa. De store Oprør udi Franke-

rig og Nederlandene gave . . Spanien andet

at tænke jiaA.Uolb.DH.il.698. hun havde

50 grædt. Der laa et Brev paa Bordet. Ja, L.

havde nok ogsaa et og andet at tænke paa.

ErlKrist.DU.144. || m. overgang til bet. 6,

i udtr. for at pønse paa ondt, hævn osv.

Din tunge tænker (1871: arbeider^ paa idel

skade. Ps.52.4(Chr.VI). »Strax paa Ilevn

hans Hjerte tænker. FOuldb.1 1.89. Det kan

godt være do tænker paa ondt. OOregersen.

KS.72.
II

t forb. m. spørge-bisætn.: overveje.

han begyndte nu først for Alvor at tænke

60 paa, hvorledes han skulde bære sig ad med
at blive til Noget i Werden.Ing. Levnet. I.

208. FritzJarg.nr.28 (se u. Flovmand;.
||

(til-

svarende forb. i ænyd., se Kalk.IV.313; jf. u.

bet. 4.1) t tænke til (at gøre noget), alle

XXrv. Rentrykt "/, 1948 90
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de, som havde Huuse, Gaarde og Jorde (i

Kbh.), skulde tænke til at planke og broe-

lægge samme Stad. Holb.DH. 1.654. Kand et

Menneske da ikke selv merke, at det er

ikke den rette Vey at gaae paa, naar. han
opvækkes til Vrede? . . førend han vil tænke
til at giøre andre ondt, gior han sig selv

det verste Onde. Mossin. Term.578.

4) m. særlig forestilling om vilje, hen-
sigt, plan (jf. I. Tanke b); undertiden m. lo

overgang til bet. 3.3 ell. bet. 6. 4.1) (nu især

i forb. m. paa ell. m. refl. hensobj.) i forb. m.
inf.: have i sinde; agte \\ m. inf. som obj.

de tænkte at ihjelslaae mig (1931: mig vilde

de drdsihe). Dom.20.5. Vi har aldrig hverken
giort eller tænkt, at giøre de ting, som vi til

tales iox.Uolb.Hex.V.2. *De fremmede, de
tænkte at volde hende Sorg.Lemb.D.106.
Hvad tænker du . . nu at gøre . . Hvad vil

du da? Tænker du paa at blive Præst igen? 20

Pont.DD.175. jeg har tænkt mig at rejse til

Norge i sommer
j jf. ovf. sp.l42V^. || m. inf.

styret af paa (jf. paatænkej. man tænkte paa
at vælge ham til Eikehisp.Nyerup.LittM.169.
løvrigt tænker B. paa, ja, han har ikke taget
Bestemmelse om det endnu, men han tæn-
ker paa at lade sin Datter begynde (0: paa
kontoret). LeckFischer.KM. 127. m. overgang til

bet. 5: ikke turde tænke paa, ikke turde

haabe. *Din Gunst jeg tør ad denne Vei
| 30

Ei tænke paa at \inde. Holst. D. II. 142.
\\

(jf. u. bet. 3.s) t WJ- w/- styret af til. Faae
hånd en ulj^kke, der enten har deponerit

eller tænkt til at deponere min Livs Tid.

Holb.llJ.II.l. Er vel dend stakkels (gamle)

Mand klog, at hånd vil tenke til at giffte

sig med een Pige paa 18 kar.KomGrønneg.
III.245. den gemene Mand, hvorpaa man,
for Mængdens skyld, ingen vis Tal kand
give, tænker jeg ikke til at ville her op- 40

regne. Schousbølle.Saxo.218. 4.2) i forb. som
tænkt, saa gjort, {ty. gedacht, getan; jf.

u. bet. 11.2) saa snart beslutningen var ta-

get, blev den udført. Bagges. 1.174 (se gøre 9.8

slutn.). PalM.V1.290. Duelund.N.162. 4.3) i

forb. m. obj. og nærmere bestemmelse (delvis

m. overgang til bet. I.2). \\ i forb. m. obj.-

præd. hun tænkte sig hendes (0: sin) ejen-

dom benyttet som ferieopholdssted. Skautrup.

Danmarks nye universitet.(1946).32. \\ i forb. 50

m. med: have i sinde med; mene med (jf. u.

bet. 2.1, l.a). Det var en lille . . vrikkevoren
Kniv . . Hvad der var tænkt med den,

var ikke godt at vide. MLorentzen.R.1.120.
Hvad hun havde tænkt sig med at efter-

lade Størstedelen af sit Sølvtøj . . forblev

en Gaade. AaDons.MV173. \\ i forb. m. som
(især i pass.). (den) bekendte Kirke i Bro-
ager har været tænkt som tvillingtaarnet,

men Planen er hurtig opgivet. Mackeprang. eo

L.50. Bogen . , er tænkt som en Afløser af

den ældre Bønnelitteratur. OFriis. Litt. 212.

4.4) i forb. m. retningsangivelse: agte sig et

sted hen. || m. refl,. obj. Hvor har du tænkt

dig hen? MartinAHans.JR.66.
|| (jf. ty. nach

Hamburg denken olgn.) f uden refl. obj. Ten-
ker du hiem i dag. Moth.T72. jf. (til bet. d.i):

„Kjære Venl" sagde jeg i min Forlegenhed,
„hvor tænker De hen (nu: hvor vil De hen,

se II. hen sp.ll5P*)?''SBloch.Sprogl.322.

5) m. særlig tanke paa opfattelse, for-
modning, haab, mistanke ell. vurdering
(jf. I. Tanke 6^. 5.1) især i forb. m. genstands-

sætn. (ell. dertil svarende pron. i intk.): mene;
tro; formode, det hafde jeg mindst tenkt.

Moth.T72. Vi tænkte at her boede en skikke-

lig Mand, men det er en MoideT.Uolb.Jul.
13sc. Da Absalon hørde dette dræbende Hug
ved sin Side, tænkde (Mall.SgH.*(1834).lll:
troedej han, at det var Valdemar, det havde
ramt. Mall.SgH.198. Jeg kunde i samme Nu
have taget hende i mine Arme . . og spurgt,

hvor hun dog kunde tænke, jeg var vred.

KLars.AH.79. jf.: ti dog. Du gamle Nar . .

Hvad tænker vel den fremmede Mand. iVP
Wiwel.JL.172. tyv tænker, hver mand
stjæler, se I. Tyv 1.8. || i forb. m. refl.

hensobj. (m. overgang til bet. 1). Jeg havde
tænkt mig, at Talen paa Højskolen . . al-

tid var som en folkelig Overrisling. JaÆZnu.
A.84. Hedvig: „Er jeg da ulykkelig?" —
M.: „Man bliver ikke lykkelig, naar man
svigter sig selv og sin Ven for Penges Skyld.

Tænker jeg mig ialtiald.'' Rode.SF.69. \\ m.
bibet. af, at man finder noget rimeligt, rig-

tigt: foreslaa. Jeg tænker . . vi hænge ham
stTax.Oehl.XXVI.104. *jeg tænker,

|
vi sætte

Thinget op til MoTgendagen.Gjel.KH.3.
\\

uden obj., især i forb. som ^hurtigere osv.J
end man tænker, det ståer bedre til end
du tenkex.Moth.T72. Hulen var langt dy-
bere end de havde tænkt. Schousbølle. Saxo.

135. „Jeg haaber, Deres ubekjendte Kjæ-
reste vil ikke blive jaloux." — „Nei, der-

over bliver hun bestemt ikke jaloux". —
„Jeg tænker heller ikke.'' Hrz.Y 62.

||
gøre

sig sine tanker ved; lægge en vis betydning

i noget; især i forb. m. ved (jf. bet. 2.3j.

hvad tænker han ved det, nu da gerningen

er g]oTt?AOlr.DH.II.145. især i negative

udtr. for, at man ikke lægger vægt paa, ikke

ænser noget. Da hun kom til S. . . hørte

hun vel . . Lovtaler over den mageløse, nye
Præst, men hun tænkte ikke videre derved.

Schand.FrProv.158. Først tænkte jeg jo ikke

no'et særligt ved, at Kontorchefen ikke kom
hjem til Middag. Kirk.B.68. tænke sit ved
noget, se III. sin 6.4. 5.2) i forb. m. (saa-
ledes, saadan) som olgn. Det gaar ej en

Viis altid, som han vil, men ofte, som han
tænker. Mau.11538. De vil træffe Flere, som
i Hovedtingen tænke omtrent som jeg.

Hjort.KritLit.1.130. Har hun faaet en Ud-
skrabning, som jeg tænker, saa er der selv-

følgelig brugt Medikamenter. ErlKrist.DH.

145. 5.3) (jf. bet. 4.1^ i forb. m. inf.: tro;

mene; regne med. jeg havde ikke tænkt

(1931: turdet haabej at see dit Ansigt.
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lMos.48.11. det fornemmeste, ommeldte
Methode giver Haab om, tænker jeg at være
dette, at den kan tjene til en større Ind-

sigt i Constructionerne.Føj/sgf.5'.o4''. Jert
Aasyn hentyder paa Sorg,

|
Jeg tænkte

dog at hilses med Glæde paa min Borg.

Hauch.VS.76. hvem Kong B. er, og over
hvilket Land han maa tænkes at regere, er

\xyht.OFriis.Litt.l55. 5.4) i forb. m. obj. og

præd.; ofte m. overgang til bet. 7.2. digteren lo

har tænkt det ufornødent . . at nævne hende.
AOlrE.NG.560. Paradis . . tænkes liggende

i Indden.OFriis.Litt.157. (han) synes at

tænke sig en.. Bearbeidelse ventelig. iV^j/e-

rupRahb.VI.309. 5.5) (dagl.) i forb. wi. paa
(jf. bet. 2-3). „Det var Børnenes Far," sagde
Præsten. „Jeg tænkte paa det (d: det tænkte

jeg mig),'' svarede J.MartinAHans.JR.84.
5.6) t forb. tænke noget (ell. saaledes^
om, fælde en dom om; mene noget om 20

(undertiden m. overgang til bet. Q.i). Man
veed ey, hvad man skal tænke om en Re-
giering, hvis Forfatning kand taale en slig,

ikke Frihed, men Ryggesløshed. i2een6.//.53.

hvad vil vore Naboer tænke om os, naar
vi ingen Juulestue faar i Aar; de vil tænke
at vi ere kommen af Troen og see os an som
Tyrker og Hedninger. ^oii.7tti.7sc. *„af en
Mand, som du, jeg venter intet mindre,

|

End smaa Bebreidelser, som gier os begge 30

Skam." — „Enhver, som kiender Mads, bør
tænke saa om ham." TFess.S. der var noget i

hendes brune Øjne, som Lene ikke vidste

hvad hun skulde tænke om. Skjoldb.L.50.

i forb. m. adv. (ell. obj.) m. kvalificerende

bet., især i forb. som tænke godt, ondt,
højt, ilde, ringe (se IL ringe 2.\), stort
(se stor 10.2^ om, have gode, høje (osv.)

tanker om. jeg holder tilbage, paa det ikke

Nogen skal tænke høiere om mig, end det, 40

han seer mig at være. 2Cor. 72.6. jeg haaber
De tænker bedre om mig, end at jeg skulde
bryde mig om (ham).Tode.IX.117. tænk
ikke ilde om mig for det. Brandes. Br. 1.265.
Det være . . langt fra mig at tænke ondt
om sproghistorien. V7iu)el.77. jf.: hun tænker
ikke store Ting om sig selv. DdbH. 5.7) i forb.

tænke en til noget, (jf. bet. 10.8 samt til-

tænke 2; nu dial.) tiltro en noget (især:

noget ondt), hvem skulde vel tænckt ham 50

til s&&d&nt\ Kom Grønneg. 1.260. UfF. 5.8)

regne ud; gætte.
\\

(i eventyr-spr.) om over-

naturlige evner. Kan du tænke, hvor der sid-

der en Lærke ude paa Marken paa hendes
Æg?Krist.JyF.III.134. Kan du ikke tænke
mig, om de Børn er . . hvende? smst.136. \\

tænke om noget, (jf. Træspil 3; jarg.) træffe

afgørelse i en sag (spec: om, hvem der skal

betale et traktement) ved en gætteleg, der gaar
ud paa at gætte, hvor mange tamdstikker del- to

tågerne tilsammen har skjult i deres knyttede

hænder. TomKrist.II.213. Jeg foreslaar . . at

vi med tre , . Tændstikker i llaanden tænker
om, hvem der skal betale (drikkevarerne).

PolV/7l937.Sønd.l3.sp.l.Socialdem.''/iil947.
12.sp.5.

6) m. h. t. tankerties etiske, moralske
beskaffenhed ell. de følelser, den sinds-
stemning, der ledsager tankerne (jf. I. Tan-
ke 1); om forb. som tænke paa ondt osv.

se u. bet. 3.3. 6.1) i forb. m. adj. i intk. (som
obj. ell. adv.); undertiden m. overgang til

bet. 5.6 ; om præs. part. i lign. forb. (ell. ssgr.)

se u. bet. ll.i. Sandt nok ved saadan Eed
en Siæl sig merker ud,

|
Som ikke tænker

lavt. TFess.6. I tænker ædelt, Jomfru. G^eJ.

HS.23. han maa hellere give sig til at læse
end ligge og tænke sort (jf. sorte tanker
u. lY sort 9.2 slutn.). Soya.Jeg kunde nemt to"

100Kr.!(1931).66. Nogle af de Skriftkloge

sagde ved sig selv: denne bespotter Gud.
Og der Jesus saae deres Tanker, sagde han:
hvi tænke I saa ondt i Eders Hierter?

Matth.9.4. MartinA Hans. JR. 183. tænke
ondt osv. mod en: Joseph sagde (til sine

brødre:) I tænkte Ondt imod mig; Gud
tænkte at vende det til det Gode. lMos.50.20.
tænke stort, se stor IO.2. 6.2) (især bibl.)

i forb. som tænke en noget (ell. paa en)

til det gode ell. onde, tænke til det
bedste for en. I . . tænke paa os til det

Bedste (1907: have os i god Ihukommelse^.
lThes.3.6. Gud tænker os til det gode, naar
andre tænker os til det onde . . Mennesken
tænker at giøre det onde, men Gud tænker
at giøre det gode. Mossin.Term.656. Slægt

og Venner tænke til det bedste for dem.
Kierk.III.39. et Menneske . . der forbit-

trede mig mit Liv tidlig og sildig, og kun
tænkte mig Alt til det Onde. smst.IV 155.

du tænkte det til det gode, men Gud vid-

ste at vende det til det onde. KMunk.EI.8
(jf. lMos.50.20).

7) uden hensyn til tankeindholdets overens-

stemmelse med en virkelighed uden for tanken:

forestille sig; nu næsten kun i forb. m.

refl. hensobj.; om særlige vendinger se bet. 9.

7.1) m. obj. Jeg kan ikke tænke Gud, uden at

tænke ham med den uforanderlige Villie.

OGuldb.Br.236. naar det tænkende Væsen
tænker sig selv; det er da paa eengang det

Tænkende og det Tænkte.Ørst.111.134. Grønb.

H. 11.221. nu næsten kun i forb. tænke
sig: Amberg. hvis den Gud, vi tænke oa,

ikke var i vor Tænkning. //etfc.Pros.//. 22.

Vi tænke os en begcistret Kunstner . . Han
udforer et fortræffeligt Arbeide (osv.).Kierk.

P.V111,1.75. jeg kunde tænkt mig en helt

anden Bog om samme Y>mne.PoU*U1926.
8.8p.5.

II
i passive tidtr. som (ikke) kunne

tænkes, (ikke) lade sig tænke, (ikke)

være modsigelsesfri, kand man ikke tydeligen

see, om Tankerne stemmer overeens med
hinanden . . saa siger jeg: man veed ikke,

om Sætningen lader sig tænke eller ikke.

Chr Wolff. Fornuftiae Tatiker. (overs. 1742). 86.

Lader den sig tænke, det vil sige, er den for

Tanken. iiCterA;.//.2(?(?. En trekantet Fiirkant

90«
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kan ikke tænkes. MO.
|| (jf. let.d.a slutn.) i

udtr. som tænk, om . ., forestil dig, at . .;

sæt, at . . *Tænk, om han (o: den rangsyge)

havde fordum med
|
Apostlerne omdraget,

I
I Barnabæ og Pauli Sted,

|
Han rigtig

havde taget |
Mod Titel af Mercurius og

Jupiter tillige. Falst.83. 7.2) (jf. bet. 4.3 og

6.4 ; især i3) i forb. m. ohj. og inf., obj.-præd.

ell. lign. Intet fornuftigt Væsens Tilværelse

kan tænkes isoleert. Steffens.90. National-

museet, saaledes som det forst tænktes af

Nyerup, og som det derefter blev, (var)

noget ganske nyt. SophMull.N.96. Man kunde
maaskee vel ogsaa tænke sig det muligt,

at (osv.).Molb.B.36. *Jeg har ei tænkt mig

I
Prindsessen saa elskværdig, og saa smuk,

Heib.Poet.IV.283. Kan du tænke dig ham
holde Tale? PDiderichsen.DG.217. \\ i forb.

m. i (III.9). Forglem Faderen (o: at jeg er

din fader), og tænk kun i mig Vennen. Skuesp.
IX.63. *I denne brogetskiønne Vrimmel . .

I
vi tænker os den gamle Himmel. Oe/iL

Digte.(1803).277. || i forb. m. som. Yng-
ling! Du, hvis Barm ei gruer,

|
tænker Du

som Olding Big\FGuldb.I.120. Det mærk-
værdige talent- og geniefulde Menneske kan
ikke tænkes som levende paa en bestemt
Tid, i en bestemt Nation, uden at vi (osv.).

Steffens.91. m. refl. hensobj.: De Skribentere,

der . . have forudsat, at Trykkefrihed . .

er uforenelig med Censur, have . . tænkt
dem alle de Uretfærdigheder og Misbruge,
der i Almindelighed findes forenede med
Censur, som væsentlige Bestanddele og Føl-

ger af sa.mme.ASØrsted.Forsog.(1801).37.
||

t forb. m. stedsbestemmelse, for det Første

ville (vi) tænke Gnidningsmodstanden al-

deles horte. Ursin.D.121. Hvis man tænkte
sig Litteraturen bort af YeTåen.Roos.(Pol.
ytl939.15.sp.2). 7.3) i forb. m. ved (ell.

medj: forestille sig noget ved; forbinde
en vis mening med. Naar man ved Rig-
dom tænker den virkelige og varige . . da
er Tanken rigtig og Idsneng.Mall.SgH.SOl.
forsynet ligner sjælen, sagde han, og lod

mennesker selv om de kunde tænke noget
ved det.Grønb.H.II.87. jf. u. bet. 2.i, 4.8:

Hvad tror du egentlig han har tænkt sig
med det udtryk? I

8) bringe i en vis situation ell. tilstand,
paavirke paa en bestemt maade, opnaa et

vist resultat ved at tænke. 8.1) m. tanken
(tankeindholdet) som obj.; især i forb. som
tænke færdig, til ende (jf. tænke ud u,

bet. 10.10^. han tænkte ikke disse Tanker
til Enåe.Hauch.VII.335. Han kunde ikke
lide Tanken og maatte alligevel tænke den
iæiåig.LeckFischer.HM.58. jf.: Man tænke
Sagen til 'Bxinds\UnivProgr.l942.I.69(sml.
Bund sp.ll7"). 8.2) m. refl. obj. og obj.-

præd. ell. situationsbetegnelse. jeg tænker mig
mere og mere arrig paa den By.Schand.
(Brandes.Br.III.241). Det er bekendt, at
Mennesker ligefrem har tænkt sig ihjel

(f. Eks. Søren Kierkegaard). VCavling.LFeil-

berg.(1915).46. tænke sig ind (i noget),

se u. bet. 10.4. 8.3) t forb. tænke sig til

noget, egl. vel (til bet. 8.2j; ved at tænke
bringe sig selv til, naa til en vis forestilling

ell. opfattelse; i videre anv. m. overgang til

bet. 6 ell. 7: slutte sig til; forestille sig;

formode. Jeg kan tænke mig til, at du har
været borte, da det skeete. VSO. „Jeg kom-

10 mer ikke for at gøre Besøg." „Det kunde
jeg tænke mig tiV Elkjær.HF.148. jeg var
naturligvis ikke det mindste nervøs. Hvem
kunde tænke sig til noget som helst (o:

ane uraad)? Pol.*/il941.6.sp.4. (dagl.) spøg. i

udtr. for, at noget mangler: Til Dessert bages
russisk Pandekage, men Mandlerne maa vi

tænke os til. smst.*^/»1941.8.sp.3. 8.4) (glda.

d. s. (SjT.17. jf. smst.57); næsten kun i forb.

tænke op, ud, se bet. 10.6, lo) naa til ved
20 tænkning; udtænke; udpønse (ofte m.

overgang til bet. 6; sml. ogs. bet. 5.8j. de
tænkte (1871: udtænkte^ et anslag. Ps.21.72
(Chr.VI). Den ugudelige tænker (1871: op-

tænker^ skalkhed imod de retfærdige. sms<.

37.12(Chr.Vl). jf.: Peter stod og lod solen

skinne på sine (fra vandbæringen) våde buk-
ser, mens han tænkte et svar. Hjortø.LT.24.

9) (især dagl.) m. svækket bet. i forsk,

udtr. for (u) mulighed, (u)rimelighed,
30 (u)sandsynlighed, (u)tilbøjelighed. 9.1)

(til bet. 2-A) i forb. m. paa, i udtr. for, at

det (ikke) er muligt at tænke, haabe paa,

sørge for, opnaa noget, vil I tencke paa,

at jer Ansøgning skal lyckes, da maa I

sætte jere Ord paa Skruer og føre en ziirlig

Ta.le.Holb.Kandst.1.2. *Myg . . |
Forbyde

mig paa Søvn at tænke. Riber. 1. 156. spec. i

upers. forb. som der var ikke (til) at
tænke paa, det var ikke (til) at tænke

40 paa. (skarnbassen) svømmede paa Maven
og paa Ryggen, flyve var der ikke at tænke
]^a.a.HCAnd.(1919).IY136. *paa Søvn var
ei at tænke. Hr2.D.I.49. Raabe hinanden op
var ikke til at tænke ^a,a,.AndNx.DM.L59.
9.2) (til bet. 6 ell. 1) i udtr. for, at noget (ikke)

er rimeligt, i overensstemmelse med, hvad man
venter sig; især i forb. m. kunne (om forb.

m. nok, næsten, vel s. d.). „Jeg troer Ju-

piter ogsaa med en Hob andre Guder kom-
50 mer her ned." — „Tænckte jeg det icke?

saaledes gaaer det altid, naar Comoedien
er i Confusion, saa kommer der meest for-

nemme Tilsk\ieTe.''Holb.UHH.Prol.2sc. jeg

kan tænke, jeg seer Alting i et forskjøn-

nende Lys. Heib.Poet.VII. 347. „I har saa

vel ikke været hjemme i Nat, kan jeg

tænke?" „'Ne]." GyrLemche.S.III.43. som du
(ell. man) (nok) kan tænke: *Jeg meener,

som du vel kan tænke,
|
Min Dalle, salig

60 Wessels Enke. Bagges.11.236. Grundtv.Saxo.

1.199.
II

i forb. m. skulle (III.5.3). hvem
skulde have tænkt at slig en gemeen Kisse-

linke, som du est, skulde faa Haandkys af

fornemme Finer. Holb.Arab.l3 se. „troer Du,
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jeg ogsaa faaer Havqvæg, naar jeg kommer
ned paa Bunden af Aaen!" „Jo, det skulde

jeg tænkeV'HCAnd.(1919).I.36. 9.3) (til

bet. 1) i udir. for, at man (ikke) kan forestille

sig noget, og at det derfor er (u)muligt. Der
lader sig ikke tænke frugtbarere Tanke.
JVJens.M.1.184. det kan tænkes, at jeg

har fejlet. Dtfeif. Tiden er saa lang, saa du
slet ikke kan tænke det. ErlKrist.DH.202.
især i forb. som der (ell. det^ kan tænkes i'o

ell. (især) som tænkes kan. Blorasterkurve

. . gjorde Anretningen saa nydelig, som
tænkes k&Ti.Blich.(1920).VIII.45. udsigten

er saa smuk som der kan tænkes. Cit.1828.

(Brøndum-Nielsen.PM.259). Han var en af

de umuligste Patienter, som tænkes kunde.
TomKrist.SE.59. \\ m. refl. hensobj. Jeg kan
ikke tænke mig en større Lykke. VSO. Det
var et storartet, højtidsfuldt Skue . . den
lille By (havde) aldrig . . tænkt sig blot 20

noget tilnærmende. Pont.L.180. de gave sig

ud for at være Vævere og sagde, at de for-

stod at væve det deiligste Tøi, man kunde
tænke sig. HCAnd.(1919).I.143. spec. i forb.

m. inf.: ikke kunne tænke sig, ikke kunne
faa sig selv til. Jeg vilde da bedre kunne
tænke mig at undvære min Tændstikæske,
altsaa formodentlig . . ryge noget mindre
Tobak, end mit Hidehinl VilhAnd.AD.103.
han har . . haft sin Barndom i en By og 30

kunde altsaa ikke tænke sig at røre ved den
klamme Tndsehnd.MLorentzen.AL.21. spøg.

i udtr. for, hvad man har lyst til: jeg kunde
godt tænke mig (at spise) en portion jord-

bær
i
(i mindre omhyggeligt spr.) i forb. m.

til (jf. bet. %.z): han (korn) til at tænke paa
den mand der hade hængt sig forleden . .

Men det kunde han nu ikke tænke sig til

alligevel, hvor svært det end var (o: at

leve). Herdal.Bisser.(1933).53. 9.4) t udtr. for 40

forundring, overraskelse, begejstring ell. in-

dignation. Ja, ja, ja. Vil man bare tænke.
Saa De har boet her i samfulde femten
A.aT.Sneegaard.UT.184. || t forb. m. kunne.
De kan tænke, Borgmesteren spillede selv

medl HCAnd.OT.I.166. De kan tænke (eller

tænke Dem) at jeg ikke længere kunde ud-
holde det. MO. især m. refl,. hensobj.: Du kan
tænke Dig, vi fik Østers til Aften, var det
ikke hnt?Wied.S.231. Du kan ikke tænke 50

dig, hvor jeg har længtes i alle disse Aar.
Rode.EM.25. Kan De tænke Dem, Grete,

da L. ringede i Morges, sagde Bageren nej,

vi kunde ingen Brød ia,&.ErlKrist.DU.23i.

(1. br.) i forb. m. til: De kan blot tænke
Dem til, forleden Formiddag sætter jeg mig
hen og vil spille „Forellen"? . . De skulde

have hørt den, — nei, det var saamænd
godt, De ikke hørte den, — den vilde hver-

ken svømme eller sminge. Ojel.R.77.
||

(sml. io

bet. d.b) i imp. (ofte i forb. m. forstærkende

adv. som bare, blot, engang^. Tenk en-

gang, hvorledes hånd har tiltaget i det

Franske Sprog i saa kort Tid. Holb.Jean.1. 5.

saa forsikkred han, at vi ha'de
| Just begge

hjemme i samme Gade —
| Tænk, sikket

Ueld\Bøgh.D.II.309. Jeg var i Gaar hos
Tante Amalie, tænk bare Navnet. BeWTtd.
^''/*1935.Sønd.22.sp.3. Tænk for en herlig
Tid, vi er gledet ind \.PoU*/»1937.5.sp.4.
Anna varierede mekanisk Svarene: ja. Mor,
saa-aa, naa, tænk\Raae.TT.70. m. refl. hens-
obj.: Jeg faaer da en Hønsegaard; tænk
Dig h&rel HCAnd.SS.XII.212. Tænk dig min
Forundring IMO. „Jeg havde just et Ærinde
at udrette herude . ." — „Og tænk Dem
nu, hvor fortrædeligt I Min Broder er ikke
hiemme." Bøgh.DA.1.264. jf. f: Tænck mig
dog\RasmWinth.S.123.

\\ i inf. (ell. kon-
junktiv), i forb. (at) tænke sig. De var
taget ud på en tur i en bondevogn, ja tænke
sig, en ganske almindelig bondevogn. Orøn&.
H.I.158. som overskrift over en humoristisk
rubrik: At tænke sig —.Pol.*/»1932.2.sp.6
(og flg. aar).

|| i forb. hvad tænker du
paa? hvor kan det falde dig ind? er du rigtig

vel forvaret? (sml. ogs. u. bet. 4.4j. „siig Du
til mig, og lad dette Kys —" — „Nei, hvad
tænker De paa I Her paa offentlig Gade!"
Heib.Poet.Y240. her kan I jo ikke faa en
Jordemoder op. Hvad tænker I paa?£rl
Krist.DH.202. 9.5) (jf. u. bet. 9.4^ i imp.
(ell. konjunktiv), i udtr. for ønske ell.

frygt. Tænk, naar engang den Taage er

forsvunden,
|
Som her sig sænker over Livet

ned. SalmHj.650.1. Hun . . saa paa Gretes

Sytøj . • Tænke sig dem, der kunde sidde i

en hyggelig og stille Krog med saadan noget.

ErlKrist.DH.62. \\ isærjjf. u. bet. 7.i slutn.)

i forb. tænk, om . .1 Tænk, om jeg kunde
høre Poesier

|
af h&m. Schand.UD.3. at blot

ikke Erik skulde opdage det I . . Tænk, om
han fortalte det til undre. KLars.SA.109.
Tænk, om han kom. Sæt, han saa hende
så&d&n.KMMøll.D.134.

10) i særlig forb. m. (trykstærkt) adv. 10.1)

tænke efter (jf. eftertænkej ||
(ænyd. d. s.)

t tænke en noget efter, huske en no-
get, bevare erindringen om en tilføjet

krænkelse for at hævne den paa vedkom-

mende. Moth.'T51. Høysg.S.67(se u. efter

13.2^.
II
tænke noget efter, gaa en tanke-

gang efter for nærmere at prøve den; tænke
nøjere paa; besinde sig paa. Der merkes
da, naar man tænker det efter . . nogen
Forskjel i Meningen paa de tvende Con-

structioner.Høysg.S.SS. om med Overlæg
vi tænke Sagen elter.SkVid.IV148. nu oftest

uden obj.: tænke sig nøjere om. Jeg gaaer

just nu, og tænker efter,
|
Thi naar jeg mig

besinder ret, ( Saa var den tydske Hund ci

slet
I
Saa stor som jeg fortalte tør.Wilst.D.

III. 11. Det var, som Olivia tænkte efter.

Bann.L.142. 10.2) tænke frem, (især w)
tæyike paa (hvad der vil ske t) frem-
tiden. Moth.T74. *(den syge hund) saae

med Taarer til den forbigangne Tid —
|

Men naar den tænkte frem, da pikkede
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dens Hierte (o: af frygl).Ew.(1914).III.
122. se videre u. frem 3.4. tænke frem ad
(videre hem).Amberg. || tænke frem og
tilbage (over noget), gennemtænke no-

get gang paa gang (og med vekslende re-

sultat). Vodskov.SS.13. Elkjær.MH.22. 10.3)

tænke igennem, d. s. s. gennemtænke. Han
vilde tænke det hele igennem. ErlKrist.DH.
87, Hun ved ganske sikkert, selvom hun
nødig tænker tanken helt igennem, at hun i"o

nu skal paa hospital igen. HNorlev.L.167.

1 0.4) tænke ind, (jf. indtænke ; 1. Ir.) i forb.

tænke sig ind i noget, (til bet. 7.2 ell. 8.2)

forestille sig i en given situation, i en
andens sted. Amberg. (Schack) kunde lide at

tænke sig ind i og digterisk eftergjøre andre.

VVed.(LiteraturogKritik.III.(1890).374). jeg

tænkte mig selv ind i Stedet for den døde.

Soya.FH.75. 10.5) tænke om (jf. omtænke^.

II
i forb. tænke om (igen), se om sp.459*^ 20

og 460^''; (1. br.) m. obj.: jeg tænker mange
gamle Sager om igen. Drachm.(Brandes. Br.
111.45).

II
ipenyd., glda. (Fragm.66) d. s.,

fsv. thænkia sik um; sml. ænyd. tencke om
(Kalk.Y1051a'\ jf. Moth.'TSl), glda. (æda.)

hyggæ sigh um (HellKv.62.89) samt huske
sig om u. II. huske 2) 'tænke sig 'om,
anstrenge sig for at komme i tanker om, blive

klar over, tage stilling til noget (ikke nærmere
angivet); tænke efter; besinde sig. de kand 30

tenke dem om, hvad de self er kommen af.

Moth.T72. naar jeg tænker mig lidt om, saa

kand det ikke forsvares, at jeg haver bort-

givet til et andet Fruentimmer det, som jeg

har faaet til Kierligheds-Pant af min Kie-

leste. Holb.Usynl.II. 5. *Saa stod vi lidt stille,

og tænkte os om,
|
Thi bitter var Afskeds-

stunden. Wm<ft./¥45- Tænk dig om, Sofie.

ErlKrist.DH.171. 10.6) tænke op, (jf. op-

tænke; nu sj. i rigsspr.) finde paa, op- 40

finde, udpønse ved at tænke. Moth.T74.
alle di gavtyv stræger som Hånd konde
tænge oip.Kollerød.8. hverken Malerne eller

deres Publikum kunde blive træt af at

tænke sig saadanne Vidunderligheder op.
'VVed.RF.89. talem.: Han tænker pudser op
ligesom smedens giis. Krist.Ordspr.249. 10.7)

tænke over (jf. overtænke^.
||

(glda. d. s.

(Mand.77); nu 1. br.) gennemtænke; be-
tænke vel. Moth.T74. Efter at have tænkt 50

Sagen over, sagde han til den gamle Minister.

KBlixen.Vinter-Eventyr.(1942).317. uden obj.:

*Nu tænkte hun over og regned' efter,
|

Hvor godt hun fik sine Æg het&lt. HCAnd.
SS.XII.212.

II
tænke over paa noget,

tænke noget efter, de talte ikke et Ord, de
maatte tænke over paa alle de gode Indfald
de vilde komme med, for det skulde nu være
saa udspekuleret. HCAnd.(1919).III.132. Ja,

nu ka I jo tænke lidt over paa det. Maj- éo

katten.1945-46.84. 10.8) tænke til (jf. til-

tænke; nu sj. i rigsspr.) i forb. tænke en
noget til, 1. tiltro en noget; især m. h. t. no-
get ufordelagtigt: mistænke for; give skyl-

den for. Moth.T75. Jeg havde aldrig kundet
tænkke Jomfrue Leonore saadant til (o: at

hun vilde narre dig saaledes).Holb.Vgs.(1731).

11.14. Høysg.S.238. Feilb. UfF. 2. tænke paa
at give en noget; tiltænke (3). Hvad din

Bror angaaer, da har jeg tenkt ham en vis

Enke til, som er talt med mig om i Dag,
og hvad dig angaaer; saa vil jeg give dig

ud til Hr. Anselm.KomGrønneg.1.62. *den
Naade,

|
Som Jesus ved sit Aag

|
Os stetze

tæncker ti\.NBrorson.SidsteAfskeed.(1727).4.

UfF. (Fyn). || tænke sig noget til (l.br.).

1. tænke sig noget tilføjet. D&H. 2. opnaa
ell. begaa ved at tænke. En kan også tænke
sig synd til. Krist.Ordspr.365. (0.9) tænke
tilbage, (jf. huske tilbage u. tilbage 6.2

samt tænke fremj rette tanken mod det

svundne. Moth.T75. *Kom, Hierte! tag dit

Regne-Bret,
|
Skriv op dit Lives Dage,

|
See

til, at du kand sandse ret
|
Og tænke

lidt tilhsigel Brors.l8. der kom en Tid, da
han maatte tænke tilbage paa Grev Adolfs

Fængsling. Molb.DH.11.453. Jeg synes blot,

naar jeg tænker tilbage i Tiden, at det er

underligt, at det netop er det (0: byens

agtelse), du nødigst vil undvære. HowaW.
DB.25. (1. br.) m. obj.: * Hører ved Aften jeg

Nattergalsang,
|
tænker jeg svundne Timer

tilhage.FGuldb.il.274. || refl.: tænke sig
tilbage ('til en vis tid olgn.), i tanken vende

tilbage (i tiden). *Jeg tænker tilbage
|
Mig

to Snese A&t. Grundtv.PS.VI1.415. de (faar)

slet ikke . . Tid til at tænke sig tilbage paa
Ravnsborg. BechNygaard.GØ.211. 10.10) tæn-
ke ud (jf. udtænke^. 1. (nu 1. br.) regne
ud, finde paa ved at tænke, „at begribe, og
udfinde det mand tenker Tpa,.''Moth.T75.

David tænker ud en hidtil ukiendt Kunst.
NordBrun.Jon.lOl. han (havde) tænkt ud,

at han vilde . . kuldsejle ved et Ulykkes-
tilfælde. /safcDtn.FF.4S9. 2. tænke (en tanke)

til ende. disse Tanker kan intet Menneske
tænke nd. Mynst.Betr. 1. 29. hun tænkte ikke

Tanken \id.LeckFischer.HM.219.
II) særlige anv. af part. Il.l) part. tæn-

kende som adj.: begavet med tænkeevne;
fornuftig. Gud kand skabe tænkende Ma-
chiner; men en Machine med fri Tanker og
fri Villie . . er noget, som man ikke kand fin-

gere sig. Holb.Ep.1.385. saadan en Philosoph
var meget at undskylde, dersom han, uden
just at betragte sig selv som det eneste tæn-

kende Væsen i Verden, sluttede kuns om
nogle Mennesker, at de ikke vare andet end
bevægelige Maskiner. JSneed.V481. vore yp-
perste tænkende Aander (Holberg, Ørsted-

erne, Sibbern, Kierkegaard). Høffd.DF.2. den
tænkende læser olgn., se u. Læser 2.i. om
dyr: tænkende Heste (o: et cirkusnummer).
PoU*/2 1943.9. sp. 3.

II
tænkende menne-

ske olgn. naar han prækede om Søndagen,

saa var det saadant Guds jammerligt Tøi,

at et tænkende Menneske maatte forarges.

PAHeib.R.I.213. altid er (det) den tænkende
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Mand interessant, at kjende Tingenes Aar-
såger. Bredsdorff.Afh.3. det er utroligt, hvad
man i Fremstillingen af formentlige Tilpas-

ningsforhold vover at byde tænkende Men-
nesker. WesenbL. Ins. 168.

II
substantiveret:

Det seer den Tænkende, og glæder sig
|

Som Statens Borger. Riber. 1. 133. I Verden
opdagede de Tænkende, at de var kommen
ind i en Sækkegade og famlede sig ud igen.

Rode.P.24. \\ i forb. m. adverbiel bestemmelse i'o

(ofte m. overgang til ssg., jf. fx. anderledes-,

billigt-, gammel-, lavt-, lige-, ret-, selv-,

slet-, smaat-, svag-, ædelt-tænkende^. det
(vil) være vanskeligt . . at udvikle dette for

en forskielligen tænkende. PEMilll.(Rask.Br.
1.248). en lav tænkende Misunder. Cit.1817.

(Rask.Br.1.278). Kan anderledes tænkende
egentlig tænke? Steincke.Tegnestifter.(1938).
21. 1 1.2) {glda. d. s. (Fragm.134); jf. over-,

selvtænkt) part. tænkt som adj.: som (kun) 20

eksisterer i tanken, forestillingen; hy-
potetisk. Moth.T77. Selvbevidstheden, hvori

det tænkte Jeg, skiøndt Object for det tæn-
kende . . er Eet med dette.Heib.Pros.il.22.

„Her er med Tiden en overdaadig Køkken-
have" . . han slog . . ud med Haanden over
nette Bede med tænkt Sa.\&t.MLorentzen.

FG.58. talem. (jf. bet. 4.2): tænkt gerning
er gjort gerning. Feilb. hertil (sj.): 16. Sang
. . viser Jegets „Tænkthed" ved pludselig 30

at spalte det. OskAnd.(Kingo. Siunge-Koor.
(1931).LXXVlll).

II
i videre (prægnant) anv.:

vel gennemtænkt ell. (jf. indtænkt u. ind-

tænke 2; lidt nedsæt.): som bærer vidne om
at være et produkt af anstrengt tanke-
virksomhed; udspekuleret, hans Tegning
er mesterlig, rigtig og i en stor Stil, og hans
Compositioner ere stedse meget tænkte. Gter-

lew.Italien.il.(1807).75. Et mere tænkt end
naturligt Billede. BilleskovJ.H. 1.98.

Tænke-, t ssgr. f'f tænk-, se u. tænke-
værdig/ (ofte efter ty. denk-; jf. Tanke- t

ssgr.; især O) -art, en. (nu sj.) tænke-

maade. overeenstemmende baade med de-

res Tænke -Art og Levemaade. JSneed.V 3.

NMøll.VLiU.III.27. -bane, en. (nu sj.)

tankebane, paa din Tenkebane naaer (du)
til Europas . . Middelalder. Rothe.Europa s

Lehnsvæsen.(1783).24. -evne, en. (sml.

Tankeevne^ evne til at tænke; forstand (jf. 50

-kraft samt Forestillings-, Indbildnings-evne,

-kraft^. Jo mindre den menneskelige Tænke-
evne befatter sig med det Virkelige . . jo

meer sværmer den , . i det Fraværende.
Mali. (1795). 361. Siælen har tre Hoved-
evner: Begiereevne, Føleevne og Tænkeevne.
VSO. bristende Tænkeevne. BilleskovJ.H. I.

70. (1. br.) i flt.: (viljen bringer) Foden
til at flytte sig, Tænkeevnerne til at an-

strænge sig. Blich.(1920). XXL 83. -fform, ejo

en. tankeform (spec. om kategori, se MO.).
VidSelskSkr.II,1.64. Fichte . . troede, at

hans Tænkeform var den eneste sande. Oehl.

Er. 11.52. Studiet af Sprogets bindende Virk-

ning paa Tanken og Bestræbelserne for at
frigøre sig for de i Sproget forankrede Tænke-
former. Blatt. Fra Cicero tilCopernicus. (1940).
158. -frihed, en. (jf. tænke frit u. tænke
1.2^ frihed til at tænke (og tale), som man
vil (især: om religiøse og politiske sager);
tankefrihed. Eilsch.PhilBrev.128. Tænkefri-
heden har . . her i Dannemark været . .

periodisk. P^//et6. 72. 7. 79. der kom aldrig
nogen (tid), da (Tegner) svigtede Tænke-
frihedens Sag. Brandes.III.513. -kraft, en.

(jf. 1. Kraft 1.4 samt Tankekraft; sml. -evne;
nu mindre br.) kraft, evne til at tænke.
Siælen samler større Fyrrighed, naar dens
Tænke-Kraft bruges, end naar man sætter
sig hen at falde i Staver. Eilsch. Philhist.

135. *Hun taler, hvilket Sprog og Tænke-
kraft og Orden] NordBrun.Zar.13. han skal
studere, for det er det Eneste, der giver

Tænkekrait.Schand.SF.244. (1. br.) i flt.:

hvor skulde da Siele af de største Tænke-
kræfter kunde forfalde til Meninger, som
stride saa meget mod den sunde Fornuft
som denne. JSneed.1.402. Nørreg.Naturr.lO.

-kred8, en. (jf. Tankekreds; nu 1. br.)

spec. om aandelig horisont, en Hob, der er

saa vant til at bestemmes af nogle faa al-

mindelige Begreber, at alt det, som er uden
for deres liden Tænkekreds, forekommer
dem som farligt. JSneed.1.244. (ord) som
betræffe Gienstande, der ikke saa hyppig
falde i Enhvers Erfarings- og Tænkekreds.
JBaden. OrtO. VI. -kunst, en. (nu 1. br.)

den kunst at tænke (rigtigt, efter bestemte

regler); logik, den hellige Logica, Tænke-
Kunst og Tænke-Maade, som Christus selv

lærte sine Discipler.37osstn.rer»i.250, i Slut-

ningen af det syttende . . Aarhundrede . .

begyndte (man) at tale om en virkelig (reel)

Philosophie, der skulde være mere end en

Tænkekonst.Grundtv.DVII.16. MO. Il lære-

bog i logik. Autor til den bekiendte lænke-
konst (o: La Logique de Port-Royal). Holb.

MTkr.152. -leg, en. (jf. Tankeleg;. D&H.
spec. (nu 1. br.) om en art gætteleg, hvor en

tænker paa en ting, og de andre skal gætte,

hvad han tænker paa (ved at stille spørgs-

maal, der kan besvares med ja eller nej).

VSO. MO.
tænkelig;, adj. ['tængfali] adv. -t ell.

d. 8. {ænyd. d. s. (i op-, utenckelig;, no. ten-

kelig, ty. denklich; til tænke (7); jf. tænkbar;

vist først alm. i 19. aarh.) som lader sig lænke,

forestille, opfinde. I) i egl. bet. Moth.T75.

hvor stort et Spring der her er imellem det

Tænkelige og det Sandsynlige. 77iVCfau«.

Arv.7. saa bliver det jo let til mere Ganteras,

end jeg strængeligen kan forsvare for Loreng.

Men naar ieg saa tænker paa, hvor farligt

han er stedt, aal saa fortryder jeg det mere

end tænkelig er for nogen levende Sjæl.

JPJac.1.22. ikke alle abstrakt tænkelige

Virkeformcr har lige stor Interesse. i4xZ)am.

F0.15. 2) (jf. tænke 9; m. svækket bet.:
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mulig; sandsynlig, hvor var Bedrageri
tænkeligt her? Gyll.Novel.IL21. en Sideind-

flydelse fra Højtysk er lidet tænkelig i Be-
gyndelsen af Ib. AaTh.LJac.RH.146. (sj.) i

fori. m. inf.: det var ikke tænkeligt at faae

en Samtale med ham, han læste idelig i sin

Bønnebog. HCAnd.DB.106. 3) m. forstærkende

het.
II

t forh. m. superl. (sml. mulig 3.1^. der

er den størst tænkelige Afstand mellem begge
(o: skaberen og det skabte). Bagges.DYX.il.
„Deres Mistanke (o: om kassemangel) er

grundet . ." — „Hans Regnskabsførelse er

nøiagtig; det eneste Tænkelige er et Bedra-
gerie." Oversfc.Co»i./FS2. Tjenesten var den
strengest tænkelige. 5randes.X.477. jf. u. II.

høj 10.1, stor 9.1.
II t ^ superl. m. bet.: den

højest tænkelige (jf. u. optænkelig slutn.).

Kierlighed medfører den tænkeligste Grad
af Lyksalighed. FLBang.FomuftensBegreb om
Gud.(1782).16.

II
i forb. m. al, enhver

olgn. (jf. mulig sp.463*^f^). jeg havde . . al

tænkelig Aarsag til at leise. Bagges.L.I.l. Saa
er der da en Gjentagelse . . Naar indtraadte
den for Job? Da der var al tænkelig men-
neskelig Vished og Sandsynlighed for Umu-
ligheden. ZterÅ;.///,246. den kinesiske Musik
(bestaar af) enhver tænkelig Ulyd, saasom
Gnid af en med Eddike fugtet Prop paa en
Flaske. JFJens.A//. 27. (1. br.) i forb. m.
best. art.: alle de tænkelige Blomster, og det

for enhver Aarstid, stode her i det prægtigste
¥loT.HCAnd.(1919).II.99.

\\ i negative forb.

som ingen, uden tænkelig grund. Der er

dog ingen tænkelig Grund til at hade og
foragte et Menneske, fordi han har en anden
Tio. Goldschm.1.234. Da han kom hjem fra

Prag var han pludselig, han huskede det,

uden Grund, uden tænkelig Aarsag falden

hen i et af de urimelige, sindstomme Anfald
af Vanmægtighed. Bang.Mi.7. er der da ingen
tænkelig Maade, vi kan blive færdig paa?
Buchh.UH.180. 4) (1. br. i alm. spr.) som
adv.: muligvis; sandsynligvis; vel sag-
tens, (hestene) kunde dog tænkelig blive

tjenlige til Trækkebrug. Bongf.T.^fi. Desuden
skriver jeg tænkeligt i Morgen til to svenske
Blade. sa.Fo.66. „Ved I, hvor Manden selv

er henne?" Hun nikkede. „Han er tænke-
lig paa Bækkestrand." Crt/rLewic^e. (S. ///. 43.

HBrix.AP.II.349. tænkelig:-vis, adv.

(sj.) d. s. s. tænkelig 4. Tænkeligvis kunde
Enkelte af Slegten (endnu) være ilive.ÆJes-

sen.RI.71.

Tænke-lov, en. (jf. -regel samt Tanke-
lov; nu 1. br.) lov for tænkning; dels om de

psykologiske love for tænkeprocessen, dels om
logikkens regler for gyldig tænkning. 1 den
deylige Lærdom om Siælen blev dens frie

Villie for haardt bunden til Tænke-Lovene.
OGuldb.OF.35. en Videnskab om det Over-
sandselige . . som er udført efter Tænkelove,
hvorom vi vel kunne vise, at vi ikke kunne
tænke uden efter disse Love, men som vi
ikke kunne bevise. Mynst.Psychologie.(1830).

46. -lære, en. (jf. -kunst; 1. br.) logik.

BTDahl.Da.Stillære.(1889).15. Først ville vi

. . betragte en af de formelle Videnskaber,
som finder Anvendelse i al vor Forskning,
nemlig Tænkelæren eller Logikken. iCrow.
TS.*15.

II
om fremstilling af logikken. En

kortfattet Logik eller Tænkelære. PLMøH.
B.32. -maade, en. (jf. -art, -sæt, -vis^

maade at tænke paa; især m. h. t. opfattelse

10 af moralske, politiske, religiøse forhold; tid-

ligere ofte om moral, karakter, spec. national-

karakter, tidsaand, mentalitet. Saadan For-
skæll er der paa engelsk og fransk Tænke-
M.a.a,åe. Klevenf.RJ.184. naar I . . ved Ma-
thematiken er bleven vant til en ordentlig

Tænkemaade. J/Sneed. /. 22S. den herskende
Tænkemaade havde brudt med Aabenba-
ringstroen.Mar^.ilfj/ns<.//.7. hun var opfyldt

af en ædel Tænkemaade (Chr.VI afvig.).

20 2Makk.7.21. den matematiske tænke-
maade, se matematisk, -mod, et. (l.br.)

mod til at tænke (selvstændigt, imod herskende

anskuelser osv.). Styrket blev Retningen
mod det Hinsides fremdeles hos ham ved . .

Mangel paa aandeligt Mod, Tænkemod vilde

jeg gærne kalde det. Brandes.1.391. Tilsk.

1900.228. -proces, en. undersøgelsen af

tænkeprocesserne og deres lovmæssigheder.
JørgJørgensen.Psykologi.(1941).442.

30 Tænker, en. ((f) Tænkere, jf. u. Fri-

tænker), flt. -e. {sv. tånkare, no. tenker, ty.

denker; dannet (i slutn. af 18. aarh.) til

tænke; jf. Fri-, Løs-, Selvtænker; især o)
person, der tænker (grundigt, selvstændigt);

tidligere især om person, der er tilbøjelig til

grublerier: grubler (jf. vAph. (1772). III);
nu især om filosof. *Tænkerens henvaagne
T^at.FGul,db.I.93. han var en redelig og for-

standig Tænker, fiern fra al Letsindighed

40 og aandelig Ligegyldighed. Molb.EL.134. Vor
største Tænker, Søren Kierkegaard. ScAand.
TF.II.333. *Af Tænker og af Skjald

|
gjort

smidigt i sit Fald,
|
det (o: det danske sprog)

magter nok at ramme og at rejse, hvad det

skal. Rørd.GK.218. \\ hertil ssgr. som: syn-
ligt kun for øvet Tænkerblik,

| en Schiller

eller Goethe hæve sig
|

til Skyen. FGuldb.II.
207. sort Haar, der fremhævede Tænker-
pandens hvide Tempelkuppel. Pifons.ZZ.

50 83. ogs. om skaldet pande: (han) glædede sig

over den høie Tænkerpande, han havde faaet.

[ClaraAndersen.] Kastaniébaandet. (1861). 17.

(Høffding var) i ganske eminent Forstand
en „Tænkerpersonlighed". Duranf./Siore

Tænkere.(overS.1932).433. Spekulationer over

(frugttræernes) Beskæring . . giver os usikre

Hænder og Tænkerrynker i Panden. i\ra<

Tid.V2l937.8.sp.3.

Tænke-reeel, en. (jf. -lov; nu 1. br.).

60 jeg forstaar . . hvor nødvendigt det er, at

kiende disse Tænke-Regle ret, som For-

standen bør ia\ge\Eilsch.F.96. smst.61.

Tænkeri, et. flt. -er. (jf. Fritænkeri;

nedsæt, ell. spøg.; 1. br.) vbs. til tænke, han
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havde den inderligste Medlidenhed med
hende, thi hun led jo ved al dette Tæn-
keri. Wied.Fæd. 198. Steincke.Frisind eller Let-

sind.f1927).103.

Tænke«rynke, en. (jf. Tænkerrynke
sip.léW; 1. br.) rynke (i panden), som man
faar ved at tænke anstrengt. Han travede
frem og tilbage med Tænkerynker i Panden.
ErlKrist.DH.236. f -seddel, en. (ænyd.
tenck(e)seddel, en ell. et; efter ty. denk-
zettel, til denken i bet. „huske'\- jf. Tanke-
seddel) huskeseddel. vAph.(1759). Amberg.

jf. Huskekage: Tencke-Sedel siges om eet

ørefigen, Jeg skal give dig en tenckesedel.

Rostgaard.Lex.T25 c. -sprog, et. (efter ty.

denkspruch; vist egl. til denken i bet. „huske";

jf. Tankesprog; foræld.) fyndig formulering

(der let huskes) af en (moralsk) sandhed; ogs.

i alm.: valgsprog; devise; sentens, (hertugens)

hemmelige Tænke-Sprog var: Oderint dum
metuant. EPont.Men.n.97. de grundigste Be-
viser, og de ypperligste Tænkesprog skulde,

saa længe de endnu ikke kunde komme
videre end til Forestillingskraften og Hu-
kommelsen, være døde Skatte. J^need./.^Cl.

Ew. (1914). 11.204. Amberg. -sæt, et. (til

I. Sæt 3.1 ; vistnok optaget ca. 1855 fra sv.

tjinkesått (if. HjælpeO. tidligst hos HNClaus.
og i Fædrel.) ; sml. Tankesæt; isarr hos

sprogrensere)) (individuel) maade at tænke
paa (undertiden til forskel fra Tænkemaade
brugt uden tanke paa moralsk holdning, se

HjælpeO.). Sibb.Aa.1.695. den Forsk j el i

Sind og Tænkesæt, der saaledes herskede
mellem det unge Ægtepar. iZ.S'cTimtdi. Paa
fremmedGrund.(1882).239. (Turgenjevs) Op-
fattelse og Skildring af Personligheder og
Tænkesæt i Rnsl&nd. Brandes.X.491. Østrup.

Maurerne.(1928).263. -tvang, en. (jf. -fri-

hed samt Tanketvang ; 1. br.) tvang, som paa-

lægges tænkningen; det, at man ikke har lov

at tcenke (og ytre sig), som man vil. VSO.
MO. -virksomhed, en. (jf. Tankevirk-
somhed^. Ordet bhver . . det uundværlige
Redskab for hans (o: menneskets) Tænke-
virksomhed. KRovsing. Retskrivnings- Spørgs-

maalet.(1871).6. -vis, en. (efter ty. denk-
weise; 1. br.) tænkemaade. VSO. en For-

staaelse af Uønderfolks Tænke- og Følevis.

Munch.(Pol."/tl904.1.sp.5). Opgivelsen af

national Tænkevis. Friis-Møll.ProfaneProfe-
ter.(1922).27. t -værdig, adj. (ogs. tænk-;.
(ænyd. tenckverdig (og tankværdig; jf. Kalk.

V1051), SV. tånkvårdig; efter ty. denkwur-
dig; ;/. mærkværdig) værd at tænke over,

mindes, lægge mærke til. vAph.(1764). Det er

tænkeværdigt, hvad vores store Skribent

Conferentsraad Fleischer anfører. MUlertz.

RadesygensNatur.(1799).lll. Amberg. tænk-:
Moth.T75. den tænkværdige og fornuftige

Tale, som Rigets Hofmester . . eioTde.Holb.

DH.III.468. Leth.(1800). -øvelse, en. for-

standsøvelse. jeg (drev) Tale- og Exteraporal-

øvelser med stor Iver . . min Forklaring af

XXIV. Rentrykt •»/, 1948

sådanne Øvelser (fandt) Bifald, som Tænke-
Øvelser på Tydsk. Hjort.B.L70. VSO.
Tænkning, en. (fsv. thænkning, ;/.

ænyd. be-, eftertenckning; vbs. til tænke;
vist først alm. i 19. aarh.; jf. Selvtænkning)
det at tænke; tankevirksomhed; reflek-
sion; ogs. (uden udpræget forestilling om en
tænkende person): indbegrebet af, hvad der
tænkes, er tænkt; filosofi. Moth.T76. Molb.

10 HO. (efter anskuelsen) kommer Tænkningen
i Bevægelse, der sammenlignes, combineres,
henføres o. s. v.Sibb.P. 1.148. han (er) fra

sine tidlige Aar af . . gaaet giennem den
strengere Tænknings Skole. Mynst.Frb.7. at
de (o: kirkens medlemmer) ved egen Tænk-
ning . , komme i fuld Besiddelse af den
christelige Sa,ndhed.HNClaus.Ref.l74. Hauch
(var) en grublende Aand . . uden at Tænk-
ningen (Brandes. DD. 54: Reflexionenj . .

20 nogensinde blev hans Sag. Brandes. 1. 399.

Den antike Tænkning voxede fra den antike

Folketro. ABDrachm. AH. 110. jf. Fritænk-
ning: Humanitet og Lærddom, Vid og fri

Tænkning findes her (o: hos Falster) i

sjælden Grad forenede. NMPet. IV 268.
|j

(1. br.) tænkemaade. Vægteren gik over i

Lieutenantens hele Person og Tænkning.
HCAnd.(1919).1.163.
tænksom, adj. [>tæn,(g)(|)sa)m(')] (dan-

30 net til tænke (efter be-, eftertænksom olgn.;

sml. ogs. selvtænksom, husksom^; vist først

alm. i 19. aarh.; især O) som (if. anlæg,

tilbøjelighed, sædvane) tænker alvorligt,

selvstændigt ell. dybt over tingene; for-
standig og alvorlig (jf.: „kaldes den som
gerne sidder i iai.nker.'' Moth.T76). jeg fandt

i hende det yndigste, tænksomste, vittig-

ste Ymentivamer. Bagges. X. 68. *Det er en

ung, alvorlig Mand, (
Tænksom, men frisk

40 i kanden. Holst. IV 78. (Frederik VII) var

mere kvik og hvlig end tænksom og flittig.

DanmKonger.450. den tænksomme Lid-

ser. Kierk.XI. 91.
||

(1. br.) om tilstand i

øjeblikket: som tcenker sig om (med bekym-

ring for fremtiden); tankefuld. *Sit Forraad

Bonden tænksom overskuer, |
Og taus han

for den lange Vinter gruer. Æetn. 253. ||
om

udtryk, væsen ell. opfattelse olgn.: som vtdner

om, beror paa eftertanke, tænksomhed; tanke-

50 fuld. *Det sømmer sig, med tænksomt
Blik

I
At dvæle ved den Tid der gik. Ilrz.

FN. 122. tænksomme Ord om Fred og Ret-

vished. 0Prm.Li«.i9/. M (sj.) tankemæs-
sig; fornuftig; intellektuel. For Naturens

Opfatning ved Hjælp af Indbildningskraften

uddannes Sandsen ved Digternes Læsning . .

men det er om den tænksomme Opfatning

af Naturen, for saavidt den ikke umiddel-

bart tiltaler Indbildningskraften, at jeg her

60 t&ler.Ørst.V11.173. || som adv. *\i have

tænksomt fæstet Øiet paa |
Den Kunst, vi

dyrke, for at fatte |
Betydningen af Digte-

kunstens Skatte. //r2.Z>./.9/. hver sten skal

vendes og drejes, til den har åbenbaret sit

91
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minde om de mennesker som tænksomt satte

den på sit sted. Grønb.RS.82. Tænksom-
hed, en. {dannet i 18. aarh. til tænksom; ;/..•

„ubrugelig". Jlfo</i. T77; sml. Dybtænksom-
hed ; især o) det at være tænksom, den Haard-
hiertede har . . en Slags Beqvemhed til kold

Tænksomhed. LSmith.DN.393. Han . . pegede
og forklarede, Charlottes lille Pande blev

fuld af falsk Tænksomhed, hun nikkede dybt
flere G&nge. Branner.DK.50.

|| (1. br.) tænk-

ning; fornuft. Sædelæren (kan) kun ved
Tænksomhed . . forskaffe sig Indflydelse.

NTreschow.Moral.II.(1811).77. disse Ord (er

ikke) komne til mig paa menneskelig Tænk-
somheds Yei.Mynst.Betr.1.348.

\\
(næppe i

rigsspr.) (venlig) betænksomhed. Manden er

betænksom, han gir til en Snaps! sa Pa
Sørren. Snapsen var snart drukket, men
Tænksomheden . . det var egentlig det eneste

der var noget \ed.Gravl.AB.136.

tænk-værdig:, «<^y- se tænkeværdig.
I. Tæppe, et ell. (sj., jf. dog Feilb.)

en (Clitau.PT.107). ['tæbo] Høysg.AG.41.
(nu kun dial. Tæppen. Feilb. flt.: Tæppe-
nei.MR.1832.84. TeT^ner.LBelmann.Erindrin-
ger.(1833).42). flt. -r, (ænyd. tæppe, teppe,

teppett, teppede, teppen, ældre sv. tåpete,

fsv. d. s., tæpidhe ofl,., glno. tepet, oeng.

tæpped, -et; i da. fra mnt. teppet (oht. tep-

pid olgn. og (omdannet) teppich, jf. nht. tep-

pich^, som er laant fra sen. lat. tappitus (og

tap(p)etum^; besl. m. Tapet; ;'/. II. tæppe,
tæppet

II
formen Tæppe opstod, idet endel-

sen (-t) opfattedes som best. art., se Festskr.

VilhThoms.3; formen Tæppen er vel dannet

efter Dækken)
I) et stykke (ret svært) stof, som er frem-

stillet, ofte i mønstre og med forskellige far-

ver, ved vævning, knytning, fletning ell.

paa andre lign. maader ell. ved sammen-
syning af tøjstykker (jf. Klude-, Lappe-,
Listetæppej, og som især (jf. dog Rednings-,
Springtæppe^ anvendes til at lægge ell.

hænge over ell. om noget for at dække,
beskytte det olgn. ell. som prydelse, til

pynt; ogs. om produkt af andre materialer

(jf. Jærn-, Linoleums-, Skindtæppe samt:

Barktæpper af Fyr eller Birk. Steensberg.

DB.9). Moth.T81(se m. Tapet 1^. Funke.
(1801). 1.619. *Hun virker Tæpper, Liin og
Kiol

I

Alt paa sin gyldne Væverstol. Oe/ii./Y

187. persisk, tyrkisk tæppe, se persisk,

tyrkisk, om andre lign. forb. se VareL.*319.

BerlHaandarb.III.286ff. i eventyr: Trylle-

æblet (vilde) ikke have nyttet noget, hvis

I ikke havde haft det flyvende Tæppe,
som bragte eder hid i Løbet af et Øjeblik.

0strup.Overs.aflOOlNat.lv. (1928).261. jf.:

Som paa et magisk Tæppe er di fra Vinter-
nattens Slud og Skummelhed med ét baa-
ret ind i et Drømmerige af Lys og Ydn-
veT.CHans.F.208; af de forsk. anv. anføres:
l.l) (jf. Bord-, Divan-, Gulv-, Senge- (2),
Sybordstæppe ofl.) anv. til at dække (en del

af) et gulv, bord, en seng, divan olgn. Moth.
T81. Paa Gulvet ligger et Teppe, der seer

ud som lutter Blomster. Gylb.Novel.11.135.
(hun) hører ham gaa blødt inde paa Gulvets
Tæpper. JPJac./.4. Reolerne med alle Bø-
gerne, Møblerne, Tæpperne paa Gulvet, Ka-
minen og Flyglet . . det var hans Hjem.
PDrachm.D.32. hun (laa) paa Isbjørne-
tæppet foran K&vainen.AaDons.DU.lO. \\

10 (sport.) kokosmaatte, -tæppe anv. ved træning

for at skaane græsset paa en kricketbane.

Kricket.l935.21.sp.2. Sportsleks.II.627. 1.2)

(jf. Hvile-, Kane-, Regn-, Rejse-, Senge- (1),

Slumretæppe ofl.) anv. til at dække, tilhylle

(en del af) legemet, fx. under søvnen, til at

ligge paa ell. til at svøbe om en ting (som be-

skyttelse olgn.). Helt.Poet.22. *Hyl et Tæppe
om hvert gyldent Bækken af det gyldne Mor.
Oehl.I.185. Et Been med spæden Ankel

|

20 Og svulmende Læg
|
Var listet ud fra Teppet.

Winth.HF.225. (han) havde klappet Tæppet
til igen (a: om en patient). JVJens.RF. 6.

stoppe tæppet (godt) til ell. ned om en, se

I. stoppe 1. 1.3) f'^y. M. Forhæng^ anv. til at

hænge ned foran noget for at skjule, tildække

ell. forskønne det, for at spærre en (dør)-

aabning olgn.; spec. om vægtæppe. *Derinde
løfted Inger

|
Et Teppe fra en Bør.Winth.

HF.224. du skal gjøre Tabernaklet af ti

30 Tepper (Chr.VI: gardiner/ 2Mos.26.2. mit
Telt spænder ingen ud mer eller opsæt-

ter Tæpperne (1871: opreiser mit Telt; jf.

Telttæpipe). Jer.10.20 (1931). 1.4) (jf. Bag-
(grunds)-, For-, Mellemakts-, Slørtæppe ofl.;

teat.) anv. til at afgrænse en scene; spec. om
fortæppe (sml. u. I. Dække 1.3, Forhæng/
(jeg stod) som en Tilskuer, der . . endnu
længe stirrer hen mod det nedrullede Teppe.
Thiele.Breve.291. man . . klappede ved Tæp-

40 pets Nedgang. Hjort.KritLit.II.xiv. Nystrøm.
K0.196. i sceneanvisning i skuespil (ved akt-

slutning): „Kærlighed har gjort ham til en
Taabel" . . „Nej — til en Mand!" (Tæppet.).

Drachm.FÆ.72. Rode.Dg.47. tæppet falder,

gaar, gaar ned ell. op, ruller op, se II. falde

1.2, gaa 5.1, 28.2, 31.2, IV rulle 4.7. || for
aabent tæppe, (jf. u. Scene l.i^ overf.:

paa en saadan maade, at alle kan se ell. vide

besked med noget; aabenlyst; offentligt. Det
50 blev . . en køn Redelighed, ja, hvis man i

alle Forhold skulde spille for aabent Tæppe.
OBenzon.FrieHænder,(1908).151. i disse Porte
foregik Størstedelen af Byens Slagtning for

aabent Tæppe. Casse./^.25. Stortingets For-

handlinger . . foregik for aabent Tæppe i

offentlige UødeT.Berlin.G.16. 1.5) (jf.bet.2)

billedl. ell. i sammenligning. *Nu (o: ved Jesu
fødsel) er Tæppet (Brors.4: Forhæng^ søn-

derrevet,
I

Og en Indgang aabnet blevet,
|

60 I Guds Helligdom at ga,a,.SalmHj.391.6. en
Luftning (har) allerede (i et par Anmærk-
ninger i Flyveposten) løftet Tæppet tilside,

så at man så, hvad der stod opstilt bagved.
Hjort.KritLit.il.228. Opad den steile Bakke
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strakte Agrene sig som grønne Tæpper. SHee-
gaard. UT.87. Det er en hel Tidsalders Kunst,
der gaar bag Tæppet (o: forsvinder). Vilh
And.FM.193.

2) (jf. bet. 1.5 ; især o ell. poet.) overf., om
hvad der minder om et tæppe (I.l), især om
noget dækkende, skjulende, tilslørende. *Fru
Skygge-fuld (s: natten) . . indretter

| Og
stafferer saa sin Teppe (o: nathimlen) . .

|

Med sin Demants Stiærne-Skat. Ciitau.PT.
107. *End dækked Nattens Teppe |

Den
drømmende Lund.Winth.HF.7. Imod Øst
breder sig Lammefjordens blaae Tæppe.PF
Grove. Den sjæll. Øgruppe. (1870). 189. Sneens
Tæpipe. S&B.(jf. Snetæppe 1). *tunge Taa-
gers TæpTpeT.Jørg.Vers.(1887).27(jf. Taage-
tæppe 1^. (jordgravene kan) som Dække have
en Dynge eller et „Tæppe" af Sten. Johs
Brøndst.DO.I.162.

|| (jf. Blomster-, Græs-,
Lyng-, Mostæppe^ om tæt bevoksning af

græs, lave (blomster)planter; ofte m. tanke

paa, at bevoksningen er blød og glat ell. har

spraglede farver. Tullin.1.9. *See Blomsterne
^årke

|
et Teppe, som gaaer

|
om gothiske

]iiTke.Oehl.Digte.(1803).230. Lyngen er et

pragtfuldt Tæppe,
| Blomster mylre mile-

vidt. jyC^nd.5'S.X//.3S2. den Kunstner, som
væver Markens Tæppe og virker Liliens Dei-

\ighcd.Kierk.VIII.254. jf. Tæppegræs: de
under Overfladen drivende Tæpper af . .

Tusindblad (og) Uomhlad. WesenbL.Ins.67.
II. tæppe, V. ['tæbe] -ede. (til 1. Tæppe)

I) svarende til 1. Tæppe 1. I.l) (sj.) beklæde,
dække med tæppe(r). Moth.T81. tæppe et

Gulv, en Seng. D&H. det var . . den eneste

Gang, de gjorde lidt Stads af ham (o: Jesus),

da de skar Grene af Træerne og svang dem
for ham og tæppede hans Kongevej med
deres Klæder. OlfRicard.(Dagbl.*'/» 1919.5.sp.

5). 1.2) i forb. tri. af, som udtr. for at tage

et tæppe af noget (jf. D&H.); især m. h. t.

seng, i forb. tæppe af sengen (OlfRicard.

(DagNyh.*/tl929.9.sp.2)) ell. tæppe sen-
gen af (D&H.) ell. (næsten kun) tæppe
'af, (dagl.) tage tæppet af en seng; af-
tæppe, (sengen) var tæppet af og ventede
ham med omslaaet Dyne.

S

Mich.Va.84. Pigen
har været heroppe og tæppe af. PlaCour.
K.133. Han laa fuldt paaklædt paa den
uaftæppede Seng. Bønnelycke.(BerlTid.^'ho
1929.Sønd.8.8p.3). 2) (poet., 1. br.) svarende

til I. Tæppe 2. 2.1) refl., om jordstykke:

dækkes af en tæt bevoksning af planter. Engene
nede ved Aaen tæppede sig med Flager af

KåhheleieT.KRosen8tand.JørgenFang.(1902).
168. 2.2) danne ligesom et tæppe (over). *Nu
tæppes Eng og Skovens Bund

|
af Smaa-

blomsters Flok.Røse.Ro8merHavmand.(1897).
93. Sneen tæpper Agrene. KBecker.TK.I.251.

II
part. tæppende anv. som adj. Der var

sig engang en duftende Lund . . | der duf-

ted Violer i tæppende Bund. Røse.Bygevejr.

(1892).156.

III. tæppe, V. ['tsba] -ede eU. -te

(Esp.366). ipenyd. glda. teppe, tæppe (Kalk.
IV. 516. KbhDipl.1.293), (f)sv. tåppa, no.
teppe, oldn. teppa, mnt. teppen (og tappen),
mht. zepfen (og zapfen^; afl. af I. Tap og
egl. m. bet.: forsyne med en tap; sml. II.

tappe; dial.) I) m. h. t. dør, vindu£ olgn.:
lukke (lYl); tillukke. Esp.366. 2) lukke
(IY3.2); stoppe, smst. jf.: De aad Silden i

Tavshed — Maden tæppede Munden fuld-

10 stændig.AndNx.PE.I.206.
Tæppe-, i ssgr. af I. Tæppe, især i bet.

1.1-3; saaledes foruden de paa alfabetisk plads
anførte fx. Tæppe-bankning, -børste, -fabrik,

-handel, -handler, -hækling, -import, -indu-
stri, -kantning, -knytning, -kost, -lager,

-motiv, -mønster, -renseri, -rensning, -repa-
ration, -tilvirkning, -udsalg, -væv, -væveri,
-vævning, -baand, et. (fagl.) smalt baand
af (bomjuld til at kante (I.2) tæpper, løbere

20 olgn. med. Manufakt.(1942).115. -banker,
en. haandredskab til bankning af tæpper, be-

trukne møbler olgn., nu i reglen bestaaende

af en flettet plade og et (snoet) tyndt skaft af
spanskrør ell. lign. bøjeligt materiale, med en
Tæppebanker i hver Haand pryglede (stue-

pigen) løs paa Fløjelsportiérerne. Bang.Gfl'.

34. Brodersen.HD. 6. -bed, et. (jf. I. Tæppe
2; gart.) bed, som er tilplantet med lave, for-

skelligt farvede planter, der fuldstændig dæk-
30 ker jorden og danner ornamentale mønstre;

mosaikbed. MøllH.VI.363. (en) klippet Græs-
plæne med . . prægtige „Tæppebede" langs

Randen. Pont.M. 10. DanmHavebr.108. -be-
lagt, part. adj. (jf. -klædt, -lagt; især Qj)

om gulv olgn.: dækket med tæppe(r) ell.

løber(e). den tæppebelagte . . Trappe. jB^rgs.

PS. VI53. man træder . . paa tæppebelagt
GuW.KAabye.KA.59. -belægninc en.

spec. (jf. I. Tæppe 2) vejbelægning af for-

40 holdsvis fint stenmateriale, der udlægges i

et tyndt lag over vejbanen. IngBygn. 1943.

379. sp.2. VejkomiteensSkriftNr.2.*(1945).57.

-bomuld, en. (fagl.) en slags kardel bom-

uld, der anvendes til stopning af vattæpper.

Manufakt.(1942).115. -fald, et. [LU]
(teat.) det, at fortæppet falder ved aktslutning,

(undertiden anv. som sceneanvisning i skue-

spil). D&H. Efter hvert Tæppefald sum-
mede (teatret) af oprørte og skadefro Stera-

50 mer. EChristians.NT.411. Epilog. Tæppefald.

HBrix.HK.229. billedl.: den Forhandling . .

som i Gaar fandt Sted i Landstinget (bhver)

det sidste Tæppefald for en Tragikomedie.

Kbh.*/tl912.1.8p.2. -fejemaskine, en.

(jf. -maskine^ ituiretning med roterende bør-

ste (r), hvormed gulvtæpper fejes (børstes).

Const.Kogeb.341. LSal.XII.92. se ogs. u. Feje-

maskine, -forhæng, et. (1. br.) forhcéng

for en (dør)aabning; portiere olgn. Gjel.HS.

60 98. Mohr&Nissen. Ty.-da. Ordbog. IL (1904).

661. -frynne, en. (fagl.) især i fit., om
(række af) (bomulds/frynser, hvormed gulv-

tæpper og løbere kantes (l.a). Manufakt.(1942).

115. -garn, et. (fagl) garn, hvoraf tæpper

91*
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fremstilles. VortEj. III, 1.30. BerlHaandarb.

III. 282. -grann, et. (jf. I. Tæppe 2) 2?

(græs af) slægten Catabrosa Beauv. (hvortil

kun arten C. aquatica, dyndtæppegræs), der

ofte vokser ret tæt i vand, saaledes at bladene

danner ligesom et tæppe over vandet. Drejer.

FloraExcursoriaHafniensis.(1838).39. Lange.

Flora.79. Rostr.Flora.I.'*(1925).48. -hori-
sont, en, [1.1.4] (jf. Horisonttæppe; teat.,

sj.) d. s. s. Rundhorisont. BerlTid.*/il922.

Sønd.l.sp.5. -hul, et. [1.1.4] (teat.) kighul i

fortæppet. Bang.DuF.358. -klovn, en. (i

cirkus-spr.) klovn, der laver løjer i pauserne

og løber i vejen for cirkustjenerne, naar de

ruller løbere ud og sammen i manegen, (han er)

tommelfingret som en Tæppeklovn. ifBnx.
AP.III.254. jf.: Schade er . . Manden, der

gør, hvad der falder ham ind i Sprogets
Cirkus , Tæppeklovnen. Pol. "/e 1944. 7. sp. 5.

-klædt, part. adj. (sj.) d. s. s. -belagt,

en bred, tæppeklædt Ga,ng.Schand.SB.85.
-kniv, en. (haandarb.) særlig kniv anv.

ved fremstilling af knyttede tæpper. BerlHaand-
arb. III. 280. -kuvert, en. (fagl.) d. s. s.

Kuvert 1.3. ManufaU.(1942).115. -lagt,
part. adj. (sj.) d. s. s. -belagt, det tæppe-
lagte (gulv). Kors og Stjærne. 1901.87. -li-

neal, en. (jf. Lineal 2; haandarb.) redskab

anv. ved fremstilling af knyttede tæpper. Berl

Haandarb.III.280. -linie, en. [1.1.4] (teat.)

den linie paa scenegulvet, fortæppet følger,

naar det er nede. Soya.A'V.30. -løber, en.

(især r) løber (4.?). NatTid.^y^l902.M.2.sp.2.
DagNyh.^*/il911.4.sp.2. -mager, en. (jf.

-væver og Tapetmager 1; nu 1. br.) haand-
værker, der fremstiller (vævede) tæpper. Moth.
T81. Grundtv.PS.III.276. VSO. -mand,
en, [1.1.4] (jf. -opruller; teat.) teaterfunktio-

nær, der sørger for, at tæppet hejses og sænkes.

Buchh. Su. II. 33. Soya. Smil saa! (1944). 183.

-maskine, en. (dagl.) d. s. s. -fejemaskine.
VortHj.IV,3.248. -opruller, en. [1.1.4]

(teat.; sj.) d. s. s. -mand. Riget.**/» 1913.1.

sp.5. -pap, et, en. (fagl.) en slags pap af
løs, filtet beskaffenhed, der benyttes som under-

lag for gulvtæpper og linoleum. PapirL.397.
-plante, en, (jf. I, Tæppe 2 ;

gart.) plante,

der breder sig fladt tæt hen over jorden. Haven.
1929.166. BerlHaveL.III.209. -replik, en,

[1.1.4] (teat.) den sidste replik i et skuespil,

som siges, lige inden tæppet falder for sidste

akt. HBrix.HK.401. -skytte, en. (haand-
arb.) en slags skytte (II.2), som anvendes ved

fremstilling af knyttede tæpper. BerlHaandarb.
III.280.284. -slange, en. (zool.) australsk

slange, hvis skælklædnings tegninger minder
om tæppemønstre (Morelia variegata). BøvP.
11.598. -spind, et. (zool.) edderkoppespind
af form som en flad plade. BerlKonv.XX.132.
-spinder, en. (zool.) edderkop af familien
Jtetitelariæ (der spinder ret uregelmæssige
fangenet). ZoolDan.III,2.26. Sal.*XXIY117.
-stang, en. I) stang (i gaard), hvorover
et tæppe, der skal bankes, hænges. 2) [1.1.4]

(teat., 1. br.) stang i underkanten af fortæppet,

tjenende til at tynge det ned. SBirck.Theater-

folk.(1894).26. -stof, et. (fagl.) d. s. s. -tøj.

Kbh.*'/,1947.3.sp.l. -stykke, et. [1.1.4]

(teat., foræld.) lille stykke, der spilles for at

udfylde forestillingen, før tæppet gaar op for

det egl. stykke; opvarterstykke. DagNyh.*'/ii

1913.1.sp.2. -søm, et, spidst søm med stort,

fladt hoved, hvormed et gulvtæppe sømmes fast

10 til underlaget (gulvet). Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.II.(1904).661. FagOSnedk.
tæppet, adj. {jf. ænyd. t(h)eppet, vævet

som tæppe (?); til I, Tæppe; 1. br.) dækket
med tæppe(r); tæppebelagt, (den) hvide, tæp-
pede Seng. KBecker.VY1.144. som 2. led i

ssgr. som: smaa grøntæppede Borde.FFed.
BB.12. (biografens) rødtæppede Luksus-
Foyer. /SomWem.Vii946.3.sp.2.
Tæppe-tryklaas, en. (fagl.) tryk-

20 laas, hvormed et gulvtæppe fastholdes til gul-

vet. Manufakt.(1942).115. -tøj, et. (fagl.)

stof, hvoraf gulvtæpper og løbere fremstil-

les (ved sammensyning af baner af stoffet).

Holst.R. Pol.*yxl940.9. Manufakt.(1942).115.
-underlag, et. (jf. -pap) filt- ell. pap-
plader, -baner, der lægges under et gulvtæppe.

Mohr&Nissen. Ty.-da. Ordbog. II. (1904). 661.

Manufakt.(1942).115. -væver, en. (jf. -ma-
ger^ haandværker, der fremstiller vævede tæp-

30 per. VSO. Pol.'/»1941.10.sp.l.

Tærbe, en. ['t'erJa] flt. -r. (af uvis op-

rindelse) \ rokkearten Raja radiata. Krøyer.

III.938. DanmFauna.XX.63. KulsvierB.162.

jf.: Denne Art er ved den nordsjællandske

Kyst ligesom paa Jydlands Østkyst vel-

bekjændt under Navnet Tærbe eller Tær-
bing; hvorhos dog maa mærkes, at Fiskerne

stundom tillægge Ungerne af Sømrokken det

samme Navn,Zrø?/er,///,941.

I. Tære, en, et. se I. Terre.

II. tære, v. ['tæ'ro] præs. -er ell. (nu
næppe br.) tær (Holb.Metam.81); præt. -ed©
ell. (nu kun dial.) -te (jf. Moth.T255. Feilb.

og u. for-, udtære^; part. -et ell. (nu kun
dial.) -t (jf. Moth.T255. Feilb.). vbs. -else

(Moth.T256) ell. (nu kun) -ing (s. d.). (glda.

t(h)ære (Kalk. IV 516. Rimkr.13.80. Brandt.

RD. 1.251), SV. tara, no. tære, sen. oldn. tæra;

fra mnt. teren (nht. zehren^, jf. (stærkt v.)

50 got. -tairan (i distairan, gatairan, sønder-

rive), oeng. teran (eng. tearj, oht. firzeran;

besl. m. L Tarve, tærge og (vistnok) IL tirre,

L Trase ; sml. ogs. IIL tære)

I) ødelægge ell. opbruge en ting ell. et

stof (oftest: lidt efter lidt, stykke for stykke

ell. del efter del) ved at optage det i sig,

udsætte det for sønderdeling, opløsning og for-

bindelse m. andre stoffer olgn. I.l) (jf. bel. 3;

CP ell. fagl.) om naturproces: nedbryde;
60 opløse; fortære (I.2). *Hvad Ilden kunde

tære, |
Det brændte i en lldi.^i.AlbThuia.

Leirsk.l3. Indvaanerne maae . . komme
Jord eller Muld paa den (o: sneen), hvil-

ken tærer Sneen. Suhm.V1.359. *Langs ad
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Jorden Luer løb,
| tørred, tændte, tæred.

OlafHans.S.24. Solvarmen (vil) i Forening
med den tærende Strøm , . have dannet
større \a,SigeT. NaturensY1921.252. Langsomt
tærer allevegne Veir og Vand selv paa
den haardeste Klippesteen. Molb. Reise. III.

27. (aaen løb) forbi stejle Skrænter, som
den stadig tærede paa. POPedersen.Barndoms-
minder.(1937).28.

|| spec. (0) m. h. t. metal.

en ulidelig Stank, som altid følger med lo

Fedtgas, og ikke kan holdes borte fordi

denne Gas ideligt tærer Rørforbindelserne.

Rambusch.JE. 182. Aluminium . . tæres hur-
tigt af Søstænk. SkibsMask.il. Sværdet

|

skørner af tærende Rust. AxJuel.KF.18. m.
subst. Hul som obj.: (den vaade aske vil)

bringe Askekassen til at ruste, saa der tæres
Huller i den. Rambusch.L. 126. der tæres Hul
paa Pladerne (i et jærnskib).KuskJens.Søm.
314. Vejr og Vind tærer paa Jern og Metal. 20

LokomotivT.1933.46.sp.2.
\\

part. tæret anv.

som adj. (jf. rusttæret^. TeknMarO. tæret
Støbejern. In^Bygn. 1939. 160. sp. 2. 1 .2) (nu
1. br. i rigsspr.) om levende væsner: anvende
(noget) som føde; fortære (l.i); (dial.) ogs.:

fordøje (MDL. UfF.). || om mennesker;
tiæsten kun m. h. t. faste fødemidler: ind-
tage; spise. *Hand hafde Proviant, alt

hvad de skulde izixe.Holb.Paars.243. De . .

fik overflødig af Viin og af Mad;
|
Jo meere 30

de tæred, jo meere de ^k..Stub.l20. Drengen
var deres, og tære sin Kost kunde han.flC
And.(1919).III.394. Beskøiterne han (0:

sømanden) tærer, de krybe ned kun smaat.
ARecke.P.25. De første fem Dage tærede jeg
med Appetit tre sraaa Brød om Dagen.
JVJens.M.1.47. han kan nok tære sit

foder, se L Foder 2. uden obj.: 'For Pateren
holdt Huus en Q vinde . .

|
Hun lækker var,

som han, men tæred' ei saa smaat;
|
Hun 40

efter meget Mad var Giæk, som efter godt.

We8s.l79. i forb. tære paa, være ved at spise.

En borgerlig' Familie man skuer, |
Som

tærer stille paa sit Smørrebrød. J?ei6.Poe<.

IX.388. Larsen, part. tærende anv. som
adj.; især m. bet.: som normalt, til daglig

spiser saa meget, som angives ved en nærmere
bestemmelse, han er meget tærende. Feilb.

(han) spiste kun lidt af de gode Ting. M. var
lige saa smaat tærende. Elkjær.NT. 47. især ^q

i ssgr. som grov- (Junge.114. MO.I.818.
D&H.I.294. Kværnd.), smaa(t)-, smal-,
stor-, stærktærende (s. d.). \\ om dyr:

æde. LSmith.DN.402. to stærke Oxer, som
med den største Sindsro tærede deres Fo-
der. Lehm.1. 165. HCAnd. (Folkekal.1860.48).

JVJpns.Iin.II.186.
II

billedl.; ofte m. h. t.

noget ubehageligt olgn.: udholde; finde sig

i; lade glide ned. han (o: Jesus) vilde

tære
| Og taale ald min Yee.Stub.ll. Den eo

arme Forvalter . . maatte strax tæro nogle

Spottegloser. Blich.(1920).XX.83. Gamle
Overlærer M., hvis Geografi mangen med
mig har maattet tære. NHancke. Penneteg-

ninger. (1893). 128. Markman. Fort. 41 (se u.

Flueben 3).

2) videre anv. af bet. 1: forbruge (lidt

efter lidt, stykke for stykke, del for del); ofte

(især i forb. m. præp. af ell. paa^ m. h. t.

forraad, forsyning, ressourcer olgn., som efter-

haanden tages i brug, som man tager sin til-

flugt til. 2.1) (nu især i forb. m. præp. paa^
(lidt efter lidt) bruge til livets ophold,
til udførelse af et vist arbejde, en vis

virksomhed; dels (m. overgang til bet. I.2)

m. h. t. fødemidler (som er opsparet, opsamlet
til formaalet); i forb. m. præp. paa: denne
Dag æder (folk), som de skulde fylde Maf-
ven for at hafve nok at tære paa den gan-
ske Faste igiennem.Klevenf.RJ.125. de over-
vintrende (skibsfolks) Tæren paa Koloniens
sparsomme Froviant. Bobé.nE.113. tære paa
grimeskaftet, se Grimeskaft, jj dels m. h. t,

penge og andre økonomiske midler; ofte i udtr.

for at leve paa en andens bekostning, udnytte

ham olgn.: ! leve, for at tære Landets
Grøde\FGuldb.I.147. jeg lader ham lægge
i Lænker:

|
da kan han tære sin Fædrene-

arv. Z)racftm.Ii[¥/4. Fremmede tæred (1871:
have fortæret; hans Kraft. Hos. 7.9 f2537;.

jf.: Landet,
|
tæret af Fjenden, | i Hast fik

Kræfter og Vælde ti[h&ge.FGuldb.I.39. tære
marven af noget, se Marv 4.2. i forb. tære
af (Lehm.II.43) ell. (især) paa: at kunne
forskaffe Farbroder Albert en og anden Be-
qvemmelighed, istedenfor som nu at tære
paa hans tarvelige (o: beskedne) Erhverv.
Gylb.IV.72. den Tanke, at en Mand skulde

tære paa sin Kapital i Stedet for at leve af

Renterne.Goldschm.VII.392. Vi ville ikke

tære paa Dem , . Deres Arvinger skulle ikke

blive forkleinede for en ^WMng.HFEw.
JF. 1.327. Fabriken . . tærer paa sine Be-

holdninger af Raastoffer. Poi.»%i942.23.sp.5.

II
part. tærende anv. som adj.: som ikke

fremskaffer livsfornødenheder for sig selv og

andre, men lever af indtægten af andres ar-

bejde, af formue olgn.; spec. (foræld.) om
samfundsklasse: uproduktiv (mods. nærende
(u. IL nære 2.i)). Fabrikens Indtægt er for

liden til dens tærende Bestyrehe. Archivf.
Statistik.1795l96.190. Tærende Stænder, de

Folk, som have visse Indkomster at leve af.

Leth.(1800).217. Hauch. VI. 147 (se u. II. næro

2.1;. 2.2) (lidt efter lidt) bruge (en del af) sine

legemlige ell. aandelige kræfter. Før miste

. . Livet selv, |
End tære paa et usselt

Skin af Liv. Oehl.XI1.88. jeg tærer paa mit

Liv blot for at frelse hende. Kicrk.V1.218.

(vi er nu økonomisk) saa langt nede, at

vi er begyndt at tære paa Helbredet. jPoI.

**/il944.3.8p.2. tære paa huldet, se II. Huld.

2.3) CD m. h. t. noget abstr.: have som aande-

ligt grundlag for (en del af) sin tilværelse;

finde en nydelse af aandelig art, glæde ved

noget (gennem en vis tid); leve paa; i forb.

m. præp. paa. Løftelsen fra 1848 . . hvor

var den? Man sad og tærede paa den . .
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man sang stadig de samme Viser om den.

Schand.TF.II.257. det var dengang i min
lykkeligste Tid, den som jeg har tæret paa
hele mit Liv siden. Rode.SF.99. jf.: (slottet)

har en riig historisk og historisk poetisk

Fortid at tære paa. Kierk.V1.177.

3) om ting ell. (jf. bet. l.ij forhold: be-

virke, at noget forbruges, svinder lidt

efter lidt. 3.1) (jf. bet. 2.i; især m) m. h. t.

penge og andre økonomiske værdier, ingen lo

Handel er meere tærende for Landet. Holb.

(KbhSaml.I.190). *Nu veed jeg hvad det er

til Lægerne at trænge,
|
De flire Svagheds

Aar har tæret mange Venge. Stub.111. et tæ-

rende aar, et år, som kræver megen brænd-
sel el. andet. Feilb. jf. : umaadelige Aager
og Renter, som tærer ham (o: bonden) og

foraarsager strax hans ^\x\n.SMBeyer.E.62.
talem.: fred nærer, krig tærer, se u. Fred 3.2.

jf.: *Han (o: gud) byder: da standser altæ- 20

rende Stnd.FGuldb.1.85. || *Barn, det (0: bal-

ler olgn.) tærer for meget paa Mynten. Æøse.

MD.46. ved Fakse tærede Kalkovnene slemt

paa Skoven. Frem.DiV.250. som Følge af for-

skellige Tab, som har ramt Huset i den sid-

ste Tid, har det tæret meget stærkt paa dets

Midler. Ludv. || i pass. ell. intr. (jf. VSO.):
svinde lidt efter lidt. da Brændeviin tæres, saa

vilde man altid flnde mindre i Behold, end
der virkelig burde være efter Told-Bøgerne 30

og Requisitionerne. Siihm. VI. 379. 3.2) (jf.

bet. 2.2) bevirke, at et væsens legemlige ell.

aandelige kræfter (lidt efter lidt) svækkes,
aftager, svinder; slide paa; tage (stærkt)
paa. vAph.(1759). *hvad Frygt maae dog en
Elskende ei tæxelRein. Hagen ogAxel. (1786).
16. Sygdommen tærer ham. VSO. Sulten har
tæret Kindens Huld. LBruun.(Foraarsbogen.

(1917).29). han er oppe til Eksamen, det

tterei. PLevin.DG.196. || i forb. tære paa. 40

Feberen skal finde brav at tære paa ham.
vAph.(1759). alt det har alt længe tæret paa
hans ^undYved.Hauch.V11.94. al den Sorg,

som vil ligge og tære paa mig Resten af

mit Lix. Drachm.BF. 186. alt gjorde Indtryk
paa ham, til Tider saa heftigt, at det tærede
paa ham. Søiberg.KK.11.79. \\ i faste forb.

sengen tærer, (dagl.) sengeleje (især p. gr.

af sygdom) tager paa kræfterne. Feilb.111.186.
JJfF. — i udtr. for, at ophold i frisk luft, i 50

kulde olgn. tager paa legemets kræfter (og ska-

ber større appetit). Foraars-Luften tærer og
giør Folk døsige. J(S'need.F/.<35S. den friske

Luft tærede og gav Aipipetit. Nystrøm.NØ.23.
søen ell. søluften (Oehl.XXVIII.79) tæ-
rer. Bagges.L.I.21. de blive . . sultne, naar de
drage over Fjorden; thi „„Søen tærer"", som
Man sigeT.Blich.(1920). XXVIII. 15. *Søen
tærer, kan De troe,

|
Og giver Appetit. i7rz.

V187. PoulSør.BS.268.
\\

(især tg) i pass.: eo

svinde hen; hensygne; ødelægges. *Jeg tæres
vil af Sorg, hvis jeg ey hævned hlix. Holb.
Mel.II.5. saaledes kan en Amme tæres, om
hun giver Die til et graadig Barn. Apot.

(1791).456. Jeg lider og tæres (0: af aande-
lige kvaler). Bergstrøm.Ve.l37.

\\
part. tæ-

rende anv. som adj. (jf. marvtærendej.
Skiønneste Blomster (har) sin tærende Gift.

Kingo.SS.111.235. *Du følte vist aldrig den
tærende Harm,

|
Der fra min (o: en polsk

frihedshelts) Ungdom gnaved min Barm.
PalM.(1909).I.221. (han var) meget sulten

af at mase afsted i den skarpe, tærende Luft.

JørgenNiels.D.117. især om sygdom: som
(lidt efter lidt) afkræfter, afmagrer en. Nogle
døe af hidsige Sygdomme og Raserie: andre
af tærende Swagheder. Holb.MTkr.364. tæ-

rende Fehei.Abildg.&Viborg.F.lW. Min Fa-
der . . havde i et Aarstid været angrebet af

en tærende Brystsyge, og hans Endeligt var
let at ioTudse.FruHeib.EtLiv.*IV75. billedl:

Den tydske Hanse fik fast Fod i Norge og
blev en tærende KTæitskade.Allen.1.35. tæ-
rende sygdom, tidligere spec. om tuberku-

lose; tæring (3). (hun er) svag af tærende
Sygdom. Langebek.Breve.421. Sygdommen . .

optræder . . paa Grundlag af en Svækkelse
efter chroniske, tærende Sygdomme. Det er

her Tuberculose og Cancer, der spiller Hoved-
rollen. ZPoni.Ps?/c/iia^rJJ46. billedl.: de Dan-
ske have ikke rett merket med hvilken tæ-

rende sygdom landet har været befænged.
Holb.DNB.587. tærende syge, (nu især

dial.) d. s. Klevenf.RJ.186. jeg er saa be-

synderlig i Maven i Dag . . Det skulde vel

ikke være den tærende Syge. AndNx.PE. I.

232. Feilb. UfF. billedl: Gymnasiet i Ros-
kilde, der længe havde lidt af tærende Syge,

blev o^hssvet. RichPet. Kingo. (1887). 297.
||

t præs. part. m. pass. bet.: som hentæres af

sygdom. Læger vide at anvende denne Sliim

(0: kvædeslim) paa rette Tid og Sted hos

Tærende (0: tæringssyge) og Blodgangssyge.

Tode.NH.193. 3.3) (jf. bet. 2.3; især (3) be-

virke, at noget taber i værdi, betydning olgn.

Alderen tærer paa Troen. Rode. Dg.55. tiden

tærer paa kjolen, se Kjole l.i.

4) i særlige forb. m. adv. 4.1) tære af,

(nu næppe br.) til bet. 2.2, refl. (Tode.Overs.

afCadogan:Gigt.(1796).76) ell. (især) intr.,

om person: afkræftes; afmagres. Moth.T255.
Ved den snigende Feber ere Børn . . matte,

og tære langsom at.JCLange.B.174. jf. Diæt

Lex.1.52. 4.2) tære bort; fx. (til bet. l.i;

fagl.): faa til at forsvinde, ødelægge ved

tæring (l.i). Hertil bruges brændt AUun til

at tære det (0: „vildt" eller „dødt" kød) bort.

[Bilehner.JBørne-KoppernesIndpodning.( 1778)

.

45. PolitiE.Kosterbl.*Vil925.3.sp.l. || til bet.

3.2: tilintetgøre gradvis. Det Saar, jeg hafde,

tærede mig bort. Dumetius.III.70. Sygdom-
men tærer hans Kræfter bort. F/SO. nu især

(o) i pass.: hentæres; sygne hen. tæres bort

af Sygdomme. F/SCL^ri. hun bliver til et

stakkels sygeligt Væsen, som tæres bort »f

Sorg og Vlykke. Bregend.SmaaKommentarer.

(1936). 11. jf. bet. 3.3: Selv Mindet . . tæres

meer og mere hoxt.PalM.Poes.il. 195. 4.3)
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tære hen (jf. hentære^; fx. (især poet.) til

bet. 3.2: tilitUetgøre gradvis. Min beste Kraft
har min Ulempe tæret hen. Falst.Ovid.135.

Eengang maa Alt erfares
| Og leves om

igjen,
I
Etsteds maa dog bevares

|
Hvad Ti-

den tæred hen. PalM.f1909). 1.186.
||

(dagl.)

i pass.: svinde hen; hentæres. Jeg forsmæg-
tede, jeg tæredes hen. Skuesp.Y235. *Du leve

skal og tæres hen i Kval,
|
Til Huden skrum-

pes over nøgne Knokler. Grundtv.Optr.il.137. lo

Han laa . . og tæredes hen. Elkjær.RK.155.
se ogs. Huld sp.615**. 4.4) tære ind, (jf.

indtære; sj.) til bet. 3.i (og S.a), intr.: for-

mindskes i omfang; svinde ind. Tære ind
. . siges om, vedsker, når de ved lang lig-

gen svinder ind. Moth.T255. Solens rige Lys-
strem var tæret ind til en tjTid, lille, blin-

kende Traad højt mellem Loftets mørke
Bjælker. JPJac./.2(?7. 4.5) tære op; fx. (fagl.)

til bet. 1.1 : opløse, nedbryde helt. Glasset er 20

tæret op og trænger til at fornyes. Lo/co-

moiivT.1939.291.sp.l.
|| (1. br. i rigsspr.) til

bet. (1.2 ell.) 2.1 : forbruge fuldstændigt. Moth.
T255. Amberg. Ingenting har vi formert;
vi har tvært imod tæret op det andre
havde efterladt os. AndNx.DM.IV9. sin For-
mue tærede han langsomt op.VilhAnd.Ldtt.
III.698. billedl.: (jordens udbytte) der dog
formedelst den store Konsumtion, der nu
maa gives . . tærer sig selv oip. Cit.1718. 30

(Sundbo.FS.I.186). B. blev langt mindre be-

rørt af Afgørelsen (o: hans afskedigelse), end
han selv havde ventet. Han havde tæret
sin Frygt op, inden den var nødvendig.
LeckFischer.KM.152.

\\
(nu næppe br.)

til bet. 3.2. »min Samvittighed mig nagger,

tærer OTp.Holb.Mel.IV3. 4.6) tære ud (jf.

udtære^- fx. (nu næppe br.) til bet. I.2: spise

ell. drikke det hele, alt hvad der er. »Saa
har min Pallas nyssens mig

|
En Palme-Sekt 40

foræret,
( Og den jeg drikke vil med dig,

|

Til Flasken ud er tæret. Reenb.11.300. „siges

om kvég, når det æder foret o^p." Moth.T255.

II
(sj.) til bet. 3.2: fortære al kraft; udtære.

VHO. V11.386. i pass.: afkræftes; afmagres;
udtæres. Brors. 107 (se u. II. Huld/ vAph.
(1759). *Han tæres ud, og bliver Dag for

Dag
I
Alt mere H\ag.Storm.FF.116. D&H.

jf.: Hiernen tæres ud. Reenb.11. 8.
III. tære, V. -ede. (sv. dial. tara, trænge 50

draabevis igennem, jf. no. dial. tæra, hælde
over noget, fælde tanrer; vel til dels sa. ord som
II. tære (og udmklet af dettes bet. l.i og 3)
ell. mulig en aft. af I. Taare, jf. II. taare 2;

vist ogs. m. tilknytning til ell. sammenblandet
m. dial. tire (ud), sive (ud) (Feilb.III.806.

MDL.598. jf. tidre. smst.594), sv. dial. tira,

rinde, flyde sagte, no. dial. tira, af uvis op-

rindelse; nu dial.) om vædske: sive væk,
ud af, ind i ell. gennem noget. Thorsen. 185. m
UfF. især i forb. m. adv. som fx. ind (Kvasrnd.),

ned (Fleischer.HB.llO), ud (Kværnd. Saf-

ten tærer ud ved Flaskeproppen. DtfeW./
væk (UfF.), ell. præp., især (i)gcnnem:

ædiken tærer igennem f&ddet. Moth.T255.
OeconJourn.1757.264. MDL.59é(sjæll.). VSO.
UfF. II

i pass. Af Vand Tilløb findes ikke
andet end hvad paa Sliderne af Dag Vand
kan tæres igiennem Gruus Joid.Cit.1763.
(Gammaltånyt.1935.60).

\\ m. subj.-skifte, om
beholder: dryppe. Thorsen.185. FrGrundtv.
LK.32. UfF.
Tære-, i ssgr. af II. tære (jf. dog Tære-

sten/ -brød, et. [II.2.1] (sj.) virksomhed,
hvorved man har sit underhold; levebrød; ogs.

om indtægten heraf. Vil mand sit Lefnets
Tære-Brød

| Og Ære-Navn forøge. Sort.Poet.

33. -grabe, en. [II.l.i] mindre fordyb-
ning ell. hulning paa metalplade, fremkommen
ved nedbrydning ell. opløsning af metallet;

ogs. (jf. I. Grube I.2 slutn.) om tærehul.

TeknMarO. Hannover.Tekn.440. -hal, et.

[II.l.i] hul i metalplade, fremkommet ved
nedbrydning ell. opløsning af metallet; ogs.

(jf. I. Grube I.2 slutn.) om tæregrube. Tekn
MarO. SkibsMask.130. -korn, et. [II.2.i]

(foræld.) korn til livets ophold. Cit.1742.

(Hubertz.Aarh.III. 316). HimmerlKjær. 1937.

357. -kraft, en. [II.3] (ænyd. d. s.; sj.)

(for)tærende kraft. Tidens Tære-Kraft har
klædet dennem &f.Graah.PT.I.89. Holst.R.

-penge, en (Moth.T255. Holb.Intr.1.494.

Kierk.I.174. Galsch.SR.130. se ogs. ndf.) ell.

(især) pi. (nu sj. -penning, en. Slange.

ChrIV.179. Fabricius.D.II.230. Drachm.SH.
155). (glda. thærcpenge, tæro peninga (SjT.

119), oldn. tæripeningr, sml. ty. zehr-geld,

-pfennig; ;/. -skilling) I) [II.2.i] (nu især

emb. ell. foræld.) pengestykke ell. (nu vist kun)
penge (beløb), som (skal) bruges til livets op-

hold, livsfornødenheder, især: under en rejse

ell. anden fraværelse fra hjemstedet; spec.

(især emb.) om penge, som tilkommer embeds-

mænd, personer m. offentligt hverv ell. visse

grupper af arbejdere olgn. til betaling af de

daglige udgifter, der er forbundet m. (rejse til

og) ophold paa et fremmed sted, ell. (især

foræld.) om almisse til rejsende haandværker

olgn. Holb.Intr.1.494. naar du (a: en eremit)

gaaer, |
Saa rækker jeg dig glad en Tære-

penge
|
Paa Veien med.0ehl.VIII.16. han

indkaldtes til at overvære Kroningen 1696

og fik Tærepenge i den Anledning. //is^

Tidsskr.7R.III.402. en dansk Malersvend . .

søgte Konsulatet for at redde sig on Tære-

penge. (/aI«cA.S/i.73<?. Rejseudgifter og Tære-

penge, der er udbetalte til indkaldte Vid-

ner eller Synfimaind. LovNr.90''/*1916.§514.

Feilb. jf.: Tilskudct til (teatret) bliver 50-60-

70,000 Kroner i Tsoroitengo. FruHeib.EtLiv.

III.263.
II

talem.: (man skal have) en tære-
penge, en ærepenge og en nødpenge
olgn., (lign. udtr. i ty.; nu næppe br.) (man
skal for at kunne leve i gode kaar have) penge

til livets ophold, penge til at hævde sin ære

med og penge til brug, naar man kommer i

trang olgn. PSyv.1.334. Ruge.FT.243. VSO.
TroelsL.XI.102. 2) (især poet., højtid.) billedl.
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I (skal) berede Christi Legem dennem til

Tærepenge, som vandre herfra Verden. i/^o?6.

DH.L336. *1 Morgen er den lille Rest af

Liv
I

Igien fortært; den usle Tærepenge,
|

Der skienktes dig (o: en dødsdømt, der har

faaet en kort udsættelse). Oehl.1.267. HCAnd.
(1919). V.39. Erindringen er en kummerlig
Tærepenge, der ikke mætter. Kierk.111.174.
Stuck.III.159. Tærer, en. (jf. mnt. terer,

hty. zehrer; sml. Rentetærer samt Fortærer i"o

(til fortære^; nu næppe Ir.) person, der lever

af (tærer paa) økonomiske midler (som er

samlet af en anden) (mods. Nærer); ogs.:

person, der øder sit gods; ødeland. Moth.T256.
vAph.(1764). ordspr.: efter en god nærer
kommer en god tærer, se Nærer. jf. u. For-

tærer. Tære-skilling, en. [II.2.i] (1. br.)

d. s. s. -penge 1. Dengang jeg traf ham paa
Landeveien ved hans Afreise, kunde jeg

blot give ham en Tæreskilling med paa 20

Yeien.Hr2.JJ.III.233. HBegtr.DF.II.9. Feilb.

jf. u. Tærepenge 1 : (H. C. Andersen) havde
altid i sin Portemonnæ baade en Tæreskilling

og en Æreskilling tiheåe. HBrix.(HCAnd.L.
13). jf. UfF. -stand, en. [II.2.1] (jf. ty.

zehrstand; nu næppe hr.) den del af befolk-

ningen, der lever af det, andre befolknings-

klasser frembringer, af kapitaler, formuer olgn.

(mods. Nærestand (og de der nævnte ord)).

BrunJuul.Geogr.Haand-Lexikon. I. (1803). 24. 30

Jomtou.CM.348. -sten, en. terresten. se u.

I. Terre, -syge, en. [II.3.2] (nu kun dial.)

sygdom, der lidt efter lidt bringer legemets

kræfter og sundhed til at svinde; tæring (3);

tærende syge. vAph.(1759). Underskipperen
(døde) af en langsom TæTesjge.Reiser.II.294.

Gravl.EB.74. Feilb. UfF. f -tand, en.

[II.l.i og 3] i forb. tidens tæretand, som
forstærket udtr. for tidens tand (se I. Tand
1.12^. *tidens tære-tand, der huuler Kampe- 40

steene.Cit.l702.(DSt.l909.41). *Metallen blev

som Vox, og antoeg Skikkelsen,
|
Trods Ti-

dens Tære -Tand , af denne Nordens Ven.
ChrFlensb.DM.il. 18.

tærg^e, v. ['t^rqa] (ogs. skrevet terge.

jf. vAph.(1772).lil. — tidligere ogs. (jf.

tirre sp. 1540^^) tærre ; i bet. 1 : OeconJourn.

1757.641). -ede. vbs. (sj.) -ning (vAph.

(1764)). {no. terge, mnt., (gl)holl. tergen,

ty. (dial.) zergen, oeng. tiergan ofl., sml. 50

ænyd. dærre, spotte (Kingo.SS.11.203); besl.

m. II. tære; sa. ord foreligger maaske (delvis)

i II. tirre || en sideform findes i ænyd. targe,

tirre (en hund), ældre sv. og sv. dial. targa,

sønderrive \\ om forekomsten af tærge: tirre i

forsk, ordbøger se tirre sp.l540"^ || optaget

fra no. i 18. aarh., men allr. i beg. af 19. aarh.

afløst (i alm. spr., sml. 1. 63 og sp. 1456^')

af II. tirre) tirre (II). vAph.(l759).349. i)

m. h. i. dyr. Rahb.Tilsk.1798.347. en Hund eo

. . snærrer ad en uvoren Dreng, der dril-

ler, og tærger den. smst. 1802. 48. *(de er)

udrustede til Livjathan at tæTge.EBrand.
JP.21(jf. Job. 3.8 (1931)). 2) m. h. t. men-

nesker (ell. disses sind, følelser osv.): tirre

(II.2); opirre; ophidse, til Moerskab for

alle gode Christne tærges (jøden) hele fem
lange Akter igiennem. Cumberland. Jøden.
(overs.l796).ll. Balder lader Sværdet synke,
men opirret paa ny af Hother, der jublende
tærger ham med Nannas Kiærlighed, løfter

han det atter. Rahb.Tilsk.1804.157. At Odin
. .

I
Brat vilde alt forraade

|
Og tærge (Oehl.

(1835).VI1.99: Forbittre; Heltens Sind.Oehl.

ND.104. PDFaber.VÆ.55. *dagligt Fjen-

derne mig tærger,
|
rasende ved mig de

swærger. EBrand. 8.189.
||

(m. overgang til

bet. 3) m. h. t. følelser som jalousi, nysgerrig-

hed; undertiden om uforsætlig paavirkning:

irritere; ogs.: ægge. (han) benyttede sig

af denne Omstændighed, for at standse en
Løbebane, der upaatvivlelig tærgede hans
Avindsyge. Rahb. Overs, af Norvins: Napoleons
Levnet.I.(1826).12. Een Maske (ved en ma-
skerade) tærgede (hans) Nysgierrighed. sa.

E.IV.17.
II

i forb. tærge en til noget.

Tærge til Vrede, til Kiærlighed, til Dyd.
vAph.(1764). Hother tærger (Balder) end
ydermere til at giøre Ende paa det ham
utaalelige Lix. Rahb.Tilsk.l804.1. 157. 3) (sj.)

m. h. t. (del af) organisme, nerver olgn.:

irritere (1); pirre (3). (svovl) er delende,

tærgende, lidt hidsenåe.vAph.Chym.III.520.
sa.Nath.VIII.231. 4) (sj.) mishandle; øde-
lægge; uegl.: Andre skulle have Lov til, at

fylde vort Sprog med Stumper af alle mu-
lige fremmede Tungemaal, at knuge det og
stampe det og tærge det fordærvet med
de mest barbariske Talemaader, at skrue det

sønder og sammen med de mest forviklede

Perioder. NMPet.IslFærd.IV.330.
Tæring:, en. ['tæ'ren,] fit. (især i bet. l.i

;

se ogs. u. let. 3) -er. {glda. tæring, fortæring,

udgift (Kalk.IY517. GldaBib.462. KbhDipl.

1.173), SV. tåring, no. tæring, tuberkulose, ty.

zehrung, ødelæggelse, svindsot; egl. vbs. til

II. tære)

I) til IL tære 1. I.l) (fagl.) til IL tære l.i:

det, at noget (lidt efter lidt) nedbrydes, opløses;

især om nedbrydning af metal; ogs. (jf. Tære-

grube, -hul^ konkr.: fordybning ell. hul i

metalplade olgn., fremkaldt ved nedbrydning

ell. opløsning af stoffet. Jærns Tæring ved Ud-
smedning. TefcnMarO. Tæring af Pladerne.

KuskJens.S0m.93. Hvis en Beholder . . vi-

ser væsentlige Svækkelser (Tæringer, Rev-
ner eller andet), maa den ikke tages i Brug
paa ny. Bek.Nr.235y»1934.§8. I.2) (nu især

dial.) til II. tære I.2: det at fortære mad (og

drikke) (jf. VSO.); ogs. (jf. bet. 2; m. over-

gang til konkr. bet.): forsyning ell. underhold

med (den for en person fornødne ell. normale

mængde af) mad og drikke; forplejning;
ofte konkr.: hvad der (paa visse tidspunkter,

inden for visse tidsrum) fortæres af mad og

drikke; spec. (jf. Rejsetæring^ om fødemidler

og drikke til at leve af paa en rejse, en (læn-

gere) tur. Joseph befalede, at man skulde
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fylde deres Poser med Korn . . og give dem
Tæring paa Veien (1931: Rejsekostj. 2Mos.
42.25. alt Brødet til deres Tæring (1931:
deres Rejsebrød^ var tørt og muUent. Jos.9.5.

En Bid Brød til Tæring paa Veien havde han
dog faaet med i sin R&ndsel.Ing.EF.XIII.
118. Viin, Kringler, stegte Duer med Ge-
miise,

|
(Nødvendig Tæring paa den ode Vei).

PalM.VI.284. nu skal det gaa, som det var
smurt, hvis I ellers vil give Æde til Bæsterne, lo

For vi Andre vil arbejde paa egen Tæring.
Goldschm.II.108. UfF. ||

(m. overgang til

bet. 2) i faste forh. knap ell. smal (Moth.
T256. Heib.Poet.1.384. VSO. jf. Mau.4185)
tæring, (jf. Smaa-, Smaltæring og u. For-

tæring 2.3) utilstrækkelig, halvsløj kost; ogs.

(til bet. 2) om ringe levevilkaar. Koner . . i

Barselseng holder man . . gierne paa en knap
Tæring. Tode.ST.1. 226. Heib.Poet.VIII. 110.

(lægen) levede nu i længere Tid paa knap 20

Tæring i Hovedstaden. ZaA;iVieis.(r^47. kost
og tæring, se III. Kost sp.l95^*.

2) (m. overgang til bet. I.2 ; 1. br. i olm. spr.)

til II. tære 2.i; dels som vbs.; dels konkr.:

hvad der (normalt, paa et vist tidspunkt, gen-

nem et vist tidsrum) behøves, bruges til

livets ophold; ogs. om udgifter hertil. Moth.
T256. Eolb.Ep.V.34. at tage Attestats paa
et halvt Aar; og det paa halv Gage og halv

Tæring. Til den Ende slog han og en Slægt- 30

ning sig sammen om Logi og Kost. BJicft.

(1920).XXY90. *Lad ham da bringe dem
(0: pengene) hid, vort Folk til almindelig

1dirmg.Wilst.ll.XVllI.v.301. kost og tæ-
ring, se II. Kost. jf. (om udgifter i anled-

ning af en rejse): (han skal) igiengive den-

nem deris Tæring, som de giort have frem
og tilbage igien til deris eget.DL.1-6-21.

\\

i talem., ordspr. frisk mod er halv tæring,
(ænyd. d. s. (PSyv.1.69.380); nu næppe br.} 40

ved mod og kækhed overvinder man mange
vanskeligheder; lykken staar den kække bi.

Moth.F371. frisk Mod, Antonius (9: en frier),

er halv Tannn^.Uolb.Kandst.I.l. Langebek.

Breve. 403. Biehl. DQ. III. 76. Bagges. DV X.
275. sætte tæring efter næring (tærin-

gen efter næringen), se 1. Næring 2.i.

3) til II. tære 3.2: hvad der tærer paa
en; udtæring; især (jf. Næresot^ som beteg-

nelse for forsk, sygdomme, ved hvilke legemet 50

lidt efter lidt afmagres stærkt, (ligesom) svin-

der hen, ell. ved hvilke enkelte organer lidt

efter lidt ødelægges og (ligesom) svinder hen

(jf. Ryg(marvs)tæring samt Strubetæring,
om tuberkulose ell. kræft i struben. Tops.II.

337. Sal.'XXI1.455); spec. dels (nu navnlig

dial.) om brystsyge, lungetuberkulose
(Phthisis pulmonum); lungetæring; dels

(med.) om langvarig tarmlidelse hos spæde
børn (Atrophia infantilis). Mit Legem svin- 60

des, som jeg plaget var af Tæring. //oi6.

MpS.277. Tæring. Hectica. Som kaldes ellers

den Tærende Syge . . Atrophia er den egent-

lige Tæring hos Børn. WetsbachsCuur.(overs.

1755). 185. Apot.(1791). 214. 456. naar den
Syge, som svinder i Tæring, troer sig sun-
dest, er Sygdommen forfærdeligst. Zterjfc.

VIII.124. Doktor C. . . var Fattiglæge og . .

vant til at se Tæring hos Smaaborn. Beras.
FD.193. VoreSygd. 11.250. IV 247. JSMøll.
MB.237. Feilb. LollO. om lign. sygdom hos
dyr (jf. Tuberkeltæring;; MøllH.VI.84. ga-
loperende tæring, galoperende svindsot (se
u. galopere 2.1^. Elkjær.NT.12. Den galop-
perende Tæring fuldbjrrdede sit Værk (0:
hun døde).Lauesen.RV66. den tørre tæring,
se u. tør.

II
billedl. ell. i sammenligning.

Philosophie, Poesie læger alle Siæle-Febere
og Tænngei. Bagges. DV IX. 248. *(du) har
ingen Ro

|
til at sidde og visne af aan-

delig Tæring, fi^aaiund. 376. hans evindelige
Goldhed . . havde gjort Indtryk paa ham
af at være ligesom en Tæring, der havde an-
grebet hans Talent. JPJac.11. 190. jf. ovf. 1.8:

det nylig saa velfyldte Spisekammer havde
. . faaet galopperende Tæring. Rørd.P.244.

4) (ty. zehrung; vel til bet. l.i) ^ den kom-
pakte sats fra sjælens (6.3) top til hylstrets

ende i en (krigs) raket. MilTeknO. Scheller.

MarO.
^

tæring-fri, adj. {jf. ty. zehrungsfrei

;

s;.) fritaget for betaling for underhold, tæring

(1.2, 2). vAph.(1764). Leth.(1800).

Tærings-, i ssgr. (sj. Tæring-, se

Tæringssalve
; ;/. tæringfrij. dels (fagl.) til

Tæring l.i, fx. Tærings-angreb (Automobilets

Uaandbog. ( 1939). 217) , -beskyttelsesmiddel

(smst.), -centrum (o: punkt, hvorfra en tæring

har bredt sig. Bl&T.), -plet (MdsskrDyrl.
LVII.118)

Il
dels (og især; nu navnlig foræld.)

til Tæring 3. -død, en. død, der fremkaldes

af tæring, uegl.: Et Par halvt udgaaede Pile-

træer stod og døde en langsom Tærings-

død i ^z.nåei.Schand.IF.344. -salve, en.

(apot.) salve, der paasmøres underlivet som
middel mod tæring hos børn. Tæring-: Apot.

(1791).31.216. -sot, en. tæring. Blaum.Mand-
dom.(1900). 167. billedl: ved det 18de Aar-
hundredes Slutning hjemsøgtes ogsaa (Sorø

Akademi) af Tdirmg's,%ot.HSchwancnfl.In.374.

•syg, aÅj. Bang.L.174. ChrNBrodersen.Thø-
gerLarsen.I. (1942). 196. billedl.: Du er ty-

pisk nok, Kammerat, led ved Livet, impo-
tent over for det, og tæringssyg efter ciet.

JVJens.D.175. -ydre, et, (med.) udseende,

legemsbygning, som er karakteristisk for et

menneske, der har (medfødt) disposition for

ell. lider af toåring. VoreSygd,11.255.

Tærn, tærnet ofl., se Tern osv.

I. Tærre, en, et. se Tarv 8p.846**.

II. tærre, v. se tærge.

Tærsk, et ell. (jy., jf. dog JHSmidth.
Ords. 166) en ell. (alm.) pi. [tvx»g] ell. (i

bet. 2 næsten kun) [tsosg] (jf. skrivemaaden

Tæsk. JHSmidth. Ords. 166. PFabcr.SK.36
(cv3 Flæsk). Wied. Silh. 197. MKlitgaard.MS.

153. sml. IJnivBl. 1.373. C Reimer. NB. 384.

Feilb. LoUO.). flt. d.s. {til tærske) I) (dial.)

XXIV. Sentrykt •*/, 1948



1459 tærske tærske 1460

slag (vel egl. med en plejl). a fik saadan
en Far (o: færd, et „tag") paa Nis (o: nis-

sen) i Dag og smak ham en helvedes Tærsk
(AOlrE.NG.295: et helvedes tærsk; med
min Grob. Thiele. 11.271. Feilb. 2) (dagl.)

som pi.: slag som afstraffelse; klø; prygl;
hank. (ofte i forb. faa, give, skulle have
tærsk;. Hvor du skulde håe Tæsk. JH
Smidth.Ords.166. Tærsk skal Du ha.\ Drachm.
STL.130. han (skulde) faa de Tærsk, han
aabenbart trængte haardt til. Pont.D.135.

Han var ikke bedre værd end at jeg tog

og gav ham nogle gode Tærsk. JørgenNiels.
D.68.

II (jf. tærske 3.2 slutn.) overf., især

om militært nederlag. *paa den hede Kam-
pens Dag

I

Grev Welf fik Tærsk og maatte
Qye.Winth.III.273. Venderne . . vræler

altid, naar de gaar paa — og naar de faar

Tærsk, de har Hærskrig i begge Ender.
Gravl.DD.95. \\ et lag (se Lag 2.2), en
(om) gang (Ugeskr.fRetsv.l946.A.44. PoL»%a
1947.7. spj) tærsk, tørre tærsk, se tør.

der vanker tærsk, se vanke.

tærske, v. ['t'Brsga] ell. (dagl., i rigs-

spr. uden for let. 1-2} ['tæsga] (jf. skrive-

maaden tæske. RudBay. EP. 1.148. Schand.
BS. 41. AndNx.LK.116. sml. UnivBl.1.392.
Thorsen. 18. Feilb. LollO.). (dial. træske.
Feilb. jf. ndf. 1.42). dels m. svag bøjning:

præt. -ede ell. (ved paavirkning fra den stærke

bøjning) f torskede ^udtorskede. Baden.JurO.

1.262); part. -et ell. (vel ved indflydelse

fra den stærke bøjning; nu næppe br.) -en
^Korn, baade tærsken og utærsken. Cit.1731.

(RNielsen.Sejerø.(1923).81)); dels (nu kun
dial.) m. stærk bøjning: præt. ta(r)sk (IKrøn.
21.20(Chr.VI; 1871: tærskede^. Sort.PSkan.
47. Grundtv.SS.II.148. Drachm. DJ. 11. 69.

JVJens.HF.60. Gravl.T.49. sml. UnivBl.I.

392. Esp.349. Thorsen.88. Feilb. LollO.),

to(r)8k (JBaden.Gram.136. MO.(„hos Al-

muen"). Esp.349), trask (Blich.(1920).XIV
154. Feilb.); part. to (r) sket (taa(r)sket)

(DL. 1—24—23. Agerdyrkningen efter de nye-

ste Erfaringer, (overs. 1772) . 71 . FarumEr. 99.

Rask. De tiVezirer.(1829).20. Sv Grundtv.FÆ.
11.56. Wied.Silh.120. sml UnivBl.1.392. Esp.
349. Thorsen.88. Feilb. LollO.), to(r)8ken
(taa(r)sken) (Reenb.Æ.13. OeconJourn.1757.
180. Blich.(1920).XXII.102. JakKnu.8.61.
CReimer.NB.412. Feilb. i forb. m. have:
Blich. (1920). XXI. 163. HPHansen. Trange
Kaar.(1932).54. Korch.LL.116), hvortil best.

f. og flt. to(r)skne (OecMag.I.157. Riber.II.

167), tu(r)sket (Dania.IX.39 (sydsjællandsk)),
tu(r)sken (Moth. T 84. Sort. (Saml Danske
Vers.WI.150). jf. JBaden.Gram.136), tro-
sket, trosken olgn. (Feilb.). vbs. -ning
(s. d.), jf. Tærsk, Tærskeri. (ænyd. tærske
(se lemtærskej, te(r)ske, threske (præt.

tarsk, to(r)sk, part. torsket, tu(r)sket, (af)-

trøsket;, glda. thærskæ (Ruth.3.2(GldaBib.)),
æda. therskæ (Småstykker.(1884-91).32), sv.

troska (fsv. d. s. og J)ryskia, J)riska m. m.),

no. treske, oldn. J)ryskva, J)riskja, glno.

J)reskja, mnt. derschen, oht. dreskan (nht.

dreschen;, oeng. J)erscan (eng. thresh, thrash;,

got. J)riskan; grundbet.: søndertrampe med
fødderne, sml. (sandsynligvis laant fra germ.)
ital trescare, stampe med fødderne, danse,

sp.-port. triscar, stampe med fødderne, oldfr.

treschier, danse; jf. II. torske, I-II. Tærskel

II
i bet. 1-2 især landbr., i de øvrige bet. dagl.

10 (ell. dial.))

I) behandle den afhøstede sæd (af de
alm. kornsorter) med slag af en stok,
plejl ell. i en maskine (tidligere ogs. ved
stampning af dyr olgn.) og derved skille
kernerne fra straaet; ogs. om lign. behand-
ling af andre afgrøder, fx. bælgfrugter, hvor-

ved frøene skilles fra frøhus olgn., ell. af tør-

rede blade for at fraskille stænglerne (Manu-
fact.(1872).254). \.\) i al alm. (han) tærskede
(Chr.VI: tarsk; Rweåe. lKrøn.21.20. en
kalv, som er oplært, og elsker at tærske
(1931: tærskede Yilligt). Hos.lO.ll(Chr.VI).
Holb.JH.I.250. Byg-Sæden skal, efter at

den er tærsket af Straaet, igien sammen-
føres. JPPraW.^CSi. *Lad . . Bondemanden
1
Tærske Kornet paa sin liO.Oehl.XIY59.

*Vi tærskede Mais og vi tærskede Raps,
|

Og Fogden tærskede (se bet. S.2) os om-
kaps. ARecke.81. (raps) blev taarsken paa et

30 stort Se]\.JySaml.4R.Y207. der (var) en
Husmand, som task i Præstegaarden. ^ord-
sjællF.II.112.

II
i forb. m. præp. med til

angivelse af det benyttede redskab. Dild tær-

skes (1931: knuser man; ikke med Tærske-
vogn. £s,2S.27. Vi brugte Mejered og vi

task med Pleie\.Gravl.E.45. Vi tærskede
med Maskine, DannptæTskeT. ErlKrist.NS.
111.

II (jf. bet. 3; i forb. m. præp. paa: slaa

(paa sæden) med en plejl. Midt paa Loen
40 fremlegges 10 Neger, 5 paa hver Side . . og

saa nær sammen, at man vel kan tærske

paa een ad gdi.ngen.JPPrahl.AC.79.
\\

part.

tærsket anv. som adj. *tursken havre. 5'orf.

(SamlDanskeVers. * VI.150) . Bornh.Samlinger.

XVII.(1926).36. 1.2) i særlige forb. m. adv.

II
(nu 1. br.) i forb. tærske af. 1. d. s. s.

bet. 1.1; ogs. (jf. bet. 2) m. h. t. kerner (frø):

skille fra straaet ved at tærske (l.i); af tær ske

(1). Moth.T84. Clitau.PT.130. et Aar tarsk

50 (han) 16 Traver Rug af, og deraf blev kun
2 Tdr. Rug.AarbHards.1937.1. 2. blive fær-

dig med at tærske; aftærske (2). Moth.T84.

jf. VS0.I.115.
II

tærske op, (især dial.)

tilendebringe tærskningen; op tær ske. Moth.

T84. Hamann.FynskLandmandsliv.(1905) .59.

II
tærske ud, (jf. udtærske; nu næppe br.)

tærske (l.i); aftærske (1); ogs. d. s. s. aftær-

ske 2 (jf. VSO.VII.386). Moth.T84. vAph.

(1764). 1.3) i særlige udtr. (til dels med vi-

dere anv.). tærske rent, se III. ren 2.3.

tærske til punds, for, i, paa tønden,
i tøndetal, se Pund 2.i, Tønde, Tønde-

tal, tærske for halm, (ænyd. d. s. (Kalk.

11.131. PSyv.II.18); om oprindelsen se Lang-
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halm sp.SGG*"^; sml. u. slide 1.3; nu kun
dial.) arbejde (stærkt) med ringe udbytte ell.

forgæves; tærske (for) langhalm (se Lang-
halm 2.i;. VSO.II.504. et Skolevæsen, der
holdt sig til Skallen og tarsk for Halmen.
Grundtv. HV.III. 346. Krist. Ordspr. nr. 9 710.

jf. bet. 4.2: tærske (for) langhalm, se

Langhalm 2. tærske tomt straa olgn.,

(jf. ty. (leeres) stroh dreschen i lign. bet.;

nu næppe br.) udføre unyttigt ell. forgæves i'o

arbejde; tærske (for) langhalm (se Langhalm
2.1^. hans Herre reiser, fordi han ikke vil

tærske tomt Straae; fordi han seer at al

Umage, er iorgieves. Skuesp.VII.135. jf.:

Kritikken tærsker kun på tomme Avner,
når den vil skille Klinte fra Hvede i hans
YærkeT. Hjort. Krit Lit. II. 149. \\ i ordspr.,

talem. olgn. binde munden (til) paa den okse,

der tærsker, se binde 1.2. (især dial.:) man
skal tærske eller gaa af loen (drikke eller 20

gaa af kroen) ell. tærsk, naar du er i loen

(drik, naar du er i kroen). Mau.I.136. Krist.

Ordspr. nr. 9705-6. FynskHjemstavn. 1930. 47.

Feilb.

2) m. h. t. mængde, kvantum af korn (frø):
udvinde ved at tærske (l.i). jeg (avlede)

sytten Traver og ni Neeger, hvoraf jeg tarsk

14 Tdr. 6 Skp. Rng. Tilskueren f.Landvæsenet.
1799.230. 18 Traver, af hvilke han tarsk

9 Tdr. Byg. Begtr.SjælUI.80. Der tærskes 4 30

bushel hvede i minuttet. Dederovre.(1912).79.

3) overf. anv. af bet. 1, om handling ell.

foreteelse, der minder om tærskning, især med
plejl. 3.1) (jf. bet. 3.2^ i al alm. om levende

væsen: føre et ell. flere kraftige slag
mod noget med en genstand (stok olgn.)

ell. legemsdel (fx. hale, haand ell. (nu
næppe i rigsspr.) fod); slaa haardt til ell.

i noget ell. (nu næppe i rigsspr.) sparke
til, trampe paa noget. Moab skal tærskes 40

(1871: nedtrædes^ under ham, som man
tærsker (1871: nedtræder^ halm i møg. Es.

25.10(Chr.VI). det fierde dyr . . skal æde
al jorden, og tærske (1871: søndertræde^
den, og knuse den. Dan.7. 23 (Chr.VI).

|J
uden obj. da han kom bag ved hoppen, sa

tarsk hun til ham, så han for til vejrs.

Skattegraveren.l887.1.197. Torsken den tarsk

(task, „slog med lla,\en'').AarbLollF.1942.58.

i rigsspr. især (m. overgang til bet. 4) i forb. 50

som tærske i klaveret, i tangenterne
olgn., som udtr. for larmende (og ukunstne-
risk) klaverspil: hamre (2.i); tampe (I.2).

3.2) (jf. lemtærskc; i rigsspr. næsten vulg.)

m. h. 1. levende væsen ell. (nu sj.) legemsdel:

klø, prygle, tampe (som straf, tugtelse);

især: prygle haardt og vedholdende;
give tærsk (2). min Rygg (blev) brav tærsket

af min liuHtrue.Holb.Jep.I.S. han (o: en

skoledreng) er bleven tærsket i Næverne. 60

Tode.V.153. der skulde Ingen tænkt andet,

end at han med det samme vilde fløiet paa
ham og torsken håm. Blich.(1920).XXVl.4.
hvor jeg vilde tærske Dig, hvis Du blev min

Konel Wied.BSt.123. *Lad nu Hesten rende
I

rask paa rappe Hove
| over Heden . .

|

Tærsk den, hvis den trættes. TomXns^.^/si
Sagaer.II.251). jf.: da vil jeg tærske Eders
Kjød med Torne af Ørken. Z)ow.S.7.

||
(fan-

den) tærske mig, (sml. fanden piske mig
u. II. piske 1.2; sj.) brugt som ed. Der skal
du tærskedig se Madvarer, tænkte vel Rxm-
åen.JacPaludan.EV65.

\\ i forb. m. obj.-præd.
olgn. (sml. u. Skærtorsdagssuppe^. (han) lod
sine øvrige Krigsfanger . . terskes ihjel.

EJessen.RI.17. B. tæskede ham grøn og
blaa. TomKrist.Overs. afFarrell: UngeLonigan.
(1942).47.

II
i særlige forb. m. adv. tærske

af, (nu sj.) give en ordentlig dragt prygl.

Moth.T84. VS0.I.115. tærske (i)gennem,
(jf. gennemtærske 1^ d. s. Moth.T84. jeg fik

jtat paa en Bondekarl der stod og gloede,

og terskede ham ig]ennem.Goldschm.Hjl.I.
164. S&B. Feilb. \\ uden obj., i forb. tær-
ske (løs) paa (en). Cit.l721.(Kall399a.99^).

de (gav) sig til at tærske paa dem af

fulde Livs Kræfter. Biehl.DQ.1.125. jeg tog
til Svøben og task paa Øgene. JVJens.HF.
60. (han) tæskede løs paa mig.MKlitgaard.

GM.141.
II (jf. u. Tærsk 2) uegl.: til-, ud-

dele slag; tilføje nederlag i kamp. det var
grueligt at see, hvor glubsk de Vovehalse

(0: oldtidskæmper) tarsk paa hinanden. Der
vankede da paa begge Sider Ung. Grundtv.

DV.I.387. »Tyrken tarsk' dem (o: englæn-

derne), som med V\eiel.Drachm.DJ.II.69.

3.3) med et ell. flere kraftige slag fjerne
noget ell. slynge det bort ell. kaste, slynge
noget haardt imod noget andet. Svirp, sa'

han Per, han tarsk hans kat i kjærnemælk.
Krist.Ordspr.419. (man) blander Kortene
paany, man tærsker det ene Kortblad i Dæk-
ket efter det andet som naar Grovsmeden
slaar til med Hammeren. jyJens.Ci53. *de

arge Smaadjævle hun tærsked i Gulv (jf. u.

Gulv 1.1). Aakj.SVII.175. i Cirkus (ser man)
Negre i røde Skjorter jage rundt for at tær-

ske Hattene af hma.nden.Wanscher.(Kun8t-

musA.1915.140). 3.4) om ting, visse natur-

fænomener: bevæge sig mod ell. ramme
noget (gentagne gange) med haarde slag;

piske (II.2.2); ogs. (m. særlig tanke paa lyd):

bevæge sig (i luften) med stærke smæld olgn.

* Regnen i Tordenskræpperne task. ThøglMrs.

(ChrNBrodersen.ThøgerLarsen.I.(1942).232).

I Havstokken tærskede Bølgerne løs. CF
Mortens.KA.55. et haardt Pust kom forfra,

saa Sejlene tærskede. iiCnud/lmi.////./^^. Blæ-

sten . . tærsker os om Ørene.MLorentzen.

AL.14. (en) tærskende Sneregn. SorøAmtstid.

*ytl946.4.8p.3. jf.: Trommen . . overdover

Skalmejen med sin grove, brovtende og

tærskende T&kt. JVJens. LB. 60.
\\ (jf. bet.

3.d) m. obj. og adv. ell. præp.-led: slaa mod
ell. til og føre i en vis retning. Stormens Slag,

I
som tærsker stride Totter |

af det straa-

klædte T&g.JVibe.RS.*(1921).79. (skibs-)

Skruen graver i agter, tærsker en hvid Mal-

92*



1463 Tærske- Tærskel 1464

strøm af Vand op om sig. JVJens.RF.38.
det lød som naar Vinden tærsker en Dør i.

sa.Møllen.(1944).16.

4) overf., som nedsæt, udtryk for (anden)
intens, vedholdende, triviel virksom-
hed. 4.1) m.h. t. kort(spil); egl. (jf. bet. 3.3):

kaste kortene haardt mod bordet, naar der

spilles ud, lægges til; nu nedsæt, betegnelse for

at spille kort (længe, ivrigt) (jf. tampe 1.2j;
i forb. tærske kort ell. (især) tærske i

kortene. Det er . . ikke til at begribe, hvor
det kan more Nogen, at sidde og tærske i

Kortene. AntNiels.FL.il1.50. de (drak) og
tærskede i Kortene. JVJens.NH. 71. de sad
og tæskede KoTt.AndNx.DM.il1. 77. Feilb.

UfF. 4.2) (nu mindre br.) m. h. t. læsning,

lektier, kundskaber: mase med; slide i;

terpe; gennemgaa (noget besværligt, lang-

trukkent, kedeligt). *Thi jeg maa plukke i

Ciceros Laser,
|
tærske paa en kjedelig, lang

KommentBLT.Ploug.I.71. hellerikke paa Hus-
moders og Børns Moralitet synes . . den evige
Tærsken Bibelsteder at have haft den
forønskede Indflydelse. HSchwanenfl.M.1.13.
Barnet tærsker i sine Lektier.DÆH. nu især

(jf. gennemtærske 2) i forb. tærske igen-
nem, S&B. Balles Lærebog . . tærskede vi

igennem fra A til Ø.Skjoldb.MM.1.22. Vor
lJngdom.1942l43.261. de (fire udenrigsmini-
stre) tærskede den italienske Traktats Be-
stemmelser igennem T^a,a,ny.ErikMøll.(Gads

Mag.1946.465). jf.: hvor findes de Raad og
Midler . . som ikke er tærsket igennem saa
tidt, at en Gentagelse fra Tryk grænser til

TTiwialitet.BornholmsLandbrug.l932.205.sp.l.

tærske noget ind i en, banke (ILS.i), tampe
(1.2), terpe noget ind i en. VKorfitsen.KF.67.
(hun) tærskede Brokker af Viden ind i Ho-
vedet paa en halv Snes Pigebørn, i^imesi.

Overs.afGide: VatikanetsKældere.(1942).95.
\\

(jf. fortærsket; 1. br.) m. h. t. emne, melodi
osv.: behandle, gentage (for) ofte, især:

saa mange gange, at det efterhaanden virker

kedeligt, flovt, forslidt. *just derfor er de
(o: skuespillene) tærsket fortidt,

|
Saa at

spille dem er næsten en YdX\it.Recke.ST.9.

5) om person: bevæge sig hurtigt, skynd-
somt ell. voldsomt; ofte i forb. tærske af,
omkring (UfF.). *tarsk han end nok så
drabelig løs (o: under dansen),

|
og føg de

(o: de øvrige dansende) tilværs som Avner,
|

de daled atter i Klumper omkring
|
den

tåvlige Københavner. Blaum.AH.139.
6) (sml. piskende (u. IL piske 6) og tor-

skende i sa. anv. samt jy. torsken som for-

stærkende adj.; dial.) part. tærskende anv.
som forstærkende adj. (Feilb.) og adv. det
(var) tæskende ta.a,heligt.ErlKrist.N8.113.
han blev saa tærskende gal. UfF.
Tærske-, i ssgr. (dial. ogs. m. former

svarende til de u. tærske anførte sideformer;

jf. Feilb.). især (landbr.) af tærske 1; saa-
ledes (foruden de paa alfabetisk plads an-
førte) fx. Tærske - apparat , -arbejde, -dag.

-folk, -karl, -raaade, -metode, -redskab.
-brand, en. (forsikr.) ildebrand, foraarsagct

ved tærskningsarbejde med (kraft) maskine.
Assurandøren.l935.104.sp.l. -bro, en. bro

(1.4.5) i en tærskemaskine. KBecker.TK.1.53.
-bræt, et. (sj.) om tærskeslæde. *Til et
Tærskebrædt jeg gør dig,

|
skarpt og nyt

med Pigge ip&a,.EBrand.J.112. -gilde, et.

(især foræld.) gilde, der holdtes paa en gaard,

10 naar tærskningen var tilendebragt. Amberg.
SprKult.VII.54ff. -g^nlv, et. (ænyd. d. s. i

bet.: gulv til at tærske paa; foræld.) underlag,

paa hvilket sæden føres ind igennem tærske-

maskinen. ConvLex.XVIII.308. -hjal, et.

(bibl.) orientalsk tærskeapparat, bestaaende af
en dobbelt ringtromle med tænder paa ringene.

Ords.20.26(1931). -hor, en. ^ en art hør,

Linum usitatissimum vulgare, hvis frøkapsler
ikke aabnes af sig selv, hvorfor frøet maa ud-

20 vindes ved tærskning. OpfB.^VII.443. Nytte-
planter.366. -knab, en. (foræld.) tærske-

apparat, bestaaende af en lang riflet og konisk
blok, der i en kredsformet bane blev trukket

hen over den i et lag udbredte sæd. -knob:
Landbo.IV643. -korn, et. {ænyd. d. s.; nu
næppe br.) korn, der (skal) tærskes; billedl.:

Es.21.10(Chr.VI).
I. Tærskel, en. [iti}rsg(9)l] (dial. Tæ-

skeL PoUy%1941.Sønd.i2.sp.l. Feilb. Bren-
ZQ derup.§40. UfF.). best.f. tærsk(e)len; fit.

tærskler (Saaby.'') ell. (sjældnere) tær-
skeler (Moth.T85. SprKult.IVO. jf. Feilb.).

{ænyd. terskel, tærskild, banketræ, eng. thre-

shel, plejl (oeng. J)erscel, J)riscel i sa. bet.),

ty. (dial.) drischel, dreschel, (del af) plejl

(mht. drischel, oht. driscil(a)^, jf. skaansk
torskel, banketræ, plejl (Rietz.756); til tær-
ske; foræld.) redskab, bestaaende af en træ-

plade (med haandtag, skaft) og anvendt til

40 at banke, slaa med for at bearbejde ell.

behandle noget. Rørene (o: i et rørtag) glat-

tes ikke ved at snitte dem, men drives ind
med en Tærskel. Dette Værktøj er gjort af

et Brædt 8 eller 9 Tommer i Qvadrat, paa
dets Bagside er fastgjort et Sk&it.PhysBibl.
XI.288.

II
især: et fladt stykke træ, i reg-

len med haandtag (ell. skaft), som (især) i

ældre tid anvendtes til at banke vasketøj
med; banke træ (jf. Banke-, Totærskel og u.

I. Træ 3;. Moth.T85. Amberg. PMøll.(1855).
11.202. Moderen stod ude i Vandet (o: aaen)
ved Toestolen og slog med Tærskelen paa det

svære Linned. HCAnd.(1919).III.83. Kultur-

minder.1940-41.109. Kværnd. Feilb. UfF.
II. Tærskel, en ell. (sj.) et (Bregend.

MAG. 152). [it?rsg(a)l] (dial. TæskeL jf.

Feilb. (u. dørtærskel^ samt u. Dørtærskel.— sj. skrevet Tærskild. HMikkels.D.5{oo
Eskildy. &es<. /. tærsk(e)len; /Z<. tærskler

60 ell. (sjældnere) tærskeler (AxJuel.KF.92).
(ænyd. (dør)te(r)skel, glda. tærskæl (DGL.II.
330 var.), (dør)thræskel (Mariagerleg. 262)
ofl. (se DGL.II.330var.V335var.), æda. thær-
skilde, -skyldæ, -skuldæ, (dør)thørskild,(dør)-
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thræskæld (se Brøndum-Nielsen.GG.1.207.II.
262), SV. troskel (fsv. thryskule, Jjriskulde

m. m.), no. terskel, treskel, no. dial. treskald,

oldn. J)reskoldr og (m. omdannet ^orm) pre-

skjoldr, prepskjoldr, mnt. dreskelef, oht.

driscubli, -scufli, 'oeng. J)erscold, J)erscw(e)ald

m. m. (eng. threshold}; første del af ordet

vistnok til tærske (i en het.: trampe, træde

paa), men anden del (der har undergaaet en

række omdannelser) af uvis oprindelse)

1

)

(tidligere 1. br. uden for ssg. Dørtærskel,

jf. VSO.) tildannet (smalt og fladt) stykke af

træ ell. andet materiale (ell. flad sten olgn.),

der ligger langs jorden (gulvet) i døradbningen

og i reglen danner karmens hundstykke; ne-
derste tværstykke i dørkarm; dørtær-
skel, -trin; ofte anv. m. særlig tanke paa,

at tærskelen markerer indgangen til et hus

(en lejlighed) ell. (jf. bet. 4:) danner en grænse

mellem ens bolig, enemærker og den omgivende
verden. Moth.T85. vAph.(1764). I Indgan-
gen ligger . . en lavere Steen, der udgiør et

Slags Tærskel Molb.DE.1.31. (det blev da)
Skik . . at byde „Guds Fred" i hvert Huus,
over hvis Tærskel Man traadte. Grundtv.
Vennebrev.(1839). 19. *Saa staaer paa Tærsk-
len jeg af Helligdommen (o: paladset). PalM.
TreD.31. enhver befandt sig godt, naar man
kom over Hjemmets Tærskel. EllenReumert.

TolykkeligeHjem.(1919).65. da hun betraadte

Husets Tærskel (1871: Dørtærskelen^, døde
Drengen. lKg.l4.17il931). jf.: Længe nok
har jeg (o: det danske sprog i Sønderjylland)

Bondepige været,
|
Siddet paa Tærskel (o:

udenfor) og spundet paa min Teen.KKar-
stens.S.212.

\\ f øverste tærskel, øverste

tværstykke i dørkarm. vAph.(1764). \\ talem.

have syv sind over en tærskel (almin-

deligst Dørtærskel (s. d.)): Bodil har syv
Sind over én Tærskel, nu fjaser hun med
Eleven skønt han ikke er sine sejsten Aar
enilnu.AndNx.PE.I.199. KBirkGrønb.BS.72.

2) (fagl.) vandret liggende tømmer-
stykke, der minder om en tærskel (II. 1). ||

tømmerstykke, der tjener som anslag for dok-

ell. sluseport (jf. Dok-, Slusetærskel samt
Slagsvellej. Scheller.MarO. Er Slusen over-

dækket, faar Portene Anslag (Tærskel) baade
foroven og forneden; men er Slusen aaben
foroven, kan Portene kun have Anslag ved
Bunden (Tærskel). 5aL»XX7.776. || i stæmmc-
vcerk: tømmerstykke ell. betonkant olgn. i bun-

den af gennemstrømningsaabningen. LandbO.
IV386. Sal*XXI1.238 f. Il den nederste kant

af et slæbested (1). SaVXXI.781. \\ slag-

beddingens yderste kant. TeknLeks.II.48.

3) overf. anv. af bet. 1, om naturforhold.

3.1) 4f- forhøjning i sø-, flod- ell (især) hav-

bund, grund (1.3.2), navnlig: som ligger

tværs over et sejlløb; ofte i best. f. som
stednavn. JensSør.II.92. SøkortStedn.26.145.

Tærsklen ved Gibraltar (rager) forholdsvis

højt op og kunde tænkes at danne en rent

fysisk Barriere for (hav)DyT3 Indvandring.

Naturforskeren Johs. Schnidt. (1947) . 54. 3.2)
(geol) lang (og smal) forhøjning paa
jordoverfladen, fx. i en dal (paa tværs af
denne). Hoveddalen (i Hoptrup) er ved
Tærskler delt i 3 Afsnit. Trap.*/Z.i01. Sø-
borg Sø var oprindelig en Ferskvandssø,
afspærret fra Havet med en Landtærskel.
Danmark.III.(1943).686.sp.2.

4) (jf. u. Dør-trin, -tærskel samt u. I. Dør
10 3.1 ; o ell. fagl) overf. anv. af bet. 1 : hvad

der danner (ligesom) en grænse, et skel; ofte

i forb. m. en gen. ell. et præp.-led m. præp.
af ell. (især) til. 4.1) grænse(linie), skel
mellem to (land)omraader; indgangen
til et omraade, land. de aarhundredlange
Kampe mellem de byzantinske Kejsere og
de sassanidiske Konger foregik saa at sige

lige paa Ørkenens Tærskel Østrup.AE. 61.

Krigen standsede paa (oen Ceylons) Tærskel.

20 KrarupNiels.G0.21. 4.2) grænse, skel mellem
to tidsperioder, udviklingstrin, tilstande olgn.;

især: det punkt, det stadium i et tidsforløb,

en udvikling, en proces olgn., hvor (overgang

til) et nyt tidsafsnit, et nyt (udviklings)trin,

en ny tilstand indtræder ell. er umiddelbart

forestaaende; overgang; indgang; begyn-
delse, nu, da hun dog rimeligvis stod paa
Dødens Tærskel nauch.IV233. *paa For-

aarets Tærskel A'pTilGjel.Rø.134. allerede

30 inden for Skolens Mure (er) den Tærskel

langsomt og umærkeligt blevet overskredet,

som skiller Drengen fra Ynglingen. /Storc/ce.

(Studenterbogen.(1896).4). J. læste Kæmpe-
bogstaverne (i avisen) : Paa Krigens Tærskel.

JacPaludan.TS.91. \\ i forb. m. flg. præp.-led:

paa Tærskelen til Oldingealderen tilhører

han endnu den aandelige Fortrop. Brandes.

II1.311. paa Tærskelen af Vinteren (o: i

september). NaturensV1916.12. || (fagl, især

40 med. og filos.) m. h. t. fysiske ell sjælelige

forhold (jf. Pirrings-, Rumstærskelj. Den
nyere Psykologi har fundet Ordet „Tærskel"

brugbart til at betegne dot Punkt, hvor den

ene Sindstilstand gaar over i den anden.

WJames.ReligiøseErfåringer, (overs. 1906). 67.

Den Procent af Sukker i Blodet, ved hvilken

der netop begynder at træde Sukker over i

Urinen, har man kaldet „Tærskelen". Vore

Sygd.III.362. jf.: Visse erfaringer kan man

50 få, uden at man egentlig har gjort dem, men
man kommer så nær hen til deres tærskel,

at man oplever don fuldo forståelse af, hvad

de vilde ha bragt en. Hjortø. TO.37. Ascorbin-

syrcns Udskillelse med Urinen . . finder

(kun) Sted, hvis Nyrens Tolerance for Stoffet

overskrides. Denne „Nyretærskel", som
det hedder, er forskellig hos de forskellige

Individer. Pol.*/tl939. 10. sp.e. bevidsthe-
dens tærskel, se Bevidsthed 2.

Tærnke-Iade, en, (;/. ænyd. terscher-

ladc) ladebygning, som er indrettet saaledes, at

tærskning kan foregaa deri, ell som ogs. inde-

holder tærskeloen. Cit.l743.(Da.Slotteog Herre-

gaarde. 1.(1944). 629). Korch. LL. 123. Feilb.
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-lo, en. (ænyd. d. s.; jf. -lade og Tærskerlo
(u. Tærsker-^; landbr.) (del af) lo, hvor kor-

net tærskes. Gram.Nucleus.43. Winth.VI.244.
LandhO.III.321. SjællBond.39. Feilb.fu.tær-
skelade^.

Tærskel-sten, en. [II.l] (arkæol.)

sten, der tjener som trappesten foran indgangs-
døren (ell. som dørtærskel). Hatt.(Aarb.l938.

235).
II
om lav sten, der i gravkamre fra old-

tiden markerer indgangen og vistnok har væ- \'o

ret fodstykke for et lukke. SophMiill.VO.57.
JohsBrøndst.DO.I.200. -værdi, en. [II.4.2]

(fagl.) den mindste værdi, der fremkalder en
reaktion, sansefornemmelse olgn. Den succes-

sive Opfattelse er tydeligere end den simul-
tane, især ved netop skelnelige Indtryk
(„Tærskelværdier").Zfø^d.Ps?/A;/i49. Tærskel-
værdi . . den procentiske Værdi, til hvilken
Blodsukkeret kan naa, inden der begynder
at gaa Sukker over i Vrinen. Klinisk Ord- 20

log.(1921).251. Tærskelværdien. Den mind-
ste Lysmængde, der kan gøre Indtryk paa
Negativet. FotoLeks.56.

Tærske-løn, en. (jf. -penge 2) løn,

betaling for at tærske. LHøyer.G.74. VSO.
(tærskerne) fik 1 Tønde Sæd i Tærskeløn for

at tærske 26 Tønder. BornhHaandvEr.166.
•mand, en. {ænyd. therske-, tørskemand;
især dial.) person, der tærsker korn olgn.;

især: person (daglejer olgn.), der mod betcding 30

tærsker korn for en anden; tærsker (l.i);

ogs.: person, der arbejder ved et tærskeværk.

Moth.T84. Foersom.L.31. FrGrundtv.LK.257.
Esp.349. Feilb. UfF. -maskine, en. (jf.

-mølle 1 og Pig-, Slagle-, Stifttærskemaskinej
maskine til tærskning (og undertiden ogs. rens-

ning m. m.) af korn ell. (og) visse andre af-

grøder, fx. forskellige frøafgrøder; ofte (mods.
-værk) om mindre maskine, der kun kan
anvendes til tærskning. LTid.1736.184. han 40

(kunde) ikke . . hindre Hesten i at gaae
rundt i Gaarden i samme Skridt, som den
var vant til for Tærskemaskinen. Jng.£F.
VIII. 141. Gjel.R.112(se Syd sp.l395'').

Landbo.*II.602. -mølle, en. I) (foræld.)

en slags tærskemaskine, der anvender vand
som drivkraft. LTid.1736.186. Kraft. M. II.

805. Amberg. 2) (vel efter Trædemølle 2; jf.

tærske 4.2; sj.) overf., om (arbejdet, under-
visningen i) en skole, læreanstalt (hvor stof- 50

fet terpes ind). Indenfor bemeldte Bygnings
Mure florerede til daglig Brug en høiere Dan-
nelsesanstalt, men idag stod Tærskemøllen.
VKorfitsen.EV.89. -penge, pi. (ænyd. d. s.

(i bet. 1)) I) (jf. Tærskerpenge (u. Tær-
sker-^; foræld.) afgift, hvorved en bonde fri-

gjorde sig for pligt-, hoveriarbejde ved tærsk-

ningen. JySaml.II.364. Arup.DE.11.610. 2)
(sj.) d. s. s. -løn. Moth.T84. -plads, en.

I ) (især etnogr.) sted, plads, hvor korn (og eo

andre afgrøder) tærskes. VSO. Tærskeplad-
serne (Chr.VI: loerne^ skulle være fulde af
Kom. Joel.2.24. Tærskepladsen ligger højt
oppe lidt uden for Byen, hvor Vinden rig-

tigt kan blæse (o: i Syrien). NaturensV.1934.
163.

II
billedl. langt uden for hans gård,

vidste han, dær gik arbejdet på verdens store
tærskeplads som sædvanlig. Hjortø.Fa. 148.
2) (1. br.) plads, tjeneste som tærsker (l.i).

G Gregersen. KS. 150. -plejl, en. (1. br.)

plejl. yAph.(1759). Heib.Pros.X.19. MO.
\\

om lignende indretning i en ældre slags
tærskemaskine. ConvLex.XVIII.307. -port,
en. portrum, hvori der tærskes. FarumEr.
100. BornholmsTidende.*/sl937.5.sp.3. UfF.
-presse(r), en. maskine, der bestaar af et

tærskeværk og en dermed sammenbygget halm-
presser. SorøAmtstid.^*/sl947.7.sp.3.

Tærsker, en. [•t'Bfsgar] (nu kun dial.

Tærskere. NvHaven.Orth.108. Esp.349. Fr
Grundtv.LK.257). flt. -e. (ænyd. tersker(e),

tærsker, tørsker, ogs. tesker (OFCRasmus-
sen.Gisselfeld.(1868).25))

I) om person. 1.1) (jf. tærske l.i og Dag-,
Pund-, Stand-, Tøndetærsker, Tærskemandj
person, der tærsker korn olgn.; spec.:

person (daglejer olgn.), der mod betaling tær-

sker korn for en anden; ogs.: person, der

arbejder ved et tærskeværk. DL. 3—19— 6.

Holb.Ep.(BruunsUdg.V 302). Det Aar var
Folkeholdet 3 Piger, 2 Karle, en Dreng og
en T:gdTskGT.AarbKbhAmt.l923.44.

|| (jf. u.

Pundtærsker^ m. henblik paa, at den, der

tærsker, udfører et haardt, slidsomt arbejde,

har en kraftig appetit, trænger til hvile olgn.

(især i sammenligninger). Goldschm.VII.360.
jeg er saa hungrig som en Tærsker. CKMolb.
Amb.33. (jeg) arbejdede som en Tærsker fra

den tidlige Morgen til sent ud paa Natten.
Casse.IE.70. han sover som en Tærsker!
Woel.DG.162. især i forb. spise (CBernh.
NF.III.12. Feilb.BL.33) ell. (navnlig) æde
som en tærsker. Mau.II.344. Junge.40.
Han aad som en Tærsker, og drak som et

Sviin. Grundtv.Saxo.il.30. *Jeg . . æder som
en Tærsker, sover som en Sten. Børup.LN.l.
Feilb. 1.2) (jf. tærske 3.2; nu sj.) person,
som prygler en anden ell. jævnlig ud-
deler prygl. Sancho Panza (skreg) saasnart
han saae sin Herre falde, af fuld Hals til

hans Tærsker: at han ingen fleere Prygl
maatte give ham. Biehl.DQ.11.406. Panto-
mimen: „Harlekin, Formand for Tærskerne".
HCAnd.(1919).V316. én, de kaldte Per
Hundetærsker, for det han altid skulde

slsi.Krist.JyA.Till.2.Afd.27. 1.3) (jf. tærske
langhalm u. Langhalm 2, Langhalms-, Tunge-
tærsker samt tærske 4.2; sj.) person, der
til trivialitet, til stadighed beskæftiger
sig med det samme, tærsker langhalm paa
noget. Maaske havde jeg endnu paa mine
gamle Dage været en taalmodig Tærsker af

den aarlige politiske Langhalm, om denne
Nænsomhed blandt Vælgerne havde varet

blot nogle Timer. Hans Povls. LB. 124. jf.:

helt Pengemand og Købmand,
|
en ægte

Dollarstærsker,
|
men Pengenes Beher-

sker
I
og ikke deres Træl. Rørd.GD.202.
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2) 07- eng. thresher, thrasher; /. br.) \
rævehaj, Alopias vulpes, der jager fiske-

stimer sammen i en teet masse ved at piske
vandet med sin lange hale. Pol.*/nl942.9.sp.5.

Havet og Fiskerierne.(1947).23S.

3) om (del af) redskab, maskir^e olgn. 3.1)

(landbr.) om tærskemaskine; især som
2. led af ssgr. (s. d.J som Bred-, Damp-
fififm<. (Z)F. Z. 25;;, Lang-, Pig-, Slagle-

tærsker; jf. ogs.: Efter som Sæden føres ind lo

over eller under Tromlen, skelnes mellem
Over- og Undertærskere.5ai.*ZX7YiiS.
3^) apparat, i hvilket klude til papir-

fabrikation renses ved slag, mens de hvirv-

les rundt. Hannoverd: Smith.Papir.29.
Tærsker-, i ssgr. af Tærsker l.i; fx.

(nu 1. br.) Tærsker-folk (Dederovre.(1912).

88), -lo (d.s.s. Tærskelo. Olufs.NyOec.1.88.
Grundtv.PS.IV163), -penge (foræld.; d. s. s.

Tærskepenge 1. Cit. 1764. (Jy Saml. 5R.IV,2. 20

62)). II (jf. Tærsker l.i slutn.) i mere til-

fældige ssgr., der hentyder til tærskerens stærke

appetit, som fx.: *Tærskersult og Tær-
skermave

I

Man til slig en Kost maa
h&ye. Grundtv.PS. 1.379. *(hun) skærer Niels

et Tærsker snit (0: af kalvestegen). Schand.
SD.135. |l (jf. tærske 4.2 ; sj.) om noget tri-

vielt, ensformigt, kedeligt, dette Tærsker-
arbeide (o: aandløs musikpræstation). Da-
vids. li. 1.330. 30

Tærskeri, et. flt. -er. (jf. Langhalms-
tærskeri; 1. br., nedsæt.) vbs. til tærske

||

til tærske 3.2, om kamp. Poesi . . kender
vi ikke noget til i Krigen. Men Tærskeri!
Drachm.VI.30. \\ til tærske 4.i: kedeligt

var det . . med dette Korttærskeri i

Smugkroerne. ZakNiels.GV140.
Tærske-rallet en. (jf. -valse; foræld.)

et tidHgere anvendt tærskeredskab, bestaaende

af en rulle ell. valse, der førtes hen over den 40
» lag udbredte sæd. vAph.(1764). VSO. -»el-
skab, et. sammenslutning af (mindre) jord-

brugere, der i fællesskab ejer et tærskeværk.

MaskinbogLandm.551. -•lajt^el, en. (dial.)

plejlslagel; slagel (1). Aarb Holbæk. 1931. 80.

-slæde, en. (jf. -bræt, -vogn og I. Slæde
2.1 slutn.) om forhold i udlandet, fx. i den
nære orient: tærskeredskab, bestaaende af et

ret bredt, fortil opadbøjet bræt, som paa
undersiden er forsynet med spidse sten, knivs- si

blade olgn., og som trækkes hen over den i

lag udbredte sæd. Amberg. (under uhyret) ere

skarp« Skæl, og det er, som den drager en
Tærskeslæde hen over Dyndet (Chr.VI: og
den strøer spidse stene under sig paa dynd;.
Job.41.21. lMndbO.IV.642. -tid, en. {ænyd.
d. 8.; 03, /. &r.) den tid paa aaret, da der (i

reglen) tærsket. 3Mos.26.5(1931: Tærskning;.
vAph.(1764). VSO. -tromle, en. I) rote-

rende cyliridrisk legeme, som sammen med m
broen (1.4.5) udgør selve tærskeapparatet i en
teerskemaskine. MaskinhogLandm.bll. 2) (for-

æld.) en slags tærskemaskine med flere koniske

tromler. LandbO.IV643. -iralse, en. (for-

æld.) d. s. s. -rulle. Amberg. ConvLex.XVIII.
307. --vogiif en. {ænyd. d. s.) om forhold i

udlandet, fx. i den nære orient: vognlignende
tærskemaskine, der kører hen over den i lag

udbredte sæd; ogs. om tærskeslæde. Dild tær-
skes ikke med Tærskevogn (1931: Tærske-
slæde;. £s.2S.27. LandbO.IV642f. -værk,
et. (jf. Damptærskeværk; dels (talespr.) i al

alm. om tærskemaskine; dels (fagl.; mods.
-maskine; om større, mere kompliceret tærske-
maskine med blæse-, rense-, sortereanordnin-
ger osv. (jf. LandbO.* 11.602). BerlTid.**U
1875.Aft.4.sp.4. *Tærskeværkets hule Bug
I
gesvindt fortærer Stakken. Holstein.Æ. 55.

Rundt omkring i Gaardene larmede Tærske-
værkerne, Høsten var i Bus. Kirk.D.43. Selv-
rensende Tærskeværker. Maskinbog Landm.
548.

II
billedl., nedsæt., om motor(køretøj),

der gaar larmende, det (o: en bil fra 1908)
var et rødt Tærskeværk der kom bumsende.
StDrewsen.K.225.
Teerskild, en. se II. Tærskel.

Tærskning, en. fit. -er. I) (jf. Lang-
halmstærskning; vbs. til tærske; fx. til tær-
ske 1.1: Moth.T85. en Tærsker paatager sig

al Tærskningen paa en Gaard. Oiw/s.iVj/Oec.

1.50. LandbO.IV648. 2) (sj.) hvad der er

tærsket (inden for en vis tid), et Par Men-
nesker kan paa en Times Tid opskille en
Uges Tærskning, som først er reen kastet.

JPPrahl.AC.83.
tærsk-regne, v. (jf. dial. tærskregn,

styrtregn (Feilb.); til tærske 3.4; dial.) styrt-

regne; øsregne. Feilb. (u. tærskregn;, jf. Pol.

^/»1936.11.sp.3(se u. styrtregne;.

I. Tærte, en. ['tBfdt), ogs. 'tæ-rdo] (dial.

Torte (Taarte). HMikkels. D. 136. Fynsk
Hjemstavn.1939.141). flt. -r. {ænyd. d. s. og
torte, taarte, sv. tårta ff ogs. tarta, tarta;,

no. terte, nt. tarte, eng. tart (ældre eng. ogs.

tairte;," fra fr. tarte; sml. nht. torte, der er

laant fra oldfr. torte (fr. tourte; ell. ital.

torta; af uvis oprindelse; jf. Tartelet) I) be-

tegnelse for forsk, større bæger- ell. skaal-

formede stykker bagværk, som fyldtes med fx.

kød, fisk, ost, æg ell. frugt (ell. blandinger

heraf); nu især: større (rund) kage, som
bestaar af to (ell. flere) plader (tærte-

bunden og tærtélaaget) , og som fyldes med
syltetøj, frugter (svesker, abrikoser, æbler

osv.), kræm olgn., der lægges mellem pla-

derne; ogs. om lign. kage med kun een plade.

Kogeb.(1710).133ff. Jeg skiøtter aldrig om
Laurbær, uden jeg seer dem paa en Postey

eller TaiTte.Holb.Ul.II.7. en Mand . .
|

Der tidt gav Giestebud . .
|
(Med Suppe,

Steeg, og Tærter uden }/l&ge). Bagges. Danf.

1.323. TroelsL.*V 119 f. Leop.TK.3. ISuhr.

Mad.^* (1939). 392. kysse en tærte, se u.

kysse 2.s. M om en slags slikkeri, bestaaende

af chokolade olgn. med forsk, fyld (fx. kokos-

masse), jf. Ko kos tær te. AaDons.S.71. 2)
{sml.: i Bergen (betyder) en Tærte . . en
Bolle Punsch. Rahb.Stiil.5; sj.) spirituøs drik;
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om tevandshiægt: „kan De drikke en Tærte?"
— „Jeg kan spise en Tærte." — „Haahaa!
De forstaaer ikke engang denne Terminus
technicus — kan De da taale en Thevands-
knægt?''Blich.(1920).XIII.127.

II. Tærte, en. ['t^fdo, ogs. 'tæ-rde] flt.

-r. (fra no. terte; til tærtet; sml. eng. tart,

pigebarn; nu næppe ir.) snerpet kvinde;
snerpe. Larsen. D&H.
Tærte-, i ssgr. (kog., lag.) af I. Tærte 1

;

fx. (foruden de paa alfabetisk plads anførte)

Tærte-bager, -bund, -dej(g), -form (om kage-

form til tærter), -laag. -Jka|;e, en. (dial).

Tærtekage til fine SelskaheT. BornhHaandv
Er.l32. -mos, en. frugtmos til fyld i tærter.

SorøAmtstid.*/el944.10.sp.4. -pande, en.

(ænyd. d. s.; foræld.) (kobber)pande med laag,

hvori tærter bages (især anv. saaledes, at glø-

der lægges paa laaget, samtidig med at der er

gløder ell. ild under panden). Kogéb.(1710).
145. Dengl.By.1944.52.

Tærteri, et. [tijrdd'ri?] (til sa. stamme
som tærtet ell. afl,. heraf; nu sj.) det at være
sippet, snerpet; sippet, snerpet optræden;
snerperi. Jeg havde lidt Umage med at

frigjøre mig for Deltagelse i det utidige

Kysseri, som fandt Sted ved Pantelegene;
Forpagteren kaldte det "Iærteii.EMartens.

Hvad erLivet? (1855).83. Larsen.

Tærte-mile, en. (nu næppe br.) kage-

rulle, hvormed dej til tærter udrulles. vAph.
(1759). VSO.
tærtet, adj. ['t-erdai, ogs. 'tæ'rdaf] (vist

efter no. dial. terten, snerpet m. m., jf. ogs.

no. tertefin, -pen i sa. bet., der hører sammen
m. ænyd. og da. dial. tærtelig, fin ell. (nu)
maadeholden olgn. (Kalk.IV.518. Moth.T257.
at. 1756. (NkS4°813b). FCLund. Thorseng.

(1823). 105. Sydfynske S. 294. BornhOS. jf.

ogs. Rietz.728(skaansk)), som er laant fra
mnt. tertelik og vistnok er besl. m. sart; jf.

II. Tærte, Tærteri samt pertet; nu 1. br.)

sippet; snerpet. S&B. en ung rask Mand,
hvem Forældrene og hans tærtede spids-

borgerlige Broder har faaet sendt til Amerika
for nogle ubetydelige Ungdomsgalskaber.
Brandes.F.71. udsmykke synes de Ledende
(o: af RCAnd.-mindehallen i Odense) at have
Forkærlighed for efter en besynderlig tærtet
Smag, som vi siger her i København. E^Lars.

MidliogmodStrømmen.(1930) .344. (hun) ind-

saa hvor skrækkelig gammeldags og tertet

Frøken Mortensen \a,T.Herdal.Løg.(1935).138.

tæse, V. se II. tese.

Tæsk, tæske, Tæskel, se Tærsk,
tærske, I-IL Tærskel.

tæsse, V. se IL tese.

tæste, V. se II. taste.

tæt, adj. [tæd] (ænyd. tæt(h), tet, teedt,

glda. teth (Mand. 147), thææth (Mariager-
leg.282), æda. (flt.) thættæ (Harp.Kr.53),
oldn. J)éttr, ty. holl. dicht (se III. digtj, meng.
thiht (jf. eng. tight^; sml. tætne, I. Tætte,
II. tætte)

A. so7n adj.

I) om stof, masse: hvis bestanddele er
(ligesom) trængt sammen ell. (og) ligger
lejrede (praktisk taget) uden mellemrum;
kompakt, f.l) (mods. løs, porøs olgn.; især

fagl.) i al alm. om (fast) stof, masse; ogs.

om massens struktur (se Struktur sp.441'*).

Paa Jordanens slette lod kongen støbe (kob-

bertingene), der som (o: hvor) jorden var tæt
10 (1871: i den faste Jord). lKg.7.46(Chr.VI).

Dersom vi forestille os et Rum, som fuld-

kommen er opfyldt med Materie, da er-

holde vi Begrebet af et fuldkommen tæt
] egerne. AWHauch.(1799). 17. Stammen er

indvendig . . Tæt (solidus) af lige fast Sub-
stants. Tychsen.A.1.82. Melet (af hestebønner)

er hvidt og tæt.SMBeyer.E.69. Kød (o: i

et æble) . . lidt tæt, dog mørt og skørt.

CMatthies.DF.I.131. der skelnes mellem Ost
20 med tæt og Ost med pibet M&sse. Sal.XIII.

1010. faste og tætte Skinå. Skomagerbogen.
(1923).61. Ved tæt Beton forstaas Beton,
der ikke indeholder luftfyldte Hulrum i

et saadant Omfang, at de giver Anledning
til Rustangreb paa evt. Armeringsjern eller

tillader Vandgennerasivninger. TeknLeks. II.

571. (bot., nu næppe br.:) Tæt Blad . . har
en tæt Masse mellem Hinderne. CGÆa/n.
Flora.1.64. || om metaller, mineraler olgn.;

30 spec. (mineral.): ensartet sammensat af mikro-
skopiske krystaller (kryptokrystallinsk). (guld

maa) blant alle Corpora . . være meest com-
pact og tæt. Holb.Ep.III.247. Flint er et tæt
Aggregat af Kiselpartikler. Uss.AlmGeol.3. et

tættere gennemsigtigt Legeme (Glas, Vand
o. lign.). Naturens Y 1912.340. (bibl.) f om
ædelt metal: gedigen; pur. hånd beslog det
med tæt (1871: fiint; GvL]d.lKg.6.20(Chr.
VI). 1.2) som danner et sammentrængt, kom-

40 pakt og (helt ell. delvis) uigennemsigtigt ell.

uklart, dækkende lag ell. hele. \\ om dækkende
lag; spec. (mal.) om farve (maling). Den
blaa Farve i Himlen fandt Anmelderen for

haard og tæt. KMads.(JuliRoskilde. 1927. 8.

sp.l). Farven har her en tæt, emailleagtig

Karakter. Uttenreitter.Fritz Syberg. (1935). 56.

jf.: en puritansk Malemaade, tæt og flad.

Elling.RP.16. || om luftformig masse, en tæt
Dampsøjle. Tops, J. 322. tæt Brænderøg. Jac

50 Paludan. UE. 48. jeg (o: gud) vil komme
til dig i en tæt (1871: tyk; Sky. 2Mos.
19.9(1931). tæt taage, se I. Taage 1.3. om
luften (især: i et lokale): fuld af uren-
heder olgn. og derfor mer ell. mindre uklar

ell. trykkende olgn. Luften (i salen) var tæt
af Tobaksrøg. PZ)rac7im.Z).236. Luften i „For-
samlingssalen" blev tættere og tættere.

HKaarsb.F.2. 1.3) videre anv. af bet.l.^, om
(natte)mørke olgn.: (næsten) uigennem-

60 si g ti g; dyb; ogs. om skygge: meget mørk;
dyb. Huse og Gaarde laa som tættere Skyg-
ger i det stille Mørke. JBang.T.35. *Skygger
ser jeg, tætte som i Skove. Stuck.S.ll. den
sorte Høstnat laa tæt udenfor Ruderne.
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Olesen Løkk. KB. 320. et tæt mørke, se

Mørke sp.778** og (m. overf. bet.) sp.779*\

II (foi-) om billede paa fotografisk negativ:

for mørkt og utydeligt p. gr. af overekspo-

nering. Sal.*VIII.583. BerlKonv.VIII.385.

1.4) overf. anv. af bet. l.i, om levende væsens,

især persons legemsbygning: hvis enkelte dele

ligger (ligesom) sammentrængt i forhold til

htnar^den; af kraftig, fast form. Herak-

les har sikkert været en lille tæt Karl.

Schand.BS.271. (han) var en stærk, tæt

lille M&nd.RigmorBendix.CarloDalgas.(1901).

13. i et Bur staar Gnuen. Tæt og spænstig

som selve Kraften og Lynsnarheden,jyJens.

id.1.34. Langs Teatrets Facade skred Emil
Poulsen forbi, tæt og firskaaren. iVaiftons.

WB.ll. (sj.) om del af legemet: en hvid, tæt
Haand uden synlige Aarer eller Knoer.
JVJens.FD.4. Huden var farveløs og tæt
uden en eneste Rynke, smst.25. bagved skim-

tedes B.s tætte Ryg.LeckFischer.KM.Sé.

2) (jf. bet. S) om hvad der bestaar af ell

er opbygget af (mere) selvstændige ell. syn-

lige bestanddele, enheder: hvis (bestand)dele
ligger, er rykket forholdsvis nær sam-
men, ligger med ganske smaa mellem-
rum, ell. som bestaar af et antal nær
hinanden staaende, liggende ell. ind i

hinanden gribende dele, der danner
et sammenhængende hele uden (større

ell. tydelige) mellemrum. 2.1) om hvad der

er dannet ved sammenføjning af forsk, dele;

især om noget vævet, flettet olgn.: med ganske
smaa ell. (næsten) uden mellemrum mellem
traadene osv. (mods. aaben (1.5), løs (n.2.4)^.

tet lerret. Moth.T86. tæt Tøi.vAph.(1759).
de tætte Gardiner, som holdt Dagslyset ude.

CBernh.VII.207. Manufact.(1872). 177. har
Do ikke et gardinstof, som er tættere?

\

jf. bet. 2.5: tæt Fjersyning anvendes ligesom

aaben Fjersyning ved Bladfyldninger og
desuden til Navnesyning. BerWaandarft.///.
306. 2.2) om bevoksning, haarvækst olgn. Løv-
hytten begynder nu at blive tæt. AfO. den
tætte Vedbend. rop8./.2«6. det tætte Løv-
hang.JPJoe./. J. Schand.BS.147. den nye
græsplæne er blevet tæt ! om skov: tætte
Skov de røde Roser dnlgte. Oehl.XXIV43.
*(han kan) bore sig gennem det tætteste

Kr&t.IngvBond.(Myrebogen.Nr.l.(1908).103).
Underskoven . . var tæt af Hassel og Krist-

t]aTn. lMuesen.RV34. \\ om haar, skæg. *Hans
Haar til Bæltet hang, var meget tyckt og
tæt. Holb.Paars.94. et tæt . . Haar strittede

om hans Hoved som BøTster.Goldschm.NSM.
IV.20. en „Pelssæl", hvis Skind . . har en
tæt og fin lnåeTn\å.NaturensV.1912.372. 2.3)

om mængde, samling af andre enheder (ell.

distes beliggenhed), tæt U.Scheller.MarO.
||

om samling, flok af levende væsener ell. om
fa^dsel, trængsel olgn. Folkestimlen var tæt
og tvær,

I

Den brød sig kun lidt om Vaanden
(o: sorgen over den døende unge pige).Orundtv.

SS.II.244. ikke har Folket | I tætte Klyn-

ger
I
Lyttet til min Harpe. Hauch.SD.1,105.

Færdslen om ham var tæt og travl. Jør^.FF.
95. *Han . . vil ledsage Dig i den tætteste

Trængsel. AxJuel.KF. 33. \\ om nedbør, tæt
'Regn.vAph.(1759). Den tætte Regn hans
Kappe gjennemblødte. PalM.AdatnH.II.lOO.
en tæt og grødesvanger Sommerregn. Gi/r

Lemche.S. 111.76. det tætte Snefog. Pol.V„
1940.1.sp.4. jf.: en tæt kugleregn

\
Regn-

10 tykningen var tæt som en Mur (jf. mxir-

tæt).KnudAnd.HH.223.
\\ (jf. bet. 2.i og u.

bet. 2.4; især tg) om (haand)skrift ell. sats:

hvis skrifttegn staar med ganske smaa mellem-

rum; kompres. Tæt Skrift. ViSO. Den fine og
tætte skrift. KKålund. (Laxdælasaga. (1889-
91).xxi). 2.4) som er forsynet, udstyret med
en række ting, der ligger nær op ad hinanden.

han skulde sørge for, at deres Pengepunge
blev endnu tættere (o: mere fyldtejlAnd

20 Nx.MR.212.
II
om redskaber som kam, rive

olgn.: Moth.K25. Jeg har mig dog i Mor-
ges kæmt

I

Med gode, tætte K&mme. PMøll.
(1855).1.9. Socialdem.Vitl945.Sønd.5.sp.l.

\\

om landomraade: hvis bygninger ligger gan-

ske nær ved hinanden, ell. inden for hvilket

et ell. andet forekommer i stor mængde. Lige

midt i de tætte Kvarterer skulde han bo.

StDrewsen.K.60. Nu gaar i tætte Byer en
virvarblændet lioh.Hojffmann.BH.76. Natu-

30 rensV1944.379.
\\ (jf. u. bet. 2.8^ om noget

skrevet ell. trykt, skriv mig et smukt tæt
Brev til.HCAnd.BC.il. 95. med sine 246
tætte Sider (kan denne bog) ikke tjene til

Tekstbog for Eleverne. VorUngdom.1940141.
150.

II
(bot.) i plantenavne som tæt hinde-

bæger, d. s. s. tætblomstret hindebæger
(se u. tætblomstret^. Raunkiær.Flora.*(1922).
234. tæt vandaks, d.s.s. tætbladet vand-
aks (se u. tætbladetj. Rostr.Flora.I.'*(1943).

40 98. 2.5) om beliggenhed, opstilling, lejring,

udbredelse: kendetegnet ved, at der findes for-

holdsvis mange enheder inden for rækken ell.

et lille omraade. Skibe og Stykpramme laae

i en tæt Linie. CBernh.V 263. tættere lej-

ringer af atomerne . . den tætteste pak-

ning for kugler (o: atomkugler).Thaulow.MO.
46. Sjælland har landets tætteste bibestand.

Naturens V 1944.373. tæt befolkning j tæt
stand, se Stand 1.8. ;/. bet. 2.6: Der var

50 ikke saa tæt mellem Stolperne i den sjæl-

landske Gaard som i den fynske. Steensberg.
DB.93. uegl.: (Rankes) Virksomhed skulde

spænde over syv Aartier og skabe en tæt

Række Værker.JohsSteenstr.HN.8. \\ (jf. IL
eng 1 slutn.) J^ om harmoni: hvis toner ligger

saa nær hinanden som muligt (mods. spredt

(se u. sprede b.s)). Oeb.MusK.47. Tæt Be-

liggenhed betyder i Harmonilæren den Ord-
ning af Stemmerne i den 48temmige Sats,

60 hvor Tenor og Alt anbringes saa tæt som
muligt under Sopranen. //PonumB.JIfL.*687.

2.6) (dagl.) i forb. tæt med, helt oversaaet

med, fyldt med noget; dels i upers. sætn. : der

er tæt med store Steene oven pas Jorden.

XXIV. Bentrykt *«/. 1048
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JPPrahlAC.17. *Der var . .
| tæt med

Hasler, tykt med l<iøddei. OlafHans.ND.62.

Der var allerede tæt med Mennesker (o: ved

brandstedet). GyrLemche.S.II.208. v£gl.: Der
var i Literaturen saa tæt med socialistiske

Doktriner som i et socialdemokratisk For-

samlingshus. Bongf. Z7J..5. dels (sj.) m. subj.,

der betegner, hvad der er oversaaet med noget:

Der er Lavvande, og Bunden er tæt med
OTmetnei] S1cjoldb.EF.55.

3) (jf. bet. 2) som er sammenføjet af nøje

til hinanden sluttende dele ell. er dannet af et

tæt (1.1 ) stof, saaledes at det er uden (util-

sigtede, uønskede) aabninger (sprækker, rev-

ner, mellemrum olgn.) og derfor kan rumme
noget, uden at dette flyder ell. siver ud, ell. kan
hindre noget (uvedkommende, skadeligt olgn.)

i at trænge igennem ell. danner et fast lukke;

uden huller, revner, aabninger, utæt-
heder; ogs. om del: som slutter nøje til 20

en anden del, danner et godt lukke;
ofte som 2. led af ssgr., hvis 1. led betegner

det, som ikke kan trænge igennem ell. skade,

fx. fedt-, gas-, lyd-, regn-, støv-, tryk-,

vandtæt. 3.1) i egl. bet. Et tet ka,!. Moth.
T86. (skabene kan) giøres gandske slette

uden Fyldinger og andre Zirater . . naar
de for det øvrige bleve tette og af godt
tørt Træ ioTiæidigGdcLangebek. Breve. 119.

Tætte Støvler. VSO. Taget er ikke tæt. smst. 30

Udførsel af Gødning . . skal ske i tætte

Yogne. Politivedtægtfor Kbh.l913.§ 102. tætte
KedehøT.Scheller.MarO. Skorstenen har ikke

været tæt. Dengl.KlokkeriFarum.(1928).141.

jf. (sj.): *Solen skinner, Lærken leer —
|

Hvorfor skal vi sidde der
|

I de tætte

Euse? [KHWith.]Børnebog.(1865).102. i sam-
menligning: tæt som en potte, et sold, en

tønde, se 1. Potte l.i, IL Sold 1,2, Tønde.
i talem. se Kar sp.Gå**. || om fartøj (skibs- 40

klædning): fri for lækage (mods. IIL læk^.

SøLex.(1808).159. To Tommer Bundvand
viste Pejlstokken. Skuden var tdit.OscJens.

SL.84. hægt og tæt, se IL hægt. || ogs. om
selve berøringen, slutningen (3) ell. lukket ml.

to dele ell. arbejdet med at faa noget til at

slutte godt sammen. Manuskriptet (kan) under
behørig tæt Forsegling . . afleveres hos N. N.
Hjort.KritLit.il.251. (Leviathans) Skjoldes

Rande ere prægtige, lukkede som med et 50

tæt Segl (Chr.VI: et fast signete). Job. 41.6.

Naar Nitningen er færdig, stemmes Kanten
med en Mejsel, hvis der forlanges tæt Nit-

ning.Wagfn.Tefcn.276. tæt slutning, se Slut-

ning 3. stæmme tæt, se II. stæmme 3.1.

3.2) i videre anv. || i udtr. tæt mund, som
udtr. for at kunne tie stille, holde tæt (12)

med noget, i talem. en tro haand og en tæt
mund (osv.), se u. IL tro 1.2.

|J (jf. bet. 3,i

slutn.; 1. br.) i uegl. anv., om kys, favntag: eo

fast (trykket), (hun) slog begge sine Arme
om hans Hals og trykkede et ret tæt Kys
paa hans Læber. Winth.IX.228. (han) bredte
sine Arme ud . . og tvang . . L. ind i sit

tætte ¥åyntSig.Schand.IF.162. Kys var al-

drig
I

saa tætte,
|
Elskov saa hed,

| Favn-
tag saa enge. Bang.D.35.

4) om flere (et antal) enheder: som findes
ell. forekommer med smaa mellemrum.
4.1) m.h.t. rumlige forhold: staaende, lig-

gende osv. ganske nær hinanden; som
danner en tæt (2) mængde, klynge, række osv.

Din Gravhøj skal blaane af tætte Kjær-
minder. CrrMnd<u.PiS'./.3i. En snehvid Bal-
kjole sluttede i tætte Folder om den yndig-
ste KTO^.Blich.(1920).XIX.95. Gjel.HS.54.
han lo, som han snærrede, og man saa alle

hans tætte Tænder. Bang. L. 16.
\\

(under-
tiden vanskelig at skelne fra bet. 2.2 ; 1. br.)

om plantedele: tætsiddende, (bladene er) Tætte
. . naar Bladene staae saa tæt sammen, at
man næsten ikke kan see noget af Stammen.
Tychsen.A.1.94. smst.90. 4.2) (1. br.) m. h. i.

tidsforhold: som følger hurtigt efter hin-
anden. *0 Torden! Du som af dit svangre
Skiød

I

Udslynger tætte Lyn. Rein.ND.132.
Man havde . . drukket saa tætte Afskeds-
bægre med mig . . at jeg kom i den syvende
Himmel. Wied. Mindeudgave. I. (1915) . 90. jf.

bet. 2.5: den tætte Toggang. Jern&ane T."/«
1935.1.sp.2.

5) (dannet til bet. 14 og vist kun ved vbs.;

dagl.) om handling, ved hvilken noget skæres,

klippes af, angivende, at handlingen udføres

saaledes, at noget skæres osv. af saa nær som
muligt ved det, der bliver tilbage, den tætte
hurtige og nemme . . B&thenng. BerlTid.*/»

1947.M.7.

6) {til dels efter eng. tight; nu næppe br.)

^ tilstrækkeligt strammet ell. fastgjort
ell. halet ind. Skibe, som er under Seyl,

kand undertiden ikke hastig nok faae deres

Seyl tet, men maa skiære dem af og lade

dem flyve, da denne heftige Vind ellers vilde

kantre Skibet. Romer.KystenGuinea.(1760).7

.

jf. : om Morgenen blev Vinden end stærkere,

saa vi havde Umage nok, med at strygge
Stængerne, og at giøre alting tæt og fast

(eng. orig.: snug and close).Robinson.I.14.

7) (udviklet af bet. 2-3; især {3) angivende

et nøje, intimt forhold af en ell. anden art:

nøje; intim; inderlig; nær. 7.1) om for-

bindelse mellem personer, nationer, folk olgn.

at sikre England gennem en tæt Toldsam-
menslutning med dets vidtstrakte Kolonial-

rige. RoskildeAvis.^Ul896.1.sp.4. Ministeriets

stærkeste Personlighed . . paa Grund af sin

tætte Forbindelse med de mange Vælgere.

PoV/il921.5.sp.l. saa tæt Tilknytningen
har været mellem Danmark og Norge. LJoe.
SvenskevældetsFald.(1929).81. 7.2) om for-

bindelse mellem, forening af forsk, udtryks-

former, anskuelser olgn.; ogs. som udtr. for

overensstemmelse, sammenhæng, stærk tilnær-

melse olgn. En tæt Forening
|
af Ord og

Toner. Heib.Poet.VI. 344 (jf. u. I. Tone l.i/.

Den historiske Virkelighed og den kristne

Tros Digtning har i Evangelierne indgaaet
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en . . tæt Forening. Holstein.GM. 52, En tæt
Forbindelse af folkelig Fortælling og retorisk

Sprogkunst. OFms.LiW.74f. 7.3) i anden anv.;

(sj.J om kendskab til noget: nøje. Jeg havde
tæt Kendskab til visse Montrer (i museet).

MLorentzen.(Pol.*/iil941.11.sp.5).

8) (videre anv. af bet. 1) præget af kon-
eentreret (fysisk ell. sjælelig) kraft, styrke;
øgs. tn. overgang til betegnelse af en stærk

grad. 8.1) (sj.) om person: som har samlet i'o

legemlige ell. aandelige kræfter. Hun var tæt
og besluttet, og der var kommet noget eget

højtideligt over hendes Ansigt (o: p. gr. af

en vigtig beslutning). EmilRasm.EnHeltinde.
(1929).13. i forb. spise sig mæt og tæt,

(jf. bet. 16 samt mæt og sæt u. II. sætj som
udtr. for at mættes og hente nye kræfter ved
spisningen; maaske dog blot brugt tautologisk.

Troe mig, spiis sig mæt og tæt, stræk sig ud
paa disse grønne Græspuder til at sove. 20

Biehl.DQ.IV.237. 8.2) (ikke i rigsspr.) om
maaltid ell. rus: kraftig; solid, en tet

nuus.PEdvFriis.S.189. en tæt Frokost. Blich.

(1920).XIX.75. Du skal have dig et rig-

tig tæt Foder. ZakNiels.Maagen.24. 8.3) om
handling ell. tilstand(s-form) : som foregaar

med ell. er præget af koncentration ell. energi;

koncentreret; fortættet. Med en tæt Ro i

Sindet gled han gjennem Maanetaagen, ube-
vidst aabnede han sin Port og gik i Seng. 30

Schand.TF.II.191. Der sad han . . med et saa-

dant Udtryk i Hovedet og hele Bevægelsen af

anstrengt, energisk, tæt Tænkning. JLange.
(Brandes. Julius Lange. (1898). 72). Wycher-
ley's bedste Komedier . . er skrevne med
tæt Kraft og stærke Farver. NMøll.VLitt.
III. 225. Sproget (i runeindskrifterne) er

genneragaaende en fastformet, tæt Prosa.
BilleskovJ.DD. 1. 6. jf.: *Saa tæt et Liv (o:

i en fynsk bondehave) ! En Kappestrid
|

i 40

Frodighed. Rode.VR.12. jf. bet. 12: Den en-

gelske Presse vedligeholdt en tæt Tavshed
om Sdigen.Pol**/il942.5.8p.2.

B. som adv. (ell. i visse verbal-udtr. som
præd., se u. bet. 11 og 12/

9) til bet. 1; spec. til bet. 1.4 t forb. tæt
bygget (jf. tætbygget 2). Han var lidt

under Middelhøjde, tæt hygget. Reiserer.KG.
123. JLLybecker.Erindringer.(1918).60.

10) (til bet. 2-3; ;/. bet. li; som udtryk ^
for, at noget befinder sig i ringe af-
stand fra ell. lægger sig helt op ad, slut-
ter nær til noget. 1 0.1) i al alm. vAph.
(1759). »nu maa du tæt mig følge

|
Langs

henad Bredden. CKMolb.Dante.1.88. \\ m. h. 1.

klæder; især i forb. som sidde, slutte tæt
(jf. u. II. slutte 3.1^. hans Skiorte sad tæt,

og var aaben i H&hen.Suhm.Hist.I.80. „Den
(o: sløjfen paa halstørklædet) er for stram,
den snærer som Bast." —

i
„Den maa slutte 60

lidt tæt.'' Heib.Poet.V11.262. (atlasket) straa-

lede blankt hvor det sad tæt og stramt.
JPJac.1.103. Hun gik i Kjoler, der var
hægtet tæt om Hals og }i&&ndhd. Elkjær.

MH.7. 10.2) i (mer ell. mindre faste) forb.

m. adv. og præp. (undertiden, især i forb. m.
adv., skrevet i eet ord, fx. tæthos, tætved^.
tæt uden for Nindnerne.Molb.Dagb.Sl. Med
disse Ord trykkede hun Frits tæt op til sit

Bryst. PMøll.(1855).II.72. nærved, ja næsten
lige tæt ved, var en Landsbye, hvis Udkant
var et Fiskerleie.Sibb.II.131. Ved et lille

Bord tæthos sad et . . Fruentimmer. CBernh.
V.89. tæt under 'La.nd. Scheller.MarO. Men
en Sagfører tager nok den Slags (o: at

man skal have et barn inden ægteskabet) helt

dagligdags. „Naa, naa, frem med det . .

Er han kommet for tæt (alm.: nær^ til

hende}''AHenningsen.LQ.44. (hun) satte sig

med et Bump i Høet tætved. HansPovls.HP,
133. uegl.: Onkelen (havde) holdt ham tæt
til krhe\det.EChristians.Joppe.(1889).3. tæt
ind(e) paa livet (af en), se Liv 11.4. (holde,

ligge (jf. I. ligge 8.3;, lægge (et fartøj)) tæt
(op) til ell. ved vinden, (jf. lign. udtr. u.

II. digt 2.\) j^ saa nær op i vindretningen

som muligt. Sejlte SSO tæt ved Vinden. Cit.

1703.(JensSør.n.41). vi lå tæt til vinden
og det gik noget trevt. NMøll.K.287. Bar-
denfi.Søm.1.224.11. 9. talem. (jf. u. Hare 2.3;.-

Tæt ved (alm.: nærved^ skyder ingen hare,

og langt fra er der ingen t&re.Krist.Ordspr,

nr,9716. \\ i videre anv.; dels om nærhed i tid

ell. stærk tilnærmelse til noget angivet olgn.

(han var) tæt før st. Hansdag . . ankom-
men til Sundet. Brandt.CP.305. *Nu er det

tæt mod Jul. ThøgLars.Søndengalm.(1926).
33. Svenskerne . . har spillet for tæt ved 2

Millioner Kr. om ktkret.Pol.*Viil939.3.sp.2.

Tæt ved en Ulykke i sidste liøh. BerlTid.

'/sl940,M,5.sp.3. Juleaften blev fejret (i

Ny Zeeland) tæt op til Traditionen med
Risengrød og G&&sesteg. NaturforskerenJohs.

Schmidt.(1947). 148. dels angivende, at en ny
vending, en krise olgn. er lige ved at indtræde,

at noget (nyt) er paa nippet til at ske; nær
(1.5); især i forb. være tæt ved. „I var de
første, der jog mig paa Porten (men) din

Søn Kristen . . blev ikke jaget udi" — „Da
var det tæt ved." MartinAHans.K.129,

1 1) (til bet. 2 og 4.i ; jf. brt. 10) i en (tal-

rig og) sammentrængt, tæt (2) mængde,
samling, række osv. (ofte i forb. som ligge,

sidde, staa tæt ell. f tætte ^de sadde saa

tætte ved Bordet, at den, som kom sidst, for-

medelst Mængden ikke kunde faae sit Sted.

Schousbølle.Saxo.307)). (hajens tænder) staa

og tet i hver andre, saa mand kunde save

Træe dermed. Pfiug.DP. 11 17. Hendes Over-
læbe var . . altid tæt bedekkct med . . To-
hs.k.Ew.(1914).IV.295. »Flokkes tæt da, Dan-
marks \inge\Ilostr.SD.II.49. »Hvor Rugen
stod saa tæt og saa grøn . .

|
der fandt de to

sig en Plads ilan.Lemb.Shak.XIII.233. alle

Sladrebænkene var tæt hesa.tte.Pont.LP.VI.

132. (haandskriftet har været) skrevet noget
txttere.APhS.IX.189, jf.: Holmens Kirke
var oftest tæt fuld når han prædikede. Hjort.

93^
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KritlAt.II.vil. (1. br.:) (hlaabærrene) sidder

„tæt i tæt", som Skagboerne siger.Poi.^Vj

1941.9.sp.l. Om Foraaret . . myldrer det

frem med Kimplanter . . Tæt ved tæt
staar de 6.&i.EGeismar.Kristendom og Udvik-

ling.(1903). 12. uegl.: (kunstepigrammet) kul-

minerede i det 17. Aarhundrede, ogsaa i

Danmark, hvor Epigramsamlingerne da lig-

ger tættest. BilleskovJ.H. 1.267. i talem., se

u. Havre 1. || i forb. pakke tæt, være tæt
pakket olgn. Høet maa ikke pakkes alt for

tæt i Laden. F/SO. ¥P25. om Lørdagen . . var
alle Gaardsrummene en tæt pakket Vogn-
borg. Pont.D.45. Kirken var tæt pakket med
Tilsk\ieTe.Buchh.Su.I.344. paa Vognperro-
nerne stod Folk pakket . . tæt. JacPaludan.

UR.59.
II
tæt trængt, se IL trænge 6.1.

||

i forb. regne tæt olgn., regne med draaber,

der falder lige ved siden af hinanden. *Det
regner smaat og tæt. Heib.Poet.Y169. *Det
regner over Mosen,

|
saa mildt og blødt,

saa fint og tæt. Stuck.S. 10. jf.: De Hug og
Stød, Corchuelo anbragte, vare utallige, de
faldt tættere end Regndraaber, og tykkere
end Eage\.Lieb.DQ.II.139.

12) (til bet. 3) uden aabninger, rev-
ner, utætheder; saaledes at der dan-
nes et (godt, fyldestgørende) lukke, tæt
fletted Kurv. vAph.(1759). Kalkvandet bli-

ver uforandret, naar det sættes i Kar, der

slutte tQt.PhysBibl.XIV.38. *hvor Skovens
Grene

|
saa tæt og dæmrende en Lund inå-

hegneT.Oehl.Digte.(1803).33. „Godt for dem,
der har vel tækket og tæt spækket", tænkte
de, der sad hjemme (under uvejret) . Pont.

Muld. 5. Der var tæt nedrullet for Vin-

duerne. )S'øi6ergf.ZZ.//.24i. alle Forhæng var
trukket tæt iox.PoU/id938.14.sp.5. lukke
tæt, se IV lukke 7.2. || holde tæt (sj. i flt.

tætte. Schand.F.306). (lign. udtr. i sv., no.,

ty.; jf. IL holde 24) 1. (jf. u. III. rinde 3.2^

i egl. bet., især om beholder ell. fartøj: kunne
tilbageholde vædske ell. holde vædske (vand)

ude. det Svenske Skib . . befandtes ikke at

kunde holde tætt.Holb.DH.II.826. Bagges.

DY*V268. e. br. jf. flg. gruppe: *Ret som en

vindtør Jolle
|
Med sprukket Bord og Bræt,

I
Den Frues runkne Hjerte

|
Ei kunde holde

tæt. Winth.HF.141. „Sagde jeg det ikke nok,

den kunde ikke holde tæt!" sagde Manden,
han pakkede Noget ind i „Dagstelegrafen".

Mau.10807. (spøg.:) om Formiddagen, naar
Maven er utidig, og dog kand holde tæt
(o: undlade at kaste maden op).Holb.LSk.I.6.

negl., om regnskyer: det holder tæt, det bli-

ver ikke Hl noget med regnen. UfF. 2. (sml.

u. Kar 1.1, II. Sold 1.2 og u. III. rinde 3.2;

dagl.) overf.: tie stille med noget, man har

kendskab til; ofte i forb. m. præp. med. (kon-
gen) vilde pint Sandheden ud af (finnen),

men han holdt tæt. Grundtv.Snorre.1.68. „Og
du, Peter, som hele Tiden har kjendt ham
paa Skibet, og ikke sagde os et Ordl" —
„Ja, Tante, kan jeg ikke holde tæt?" Hrz.

V.221. saa betroede han sig til mig; han
véd, jeg kan holde tæt. Hostr.KG. IV.1. „Bare
De nu kan holde tæt med det," sagde Pelle

bekymret. AndNx.PE.III.83. jf.: *Din Taus-
hed holder tet,

|
Din Mund løb ey for let.

Stub.57.

13) (til bet. ^.2) med smaa mellemrum
i tid; hyppigt (inden for et kort tidsrum);

især i forb. komme ell. (navnlig) falde
10 tæt. Næveslagene faldt dumpt og tæt.Ohls-

son.S.31. de politiske Domme faldt frem-
deles tæt. ORode.(Studenterbogen.(1896).321).
Brevene kom ikke saa tæt længere. JacPaiu-
dan.KK.211. Daraptogene . . kører jo ikke

saa tæt som elektriske Tog. Pol.^'/it 1937.5.

sp.2. m. overgang til bet. 16: Thi kysser han
saa tæt sin Ægtefælle. TBruun.V1.487.

1 4) (til bet. b) som udtr. for, at noget be-

klippes, beskæres osv. meget nær ved grun-
20 den. han havde . . ladet sit Haar klippe

ubarmhjertelig tæt. FruHeib.Hjem.209. de
unge Lindeblade gnaves saa tæt (af olden-

borrerne), at kun Ribberne lades tilbage.

PoWU1939.13.sp.3. Træstamme med tæt
afhuggede Grene. Brøndum-Nielsen. GG.I.94.

II
i videre anv., som udtr. for at udtiytte

noget stærkt, der var faa Penge blandt Folk,

og det . . gjaldt om at slide Tøjet saa

tæt (alm.: nær; som muligt. P.T.*%« 2920.
30 12.sp.l. (akssamlerne) havde været ude at

samle Byg et Sted, hvor de vidste, Bon-
den ikke rev saa tæt. Lauesen.RV113.

1 5) (til bet. 7 ell. (og) videre anv. af bet. 10

;

især (3) nøje; intimt. 15.1) m. h. t. forhold

ml. personer. Paa saadan en skummel . .

Hede . . slutter Man sig tættere sammen, og
bliver meddeleligere. Blich.(1920).XXVIII.

76. 1 5.2) m. h. t. forbindelse, sammenhæng ml.

ting, begreber. Gud har sammenkædet alle

40 Aarsager og Virkninger . . paa det aller-

tætteste. £i?sc/».Pftt7/iis<.53. *disse søde Ord

I
Har tæt foreent sig med mit Hjertes Varme.

Hrz.IX.353. Der gives Forfatterskaber, hvis

Dele er . . tæt samvoksede. BilleskovJ.H. 1.13.

\\m.h. t. en skriftlig ell. mundtlig fremstillings

forhold til et forbillede, et emne olgn. Skildrin-

gen slutter sig tæt og smukt til Emnet. JoAs
Steenstr.HD.202. Løsenet maa være at skrive

tættere ind til det egentlig litterære. OPnis.
50 Litt.lO. holde sig tæt til: (visse steder)

synes (forf.) at holde sig tættere til For-

lægget, sms^ 4 7i. AaDons.DU.20.
\\

gøre
(en) tæt efter, (sj.) efterligne (en) stærkt,

paa en nærgaaende maade. andre Nationer,

navnlig Franskmændene . . gjorde Italie-

nerne tæt eiter.JLange.Breve.88.

16) (til bet. 8) med koncentreret energi,
kraft ell. med stor styrke; ogs. som udtr.

for en høj grad. han har pryglet ham tæt.

60 vAph.(1759). *Ogsaa i Dannemark kives

man tæt.PAHeib.(Rahb.Tilsk.l791.208). *du

er søvnig? — „Ja, og træt!" |
Saa kom da

ind igjen at sove!
|
„Ja, tro mig, jeg skal

sove tæt\"Winth.V142. Vognen, paa hvis
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Buk Kudsken . . fyldte tJBt.Bang.GH.32.

jf.: Komedien er skrevet meget tæt, men
med fuld Strøm. NMøll.VLitU11.230. spec.

(og i rigsspr. især; delvis til bet. 13) i forb.

æde, spise ell. (navnlig) drikke tæt. ^T
Bruun. Bacchusog Comus. I. (1814). 9. Mand-
skabet, som havde drukket tæt, var lystigt.

Grundtv.Snorre.il1. 269. (jeg) havde . . spiist

temmelig tæt til mddaig.PMøn.(1855).II.
144. (et) Gildelag, hvor . . over hundrede lo

Personer havde spist og drukket tæt. Pon<.

FL.255. jf.: Valkeren . . havde drukket ham
saa tæt til, at han sov fra at lukke sine

Sluser. GyrLemche.S.III.195.

tæt-, t ssgr. især til tæt 10-12; 2. led er

oftest et part.; i disse tilfælde findes i reglen

ved siden heraf usammensat forb. af to ord,

fx. tæt beløvet (u. belevet^- tætbeløvet, tæt
bygget (se tæt 9): tætbygget; tæt besat

(se u. tæt 11j; tætbesat, tæt pakket (se 20

tt. tæt 11^; tætpakket; af de mange ssgr.

kan (foruden de ndf. paa alfabetisk plads

medtagne) nævnes en del letforstaaelige ell.

(og) sjældnere, som fx. tæt-bebygget, -be-

folket, -beløvet (se u. beløvet^, -besat, -be-

skreven, -flettet, -indpakket, -krøllet, -lig-

gende, -lukket, -omslynget, -opfyldt, -sid-

dende, -slaaet (græsplæne), -sluttende (se u.

II. slutte 3.1-2^, -sluttet (se u. II. slutte

9.1 .4.7. oj, -studset (overskæg), -stuvet, -til- 30

knappet, -tilsluttende, -tilsløret, -voksende;
ogs. ofte i ssgr., hvis sidste led er afl. af

et subst., fx. (foruden de ndf. medtagne)
tæt-haaret, -løvet (se u. løvet 2), -masket
(net), -pelset (se u. pelset 3), -stribet, -tan-

det (harve), -traadet (se u. I. traadet I.2/

-bladet, adj. om plante olgn.: hvis blade

sidder tæt ved hiruinden. tætbladede }læk-

ker. HCAnd.SS.VIII.353. nu især (bot.) i

betegnelser for plantearter, som tætbladct 40

vandaks, Potamogeton densus L. Lange.
Flora.197. -bloumtret, adj. (bot.) i be-

tegnelser for plantearter som tætblomstret
hindebæger, Limonium vulgare Mill. (Sta-

tice scanica Fr.), hvis blomsterstand er en rigt

forgrenet top. Lange.Flora.*(1851).189. Rostr.

Flora. I.'* (1925). 318. -hjgKetj part. adj.

(især Q}) \) om bebyggelse: hvis enkelte byg-

ninger ligger tæt sammen; ogs. om omraade:
tæt bebygget, den tætbyggede By. Søiberg.KK. 50

IL7. Øernes tætbyggede Landsbyer. .9t/d/j/n-

skeS.15. 2) (jf. tæt bygget u. tæt 9^ om le-

vende væsen: som har en tæt (I.4) legemsbyg-

ning; ogs. om selve legemsbygningen, tætbyg-
gede Avisforvaltere med struttende Kinder.
Schand.BS.87. hans lille tætbyggede Krop.
JakKnu.GP.106. Skipperen var en lille , .

F5rr, tætbygget og KT&itig.OleJuul.Derøde
Enge.(1945). 122. -flade, en. (jf. tæt 3 og

Tætningsflade u. Tætnings-^ (overfladen ep

af en) plade olgn., hvormed tæthed tilveje-

hringes. Bl&T. -frøet, adj. (bot.) hvis frø-

(korn) sidder tæt; i betegnelser for plante-

arter som tætfrøet gaasefod, Chenopo-

dium polyspermum L. Hornemann.OP.168.
Raunkiær.Flora.*(1942). 104. -fyldt, part.

adj. I) om hulrum: udfyldt af en kompakt,

fast masse; spec. (jf. u. tæt l.i ; bot., foræld.)

i forb. som: Tætfyldt Stengel. CGRafn.Flora.
1.64. 2) (især m) om rum ell. flade: opfyldt

af en tæt samling, mængde (især af mennesker).

Passagererne paa det tætfyldte Dæk. VKor-
fitsen.TO.II.9. den tætfyldte S&l Pol."/tl941.

S.sp.l. -førelse, en, (ty. engfiihrung; til

tæt 2.5) J^ den i en fugas sidste gennemføring
(se gennemføre sp.833**^) hurtige følge af

stemmerne, hvorved en stemme indtræder, før

den foregaaende er afsluttet, og saaledes danner
en kanon med denne; tætføring. Geb.MusK.
90. MusikL.IL413. -førinfr, en. J^ d. s.

Wanscher.RM.38. EAbrah.T.146. -ffangr,
en. (jf. tæt 4.i ; haandarb.) række af tæt

paa hinanden følgende sting. Tidsskr.f.Kunst-

industri.1898.88. BerlHaandarb.il.63. -hed,
en. (især Qj ell. fagl.) det at være tæt; navn-
lig i flg. anv.: I) til tæt 1; fx. i flg. anv.:

I.l) (jf. Ladnings-, Lufttæthed (2)) til tæt
1.1; spec: forholdet mellem det porefri stofs

rumfang og det samlede rumfang; ogs. (jf.

Korntæthed^ om vægtfylde. Eilsch.Term.17.

(flasken bliver) fyldt med Luft af samme
Tæthed som den udvendige. OJu/s. Overs, a/

Erxleben: Naturlæren.(1790).173. Vægtfylden
eller, som den ogsaa ofte ved Sammenligning
mellem Vædsker og Luftarter kaldes, Tæt-
heden. Ørs<.iVMZ).67. anden Saltholmskalk

af samme Tæthed og Håardhed. VMilthers.

NordøstsjællandsGeologi.(1922).18. Vægten i

kg af 1 m* Vanddamp . . benævnes Dampens
TsBthed.SkibsMask.45. Tæthed. Er Forholdet
mellem et Stofs Rumvægt og Tyngdens Ac-
celeration. TcA;nLefes.//.572. 1.2) til tæt 1.2.

Den sorte Femisfarve har i disse Kar naaet
den Tæthed og Glans, der bevares i den
græske KeT&mik.FrPoulsen.KM.39. t.3)(fot.)

til tæt 1.3: den (grad af) uigennemsigtighed,

hvormed billedet paa et fotografisk negativ

fremtræder. Stockholm. Foto. 81. FotoLeks.56.

1.4) til tæt 1.4. Mødte man ham paa Gaden
. . fik man Indtryk af landlig Sejghed og

Tæthed. Nathans.P.134. 2) til tæt 2; fx. til

tæt 2.1: Vævets Tæthed. Manufact.(1872).
177.

II
til tæt 2.2 (og 4.1^. Skovens Tæthed.

VSO. Tætheden af (træets) Krone. PHans.
KK.26. (brynenes) buskede Tæthed, smst.53.

Bønnelycke.Sp.l62. spec. (jf. bet. l.i ; forst.):

forholdet mellem en bevoksnings hele vedmasse

og det luftrum, der ligger mellem jorden og

trætoppene; intensitet. ForstO. \\ til tæt 2.8.

en Macedonisk Phalanx, hvis Styrke bestoed

udi dens Tethed. Holb. Ep. 111. 225. Land-
befolkningens Tæthed er . . omtrent 2868
Mennesker paa Kv&drtLtmilen.noth.D.I.64.

Forsøg med Saaning i forskjellig Tæthed.
()mIjandhrugetsKulturplanter.Nr.6.(1887).n9.

elektrisk tæthed, (jf. Overfladctæthed^
strømtæthed. Scheller.MarO. 3) (jf. Lufttæt-

hed 1) til tæt 3(1). Karrets Tæthed. F50.
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Tæthed af A]leknmmen. TfP.reg.1.213. Thau-
low.M.11.290. Anlægget skal i alle dets Dele
frembyde saadan Tæthed . . at der ikke kan
trænge Gas ud i Lokalet. Bek.Nr.l70^'/»1943.

§4.stk.4. 4) til tæt 4.2. den engelske Jernbane-
trafiks overordentlige Tæthed. JernbaneT."/*
1936.5.sp.2. 5) til tæt 8.3. Det skulde have
Form hvad (skjalden) gav, Tæthed, Sproget
skulde indeholde en Farve af Verden og af

hans Væsen. jyJens.CT.2iS. -holde, v.

[-ihcol'o] (1. br.) vedligeholde (noget) saaledes,

at det er tæt (3); m. h. t. dæmning: Ugeskr,

fRetsv.l940.A.673. -kam, en. se Tætte-
kam, -keg^le, en. (jf. tæt 3 og Tætnings-
kegle u. Tætnings-j kegleformet indret-

ning, hvormed tæthed tilvejebringes. Bl&T.
-klippe, V. [14] vbs. -ning (Anordn.Nr.l39
*U1936.§11). afklippe nær ved grunden; især

i part. tætklippet anv. som adj. de fleste (af
frimærkerne) var tætklippede paa en eller

flere Sider. PoV'/i2l943.23.sp.3. m.h.t.haar,
skæg: det tætklippede, tykke Haar var sorte-

brunt. /S'c/iand.TF.I.i2. Bang.SG.41. m. h. t.

bevoksning, spec. græs: en tætklippet, halv-

rund Løyyæg. Bergstrøm. KD. 11. Banen . .

var tætklippet og velholdt. CncA;ei. i935. 82.

sp.l. -krans, en. (jf. tæt S) ^ en i et bag-

ladevaabens kammer indsat ring af plastisk

materiale, ved hvilken tæthed tilvejebringes.

SaUXXI.702.
tætne, v. [itædn8] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. tætnes, blive tæt, sv. tåtna, no. tetne;

afl,. af tæt; jf. II. tætte)

I) intr. ell. (jf. bet. 2) i pass.: blive
tæt(tere). Leth.(1800). Esp.366. I.l) (poet.

ell. {3) til tæt I.2-3; om røg, taage olgn.:

blive tyk(kere), (mere) uigennemsigtig. Skud-
dene drøner. Røgen tætnes. Drachm.F.II.306.
Langsomt tætnede Sommeraftnens Skum-
ring til "Nat. Jørg.EY93. *I tætnende Hvid-
hed . .

I
hvirvles vi (0: snefnuggene). Soph

Clauss.N.44. i Horizonten var Skyerne be-

gyndt at tætne til et vandret Lott.Emil
Rasm.FB.41. En Eftermiddag tætnede Luf-

ten til med Sne og Fygevejr af Nordøst.

Skjoldb.SM.64. jf.: Endelig . . hørtes Kanon-
skud . . men det hele varede kun et Kvar-
terstid, saa tætnede Dagen til i Stilhed og
spredte Snebyger. WoeLZ).i52. 1.2) (1. br.) til

tæt 1.4 (jf. ogs. tæt 8.1^, om et levende væsens
skikkelse, (han) tog sig sammen, hele hans
Skikkelse tætnede til af Beslutsomhed. ^nd
Nx.PE.1.33. 1.3) cj til tæt 2; dels til tæt
2.2 (og 4:.i), om bevoksning ell. haarvækst.

*alt skovens kroner
| tætned til et lysgrønt

løvhvalv.E osen& .Sjælenes 0. (1875). 27. Jeg
saa flygtige Skygger af Vinger i Sving

| og
Slotte bag tætnende Skove. OlafHans.ND.45.
I adskillige tilfælde tætnes hovedhaaret.
Ugeskr.f. Læger. 1940.290. sp. 2. jf.: Bøgelun-
dene, hvis Stammer og Kroner til alle Sider
tætnede bort i graa Taage af Træer. Jørg.LT.
94. Ved Laan fra Regnskoven tætner Par-
kerne t\\.HSeedorf.TT.123. \\ dels til tæt 2.3.

En halv Mils Vej fra Kjøge tætnede Færdse-
len. „HørupsValgkreds"1902.(1892).116. Isen

tætnede . . snart til om os. EBluhme.Fra
etOpholdiGrønland.(1865).48. \A) (l.br.) til

tæt 3, om beholder, fartøj olgn. vAph.(1764).
Paa Hjemreisen var Skibet meget læk, saa
vi maatte pumpe meget, men det tætnede
igien. Bom.MineHændelser.(1834).32. 1 Gaar-
den laa mægtige Tønder rullet ud for at

10 tætne i Regnen. Rørd.H.108. 1.5) (l.br.) til

tæt 8: blive stærk(ere), kraftig(ere). *Tætnes
jeg i min Sjæl,

|
og jeg staar her paa Byens

Stene,
|
favner jeg dig og bliver,

|
o Gud,

dig selv, du enelThuborg.Vejfarende.(1929).
58. (uenigheden) gik højt i Klitten, og For-

bitrelsen tætnede til.Skjoldb.SM.85.

2) gøre tæt; undertiden: gøre tættere

(jf. Levin.). Thorsen.185. Feilb. 2.1) (især

poet.) til tæt 1.2-3, m. h. t. røg, taage, luft

20 olgn. Decembernatten tætnede . . Taagen,
der laa over . . Køhenha,yn.Bang.S.396.
Pibeos og Øldunster tætnede Luften. J^aZ)ons.

S.132. jf.: Sneen tætnede Udsynet. Woel.D.
194.

II refl.: d. s. s. bet. l.i. for hvert Mi-
nut, der gaar, tætner Mørket sig. Lunde.Mid-
sommerbarnet.(1898).5. lod Skyen ikke til at

trække i en bestemt Retning og tætne sig

om en Kærne? JVJens.HH.82. Røgen tætner

sig derinde i det trange Hui.LCNiels. Histo-

30 rier.(1907).175. 2.2) (1. br.) til tæt 2; dels

til tæt 2.2 (og 4.i); Kastanietræerne (be-

gyndte) at tætne deres brede Kroner. Muusm.
Matadora.(1914).187. refl.: vokse sig tættere.

Rugen ser ikke ud til at kunne tætne sig

igen. BerlTid.ytl903.M.3.sp.3. (det) krøllede

. . Haar . . tætnede sig uldtykt i Nakken.
ChKjerulf.GU.27. \\ dels til tæt 2.3 (ell. Li)

refl,.: samle sig i tæt masse, klynge osv. mod
Nord . . tætne sig sirlige Rækker af prægtige

40 Villaer og Slotte. PScavenius.TilSøs.(1896).

69. Omegnens Folk (begyndte) at indfinde

sig. De tætnede sig i sorte Grupper. i?ucM.

SP.35. 2.3) til tæt 3; ogs. m. betegnelse for

aabningen som obj.: tilstoppe, tillukke fuld-

stændigt. Amberg. Tørret Siv . . sættes imel-

lem Staverne paa Bødkergods, for at tætne

det. Harboe.MarO.366. Man havde tætnet

Bruddet paa Gasrøret oventil. BerlTid.^t

1869.3.sp.2. Skibet er kommet ind for at

50 tætnes i Bunden. Scheller.MarO. Man maa . .

tætne Vinduerne. Hjemmet.*'/1 1929. 33. sp. 1.

(sj.) uden obj., i forb. m. for: danne beskyt-

telse mod; læ for. Hyld og Tjørn tætnede for

Yinden. Bergs. S. 214. Pont. KG. 14. 2.4) (o,
1. br.) til tæt 8: fortætte; koncentrere;
uden obj.: Den dramatiske Kunst skal jo

samle og tætne. JCNormann. Dansk Drama.
(1907).33. refl.: i det sorte tidsrum tætner

harmen (hos Shakespeare) sig til had og

60 kløftes ud i forbandelser. iVMøW.iV.iii.

Tætning, en. flt. -er. I) som vbs. til

tætne og II. tætte: det at gøre tæt(tere); fx.

til tætne 2.3, II. tætte 1.5 ; ogs. konkr., om
hvad der bruges til at tætte med. (brug) af
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Leret til Tætning af BygningeT. SophMull.
V0.77. Den Tætning, man . . anbringer, be-

staar af Træ-Konstruktioner, lavede af Plan-

ker og BTættcT.Bardenfl.Søm.II.102. Tæt-
ning af en Lieka,ge.Scheller.MarO. plastisk

tætning, se plastisk 2. spec. ^: det at tilveje-

bringe en gastæt aflukning bagtid i et baglade-

vaaben. Scheller.MarO. Sal*XXL702. \\ O
til tætne 2.4. Digtningen har gjort et stort

skridt frem i episk tætning, da Ingeld blev i_o

både faderhævner og den der forskød sin

hustru. ^0/r.Z)J7.//.4(?. 2) (vel dannet af tæt
efter Tykning (2); jf. tætne 1.8; poet., 1. br.)

om (parti af skov olgn. med) tæt bevoksning

ftc?t staaende træer, tæt underskov olgn.);

tykning (2). *I Skovenes lune,
|
Dæmrende

Tsitning. Aarestr.ED.30. inde under Lindenes
Tætning ligger 'biørket. Bang.Udv.34. Levy.

Del50Børnerim.fl931).28. Tætnings-, i

ssgr. (fagl.) af Tætning 1; saaledes fx. Tæt- 20

nings-anordning, -arbejde, -kit, -liste (liste

af træ, metal olgn., hvormed en lang, smal
aabning (fx. ved et vindue) tættes. Arbejds-

løn.ll. TeknLeks.1.566), -materiale, -middel,

-pasta; spec. om forsk, dele i en maskine,
hvorved en aabning tættes, som fx. Tætnings-
flade, -kegle, -klods, -pakdaase, -pakning,

-plade, -rin^, -snor.

tæt-pakket, part. adj. I) (jf. IL
pakke l.s) om samling af enheder: tæt sam-
mentrængt, sammenpresset. Toget . . gik

fremad (under) en Jubel af den tætpakkede
Folkemængde. J5randes.B.i56. den store Men-
neskemængde . . stod tætpakket langs

Kajerne for at overvære det historiske Op-
tog. Søiberg. HK. 51. 2) (jf. IL pakke 2.2^

om beholder, rum: helt opfyldt af noget, der

er stuvet sammen; ogs. uegl., om rum, befor-

dringsmiddel: som rummer mange, nær hin-

anden anbragte individer. Vansmægte skal 40

vi dog ei (o: om bord paa et skib) . .
\
Tusinde

Smaating nu frem myldre fra tætpakket
Kurv.Ing.RSE.IVlO. de tætpakkede Kvar-
terer. jy.Ma«Aies«.J?G. 72. tætpakkede Vogne.
Søiberg.KK.I.13. Jeg sad i en tætpakket
Sporvogn. Socialdem.y* 1947. 10. sp. 4. -pla-
de, en. (jf. tæt 3 og Tætningsplade u.

Tætnings-^ spec. isj en i en kanons (et bag-

ladevaabens) bundstykke anbragt plade, ved
hvilken tæthed tilvejebringes. Scheller.MarO.
Sal.*XXI.702. -rebet, part. adj. 4^ klos-

rebet. Tuxen.Søfart.471. Larsen, -ring, en.

(jf. tæt 3 og Tætningsring u. Tætnings-^
spec. iii om en i et bagladevaabent kammer
indsat metalring, ved hvilken tæthed tilveje-

britiges. Scheller.MarO. Sal.*XXI.702. -saa.
V. (landbr.) saa tæt (11). Omljandbrugets
KuUurplanter.Nr.7.(1888).128. billedl.: (luf-

ten) er temmelig tætsået med . . dæmoner
og andet styggetø'].Orønb.H.n.l30. -neng, 60

en. [3] (foræld.) lukket alkove; hulseng. Sal.*

XXI.240. Friland8mu8.54. -skaal, en. (jf.

tæt 3) særlig (skaalformet) tætningsindret-

ning, fx. i en hinon. Scheller.MarO. -iikre-

Ten, part. adj. (især (g) beskrevet saaledes,

at det skrevne udfylder (næsten) hele papiret,

siden, ell. opfyldt af skrift, hvis linier ell. ord
staar tæt sammen, et langt tætskrevet Brev.
Oehl.Br.I.156. 3—4 tætskrevne oktavsider.
VorUngdom. 1937138. 320. -slagen, part.

adj. (væv., nu sj.) om stof (klæde): d. s. s.

-vapvet. vAph.(1759). -staaende, part.

adj. (især ts) som staar, befinder sig ganske
nær hinanden, ell. som bestaar af hinanden
nærtstaaende enheder. Tætstaaende Blade.
CGRafn.Flora.1.64. bane sig Vej . . igjen-
nem en tætstaaende Menneskevrimmel. Blich.

(1920).Xin. 132. Frankiske Faar med tem-
melig fiin men ikke tætstaaende Uld. Manu-
fact.(1872).67. (denne) fine og tætstående
kursivskrift. Palæografisk atlas.Da.afd. (1903).
XLVlll. -stillet, part. adj. (især Qj) som
er anbragt ganske nær ved hinanden. Soph
MUll.VO.lSl. Toppen (af risplanten) har
lange, tætstillede GTene.Ment20.Pl.49. Si-

derne (0: paa en vognkasse) skal enten være
helt tætte eller bestaa af tætstillede solide

Tremmer. Bek.Nr.l44 *U1934.§1.

1. Tætte, et ell. (dial) en (Esp.366).
[•tæda] (sv. dial. tått, tåte ofl., osteløbe, no.

dial. tette, fortættelse, osteløbe, isl. pjetta,
tæthed, J)jetti, frisk skør (I), udrørt i mælk
m. tilsætning af osteløbe; til tæt) I) (dial.)

det at være tæt; tæthed. Esp.366. 2) (ikke i

rigsspr.) m. overgang til konkr. bet. 2.1) om
tæt luft, taage, dis, (halv)mørke olgn.

Han . . stirrede ind i det graalige Tætte (0:

i den tidlige morgen). KarenChristiansen.To-
biasNifinger.(1937).47. 2.2) tæt samling af
noget; især om tæt bevoksning ell. haar-
vækst. (hun havde) et svagt Tætte af Dun
(paa kinden) . J VJens. P.104. Vejrup. KM.
122. Taagerne er begyndt at stige, og i

Tættet, hvor han (o: en raabuk) gaar,
grumser Mørket allerede Rødløvet. Fieuron.
ItH.34.

IL tætte, V. [itæda] -ede. vbs. jf. -ning.
(ænyd. tette, tætte, æda. thættæ (Harp.Kr.
51); afl. af tæt; jf. tætne, fortætte)

I) gøre tæt; tætne (2). I.l) (poet.) til

tæt 1.2-8, m. h. t. røg, taage, mørke olgn.

Sommerskyer, sølverblanke , blide,
|

før

Tordnen tætter dem. Drachm.DJ. 1.282. refl.:

en tyk, hvid Novemberluft . . var ved at

tætte sig sammen . . til T&&ge.KLars.OVl.
Tøvejrstaagen tætter sig over Slugt og
Sle]. Aakj.RS.75. 1.2) (qj, 1. br.) til tæt 1.4

(jf. ogs. tæt 8.1^. Mason satte Benene i

Dækket, tættede sig (0: gjorde sig rolig

olgn.). JVJens. MD. 4. 1.3) (1. br.) til tæt
2-3: bringe til at slutte tæt(lere) om. For
at tætte (klæderne) om Kroppen begyndte
man at aye. Kraft.VF.155. Køer og Heste
dukker Hovedet og tætter Haarene om sig,

idet Taagen svømmer hen over dem. Buchh.
SP.5. 1.4) (poet.) til tæt 2.8 (og 4.1^. Her-
rerne, der stansede for at give Plads . .

tættede Vrimlen, hvor ingen trængte frem.
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Bang. Mi. 303. reft.: Aarestr.SS.IV2. (kri-

gerne) tættede sig sammen eller spredte sig.

Drachm.VD.314. kun et enkelt Hus rejser

sig langs den øde Vej, men efterhaanden
tætter Husene sig. ESchiødte. GL kbh. Huse.
(1894).103. Buskene tættede sig til Gærde
om en }ia,ye.Breum.HH.168. 1.5) til tæt 3:

tætne (2.3); ogs. m. h. t. aabning: tillukke,

tilstoppe fuldstændigt. *Den Tømmermand,
Herr Spætte,

|
Han skulde bygge Huus,

|

Og Svalen Taget tætte
|
Med Skovens grønne

Mos. BoisensFtser.324. Man maa . . tette

Karrene, førend man gyder Viinen i dem.
Holb.MTkr.52. en slags Fernis, som tætter
(lærredet) saaledes, at ingen Regn kan gaae
igiennem såmme. MR.1810.303. Der sprang
en Planke i Skibet, Vandet trængte ind, der
blev tættet og ^OTmpet.HCAnd.(1919).IV96.
Er Vinduerne utætte og lader Støv i større

Mængder slippe ind . , kan man tætte dem
med Y&tUsteT.IngebMøll.KH.SS. Paknings-
midler . . tjener til at tætte mellem en fast

og bevægelig Del mod Ind- eller Udstrøm-
ning af Vædsker.(S'/a6sJlfasA;.23, jf.: *Fik vi

ledet hengt tilrætte,
|
Landet skulde vi tætte.

LKok.(PSyv.Viser.(1695).584). m. tings-subj.:

I Bunden af Karret var et Hul, hvori sad
en Stang, som kunde helt tætte Hullet.

Dengl. KlokkeriFarum.(1928). 17. selvtæt-
tende Metalpatroner. Op/JB.'/F,3.35. Hjem-
me . . tætter man til med Portierer og
Lister. MLorentzen.(Pol.^''/itl940.20.sp.l).

||

O om blade, grene ell. bevoksning: udfylde
alle aabninger; danne et sammenhængende
dække, valske Kaprifolier groede stærkt op
i Ælmeløvet og tættede godt. JPJac. /. 3.

opvoksende Bøgeskov tætter nu mellem de
velvoksne Ege.AarbFrborg.1911.25. reft.: i

Vaarens venlige Dage (vil) Grønsværet alt

. . have tættet sig smukt over den Grav,
der nu rædsomt gaber efter sit ByttelfPC

J

Zahle. Etatsraadinde Bruun. (1853). 66. Buk-
karbunden tætter sig

|
med Kors i Millioner.

Rich.1.266. jf.: *Sine Biælkehuse | Med tæt-
tet Mos har Marmorhallen faaet | Ham til

at glemme med sit Mosaik. OeW.F///.i^. 1.6)

(sj.) til tæt 8. Hans Fantasi kan ogsaa tætte
sig i et stærkt B\\[QåG.NMøll.VUtt.ni.202.

2) intr. ell. (jf. betl) i pass.: blive tæt;
ogs.: blive tættere. 2.1) O til tæt I.2-3.

tættes Skyen til en Tordensky,
|
Saa slaaer

den ned.Oehl.(1841).IX,2.72. Man kunde
intet se . . paa Grund af Taagen, som atter

tættedes. JakKnu. G. 221. Skumringen tæt-
tedes i Stuen. Gravl.N.65. Den korte grådag
er snart til ende . . Det tykner og tætter alle

vegne iTa..Hjortø.HH.26. Taagen hang i de
brune Grene og tætted til imellem de
vaade Stammer, saa Ingen kunde se dem.
JPJac.II.220. Luften fik et Øjeblik et gyl-

dent Skær for straks igen at tætte til og
blive graat i gTdiikt.JohanneKorch.Lindegaar-
den.(1939).15. 2.2) o til tæt 2.3. * Kredsen
af en maalløs Mængde t^Rite^.Aarestr.SS.V.

85. Begynder vi ved Rind Bro, gaar (høj-
rækken) vest om Rind til Rødkærsbro. Her
tættes Højene stærkt. FortNut. IV 51. 2.3)

(især fagl.) til tæt 3. Da de (o: nogle gamle
træspande) havde staaet i Vand ved Brønden
en Ugestid tættedes de.Gravl.T.138. Alle

Slags Tage . . tætter bedst, holder længst
med „Masterseal". TelefB.1944.sp.8008.

Tætte-kam, en. (ogs. Tæt-. Amberg.
10 VS0.III.K31. Dick.S0.71. Buchh.(Pol."/io

1921.8.sp.l)). (jf. tæt kam u. tæt 2.4 og
Redekam 1; „Talespr."Lewn.^ kam med gan-
ske smaa mellemrum ml. tænderne; kæmme-
kam. See du hellere til, du faaer dig en
Tættekam; for der er nok Levende i dit . .

Skiæg. Hr2.XIII.212. Uh, Skæl er noget
grimme noget! Men du skal . . bruge Tætte-
kam Morgen og Mten\KMich.Mor.(1935).
60. (sj.) i udtr. for at gennemsøge, kæmme

20 (2.1) et omraade nøje: Alle Landets Politi-

kredse var (ved eftersøgningen) gaaet igen-

nem med en Tætteka,m\ORung.PS.169.
||

(1. br.) overf., om person, (frisøren:) Det var
en løjerlig Tættekam, h.a.n\CMøll.BK.16. jf.

faa kam til sit haar u. I. Kam 1: (han har)

sandt for Dyden faaet sig et Par ordentlige

Tætkamme (o: om hustru og svigermoder).

Wied.S.62. -kniv, en. [II.I.5] (bødk., sj.)

redskab, som anvendes ved tætningen af kar

30 olgn. S&B. -korn, et. (jf. II. tætte 1.5

;

guldsm.) hver af de korn, kugler ell. perler,

hvormed ædelstene indfattes. Hinnerup. Juv.
403. -sten, en. (til II. tætte I.5; fagl.)

især i flt., om (smaa)sten, hvormed aabninger
tilstoppes. JohsBrøndst.DO.IL45.
taet-trykt, part. adj. saaledes trykt, at

(næsten) alt papiret er opfyldt af satsen, ell.

trykt med en tæt (2) sats, tæt paa hinanden
følgende linier olgn. Arkene ere „tættrykte".

40 Kierk.XIII.412. den lille, tættrykte Bog.
BilleskovJ.H.1.200.

tæt(t>aere, v. se tatovere.

tæt-vævet, part. adj. (jf. -slagen; især

fagl.) om stof: hvis traade ligger ganske tæt

ved siden af hinanden, tætvævede (atlas)-

Sorter. Manufact. (1872).333. Skomagerbogen.

(1923). 61. billedl.: det tætvævede Taage-

tæppe. NPWiwel.JL.54.
Tæv, pi. [tæ?v] (til III. tæve; anven-

50 delsen som pi. efter I. Klø, Prygl (3) osv.;

vulg.) prygl; klø; tærsk, (ofte i forb. faa,

skulle have tæv), (du) skal have dine

ærlige og redeligt fortjente Tæv. EKornerup.
Khadia. (1912). 129. Erik bad mig sige til

Dem . . at De skulde faa nogle ordentlige

Tæv, naar han traf Bem.Wied.PS.313. nu
faar jeg Tæv, naar min Far kommer hjem.

Branner.TMS.73. den staar paa tæv, se

II. staa 12.3.
II

i videre anv., om nederlag

60 (i kamp, konkurrence olgn.). Tyskerne skulde

have Tæv og give det fra sig igen, som de

havde stjaalet fra os i M.KLars.GHF.I.148.
Det blir vist godt med Tæv til os (0: i en

fodboldkamp). GJørg.Kluk<&Co.fl930J.97.
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I. Tæve, en. ['tæ'va] (sj. (skrevet) Teve.
Reenb.Æ.71). flt. -r. {ænyd. tæffue, teffue

(i bet. 1-2), glda. d. s. (i bet.l: DGL.I.153
var.), SV. dial. tåva ; fra mnt. teve (holl. teef^,

svarende til oeng. tife, eng. dial. tib; maaske
iesl. m. Tispe; sml. ogs. Tig) I) (ordet und-
gaas (p. gr. af bet. 2; sml. Hjortø.OS.72) i

olm. rigsspr. og bruges næsten kun fagl.)

hunhund. Reenb.II.445. Biehl.DQ.III.235.

JVJens.OM.39. En engelsk Sætter, Tæve,
lydende Navnet „Fanny" (er) bortløben.

BerlTid."U1929.M.18.sp.l. Esp. 497. Feilb.

naar tæven ikke vil, kommer hunden ikke

til, se II. komme 61.3. || ogs. om hunnen af

andre dyr; (jf. Rævetæve 1; især jæg.) om
hunræv; undertiden ogs. om andre rovdyrs

htm. VigMøll.HJ.193. DJagtleks.1325. Esp.
497. (især dial.) om hunkat. B.T.yil946.
Sond.l9.sp.2. Feilb. UfF. 2) (jf. Rippe-,

Rævetæve (2) og Tispe 2; vulg.) stærkt ned-

sæt, betegnelse for ell. skældsord om en kvinde;

især om letfærdig, løsagtig (usædelig)
kvinde; tøjte; skøge, „et skarns kvindfolk".

Moth.T257. "»Skam faae du Taske! Tæve!
Graah.PT.I.146. Jeg bad ham paa en meget
hoflig Maade at hilse Ravage og hans Tæve.
Oehl.Br.1.23. De lyver. De er et gement
Fruentimmer, en . . En Rakkermær — en
Tæve.Schand.IF.in. FrGrundtv.LK.99. Vi
ved, hvad De er. En Tæve. En Mær.Æri
Krist.DH.104. Feilb. rambagt tæve (og Ram-
baks-tæve^, se Rambakker. 3) t som kæ-
lende betegnelse for kvinde. „Er et ven-
ligt ord til et kvindfolk mand holder af."

Moth.T257.
II. Teeve, en. ['tæ'va] (maaske omdan-

nelse af I. Kæve (I. Kæbe) ved paavirkning

af udtr. som (paa) torsken (se II. Torsk^,
(paa) tuden (se I. Tud 2.i;, jf. Dania.1.224,
sml. Kæbe sp. 1059*^^ samt: han havde givet

T. en „ordentlig en paa Kæven". LPPoui-
sen.Balle-Lars.(1939). 17 (efter kilde fra 1853),
ell. dannet til Øretæve; vulg.) kun i best. f.,

især i udtr. som faa, give, skulle have,
slaa paa tæven, faa osv. en (et par,
nogen) paa tæven, stikke en en paa
tap ven (jf. II. stikke 1.2) olgn., faa ell.

give et slag i ansigtet, en lussing (lus-

singer); ogs. (i videre anv.): faa ell. give

en dragt klø, en gang tærsk. Gav Du ham
paa Tæven? FritzJurg.nr.81. Saa stak jeg
hende en Dag et Par paa Tæ\en. Sødb.DU.
60. Skal du ha nogen på tæven? Hjortø.HE.
21. han (blev) modtaget . . med kraftige

Forbandelser og Løfter om nogen paa Tæ-
ven. Bers.G.209. »Der er Heltemod i Bag-
butikken,

I
Victualiehandler L. slaar paa

Tæven. HBjerregaard.BUest€n.(1938).28. || bil-

ledl.; dels i udtr. for at lide, tilføje et nederlag
olgn.: Sjou'ren spytter udi Næven,

|
Giver

Tydskerne paa Tæven. Cit.ca.l848.(Gadeordb.^

385). Pludselig stejler Lykken af, Tilværel-

sen slaar paa Tæven. Bønnelycke.Lt.296. dels

i udtr. for at solde penge op: (skulde han)

gaa hen og slaa dem paa Tæven alle de hun-
drede (o: kroner) paa en G&ng? Gravl.T.100.

III. taeTe* v. ['tæ-va] -ede. vbs. -else
(s. d.). (maaske dannet til II. Tæve, jf. Tæv,
ell. (se Brøndum-Nielsen.(APhS.XIX.211)) sa.

ord som oldn. J)efja, stampe, støde (grød), der
er besl. m. II. Tave; jf. ogs. I. Tave (I. Tage))

1) (især vulg.) give tæv; give paa tæven;
prygle, i Morges tævede min Far min Mor

10 moTdeTlig.Pol.'/i*1899.1.sp.7. Sødb.Det daglige
Brød.(1901).6. (han) har tævet en af de
store, som slog en af de smaa (o: i en skole).

AnkerLars.VS.12. kom herhen saa skal jeg
tæve dig. Branner.DK.118. talem.: Dig ka'
jeg li', for dig kan jeg tævel JesperEw.K.84.

II
(sj.) i forb. m. præp.-led til angivelse af

den del af legemet, der rammes af slaget (sla-

gene), den hujende Bande trampede paa
ham, tævede ham i Ansigtet. Bers.G.186. \\ m.

20 person-obj. og obj.-præd. jeg skal tæve dem
gule og hlaal AndNx.MR.354. m. person-obj.

og retningsangivende adv. ell. præp.-led: Jens
(tog) den kullede Klud . . og tævede hende
ud af Smedjen med den. JVJens.NH.209.
de Indfødte blev tævet af Sted med Politi-

stavene. Waugh.GodtStof.(overs.1944).105. m.
tings-obj. og adv.: Nu ska' du staa til Ansvar,
Tøs! mumler han. — Om jeg saa ska' tæve
Sandheden ud a' dig I Brodersen.F.29.

|| (1. br.)

30 pass. tæves m. reciprok bet.: slaas. Staun.
P.ll.

II
tæve af ell. igennem, gennem-

prygle. Tæv ham af, før Politiet faar Fingre
i ham. FrPoulsen.R.12. saa tævede jeg ham
læsterligt igennem. Pol. '^U 1941. 10.sp. 4. i vi-

dere anv.: give en ordentlig overhaling (i kri-

tik, skældsord), alle havde de tævet Kha-
dia igennem (o: med bebrejdelser) . EKornerup.
Khadia.(1912).76. saa syntes (bladfolkene)

man skulde tæve Stormagasinerne af (o:

40 i bladartikler). LindskovHans.G. 160. Il uden
obj.; i forb. tæve løs (paa en). JVJens.
SN.26. (læreren) var ved at tæve løs på en

(af eleverne). Jesp.Ijevned.l3. \\ i videre anv.;

m. h. t. modstander i kamp, spil olgn.: be-

sejre; slaa. Jeg kan tæve næsten hvem
som helst i alle KortsTpil. FrPoulsen.VV37.

2) (især vulg.) i al alm.: slaa haardt
(mod) (uden dermed at ville afstraffe). 2.1)

uden obj.; ofte i forb. tæve løs (paa).- Han
50 sprang hen og ringede haardt med Gaard-

klokken, han tævede løs med Kneblen. ÅVJ
Krist.DH.122. om regn, sne olgn.: piske

(mod). Hvor regnen dog tæver mod ruderne.

Hjortø.DK.39. sneen kom lige fra siden og
tævede ind i ens ene øTC.sa.SvS.113. \\ m. h. t.

larmende, ukunstnerisk musikudøvelse. „Var
det dig, der spillede?" „Ja, Bassemand ! Troer
du ikke, jeg kan tæve løs på sådan en
Kasse (o: et flygel) rTomKrist.LA.107. Glad

60 sætter han sig til Rette og tæver i Tan-
genterne.SteenEilerRasmussen.EnBogomnoget
andet.(1940). 138. jf.: Musiken tævede løs,

den formelig tampede Mismodet ud af Krop-
pen paa kn.AndNx.DM.V.89. \\ m. h. t. kort-
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1491 Tæve- Tævenlv 1492

spil: (sidde og) tæve i kortene, spille

meget ivrigt (egl.: med slag i bordet) og ved-

holdende. M. tilbragte hele Dagen i Halmen
med at ligge og tæve i Kortene. Æo&L^ons.
EP.185. den evige beskidte Tæven i Kortene
kan stjæle Penge fra Fattigmand. KMunk.
OS.72.

II
(sj.) i videre anv.: gaa tungt, an-

strengt ell. med (vedholdende) energi; stampe.
Jeg tævede tre, fire daglige mil ud ad de
forbandede veje og kom, om ikke andet,

sulten \ijem.Hjortø.SvS.144. 2.2) m. obj. (og

især flg. adv.). (han) tæver Haarene til hver
Side med Bagen af sin store . . Pegefinger.

JVJens.Pi.103. jf. sp.l490": saa fanger vi

an . . tæv nu Tangenterne. jBroderse«.r.233.

(sj.) refl.: han (har) Skridt for Skridt tævet
sig ud af M.yldeTet.CHans.F.278. \\ især i

udtr. for indterpning af lektier olgn. (egl.

(jf. bet. 1) under anvendelse af prygl), den
Børnelærdom, han (o: en sømand) tævede
ind i min (o: en matroses) li]eTiie. CFMortens.
RW.162.
Taeve-, i ssgr. af I. Tæve, især i bet. 1;

af hertil hørende (fagl.) betegnelser for hun-
dyr kan (foruden de paa alfabetisk plads

anførte) nævnes fx. Tæve -hvalp, -mynde;
endvidere (til I. Tæve 2 ; vulg.) mere tilfæl-

dige ssgr. anv. som skældsord, som: Tæve-

søn (Buchh.FD.70), -unge (LTid.1728.251).

-hund, en. (jf. Tispehund; fagl.) hunhund;
tæve (I.l). Moth.T257. FrHorn.PM.21(se
u. Tispe i;. Buchh.FDK.201. Feilb. UfF.
-kat, en. (især dial.) hunkat. Moth.T257.
ChrBorup.PM.3S0. B.T.'U1946.Sønd.l9.sp.2.
Feilb. UfF. || talem. (saa) mild (ogs. venlig,

Moth.Vin. FrHorn.PM.151. Goldschm.III.

274) som en tævekat, som smigrer for at

10 faa sine ønsker opfyldt ell. er overordentlig

venlig, elskværdig olgn. Moth.MlSS. et Aar
pudsede jeg ham . . brav; thi jeg kom
Brændeviini Øllet; da blev hånd mild, som
en Tævekat. Holb.llJ. I.l. ChrBorup. PM.
296. VilhAnd.Kransen.(1934).103. jf.: naar
hånd ingen Penge har (o: til spil), er hånd
da ikke saa forliebt, som en Tævekat. Zom
Grønneg.IH. 10.

Tævelse, en. (egl. vbs. til III. tæve;

20 vulg., l.br.) prygl; tæv. saa skal man føde

det Svin oven i Købet og have Tævelse til

Tak. Staun.P.16. JyllP.''U1927.7.sp.2.

Tæve-ræv, en. I ) (fagl.) hunræv. Blich.

(1920).XV1.96. VigMøll.HJ.193. DanmPatte-
dyr.174. 2) (sj.) tæve (1.2). Brodersen.HD.50.

-tøs, en. (vulg.) tæve (1.2). CJacobi.Judas.

(1912). 77. BMikkels.TF.76. -ulv, en. (især

fagl.) hunulv. Baud.JS.272.
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